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Veski talu pererahvas valmistub
laadapäevaks

K

olga-Jaani külje all Veski talus on kiired ajad,
sest käib ettevalmistus
27. mail toimuvaks vanavara- ja
käsitööpäevaks. Vanad linadtekid klopitakse tolmust puhtaks, tehnika lüüakse läikima ja
karvastel-sulelistel soputatakse
kasukad kohevaks.
Nüüd juba viiendat korda
toimuv laadapäev sai alguse
Veski talu pererahva hobidest.
Peremees Aivo Jurak on kirglik
vanavara ja vanatehnika koguja.
Perenaine Liivi Jurak kasvatab
roose, erinevaid sulelisi, kitsilambaid, küülikuid ja hoolitseb
suure käsitöökogu eest.
1980-ndate lõpul ostsid Jurakud Kolga-Jaani kolhoosilt 1873.
aastal ehitatud kunagise Soosaare vallamaja, mis meenutas toona rohkem prügimäge kui kodu.
Tänu Liivi ja Aivo aastakümnete
pikkusele tööle on talukompleks praegu üks ümbruskonna
ilusamaid ja pälvis 2015. aastal
ka Viljandimaa kauneima maakodu tiitli.
Vana magasiait, kus nõukogude ajal oli veski, on ilusasti korda
tehtud ja selle esimesel korrusel
löövad iga vanavarahuvilise
silmad särama, sest seal leidub
kõikvõimalikke vanu esemeid,
alustades rehade, vikatite ja
vana mööbliga ning lõpetades
päris ehtsa kivikirvega. Asjad
on pärit pererahva suguvõsast,
lähikonnast või kingiks saadud.
Aida teisel korrusel on käsitööväljapanek. Siingi on enamik
asju vanad, mõni neist suisa üleeelmisest sajandist. Leidub kaunite tikanditega käterätte, linasid, linikuid, vooditekke, vaipu,
toolikatteid ja igasugust muud
naiste käsitööd. Paljud neist
esemetest on pärit mehe või
naise suguvõsast, osa aga lihtsalt headelt inimestelt kingiks
saadud. Veski talus on nad tubli

5.

perenaise hoole all ja ootavad
huvilisi end imetlema. Aidas on
võimalik korraldada ka käsitöö
ja toiduvalmistamise õpitube.
Aivo Jurak on ka vanatehnikahuviline kelle eriliseks “haiguseks” on Gaz 67 ehk Ivan-Villis.
Peremees loodab, et ehk leidub
laadale toodavate aarete seast ka
midagi tema lemmikutele.
“Käsitöö- ja vanavarapäevadel on alati olnud ka mingi
tõmbenumber. Oma iludusi
on näidanud nii Moskvitši kui
Lada klubi, on lõhutud maakive
ja imetletud vanu veoautosid.
Tänavu tähistab Kaitseliit oma
100. sünnipäeva ja seepärast on
tehnikaga kohal Sakala malev ja
näha saab ajaloolist fotonäitust,“
rääkis peremees.
Veski talu ei ole mingi muuseum. Siin kasvavad loomadlinnud ja perenaise hooldada
on suur iluaed. Erinevaid linnutõuge on talus kümme. Esmalt
püüavad oma uhkete sabadega
tähelepanu paabulinnud, aga
ka ülejäänud tegelased on igaüks omaette vaatamisväärsus,
mõni karvane kui kassipoeg,
teine kohev kui jaanipäevane
pojengiõis, mõni kukk on tohutu
suur ja värvikirev, teine mahub
peopesale. Aedikus ampsavad
kevadist rohtu kitsed ja lambad.
Lontis kõrvadega anglonuubia
kitsed on eriti sõbralikud, uurivad kohe läbi külalise taskud
ja lasevad end meelsasti kõrva
tagant sügada. Oma kirjude
kasukatega pakuvad silmailu
küülikud.
Perenaise suur uhkus ja armastus on roosiaed, kus on umbes 300 erinevat liiki. Kevadise
laada ajal roosid oma õiteilu veel
ei näita, kuid istikuid saab osta
küll. Roose imetlema ootab perenaine südasuvel.
Veski talus käis
Kristi Ilves

Fotod: Kristi Ilves
Vana magasiait on täis vanavara ja vanaaegset käsitööd, mida peremees Aivo Jurak huvilistele meelsasti näitab.

Lontkõrvaline kits tahab nii peremehele kui külalistele musi anda.

Perenaine Liivi Jurak näitab uhkusega talu sulelisi iludusi.

Viljandimaa rahvakunstimeister on Monika Hint

aprillil Saarepeedi rahvamajas peetud Viljandimaa rahvakunstipäeval
kuulutati maakonna aasta rahvakunstimeistriks ettevõtja
Monika Hint
(pildil).
Viljandimaa
ra hva k u n st i ühingu
juhi
Leida Mägi sõnul on Monika
Hint pikaaegne ja meisterlik tegija, kellel on erilised ja põnevad
mõtted, ideed ja teostus.
Monika Hint on tuntud käsi-

tööinimene. Tema ettevõte OÜ
Koodikamber asub Viljandi vallas Kibekülas Koorti talus. Ettevõte on tegutsenud alates 2012.
aastast ja põhitegevus on luust,
sarvest ja nahast esemete tootmine. Ettevõtjale meeldivad arhailised looduslähedased tootmisviisid. Näiteks ei kasuta ta trelli
vaid vibupuuri. Monika Hint
peab lugu loodushoidlikust eluviisist ja kasutab ka tootmisjäägid ära, näiteks luu- ja nahajäägid lähevad lillepeenrasse. Luu
kui jääkmaterjali ärakasutamine
annab võimaluse toota käsitööturule inimsõbralikke, vägevaid

ja vastupidavaid esemeid. See on
viis austada esivanemaid, nende
säästlikku elu- ja mõtteviisi.
Oma tooted värvib kunstnik
sibulakoorte, naistepuna, kaselehtede, põdrakanepi, kuldvitsa
ja teiste taimedega. Vahatamiseks on samuti looduslikud ained – kanepi-, mandli-, kookos
õli, mesilasvaha.
Monika Hint on lõpetanud
TÜ Viljandi kultuuriakadeemias cum laude nii rahvusliku
tekstiili eriala kui ka pärandtehnoloogia magistriõppe. Oma
magistritöös uuris Monika Hint
luutöötlemise tehnoloogiaid.

Lisaks ettevõtlusele on Monika
Hint Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja viib läbi ka erinevaid kursuseid luutöötlemise
õpetamiseks.
Rahvakunstipäeval oli vaadata mitu näitust: Viljandimaa
mulluse rahvakunstimeistri Juta
Räägeli vilditud tööd ning Saarepeedi rahvamaja käsitööringi
ja Ulve Kangro tööd.
Viljandimaa rahvakunstimeistri tiitel antakse välja juba aastast
1996. Aunimetuse võib saada
aktiivne käsitöömeister, kes on
aastaid tegelnud rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ja

arendamisega. Ta peab olema
õpihimuline ja end täiendanud
eri kursustel, osalema agaralt
kohalikus kultuurielus, korraldades käsitööüritusi ning võttes
oma töödega osa maakondlikest
ja üleriigilistest näitustest. Tiitli
saaja peaks ise juhendama kursusi ja õpiringe, korraldama konsultatsioone või meistritunde.
Rahvakunstipäev on maakonnas igal kevadel ja sellel päeval
kohtuvad käsitöömeistrid, on
väljas näitused ja jagatakse omavahel teadmisi.
Ene Saar,
abivallavanem
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VALLAVANEMA VEERUD

Tarvastu valla üldplaneeringu arutelu 2006. aastal.

25

Viljandi Vallavalitsuse istungitel aprillis
• Kuulutati välja arhitektuurikonkurss Viiratsi vana vallamaja (Sakala t 1, Viiratsi alevik)
ümberehitamiseks
Viljandi
vallamajaks. Viljandi vallamaja
arhitektuurikonkurss korraldatakse rahvusvahelise üheetapilise ideekonkursina. Volitati Eesti
Arhitektide Liitu teostama ideekonkursiga seotud toiminguid.
Määrati ideekonkursi hankekomisjoni ja ideekonkursi žürii
koosseisud.
• Kinnitati Viljandi valla 2018.
aasta eelarve alaeelarved.
• Anti luba Viljandi valla
noorte töömaleva läbiviimiseks
valla territooriumil 14.–27. juunini 2018. Määrati töömaleva
projektijuhiks kultuuri- ja noor-

