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Meie valla tantsurühmad, lauljad ja
muusikud näitasid taset Mulgi peol

E

esti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud V
Mulgi pidu peeti Abja-Paluojal 26. mail. Pidu oli Mulgimaa traditsioone, kombeid ja
pärimust tutvustav kogu pere
pidu, mis tõi kohale kultuurigruppide paremiku, tribüünitäie pealtvaatajaid ja arvukalt
laadalisi.
Päev enne pidu saatis mootorrattaeskort peotuld, mis läbis
kõik kihelkonnakeskused. Kõikjal võeti tuli uhkelt vastu.
Lisaks ühistele ülesastumistele olid tänavu kavas kihelkondade kavad. Kõik viis kava kandsid
igaüks oma mõtet ja jutustasid
loo. Meie valda jäävad kaks
Mulgi kihelkonda: Tarvastu ja
Paistu.
Paistu kava „Oma ja hää“ jutustas sellest, et meie ainuomane kultuuripärand on väärt üles
leidmist ja edasi kandmist. Kava
vahetekstid pärinesid eesti regilaulude andmebaasist ning kõik
laulud, tantsud ja pillilood olid
pärit Paistu kihelkonnast. Paistu
kihelkonda jäävad vallast Paistu,
Holstre ja Heimtali piirkonnad.

Kolme lauluga rõõmustas mulke ka
Karl-Erik Taukar.

Kihelkonna programmi juht
Piia Mänd oli kaasanud kavasse ka teisi meie valla tantsijaid,
lauljaid ja muusikuid. Nii lõid
kaasa ka Uusna ja Saarepeedi
muusikud, tantsijad, lauljad
ning muidugi Mulgi segakoor.
Paistu kavas osales 242 Viljandi
valla inimest.
Tarvastu kihelkonna kava
„Sõõr ümmer Võrtsjärve“ oli
seotud vee teemaga. Asub ju
Tarvastu kihelkond Võrtsjärve ääres ja vesi ning järverand
on tarvastulastele alati olulised
olnud. Folkloorsete tantsude
kõrval saime näha ka moodsat
tänavatantsu, kui noored esitasid tantsu „Äike, kärts ja mürts“.
Tarvastu kavas tulid püünele
meie mudilased, gümnaasiuminoored, laulukoorid, naisrühmad, kapell, segarühmad ja
memmede rühm. Kava seadis
kokku ja lihvis peovalmiks Liis
Lääts.
Peo ettevalmistus ja pidu ise
seob igas eas inimesi erinevatest
piirkondadest. Seega oli Mulgi
peol lisaks kultuurilisele väärtusele ka väga oluline sotsiaalne väärtus. Kuna sel aastal pole
maakonna laulu- ja tantsupidu,
oli Mulgi pidu heaks väljundiks
kõigile, kes kihelkondade kavades kaasa lõid.
Minul oli publiku hulgast
uhke vaadata meie kihelkondade kavasid – platsitäis heal tasemel esinejaid näitas nii tegijaile
endile kui ka pealtvaatajaile, et
oleme oma kultuuri hoidev kogukond, kus on võimalik kaasa
lüüa igas eas inimesel.
Suur tänu Viljandi vallavalitsuse poolt nii esinejatele kui
kavade kokkuseadjatele. Jätkugu teil ikka jõudu ja tahtmist
kultuurielus meie piirkondi
esindada.
Ene Saar,
abivallavanem

Mulgi segakoor ja nende dirigent Kristjan Õmblus.

Paistu kava finaalis olid platsil koos kõik kihelkonda esindanud lauljad-tantsijad.

Foto: Ille Mirka

Fotod: Neil Viskov
Rongkäigus sammusid Helme, Karksi, Halliste ja Tarvastu mulkide seas ka Paistu kihelkonda esindanud mulgid.

Pisikesed mulgid Tarvastu lasteaiast.
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ABIVALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel maikuus
• Kinnitati Viljandi valla arengukava koostamise töögrupi
koosseis ja arengukava koostamise ajakava.
• Kehtestati Viljandi Valla heakorrakonkursi „Kaunis
kodu“ juhend.
• Tunnistati edukaks riigihanke „Viljandi valla kruusateede
säilitusremont“ pakkumised.
• Kehtestati Viljandi valla lasteaedadesse laste vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord.
• Kinnitati isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused seo-

Tuult tiibadesse, koolilõpetajad!

A

rmsad noored, teie lähedased ja
koolipere! Elu kulgeb iga päev
koos oma rõõmude ja muredega. Märkame vaid seda, mis on
me ümber, ning ootame põnevusega
seda, mis veel tulemas.
Meile on kingitud võimalus elada,
oma peaga mõtelda, otsustada, armastada; võimalus olla hooliv, kallistada
kahe käega ja hoida iseennast ja teisi
enda ümber südamega.
Kui sa astuksid hetkeks eemale oma
elust. Astuksid mõttes eemale iseendast, oma perest, oma koolist ning Ene Saar
kõigest, mis täidab sinu argipäeva.
Astuksid eemale oma mõtetest ja tunnetest – negatiivsetest ja
positiivsetest.
Kui sinu elu oleks järsku raamat sinu ees, siis millised oleksid
selle kaaned ja sisu? Millised pealkirjad? Millise emotsiooniga
oleks kirjutatud sissejuhatus ja kellele see oleks pühendatud?
Kas rohkem oleks selles raamatus rõõmu või kurbust? Kas sa
suhtud murelikesse peatükkidesse kui õppetundi? Kui palju
on sinu elus väikseid ja ilusaid asju, mida sa märkad, hindad ja
hoiad? Kui tihti küsid endalt, kas sinu elu on sinu enda või kellegi
teise kätes? Kes loob sinu eluraamatus peatükid ning kelle luua
on värvikaimad pildid selles?
Tegelikkuses on kogu su eluraamat sinu enda kätes. Ära anna
kellelegi teisele õigust otsustada oma elu üle! Kirjuta see ise ja
otsusta ise, kas sellest kujuneb ulmekas, seiklusjutt, väljamõeldis,
romaan või imeline elu. Ela nii, et iga hetk muutuks kuldseks ja
su elu oleks väärtus sinu ja su lähedaste jaoks!
Kasutage oma elu, armsad noored! Armastage elu, ennast ja
inimesi enda ümber, meie armast ja väikest Eestimaad ja kindlasti ka oma kodukanti, kust on saanud alguse teie huvitav tee!
Soovin teile õnne, püsivust, töökust, otsusekindlust ja eneseusku!
Samuti õnnitlen teie lähedasi ja kooliperet. Suur suvi on meie
kõigi ees peatselt valla nagu eluraamat, mis ootab uute lehekülgede kirjutamist!
Tuult tiibadesse, sihikindlat astumist enda valitud teel!
Ene Saar, abivallavanem

LÕPUAKTUSED
KOOL

Tarvastu Gümnaasium
Tarvastu Gümnaasium
Heimtali Põhikool
Kalmetu Põhikool
Holstre Kool
Kolga-Jaani Põhikool
Leie Põhikool
Paistu Kool
Saarepeedi Kool

AEG
9. klass 20. juunil kell 16 rahvamajas
12. klass 22. juunil kell 16 rahvamajas
15. juunil kell 18
15. juunil kell 14
16.juunil kell 15
16. juunil kell 14 rahvamajas
20. juunil kell 15
17. juunil kell 12
19. juunil kell 16

Paistu kooli 1. ja 2. klassi õpilaste suvetervitus

lik järelevalve Leie Põhikoolis
ajavahemikul 4.06 – 25.06.2018.
• Kuulutati välja lihthange
„Viljandi valla teede pindamine“.
• Algatati Mustla jäätmejaama
detailplaneeringu koostamine.
• Eraldati Viljandi valla eelarvest osaühingule Ramsi VK
projekti „Mustla reoveepuhasti
rekonstrueerimine“ omaosaluse
katteks 12 285 eurot.
• Eraldati Viljandi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetusi.

Viljandi Vallavolikogu maikuu istungil

Foto: Kädi Salme
Viiratsi kooli lastel oli võimalus veel enne õppeaasta lõppu oma kooli
sünnipäeva tähistada.

ses Green Railway matkarajaga.
• Lõpetati kevadel kehtestatud liikluspiirang Viljandi vallale kuuluvatel teedel ning avalikus kasutuses olevatel teedel.
• Moodustati hajaasustuse
programmi hindamiskomisjon.
• Moodustati Viljandi valla
eelarvest
mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotluste läbivaatamise alatine komisjon ning
kinnitati dokumentide vormid.
• Kinnitati OÜ Ramsi VK 2017.
aasta majandusaasta aruanne.
• Otsustati viia läbi teenistus-

• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 29 „Viljandi
valla noortevolikogu põhimäärus“.
• Määrati vee-ettevõtjaks Viljandi vallas Peetrimõisa külas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud aladel Õunaaia tee
ja Lina tänava piirkonnas osaühing Ramsi VK. Vee-ettevõtja
haldusülesandeks on ühisveevärgi kaudu klientide kinnis-

tute veega varustamine ja ühiskanalisatsiooni juhitud reovee
puhastamine.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 30 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
kord Viljandi vallas“.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 31 „Puudega
isiku eluruumi kohandamise
kulude hüvitamise kord“.
• Võeti vastu Viljandi Vallavo-

likogu määrus nr 32 „Koduteenuse osutamise kord“.
• Kinnitati Ramsi Lasteaia
Taruke arengukava aastateks
2018 – 2021.
• Viljandi vald garanteerib
projekti
„Ramsi-Rahetsema
kergliiklustee rajamine“ omafinantseeringu summas 100
222,67 eurot.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 27. juunil 2018.

