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Kolga-Jaanis
tähistati
väärikalt Tartu
rahulepingu
aastapäeva

2007.

Peaminister Jüri Ratas heiskas 22. veebruaril vanast meiereikorstnast kohandatud Mulgi Majaka otsa Eesti lipu. See on nüüd Mulgimaa kõrgeim ja Eestis
kõrguselt neljas lipp.
Fotod: Raivo Laidma
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Mulgi Majakas kuulutab
vabaduse sõnumit

allis Viljandi valla rahvas, mul oli hea meel olla
22. veebruaril teie keskel
Mulgi Majaka sisseõnnistamise
päeval. Tänulikult mõtlen oma
esivanemaile. Minu vanaema on
Tarvastu kihelkonnast ja mu vanaisa on olnud väärikas Viljandi
linnapea enamiku Eesti Vabariigi esimesest iseseisvusajast.
Minu isa Harri Haamer oli aga
natuke vähem kui 32 aastat Tarvastu koguduse õpetaja.
Pidasin väga tähtsaks, et mind
kutsuti Mustlasse. Sellega oli
mul võimalus välja ütelda seda,
mida mu isa seal ligi 32 aastat
oli kuulutanud. Talle on tähtis olnud, et eesti rahvas tagasi
pöörduks oma Jumala poole,
kellest okupatsioonivõim ateistliku propaganda ja ähvarduste
kaudu selle rahva oli lahti kiskunud. Sellepärast lugesin ma, et
meie rahvast aidata, Piiblist selle
sõnumi: Õnnis on rahvas, kelle
Jumal on Issand! (Psalm 33,12).
Olen pikka aega uurinud
meie rahva vana pärimust. Selle põhjal saan ütelda, et eriline
on olnud see eesti rahvas, ta
on tahtnud õndsaks saada. Isegi Põrgupõhja uus Vanapagan
soovis seda. “Õndsaks saama“
tähendab eesti keeles “õnnelikuks saama“. Ja seda on eesti
rahvas igatsenud.
Nüüd kõikide ränkade katsumuste peale on eesti rahvale, tänu Jumalale, taas vabadus

Riigikantselei protokollijuht Ülle-Marika Põldma, Viljandi vallavolikogu esimees
Kaupo Kase, peaminister Jüri Ratas, vallavanem Alar Karu, peaministri büroo
juhataja Tanel Kiik ja ehitusfirma esindaja Priit Raudla liputorni avamisel.
kingitud ja sellega siiski see
võimalus unistuste täitumiseks
antud. Kuid see ei saa juhtuda,
kui me oma igapäevaelus ei otsi
sidet kõigeväelise Jumalaga. Mu
vanemad teadsid seda, ka mu
vanaisa August Maramaa teadis
seda. Tema viimased sõnad Kirovi vanglas näljast nõrkenuna
nari peal lamades, olid: “Kui ma
sinna mäele saan, siis ma olen

pääsenud.“ Ta oli näinud suurt
valgust enne, kui ta teisel jõulupühal 1941 igavikku lahkus. Ja
see mees, kes sealt tagasi tulnuna sõnumi tõi, ütles: “Vanamees
sai usklikuks.“
Selles teadmises, et Jumal on
läbi kannatuste ja kaotuste meie
rahva teed juhtinud, julgesin
ma seal endise Mustla piimatööstuse õuel ka ütelda, et meie

taasiseseisvumise esimene suur
meeleavaldus ei olnud 23. augustil 1987 Hirvepargis, vaid enne,
14. augustil 1987, kui Tarvastu
kiriku juurest 2000-pealine rahvahulk sammus jala, vaimulikke
laule lauldes läbi Mustla Tarvastu surnuaiale, saates mu isa tema
matusel. Selles matuserongis oli
ühele lillekimbule kinnitatud
sinimustvalge lint. Minu isa
armastas kogu südamest oma
rahvast ja ei olnud lakanud oma
rahva eest palvetamast ja jumalasõna kuulutuse kaudu meelde
tuletamast, et õnnelikuks saab
rahvas siis, kui ta julgeb taas tunnistada Jumalat oma Jumalaks.
Tõepoolest on Jumal lubanud
sellel nii sündida, et see toimus
enne Hirvepargi sündmust.
Olen aina oodanud seda võimalust, et saaks selle avalikult
välja ütelda.
Ja nüüd, sel väga külmal talvehommikul oli käes sobiv hetk
teha seda seal, kus see sündinud oli. Ma nägin otsekui taas
kilomeetri pikkust rahvahulka
sealtsamast mööda tänavat lauldes surnuaia poole sammumas.
Hinge täitis ärevus, kas nüüd
peaks olema eesti rahval käes
aeg õndsuse poole minna.
Kõiki, kelle kõrvad on avatud
rõõmusõnumitele, südamest tervitades
Eenok Haamer
EELK Mustvee ja Lohusuu
koguduste õpetaja

aastast
alates
tähistatakse Kolga-Jaani Villem
Reimani nimelises rahvamajas Tartu rahulepingu
aastapäeva kui üht olulist
sündmust Eesti Vabariigi
sünniloos.
Pidulik koosviibimine Tartu rahu 98. aastapäeva auks
algas ühise hümni laulmisega. Isamaaliste lauludega esinesid Kolga-Jaani Põhikooli
õpilased Lisanna Laansalu
ja Heleri Pullisaar. Klaveril
saatis kooli lauluõpetaja.
Päevakohaste kõnede ja
tervitustega astusid üles
EELK Kolga-Jaani koguduse
õpetaja Peeter Parts, Viljandi
valla vallavanem Alar Karu,
Kolga-Jaani piirkonnajuht
Rivo Aren, Sakala ringkonnna Naiskodukaitse esinaine
Eda Kivisild. Tartu rahulepingu tähtsusest tekkinud
Eesti Vabariigile rääkisid
Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak ja riigikogu liige
Helir-Valdor Seeder. Külas
oli ka Viljandimaal tuntud
kirjamees ja ajaloouurija
Heiki Raudla, kes tutvustas
oma vastvalminud raamatut
“Rõõmus inimene“.
Edasi jätkus koosviibimine
vabas keskustelus. Kohvi- ja
suupistelaua katsid rahvamaja naisseltsingu naised, nagu
traditsiooniks on kujunenud.
Aitäh neile!
Päeva lõpetas meeleoluka
laulu ja pillimänguga tuntud
lõõtsamees Henrik Hinrikus.
Suur tänu esinejatele ja
osavõtjatele Kolga-Jaanist ja
teistest Viljandimaa paikadest.
Kohtumiseni
järgmisel
aastal!
Hovard Nurme
Kolga-Jaani rahvamaja
juhataja

Foto: Hovard Nurme
Päevakohase kõnega esines ka
Kolga-Jaani koguduse õpetaja
Peeter Parts.

2 · TEATAJA

TEATAJA · 3

VALLAVOLIKOGU VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel veebruaris
• Anti projekteerimistingimused AS Viiratsi Saeveskile VanaVõidu külas Saeveski katastriüksusele saematerjali kuivati
projekteerimiseks.
• Anti ehitusluba OÜle Kuubik Projekt tuletõrjedepoo laiendamiseks Viljandi vallas Mustla
alevikus Posti tn 52c.
• Moodustati Viljandi valla mittetulundusliku tegevuse toetuse
taotluste läbivaatamise alatine
komisjon alljärgnevas koosseisus:
1. Heino Ruus – vallavolikogu
kodanikeühenduste ja külaarengu komisjoni esimees;
2. Kalevi Kaur – vallavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni
esimees;
3. Alar Karu – vallavanem;

4. Ene Saar – vallavalitsuse
liige;
5. Mati Valli – Tarvastu piirkonnajuht;
6. Rivo Aren – Kolga-Jaani
piirkonnajuht;
7. Tiina Jaksi – vallavalitsuse
finantsnõunik;
8. Jana Seeba – vallavalitsuse
kultuuri- ja noorsootööspetsialist;
9. Anne Freimuth – vallavalitsuse spordi- ja rahvatervise
spetsialist;
10. Katrin Kivistik – mittetulundusühingute esindaja.
• Kuulutati välja avalik konkurss Viljandi valla lasteaia
Päikesekiir direktori ametikoha
täitmiseks.

• Kinnitati Kärstna hooldekodu kohamaksu määr alates
01.04.2018 alljärgnevalt:
 hoolduskoha tasu 650 € kalendrikuus;
 põetuskoha tasu 700 € kalendrikuus.
• Kinnitati Kolga-Jaani hooldekodu kohamaksu määr alates
01.04.2018 alljärgnevalt:
 hoolduskoha tasu 650 € kalendrikuus;
 põetuskoha tasu 700 € kalendrikuus;
 koht sotsiaalmajas 400 € kalendrikuus.
• Kinnitati Holstre raamatukogu lahtiolekuajad alates
01.03.2018: E, T, K 9-17; N 9-18;
R 9-16.

Viljandi Vallavolikogu veebruarikuu istungil
Seekord algas pidupäevarongkäik Mustla Vabadussõja ausamba juurde
samal päeval avatud Mulgi Majaka juurest.
Foto: Raivo Laidma
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Elagu Eesti!

nnelikud on rahvad, kellel on
ajaloos avanenud võimalus
teostada oma enesemääramise õigus. Eestlastel see õnnestus, kui
24. veebruaril 1918. aastal Eesti Päästekomitee “Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele“ kuulutas Eesti iseseisvaks
vabariigiks.
Vaadates möödunule tagasi, võime
tõdeda, et see aeg on olnud Eestile
edukas. Meil on oma riik, kus eesti
keel on riigikeel, kus meie kultuur
on põhiseadusega kaitstud ja kus
meie – eestlased – otsustame, kuidas
Kaupo Kase
me tahame oma olevikku ja tulevikku
korraldada.
Oleme lühikese aja jooksul üheskoos väga palju saavutanud. Ja
eriti nüüd, kui tähistame Eesti sünnipäeva, on meil põhjust olla
meie riigi ja rahva üle uhked.
See tähtpäev sunnib meid ka tulevikule mõtlema. Meil on hästi
läinud, kuid me ei tohiks muutuda enesega liiga rahuolevaks ega
passiivseks, mõeldes, et kõik, mis on saavutatud, on pöördumatu.
Ajalugu on näidanud, et mõnikord juhtuvad halvad asjad, mis
võivad panna meie väikese riigi proovile. Ajalugu ei ole lõppenud ja ootamatuid, võimatuna tunduvaid asju juhtub kogu aeg
ja kõikjal maailmas.
Me saame kehtestada kaitsemeetmed – kasvatame oma enesekindlust, heaolu ja rikkust, tegeleme oma riigi julgeoleku ja maine tugevdamisega ning hoiame rahvana võimalikult palju kokku.
Noored, teie olete Eesti tulevik. Te kaitsete meie riiki siis, kui
õpite hästi, kuulate vanemate ja õpetajate sõna, tegelete tervisespordiga, hoiate oma peret ja sõpru, lööte kaasa vabatahtlikus
tegevuses. Meie riik vajab tarku ja tegusaid inimesi.
Õnnitlen kõiki Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul. Mälestan kõiki meie esivanemaid, kes Eesti riigi rajasid ning vabaks
võitlesid.
Elagu Eesti!
Kaupo Kase,
Viljandi vallavolikogu esimees

• Suunati Viljandi valla 2018.
aasta eelarve teisele lugemisele.
• Kinnitati Uusna lasteaia
Tõruke arengukava aastateks
2018-2021.
• Kinnitati Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018–
2022.
• Kinnitati Paistu Kooli arengukava aastateks 2018-2020.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 18 “Hoolekogu
moodustamise kord ja töökord“.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 19 “Reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.
• Võõrandati otsustuskorras
tasuta Viljandi vallale kuuluvale äriühingule OÜ Ramsi VK
Viljandi valla omandis olevad
Holstre ühisveevärgi vee- ja
kanalisatsioonitorustikud ja
Biopuhasti kinnistu, et taotleda

toetust sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus Holstres paiknevate ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni torustike/rajatiste rekonstrueerimiseks.
• Anti nõusolek vee erikasutuseks Anikatsi külas.
• Määrati vee-ettevõtjaks Kolga-Jaani alevikus ja Leie külas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud aladel Põltsamaa
Varahalduse OÜ alates ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu
omandiõiguse üleminekust.
• Viljandi valla teehoiukavas
on planeeritud kergliiklustee
rajamine
Ramsi-Rahetsema
vahele. Ramsi aleviku, Vardi
küla ja Loodi küla piirides on
vaja omandada kavandatava
kergliiklustee jaoks tehniliselt
vajalikku maad kogupindalaga
ca 8354 m², millest ca 2660 m² on

maatulundusmaa, ca 1724 m² on
elamumaa, ca 1781 m² on reformimata riigimaa ja ca 2189 m²
on metsamaa. Maa omanikega
on suheldud ja nad on andnud
nõusoleku maa võõrandamiseks. Selleks, et saada RamsiRahetsema kergliiklustee rajamiseks tehniliselt vajalikku reformimata riigimaad suurusega
1781 m², tuleb taotleda munitsipaalomandisse jätkuvalt riigi
omandis olev maa-ala suurusega ca 0,9 ha Vardi külas.
Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu otsus nr 61 “Kinnisvara
omandamine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine kergliiklustee rajamiseks“.
• Järgmine vallavolikogu istung toimub 28. märtsil Holstre-Polli vabaajakeskuses.