aastat tagasi jooksid mehed saunast koju, et mõnd
väärt telesaadet näha. Jah,
olid ajad ja saated, mida sai näha ainult üks kord ja ilma võimaluseta telesaateid tagantjärele vaadata. Nii olid
ka Viljandimaal ajad ja olud 25 aastat
tagasi hoopis teised.
Üheksakümnendatel oli tänase Viljandi valla asemel kuus valda: Tarvastu, Paistu, Saarepeedi, Pärsti, KolgaJaani ja Viiratsi. See oli aeg, kui kõik
need vallad alles püüdsid aru saada,
mida rahvas ja riik neilt ootavad.
Alar Karu
Enamik valdu sai ju oma valla paberid Eesti Vabariigi ülemnõukogu esimehelt Arnold Rüütlilt alles
1991–1992. Seda aega mäletavad kõige paremini nende valdade
esimesed vallavanemad, kes pidid kõiki probleeme lahendama
peaaegu rahalise toetuseta ja ainult tänu nende leidlikkusele
said alguse valla rahva jaoks väga olulised asutused. Toona oli
iga euroremont mõnes vallale kuuluvas ruumis ülemaakondlik
suursündmus, mida kajastati valla edusammuna Sakalas kui
suurt uudist.
Aeg on liikunud peatumata edasi ja paljud tol ajal kõigi jaoks
olulised asutused on kahjuks oma aktiivse kasutuse minetanud
või minetamas. Mõtlen siinjuures eelkõige koole ja asutusi, mis
on mõnes piirkonnas jõudnud vähese kasutuse tõttu olukorda,
kus vald peab hakkama tegema otsuseid, mis on otseselt seotud
nende asutuste edasise saatusega. Põhjuseks on kas õpilaste vähesus või vähene kasutus kohaliku rahva poolt. Kahju, sest oleks
ju tore, kui kõikjal vallas oleksid võrdselt lähedal koolid ja muud
vajalikud asutused.
Kõike seda hakatakse arutama Viljandi valla uue arengukava
koostamisel. Juba nüüd, mais algab uue arengukava koostamine
ja kõik, kes soovivad osaleda valla arengu aruteludel, on oodatud
sõna sekka ütlema. Valla arengukava veab arendusspetsialist Ilona Tiigi ja temale võib alati anda teada oma ootustest ja soovidest
valla tuleviku planeerimisel. Juulikuus on vallakodanikel võimalik tutvuda kõigis valla raamatukogudes uue valla arengukavaga
ja teha ka sealsamas oma ettepanekuid ja märkusi selle kohta.
Sel ajal on arengukava avalikuks aruteluks kõigile avatud. Sel
aastal algab ka Viljandi valla üldplaneeringu koostamine, mis
võtab aega paar aastat. Jääb vaid loota, et meie valla kodanikud
on aktiivsed ja annavad ka omapoolse panuse valla tuleviku
planeerimisel.
Kindlasti ei hakata arengukavas arutama ainult teemasid,
mis on meile väga rasked ja valusad, näiteks, kuidas korraldada
ümber hariduse andmist ja mida teha vähe kasutuses olevate
hoonetega. Teeme ka uusi plaane, mida ootavad meie noored ja
vanad. Nüüd on õige aeg vaadata üle kõik vana ja mõelda valla
parema tuleviku peale ning kokku leppida tegevused, mis meid
nende eesmärkide saavutamisele lähemale viiksid.
Praegu saame heameelt tunda ka paljude asutuste 25 aasta
sünnipäevade üle. Veerandsada aastat täitus Tarvastu muusikaja kunstikoolil, Kärstna hooldekodul, Viiratsi koolil jne. Selliste
tähtpäevade tähistamine näitab, et omal ajal on tehtud õiged
otsused ja loodud asutused on meie rahvale tänaseni vajalikud.
Edu meile kõigile tuleviku planeerimisel.
Alar Karu,
vallavanem

Teade
Viljandi Vallavalitsuse 2018. a 18. aprilli korraldusega nr 368
lõpetati elanike vastuseisu tõttu Kolga-Jaani Vallavalitsuse
26.05.2016 korraldusega nr 110 algatatud detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärk oli krundi moodustamine ja
ehitusõiguse määramine erihooldekodu rajamiseks.

valla ettepanekuga kehtestada
lapse toidukulu päevamaksumuseks 2 eurot (koos koolipiima
ja koolipuuviljaga), millest lapsevanema osalus on 1,50 eurot ja
valla osalus 0,50 eurot.
• Valiti ja nimetati osaühingu
Ramsi VK juhatuse liikmeks Steve Võsu, kelle volitused juhatuse
liikmena algavad 2.07.2018 ning
kehtivad tähtajatult.
• Rahuldati Endel Antoni
avaldus osaühingu Ramsi VK
juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks.
• Kinnitati Viljandi valla
kriisikomisjoni põhimäärus ja
Viljandi valla 2018. aasta hankeplaan.

Viljandi Vallavolikogu aprillikuu istungil

Foto: Alar Karu

25 aastat tagasi …

sootööspetsialist Jana Seeba.
• Eraldati Viljandi valla eelarvest Põltsamaa Varahalduse OÜle ÜF II vooru projekti
“Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi
valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ kaasfinantseeringuks
10 000 eurot.
• Kinnitati Viljandi valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks.
• Kehtestati Viljandi valla eelarvest makstavate sünnitoetuse,
ranitsatoetuse, matusetoetuse
taotluste vormid ja blanketid.
• Viljandi vallas on vaja ühtlustada lasteaedade toidukulu
päevamaksumused. Lasteaedade hoolekogud on nõustunud

• Kehtestati Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord ning algatati Viljandi
valla arengukava koostamine.
• Kinnitati Viljandi valla lasteaedade teeninduspiirkonnaks
Viljandi valla haldusterritoorium.

• Kehtestati Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.
• Kehtestati eluruumi alaliste
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
• Algatati kogu Viljandi valla
territooriumi ruumilise arengu

põhimõtete ja suundumuste
määratlemiseks üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamine.
Järgmine
vallavolikogu istung
toimub 30. mail 2018.

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

Vald otsib kauneid kinnistuid!

V

iljandi vallavalitsus korraldab ka tänavu konkursi “Kaunis kodu“ ilusate
ja omanäoliste kodude tunnustamiseks ja premeerimiseks.
Seetõttu ootame kinnistuomanikke endast ja oma kinnistutest
märku andma ning konkursil
osalema. Tänuväärsed on ka
kõik vihjed Viljandi vallas asuvate silmailu pakkuvate kodude
(elamud, suvekodud, korterelamud) ja ettevõtete kohta!
Andmeid saab esitada e-posti
aadressil viljandivald@viljandivald.ee, tel 4350122, Viljandi
vallamajas (Kauba tn 9, Viljandi
linn); Tarvastu teenuskeskuses
(Posti tn 52e, Mustla) ja KolgaJaani teenuskeskuses (Viljandi
mnt 6, Kolga-Jaani).
Viljandi vallavalitsus ootab
ettepanekuid kaunite objektide kohta 23. juuniks 2018. Märkame ümbrust ja tunnustame
tehtut!
Viljandi valda kaunistavad
hoolega tehtud ja rajatud kodu-

S

Foto: Alar Karu
Perekond Lõhmussaare kaunis kodu Jakobimõisa külas eelmisel suvel.
aiad, suvekodud, tegusad korteriühistud ja tublid ettevõtjad,
kes oma kinnistu ümbruse ja ilu
eest hea seisavad.
Kui Sinul, Sinu tuttaval või
tuttava tuttaval on Viljandi vallas kaunis kodu või oled lihtsalt
mööda minnes ilu märganud,
siis anna meile sellest kindlasti
teada. Väärtustame oma valla

inimeste tööd kodukoha kaunistamisel ning esitame nad
konkursile!
Lisainfo keskkonnaspetsialistidelt Karin Saarelt (karin.saar@
viljandivald.ee) ja Kalle Aavikult
(kalle.aavik@viljandivald.ee),
tel 435 0122.
Karin Saar,
keskkonnaspetsialist

SA KredEx jagab vähekindlustatud
lasterikastele peredel kodutoetust

ihtasutus KredEx alustas
7. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele
mõeldud kodutoetuse taotluste
vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada kuni 11. juunini käesoleval
aastal.
Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel,
kus kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta
oli eelmisel aastal väiksem kui
355 eurot kuus.
Toetust saavad pered, kellel
puudub eluase või olemasolev
eluase ei vasta elementaarsetele
elamistingimustele, sealjuures
puudub vee- ja kanalisatsiooni-

süsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja
temperatuuri või on eluohtlikud.
Maksimaalne toetussumma on
8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot. Pered, kellele
on varasemalt kodutoetust eraldatud vähemalt kahel korral, kodutoetust rohkem taotleda ei saa.
Tagastamatut toetust saab kasutada näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, eluaseme
tehnosüsteemide või -võrkude
rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks.
Toetust võib kasutada ka elu-

aseme soetamiseks kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või
kui leibkonnale kuuluv maja
või korter ei vasta kaasaegsetele
elamistingimustele, samuti kui
see on pere jaoks liiga väike.
Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee
Varasematel aastatel toetust
saanud pered peavad korduva
toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile
seda kinnitava lõpparuande.
Maarja Mitt,
Viljandi Vallavalitsuse
lastekaitse peaspetsialist

TEATAJA · 3

Tänassilma rahvas tähistas
südamekuud tervisepäevaga

22.

Tähtpäevaaktusel esines ka muusikakooli 1. klassi ansambel.

Foto: Anne Põldsaar

Tarvastu muusika- ja kunstikool
tähistas 25. aastapäeva

T

arvastu muusika- ja kunstikool tähistas 19. ja 21.
aprillil kooli 25. aastapäeva kontsertaktustega. Väikeste
muusikute esinemine tuletas
vilistlastele meelde nende endi
õpinguteed
muusikakoolis.
Praeguste õpilastega koos astusid aktustel üles ka vilistlased.
Koos musitseerimine ansambli-

tes on andnud lisaks toredatele
esinemistele ka lisandväärtuse
sõpruskonnana ning põhjuse
tulla taas kokku. Meie kooli lauluansamblid ning akordionistid
on oodatud esinejad paljudel
üritustel väljaspool kooli.
Kunstiosakonna ülevaatenäitust sai vaadata märtsis Viljandi linnaraamatukogus ning

aprilli keskpäeval
kogunes
Tänassilma rahvamaja eakate ajaviiteklubi
Rõõmsameelsed koos järeltulijatega rahvamaja juurde, et
suunduda Loodi-Sinialliku
ürgorgu tervisepäeva veetma.
Peagi jõudsime Viljandist viie
kilomeetri kaugusel asuvale
võrratule RMK matkarajale,
mis kulgeb kauni Sinialliku järve kaldal ja viib allikateni, mille
veele annavad sinaka varjundi
põhjas olevad sinakashallid
setted. Siniallikas on tuntud
ohvriallikana, mille veel olevat
eriline toime. Rahvasuu pajatab, et Siniallika vesi tegevat
kõik haiged terveks ja täitvat
kõik unistused, kui selle veega
pesta. Enne kui vett võetakse,
pidavat aga raha allikasse viskama. Päikesepaiste ja linnulaulu saatel lendasid väikestest

kätest nii mõnedki mündid allikavette, et täituksid salasoovid.
Ürgse metsa ilu nautides sammusime RMK puhkeplatsile,
kus grillisime vorste ja maitsesime kodust kaasa võetud küpsetisi. Väsimatud poisid ja tüdrukud lõid puhkeplatsil käima
ka rõõmsa pallimängu. Pärast
kehakinnitamist seadsime sammud veel ühele rajale mööda
endist kitsarööpmelist raudteetammi, mis viis Ramsini välja.
Matkajatele oli saatjaks päike,
kaunis loodus, rõõmus meel ja
laste kilked. Tagasi tulles võisid
kõik vaprad matkajad endile
teha ühe suure pai ja kallistuse. Olgem terved ning liikugem
oma heaolu nimel!
Tänud Pille Sihverile kauni
kevadise südamekuu tervisepäeva korraldamise ja maitsvate suupistete eest.
Anne Meiesaar, pensionär

aastapäevaks oli koolimajas kujundatud väljapanek vilistlaste
töödest.
On hea meel, et põlvkondade
järjepidevus ja koostöö kestab:
kolm vilistlast on tulnud kooli
tagasi õpetajatena.
Ene Savi,
Tarvastu muusika- ja
kunstikooli direktor