Määruste ja korraldustega saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel
www.viljandivald.ee alajaotuses Dokumentide register.

Koostamisel on liitumisjärgne Viljandi valla
arengukava

V

iljandi Vallavolikogu algatas 25. aprillil 2018 valla
arengukava koostamise
ja kehtestas samal istungil valla
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra. Vastavalt
kehtestatud korrale kinnitas Viljandi Vallavalitsus 4. mail 2018
arengukava koostamise töögrupi koosseisu ja ajakava.
Ajakava näeb ette kogu arengukava koostamise ja menetlemise protsessi.
Viljandi valla arengukava
koosneb kolmest dokumendist:
• Viljandi valla arengukava
2019-2025 on strateegiline dokument, kus on sõnastatud valla
visioon ja põhilised arengusuunad;
• lisa 1 – Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu
pikaajalised suundumused ja
vajadused;
• lisa 2 – Viljandi valla aren-

Vallavalitsus algatas
detailplaneeringu
jäätmejaama rajamiseks

V

allavalitsus algatas oma
23.05.2018 korralduse nr
500 alusel Mustla alevikuga piirneval alal Ülensi külas
detailplaneeringu koostamise
katastriüksusel 79701:001:0356.
Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõigus jäätmejaama rajamiseks. Kavandatavas jäätmejaamas saab tulevikus vastu
võtta kõiki enamlevinud jäätmeliike alates paberist ja lõpetades ohtlike jäätmetega. Jaama
rajamine on kokku lepitud Viljandi valla, Kolga-Jaani valla ja
Tarvastu valla liitumislepingus.
Planeeringu algatamise otsusega, planeeringu lähteseiskohtadega ja planeeringu koostamise
muude materjalidega saab tutvuda valla veebilehel.
Raivo Laidma,
planeeringuspetsialist

gukava tegevuskava 2019-2022.
Tegevuskava vaadatakse üle ja
uuendatakse igal aastal koos valla eelarvestrateegiaga.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab
arengukava saama vallavolikogu poolt kehtestatud hiljemalt
15. oktoobriks, seega hiljemalt
septembrikuu istungil. Arengukava on planeeritud volikogu
poolt läbi vaadata maksimaalselt
kolmel lugemisel, esimene neist
juuni istungil.
Vallavolikogu ja -valitsuse
liikmetel, hallatavate asutuste
juhtidel ja kogukondadel oli
esimene võimalus arengukava
koostamisse oma panus anda
7.–11. maini. Laekus ligi 50 ettepanekut. Töögrupp on kõik
need läbi vaadanud ja sobivusel
ka arengukava tegevuskavasse
lisanud. Kõige enam teeb inimestele muret teede olukord
vallas, samuti mänguväljakute
vähesus väiksemates keskus-

tes, puhkealade ja spordirajatiste arendamine. Hallatavate
asutuste puhul on jätkuvalt
suur hoonete investeeringuvajadus – olemasolevate hoonete
rekonstrueerimine/renoveerimine ja uute ehitamine. Üle
poole Viljandi valla eelarve tegevuskuludest kulub haridusele.
Samasugune on proportsioon ka
investeeringute puhul.
Juuli alguses avalikustatakse
arengukava Viljandi valla raamatukogudes ja Viljandi valla
kodulehel ettepanekute tegemiseks. Ühtlasi toimuvad juulis
avalikud arutelud Viljandi valla
keskustes Saarepeedil, Viiratsis,
Ramsil, Kolga-Jaanis, Paistus ja
Mustlas. Täpsematest kuupäevadest antakse teada valla ajalehes,
valla Facebooki-lehel ja nimetatud keskuste avalikel teadetetahvlitel.
Ootame aktiivset osalemist!
Ilona Tiigi,
projektispetsialist

Väikeste vallakodanike vastuvõtul tehtud
perepildid ootavad teid
Viljandi vallamajas aadressil Vaksali t 2
(SEB panga hoone).
Sealtsamast saab kätte ka väikeste
vallakodanike nimelisi hõbelusikaid.

Lisainfo kultuuri- ja noorsootööspetsialistilt
Jana Seebalt, tel 435 0156.
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ma karjääri lõpetas osaühingu Ramsi VK juht Maili Meister (fotol keskel), kes pidas seda ametit
alates asutuse loomisest 1994. aastal. Viimasel tööpäeval olid teda tehtu eest tänama tulnud endised
ja praegused kolleegid ning valla esindajad.

UUS!

VILJANDI
Foto: Madis Rebane
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nevaid lapsi ranitsatoetusega,
mille suuruseks on 100 eurot
lapse kohta.
Lisainfot saab Viljandi valla kodulehelt ja haridusspetsialistilt.
Ilusat suve soovides,
Aires Põder,
Viljandi valla haridusspetsialist

Õpilaste tasuta sõidu kaardid kehtivad 30. juunini. Alates
1. juulist on Viljandimaal kõigile bussitransport tasuta. Tasuta sõidu kaardi saab osta bussijuhilt, hind 2 €.

la

olevatele tuleval õppeaastal 1.
klassi minevatele lastele saadetakse postiga kutse pinalipeol
osalemiseks.
Pinalipidu toimub 20. augustil Viiratsi kooli saalis algusega
kell 11.
Viljandi vald toetab koolimi-

Tavapärane bussiliiklus taastub 1. septembrist 2018.

m

A

lgaval õppeaastal ootavad
kõik Viljandi valla koolid
uusi õpilasi oma ridadesse, et üheskoos uude kooliaastasse astuda. Kutsume üles lapsevanemaid varakult avaldusi
tegema!
Kõigile Viljandi valla registris

Teised maakonna bussiliinid sõidavad alates 13. juunist
koolivaheaja marsruutidel.

Võ
i

Kooli astumise avaldused tuleb aegsasti esitada

• Linnalähiliin nr 7 ei ole käigus 11. juunist 31. augustini
2018.
• Alates 13. juunist ei ole käigus maakondlikud bussiliinid
nr 12, 13, 16, 21, 36A, 43A, 54, 63, 66, 67 ja 68.
• Buss nr 15A sõidab tavapärase sõiduplaani järgi
22. juunini.
- 8.00 Viljandi bussijaamast;
- 8.35 üks buss algusega Männimäelt;
- 9.25 üks buss algusega Männimäelt;
- 14.30 Viljandi bussijaamast.
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partnerid Soomest, Rootsist
ning Leedust ja koos siinkandis tegutsevate ettevõtjatega
tehakse ühepäevane õppereis
Lõuna-Viljandimaa tublide turismiettevõtete juurde, et saada
teadmisi ning vahetuid kogemusi heast klienditeenindusest. Kui
on ettevõtjaid, kellel on soovi
õppereisiga liituda, siis andke
sellest palun teada hiljemalt 29.
juuniks aadressile koppel.kati@
gmail.com.
Projekt on rahastatud Nordplus Adult programmist.
Kati-Katri Koppel,
MTÜ Loodi Mõisa Looduskeskus

te
r

nii oma ärilise tegevuse edukaks
jätkamiseks kui ka enese täiendamiseks?
Projekti käigus kogutakse erinevaid teadmisi ning kogemusi
intervjuude ning kohtumiste
kaudu ettevõtjatega neljast riigist ning töötatakse kogutud
materjali põhjal välja viis uudset õppemeetodit, mis sobivad
just kogemustega täiskasvanud
õppijale ning mis on põnevamad ning kaasahaaravamad
kui tavaline klassiruumis istumine ja lektori kuulamine. Igas
riigis korraldavad partnerid ka
ühe tasuta õppepäeva kohalikele ettevõtjatele ning kasutavad
sealjuures uudset viisi teadmiste
edastamiseks.
4. juulil on Eestis projekti-

Suvevaheaeg jätab käigust
ära õppuritega seotud liine

id

V

iljandi vallas asuv MTÜ
Loodi Mõisa Looduskeskus on Eesti-poolne partner rahvusvahelises projektis
„Nordic-Baltic Tourism Learning - NordTourNet2“. Projekti
eesmärk on uurida turismisektoris tegutsevaid ettevõtteid,
mis asuvad maapiirkondades ja
eemal suurtest linnadest. Turism
on teatavasti nii Põhjamaades
kui Baltimaades hooajaline äri:
suvel on tegemist palju, kuid
talvel on vaiksem. Kas ettevõtjail on piisavalt võimalusi saada
täiendkoolitusi ning suhelda
teiste sama sektori ettevõtetega,
kui nende tegutsemispiirkonnas
ei ole ühtki vastava eriala ülikooli? Kuidas toetada ettevõtjat,
et tal jätkuks indu ning teadmisi