R

Viljandi Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi osaühingu
Ramsi VK juhatuse liikme leidmiseks
OS A Ü HING

Anu Raud on Eesti tekstiilikunstnik, akadeemik, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti
Kunstiakadeemia
õppejõud
ning emeriitprofessor. Viljandi
valla inimestele on ta aga eelkõige särav loomeinimene, kes on
Kääriku käsitöötalus Heimtalis
oskuslikult sidunud maaelu ja
loomingu. Talu perenaisena on
tal ärivaistu, et majandada talu
ja tutvustada talukultuuri ning
rahvuslikku käsitööd.
Anu Raud peab väga oluliseks
Eesti rahvakunstipärandit, sealt
leitut on ta terviklikult mõtestanud oma tegevuses õpetaja, vaibakunstniku, kirjaniku, muuseumilooja ja talupidajana. Märgilise
tähendusega on Anu Raua vaibakunst, kus olulised püsiväärtused on valatud visuaalset ema-

keelt kõnelevasse vormi. Tema
teosed peegeldavad isikupäraselt ja pärandit austavalt maalähedust ja koduarmastust, meie
esivanemate elukaare märke.
Fotod: Raivo Laidma
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olga-Jaani Aasta Tegija aunimetuse eesmärk on väärtustada
ja avaldada tunnustust igal aastal ühele füüsilisele isikule
ja ühele ettevõttele või MTÜ-le, kes on eelneval aastal silma
paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

T
Vallavanem Alar Karu ulatab Viljandi valla hõbelusika Ariana Hallikasele, kes oli vastuvõtule tulnud koos ema Olja
Artemjeva ja isa Lembit Hallikasega.
Foto: Airika Vettik

Noorimad vallakodanikud käisid lusikapeol

E

simesel märtsil toimus Viiratsi kooli saalis esimene
ühinenud Viljandi valla
lusikapidu. Kutsutud väikseid
vallakodanikke oli kokku 42,
neist 18 endise Viljandi valla, 8
Kolga-Jaani ja 16 Tarvastu piirkonnast.
Toimunud lusikapidu oli veidi teistmoodi ka selle poolest,
et kutsutud lapsed olid väga
erinevas vanuses – mõni neist
tähistab sel kuul juba oma aastaseks saamist. Lusikapeoliste-

le oli kingituseks hõbelusikas,
raamat “Pisike puu“ ja lilleõis.
Raamatud andis üle Uusna raamatukogu direktor Tiia Paistu.
Tähtsa sündmuse puhul tervitasid peresid Viiratsi kooli
laululapsed, Viiratsi rahvamaja
juhataja Maire Paju ning Viljandi valla vallavanem Alar Karu,
kes tõdes rõõmuga, et nii mõnigi pere on talle juba tuttav, ja
avaldas lootust kõigi osalistega
mõnel järgneval lusikapeol taas
kohtuda.

Populaarseks osutunud fotonurgas pildistas kõiki soovijaid
fotograaf Airika Vettik.
Rõõmustame, et käesoleva
aasta esimese kahe kuuga on
meie valda sündinud juba 6
poissi ning 11 tüdrukut. Järgmine Viljandi valla lusikapidu
leiab aset maikuus Ramsi Vaba
Aja Keskuses.
Jana Seeba
Viljandi vallla kultuuri- ja
noorsootööspetsialist

A

unimetusega Terve ja tugev Viljandi valla pere tunnustatakse Viljandi vallas elavaid vähemalt
kolmelapselisi aktiivseid ja koostegutsemist väärtustavaid peresid. Terve ja tugev Viljandi
valla pere on Anu ja Jaan Roosimägi pere.

Pereisa Jaan Roosimägi on
omaaegne NSVL meister ring
rajasõidus ja Eesti noortemeister krossisõidus, nüüd on ta
kogu pere sportimise toetaja.
Ema Anu Roosimägi on tegelenud iluvõimlemisega, praegu
tegeleb võrkpalli ja kergejõustikuga.

T
Kolga-Jaani Aasta Tegija aunimetuse sai Urve Siilaberg.
Urve Siilaberg alustas raamatupidajana 1982. aastal Kolga-Jaani
kolhoosis ning on seda ametit
pidanud kogu Kolga-Jaani vallavalitsuse eksisteerimise aja. Tänu
temale on olnud valla rahakott
alati kindlates kätes. Urve vastutulelikku ja hoolivat suhtumist
iga inimese muresse on tundnud
nii valla asutused kui ka valla
kodanikud, tema abivalmidust ja
oskusi on kasutatud ka väljaspool
Kolga-Jaani valda. Ka Kolga-Jaani
kogudus on suutnud säilitada iseseisvuse ja kestmise suures osas
tänu Urve Siilabergi juhtimisele
koguduse juhatuse esimehena.

Külaarengu komisjon teeb
esimesi samme
paremini omavalitsuse ning
nende seltsingute ja mittetulundusühingute vahel, kelle
põhikirjadesse külaelu ühistegevuse turgutamine sisse kirjutatud on. Esialgu on plaanis
luua selle eesmärgiga infolist.
Listiga liituda soovijatel palub
komisjon edastada oma e-posti
aadress valla teabespetsialistile
aadressil kati.koppel@viljandivald.ee.

iljandi valla kõrgeim tunnustus on Viljandi valla aukodaniku aunimetus, mis antakse austusavaldusena inimesele,
kelle tegevus ja isiklik eeskuju on mõjutanud oluliselt Viljandi valla arengut. Viljandi valla aukodanik on Anu Raud.

Põhjalikum info Viljandi valla koduleheküljel, alajaotuses dokumentide register:
http://www.viljandivald.ee/dokumendiregister

Kaupo Kase kõne Mustlas Vabadussõjas langenute mälestussamba
juures 22. veebruaril 2018.

eedel, 9. veebruaril toimus vallamajas kodanikeühenduste ja külaarengu komisjoni esimene
koosolek. Volikogu poolt loodud komisjoni tööd juhib vallavolikogu liige Heino Ruus
(telefon 520 8381, e-post heino.
ruus@viljandivald.ee).
Kõige sisulisemaks arutelukohaks oli see, kuidas liiguks
meie suures vallas info kõige

V

Viljandi vald tunnustas tublimaid

teaduskonna magistrant ja töötab treenerina.
Kogu pere on esindanud valda
Võrtsjärve mängudel, valdade
suvemängudel ja Sakala mängudel. Valla võrkpalliturniiril on
pere väljas oma võistkonnaga.
Perekond Roosimägi on heaks
eeskujuks Päri küla noortele.

unnustamaks Viljandi vallas elavaid sportlasi ning spordielu edendajaid, andis Viljandi Vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks
ning spordivaldkonna edendamiseks välja kolm Martin Kleini nimelist spordistipendiumit.

Leie Hoiu-Laenuühistu nõukogu
esimees Leo Arnek.
Kolga-Jaani Aasta Tegija on
Leie Hoiu-Laenuühistu, mis oli
esimesi taasiseseisvunud Eestis
asutatud hoiu-laenuühistuid.
Ühistu eesmärk on oma liikmete majanduslike huvide toetamine ja soodustamine. 1992.
aastast on ühistu pakkunud
oma klientidele pika- ja lühiajalisi laene ning võimalust raha
hoiustamiseks ja pangatehingute tegemiseks. Algusaastatel
tegutseti vaid Kolga-Jaani valla
territooriumil, tänaseks pakutakse klientidele teenuseid üle
kogu Eesti.

arvastu Tegija auhinna eesmärk on avaldada tunnustust üksikisikutele või organisatsioonidele, kes on oma valdkonnas
tööalase või ühiskondliku tegevusega aidanud kaasa Tarvastu piirkonna arengule ja positiivse maine kujundamisele, parandanud märkimisväärselt piirkonna majanduslikku olukorda, toonud
paikkonnale tunnustust. Tarvastu Tegija on Urve Kass.

Alates 2015. aastast on Urve
Kass pühendanud end Kärstna
mõisa elus hoidmisele ja edendamisele. Lisaks maja rentimisele
korraldab Urve ise üritusi nii
oma küla rahvale kui ka kaugemalt tulijatele. Tänu temale on
Kärstna mõis osa võtnud Mulgimaa peremängust, Anija mõisakultuuri festivalist, Viljandi käsitöömessist, unustatud mõisate
peremängust, Urve algatusel
toimuvad Kärstnas Ants Tombi
mälestusvõistlused, lille- ning
õunanäitused, suvekontserdid,
taaskasutuslaager jpm. Kärstna
mõis on tänu Urve Kassi tegevusele taas ellu ärganud.

Lapsed Kristel, Kaidi, Jane,
Jaanika ja Frederik tegelevad
kõik kergejõustikuga. Jane on
11-kordne Paala järve jooksu
võitja, oma vanuseklassi meister
kõrgushüppes ja teivashüppes,
Jaanika on Eesti meistrivõistluste hõbe teivashüppes, Kaidi on
Tallinna Ülikooli kehakultuuri-

Martin Kleini spordistipendiumi parimale naissportlasele sai Andra Aavik. Tema treenerid on Urve Bergman ja Eve
Tammemäe.
Andra Aavik alustas suusatamisega viieaastaselt peaasjalikult vanemate valikul, kelle
arvates oli Andra väga aktiivne ja füüsiliselt tugev. Andrale
endale suusatamine meeldib,
ta tunneb, et oskab ja jõuab sellega tegeleda. Motiveerivad on
ka viimaste aastate aina paremad tulemused. Andra Aaviku
viimaste aastate tulemused on
olnud väga head. Swedbank’i
sarjas saavutas ta eelmisel aastal oma vanuserühmas 3. koha,
2017. a Eviko rullsuusasarjas sai
kokkuvõttes 1. koha. Sellel aastal
on Swedbank-Hawaii Expressi
sarjas saanud ühe 4. ja ühe 1.
koha ning on koondtabelis 160
punktiga 1. kohal.

Martin Kleini nimelise spordistipendiumi parimale meessportlasele sai Ragnar Kaasik.
Tema treener on Rain Aleksandrov.
Ragnar Kaasik on neljakordne Eesti meister vabamaadluses, seitsmekordne Baltimaade
ja Soome klubide meister vabamaadluses.
Maadlusega alustas ta üheksaaastaselt isa soovitusel. Maadlusest sai Ragnari lemmikspordiala.
2017. aastal tunnistati Ragnar
Kaasik parimaks vabamaadlejaks Eestis. Ragnar ise aga peab
oma olulisimaks saavutuseks
Euroopa meistrivõistluste 10.
kohta.