Tarvastu Lasteaia Kärstna maja Tõrupesa rühm
pidas 35. sünnipäeva!
Meie lasteaias käes jälle tähtis päev
ja rõõmsaid lapsi täna kõikjal näed.
Mis päev see on, mis naeru näole toob?
Mis päev see on, mis tuju rõõmsaks loob?
On juubel, juubel see, mis naeru näole toob.
On juubel, juubel see, mis tuju rõõmsaks loob.

P

õhjuse nii laulda andis
sünnipäev. Mitte tavaline
sünnipäev, vaid Tõrupesa
rühma juubel. Meie lasteaed
avati 35. aastat tagasi.
18. aprillil 1983 avati Jürimatsil Kärstna lasteaed, mis kuulus Kärstna kolhoosile. Seal tegutsesime 1991. aastani. 1992.
aasta suvel remontis Tarvastu
vald Kärstna korterelamu ühe
3-toalise korteri ning lasteaed
taasavati 31. augustil 1992. Lapsi tuli lasteaeda 23, ruumi oleks
piisanud vaid 12-le. Ruumikitsikuse leevendamiseks rentis vald
kõrvaloleva ühetoalise korteri.
Juhiks oli siis Mare Paavel. Kuna
õpi- ja elukeskkond ei rahuldanud, tekkis plaan renoveerida
lasteaiale ruumid koolihoones.
30. augustil 2009 asusimegi tegutsema Kärstna mõisas kooli
lasteaiarühmana Tõrupesa. Juhiks oli Anu Roht. Kui likvideeriti Kärstna kool, liideti meie

rühm Tarvastu Naeruvõru lasteaiaga, mida juhtis Merike Tulp.
Septembrist 2016 alustas vallas
tööd ühendatud Tarvastu lasteaed, millel on rühmad Mustlas,
Soel ja Kärstnas. Tegutseme liitrühmana, kus on lapsed vanuses
2-7 aastat. Meie rühmas on 18
last, kellega tegelevad õpetajad
Aili Torokvei ja Aire Kotov, lasteaiaõpetaja abi Iive Pajusaar ning
meid toetavad logopeed Piret
Kuropatkin ja muusikaõpetaja
Laura Tanni, jalgpallitreeninguid viib läbi Zurab Kvaratshelija, toidu eest muretseb kokatädi
Kristel Pikkor. Et meil lasteaias
ikka hea ja tore olla oleks, oleme
tänulikud direktor Tiiu Rõõmule
ja õppejuhile Merila Pihlapile.
Üks õige sünnipäevapidu ei
möödu ilma üllatusteta. Tuppa
tormasid kaks hunti. Üks neist
kartis karu, kes teda taga ajas, ja
teine kutsus teda jäneseid püüdma. Aga nad sattusid hoopis

Tõrupesa suure pildi alla: Tarvastu lasteaia Kärstna Tõrupesa lapsed rühma sünnipäeval.
meie peole ja arvasid, et nad ei
tahagi enam jäneseid taga ajada,
vaid jäävad parem lastega koos
mängima. Karul ja jänesel olid
kaasas ka kingitused, mis lastele
palju rõõmu tegid.

Töö lastega pole kunagi üksluine või igav. Nii nagu lapsed
võtavad elu südamega, teeme
meiegi oma tööd südamega ja
see ongi hea. Meie töö ei murra konti, vaid muudab inimese

Sünnipäevapeol sai üheskoos laulda, tantsida ja torti süüa. Üllatuskülalistena ilmusid kohale ka sõbralikud metsloomad karu, jänes ja hundid.

Fotod: Aire Kotov

päikselisemaks ja paremaks,
sest lapsed on päiksekiired, kes
südant soojendavad ja kedagi
ükskõikseks ei jäta.
Õpetajad
Aili Torokvei ja Aire Kotov
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Eakate kooskäimise eest
hoolitsevad rahvamajad,
külamajad ja raamatukogud

K

ui inimene on vanemaealine ja jääb töölt koju,
on oluline omaealistega
kokku saada, ilmaelu arutada
ja hoida end eluga kursis. Eakad ise arvavad, et teiste omaealistega lävimine on väga
oluline.
27. aprillil tähistas Saarepeedi eakate klubi 25. sünnipäeva.
Lisaks rahvamaja juhatajale
Ille Mirkale on eakate tegevuse korraldamisel asendamatu
abiline juba 14 aastat Linda
Paakspuu. Lindale meeldib
toimetada, kuid vestluses rõhutab ta mitu korda, et talle
ei meeldi kiitmine. Kõige toredam on tema meelest see, kui
inimesed on kokkusaamistel
rõõmsad ja ütlevad koju minnes, et neile meeldis.
Linda süda on Saarepeedil.
Ta on sündinud ja elanud Saarepeedi naaberkülas Kokaviidikal. Hea sõnaga meenutab
ta Lembitu kolhoosi aega, kui
ta töötas pikka aega praeguses rahvamaja majas raamatupidajana. Hiljem töötas Linda
maksuametis. Oma lapsed on
Linda suureks kasvatanud, aidanud neil hea hariduse saada. Töölt koju jäänud, kutsusid
Saarepeedi eakate klubi loonud Helle Lubi ja Elle Eensalu
teda klubi juurde toimetama
ja nii võttiski Linda korraldamise rõõmud ja mured suurelt
jaolt enda kanda ning on seda
teinud juba 14 aastat. Klubis
käivad huvitavad inimesed

rääkimas, õnnitletakse koos
sünnipäevalapsi ja räägitakse
oma muredest-rõõmudest.
Klubi 25. sünnipäev oli veidi
pidulikum, rahvamaja tantsurühm esines ilusa kavaga, Saarepeedi rahvamuusikute saatel
löödi ka tantsu. Külla oli tulnud Paistu rahvamaja juures
toimetav klubi. Pidupäevaga
käivad koos õnnitlused ja tänusõnad eestvedajatele. Vallavalitsuse poolt oli tervitamas
vallavanem Alar Karu, kes
peab oluliseks eakatele mõeldud sündmuste korraldamist.
Eakate kokkusaamised on
iga rahvamaja või külamaja
juures selle töö oluline osa.
Seal, kus rahvamaju pole, on
eestvedajaks raamatukogud.
Hea on, kui sellistelt aruteludelt inimeste mured ka vallamajja jõuavad. Koos saame
need ikka lahendatud.
Eakate tegevuse finantseerimine on korraldatud vallas
rahvamajade eelarvete kaudu.
Suvekuudel on ees ootamas
valla poolt toetatud eakate reisid erinevatesse paikadesse.
Igaüks saab valida just teda
huvitava reisiseltskonna ja
reisisihi.
Tänan kõiki valla asutusi,
kes eakate kooskäimise eest
hoolitsevad, ning neile abiks
olevaid inimesi eakate eneste
seast.
Ene Saar,
abivallavanem

Kevadlaulu esitas kõige paremini ansambel Tarvastu Laululinnud.

7.

Foto: Maire Paju

Vokaalansamblite päeval
lauldi kevadlaule

aprillil toimus Viiratsi rahvamaja eestvedamisel Viiratsi
kooli saalis Viljandimaa vokaalansamblite päev. Esindatud
olid nais-, mees- ja segaansamblid. Kokku osales 10 ansamblit
ligikaudu 110 osavõtjaga.
Esinejaid kuulas ja hindas nõuandev žürii, kuhu kuulusid Anu
Lõhmus ja Maarja Soone, kes on
aktiivsed vokaalmuusika viljelejad nii ansambli kui ka koorilaulu valdkonnas. Spetsialistidele
lisaks sai kaasatud meie Viljandi
valla abivallavanem Ene Saar.
Enne võistulaulmist said hääled
viimase lihvi sünnipäevalaulu
laulmisega Ene Saarele, kellel oli
mõni päev varem tähtpäev.
Sel korral oli ansamblitel ko-

duseks ülesandeks lisaks ühele
vabalt valitud laulule kevadlaulu
leidmine, õppimine ja esitamine.
Žürii pidi üles leidma parima kevadlaulu esitaja ning ansambli,
kes oleks grand prix 2018 vääriline. Parim kevadlaulu esitus tuli
segaansamblilt Tarvastu Laululinnud, juhendajaks Merle Mets.
Päeva parimaks ehk grand prix
vääriliseks tunnistati Ramsi Vaba
Aja Keskuse naisansambel Olla
Daam, keda juhendab Toomas
Voll. Toomas Voll sai premeeritud kui parim klaverisaatja. Parima instrumentalisti preemia
läks Henri Lohule, kes saatis
Paistu naisansamblit Laululust
kitarril. Parim meessolist sel
päeval oli Uusna külamaja sega-

ansambli ainus mees Jüri Liiva.
Sündmust toetasid Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp, Viljandi vald ja Viljandimaa omavalitsuste liit, kes
lisaks abile tunnustas tänukirjaga osalenud ansambleid ning
nende juhendajaid.
Eriline tänu kuulub helitehnik Toomas Allile, abilistele Lee
Lipule ja Mariia Bykovale, Vastemõisa ettevõtjale Tauno Härginenile, kes valmistas parimale
kevadlaulu esitajale täispuidust
linnupesakasti ning Hansailutulestikud OÜ-le Saarepeedilt, kes
pani välja grand prix preemiana
ilutulestiku Las Vegas.
Maire Paju,
Viiratsi rahvamaja juhataja

Võtan rendile põllumaad.
Hind kokkuleppel.