Ene Saar,
abivallavanem

ek

Õppepäev turismiettevõtjatele
Lõuna-Viljandimaal ehk Rahvusvahelist koostööd
saab teha ka siis, kui oled maalt ja hobusega

maksevõime hindamiseks.
Olukordade lahendamine sujub hästi kliendi ja spetsialistide
koostöös. Rumalaid küsimusi
pole olemas. Inimene ei pea
ega saagi kõike iseenese tarkusest teada. Selleks, et elanikele
sotsiaalteemadel nõu anda ja
olukordadele lahendusi otsida,
töötab Viljandi vallas 13 inimest,
neist 4 on spetsialiseerunud lastega perede teemadele. Tegemist
on oma ala tundvate inimestega, kes ei ole kusagil kaugel ega
kõrgel, vaid teie head partnerid.
Sotsiaaltöö põhimõte on, et kellegi eest ei saa otsuseid ära teha
ega kellegi teise eest vastutust
võtta. Küll aga tulevad kasuks
erialaspetsialistide teadmised
ja koostöö. Mitte keegi ei peaks
jääma oma murega üksi. Kui
kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab.

se vajadus ning üha olulisemaks
muutub hoolduse kvaliteet.
Mõneti eksitav on olnud riigi
info, et valla toetusraha suurenes ja kõik küsijad saavad rahalist abi. Vallaametnikel on oma
tööks ja võrdseks ning ausaks
kohtlemiseks reeglid nii riiklike kui valla õigusaktidena. Riigi toetusfondi põhimõtted küll
muutusid, kuid mõnes osas toetused isegi vähenesid. Seega rahasajuga pole Viljandi valda küll
õnnistatud, kuid tuleme toime
oma ülesannete ja elanike murede lahendamisega.
Julgustan inimesi vallavalitsusse pöörduma ja sotsiaaltöö
spetsialistidega läbi arutama,
millised on hooldusvajadusega
inimese jaoks kõige sobivamad
lahendused. Alati arutatakse
teiega koos läbi ka teie maksevõime, kaaludes teie muude
esmavajalike kohustuste mahtu. Ärge kohkuge ära, kui teilt
küsitakse erinevaid dokumente

El

esmavajalikke ravimeid ja hügieenivahendeid. Oleme kuulnud pahameelt kohamaksude
tõusude üle.
On selge, et rasket hooldajatööd tegevatel inimestel ei saa
palganumber jääda seisma. Nii
ei leitaks sellele tööle inimesi.
Probleemid tekivad seetõttu, et
pensionid on väikesed ja lähedaste rahakotid üldjuhul maal
õhukesed.
Eestis kehtib perekonnaseadus, mille alusel on lähedase
eest hoolitsemine ülalpidamiskohustustega pereliikmete kohustus. Oluline on siinjuures
otsida koos lahendusi, sest alati
pole kõige parem ja õigem valik
tööturult kõrvale jääda ja sattuda perega ise abivajaja rolli.
Eestis on 156 väljaspool kodu
üldhooldusteenust
osutavat
asutust. Koos vanemaealiste inimeste arvu kasvuga rahvastikus
kasvab ka teenusesaajate arv,
hoolekande- ja tervishoiuteenu-

Pu

tugikodus, Paistu sotsiaalkeskuses, Kolga-Jaani ja Kärstna sotsiaalmajas. Inimene saab mõistlikku üürihinda makstes elada
iseseisvat elu, saades samal ajal
abi sellises mahus, nagu ta vajab
toimetulekuks.
• Elamine ööpäevaringses
hoolekandeasutuses sobib inimestele, kes vajavad kogu ööpäeva vältel abi ja toetamist.
Vallale kuuluvad hoolekandeasutused Pärstis, Kärstnas ja
Kolga-Jaanis. Kui meie asutustes
kohti ei jätku, teeme koostööd
ja aitame vajadusel leida koha
mõne teise valla või eraettevõtte
hoolekandeasutuses.
Sageli tekib küsimus, kas kohamaksu tasumine hoolekandeasutuses on jõukohane.
Millest koosneb hooldekodu
kohamaks ja miks on see vabariigis nii erinev, jäädes 550 ja
800 euro vahele? Koha maksumus sisaldab kulutusi hoonele,
töötajate palkasid ning makse,

KUTSEÕPPEKESKUS

V

iljandi vallas on sellest
aastast tööl hoolekande
koordinaator, kes kõigepealt kuulab ära hooldusvajadusega lähedase mõtted ning
otsib koostöös teiste sotsiaaltöö
spetsialistidega sobivaimat lahendust.
Abistamiseks on palju erinevaid võimalusi:
• Abistamine koduhooldustöötaja poolt kodus. Lepinguga
sätestatakse teenuse vajadus ja
koduhooldustöötaja kohustused. Inimene saab elada kodus
harjumuspärases keskkonnas.
• Meie rahvamajade, külamajade ja raamatukogude juures on
eakate klubid ja kokkusaamiskohad, mis on olulised informatsiooni vahetamiseks ning toetavad inimeste head enesetunnet.
• Elukoha võimaldamine
sotsiaalkorteris. Viljandi vallas
võime selle teenuse üle uhked
olla, sest meil on mugavad ja
heas korras eluruumid Viiratsi

Kui lähedane vajab hooldust

• Toitlustusteenindus, 3a ja 2a (sessioonõpe)
• Köögiabiline, 2a (toimetuleku õppekava)

Dokumentide vastuvõtt:

www.sais.ee
ja 11. - 29. juuni Vana-Võidus E-R 10.00 - 16.00

Koolis näeme!

Vana-Võidu · Looduse tee 2
Viljandimaa • tel 435 1020

vikk.ee
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Mis on sinu
vanavanaema nimi?

M

e i d
ümbritseb
kiire elukeskkond lummava digimaailmaga. Kiindumine tehnoloogiasse on
Imbi-Sirje
vaeslapse ossa
Torm
jätnud inimlikud suhted vanavanematega.
Paljude võimaluste virvarris
on tegija nutitelefon. Kui küsin õpilastelt „Mis on sinu vanavanaema nimi?“, saan harva
vastuse.
Heimtali põhikooli viienda
klassi õpilane Kairit Kannel teadis, et tema vanavanaema Elvi
on 93-aastane ja elab Tallinnas
kõrghoone neljandal korrusel
üksinda. Kairit saigi endale
kodu-uurimistöö teema „Minu
vanavanaema Elvi lood“. Väljavõtte tööst saatis Kairit üleeestilisele päranditegijate konkursile ning pälvis sellega oma
vanuseklassis III preemia. Töös
kirjutas Kairit vanavanaema
lapsepõlvest, kooliaastatest ja
tema tänasest argielust, sellest,
kuidas täita oma päevi vajalike
tegevustega. Huvitavateks uurimisobjektideks olid alles hoitud vanad esemed: vaalikaigas
ja vaalikurikas. Ka jalaga Singeri õmblusmasin oli Kairitile
uudiseks.
Sügiseks on neiul kavas kodu-uurimistöö lõplikult vormistada. Nii on vanavanaema
mälestused ja elutarkused
jäädvustatud ja Kairitki jätnud
oma jälje perekonna kultuurilukku.
Selle kirjutise peamine mõte
on anda oma tähelepanekutest tulenev sõnum edasi lastevanematele. Nimelt, alati ei
mõisteta, et me ise oleme ajaloo
tegijad. Igast meie teost jääb

jälg. Me unustame sündmusi
kiiresti. Ikka ja jälle tõdeme:
ei mäleta või ei ole enam kellegi käest küsida. Eestlaste elu
on ju suuresti olnud füüsiline
võitlus kivide ja mädasooga,
vaimne võitlus kurjusega. On
tagasi tuldud Siberi vangilaagritest, talutud külma, nälga ja
alandusi. Kas neil, kes ammu
enne meid siin olnud, oli aega
viriseda või käega lüüa? Pandi
tööle pea ja käed. Elamuseks
sai raskuste trotsimine.
Kui palju tõdesid ja ilu sinu
pereloos võiksid sinu enesetunnet tõsta. Uuri oma lugu,
saad tajuda uhkusetunnet.
Võib-olla leiad hetki, mil koos
lastega vana fotoalbumit vaadata. Kes on see uhke kübaraga daam? Selgub, et vanavanaema, kes vihtunud jaaniõhtul
tantsu hommikuni. See oli
vanaema istutatud puu, mis
jaanuaritormis murdus. Nüüd
istutame samale kohale sinu
nimepuu. Millal käisid viimati kalmistul, süütasid küünlad
kalmudel? Tahvlitel on nimed,
eluaastad.
Kui sul ei ole mälestusi oma
eelkäijatest, siis pane kirja oma
enda elu ilusamad hetked.
Lapse lugu algab tema sünnist,
nime saamisest. Esimesed sõnad, sammud, esinemised jõuluvanale jne.
Tea, et kiindumus nutivahenditesse haagib lapsed lahti
inimlikkusest. Kehtesta reeglid nutitelefoni kasutamiseks
ja leia hetki jutuajamisteks ka
vanavanematega.
Tänan kõiki vanemaid, vanavanemaid, häid inimesi, kes on
usinasti õpilastele oma mälestusi jaganud. Soovin indu ja ettevõtlikkust uutele uurijatele.
Imbi-Sirje Torm,
õpetaja

Viiratsi kooli sünnipäeva kontsertaktus toimus Viiratsi laululaval.

3.