Martin Kleini spordistipendiumi spordielu edendajale sai
Leho Estorn.
Leho Estorn on ametilt Päri
spordihoone juhataja ja vanemtreener, tegelikult on ta aga
spordihoone hing ja eestvedaja
ning seisab hea ka Päri terviseraja korrasoleku eest. Päri
spordihoones on põhirõhk kergejõustikul, Leho juhendatavad
noored osalevad edukalt TV 10
Olümpiastarti koolinoorte sarjas. Oma südameasjaks on Leho
Estorn võtnud teivashüppajate
treenimise, põhjuseks ilmselt
1978. aastal Eesti meistrivõistlustel saavutatud II koht. Lisaks
korraldab Leho maakonna II
liiga võrkpallivõistlusi ja suvel
hüppealade seeriavõistlust Viljandi staadionil.
Leho Estorn ise võtab aktiivselt osa veteranide spordivõistlustest.
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Viiratsi katlamaja lõpliku valmimiseni
kulub veel mitu kuud
D
etsembris alustati Viiratsi
uue katlamaja ehitamisel
olulise etapiga – erinevate kütuste testimisega. Esimene suits katlamaja korstnas ei
tähenda veel, et katlamaja on
valmis, alustatud on seadmete
häälestamisega. Katlamaja lõplik valmimine on planeeritud
hiliskevadesse.
Katlamaja testimise eesmärk
on koostöös tootjaga katsetada
uute seadmete töötamist erinevate kütustega – hakkepuidu ja
turbaga. Samuti katsetatakse erineva niiskussisaldusega hakkepuidu ja turba põlemisprotsesse.
Iga uue katlamaja seadmete ja
põlemisprotsesside testimisega
kaasneb teataval määral suitsu,
kuid Viiratsis on testimine mõjutanud ümbritsevate kortermajade elu rohkem, kui oskasime
planeerida. Vabandame kõigi
ees, kellele uue katlamaja ehitamine ja katsetused on ebamugavusi valmistanud.
Senised ebamugavused ei
tähenda, et nendega tulekski
harjuda. Paraku peame paluma kannatlikkust, sest järgmise
paari kuu jooksul teeme ehitajaga koostööd, et soojuse tootmine tulevikus Viiratsi elanikele
ebameeldival moel märku ei
annaks. See toob ilmselt kaasa
veel olukordi, kus suits igapäevaelu ajutiselt häirib. Omalt
poolt lubame valida testimiseks
ilma- ja tuuleolud, mille puhul
võib loota, et mõju naabermajadele on väikseim.
Selline seadmete testimine on
katlamaja ehitamise loomulik
etapp, mis tuleb käesoleval kevadel läbi viia, et vältida probleeme tulevikus.
Lisaks suitsule on mureks olnud ka katlamaja kõrval asuv
lahtine kütuseladu, mille liikuvad mehhanismid võivad
olla ohtlikud uudishimulikele
lastele. Nüüd on territoorium

Uus katlamaja toob Viiratsi elanikele uuel kütteperioodil odavama sooja.
ümbritsetud ajutise aiaga, kuid
oleme asunud planeerima ka
püsiva piirde ehitamist, mille
osas praegu kohaliku omavalitsusega aru peame.
Miks üldse Adven Viiratsisse
uue katlamaja ehitamise ette
võttis, kui maagaasist oleks
saanud veel aastaid muretult

soojust toota? Selle küsimuse
vastus peitub maagaasi hinna
ebastabiilsuses ja kõrges aktsiisis. Maagaas ei ole võrreldes
puiduhakkega soojuse tootmiseks enam konkurentsivõimeline. Kuna ka riik soosib kohalikust metsast pärit puiduhakkel
töötavate katlamajade ehita-

Fotod: Kaupo Kase
mist, nägime Advenis võimalust teha mõistlik investeering,
mis aitaks Viiratsi soojuse hinda
langetada.
Kuigi mõte, et soojatootja hoolib välja saadetava arve suurusest, võib ju esmalt kulme kergitama panna, näitab meie kogemus, et konkurentsivõimeline

soojuse hind toob võrku uusi
tarbijaid. Juba see on Advenile
väga oluline. Samal põhjusel
planeerime tulevikus ka Viiratsi kaugküttevõrgu uuendamist.
Maagaasi ebastabiilne hind ja
tõusnud aktsiis on sellel küttehooajal Viiratsi elanikele näidanud ebameeldivamat külge.
Maagaasi aktsiisi tõus veerandi
võrra alates jaanuarist ja gaasi enda hinna kõikumine on
viinud olukorrani, kus Viiratsi
kaugkütte piirhind on kerkinud
koos käibemaksuga 80,12 euroni megavatt-tunnist. Kuna maagaasi hind on otseses sõltuvuses
maailmaturu kütusehindadest,
on sellised hinnamuutused paratamatud ja uue katlamaja ehituse peamine eesmärk on tagada
Viiratsis stabiilne ja jätkusuutlik
soojuse hind. Oluline on märkida, et Konkurentsiameti poolt
kinnitatud piirhind on maksimaalne võimalik, kuid soojuse
tegelik müügihind sõltub reaalselt kasutatud kütuse hinnast,
mis on enamasti piirhinnast
mõnevõrra madalam.
Meie poole on juba pöördutud
murega, et uus katlamaja pidi
soojuse hinda langetama, aga
tänavu on Viiratsis hind hoopis
kasvanud. Silmas tuleb pidada,
et hinda saab langetada siis, kui
uus katlamaja ka täiskoormusel
soojust tootma hakkab. Täna
toodetakse Viiratsis soojust jätkuvalt maagaasist, seda ainult
toetab uue katlamaja testimisega
puiduhakkest toodetud soojus.
Isegi kui puiduhakke hind tegi
käesoleval talvel korraliku hüppe, võime üsna kindlad olla, et
järgmisel sügisel ootab Viiratsit
ees soodsam soojuse hind kui
käesoleval talvel.

Uusnas avati mälestustahvel

M

Tarvastu lasteaia kontserdil pääsesid lavale ka emad-isad ja vanaemad-vanaisad.

T

Foto: Elizaveta Gorneva

Me armastame Eestit!

arvastu Lasteaed on Eesti
sünnipäeva-aastal teinud
lastevanematega ühiselt
mitmeid erinevaid kingitusi
oma ilusale maale. Hilissügisel
sai iga maja endale uue, saja
kevadlillesibulaga peenra. Talve hakul said sünnipäevast osa
meie Norra sõbrad, kelle poole
saatsime teele täpselt 100 südameheadust jagavat kaisukat.
100 soovi oma kodule on lapsemeelselt ilus ja armas lugemine
igale sõbrale, kes Soe majast läbi
astub. Temaatiliselt kaunistatud
rühmatoad on vaatamisväärsus
igas lasteaiamajas ja meil on neid
kokku kolm. Lastevanemate abil
jäälaternatega ja jääskulptuuridega kaunistatud sinimustvalged miniatuursed lumelilleaiad
kaunistavad kevadeni iga maja
hoovi.
Sünnipäevakuul
astusime
ühte jalga oma kogukonnaga.
Austasime Mulgi Majaka avamist, matkasime Vabadussõja
kangelaste ja endiste riigitege-

laste mälestuspaikades, süütasime küünlaid, asetasime lillekimbud ja sidusime salle koos
valla esindajatega ning elasime
kaasa parimate tunnustamisele.
Omalt poolt pakkusime inimestele sünnipäevaemotsiooni
kontserdiga “Me armastame
Eestit“, kuhu olid oodatud kõik
huvilised. Kontsert oli lugu isaks
olemisest läbi poja südame, saatemuusikaks Arvo Pärdi “Ukuaru valss“, mille harjutas lavaküpseks kohalik muusikakool.
Laval astusid üles lapsed imikust
koolieelikuni, kaasa tegid juuri
pidi mulgid - isa ja ema ning
vanaisa ja vanaema. Isa ja poja
rollis olid kohalikud koolipoisid.
Väikeste mulkide murdekeelne
laul “Maa tule täitä lastege“ ja
tantsuseade “Kodulaulule“ kõnetas kogukonna kõiki liikmeid
ja oli väike austusavaldus mulgi
asja ajavatele inimestele. Lapsemeelsust lisasid kostümeeritud
karu ja jänes, kes tõsiuskselt Tallinna paraadile soovisid minna

ja kes siis Kaitseliidu mundris tädid endale appi palusid ja koos
lastega kohapeal lustaka lasteparaadi kaasa tegid.
“Me armastame Eestit“ ei ole
ainult sõnad reas, vaid sügaval
südames istuv tunne. See on armastus kodu ja perekonna ning
hoolivus kogukonna vastu. See
on vajadus olla siin ja praegu ja
ajada Eesti asja oma võimete ja
oskuste kohaselt. Olla olemas
heas ja halvas, olla nii väikese
kui suure mulgina üks osa oma
rahvast, osa oma riigi saja-aastases ajaloos. Me täname kõiki kontserdi osalisi, oma lapsi,
nende peresid ja kogukonda,
kes meie lavaloole kaasa elasid
ja kaasa tegid.
Sünnipäeva-aasta kestab, aga
senised lasteaia ja lastevanemate ja kogukonna ühised teod on
väärikad ja väärtuslikud.

õnusalt karge ja vaikse lumesajuga reedene õhtupoolik Uusnas
algas õues Eve Alli lauluga
“Kodupaik“. Alustasime sündmust mälestustahvli avamisega EV 100 ja oma kodukoha
Uusna esmamainimise 275.
aastapäeva auks.
17. sajandi keskel rajati siia
piirkonda Tänassilma mõis.
1743. aastal, seega siis 275 aastat tagasi, kinkis keisrinna Elisabeth osa Tänassilma mõisast
kindralleitnant Campenhausenile ja mõis jagunes kaheks –
Vana-Tänassilma ja Uue-Tänassilma mõisaks, varsti mugandati see nimi lihtsamaks ja
tekkiski Uusna mõis. Leikide
suguvõsa kätte läks mõis 1882.
aastal. Nüüd on siin meie armas Uusna küla.
Arutasime, mida võiksime
meie Eestile 100. sünnipäevaks
kinkida, ja kõigile meeldis
mälestustahvli mõte. Loodan
väga, et paigaldatud mälestustahvel jääb siia püsima pikkadeks aastateks meie järeltulevatele põlvedele ja ka edaspidi
saab siin küünla süüdata nii
küla kui külamaja tähtpäevadel ja Eesti riigi sünnipäeval.
Mälestustahvli õnnistas sisse
Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats.
Mälestustahvlit avades oli

sobilik meenutada ka Vabadussõjas võidelnuid. Süütasime
mälestustahvli juures esimese
küünla Uusna piirkonnaga
seotud vabadusvõitlejate auks.
Liikusime koos saali, kus
algas kontsert-aktus, mis oli
läbilõige Eesti riigi algusest
tänapäevani, heites pilgu erinevatele laulu- ja tantsupidudele ning ajaloole nende ümber. Meenutasime, et Eestimaa
on meie oma maa, aare, mida
põlvest põlve kaugetelt esivanematelt lastelastele ja nende
lastele edasi on pärandatud.
Töö, võitlus ja visadus kuulub
selle pärandi juurde juba iidsest ajast.
Oma kontserdi lõpetasime
ilusa Lydia Koidula lauluga
“Mu isamaa on minu arm“,
mis oli läbi aastakümnete Eesti mitteametlikuks hümniks ja
rahvustunde hoidjaks. Laulsime selle laulu saabuva Eesti
100. sünnipäeva tervitamiseks
ja oma armsa Uusna küla esmamainimise 275. aastapäeva
meenutamiseks.
Suur tänu meie taidlejatele,
pisikestele naabritele Uusna
lasteaiast ja noortele Kalmetu koolist ning juhendajatele
kontsert-aktuse õnnestumisele
kaasaaitamise eest.
Ulve Kannimäe
Uusna külamaja juhataja

Kontserdi korraldusnaiskonna
nimel lasteaiaõpetaja
Merike Tulp
Mälestustahvli avamine Uusnas.