FIE Karl Lehemets,
tel 5813 7322
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Õpilased käisid Peterburis

V

aheajal käisid paljud
Holstre kooli õpilased
koos Paistu kooli õpilaste
ja oma peredega Venemaal. Reisi
korraldas meie kooli vene keele
õpetaja Irma Tooming.
Sõit oli pikk ja väsitav, ligikaudu seitse tundi. Venemaale jõudes sõitsime Peterburi
eeslinna, Kroonlinna läbi merealuse tunneli. Nägime väikesi tehissaari, millele olid rajatud
kaitseehitised ja viidud relvavarustus linna kaitsmiseks merelt.
Nüüdseks on nendelt saartelt
ära viidud kõik vähegi väärtuslik ja alles on jäänud ainult
hooned.
Kroonlinna jõudes käisime
läbi Lydia Koidula maja eest,
mille seinal on ka luuletaja mälestustahvel.
Sõitsime veidi linnas ringi ja
külastasime mõne aasta eest
renoveeritud ja külastajatele
avatud võimsate kuldsete kuplitega vene õigeusu Merekirikut
ning siis suundusime Peterburi.
Olime hotellist vaid kilomeetri kaugusel, kui ühel ristmikul
läks meie buss katki. Võtsime
oma vähesed vajalikud asjad
ning asusime jala hotelli poole
teele. Kümne minutiga olimegi
kohal.
Pärast õhtusööki suundusime metrooga Nevski peatäna-

vale Gostinnõi Dvori külastama.
Teise päeva hommikupoolikul
külastasime eesti Jaani kirikut.
See oli teiste Venemaa kirikutega võrreldes väga tagasihoidlik. Keldrikorrusele oli rajatud
hotell. Praegu tegutseb kirikus
Peterburi Eesti Selts, toimuvad
kontserdid ja eestlaskonnaga
seotud koosviibimised.
Edasi jätkus päev Jänesesaarel
Peeter- Pauli kindluse külastusega. Sellele kohale rajas linna
asutaja tsaar Peeter I puidust
elamu. Saar oli täis jäneseid – ei,
mitte päris, vaid kujusid. Saarel
oli ka Peeter esimese kuju, mis
nägi väga koomiline välja.
Seejärel käisime akvatooriumis, kus oli üleval võimas makett Peterburist ja tema eeslinnadest.
Kolmandal päeval külastasime
Ermitaaži kunstimuuseumi, mis
oli võimas. Tohutult suur. Ilus.
Täis kaunistusi. Nii paljude pisidetailidega, et kõike haarata
pole võimalik. Väljast tagasihoidlik ja helesinine, seest hoopis teistsugune.
Ermitaaž oli meie lemmikosa
sellest reisist. Uskumatu, et
peaaegu kolm sajandit tagasi
oli võimalik teha nii suurepäraseid ehitisi ja kunstitöid. Väga
pilkupüüdvad olid laemaalid ja

Reisiseltskond Kroonlinnas maja ees, kus elas Lydia Koidula.
imelised väärispuidust mosaiikpõrandad.
Pärast suundusime Iisaku katedraali, kus meil eelmisel päeval käimata jäi. Seejärel asusime

koduteele. Piiri ületasime probleemideta. Kõik olid väsinud ja
muljeid oli tohutult. Keegi ei virisenud väsinud jalgade ega magamatuse üle, sest emotsioonid

Foto: Krister Kivistik
olid laes. Holstresse jõudsime
südaööl.
Kätlin Reidla, 9. klass
Melany Lensin ja
Liisbeth Pärna, 8. klass
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Ametikoht
Ametniku nimi
Telefon
E-post
203
Vallavanem
Alar Karu
435 0111; 517 2437
alar.karu@viljandivald.ee
204
Abivallavanem
Ene Saar
435 0150; 507 0846
ene.saar@viljandivald.ee
303
Abivallavanem
Rein Anton
435 0120; 511 5422
rein.anton@viljandivald.ee
Kantselei
108
Vallasekretär
Anneli Lihulinn
435 0114
anneli.lihulinn@viljandivald.ee
106
Vallasekretäri abi
Karmen Küünal Paltser
435 0113
karmen.paltser@viljandivald.ee
106
Jurist
Inge Tiido
435 0137
inge.tiido@viljandivald.ee
106
Personalispetsialist
Heli Kannes
435 0153
heli.kannes@viljandivald.ee
101
Teabespetsialist
Kati-Katri Koppel
435 0112
kati.koppel@viljandivald.ee
102
Perekonnatoimingute
Ljubov Auksmann
435 0136
ljubov.auksmann@viljandivald.ee spetsialist
202
Sekretär-asjaajaja
Kai Toss
435 0110
kai.toss@viljandivald.ee
301
Arhivaar
Sirje Lamp
435 0152
sirje.lamp@viljandivald.ee
301
Spetsialist
Ülle Riiner
435 0121
ylle.riiner@viljandivald.ee
304
Infotehnoloogia peaspetsialist
Veiko Jüris
435 0116
veiko.jyris@viljandivald.ee
304
Infotehnoloogia spetsialist
Ott Põder
435 0116
ott.poder@viljandivald.ee
Majandusvaldkond
304
Majandusnõunik
Heino Lapp
435 0130; 5336 3815
heino.lapp@viljandivald.ee
304
Teedespetsialist
Tanel Raud
522 3550
tanel.raud@viljandivald.ee
302
Projektispetsialist
Ilona Tiigi
435 1822; 5749 4828
ilona.tiigi@viljandivald.ee
208
Ehitusnõunik
Evelin Paistu
435 0154
evelin.paistu@viljandivald.ee
302
Ehitusspetsialist
Anti Rodenberg
435 0118; 5305 7516
anti.rodenberg@viljandivald.ee
208
Ehitusspetsialist
Merike Kahk
435 0125
merike.kahk@viljandivald.ee
208
Ehitusspetsialist
Margus Hütt
435 0125
margus.hytt@viljandivald.ee
205
Planeeringuspetsialist
Raivo Laidma
435 0115; 5885 5537
raivo.laidma@viljandivald.ee
206
Peamaakorraldaja
Ülle Moll
435 0135
ylle.moll@viljandivald.ee
207
Keskkonnaspetsialist
Kalle Aavik
435 0122
kalle.aavik@viljandivald.ee
207
Keskkonnaspetsialist
Karin Saar
435 0122
karin.saar@viljandivald.ee
207
Maakorraldaja
Mall Ingermaa
435 0123
mall.ingermaa@viljandivald.ee
Haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkond
107
Sotsiaalnõunik
Irma Väre
435 0128; 5071370
irma.vare@viljandivald.ee
104
Hoolekande koordinaator
Luule Vitsur
435 0155
luule.vitsur@viljandivald.ee
104
Sotsiaaltöö spetsialist
Astrid Viinapuu
435 0139; 512 3120
astrid.viinapuu@viljandivald.ee
105
Sotsiaaltöö spetsialist
Kätlin Sarapuu
435 0138; 5198 3202
katlin.sarapuu@viljandivald.ee
105
Sotsiaaltöö spetsialist
Sirli Toom
435 0127; 512 7988
sirli.toom@viljandivald.ee
103
Lastekaitse peaspetsialist
Maarja Mitt
435 0126; 530 78882
maarja.mitt@viljandivald.ee
103
Lastekaitse spetsialist
Heili Rohtla
435 0126; 5340 5357
heili.rohtla@viljandivald.ee
109
Lastekaitsespetsialist
Elviira Hendrikson
510 6948
elviira.hendrikson@viljandivald.ee
109
Sotsiaaltöö spetsialist
Aive Aalup
506 1586
aive.aalup@viljandivald.ee
Haridus-, kultuuri-, noorsootöö- spordi- ja sotsiaalvaldkonna esindus ning finantsvaldkond SEB-hoones II korrusel (sissepääs küljeuksest), aadress Vaksali 2, Viljandi 71020
Haridus- ja kultuurinõunik
Maive Feldmann
435 1817
maive.feldmann@viljandivald.ee
Haridusspetsialist
Aires Põder
435 0124
aires.poder@viljandivald.ee
Spordi- ja rahvatervise spetsialist
Anne Freimuth
435 0129; 518 0549
anne.freimuth@viljandivald.ee
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
Jana Seeba
435 0156
jana.seeba@viljandivald.ee
Finantsvaldkond
Finantsnõunik
Tiina Jaksi
435 0133
tiina.jaksi@viljandivald.ee
Pearaamatupidaja
Annika Mätas
435 0134
annika.matas@viljandivald.ee
Vanemraamatupidaja
Urve Mandri
435 0119
urve.mandri@viljandivald.ee
Vanemraamatupidaja
Ene Parve
435 0132
ene.parve@viljandivald.ee
Vanemraamatupidaja
Merit Plaamus
435 0131
merit.plaamus@viljandivald.ee
Vanemraamatupidaja
Urve Siilaberg
435 0157
urve.siilaberg@viljandivald.ee
Vanemraamatupidaja
Enna Kralla
435 0158
enna.kralla@viljandivald.ee
Tarvastu teenuskeskus, aadress Posti 52e, Mustla alevik, Viljandimaa
Tarvastu piirkonnajuht
Mati Valli
509 1772
mati.valli@viljandivald.ee
Sekretär- asjaajaja
Tiina Almers
435 1810; 520 4216
tiina.almers@viljandivald.ee
Sotsiaaltöö spetsialist
Kaie Pukk
435 1813; 517 6711
kaie.pukk@viljandivald.ee
Kolga-Jaani teenuskeskus, aadress Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, Viljandimaa
Kolga-Jaani piirkonnajuht
Rivo Aren
432 8121; 515 6678
rivo.aren@viljandivald.ee
Sotsiaaltöö spetsialist
Annely Oruman
432 8169; 525 4077
annely.oruman@viljandivald.ee
Sotsiaaltöö spetsialist
Õnne Raamat
439 5119; 5919 9906
onne.raamat@viljandivald.ee
Majandustööline
Harry Andresson
5919 9907
harry.andresson@viljandivald.ee
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Osale üldplaneeringu koostamises!