Viiratsi kool tähistas
sünnipäeva

mail 1993 kinnitati otsus
Viiratsi kooli loomiseks.
Tänavu möödus tähtsast
päevast 25 aastat ning sel õppeaastal on koolis õppivad 67
õpilast juubelivaimus olnud sügisest saati, sest juba siis algasid
ettevalmistused 4. mai pidustusteks.
Sünnipäevanädalaks valmis
õpilastööde näitus, lisaks oli
näha ka kooli ajalugu – tänukirju, vanu dokumente ja kooli
meeneid läbi aastate. Näitust
külastasid lapsevanemad, külalised ja Viiratsi Rübliku lasteaia rühmad. Kunst, käsitöö,
looming ning mineviku au sees
hoidmine on olulised Viiratsi
koolile ning seda tõendas ka
ilus näitus.
Enne suurt pidupäeva tehakse
ikka kodu korda – nii toimus 2.
mail kooli ühine talgupäev, kus
käe panid külge kõik. Koolipere
tähistas omakeskis kooli sünnipäeva 3. mail suure tordipeoga.
Iga klass valmistas omanäolise
küpsisetordi ja iga õpilane sai
hääletada oma lemmiktordi
poolt ning kaalukalt oli koolipere lemmik 1. klass.
4. mai oli koolipere jaoks ilus
ja pidulik – kauaoodatud päeval
oli hea ilm, külalisi palju ja kõik
sujus. Päev algas piduliku banketilauaga, kus kooli käekäigule kaasa aidanud inimesi tänati
ning kool võttis vastu õnnitlusi.
Seejärel kogunesime kõik Viiratsi laululavale – toimus ilus kontsert vabas õhus. Viiratsi kooli
ümbritseb kaunis keskkond,
mille eest vald ning rahvamaja
ka hoolitsevad. Et lisada täiendust kaunile looduskeskkonna-

K

Fotod: Kädi Salme

Vilistlased enda kingitud tamme istutamas.
le, kinkisid vilistlased koolile
tamme, mis pidulikult sel päeval
mulda sai. Päev lõppeski vilistlaspeoga, kus mitmest lennust
välja kasvanud endised õpilased said üheskoos tagasi vaadata
kooli ajaloole, aga ka mõtiskleda
kooli tuleviku üle.
Sünnipäev on tore aeg – ühe
asutuse jaoks tähendab see,
et meelde tuleb teekond, tänu
millele praegusesse hetke on
jõutud. Tähistamist täis päevad
olid Viiratsi koolis tavapärasest
veelgi soojemad, helgemad ning
koostöö kollektiivi, lapsevanemate, vilistlase, õpilaste ja Viiratsi külarahva vahel paranes.
Viiratsi kooli tahetakse tulla,
siin saab iga laps märgatud – ka
kooli sünnipäevakontserdil astusid lavale rohkem kui pooled
kooli õpilased. Öeldakse ikka, et
väike aga tubli – Viiratsi kool on
ehe näide sellest. Kool on väike,
kuid teod suured.
Viiratsi kool tänab kõiki, kes

Foto: Viiratsi kool
Hääletusel võitnud 1. klassi tort.
on aidanud koolil saada 25-aastaseks. Eriti täname kõiki, kes
aitasid sünnipäeva pidustusi
läbi viia: Viiratsi rahvamaja
ning Maire, vilistlaskogu esindajad Janika, Kristjan, Deniel ja
Hegert, juhendajad Valli ja Tiia
ning Viiratsi kooli õpilased, lapsevanemad ja õpetajad.
Natali Joonas,
Viiratsi kooli huvijuht

Kingitus naabritele

ingitusi saada on tore, kuid
veelgi toredam on neid
kellelegi ise teha. Nii otsustas Viiratsi rahvamaja kinkida
oma headele naabritele – Viiratsi
kooli perele 28. mail nende 25aastaseks saamise puhul Kulno Malva kontserdi „Piirideta pärimus“.
Sündmus ise tähistas ühtlasi ka
saabuvat lastekaitsepäeva.
Kulno Malva on akordionist,
kes oskab väga loovalt ja entu-

siastlikult pille käsitseda. Olgu
selleks akordion, karmoška, torupill või täiesti tavaline roopill.
Kõike seda õnnestus meil oma
silmaga näha ja oma kõrvaga
kuulda ühe korraliku koolitunni
ulatuses. Kontserdil oli võimalus
osalejatel oma teadmisi proovile
panna, nimelt oli vaja ära arvata
mitu erinevate rahvaste vilepilli.
Väga meeldiva üllatuse pakkus
tõsiasi, et Viiratsi kooli lastel on

väga head teadmised ka teiste
rahvaste pillidest. Ühtlasi tootis
teadlikkus ka kaks lisakingitust
kahele lapsele – nende teadmisi
hindas Kulno kahe roopilli vääriliselt.
Täname meie naaberküla
Mäeltküla poissi Kulno Malvat
nii kontserdi kui ka rahvamajale
annetatud plaadi eest!
Maire Paju,
Viiratsi rahvamaja juhataja
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Valma „mõrrakestel“ oli tegus hooaeg

elle hooaja naisteklubi tegevuse lõpetas kaua oodatud, kuid siiski ootamatult
kuum ja päikeseline maikuu.
Talvine hooaeg oli ilus, aga sai
otsa. Veel ilusam ja kirjum suvi
ootab ees.
Mida me siis sel talvel tegime?
Aitasime ikka üksteisel pikka,
külma ja pimedat aega üle elada.
Käisime kord kuus külamajas,
istusime ümber pika laua, tähistasime riiklikke tähtpäevi ja
klubikaaslaste sünnipäevi, vahetasime põnevaid retsepte, tundsime koosolemisest rõõmu ja
saime aina targemaks, sest igale
klubiõhtule oli Anne kutsunud
meile ka külalisi, ikka selliseid,
kellel oli midagi huvitavat rääkida või lausa õpetada. Lektoritel teemadest puudu ei tulnudräägiti naiste turvakeskustest
ja perevägivallast, eneseabist,
massaažist idamaise hõnguga
tarkusteni välja. Saime midagi
endale kõrva taha panemiseks
ja näpunäiteid kodus perelegi
jagamiseks.
Osavate näppudega käsitöömeistrid õpetasid, kuidas oma
kodusid tähtpäevadeks kaunistada.
Tegime uksepärgi jõuludeks ja

Foto: Anne Schvede
Vabariigi aastapäevaks tegid osavate näppudega naised sinimustvalgeid rukkililli. Pildile jäid Karin Sillakivi ja Elma Talu.
rukkililli vabariigi aastapäevaks.
Käis ka selliseid külalisi, kes
pakkusid meelelahutust, silmailu ja hingerõõmu. Meile esinesid Tänassilma rahvamaja taidlejad, lauljad Mustlast ja Paistust,
kohalike vanaemade Ester Otsla
ja Kaie Humala lapsed ja lapse-

lapsed, Metsatöllu liikme Lauri Õunapuu pere. Siis polnud
publikuks mitte ainult naisteklubi, vaid muudki külarahvast.
Naisteklubi aitas korraldada ka
jõulupidu, vabariigi aastapäeva
tähistamist, emadepäeva ja lastekaitsepäeva.

Ei jätnud me selgi talvel teatrite külalisetendusi vaatamata.
Rakvere teater toob oma lavatükke sageli Mustlasse. Meie
olime ka muidugi kohal. KolgaJaani rahvamajas mängisid Pille
Pürg ja Anne Paluver komöödiat
„Kohe näha, et vanad sõbrad”.

Vastemõisasse sõitis Helgi Sallo oma „Öökuningannaga”. Ja
meie ikka ka. Sallot mäletame
enamasti Almana seriaalist
„Õnne 13” või hoopis Pipina,
aga seekord mängis ta täiesti
teistsugust rolli. Ootamatu, kuid
mõtlemapanev!
Naisteklubi traditsiooniks saanud kevadine väljasõit sai teoks
seekord 16. mail – Tartusse Ahhaa teaduskeskusesse. Ilma sellise ühise ettevõtmiseta poleks vist
nii mõnigi meist sinna sattunud.
Atraktsioonid olid endalegi
väga huvitavad ja sai ideesid,
kuhu lastelastega suvel minna
võiks.
Eksponeeriti hämmastavat
näitust merekoletistest. Külastasime ka planetaariumi. Tõeliselt
silmaringi arendav päev oli.
Tänavune viimane kokkusaamine sai teoks 21. mail. Juubelid tahtsid pidamist, reisimuljed
vahetamist. Üllatusena oli Anne
meile külla kutsunud Viljandi
pensionäride ühingu näiteringi, kes esitasid lõbusaid sketše
elust enesest. Nii läksimegi suvele vastu muigelsui ja särasilmi.
Kohtumiseni sügisel!
Liivi Laur,
naisteklubi liige

Leie Avatud Noortekeskus toob kultuuri kodule lähemale

E

madepäeval, 13. mail esines
Leie koolimajas Piip ja Tuut
Teater etendusega „Loomad“. Püstijalakomöödiat tuldi
vaatama nii lähemalt kui kaugemalt. Etendus tuli koju kätte tänu
toetusprogrammile „Teater maale“. Pileteid oli võimalik lunastada
kommide eest ja etendusele tulles
sai kogutud „piletirahaga“ suu
magusaks teha. Elamuse etendusest võtab kokku noor teatrikülastaja Magda Leena järgmiselt:
„Sinna tuli vähe rahvast, sest kõikidel oli kiire, aga mina olin seal ja
tean, mis juhtus. See oli naljaetendus ja mind ajas see küll naerma!“
Lisaks teatrielamusele mitmekesistas Leie ANK kohalikku elu
sel aaastal populaarse jumpingtreeninguga ning keraamikaringiga, millest said osa eelkõige
noored, kuid liituda võisid ka
vanemad huvilised.
Elli Mets,
Leie ANK juhendaja

L

Klounid Piip ja Tuut kutsusid viimased etenduselt lahkujad koos endaga pildile.