Priit Tiit
Adven Eesti arenduse ja
investeeringute valdkonna
juht

Foto: Gea Semkiv

Koolipillipäev pani koolimaja helisema

8.

veebruaril toimus Tarvastu Gümnaasiumis
Viljandimaa XIV koolipillipäev. Viis esimest pillipäeva
(siis veel plokkflöödipäeva nime
all) toimusid aastatel 1999-2004
Kalmetul. Alates VI pillipäevast
aastal 2009 on traditsioon jätkunud Tarvastus. Osalejateks on
Viljandimaa koolide õpilased ja
nende juhendajad ning õpitubade juhendajad.
Sel aastal oli rekordarv osalejaid: 127 õpilast ja 24 juhendajat
ning õpetajat 11 koolist. Huvilisi oli ka väljastpoolt Viljandimaad – külas olid Elva kandleringi õpilased. Koolipillipäeva
eesmärk on pakkuda rõõmu
muusikast ja ise muusika tegemisest. Võimalusi selleks andis
osalemine erinevates õpitubades. Valik oli suur: trumm (juhendaja Kevin Kangur), improvisatsioon (Jaan Tamm), Orffi
pillid (Tiina Lillepuu), kitarr
(Mait Reimann, Heidi Oja-Kalberg), karmoška ja viiul (Airi
Pedaja), akordion (Riina Grencštein), iPadide orkester (Laura
Trei – läbi aegade kõige noorem

juhendaja, kes võttis teatepulga
üle oma vennalt Reneelt), väikekannel (Ehtel Kuldvere-Vent),
plokkflööt (Helika GustavsonRätsep), ukulele (Berit Tugi,
Sandra Rinken), kõlaplaadid
(Kertu Kukka, Kadi Kask), laulumäng (Laura Tanni), paaniflöödi meisterdamine (Jaan Roht) ja
kunst (Küllike Bärengrub). Paljudel lastel oli kahju, et osaleda
võis ainult kolmes õpitoas. Õnneks sai kõiki pille näha-kuulda, sest lõppkontserdil kandsid
kõik õpitoad ette, mida olid päeva jooksul selgeks saanud. Üks
suurimatest üllatajatest oli neljaliikmeline akordioniansambel,
kelle kõik mängijad hoidsid elus
esimest korda akordionit süles,
aga 45-minutilise töö tulemusena esitasid kauni “Valsi“.
Pillipäeval osalejad olid rõõmsad ja õnnelikud ning lubasid
kindlast järgmisel aastal tagasi
tulla. Aitäh kõigile, kes aitasid
selle toreda päeva kordaminekule kaasa!
Tiina Lillepuu,
pillipäeva korraldaja

Sada rahvusvärvides õhupalli viisid paistulaste soovid taeva alla.

Foto: Piia Mänd

Paistus lasti lendu sada õhupalli

V

Foto: Anne Põldsaar
Paaniflöödi meisterdamise õpitoas said huvilised õpetaja Jaan Rohu käe all endale ise pilli valmis teha.

eebruarikuu viimane nädal kujunes kogu Eestimaal riigi 100. sünnipäeva
nädalaks. Nii tähistati Paistu kooli ja rahvamaja koostööna sünnipäeva 21. veebruaril ka Paistus.
Sünnipäeva algust kuulutasid
kõlavad kirikukella löögid. Paistu vabadussamba juurde olid kogunenud Paistu kooli õpilased,
õpetajad ja külaelanikud. Traditsiooni kohaselt loeti ette manifest kõigile Eestimaa rahvastele
ning asetati küünlad ja lilled
mälestussamba jalamile. Auvalves seisid Paistu kooli noorkot-

kad ja kodutütred. Sündmusele
lisasid värvi 100 sinimustvalget
õhupalli, mis sündmuse lõpul
õnnesoovidega kogu Eestimaale
lendu lasti.
Pidu jätkus pilgeni rahvast
täis rahvamajas kontsertaktusega, kus esinesid nii kooli kui
rahvamaja isetegevuslased, pidulikkust lisas veelgi Mulgi segakoori esinemine. Aktuse kava
oli koostatud silmas pidades fakti, et 2018. aasta on kuulutatud
pärimuskultuuri aastaks. Vallavalitsuse tervituse tõi abivallavanem Ene Saar. Aktuse lõpus

ootas kõiki pidulaud kaunite
tortidega, mis maitsesid ülihästi.
Piduliku ja väärika punkti
pani sündmusele võimas ilutulestik, mille eest suur tänu kohalikele ettevõtjatele!
Paistu kooli, rahvamaja, külaelanike ja ettevõtjate koostööna
sai meie kodumaa sünnipäev
kaunilt tähistatud. See näitab
veel kord, et koostöös peitub
jõud! Aitäh kõigile, kes panustasid oma energiat, oskusi ja raha
sündmuse õnnestumisse!
Piia Mänd
Paistu rahvamaja juhataja

Foto: Erik Peinar / riigikogu kantsele

E

esti Vabariigi ja Kaitseliidu 100. sünniaasta puhul heiskasid
veebruari hommikutel Pika Hermanni torni lipu noorkotkad
ja kodutütred kõikidest Eesti maakondadest. 9. veebruaril kell
8.13 oli lipuheiskamise järjekord Sakala maleva käes. Selle au
osaliseks said Paistu neiu Karolina Pugal ja Saarepeedi noormees
Oskar Lind.
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Eesti Vabariik 100 Tänassilmas

E

esti Vabariik 100 tähistamine sai Tänassilma rahvale
alguse 22. veebruaril Jaan
Tõnissoni sünnitalus, kus austati
ja mälestati endist riigivanemat.
Pidulik kontsertaktus toimus
rahvamajas 25. veebruaril. Avakõneks andis Pille Sihver sõna külavanem Mait Siirusele, kes rääkis,
et 100 aasta jooksul on EV ennast
kaks korda vabaks võidelnud, nii
relvaga kui ka lauluga. Eestlaste
jaoks pole vabadus lihtsalt Vabadus suure algustähega vaid on
midagi enamat. Uue põlvkonna
jaoks on vabadus iseenesestmõistetav, kuid eelnevad põlvkonnad
pidid selle saavutamiseks palju
vaeva nägema. Jätkuks meis seda
Lennart Meri mõttelaadi. Hoidkem rohkem meie inimesi. Tihti,
kui eestlased tulevad välismaalt
tagasi ja nende jalad puudutavad
Eestimaa pinda, on neil selline
tunne, et on jõutud koju.
Tänusõnad ka Pille Sihverile, kes
meie küla kultuurielu eest hoolitseb, mälestussõnad kuulusid meie
seast lahkunud Allar Jakobsonile,
kes Tänassilma rahva laulu- ja
muusikakunsti kõrgel hoidis. Elagu Eesti!

Kontsert oli üles ehitatud kolmele erinevale ajajärgule – vana Eesti,
ENSV ning tänapäev.
Laulurõõmu pakkusid meile eakate lauluansambel Rõõmsameelsed, naisansambel Topeltrõõm
ning meeskvartett Tänassilma Mehed. Laulu “Naerune suu” esitasid
muidugi lasteringi lapsed koos
Pille ja Meelisega. Tantsutrupp
Kaheksakand rõõmustas meid
päris mitme eesti rahvatantsuga.
Meeliülendav oli vaadata mudilaste, eakate ja noorte ühist laulu- ja
tantsulugu “Tule kõndima“. Kontsert lõppes ühislauluga “Maa tuleb
täita lastega”.
Lõpetuseks tänas Pille kõiki
esinejaid ning ringijuhte meeldiva koostöö eest ning inimesi, kes
viitsivad kodudest välja tulla ja
Eesti kultuuri edasi viia.
Rahvamaja seinu kaunistasid
käsitööringi naiste näputööd ning
kohaliku küla tublide käsitöömeistrite valmistatud esemed. Tänusõnad kõigile nobenäppudele.
Pidu lõppes ühises peolauas, kus
kohvi kõrvale pakuti maitsvaid
hõrgutisi ja maiustusi.
Anne Meiesaar,
pensionär

Foto: Anne Meiesaar
Tänassilma rahvas tähistas riigi sünnipäeva 25. veebruaril.

Eesti Vabariik 100 Viljandi vallas
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Matkajad 24. veebruaril
Ennukse
Jaan Tõnissoni mälestusaktus Surva külas.

Foto: Andres Savi
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Foto: erakogu

Pihlap
nikohas Anikatsis. Foto: Merila
Tähtpäevalised Ants Piibu sün

Rüblikute EV100 ürituste sari jätkub

K

ogu Eestimaa tähistab Eesti
Vabariigi sajandat sünnipäeva erilise pidulikkusega,
nii ka meie. Juubeliaastat alustasime juba sügisel, mil õpetaja Mari
Karilaidi eestvedamisel lavastati
eesti rahva eepos “Kalevipoeg“,
lavalaudadel astusid üles lapsed
koos isadega. Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal käis külas pärimusmuusik Janne Suits, kes tutvustas meile erinevaid pärimuspille ning vanu laulumänge. Kingituseks kujundasid lapsed koos
õpetajatega suure ühistöö “100 kätepaari Eestile!“, mis sümboliseerib
Rüblikus kasvavaid tuleviku Eestit
ehitavaid kätepaare. Aktus möödus seekord Mulgi mehe ja Mulgi
naise eestvedamisel. Kevadel on
ees ootamas ühine rahvatantsupäev. Kogu sünnipäevaürituste
sari lõpeb 20. augustil, mil ootame
kõiki suuri ja väikeseid lähedalt ja
kaugelt meie õuele mängima ja
lustima – korraldame taas avatud
õue päeva. Avatud on erinevad

õpitoad, kohvikulettidelt leiab
hõrgutavaid lastevanemate poolt
valmistatud küpsetisi, toimub õnneloos. Õnneloosi 100 eset on valmistatud laste, lasteaia töötajate ja
lastevanemate poolt ning saadud
tulu annetame heategevusfondile
Minu Unistuste päev. Kui eelmisel
aastal valmis lasteaia õuealale tänu
headele abilistele ja sponsoritele
vahva seiklusrada, siis nüüd soovib lasteaiapere anda oma väikese panuse ja kinkida ühele lapsele
tema unistuste päeva. Rüblikud
soovivad väga, et Eestimaal oleks
kõigil lastel võimalus olla õnnelik
ja enda unistusi täide viia.
Meil on ka väike üllatus varuks – kõigi avatud õue üritusel
osalenute vahel loosime välja kaks
kinkekaarti, mille on välja pannud
meie hea sõber Mulgi Madin.
Ootame kõiki külla esmaspäeval, 20. augustil, naudime päeva
ja teeme koos head!
Viiratsi lasteaia väikesed ja
suured rüblikud
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Traditsiooniline ühispilt Mustlas Vabadussõja ausamba juures.

a
Foto: Raivo Laidm

Foto: erakogu
Rüblikud pidasid aastapäevaaktust nõelasilmast tulnud rahvariietega.

ka avamisel.
Mustlas Mulgi Maja
Väikesed ja suured

Foto: Raivo Laidma
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Foto: Rein Anton
Koosviibimine Kärstna Va
badussõja ausamba juures
24. veebruaril.
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Küünlakuu oli Saarepeedil
teguderohke

MEENUTUSED

10.