O

mavalitsuses sünnivad
strateegilise planeerimise tasandil kaks väga
olulist dokumenti – arengukava
ja üldplaneering. Kui esimene
neist fikseerib poliitilisi valikuid
ja kokkuleppeid, siis teine on
väga konkreetse mõjuga kogu
valla territooriumil ehitustegevust ja muid maakasutustingimusi seadev dokument. Selleks,
et tagada avalik, võimalikult
paljude huvisid arvestava dokumendi koostamine, kutsun üles
osalema valla üldplaneeringu
koostamisel. Kõike seda selleks,
et meie järeltulevatele põlvkondadele hoida ja luua inimväärset
elukeskkonda.
Seadusega on üldplaneeringule pandud järgmised ülesanded:
1) transpordivõrgustiku ja
muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede,
sadamate ning väikesadamate
üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
2) kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja
nendest tekkivate kitsenduste
määramine;
3) tehnovõrkude ja -rajatiste
üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
4) olulise ruumilise mõjuga
ehitise asukoha valimine;
5) avalikus veekogus kaldaga

püsivalt ühendatud või kaldaga
funktsionaalselt seotud ehitise
üldiste ehituslike tingimuste ja
asukoha määramine;
6) asustuse arengut suunavate
tingimuste täpsustamine;
7) supelranna ala määramine;
8) tänava kaitsevööndi laiendamine;
9) korduva üleujutusega ala
piiri määramine mererannal ja
kõrgveepiiri märkimine suurte
üleujutusaladega siseveekogul;
10) rohevõrgustiku toimimist
tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste määramine;
11) kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine;
12) ranna ja kalda ehituskeelu
vööndi suurendamine ja vähendamine;
13) kohaliku omavalitsuse
üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja nende kaitse- ja
kasutustingimuste seadmine;
14) väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku üksikelementide
ja looduskoosluste määramine
ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
15) maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud aladest tekkivate kitsenduste määramine;
16) miljööväärtuslike alade ja
väärtuslike üksikobjektide mää-

ramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
17) kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste
kasutustingimuste määramine;
18) planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste
andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu,
hoonestuse kõrguspiirangu ja
haljastusnõuete määramine;
19) riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine ning
maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega
maa-alade piiride täpsustamine;
20) puhke- ja virgestusalade
asukoha ja nendest tekkivate
kitsenduste määramine;
21) asula või ehitiste kaitseks
õhusaaste, müra, tugeva tuule või
lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie
tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmine;
22) müra normtasemete kategooriate määramine;
23) liikluskorralduse üldiste
põhimõtete määramine;
24) krundi minimaalsuuruse
määramine;
25) alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral tuleb
detailplaneeringu koostamisel

kaaluda arhitektuurivõistluse
korraldamist;
26) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või
juhtude määramine;
27) maareformiseaduse ja looduskaitseseaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
28) maaparandussüsteemide
asukoha ja nendest tekkivate
kitsenduste määramine;
29) käesolevas lõikes nimetatud ülesannete elluviimiseks
sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine;
30) sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
31) muud eeltoodud ülesannetega seonduvad ülesanded.
Kuidas üldplaneeringu koostamises osaleda? See on lihtne –
esitage eelkirjeldatud ülesannetega seonduv arvamus, tehke
oma ettepanek, allkirjastage
see ja saatke eelistatult e-kirjaga aadressil viljandivald@viljandivald.ee. Ettepaneku võite
kanda ka otse kaardile oma arvutist või nutiseadmest. Selleks
olen teinud üldplaneeringu ja
arengukava ideekorje kaardirakenduse, mille leiate valla veebilehelt geoportaali sisenendes
http://viljandivald.maps.arcgis.
com/home/index.html
Kuidas toimub üldplaneerin-

gu koostamise käigus teavitamine?
Planeeringu koostamise menetlusnormid ja teavitamise
kanalid sätestab planeerimisseadus. Olulistest etappidest,
nagu planeeringu algatamine,
vastuvõtmine, avalik väljapanek
ja kehtestamine ilmub info kindlasti maakonnalehes. Kogu protsessi vältel avalikustatakse planeering koos selle olulisemate
lisadega valla veebilehel http://
www.viljandivald.ee/viljandivalla-uldplaneering-koostamisel, planeeringu joonised valla
geoportaalis. Uudiste vormis
esitame infot üldplaneeringu
koostamise protsessi kohta ka
valla Facebooki-lehel. Lisaks
planeerimisseadusest tulenevale kohustuslikus korras kaasatavatele isikutele võib kaasata
kõiki isikuid, kes selleks soovi
avaldavad. Selleks koostan huvitatud isikute e-posti listi. Soovist selle listi kaudu infot saada
palun anda teada aadressil raivo.
laidma@viljandivald.ee Eelkõige võiksid need olla isikud ja
asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või
üldplaneeringu elluviimise või
planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu.
Raivo Laidma,
planeeringuspetsialist

Sotsiaaltöötajate töövaldkonnad, vastuvõtuajad ja teeninduspiirkonnad alates 01.05.2018
Nimi
Luule Vitsur

Ametinimetus
Töövaldkond
Piirkond
Hoolekande
Hoolekande koordineerimine ja teenuste Viljandi vald
koordinaator arendamine

Vastuvõtuaeg
Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

Sirli Toom

Sotsiaaltöö
spetsialist

Viljandi vald

E 9–12
N 9–12, 13–18

Astrid Viinapuu

Sotsiaaltöö
spetsialist

Viljandi vald

T 9–12
N 9–12, 13–18

Kätlin Sarapuu

Sotsiaaltöö
spetsialist

Viljandi vald

T 9–12, 13–16
R 9–12

Õnne Raamat

Sotsiaaltöö
spetsialist

Kaie Pukk

Sotsiaaltöö
spetsialist

Aive Aalup

Sotsiaaltöö
spetsialist

Maarja Mitt

Lastekaitse
peaspetsialist

Heili Rohtla

Sotsiaaleluruumi taotlused, ühekordne
sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine, isiklik abistaja ja tugiisiku teenus,
erihoolekanne
Täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine
Koduteenuse ja hooldajatoetuse taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, toimetulekutoetuste taotlemine, matusetoetuse
taotlemine, ühekordne sotsiaaltoetus
Sotsiaaltöö Leie ja Kolga-Jaani piirkonnas
sh toimetulekutoetuse taotlemine, ühekordne sotsiaaltoetus, sotsiaalteenused
Sotsiaaltöö Tarvastu piirkonnas sh toimetulekutoetuse taotlemine, ühekordne
sotsiaaltoetus, sotsiaalteenused
Täiskasvanute eestkoste

Kolga-Jaani ja T 9–12 Leies
Leie piirkond
13–15 Kolga-Jaanis
N 9–12 Leies
13–15 Kolga-Jaanis
Tarvastu
E 8–12
N 8–18
Viljandi vald

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste

Tarvastu
piirkond,
külad****

T 9–12 ja 13–15.30 Mustlas
N 9–12 ja 13–16 Mustlas

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused

Viljandi vald,
külad***

T 9–12
N 9–12, 13–18

Elviira Hendrikson

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused

Viljandi vald,
külad**

T 9–12
N 9–12, 13–18

Annely Oruman

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused

Viljandi vald,
külad*

E 9–12 Viljandi vallamajas
T 9–12 Leies
N 9–12, 13–18 Kolga-Jaanis

Irma Väre

Sotsiaalnõunik Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö
korraldamine

Viljandi vald

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

Kontaktid
Tel. 435 0155; 5304 1166
luule.vitsur@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 104
Tel. 435 0127, 512 7988
sirli.toom@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 105
Tel. 435 0139, 512 3120,
astrid.viinapuu@viljandivald.ee
Kauba 9, Viljandi, tuba 104
Tel. 435 0138, 5198 3202
katlin.sarapuu@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 105
Tel. 439 5119, 5919 6606
onne.raamat@viljandivald.ee
Leie Hoiu-Laenu Ühistu ruumides Leie külas
Viljandi mnt. 6 Kolga-Jaani
Tel. 435 1813; 517 6711
kaie.pukk@viljandivald.ee
Posti 52e Mustla, Tuba 4
Tel. 506 1586
aive.aalup@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 109
Tel. 435 0126; 5307 8882,
maarja.mitt@viljandivald.ee
Posti 52e Mustla, tuba 6
Kauba 9 Viljandi, tuba 103
Tel. 435 0126, 5340 5357,
heili.rohtla@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 103
Tel. 435 0126, 510 6948,
elviira.hendrikson@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 109
Tel. 432 8169; 525 4077
annely.oruman@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi IV korrus
Viljandi mnt. 6 Kolga-Jaani
Tel. 435 0128; 507 1370
irma.vare@viljandivald.ee
Kauba 9 Viljandi, tuba 107