Ilmus Leie Tähe sajas number

eie põhikoolis tähistati 17.
mail aprillis 20-aastaseks
saanud koolilehe Leie Täht
100. numbri ilmumist. Viimastel aastatel on Leie Täht ilmunud
vaid kooli kodulehel leie.vil.ee,
kuid uhke numbri puhul said
õpilased oma töö vilju ka käega
paberkandjal katsuda.
Juubeli puhul külastas kooli
endine Leie põhikooli õpetaja ja huvijuht Rita Kadaja, kes
pani Leie Tähele aluse ning juhendas ja toimetas lehte raugematu entusiasmiga. Lustlikus
võtmes peetud ettekanne andis
koolinoortele aimu Leie Tähe
ajaloost, ideid uuteks algatusteks ning julgustas neid ennast
avama.
Viimases koolilehe numbris
saab lugeda vilistlaste meenutusi, mis aitavad meil mõista,
miks on koolilehe ilmumine
ühele väikesele koolile oluline.

Foto: Epp Barkalaja

14. juulil kell 18
Valma infopunkti õuealal

KALURITEPÄEVA PIDU
• Lastele batuut, suhkruvatt, näomaalingud,
täpsuslaskmine
• Showtantsutrupp Singirullid
• Tantsuks mängib ansambel Oravapoisid
• Supp, kook, kohv
Soovi korral võta kaasa suupisted.

Leie Tähe usinad kirjutajad Disandra Karjus, Miia Enders, Miia Sass ja
Magda Leena Barkalaja värske paberlehega.
Foto: Janika Vaht
„Pidevalt ilmuv koolileht näitab kooli kohta väga palju. See
kajastab koolielu, õpilaste tegemisi ja aitab artiklite kirjutamise
oskust arendada,” sõnas värske
vilistlane Grete Sass. Veel leidub

100. numbris infot koolipere tegemiste kohta, saab elada kaasa
meie peatsetele lõpetajatele ning
nautida õpilaste loomingut.
Janika Vaht,
Leie põhikooli emakeeleõpetaja

Pilet 5 €, kohapeal 6 €
Info tel. 5198 1423
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Ramsi noortetoa aktiivgruppi
tunnustati Tallinnas

R

amsi
noortetoa
aktiivgrupp
Korraldajad
võttis osa päranditegija konkursist, mille korraldas
Muinsuskaitseamet. Konkursile
laekus kõikjalt Eestist kokku 43
tööd. Muinsuskaitse üleskutse
edastas noorsootöötajale Ramsi
Vaba Aja Keskuse juhataja Maire
Rahnel.
Kui konkursist kuulsime, tuli
üsna kiiresti mõte teha konkursitöö naabervallas asuvast Kihu
vesiveskist. Olime sellega tutvunud eelmise aasta suvel Ramsi
noortetoa korraldatud eluõppe
päevadel ja koht oli meile juba
meeldima hakanud. Võrdlesime
vanasid fotosid ja varemeid, mis
on tänaseks veskist järele jäänud. Käisime varemete ümbrust
ka korrastamas. Lisamaterjali
leidsime internetist ja vesiveski
lähedal elavatelt inimestelt. Saime kontakti Marianne Truuga,
kes on elanud Kihu talus ja kelle
vanemad töötasidki Kihu vesiveskis. Marianne näitas meile
kuuekümnendatel aastatel tehtud fotosid sealsest eluolust.
Samuti rääkis ta põhjalikult,
kuidas vee jõul töötasid villa- ja
jahuveski ning ka jõe teisel kaldal olev saekaater. Vee abil toodeti ka elektrit. Kogu sündmuste

käiku filmis Roomet Kuhi ning
videod monteeris kokku Jarmo
Põlluste. Aktiivgrupi tegevusi
juhendas noorsootöötaja Ester
Valk.
Kogu tegevus päädis kutsega
Tallinna Vabaduse väljakule,
kus Euroopa päeva tegevuste
raames toimus autasustamine.
Sõitsime Tallinna, et tuua koju
teine koht ja ühtlasi osa võtta Euroopa päeva tegevustest.
Osalesime passimängus, mille
jooksul sai külastada Euroopa
riikide saatkondi ja muuseume
Toompeal, vanalinnas ning Tõnismäel. Saime tasuta külastada
ka Kiek in de Kökki, Niguliste
kirikut ja Eesti Ajaloo muuseumi.
Enne auhinna üleandmist pidas kõnet Eesti president Kersti Kaljulaid. Hiljem nautisime
kontserti, kus astusid üles Ivo
Linna, Antti Kammiste, Liis
Lemsalu, Stig Rästa, Lepatriinu
ja Frankie Animal.
Kui päranditegijate konkurss
peaks jätkuma, siis soovime
kindlasti sellest veel osa võtta,
sest nii saame rohkem teadmisi
sellest, mis on kunagi olnud.
Keitlyn Moppel,
aktiivgrupi Korraldajad liige

VAIBLA
PUHKEKESKUS
pakub tööd
suvehooajaks:
- perenaisele
- koka abile
- rannakioski
teenindajale
Lisainfo:
5866 5414 või
info@vaiblapuhkekeskus.ee

Seoses arengu ja
laste arvu
suurenemisega ootab
Saarepeedi Kool
oma kollektiivi
2018/2019. õppeaastal
järgmisi töötajaid:
• loodusainete õpetaja
(ametikoha suurus 0,7)
• lasteaiaõpetaja abi
asendaja
(ametikoha suurus 1,0)
• muusikaõpetaja
(ametikoha suurus
lasteaias 0,25, koolis 0,5)
• eripedagoog
(ametikoha suurus 0,5)
• infotehnoloog + arvutiõpe
(ametikoha suurus 0,6)
• tugiisik

Foto: Inoola-Kiaara Ikkonen
Ramsi noortetoa aktiivgrupp Korraldajad Tallinnas auhindamisel.

Pärsti mõisateater naerutas
rahvast

R

eedel, 18. mail toimus
Pärsti mõisas mõisateatri
trupi esietendus. Rahvast
täis saalile mängiti Küllike Veede kirjutatud näitemängu ’’Võõras mees majas’’.
Lavakujundus ja valgustus
oli originaalselt ja huvitavalt lahendatud. Näidendi osatäitjad
mängisid oma osi oskuslikult,
pannes publiku kaasa elama ja
tekitades naerurõkkeid.
Teatritükis jälgisid uudishi-

mulikud majanaabrid remondimehe palganud naaberkorteri
perenaist. Keegi aga ei teadnud,
et sama korteri peremees oli
’’komandeeringus’’ naaberkorteris ja sai koju minna alles siis,
kui ’’õhk puhas’’ oli.
Publikule meeldis väga oma
näitetrupi etendus ja muljeid jagati hiljem kohvilauas.
Olga Sööt,
Pärsti Rahvaraamatukogu
direktor

Teade Kolga-Jaani piirkonna
eakatele

E

akate pidu toimub käesoleval aastal 16. augustil kell
13 Kolga-Jaani laululaval.
Esineb lõõtspillimängija Henrik Hinrikus. Pileti hind on 2
eurot. Palume registreerida ja
tasuda osavõtutasu hiljemalt
13. augustiks sotsiaaltöö spetsialistile Õnne Raamatule või
lastekaitsespetsialistile Annely
Orumanile.
Eakate ekskursioon sel aastal
toimub 29. augustil 2018. Külas-

tame giidi saatel Paide kirikut,
kilplaste teemaparki ja jaanalinnufarmi. Väljasõit Leiest on
kell 8 ja Kolga-Jaanist kell 8.30.
Osavõtutasu 14 eurot. Palume
end registreerida ja tasuda osavõtutasu hiljemalt 23. augustiks
Õnne Raamatule või Annely
Orumanile.
Info: 5919 9906 või 525 4077,
onne.raamat@viljandivald.ee
või annely.oruman@viljandivald.ee.

Kandideerima ootame
erialase haridusega inimesi,
kellel on
lastega töötamise kogemus,
soov teha meeskonnatööd
ning on valmis pidevaks
enesetäiendamiseks.
Avaldus, elulookirjeldus ja
pedagoogilise töö puhul
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad
saata e-posti aadressil
info@saarepeedi.edu.ee,
lisainfo telefonil 517 8642.