Viiratsi kooli veerandsada
suure saja sees
Üles tähendanud Viiratsi kooli direktor Külli Saat
Viiratsi kooli arengulugu
on paljukihiline ja aastati
erinev, aga seda mäletavad
sajad õpilased, koolitöötajad,
lapsevanemad – igaüks pisut
omamoodi … Kogu pikkuses
mäletavad seda kolm pedagoogi: koolijuht Külli Saat,
õppejuht Maie Arba ning
õpetaja Ülle Laam. Tänu kooli
sünnipäevale sel erilisel ajal,
kui Eesti Vabariik on äsja tähistanud 100 aasta täitumist,
on ka meil eriline rõõm ette
näidata oma kooli sünd, loomisõhin ja areng veerandsaja
aasta jooksul. Tähtsad on arvud, tegevused ja sündmused,
aga veelgi tähtsam see, milliste
tunnete või mõtetega midagi
teinud oleme.
Mõtted ja unistused saavad
teoks, kui siiralt soovida. Meie
unistuste kool pidi sündima
kiiresti ja olema selline, et õpilased võiksid siia iga päev koguneda rõõmuga ja õpetajad
sooviga muuta senist kulunud
õppemetoodikat ning avastada
ammu unustatud väärtusi.
1993. aasta suvel renoveeritakse Lastekodu tänav 2 hoone. Viiratsi Algkoolis alustavad
paralleelidena 1. ja 2. klassid
ning üks 3. ja üks 4. klass,
kokku 107 õpilast, tööle asub
7 õpetajat.
Oktoobris 1993 külastas
Viiratsi Algkooli peaminister
Mart Laar ja kirjutas kroonikaraamatusse: “Palju jõudu
sellele väikese Eesti väikesele
koolile, sest väiksed on alati
need kõige tublimad!“
Neid sõnu võib nüüd lugeda uhkusega, sest enamik
1990ndatel sündinud algkoole on Eestis tänaseks suletud.
Loomulikult ei olnud meil, kes
me toona alustasime, eesmärgiks lihtsalt ellu jääda, vaid
teha midagi paremini ja põnevamalt. Koolijuhid olid pikalt
töötanud suures koolis ja hoopis teisel ideoloogilisel ajal, nii
et esimesed teadmised uutelt
kursustelt ja iseenda kogetu
andiski tõuke luua lapsesõbralik, kodulähedane, hingeharidust andev, peretunde ja
mitmekülgse metoodikaga
Eesti kool.
Iga koolinädal algas kogunemisega esikuvaibal, kus toimus ka ühislaulmine. Aastaist
1993–1996 on säilitatud käsitsi
ja kaunilt kirjutatud kogunemiste tagasiside pealkirja all

“Suure pere tööd ja toimetused, rõõmud ning mured“.
Imeväikses fuajees esineti ja
võeti vastu külalisi. Räägiti
kodukorrast, headusest ja tähelepanelikkusest üksteise
suhtes. Tähistati rahvuslikke
ja kiriklikke pühasid. Tundub,
et juba siis viisime läbi praegu
nii hinnatud vaikuseminuteid.
Paljud tunnid toimusid looduses, külastada sai veel karjalauta ja igal vahetunnil joosta
staadionil.
Pärast koolipäeva oli probleeme laste kojuminekuga.
Õpilased palusid luba olla võimalikult kaua koolimajas, kus
nad käisid sokkides ja mõni
ema imestas, kuidas valged
sokid ikka õhtuks valgeks jäid.
Tõepoolest olid puitpõrandad
soojad ja puhtad, mõnikord oli
koolis kodusem kui kodus. Vahel saadeti ka koolijuht naeru
ja valju jutuvada saatel tema
koduväravani.
Ladusime lastega küttepuid.
Koolimajas asus katlaruum,
kus töötas katlakütja. Ruum
ise oli nii külm, et katlakütja
tuli ka sageli koolimajja sooja.
Katlaruumi seinu katsid hiljem
need kunstitööd, mida me ise
heaks ei pidanud, aga katlakütjale meeldisid.
Siiani on meeles, et võisime kõigest rääkida nii, nagu
tegelikult arvasime. Tihti istusid õpetajad väikeses juhataja
kabinetis ümber valge laua,
et kokkukasvamiseks iseend
avada, jagada probleeme ja
õnnestumisi.
Aastatel 1993–1999 jagus
koolijuhatajal tahet ja aega
õpetada neljas klassis kunsti, juhendada kunstiringi või
maalida jõulumeeleolus kõigile kolleegidele jõulukaarte.
Juhataja kohustuseks oli isiklikult kohale toimetada enamik
majandus- ja õppevahendeid.
Mitu aastat tõi koolijuht sularaha oma käekotis vallamajast
koolimajja ning maksis kabinetis õpetajatele töö eest.
Kuid majas, kus ustelgi olid
aknad ja seinad läbi kostsid,
muututi kiiresti ühiseks avatud klassiks ja pereks. Hooliv
ja väärikas koolitädi Valve
Jürgen lisas vanaemade tarkust nii väikestele kui suurtele. Nalja ja naeru jagus igasse
päeva.

Viiratsi päevakeskuses said ettelugemist nautida ka eakad.

100 tundi ettelugemist – kingitus
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Ü

le Eestimaa on väga paljud ühendused ja eraisikud teinud kingitusi
100aastaseks saanud isamaale.
ERÜ maaraamatukogude sektsioon kutsus raamatukogusid
üles veebruaris osa võtma aktsioonist "100 tundi ettelugemist".
Viiratsi raamatukogu korraldas aktsiooni raames mitmeid
eriilmelisi ettelugemisi. Kuna
sellesse aega jäi ka armastatud lastekirjaniku Eno Raua
90. sünniaastapäev, siis lugesime sõbrapäeval raamatukogus
lasteaia Lepatriinude rühmale
“Sipsikut“. Viiratsi kooli viien-

ka ühised sünnipäevapeod. Seekord tähistati ka Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva. Pidu algas 6.
klassi teatraliseeritud ettelugemisega eesti muistenditest.
Piret luges ette legendi Viljandi
järvest ning selle ümbrusest.
Peo eeskava jätkus Urve Kimmeli koostatud päevakohase
temaatilise viktoriiniga, mille
preemiaks olid kompvekid. Sünnipäevapidu lõppes kohvilauas
ühiselt torti süües.

vamaja ja Saarepeedi Kooliga.
22. veebruaril võõrustasime
Saarepeedil riigikantselei inimesi, kes võtsid osa üleriigilistest
mälestusaktustest riigivanemate sünnikohtades. Kokaviidika
külas pani Jüri Jaaksonile Eesti
lipu värvides salli kaela rahandusminister Toomas Tõniste. See
oli minu meelest väga ilus žest
riigi poolt. Saarepeedi kooli lapsed olid ette valmistanud toreda
etteaste. Pakkusime kuuma teed
ja kringlit. Kõne pidas Viljandi
vallavolikogu esimees Kaupo
Kase.
23. veebruaril kell 15 ootasime EV100 kontsertaktusele kõiki kogukonna inimesi. Toreda
rongkäigu korraldas Saarepeedi
kool koos lasteaiaga. Üheskoos
pandi Vabadussõjas langenud
sõduritele lilled. Ning pidulik
ühine vastuvõtt võis alata.
Ille Mirka
Saarepeedi rahvamaja juhataja

Kai Oidermaa
Viiratsi raamatukogust

Uue robotlüpsilauda lindi lõikasid läbi Muraka Farmi juhataja Karmo Männik, lauda ehitanud firma Nordecon
projektijuht Tanel Tilk ja farmijuhataja Lauri Sarikas. Kõrvalt vaatab perepoeg Keiro Männik.
Foto: Alar Karu

Saarepeedil on uus
robotlüpsilaut

aarepeedil tegutsev Muraka Farm avas 2. veebruaril
uhke peo ja ilutulestikuga
uue ülimoodsa robotlauda, kus
peaksid end senisest paremini
tundma nii töötajad kui loomad.
Muraka Farm kasvatab piimakarja ja noorloomi. Uues laudas,
mille ehitas Nordecon Betoon,
lüpsavad 140-pealist karja kaks
DeLavali VMS lüpsirobotit.
Suurema toodanguga lehmi
lüpstakse nüüd kolm korda ööpäevas. Olemas on ka kaasaegne sõnnikueemaldussüsteem,
sügamisharjad, leedvalgustid,

ventilatsioonisüsteem ning asemekatted. Piima jahutamisest
saadav energia suunatakse nutikalt olmeruumide ja loomade
joogivee soojendamiseks.
Muraka Farmi juhataja Karmo
Männik ütles, et kari on nüüdseks uues laudas hästi kohanenud ja tundub, et oma uue eluga
väga rahul, sest nad saavad hoones vabalt liikuda, seal on värskem õhk ja palju valgust.
Vana lüpsilauda renoveerimistööd on juba alanud ja sellest
saab noorkarjalaut. Peremehe
sõnul on plaanis karja edaspidi

ka natuke suurendada, aga loomi selleks sisse ei osteta, sest farmil on endal olemas tugev noorkari. Uude lauta mahub kuni 164
lüpsilehma.
Muraka Farm on tegutsenud
alates 2012. aasta augustist.
Talupidamist alustas Karmo
Männiku isa 1996. aastal ja pojal polnud esilagu mingit plaani
farmeriks hakata, kuid pärast isa
surma 2012. aastal võttis ta talu
üle ja selle nimeks sai Muraka
Farm OÜ.
Kristi Ilves
toimetaja

O

ma 20-aastase kogemuse tõttu näen, et
lasteaedadesse jõuab
üha enam lapsi, kellel on raske teiste lastega rühmas hakkama saada. Kodus last vaadates tundub, et kõik on nagu
hästi. Samas võib ka olla nii, et
laps kodus ei kuula sõna, tal
on tugevad jonnihood, tihedad endast välja minemised,
uneprobleemid, käitumishäired jms probleemid, kuid sellest ei taheta rääkida.
Need lapsed vajavad abi,
ükskõik millisel moel – võimalik on pöörduda psühholoogi
või psühhiaatri poole, loovvõi muusikaterapeudi poole,
eripedagoogi poole. Kuid last
võib aidata ka talle kõige omasem tegevus – mäng ja sellest
välja kasvanud meetod – mänguteraapia.
Mänguteraapia peamine
sihtgrupp on 3–12 aastased
lapsed. Nagu nimigi ütleb, on
mänguteraapia peamiseks tööriistaks laste abistamisel mäng.
Mänguteraapia eesmärgiks
on leevendada laste psühholoogilisi ja emotsionaalseid
seisundeid, mis põhjustavad
käitumisprobleeme. Mänguteraapias on mänguasjad lapse
sõnad ja mäng lapse keel.
Kuigi häid tulemusi on kõigi
vanusegrupi laste puhul, siis tundub, et kõige suurem vajadus selle

teenuse järele ja kõige sobivam sihtgrupp on lasteaedades käivad ja
algklassides õppivad lapsed. (Sirli
Kivisaar – kogemustega mänguterapeut aastast 2013)
See teraapia sobib paljude
erinevate murede ja probleemide puhul, näiteks võib olla
abi kolimise, leina, pereprobleemide, lahutuse ja paljude
õnnetusjuhtumite puhul. Häid
tulemusi on saadud ka vihaga
toimetuleku ja kohanemisraskustega seoses.
Täna on töötavaid mänguterapeute juba mitmes Eesti linnas (Tallinnas, Tartus, Sakus,
Pärnus, Valgas, Paides, Võrus
jm). Lasteaedade juures tegutseb mänguterapeut Kambja
lasteaias ja Karksi- Nuias.
Võtsin omale südameasjaks
minna õppima mänguteraapiat, õpin Tartus Annely Sootsi
Koolituse Tervisekoolis. Olen
valmis kooli lõpetama selle
aasta kevadel ja olen plaani
võtnud enda koolitamist jätkata.
Selle artikli kirjutamise eesmärk on anda lapsevanematele, lasteaiaõpetajatele ja lasteaia juhtidele teadmisi mänguteraapiast.
Tiia Randpere
Paistu lasteaiaõpetaja,
avatud erinevatele
pakkumistele

Päranditegijate konkurss
kutsub noori jäädvustama oma
kodukoha kultuuripärandit

V

Järgneb

Foto: erakogu

dale klassile luges Kai ette Suure
Tõllu seiklusi.
Siis aga haarasid ettelugemise
ohjad enda kätte lapsed samast
koolist. Neljas klass andis oma
panuse üksteisele ettelugemisega. Lasteaia vanemale rühmale
käisid muinasjutte ette lugemas
teise klassi õpilased, kes olid tagasi kodulasteaias, aga seekord
endast noorematele ette lugemas.
Viiratsi päevakeskuses toimus
aga tõeline laste ja väärikas eas
inimeste lõimumine. Päevakeskuses toimuvad igal kuul peale
muude huvitavate ettevõtmiste

Grete-Liis Mill, meestest Margus Toomsalu ja naistest Eelika
Mill. Paarissõidus libisesid seekord kõige kaugemale Margus
Toomsalu ja Aliise Kikas ning
kolmiksõidus Teivi, Mirje ja Mirja Toomsalu.
Kõiki vastlatrallil osalejaid
ootasid kuum hernesupp ja magusad vastlakuklid. Soovijatel
oli võimalus kogu päeva jooksul
teha tore vastlasõit hobusega.
Aitäh Tobraselja ratsatalu perenaisele Ly Animägile!
Sama päeva õhtusse mahtus
veel Viljandimaa bändide päev,
mis toimus seekord Mustla
rahvamajas. Saarepeedilt sõitis
Mustlasse esinema svingibänd,
kes sai parima tantsubändi auhinna.
Veebruarikuu teine pool möödus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähe all. Suurt juubelit
tähistasime Saarepeedi kogukonnas ühiselt külarahva, rah-

Saarepeedi vastlapäeva oluline osa oli traditsiooniks saanud sõit vanaaegse reega.