* Eesnurga, Jõeküla, Järtsaare, Kaavere, Kolga-Jaani alevik, Kuudeküla, Lalsi, Leie, Loime, Lätkalu, Meleski, Moori, Mähma, Odiste, Oiu, Oorgu, Otiküla, Parika, Rebaste,
Ridaküla, Saarepeed, Surva, Taganurga, Tusti, Tõnissaare, Tõnuküla, Tänassilma, Vaibla, Valma, Vanavälja, Vissuvere.
** Auksi, Holstre, Karula, Kibeküla, Kokaviidika, Luiga, Mustapali, Mäeltküla, Paistu, Peetrimõisa, Pirmastu, Rebase, Ruudiküla, Saareküla, Taari, Tobraselja, Uusna, VanaVõidu, Vardja, Vasara, Verilaske, Viiratsi alevik, Viisuküla, Võistre, Välgita.
*** A idu, Aindu, Alustre, Heimtali, Hendrikumõisa, Intsu, Jämejala, Kassi, Kiini, Kiisa, Kingu, Kookla, Laanekuru, Leemeti, Lolu, Loodi, Marna, Matapera, Mustivere, Pinska,
Puiatu, Pulleritsu, Päri, Pärsti, Ramsi alevik, Raudna, Rihkama, Savikoti, Sinialliku, Sultsi, Tohvri, Turva, Tõrreküla, Tömbi, Vanamõisa, Vardi, Väike-Kõpu.
**** A nikatsi, Jakobimõisa, Järveküla, Kalbuse, Kannuküla, Kivilõppe, Koidu, Kuressaare, Kärstna, Maltsa, Marjamäe, Metsla, Muksi, Mustla alevik, Mõnnaste, Pahuvere,
Pikru, Porsa, Põrga, Raassilla, Riuma, Roosilla, Soe, Sooviku, Suislepa, Tagamõisa, Tarvastu, Tinnikuru, Unametsa, Vanausse, Veisjärve, Vilimeeste, Villa, Vooru, Väluste,
Ämmuste, Ülensi.
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Eakad,
tulge reisima!
28. juunil 2018 on võimalik
külastada Põhja-Lätimaad.
Programmi kuuluvad Ruhja jäätisevabrik ning kohaliku
kultuurikeskuse Jaapani aed,
Valmiera muuseum, Valmiermuiza õllepruulikoda ja kaks
tundi vaba aega Valmiera südames. Buss väljub Viiratsist
7.45, Viljandist 8.00, Ramsilt
8.15, Loodi poe juurest 8.30.
Reisi maksumus on 20 €,
mis sisaldab pääsmeid ja giidi
teenuseid. Lõuna saab igaüks
ise süüa omal käel Valmieras.
Sõidukulud katab Viljandi vallavalitsus ehk sõit on osalejale
tasuta.
Registreerimine reisile toimub 8. juunini 2018. Info telefonil 5342 9902 või maire.
paju@viljandivald.ee. Reisi
korraldab Maire Paju.
* * * * *

Anu Raud näituse avamisel oma vaiba “Tähesadu” ees.

Foto: Ene Saar

Eesti Rahva Muuseumis avati
Anu Raua näitus

14.

aprillil avati ERMi
galeriis meie valla
aukodaniku, emeriitprofessori, akadeemiku ja
tekstiilikunstniku Anu Raua 75.
sünnipäevale ja 50 aasta pikkusele vaibaloomingule pühendatud näitus “Isamaastikud”. Näitusel näeb ligi 50 vaipa aastatest
1968–2018.
Näituse avamine algas Rasmus Puuri kantaadiga “Unes
nägin ma Eestimaad”, mis rääkis ühe rahva loomisest ja kujunemisest. Tekst koosnes Doris
Kareva poolt paari aastakümne
jooksul loodud n-ö kohavaibast
ehk kohanimedest, mille (koos)
kõlad tekitavad seoseid, seosed
pilte, pildid loo. Teos algas loomisega, läbis elu küsimused ja
sõlmpunktid ning jõudis sinna,
kust edasi ei saa. Inimese siseheitlused on ka rahva heitlused,

K

almetu põhikooli õpilased alustasid kevadvaheaega ägeda avapauguga.
20. aprilli õhtupoolikul toimus
koolidevaheline staarijäljendusvõistlus, kus osales 13 võistkonda Kalmetu, Kolga-Jaani ja
Leie põhikoolidest. Eesti juubeliaastale kohaselt oli võistlus
pühendatud eestlaste loomingule, mistõttu pidid võistlusest
osavõtjad töötama läbi ja leidma
parimad palad vaid eestlaste lugude seast.
Võistlus toimus kolmes vanuseklassis. Noorimas vanuseklassis olid nii žürii kui ka publiku
lemmikuks Kalmetu põhikooli
1. klassi lapsed, kes astusid lavale looga “Maa tuleb täita lastega”. Klassijuhataja Anneli Valgre
kui ka lapsed ise jäid esitusega
väga rahule ning said auhinnaks
igapäevase koolielu vürtsitamiseks Twisteri mängu.
Vanemate õpilaste arvestuses oli silmapaistvaid esinemisi
mitu. Esindatud olid kaasaegsed

inimese siseküsimused on ka
küsimused, mida rahvas peaks
eneselt küsima, et edasi minna.
Üleva ettekande tõid vaatajateni Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi laste- ja noortekoor, segakoor Endla, Pärnu
kammerkoor, solistid Meelika
Hainsoo, Mati Turi ja Elise-Marleen Eek.
Anu Raua näitusel on eksponeeritud tema tähtteosed, mis
moodustavad terviku, kogu
mõtteloo. Anu Raud on eriline
inimene, kelle kirgas elutunnetus käib ajaga kaasas ja kes
on pühendanud kogu oma elu
õpetamisele. Näituse nimivaiba
“Isamaastikud” kohta ütles Anu
Raud avamisel, et teda on alati
inspireerinud lõputult kallis
isamaa. Palju kunstniku töid on
algmõtte saanud Kääriku talu
inspireerivast keskkonnast.

“Sellised inimesed nagu Anu
on kõigile ümbritsevatele kingituseks. Mitte ainult sellepärast,
et nad oskavad oma kätega ilu
luua. Nad oskavad ilu tegemise
oskust ka teistele edasi anda.
Otsekui õpetamata, ainult arutledes, osutades ja ergutades nägema ja taipama igapäevaseid
tühiseid asju, mis ometi moodustavad elu olulisemaid tõdesid. Nad kannavad endas aegade
elutarkust,” ütles avamisel näituse kuraator ja produtsent Reet
Mark.
Anu on alati hinnanud ja õpetanud meie rahvastki hindama
maalähedast lihtsat elu, mis on
eestlasele omane.
Soovime Anu Rauale loome
indu ja jätkuvat elurõõmu.
Ene Saar,
abivallavanem

12.–13. juulil 2018 toimub
reis Põhja-Saaremaale (Karujärve, Viidumäe külastuskeskus, Kaali meteoriidikraater
ja Kuressaare linn).
Ööbimine Selgase küla Värava talus. Omaosalus 60 €,
mis sisaldab külastuskohtade
pileteid, giidide tasusid, õhtuja hommikusööki ning majutust. Sõidu eest tasub osaliselt
Viljandi vallavalitsus. Tagasi
jõuame kella 20 paiku.

Registreerimine reisile 25.
juunini tel 5197 4211 või maire.
rahnel@viljandivald.ee.
* * * * *

12. juulil 2018 toimub reis
Peipsi äärde.
Marsruut: J. Liivi muuseum – Alatskivi loss – Kivi
kõrts (lõuna) – Peipsimaa külastuskeskus Kolkjas – Kostja
sibulatalu Kolkjas (kodune pirukas ja tee) – Kolkja vanausuliste muuseum.
Buss kogub reisilisi järgmisel marsruudil: 7.00 Viljandi
bussijaam – 7.15 Ramsi Vaba
Aja Keskus – 7.25 Loodi mõis –
7.30 Sultsi-Paistu teerist – 7.40
Paistu kauplus – 7.45 HolstreViljandi teerist – 8.00 Viljandi
bussijaam – 8.15 Saarepeedi
rahvamaja.
Tagasi Viljandis oleme õhtul
umbes kell 20.
Sõidu eest tasub Viljandi vallavalitsus. Omaosalus 27 eurot
(külastuskohtade piletid ja giidi tasud, pakutrükis poekoti
valmistamine, lõuna, kodune
pirukas ja tee).
Registreeru reisile 1. juuliks
tel 5302 3135 (Piia) või aadressil piia.mand@viljandivald.
ee. Info Viljandi valla kodulehel www.viljandivald.ee. Reisi
korraldab Piia Mänd.

Viljandi valla eakad mullusuvisel reisil Tartus.

Foto: Elmo Pärna

Kalmetul esinesid noored staarid
lood kui ka eesti raudvara eesotsas Voldemar Kuslapiga alias
Marten Karv. TIGRAN´i Pärnumaa ranna muutsid huumorivõtmega Kalmetu rannaks 4. klassi
tüdrukud Heleriin Sagevus ja
Lisete Enders. Tüdrukute lähenemine oli ootamatu ja huvitav.
Erilist tähelepanu pälvis 4.
klassi neidude Liisa Saarepera
ja Kadi Rimmeli esituses meie
eurolugu “La Forsa”. Lavale
veeti võimas kleit, kuhu sisse
oli pugenud 4. klassi neiu Liis,
kes oli viimsete detailideni oma
esitust lihvinud. Etteastele lisati
huumorit kentsaka kaameramehe ja naljaka intervjuuga.
Säravamateks esinejateks olid
ka Leie põhikooli 4. ja 5. klassi
neiud Miia Enders, Magda Leena Barkalaja, Disandra Karjus
ja Miia Sass, kes astusid lavale
vingete Vanilla Ninja tüdrukutena loost “Club Kung-Fu”. Tüdrukud olid tõsist vaeva näinud
nii tantsulise poole kui ka oma
silmapaistva välimusega.