---------------Paistu Kool
kuulutab välja
konkursi
2018/2019. õppeaastaks
järgmistele
ametikohtadele:

12.00 – 23.00
13.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 03.00

03.00

Registreerimine
Puhvet ja supp
Aktus, pingi avamine.
Koolikaaslastega kohtumine,
avatud videoruum
Esinevad õpilased, mängib
ansambel: DOLORES, hiljem
disko RETROKIIRABI
Peo lõpp

• klassiõpetaja
• muusikaõpetaja
(lasteaed ja kool,
osaline koormus,
asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)
• arvutiõpetaja
(osaline koormus,
asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)
Avaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid
saata e-posti aadressile
direktor@paistukool.ee
või aadressil
Sultsi küla, Viljandi vald,
69605, Viljandimaa.
Lisainfo tel 527 7893

Osavõtumaks: Kuni 01.06 10€ Kohapeal 15€
Makse saaja: Viljandi Vallavalitsus SEB EE231010302005452008
Selgitus: Holstre vilistlaspidu, lõpetamise aasta, kooliaegne ja praegune nimi

Holstre Kool pakub tööd:
• loodusainete õpetajale
(osaline koormus)
• kehalise kasvatuse õpetajale
(osaline koormus)
• matemaatika-füüsika õpetajale
• abiõpetaja-pikapäevarühma
õpetajale
Täiendav info direktorilt tel 5303 4198.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 18. juuniks aadressil direktor@holstrekool.ee
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Mõtted pärandkultuuri
aastal

uroopa kultuuripärandiaasta leiab aset Eesti
jaoks märgilisel aastal, mil
tähistame Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.
Saabuval aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all
just noored – et meil jätkuks
pärandi edasikandjaid ning et
nad teadvustaksid kultuuripärandi rikkust. Pärand saab olla
ka kaasaegne, trendikas, inspireeriv, rikkalik, meid eriliseks
muutev ja kaasahaarav. Meie
võimalus on seda tõestada ja
noori kaasata.
Siinkohal on mul eriline rõõm
tänada ja tutvustada meie lehelugejale tõelist pärandi hoidjat ja
edasikandjat Imbi-Sirje Tormi,
Heimtali kooli muuseumitoa
loojat, kodu-uurijat ja õpilaste
innustajat kodu-uurimise valdkonnas.
Äsja rõõmustas Imbi-Sirje
mind oma trükisooja raamatukesega „Väike pildiraamat
Heimtali Kooli vanemast ajaloost“, kus on lühidalt ja lapsesõbralikult antud ülevaade kooli
ajaloost 1821–1944.
Selle väikese pildiraamatu
ajaloolist teksti ilmestavad kooli muuseumitoas leiduvad kirjalikud dokumendid ja õpilaste
kunstitööd, mis on valminud
õpetajate Leili Viinapuu ja Erika
Kuusiku juhendamisel.
Eelnevalt on ilmunud Imbi-Sirje Tormi sulest raamatud
„Ajastupilte Heimtali koolist.
Aeg, olud ja inimesed vanal
Mulgimaal“ 1. osa (2016) ja selle
järg „Ajastupilte Heimtali koolist. Pärandilaegas“ (2017). Need
teosed köidavad ajaloohuvilist ja
on samas põnevad ajalooõpikud
nii noorele kui vanale, kohalikule ja võõrale.
Üks meie põhiülesanne on
oma keele ja kultuuri järjepidevuse hoidmine. See on neid
raamatuid läbiv teema.
„Kodanikuks ei sünnita, vaid
kasvatatakse“ on üks autori mõtetest. Usun, et see on põhjus,
miks need kaks väärtuslikku
raamatut on lugeja ette jõudnud.
Imbi-Sirje Tormi töö õpilastega pikkade aastate jooksul on
olnud praktiline väärtuskasvatus – kodanikuks kasvatamine, avades laste mõttemaailma,
luues huvi esivanemate elu ja
paikkonna elu-olu vastu.
Oleme teel. Selleks, et teada,
kuhu minna, on oluline teada,
kust me tuleme ja mitte võõranduda reaalsest elust.
Üha rohkem küsivad võimukandjad tänapäevases elus „Mis
me sellest kasu saame?“. Omakultuuri ja juurte tundmise kõige suurem kasu ongi ehk see, et
ei võõranduta inimlikkusest ega
tegelikust elust.
Heimtali lood on osa Mulgimaa elust. Heimtali kuulus Paistu kihelkonda.
Anu Raud on kirjutanud: „Üitsainus Mulgimaa. Säärane mulk.
Iga tõeline mulk teab ja tunneb
Lõuna-Viljandimaa viit kihelkonda nagu oma viit sõrme.
Halliste, Helme, Karksi, Paistu,
Tarvastu. Need on need mulkide pärismaad. Ja nagu ikka,
igal kihelkonnal oma kirik sirutumas taevaste kõrguste poole.
On veel künkad ja orud, järved
ja jõed, viljarikkad põllud. Oma
tavad ja kombed, oma murdekeel, oma värvid ja kirjad. Igal
viiel küll omad väikesed erine-

20. augustil 2018 toimub
Viiratsi PEREPÄEV
Ajakava:

11:00 Viljandi valla „PINALIPÄEV“ Viiratsi kooli saalis
(kutsetega)

11:00–14:00

Tegevused Viiratsi mänguväljakul:
• atraktsioonid,
• elektriautod,
• liiklusohutus,
• ponihobused Sammuli tallist,
• Mulgimadina batuudid,
• näomaalingud,
• suhkruvatt,
• laste kohvik
Tegevused Viiratsi lasteaia õuealal:
• liikumistegevused,
• liivalosside ehitamine,
• näomaalingud
• seiklusrada,
• õnneloos,
• muinasjutt sarapuu all,
• lastevanemate kohvik
Tegevused suvelaval:
14:00 Soome näitekirjaniku Maria Jotuni lõbus
komöödia „Mehe küljeluu“. Esitleja: näitetrupp
POOLVILLASED Vastemõisast.
Tasuta!

(vihma korral toimub etendus Viiratsi rahvamajas)

Kana klaasi taga tõi auhinna

T

Fotod: Ene Saar
Imbi-Sirje Torm on pühendanud suure osa oma elust kohaliku kultuuripärandi kogumisele ja suunanud sadu noori koduloouurimise juurde.

änavu toimus järjekordne
Looduse Omnibussi korraldatud fotokonkurss
Looduse Aasta Foto 2018, mis
on mainekaim fotokonkurss
Eestis. Tarvastu Gümnaasiumi õpilane Karl Kristofer Alp
pälvis noorte kategoorias oma
fotoga „Kana ruudus“ 2. koha
sarjas „Inimene ja loodus“.
Konkurents oli väga tihe,
konkursile laekus 6102 fotot
710 piltnikult. Tunnustuse
saajatele korraldati Estonia
kontserdisaalis 12. mail koosviibimine, kus tunnustati parimaid fotograafe ning näidati parimatest fotodest tehtud
pildikava, mille muusikalise
tausta oli kujundanud Sven

Grünberg. Lisaks esines veel
Chalice ning päevajuhiks oli
Rohke Debelakk. Karl Kristoferi Alp’i foto avaldati ka fotoraamatus „Loodusfoto aastaraamat 2018“, mis on saadaval
raamatupoodides.
Karl Kristofer Alp ise tutvustas oma fotot nii: „Üldiselt on
fotograafidel tavaks märkida
ära fotod, millel kujutatud
„modell“ elab vangistuses või/
ehk loomaaias. Sellel pildil on
minu õnnelik kana, kes korjab
oma teod ja terakesed ise ning
kelle valduste suurus on peaaegu hektar. Tol päeval soovis
ta vaadelda kehva suusailma
oma korteriaknast.“
VVT

Imbi-Sirje Tormi sulest ilmunud raamatud 2016-2018.
vused, ent ikkagi moodustub
neist sugulaskihelkondadest üks
tugev tervik – Mulgimaa.“
Milline on mulk? Nõukas ja
leidlik. Väärikas ja uhke. Oma
jonni ja õigust taga ajamas. Võimekas. Vast ka parema olemise
nimel vahel tüli ja vimma kiskuv. Kuid sellest üle on mulgi
uhkus, kokkukuuluvustunne
ning armastus kodukoha vastu.
Seda näitavad arvukad üleilmsed ja üle-eestilised mulkide
seltsid ning seltskonnad.
Oleme õnneks juuri pidi
kinni kasvanud esivanemate
väärtustesse ja tarkustesse. Ehk
just seetõttu hoian Imbi-Sirje

Tormi tegemistel naudinguga
silma peal ja ammutan endasse
ajastupilte, pilk suunatud tulevikku lootuses, et igal hetkel ei
mõlguks peas mõte „Mis sellest
kasu saab?“. Sõna „kasu“ on nii
suhteline. Kasu on Lembit Eelmäe sõnadega väljendades:
„Me oleme, elame, kestame
ja jääme üle aigade aa….“
Mis saab veel olla suurem
kasu, kui meie püsimine vaba
rahvana, kandes omakultuuri
põlvest põlve.
Ene Saar,
abivallavanem

Foto: Karl Kristofer Alp
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Kukkus ja uppus

ukkus vett võttes kaevu… Libises muru niites
kaldast tiiki… Kaotas
ojast kastmisvett võttes tasakaalu… Kaotsi läinud 5aastane tüdruk leiti tiigist uppununa.
Paljude traagiliste veeõnnetuste põhjuste tuum kõlab
just nii. Eelmisel aastal uppus
42 inimest, nendest üle poolte
põhjuseks oli ootamatu vette
kukkumine. Uppus neli last,
kellest kolm olid alla kuue aasta
vanused. On veeõnnetusi, mis
arenevad väga kiirelt ja mida
on raske ette aimata. Tagantjärele kaaludes leiab siiski alati,
et õnnetuse vältimiseks oleks
saanud midagi ära teha. Et
aga õnnetusi juba eos ära hoida, peab ohutu elukeskkonna
kujundamine olema kogu aeg
esmatähtis.
Kukkumistega seotud olukorrad on eripalgelised ja
nende ärahoidmiseks on raske
igas olukorras toimivaid juhiseid anda. Alustuseks on tähtis kukkumisega seotud ohte
oma kodu ümbruses hinnata.
Kas sina tead, kus varitsevad
sinu kodu läheduses ohud,
mis võivad põhjustada vette
kukkumist? Kas oled hinnanud, millised on sinu võimed
raskustes toime tulla? Üksi õnnetusse sattudes päästab end
ju ennekõike hätta jäänu ise,
kui tal on selleks piisavalt jõudu ja õnne. Siin kehtib ütlus:
„Uppuja päästmine on uppuja
enda asi“.