S

Viiratsi kooli puutalgud 1994. aastal.

Foto: Kai Oidermaa

veebruaril said Saarepeedil kokku üle 156
line-tantsija Eestimaa
eri paigust. Koos tähistati maakondlikku VII line-tantsu päeva,
mis oli väga emotsioonirohke
ning energiat andev. Aitäh teile,
head tantsijad!
Sellel aastal mahtus veebruarikuusse ka vastlapäev. Lumisel ja
mõnusal külmal talvel oleks patt
vastlaliug tegemata jätta. Nii saigi 17. veebruaril teoks tore vastlasõit reel, mille traditsioonid
ulatuvad Saarepeedil 58 aasta
tagusesse aega. Meeste reesõidu rändauhinna Kuldne Känd
omanikuks said Tõnu Toomsalu,
Tauno Toomsalu, Margus Toomsalu, Rene Õnne ja Raido Õnne
ning naiste rändauhinna Kuldne Käbi võitsid Karmen Roos,
Ille Mirka, Eelika Mill, Kattre
Voit ja Zinaida Kagovere.
Pikema liu lasid poistest
Mihkel Suigusaar, tüdrukutest

Mänguteraapia –
kellele ja miks?

Foto: Ille Mirka

Oja kool ootab lapsevanemaid infotundi

iljandi vanalinnas Jaani
kiriku kõrval kollases
suure aiaga juugendvillas ehk Ingeri majas tegutseb
kolmandat aastat väike ja innovaatiline Oja Kool. Eraalgatuslik
kool on üldhariduskool, mis on
arenemas üldõpetusel põhinevaks koostööhariduskooliks.
Üldõpetust kasutavad Eestis
mitmed koolid, nt Tartu erakool
Tera, Peetri lasteaed-põhikool
Tallinna lähistel, Leiutajate külakool Võrumaal ja ka Pärnu
Vabakool. Aprillis taotleme haridus- ja teadusministeeriumilt
sügiseks juurde teise kooliastme
ehk septembrist saab kooliharidust kuuenda klassini.
Ühes klassis õpib kuni 12 õpilast. Uuenduslik on see, et õppetöö toimub looduses, kooliaias,
linna-, peo- ja klassiruumis ehk
kool pakub tervist toetavat tegutsemist õues, aktiivset ja praktilist õpet, kus on väga oluline
ise tegemine ja kogemine.
Lapsed käivad iga ilmaga
õues. Kord kuus toimub meie
oma retkejuhiga matk ja teisipäeviti on uuenduslik õppeaine
liigume looduses (ühendab loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse), ka vahetunnid veedetakse
õues. Sobiva ilmaga toimuvad
tunnid tihti väljas. Tundide ajal
käivad klassid ühiselt linnaraamatukogus, näitustel ja turul,

korraldavad ise koolipidusid,
klassihommikuid, kõik soovijad saavad osaleda Viljandi
hansapäevade noorteprojektide
ja õpilasfirmade laadal. Esimesest klassist alates õpivad lapsed
inglise ja vene keelt, koduloo
ja mulgi keele tunnis uurivad
kõike elulist ning maailmakultuurilugu on tund, kus õpilased
uurivad heli-, pildi- ja tekstimaailma, endaks olemist, elu mõtet
ja väärtusi. Õppetöö ülesehitus
aitab kaasa keskendumisele ja
seoste loomisele. Õpilaste maailmaavastamise rõõm koondub
ise kirjutatud ja kujundatud
õpperaamatutesse ning väljendub ettevõtmistes ja projektides.
Esimesel kolmel aastal õpitakse
eesti keelt, matemaatikat ja loodusõpetust kuuajaliste tsüklitena. Teised õppeained saavad
inspiratsiooni ja rõhuasetuse
just põhiõppeainetest ja nii on
kogu õppepäev, -nädal ja -kuu
omavahel tervikuks seotud.
Meie õpetajad on ärksad ja

pühendunud. Nad lähtuvad
õpetamisel terviklikkusest ja on
sõbrad looduse, kunsti ja loovusega. Õpetajad teevad tihedat
koostööd nii omavahel kui ka
peredega. Meil on välja kujundatud uute õpetajate toetamine
sisseelamisel. Neid juhendab
15aastase klassiõpetaja kogemusega õpetaja, kes vastutab
kooli õppekvaliteedi eest. Tema
teadlikult kujundatud kogemustepagas nii Tallinna eliitkooli,
era- kui ka alternatiivkooli kogemustest on olnud aluseks meie
oma õppekava loomisel. Õpetajad on vabad valima õppe-eesmärkide teostamiseks parima
nii riiklikust õppekavast kui ka
alternatiivkoolide meetoditest.
Tule uuri täpsemalt, mis on
JAH-õppekava, mismoodi Oja
Koolis ühinevad akadeemiline
õpe ja huviharidus, kuidas õpitakse põhitunnis, miks õpilased
ise hoiavad klassi korras või katavad ja koristavad söögilaua,
mida tehakse arhitektuuri ja
linnaaianduse, koolilaste jooga,
õueseikluse või toidukultuuriklubi huvitundides, kuidas toimib direktorita kool.
Parim võimalus näha ja küsida
on Oja Kooli infotund lapsevanematele 22. märtsil kell 17.30
Oja Koolis, Pikk t 4.
Piret Anier
Oja Kooli lapsevanem

23.

aprillini on noored
oodatud jäädvustama oma kodukoha pärandobjekte, parim
meeskond saab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames
toimuva Päranditegijate konkursi võitjana sõita auhinnareisile Strasbourgi.
“Ootame lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast,
mis on meieni möödunud
aegadest säilinud ja millel on
meie jaoks oluline tähendus.
Selleks võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud
maja, aga ka mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe,
kunstiteos, sõiduk,“ ütles Päranditegijate kogumisaktsiooni juht Madle Lippus.
Konkursil osalemiseks tuleb
esitada jagamist võimaldavas
vormis lugu (ekskursioon,
matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt). Võiduvõimalusi suurendab see, kui lugu
on räägitud põnevast objektist
kaasakiskuvalt või ootamatu
nurga alt.

Lugusid saab esitada Päranditegijate koduleheküljel
www.parandiaasta.ee, kasutades selleks etteantud vormi.
Osalema on oodatud kõik noored vanuses kuni 19 eluaastat.
Osaleda võib üksi või meeskonna või klassiga.
Lugude esitamise tähtaeg on
23. aprill, võitjad kuulutatakse
välja 9. mail, Euroopa päeval
Tallinna Vabaduse väljakul ja
Euroopa kultuuripärandiaasta
2018 veebis.
Päranditegijate konkurssi
korraldab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames
Muinsuskaitseamet koostöös
Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi infobürooga Eestis, Eesti Ajalooja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja
Pärandivaderite algatusega.
Loe rohkem Euroopa kultuuripärandiaasta kohta www.
parandiaasta.ee.
Madle Lippus
Päranditegijate konkursi
koordinaator
5348 8841

Võtan rendile põllumaad.
Hind kokkuleppel.

FIE Karl Lehemets,
tel 5813 7322.
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Kodutütred matkasid
öises metsas

aistu kooli kodutütred
käisid 15. veebruaril
Laiksaare-Lammimetsa loodusõpperajal öömatkal.
Matk sai teoks noorte isamaalise haridusprogrammi raames.
Jalgsimatkal talvehämaras
metsas õppisime loomajälgi
ning saime teada, missugused
puuliigid kasvavad lammimetsas. Umbes raja keskel oli
metsaonn, kus oli hea võimalus puhata ja linnulaulu kuulata. Matka jooksul tuli ületada

TEATED

kolm purret ja mahalangenud
puid ning ronida mööda jõekallast. Metsarajal olid üles
seatud tegevuspunktid, kus
noored said täita erinevaid
ülesandeid, mis eeldasid oma
tundemeelte kasutamist.
Liikumine pimedas metsas oli
kõhedusttekitav, kuid noored
said sellega kenasti hakkama.
Tagasisides toodi mitmeid kordi
välja üksteist toetav õhkkond.
Paistu kodutütarde
rühmavanem Anne Sepik

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee.
* * * * *

Väike ja innovaatiline Oja Kool Viljandis kutsub sügiseks oma
kooliperre ärksat ja pühendunud õpetajat 1. klassile. Palume
saata CV ja motivatsioonikiri 22. märtsiks info@kasvukesa.eu.
Lisainfo www.ojakool.ee
* * * * *

Foto Anu-Liis Truumaa
Eesti omavalitsuste talimängud tõid Holstre-Polli vabaajakeskuse õuele ja suusaradadele üle 500 spordisõbra.

Holstre-Polli vabaajakeskus
kutsub sportima

Fotod: Joonas Talvik
Parimaks tantsutajaks tunnistati Saarepeedi Swing Bänd.

Paistu kodutütred matka lõpus.

Foto: Anne Sepik

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab
avatuks 13. Hendrik Adamsoni
murdeluulevõistluse
Võistlusele oodatakse luulevalikut vähemalt viiest
luuletusest, mis on kirjutatud autori lemmikmurdes.
Täiskasvanute ja õpilaste loomingut vaetakse eraldi arvestuses.
Võistlustöid oodatakse Mulgi Kultuuri Instituuti aadressil
Kulla leerimaja, Halliste, Mulgi vald 1. septembriks 2018
kas ümbrikus (kuues eksemplaris) või
meilimanusena aadressile mki@mulgimaa.ee.
Mõlemal juhul peab võistlustöödel olema märgusõna,
et žürii saaks luuletusi erapooletult hinnata.
Märgusõnale tuleb lisada kas kinnine ümbrik või eraldi
meilimanus autori nime, aadressi ja kontaktandmetega.
Õpilasautoritel on tarvis töödele juurde märkida oma vanus.
Parimaks osutunud täiskasvanud luuletaja ning õpilasautor saavad tunnistuse ja preemia, mis antakse kätte Hendrik Adamsoni sünniaastapäeval, 6. oktoobril 2018 Kärstna mõisas.
Murdeluulevõistluse korraldamist toetab
Mulgimaa pärimuskultuuri programm.
Lisainfo www.mulgimaa.ee
Täiskasvanute koolituskeskus kutsub 9. aprillil 18 koolitusele
“Korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja
korteriühistuseaduse jõustumist raamatupidamisvaldkonnas“
Eesmärgiks on ühelt poolt anda ülevaade sellest, milliseid muudatusi toob kaasa endaga
01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus raamatupidamisvaldkonnas ja
teiselt poolt anda ülevaade raamatupidamise korraldamise üldistest põhimõtetest korteriühistutes ning raamatupidamisarvestusest.
Koolitusele on oodatud korteriühistu raamatupidajad, juhatuse liikmed, korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed ja kõik teised huvilised, kellel on soov teadmisi omandada uuest
korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning korteriühistu raamatupidamisest.
Koolitusel läbitakse järgmised
teemad:
• Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja
kasutatav seadusandlus
• Uus korteriühistuseadus
• Korteriühistu organid ja juhtimine
• Korteriomanike õigused ja kohustused
• Korteriühistu valitsemine
• Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised ja majandusaasta
aruanne).
Arvestuspõhimõtted korteriühistutele spetsiifilistes valdkondades
• Tasud ühistu liikmetelt
• Toetuste kajastamine
• Teenuste ja maksude vahendamine
• Laenude kajastamine
• Põhivara kajastamine

Revisjon korteriühistus
• Revisjonile esitatavad nõuded
• Revisjoni ülesanded
• Revisjoni töö organiseerimine
• Revidentide õigused ja kohustused
• Revisjoni tulemuste vormistamine
Majandusaasta aruanne 2017
• Tegevusaruanne
• Põhiaruanded (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, raamatupidamise aastaaruande lisad)
• Raamatupidamise aastaaruande lisad
Koolituse läbinu:
• Tunneb korteriühistu tegevust reguleerivat seadusandlust raamatupidamisvaldkonnas
• Arvestab tasusid ühistu liikmetelt, toetusi, laenusid ja põhivara.
• Tunneb teenuste ja maksete vahendamise meetodikaid
• Tunneb revisjoni läbiviimise tingimusi ja metoodikaid
• Tunneb majandusaasta aruande koostamise ja
esitamise põhimõtteid.