Pilt: Heino Kaljuve
Vanilla Ninja lugu “Club Kung-Fu“ Leie kooli tüdrukute esituses.
Zürii lemmikuteks olid ka Kolga-Jaani 9. klassi neidude esituses Black Velveti lugu “Senorita”.
Äärmise täpsuseni lihvitud lugu
lennutas vanemad kaasaelajad
90ndatesse. Publikut naerutava
etteaste sooritasid Tolores Lomp,

Mary-Ly Kuusmaa ja Laura Tiina Tõnson.
Õhtu jooksul oli mitmeid häid
etteasteid, mistõttu oli parimate
väljanoppimine eriti keeruline.
Võistluspingeid maandasid ning
tantsulisi vahepalasid pakkusid

tüdrukud tantsustuudiost Maerobic. Peale esinemisi pakuti
osalejatele kringlit ja morssi.
Siiski hoiti pinget veel pikalt
õhus, sest žürii, kuhu kuulusid
iga kooli esindajad, pidi langetama raskeid otsuseid.
Meeldivaks üllatuseks olid ettevõtete auhinnad, mille nimel
naeru ja pisaraid valati. Parimad
võistkonnad said minna poodlema Uku keskusesse, veetma
meeleolukat õhtut koomikute
seltsis ComedyEstoniast, minna
oma võimeid katsetama kiikingus, julgust proovima Castle
põgenemistuppa ja Valma seiklusparki.
Oli vahva õhtu täis üllatajaid
ja head eesti muusikat.
Ka järgmisel aastal toimub
Kalmetu play-back konkurss,
kuhu ootame senisest veelgi
enam osalejaid – seltsis segasem!
Karin Mägi,
Kalmetu põhikooli huvijuht
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Lemmikud tuleb marutaudi
vastu vaktsineerida

S

ellel kevadel täitub Eestil neli aastat ametlikult
marutaudivabaks riigiks
saamisest. Hoolimata sellest,
et tegu on hea uudisega, on
olukorral ka oma varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloomade vaktsineerimise
statistika kõneleb üsna selgelt,
et loomaomanikud on pannud
võrdusmärgi riigi marutaudivabaduse ning võimaluse
vahele jätta oma lemmikloom
marutaudi vastu vaktsineerimata. Loomatauditõrje seaduse
kohaselt on omanikul kohustus
lasta oma lemmikloomale regulaarselt teha marutaudivastane
vaktsiinisüst. See seadusepügal
ei ole ajale jalgu jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vabadus iseenesestmõistetav. Eriti vähepüsivaks võib
osutuda eeldus jääda selles surmavaimast nakkushaigusest
kestvalt puutumata põhjusel,
et marutaudi võivad nakatuda
kõik loomaliigid. Lisaks tuleb
arvestada, et haigustekitaja
põhiliseks
laialikandjateks
Euroopa regioonis on metsloomad, täpsemalt rebased ja
kährikud, kellel pole riigipiirist
sooja ega külma. Eesti naaberriigis Venemaal on marutaudist
põhjustatud surmajuhtumid
loomade hulgas tavapärased
ning surmajuhtumid inimeste
hulgas ei ole haruldased.
Globaliseeruvas maailmas
reisivad inimesed pidevalt
ühest riigist teise, loomaomanikud ka koos lemmikloomadega. Harvad ei ole olukorrad,
kus lemmikloom võetakse endale kas plaanitult või vahel
ka spontaanselt võõrast riigist.
Nõuetekohaselt marutaudi
vastu vaktsineerimata ning
haigestunud lemmikloomaga on samuti võimalik haigus
pikkade vahemaade tagant
Eestisse sisse tuua.
Marutaud on nakkusohtlik
ning ühtviisi surmav nii inimestele kui loomadele. Haigu-

L

sesse nakatutakse peamiselt
haige looma hammustuse tagajärjel, kui sülg satub haava. Viiruse ülekanne võib toimuda ka
siis, kui haige looma sülg satub
silma, ninna, suhu või värskele
haavale. Nakatunud loom võib
ise veel silmnähtavalt haige
olemata nakatada suurt hulka
inimesi või loomi, sest looma
süljes võib haigust põhjustav
viirus esineda üldjuhul 4 kuni
10 päeva, vahel isegi kuni kaks
nädalat enne, kui haigusnähud
ilmnevad. Maailmas sureb iga
päev sadu inimesi marutaudi,
kusjuures ~95% juhtudest saadi nakkus koeralt.
Seega on näiliselt lihtne otsus – ma jätan oma lemmiklooma marutaudi vastu vaktsineerimata – seotud väga suure
riskiga. Haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja teha muud, kui
pöörduda loomaarsti poole
ning lasta vähemalt kord kahe
aasta jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida.
• Marutaud on 99,9% surmav ja 100% ennetatav.
• Vaktsineerimine on ainus
kaitse marutaudi vastu!
• Vaktsineeri oma koera ja
kassi regulaarselt vähemalt
üks kord kahe aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid
kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi kui nad näivad
sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab
pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
• Kui saad hammustada,
pöördu kiiresti traumapunkti
või perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise
reegleid.
Enel Niin,
Veterinaar- ja Toiduameti
marutaudivastase
vaktsineerimise projektijuht

Lahtiste uste päev

aupäeval, 19. mail algusega kell 10 toimub Holstre
Põhikoolis (Kooli tee 1,
69602 Holstre, Viljandi Vald)
lahtiste uste päev.
Kutsume kõiki huvilisi – nii
õpilasi kui lapsevanemaid –
tutvuma Holstre Kooli ja lasteaiaga.
Meie koolil on mitmeid eeli
seid, mida soovime lähemalt
tutvustada. Oma väärika 185.
aasta pikkuse ajaloo vältel oleme säilitanud kõik ühele väikesele Eestimaa koolile omased väärtushinnangud, ühendades need tänapäeva avatud
kooli põhimõtetega.
Meie kooli juures töötab ka
väike kodune lasteaed, kuhu
on oodatud lapsed teisest kuni
kuuenda eluaastani.
Päeva programm:
Kooli direktori pr Anu Saare
tervitus.

HOLSTRE KOOL
Aastast 1833
Õpilaste tegevusi tutvustav
video ja slaidiprogramm.
Ringkäik koolimajas – kõik
ruumid ja lasteaed on külastajatele avatud.
Avatud klassid – tutvustame
kooli tööd ja põhimõtteid.
Kohvilaud. Töötab õpilaskohvik.
Hilisematele saabujatele kordame sama programmi algusega kell 12.
Lisainfo telefonil 5303 4198
või direktor@holstrekool.ee,
huvijuht@holstrekool.ee.

Kettagolfi mängimine oli hea põhjus kahe piirkonna noortel kokku saada ja lõbusalt aega veeta.

Foto: Liis Lääts

Kolga-Jaani ja Tarvastu noored
pidasid maha kettagolfilahingu

K

ui veebruaris suundusid
Tarvastu noored KolgaJaani, et üheskoos saalihokit ja rahvastepalli mängida,
siis ei teadnud veel keegi, et
kohtumisele tuleb ka järg. Meie,
noorte ja noorsootöötajate, õnneks aga nii läks! 27. aprillil tulid
Tarvastu noortele külla KolgaJaani noored ning üheskoos võe-

ti suund Mustla discgolfi rajale.
Kuna kõigil ei ole sel alal palju
teadmisi, otsisime omale õpetajad, kelleks olid Sander Paks ja
Aleksander Tokman.
Kui Tarvastu noorte jaoks on
kettagolf juba harjumuspärane
tegevus, siis Kolga-Jaani noored saavad päris oma discgolfi
raja alles suve hakul. Nii oligi

tark üheskoos rada läbida ning
mõista, mis mänguga on tegemist. Päev oli väga huvitav ja
arendav ning hoiame pöidlaid,
et meie valla erinevate piirkondade noored kohtuvad ka edaspidi.
Liis Lääts,
Tarvastu noorsoo- ja
kultuuritöötaja

Kevadise vaheaja kohtumispaik –
Tarvastu Gümnaasium

A

prilli lõpus, kui õpilased
läksid kevadisele koolivaheajale, hakkas Tarvastu
Gümnaasiumis hoopis kiire askeldamine: selle aja sisse mahtusid H. Parsi nimeline V animafestival, vabariiklik multimeedialaager, maakonna kehalise
kasvatuse õpetajate õppepäev ja
Viljandi valla õpetajate digipäev.
20. aprillil toimunud H. Parsi
nimeline animafestival oli arvult viies. Kui esimesel festivalil
oli osalevaid filme viis, siis nüüd
juba 73 animafilmi üle Eesti. Festival oli seekord pühendatud
EV 100. aastapäevale ja teemaks
“Meie Eesti”.
Kõik festivalile saadetud filmid olid väga vahvad, aga kuna
kõiki osalejaid kahjuks lõpp-üritusele ära ei mahuta, pidi 9-liikmeline žürii eelnevalt tegema
rasket hindamise tööd. Igaüks
neist valis kõikides vanuseklassides oma kolm lemmikut
ja kui arvuti oli punktid kokku
võtnud, selgusidki parimad filmid, mille autorid ja juhendajad kutsuti 20. aprillil Mustlasse
autasustamisele ja Nukufilmi
Lastestuudio töötuppa. Päeva
lõpuks kuulutati välja ka järgmise festivali teema: “Tantsi, tantsi,
keeruta! Laula, mängi, naerata!“
Parimaid filme ja pildigaleriid
saab vaadata Tarvastu Gümnaasiumi kodulehelt: http://lingid.
ee/TGanimafestival
Aitäh toetajatele Eesti Kultuurkapitalile, Rahvakultuuri
Keskusele ja Viljandi vallale!
27. aprilli õhtupoolikul täitus
Tarvastu gümnaasium umbes
70 meediahuvilise noorega, kelle eesmärk oli kolme laagripäeva
jooksul õppida midagi uut, kas
raadio, televisiooni või blogi tegemise kohta. Nende eesmärk