VIIRATSI
JAANIPIDU

Foto: Heino Laiapea

Lastel puuduvad kogemused
ohtude ja oma võimete hindamiseks. Seepärast peavad
täiskasvanud neil tiigi, basseini või vanni ääres silma peal
hoidma. Või kui järelevalvet
tagada ei suudeta, siis tuleb
takistada juurdepääs veekogule kasvõi aia ehitamisega. See
nõuanne kehtib aastaringselt,
sest raske veeõnnetuse võib
põhjustada ka läbi jää vajumine.
Eakatel on küll kogemusi,
kuid õnnetuse korral ei pruugi
füüsiline seisund võimaldada
veest pääsemist ning seepärast
vajavad abi nemadki. Möödunud aastal uppunuist enam
kui pooled olid vanuses 51-80
eluaastat. Eaka koduümbruse
ohutumaks muutmiseks tasub
veevõtukohtade – olgu selleks
kaev, tiik või oja – juurdepää-

sud turvalisemaks muuta.
Kasulik on paigaldada nende
juurde käsipuud, rajada trepp
või korralik purre. Nendest
vahenditest võib abi saada muideks ka mõni teie napsutanud
külalistest. Eelmisel aastal uppunud meestest olid üle pooled
alkoholijoobes, naistest oli joobes kolmandik.
Päästeamet innustab ohutut
elukeskkonda väärtustama ja
kujundama ennetuskampaaniaga „Hoia silm peal“. Kampaaniaga kutsume veekogude
ümbrust ohutumaks muutma
ning nõrgemaid pereliikmeid
veekogude juures tähelepanu
all hoidma, et ei juhtuks õnnetusi.

1.

mail toimus 89. suurjooks ümber Viljandi järve, millel osales ka
palju Viljandi valla inimesi. Mais 85aastaseks saanud Mustla
mehele Benno Viirandile oli tänavune järvejooks juba 60. Alates
1958. aastast on ta vahele jätnud vaid ühe järvejooksu. Fotol usutleb
jooksuveterani vahetult pärast finišeerimist ERRi spordiajakirjanik
Tarmo Tiisler.

22. juunil algusega kell 16

AJALOOPÄEV MUSTLAS
Eesti Sõjameeste Sakala Ühing avab
kolonel Alfons Rebase 110. sünniaastapäeva puhul
mälestusplaadi Posti 44 maja seinal.

Riivo Mölter,
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Jaani pargis saab osta ajaloolaste
Mati Õuna ja Hanno Ojalo raamatuid
ning kohtuda autoritega.

¨
SOE KULA
JAANIPÄEV JA TRIATLON

HOLSTRE
JAANIPÄEV

KOLGA-JAANI KIHELKONNA
JAANITULI

PUIATU JAANITULI

SAAREPEEDI JAANITULI
TÄNASSILMA JAANITULI

MUSTLA
JAANITULI
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Kolga-Jaani öös oli liikumist

A

prillikuu on Eestis nimetatud Südamekuuks ning
seoses sellega organiseeritakse erinevaid liikumisüritusi. Südamekuu üritustest võeti
aktiivselt osa ka Kolga-Jaani
piirkonnas. Selleks, et motiveerida inimesi rohkem liikuma,
kinnitati Vissuvere bussipeatusesse postkast, kuhu oli vaja viia
sedel, millega kinnitati oma käiku postkasti juurde. Kolga-Jaani
alevist bussipeatuseni ja tagasi
oli vaja tegelikult läbida 3kilomeetrine teekond. Aktsioon kujunes oodatust populaarsemaks.
Kõige enam sedeleid (30 sedelit)
oli kuu jooksul postkasti viinud
Leida Pihlak.
Südamekuu lõppürituseks oli
aga maastikumäng „Öös on liikumist“. Üritus sai teoks maikuu
alguses. Erinevaid ülesandeid
tormas täitma ja kohti otsima 9
võistkonda kokku 43 osalejaga.
Osalejate vanus varieerus sülelastest kuni juba pensionipõlve
nautivate inimesteni, rääkimata
kooliõpilastest. Isegi kaks toredat koera läbisid koos omanikega teekonna. Maastikumängul
osalejad pidid leidma kaheksa
fotol kujutatud kohta ning kolmes kohas ootasid neid ülesanded. Ülesannete eest saadi

V

R

Viljandi Vallavalitsus ootab Tohvri küla sauna võimalikke kasutajaid kolmapäeval, 27. juunil kell 16 sauna juurde, et rääkida
sauna tulevikust.
*****

Tarvastu raamatukogu näituseruumis on 11. juunist kuni 22.
juulini avatud Tarvastu muusika- ja kunstikooli näitus.
*****

Kodumasinate remont, varuosad. Tel 517 9771; merton@hot.ee
*****

Tarvastu jaanilaat 21. juunil kell 9–16 Mustlas Konsumi vastas
haljasalal. Korraldaja: Keskoja OÜ. Tel 5661 8707.

SPORDITEATED
16. juunil Raassilla krossirajal Tarvastu karika 5. etapp. Võistlussõitude algus 9.30. Pealtvaataja 2 €, allameetrimehed tasuta.
Kohapeal söök-jook ja lastele batuut. Täpsem info kodulehel ja
FB-s. Tel 523 6399.
Foto: Gerlyn Triksberg
Maastikumängu „Öös on liikumist“ võitjate (VeeGee) stiilinäide fotojahist.
punkte ning pilte hindas ka žürii. Maastikumängu „Öös on liikumist“ võitis võistkond nimega
VeeGee – koosseisus Getter Orgusaar, Maria Kaur, Mia Maks,
Gerly Triksberg.

Tagasiside üritusele oli igati
positiivne ning kindlasti toimub
maastikumängule järg juba sügisel.
Teet Meerits,
Kolga-Jaani põhikooli õpetaja

Talukohad vajavad kaitset

iljandi vallaks liitunud
Paistu, Pärsti, Saarepeedi,
Viiratsi, Tarvastu ja Kolga-Jaani valdades on kehtinud
seni väga erinevad üldplaneeringu põhimõtted hajaasustuses
katastriüksuste jagamise suuruse osas. Erinevates valdades on
olnud minimaalseks suuruseks
hajaasustuses 0,5-2 hektarit.
Seoses viimasel ajal hoogustunud müügi otstarbeks kinnistute jagamisega põllumaaks ja
metsamaaks on oht, et Mulgimaa suured talukohad jagatakse
müügitehingutega nii väikesteks,
et tulevastel kinnistute omanikel
puudub tulevikus sinna juurde
ehitamise võimalus. Ühtlasi piirab võimalusi ja laienemist liialt
väike kinnistu, kui soovitakse
ettevõtlusega tegelema hakata.
Liiga väikesteks tükkideks
jaotatud kinnistud kaotavad

ka oluliselt oma väärtuses. Kas
selleks otstarbeks tuleb suurtelt
firmadelt taas kallimalt maad tagasi ostma hakata või säilitada
privaatsus, on küsimus vallavalitsusele ja -volikogule.
Vallavalitsus on küll mais
teinud protokollilise otsuse, et
väiksemaid kinnistuid kui 1,5
hektarit katastriüksuste jagamisel Viljandi vallas läbi ei lasta.
Valla uue üldplaneeringu
koostamise käigus on ettepanek
kehtestada hajaasustuses asuvate katastriüksuste minimaalseks
suuruseks vähemalt 2 hektarit,
nagu seda tehti maade tagastamisel viimase maareformi käigus, sest paljude talude juures
on pärandkultuuri ja muinsuskaitset vajavaid objekte, mis
iseloomustavad meie Mulgimaa
taluarhitektuuri.
Oluline on kinnistute jagami-

sel arvestada juurdepääsudega
kinnistule, et ära hoida tulevikus probleeme kinnistuomanike
vahel. Selleks tuleb kohe seada
servituut või teha ettepanek
vallavalitusele üldkasutatava
tee võtmiseks vallateeks, sest
teehoolet korraldab üldkasutatavatel teedel ju vald.
Soovin, et üleskutse „Tulge
maale elama!“ ei oleks meie vallas pelgalt populistlik hüüdlause, vaid valla võimaluste piires
täidetud ka reaalse sisuga neile,
kes endale maakodu või miks ka
mitte maal ettevõtlusega tegelemiseks kohta otsivad. Nii säiliksid mõistliku suurusega talud,
kuhu on võimalik ka tulevikus
perspektiivikalt elama asuda ja
kus oleks privaatsus neile, kes
seda soovivad.
Valmar Haava,
vallavolikogu liige

Riigihalduse minister kehtestas uue
Viljandimaa maakonnaplaneeringu

iigihalduse minister kehtestas 06.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/75 Viljandimaa maakonnaplaneeringu
2030+. Maakonnaplaneering
haarab kogu Viljandi maakonna
territooriumi.
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna
ruumilise arengu põhimõtete
ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures
riiklikud ja kohalikud huvid.
Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses
sätestatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel on
aluseks üleriigiline planeering
Eesti 2030+ ja Viljandimaa arengustrateegia. Planeeringulahenduse välja töötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja
maakondlikke arengukavasid

TEATED

ning kohalike omavalitsuste
üldplaneeringuid.
Planeeringus
käsitletavad
olulisemad teemad on asustuse
paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused,
ettevõtlus, looduskeskkonna
väärtused, tehniline taristu,
riigikaitse ja siseturvalisus.
Kõikide teemade osas on planeeringus välja töötatud üldised põhimõtted ja tingimused
maakonna ruumilise arengu
kavandamiseks.
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste
üldplaneeringute koostamisel.
Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.
Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõjude

strateegiline hindamine (KSH),
mille eesmärk on arvestada
keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning
kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu
elluviimisega kaasnevaid olulisi
mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning
kavandatud negatiivsete mõjude
leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga
ei kavandata tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene
keskkonnamõju.
Viljandimaa maakonnaplaneeringu 2030+ materjalidega
on võimalik tutvuda veebilehel
http://www.maavalitsus.ee/viljandimaaplaneering.