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!
Koolitajaks on Hele Moor, kes on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi
erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal.
Toimub 09.04.2018 Viljandis, kell 10.00 – 17.15. Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma
suurusest.
Koolituse hind: 110 eurot +km; soodushind kuni 19.03.18 on 89 eurot +km
Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus.
Täpsem programm ning registreerimine: http://taiendkoolitus.com/
taiskasvanute-koolituskeskus/korteriuhistu-raamatupidamine/ 5304 5566
Täiskasvanute Koolituskeskus
http://taiendkoolitus.com/

B

Viljandimaa bändide päeva
vallutasid noored

ändide päev jõudis oma
iga-aastase tuuritamisega
Mustlasse ning bändid astusid lahingusse 17. veebruaril.
Sel aastal osales viis bändi, kellest üllataval kombel lausa neli
olid noortebändid: Õed-Vennad
Ristikheinad Vähendatud Koosseisus, Abja Accordion Band,
The Mimics ja Alex-Sander. Ainus bänd, kellel oli olemas pikaaegne esinemiskogemus, oli
Saarepeedi Swing Bänd. Kui varasemalt on bändide esinemist
hinnanud spetsiaalselt selleks
päevaks kokku kutsutud žürii,
siis sel korral oli hindaja rollis
hoopis publik. Valiti publiku
lemmik, parim tantsutaja, parim
üllataja, kõige meeldejäävam esitus ja parim soolo.
Ehkki kohalik noortebänd
Alex-Sander oli bändide päevaks tegutsenud vaid paar nädalat, oli just neil au viia koju
kaks eriauhinda: parim üllataja
ja kõige meeldejäävam esitus.
Kaks aastat tegutsenud noortebänd Õed-Vennad Ristikheinad pälvisid publiku lemmiku
tiitli. Parimaks tantsutajaks
hinnati ainus rohkem kogenud

Publiku lemmikbänd Õed-Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus.
kollektiiv, Saarepeedi Swing
Bänd. Parima soolo väljaselgitamisel vahetas eriauhinna
pälvinud Kristjan Häggblom
lausa koosseisu: algselt mängis
mitmeid erinevaid pille koosseisus Õed-Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus
ning trummari puudumisel
aitas hädast välja noortebändi
Alex-Sander.
Mitmes eri koosseisus mängi-

nud Kristjan Häggblom tõestas,
et suudab tõesti mängida mitmeid erinevaid pille ning tänu
sellele sai tema uhkusega koju
viia parima soolo tiitli.
Aitäh kõigile, kes andsid oma
panuse maakondliku bändide
päeva õnnestumisse!
Liis Lääts
Tarvastu noorsoo- ja
kultuuritöötaja

Vee ja kanalisatsiooni müügihinnad muutuvad

A

lates 26. märtsist 2018
muutuvad OÜ Ramsi VK
tegevuspiirkonnas vee ja
kanalisatsiooni müügihinnad.
Teenus

Abonent- €/
tasu
1 m³
€/kuus

Vee võtmine

1,32

1,80

Reovee ära
juhtimine ja
puhastamine
I grupp

0,66

1,98

Reovee ära
juhtimine ja
puhastamine
II grupp

0,66

2,28

Reovee ära
juhtimine ja
puhastamine
III grupp

0,66

2,76

Vee ja kanalisatsiooni müügihinnad on kulupõhised. See
tähendab, et kui muutuvad veetootmise kulukomponendid,
kehtestatakse ka uued müügihinnad. Kui suurenevad nõuded
vee tootmisele ja reovee puhastamisele, siis suurenevad ka kulutused seadmetele, hooldusele,
masinapargile, tööjõule jne.
Viimase kuue aastaga on OÜ
Ramsi VK tegevuspiirkonnas rekonstrueeritud nii puhasteid kui
torustikke enam kui 3,6 miljoni
euro eest. Selleks ei ole inimesed
pidanud ise panustama. Mullu
investeeris OÜ Ramsi VK omavahenditest veemajanduse korrastamisse 66 880 eurot.
Omavahenditest saame korrastada väiksemate asulate
veemajandust, selleks toetusi
ei saa. Ka need kulutused on

arvestatud kooskõlastatud veehinnas.
2018. aasta lõpuks rekonstrueeritakse Mustla reoveepuhasti, mille maksumuseks on
arvestatud ca 600 000 eurot.
Taotlused toetuse saamiseks
on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele Mustla,
Heimtali ja Holstre torustike
ning Välja veepumpla rekonstrueerimiseks. Nende projektide
maksumuseks on arvestatud 2,7
miljonit. Positiivse otsuse korral
teostatakse tööd 2019 – 2020.
Vee-ettevõte ei ela eraldi majandusruumis, vaid riigi majanduses toimuvad muutused ja
kohapeal tehtud investeeringud
kajastuvad ka meie tegevustes ja
müügihindades.
Maili Meister
OÜ Ramsi VK juhataja

H

olstre-Polli vabaajakeskus on lõpetamas oma
esimest
talihooaega.
Seni Holstre-Polli tervisekeskusena tegutsenud kohalike seas
armastatud talispordi Meka
töötab juba eelmise aasta suvest
vabaajakeskusena.
Keskuse omanikeks on Viljandi linn ja Viljandi vald. Seepärast tunneme vastutust ennekõike linna ja valla spordisõprade
ees ja tahame neile tagada mõnusad tasuta treenimisvõimalused terviseradadel aasta ringi.
Sel talvel on suusasõbrad saanud
talverõõme pikalt nautida. Seni
kuni külm kannab, püsivad ka
suusarajad, nädalavahetuseti
hoiame avatud sauna ja töötab
puhvet ning suusalaenutus. Kui
ka looduslik lumi meie metsaradadelt soojakraadide süvenedes
kiire kaduma on, püsib kunstlumerada märtsikuu lõpuni
kindlasti. Senikaua hoiame ka
raja valgustatuna hiliste õhtutundideni.
Holstre-Polli vabaajakeskusel
oli au 34. Eesti omavalitsuste
talimängude raames 3.-4. märt-

sil võõrustada Eesti suusatippe
üle kogu riigi – murdmaasuusatamine toimus Holstre-Polli
suusaradadel. Keskust külastas
kahe päeva jooksul üle 500 spordihuvilise ja külalise. Nii suure
mastaabiga võistlusi pole keskuses aastaid peetud.
Aga tegelikult ootame juba
kevadet – looduse tärkamist varahommikuse linnulaulu saatel,
aega, mil metsarajad ja õuealad
kuivama hakkavad ja sinililled
oma kaunid pead taeva poole
keeravad. Kevadesse planeerime
uue discgolfiraja lõpuleviimise
ja kindlasti tahame avada taas
vaatetorni, mille otsast näeb selge ilmaga Viljandisse välja.
Praegu käib laste ja noorte
spordilaagriteks aegade broneerimine, suvepäevade pidamise
paigana oleme populaarsust
kogumas, turismigrupid naaberriikidest ilmutavad kasvavat
huvi meie keskuse ja piirkonna
vastu. See teeb rõõmsaks, sest
kui on teenistust, avanevad ka
uued võimalused keskuse arenemiseks ja edenemiseks. Siiski
tahame kohalikele meelde tule-

tada, et ootame teid matkama ja
sportima aasta ringi. Metsarajad on hooldatud nii talvel suusatamiseks kui kevadel, suvel
ja sügisel looduse nautimiseks
ja sportimiseks. Discgolfirada
oma põneva reljeefiga pakub
harrastajatele palju rõõmu ja
on loomulikult tasuta kasutada
nagu muudki rajad. Rullirada
läheb kasutusse kohe, kui ilmaolud võimaldavad, rullsuuski ja
-uiske saab laenutada keskuse
lahtiolekuaegadel. Veel laenutame äärmiselt taskukohase
hinnaga palle, käimiskeppe,
tennisevarustust jm. Kogu info
meie teenuste, lahtiolekuaegade
ja hindade kohta on leitav meie
uuenenud kodulehelt www.
holstrepolli.ee. Keskusel on ka
aktiivne Facebooki ja Instagrami
konto, kust võite leida nii mõndagi huvitavat ja inspireerivat
elamaks tervislikku ja sportlikku elu.
Jäägem terveks!

Viiratsi Kooli eelkooli on oodatud õpihuvilised lapsed, kes
alustavad järgmisel sügisel kooliteed. Eelkool toimub märtsis
igal esmaspäeval kell 16.00-17.30. Küsimused ja lisainfo: kylli.
saat@viiratsi.edu.ee.
* * * * *

24. märtsil Viljandi maakonna rahvamuusikute päev Pilistveres.
* * * * *

28. märtsil Eakate klubi Linda Saarepeedi rahvamajas.
* * * * *

7. aprillil Viljandi maakonna vokaalansamblite päev Viiratsis.
* * * * *

14. aprillil Viljandi maakonna rahvakunstipäev Saarepeedil.
* * * * *

Tarvastu raamatukogu näitusesaalis on aprilli keskpaigani avatud Karl Kristofer Alpi fotonäitus “Hetked”.
* * * * *

Märtsi lõpuni on Viljandi linnaraamatukogus avatud Tarvastu
Muusika- ja Kunstikooli kunstitööde näitus.

SPORDITEATED
29. märtsil kell 18 Soe külamajas Tarvastu Sasku 2017-2018 VI
etapp.
31. märtsil kell 12 Mustla DiscGolf 2018.
7. aprillil kell 12 Kärstna kooli maleturniir Kärstna mõisas.
* * * * *

Kolme tamme jooks 14. aprillil.
Viljandi valla seeriajooksu teine etapp 28. aprillil, täpsem info
aadressil www.seeriajooks.ee.

Täpsustus
27. jaanuaril 2018 toimusid Aravetel veteranide Eesti meistrivõistlused tõstmises, kus osales ka Tarvastu mees Aivar Kõva ja
saavutas vanuseklassis M55 esikoha.

Anu-Liis Truumaa
Holstre-Polli vabaajakeskuse
juhataja

Puruvennad OÜ
tegeleb igasuguste
puusepatöödega.
Lisaks sellele:
majade restaureerimistööd,
katuse vahetus, puitkarkasshoonete ehitus, siseviimistlus,
eramajade torutööd.
Meie tootevalikus on
torusaunad, kümblustünnid,
koerakuudid, aiamajad jpm.
Arvestame kõiki teie soove
ja leiame üheskoos parimad
lahendused.
Oma töödele anname
viieaastase garantii.
Ootame teie pakkumisi.
Nüüdsest on võimalik meie
pakutavaid teenuseid ja
tooteid endale soetada
järelmaksuga.
Kontaktid:
Tauri Soobel: 5398 9085,
Juhan Soobel: 5692 3512
Puruvennad@puruvennad.ee
Vaata ka: Puruvennad.ee
www.facebook.com/
puruvennad

Foto: Kädi Salme

26.

VAK Staieri talvejooksu rajale läks 24. veebruaril 77
jooksjat. 10,3 km pikkuselt rajalt jõudis esimesena tagasi
rakverelane Andrus Lein, tema järel Viljandi valla mehed Ülari
ja Aaron Kais. Naiste kiireim oli tartlanna Minna Kuslap, teisena lõpetas viljandlanna Sille Puhu, kolmas oli Kaidi Keir Kukk
Pärnust. Täpsem info jooksu kohta aadressil www.seeriajooks.ee.
Fotol on 8. koha saanud tartlane Priit Tuubel, kes lõpetas jooksu, lehvitades sinimustvalget lippu, mida ta oli põues kandnud
terve jooksu vältel.

21. märtsil kell 16.30 toimub
Saarepeedi Koolis klassi
õpetaja Liivia Kriisa ning
aineõpetajate kohtumisõhtu
sügisel kooliealiseks saavate
laste ja nende peredega.
Kohtumisõhtul osalemisest anda palun teada 20. märtsiks
e-posti aadressil meret@saarepeedi.edu.ee või telefonil 439 0245.
Alates 26. märtsist algavad koolieelikute tunnid.
Tundide aegadega saab tutvuda Saarepeedi Kooli kodulehel.
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VANA FOTO

ALBERT SARAPSON
HELJU OTT
KLAARA KRIKMAN
AUGUST KUUSK
MIIA PALMET

4. mail kell 19
Mustla rahvamajas

Rakvere Teatri
etendus
“See kõik on tema”
Osades Tiina Mälberg ja
Imre Õunapuu.
Piletid Mustla rahvamajast
või Piletimaailmast,
info tel 435 1818.
Foto: Tarvastu muuseum
Umbes 80 aasta eest oli Mustla piimatööstus selline. Nüüd meenutab ammuseid aegu vaid korsten, millest sai Mulgi Majakas.