*****

17. juunil kell 10 Soe küla staadionil Tarvastu Cup jalgpallis
noortele.
*****

23. juunil kell 9.30-18.00 sportlik jaanipäev Mustlas: kettagolf,
tänavakorvpall, paarisvõrkpall, jalgpall.
*****

24. juunil kell 15 XV Soe järve triatlon.
*****

30. juunil kell 12 Mustla discgolf 2018.

TULEMUSED
Sügisest kevadeni toimunud sarjas Tarvastu Sasku 2018 osales
kokku 27 paari. Sarja võitsid Andris Asu ja Indrek Rohtla 115
punktiga, teise koha saavutasid Mart Maidessoo ja Kalev Kübar
111 punktiga, kolmanda koha said Heino Gröön ja Aivar Piir
100 punktiga.

Tarvastu sasku seeriavõistluse võitjad: vasakult Kalev Kübar, Mart Maidessoo (2. koht); Indrek Rohtla, Andris Asu (1. koht); Heino Gröön, Aivar
Piir (3. koht).
Fotod: Tarmo Arak
*****

Viljandimaa spordiveteranide hooaeg algas Mustla staadionil heidete mitmevõistlusega, kus 15 osalejat võistlesid odaviskes, ketta-,
vasara- ja raskusheites. Meesveteranide arvestuses saavutas esikoha Arvo Nurm (3859 punkti), teise koha Villu Kangro (2896) ja
kolmanda koha Osvald Mikkor (2818). Naisveteranide esikolmik
oli Hilja Bakhoff (4068), Lia Jamnes (2923) ja Piret Aidak (1594).

Heidetepäeva esikolmik: vasakult Villu Kangro (2. koht), Arvo Nurm (1.
koht) ja Osvald Mikkor (3. koht).
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Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

LEIDA PUIESTEE
LINDA MAISTE
LUDMILLA LIIVAK
ANNA KASS
ARTUR MANGELSOO
VELDA-MIRALDA
KALLING

PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS.
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE,
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE,
SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK.

+ 372 55 694 310

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

Mälestame
Foto: Voldemar Maask
Pioneeride kokkutuleku lõpulõke 1. juulil 1978 Sinialliku linnusel. Foto on
pärit ajakirja Pioneer 1978. aasta septembrinumbrist.

ENN KESA
27.12.1934 – 3.05.2018
Lätkalu küla
SALME LATTIK
6.05.1931 – 4.05.2018
Unametsa küla
AINO MÄGI
24.11.1930 – 6.05.2018
Holstre küla
EVI MÜNDIMETS
25.09.1942 – 10.05.2018
Mustla alevik

Viljandi: Kauba 10
Avatud: E-R 9-17
viljandi@glasaken.ee
tel/faks: 4334 272
mob: 5800 2100

HEINO INGERMANN
12.12.1944 – 11.05.2018
Ramsi alevik
NIINA KASS
6.01.1933 – 12.05.2018
Eesnurga küla

glasaken.ee

KOIT KLEIN
11.05.1963 – 12.05.2018
Järveküla
LEILI VOLT
22.02.1941 – 13.05.2018
Päri küla
ALEKSEI KONSTANTINOV
31.03.1950 – 17.05.2018
Mäeltküla
ELVI SAARD
22.11.1927 – 18.05.2018
Mustivere küla
MILVI TÕNISSON
12.02.1937 – 18.05.2018
Tusti küla
SALME KOSEMAA
9.09.1931 – 19.05.2018
Mustla alevik
LAGLE-ANNELI KALA
8.04.1968 – 19.05.2018
Roosilla küla
VIRVE KALLE
12.04.1940 – 19.05.2018
Vardja küla
PILVI MERILA
20.06.1938 – 22.05.2018
Hendrikumõisa küla
ERIK SÖÖDOR
13.05.1930 – 22.05.2018
Jämejala küla
HEINO PUUSILD
11.01.19351 – 23.05.2018
Saarepeedi küla
AADU KULL
17.08.1935 – 23.05.2018
Anikatsi küla
LAINE KANN
19.04.1934 – 28.05.2018
Järtsaare küla

VALVE-VILHELMINE
KELDU
MEETA GRÖÖN
HILDA JOOSING
MARIA MAKSIMOVA
ESTER-RENATE
RANNAMÄE
HUBERT-HEIKI
NURMELA
LEIDA PURGA
NIKOLAI LEETS
ENN KANGUR
MARET JÄGER
HELGI PITKART
ÕILME PULLISAAR
SENNI AHOSEPP
AIME-MARI PAAP
ENDLA IBIKUS
EVI RÕIGAS
VALENTINA KARU

96.
23.07.1922
93.
10.07.1925
92.
02.07.1926
03.07.1926
10.07.1926

Sooviku küla
Viiratsi alevik
Mustla alevik
Kannuküla
Lalsi küla

15.07.1926
91.

Vana-Võidu küla

04.07.1927
08.07.1927
19.07.1927
25.07.1927
90.

Suislepa küla
Uusna küla
Raassilla küla
Päri küla

05.07.1928
85.

Kärstna küla

11.07.1933
25.07.1933
26.07.1933
80.
05.07.1938
08.07.1938
12.07.1938
15.07.1938
18.07.1938
20.07.1938
20.07.1938
29.07.1938
30.07.1938

Päri küla
Tinnikuru küla
Paistu küla
Kivilõppe küla
Valma küla
Verilaske küla
Vissuvere küla
Välgita küla
Viiratsi alevik
Viiratsi alevik
Puiatu küla
Tohvri küla

Saarepeedi laululaval 1. juulil kell 13
Viljandimaa Pensionäride Ühenduse
SUVEPIDU
Esinevad maakonna tantsukollektiivid,
lauljad ja pillimehed.
Kõik on oodatud, sündmus on tasuta!

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI JOHANNESE
KOGUDUSES
Jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 14.
Jaanipäeval, 24. juunil kell 12
surnuaiapüha Kolga-Jaani vanal
kalmistul, kell 14 kirikus missa.
1. juulil kell 12 surnuaiapüha
jumalateenistus Lalsi kalmistul,
kell 14 kirikus missa.
Vaata lisaks koguduse blogist https://kolgajaanikogudus.
wordpress.com/
PAISTU MAARJA KIRIKUS
Jumalateenistused Paistu kirikus iga kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval kell 16.
24. juunil kell 11 kalmistupüha Tuhalaane kalmistul ja kell 14
Paistu kalmistul.
Kontsertsarja “Paistu orel 105”
teine kontsert toimub 1. juulil
kell 17 Paistu kirikus, orelil Aaro
Tetsmann.
Sarja järgmised kontserdid:
5. augustil Mulgi segakoori
kontsert Fr. A. Saebelmanni
loomingust, Tanel Ingi vahelugemised, organist Tuuliki Jürjo;
15. augustil – organist Toomas

Trass; 8. septembril organist
Kristel Aer.
TARVASTU PEETRI KIRIKUS
17. juunil kell 11 neljas nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus.
24. juunil kell 11 kalmistupüha Tarvastu surnuaial. Kaetud
on armulaud.
Mälestamissoove võetakse
kalmistuväravas vastu alates
kella 10. Samas saab teha liikmeannetuse.
29. juunil kell 18 kontsert “Elu
lugu”. Külli Erikson esitab orelil Eesti heliloojate Edgar Arro,
Alfred Karindi, Rudolf Tobiase,
Arvo Pärdi ja Peeter Süda loomingut.
1. juulil kell 11 apostlite pühapäeva jumalateenistus.
8. juulil kell 11 seitsmes nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus.
15. juulil kell 11 kirgastamispüha jumalateenistus.
12. augustil kell 13 kalmistupüha Suislepa kalmistul.
Kirikus on avatud Anne
Niemi ikoonimaalide näitus.

Viljandi Valla Teataja

Viljandi Vallavalitsuse väljaanne
Toimetaja Kristi Ilves
Toimetusel on õigus tekste lühendada ja korrigeerida.
e-post ajaleht@viljandivald.ee
Kontakttelefon 435 0112 (üldinfo), 5344 8176 (toimetaja)
Kodulehekülg www.viljandivald.ee