Mälestame
MARGO SCHVARTS
6.07.1968 – 29.01.2018
Tusti küla
TATJANA TEPPONEN
29.03.1941 – 29.01.2018
Mustivere küla
ALEKSANDRA PALA
5.09.1928 – 2.02.2018
Mustivere küla
NIINA RIIMAK
27.01.1926 – 7.02.2018
Pinska küla

S

ony World Photography Awards on maailma kõige mitmekesisem
fotokonkurss, kuhu esitati tänavu 320 000 tööd. Avatud fotode
kategoorias valiti 50 parima sekka ka Tarvastu noormehe Hendrik
Mändla foto "Kirkjufell surrounded by clouds", millel on kujutatud
maagilist Islandi maastikku.

ALEKSANDER ROOBERG
12.11.1941 – 8.02.2018
Heimtali küla
JAAN UIGA
30.11.1948 – 8.02.2018
Viiratsi alevik
MAIMU PAJOR
8.05.1929 – 8.02.2018
Vasara küla
SIRJE TIHANOVA
23.02.1941 – 9.02.2018
Mustla alevik
ÜLO LÄÄNESAAR
29.07.1961 – 10.02.2018
Meleski küla
ASTA HEINMETS
25.08.1925 – 11.02.2018
Kärstna küla
EINO TEIDLA
18.03.1933 – 13.02.2018
Intsu küla
PEETER KALLAS
16.01.1939 – 13.02.2018
Uusna küla
HEINO VOMM
1.11.1932 – 16.02.2018
Odiste küla
LEILI VÄLK
3.06.1943 – 16.02.2018
Ämmuste küla
ENDEL RUUL
22.09.1937 – 20.02.2018
Järtsaare küla
VÄINO KALAPÜÜDJA
18.03.1931 – 27.02.2018
Heimtali küla

HELGI OKMEES
SULO LÜISTE
LINDA AUR
EVI LÕOKENE
NIINA SAAR
LEILI KIRONEN
HEINO ÕUNAP
JUTA LEESIK
AINO MADI
SILVIA RAUDSEPP
HELDUR KROON
VALVE LUSTUS
LEENA KUKK
MALLE VALLIK
REIN ÖLLUK
SILVI SEEMEN
VAMBOLA LEINUS

95.
12.04.1923
94.
14.04.1924
18.04.1924
5.04.1927
16.04.1927
90.
5.04.1928
17.04.1928
18.04.1928
29.04.1928
29.04.1928
85.
2.04.1933
5.04.1933
15.04.1933
80.
4.04.1938
6.04.1938
6.04.1938
20.04.1938
21.04.1938
24.04.1938
25.04.1938
27.04.1938
29.04.1938

Mustivere küla

ALBERT SARAPSON

Pikru küla
Intsu küla
Kolga-Jaani alevik
Puiatu küla

HELJU OTT
KLAARA KRIKMAN
AUGUST KUUSK
MIIA PALMET

Parika küla
Päri küla
Aidu küla
Rihkama küla
Tusti küla

HELGI OKMEES
SULO LÜISTE
LINDA AUR
EVI LÕOKENE
NIINA SAAR

Aidu küla
Vana-Võidu küla
Aidu küla
Päri küla
Villa küla
Anikatsi küla
Kalbuse küla
Pahuvere küla
Viiratsi alevik
Viiratsi alevik
Suislepa küla
Mustla alevik

AS Galvi-Linda on pika ajalooga tehnilisest
tekstiilist õmblustooteid valmistav ettevõte.
Kauaaegsed koostööpartnerid
hindavad kõrgelt meie toodete kvaliteeti.

ÕMBLEJANA

Kui omad eelnevat töökogemust
ja soovid olla pidevalt areneva organisatsiooni liige,
ootame sind meiega liituma (vt www.galvilinda.ee).

Pakume omalt poolt:
- mitmekülgset ja huvitavat tööd
- paindlikku tööaega
- kaasaegseid seadmeid
- sõidukulude kompensatsiooni
- kohapeal valmistatud sooja toitu
- puhkust suvekuudel
- toetavat ja sõbralikku meeskonda
- igapäevast massaažitooli kasutust.

Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!

Kiirematel
head teenimisvõimalused.
Töö ühes vahetuses.

Sooviavalduse ja CV
palume saata e-postile:
info@galvilinda.ee
hiljemalt 02.04.2018.

LEILI KIRONEN
HEINO ÕUNAP
JUTA LEESIK
AINO MADI
SILVIA RAUDSEPP
HELDUR KROON
VALVE LUSTUS
LEENA KUKK
MALLE VALLIK
REIN ÖLLUK
SILVI SEEMEN
VAMBOLA LEINUS

95.
12.04.1923
94.
14.04.1924
18.04.1924
5.04.1927
16.04.1927
90.
5.04.1928
17.04.1928
18.04.1928
29.04.1928
29.04.1928
85.
2.04.1933
5.04.1933
15.04.1933
80.
4.04.1938
6.04.1938
6.04.1938
20.04.1938
21.04.1938
24.04.1938
25.04.1938
27.04.1938
29.04.1938

Mustivere küla
Pikru küla
Intsu küla
Kolga-Jaani alevik
Puiatu küla
Parika küla
Päri küla
Aidu küla
Rihkama küla
Tusti küla
Aidu küla
Vana-Võidu küla
Aidu küla
Päri küla
Villa küla
Anikatsi küla
Kalbuse küla
Pahuvere küla
Viiratsi alevik
Viiratsi alevik
Suislepa küla
Mustla alevik

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab
avatuks 13. Hendrik Adamsoni
murdeluulevõistluse
Võistlusele oodatakse luulevalikut vähemalt viiest
luuletusest, mis on kirjutatud autori lemmikmurdes.
Täiskasvanute ja õpilaste loomingut vaetakse eraldi arvestuses.
Võistlustöid oodatakse Mulgi Kultuuri Instituuti aadressil
Kulla leerimaja, Halliste, Mulgi vald 1. septembriks 2018
kas ümbrikus (kuues eksemplaris) või
meilimanusena aadressile mki@mulgimaa.ee.
Mõlemal juhul peab võistlustöödel olema märgusõna,
et žürii saaks luuletusi erapooletult hinnata.
Märgusõnale tuleb lisada kas kinnine ümbrik või eraldi
meilimanus autori nime, aadressi ja kontaktandmetega.
Õpilasautoritel on tarvis töödele juurde märkida oma vanus.
Parimaks osutunud täiskasvanud luuletaja ning õpilasautor saavad
tunnistuse ja preemia, mis antakse kätte Hendrik Adamsoni sünniaastapäeval, 6. oktoobril 2018 Kärstna mõisas.

Võisteluse pääle oodetes üte inimese käest vähembelt
viit luuletust, mes om kirjutet auturi lemmikmurden.
Täisinimeste ja koolilaste salmiksit innates omaette.
Tüü tule saata Mulgi Kultuuri Instituuti, aadressi pääle
Kulla leerimaja, Halliste, Mulgi vald 1. septembres 2018
kas kuvääri sihen (kuus koopiat) või
e-postige mki@mulgimaa.ee.
Egäl juhul piap tüüde pääl oleme märgusõna,
et indaje saas luuletusi erapooletult innate.
Märgusõnale tulep manu panna kas kinnine kuväär või omaette
meilimanus auturi nime, aadressi ja muu täädusege.
Koolilatse pangu manu kah oma vanus.
Kige paremb täiskasunu autur ja koolilaits saave tunniskirja ja
auinna, mes andas kätte Hendrik Adamsoni sünniaastepäeväl,
6. oktoobrel 2018 Kärstne mõisan.

Murdeluulevõistluse korraldamist toetab
Mulgimaa pärimuskultuuri programm.
Lisainfo www.mulgimaa.ee

Murdeluulevõisteluse läbiviimist toetep
Mulgimaa perimuskultuuri programm.
Vaate manu www.mulgimaa.ee

KIRIKUTES
Kolga-Jaani
Johannese koguduses
18. märtsil kell 14 jumalateenistus teemal “Kannatuse pühapäev“, kell 12.00-13.30 pühapäevakool.
25. märtsil kell 14 jumalateenistus teemal “Aukuninga alandustee“, kell 12.00-13.30 pühapäevakool.
30. märtsil kell 14 suure reede
jumalateenistus teemal “Jumala
tall“.
Ülestõusmispüha jumalateenistus 1. aprillil kell 14. Pärast
seda traditsiooniline munaveeretamisvõistlus staadionil.
Koguduse õpetaja kõnetunnid
pastoraadis K kell 11-15 ja P kell
12-14.
Koguduse blogi: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
Paistu Maarja kirikus
Jumalateenistused iga kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval
kell 16.
On alanud registreerimine
Paistu koguduse leeriõppes-

se. Kontakt: õp Villu Jürjo, tel
5590 1010, villu.jurjo@gmail.
com või koguduse majas Maie
Sults, tel 5347 8321. Õppijateks
ootame vähemalt 14aastasi, vanuse ülempiiri ei ole. Alustame
30. märtsil kell 16 Paistu kirikus
jumalateenistusega. Õnnistamine Paistu koguduse liikmeks
toimub 20. mail. Õppemaksu ei
ole. Õnnistamise eel või järel ootame liikmeannetuse tegemist
kogudusele.
Tarvastu Peetri kirikus
18. märtsil kell 11 paastuaja
viies pühapäev.
25. märtsil kell 11 palmipuudepüha.
29. märtsil kell 11 suur neljapäev.
30. märtsil kell 11 suur reede.
1. aprillil kell 11 ülestõusmispüha.
8. aprill kell 11 ülestõusmisaja
teine pühapäev.
15. aprillil kell 11 ülestõusmisaja kolmas pühapäev.
Reedeti kell 14 piibliring pastoraadis.

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

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutep
vällä 13. Hendrik Adamsoni
murdeluulevõisteluse

Kolga-Jaani
Johannese koguduses
18. märtsil kell 14 jumalateenistus teemal “Kannatuse pühapäev“, kell 12.00-13.30 pühapäevakool.
25. märtsil kell 14 jumalateenistus teemal “Aukuninga alandustee“, kell 12.00-13.30 pühapäevakool.
30. märtsil kell 14 suure reede
jumalateenistus teemal “Jumala
tall“.
Ülestõusmispüha jumalateenistus 1. aprillil kell 14. Pärast
seda traditsiooniline munaveeretamisvõistlus staadionil.
Koguduse õpetaja kõnetunnid
pastoraadis K kell 11-15 ja P kell
12-14.
Koguduse blogi: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
Paistu Maarja kirikus
Jumalateenistused iga kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval
kell 16.
On alanud registreerimine
Paistu koguduse leeriõppes-

se. Kontakt: õp Villu Jürjo, tel
5590 1010, villu.jurjo@gmail.
com või koguduse majas Maie
Sults, tel 5347 8321. Õppijateks
ootame vähemalt 14aastasi, vanuse ülempiiri ei ole. Alustame
30. märtsil kell 16 Paistu kirikus
jumalateenistusega. Õnnistamine Paistu koguduse liikmeks
toimub 20. mail. Õppemaksu ei
ole. Õnnistamise eel või järel ootame liikmeannetuse tegemist
kogudusele.
Tarvastu Peetri kirikus
18. märtsil kell 11 paastuaja
viies pühapäev.
25. märtsil kell 11 palmipuudepüha.
29. märtsil kell 11 suur neljapäev.
30. märtsil kell 11 suur reede.
1. aprillil kell 11 ülestõusmispüha.
8. aprill kell 11 ülestõusmisaja
teine pühapäev.
15. aprillil kell 11 ülestõusmisaja kolmas pühapäev.
Reedeti kell 14 piibliring pastoraadis.