Foto: Anne Põldsaar
Tarvastu gümnaasiumi õpetaja Haja Ojarand kolleegidele digitarkust jagamas.
täitus, sest pühapäeva hommikuks olid valminud kaks televisioonisaadet, üks raadiosaade ja
meedialaagri blogi.
Lisaks aktiivsele lugude tegemisele olid noortele inspiratsiooni jagamas ka kuulsad
külalised. Reede õhtul rääkisid
videolugude tegemisest Martin
Šmutov ja Robert Roots Õhtulehest, laupäeval külastasid Mustlat Plekktrummi saatejuht Joonas Hellerma ja youtuber Henri
Karpov aka Hensugusta.
Meedialaagrid toimuvad kaks
korda aastas Eesti erinevates
paikades. Sügisel on trükimeedialaager, kus laagri lõpuks antakse välja laagri leht ja kevadel
multimeedialaager, kus valmivad raadio- ja televisioonisaated
ning blogi.
Meedialaagreid
korraldab
MTÜ Noorte Meediaklubi, kuhu
kuuluvad Tartu ülikooli, peamiselt ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala, tudengid. Laagrite eesmärk on õpetada noortele
ajakirjandust, sest ajakirjandus
algab koolimeediast.
Et arendada õpilastes 21. sajandil vajaminevaid oskusi, on

õpetajatel vaja kompetentsi.
Kuna Tarvastu koolis on õppetöös kasutatavate digivahendite
ja -kogemuste kontsentratsioon
ilmselt pisut kõrgem kui teistes
valla koolides, kutsusime naabrid endale külla koos õppima.
30. aprillil koguneski üle 90
valla õpetaja Mustlasse, et saada digipädevamaks. Päeva avas
loenguga Pärnu Kuninga Tänava
Põhikooli õpetaja ja HITSA koolitaja Lemme Sulaoja, kes rääkis
nii 21. sajandi õpetajate ja õpilaste pädevustest kui jagas praktilisi
näpunäiteid/töövahendeid.
Päeva teises pooles toimusid
praktilised töötoad, mida viisid läbi Tarvastu Gümnaasiumi
õpetajad ja õpilased. Kokkutulnud said 3D modelleerida ja
printida, teha iPadiga multikaid,
proovida lihtsamat progemist,
liigutada roboteid, uurida põnevaid äppe ning uurida, kuidas võiks koolis kasutada liit- ja
virtuaalreaalsust. Loodetavasti
said kõik osalejaid midagi uut ja
huvitavat teada, mida oma õpilastega järele proovida.
Anne Põldsaar,
Maarja Evert
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TEATED
Kodumasinate remont ja varuosad. Info tel 517 9771 või
merton@hot.ee.
* * * * *

Aitan müüa, osta, üürida kinnisvara. Otsin maja, kuhu vanem
inimene võib sisse jääda. Segen Baltic OÜ, Alex 5689 3219.
* * * * *

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

Amendero OÜ valmistab aastaringselt salvkaeve, rajab kanalisatsiooni- ja veetrasse, paigaldab septikuid. Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu.
* * * * *

19. mai kell 9–16 Maikuu laat Karksi-Nuia kultuurikeskuse juures. Korraldaja: Keskoja OÜ, tel. 5661 8707.
* * * * *

Naiste esikuuik pärast autasustamist.

Foto: Kädi Salme

Kolme tamme põhijooksu starti
asus 100 inimest

14.

aprillil toimus Viljandi valla seeriajooksu
II etapp. Viiratsi kaubanduskeskuse eest asus starti
100 jooksjat 10 kilomeetrisele
põhijooksule, sama pika maa
võtsid ette ka 9 kepikõndijat.
Laste jooksul osales kokku 46
väikest jooksuhuvilist.
Ilm soosis võistluste korraldamist, rada oli kuiv ja läbitav,
temperatuur jooksjatele soodne.
Selle aasta seeriajooksu ajavõttu korraldab MTÜ Karksi Sport.

E

majapidamisi, millest sündis nii
näitus kui albumid.
Sel suvel kordame pildistamist, kuid soovime, et ka elanikud oleksid pildil. Plaani kohaselt võiks sellest materjalist
valmida raamat “Puiatu 420.
EV 100”. Pildistama tulevad Sirje Kannel ja Andreas Pernits.
Kindlasti lepime enne teiega
kokku sobiva aja.

Kui teil on ettepanekuid või
küsimusi pildistamise või kokkutuleku kohta, võtke ühendust
tel 5197 2678 või puiatu.haridusselts@gmail.com.
P.S. Puiatu jaanituli toimub
22. juunil Tünnimäel. Muusikat
teeb ansambel Boomer.
Sirje Kannel,
Puiatu Haridusselts

Tee heategu iseendale!

iljandimaa tervisenõukogu kutsub kõiki inimesi
osalema liikumisharrastust propageerivas sündmuste
sarjas “Heategu iseendale”.
Aprillist septembrini toimub
Viljandimaa erinevais paigus
liikumisaktiivsust propageerivaid tegevusi, mille eesmärk
on arendada teadlikult liikumisharjumusi, tutvuda samade

V

välja Sille Puhu, kes esindab
Cycloni klubi.
Viljandi valla seeriajooks on
jõudnud poole peale, ees on
veel kaks etappi: Holstre-Paistu maanteejooks 4. augustil ja
Saarepeedi mägede jooks 23.
septembril.
Täpsem info võistluste kohta
ja pildigalerii leiate http://www.
viljandivald.ee/web/seeriajooks
Anne Freimuth,
rahvatervise- ja
spordispetsialist

Teade Puiatu piirkonna inimestele

lame ajal, mil tähistame
100 aasta möödumist Eesti
riigi loomisest. Aastal 2019
võime tähistada ka Puiatu äramärkimise 420. aastat. Kavandame järgmisse aastasse puiatlaste
ja kooli vilistlaste kokkutulekut.
Kakskümmend aastat tagasi ilmus väärika tähtpäeva puhul
raamat. 2007. aastal sai üles
pildistatud enamik piirkonna

V

Uuenenud süsteem võimaldab
kiirelt korraldada võitjate autasustamist ja tulemuste väljatrükki.
28. kolme tamme jooksu võitis
Tartu Ülikooli spordiklubi esindaja Ott Jaanus Heile, teise ja kolmanda koha saavutasid vennad
Ülari Kais ja Aaron Kais Viiratsist.
Naiste esikolmikusse kuulusid
spordiklubi Sparta esindaja Olga
Andrejeva, kes edestas teiseks
jäänud klubikaaslast Liis Grete
Arrot, kolmanda koha jooksis

huvidega inimestega ja avastada huvitavaid paiku ja võimalusi
Viljandimaal tervislikuks liikumiseks.
• 10.06.2018 – Paistu välijõusaal
• 15.07.2018 – Õisu matkarada
• August 2018 – Põhja-Sakala
piirkond
• 09.09.2018 – Green Railway
ehk matkarada Rohelised
Rööpad

• 16.09.2018 – Matk Viljandi linnas
Igal sündmusel saavad osalejad loosikasti panna osalemissedeli ja viimasel sarja etapil
Viljandi linnas loositakse kõikide osalenute vahel välja ergutusauhinnad. NB! Võitja peab
loosimisel kohal olema.
Mida rohkem osaled, seda
suurem on võiduvõimalus!

Raamatukoguhoidja aitab digimaailmas
orienteeruda

iljandimaa raamatukoguhoidjad osalesid digitaalse kirjaoskuse koolitusel,
et osata aidata lugejaid digimaailmas.
Koolitusel lihviti arvuti ja
nutiseadmete kasutamise oskusi, õpiti tõhusamalt kasutama
tekstitöötlusprogrammi Word
ja tabeltöötlusprogrammi Excel,
mitmeid e-teenuseid, ID-kaarti
ja mobiil-IDd ning tundma küberruumi riske.

Projekti ’’e-kogukond’’ läbiviijad on BCS Koolitus AS ja Eesti
Rahvusraamatukogu, seda rahastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
poolt ellu viidavast Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist “Digitaalse kirjaoskuse uuendamine“.
Tarvastu raamatukogu osaleb
ka Nutiakadeemia projektis, mille korraldajaks on Vaata Maailma
AS. Seega, kui soovid lähemalt arvutit tundma ja kasutama õppida,

dokumente allkirjastada vms,
pöördu julgelt raamatukokku –
raamatukoguhoidja aitab sind.
NB !Soovime teada, kas Tarvastu raamatukogu Suislepa haruraamatukogus oleks külastajaid ka õhtusel ajal. Seetõttu on
telefonitsi (436 9322) ette registreerudes raamatukogu oktoobri
lõpuni 2018 avatud kolmapäeviti
kuni kella 18.
Aili Anderson,
Tarvastu raamatukogu direktor

Hei, Viljandimaa noor (7–20 a)!
Laupäeval, 2. juunil kella 11–14 saad oma valmistatuga tulla Viljandi Hansapäevade noortealale kauplema. Kauplejad valmistavad 30. ja 31. mail endile papist müügilauad.
NB! Registreeri end/oma meeskond hiljemalt 25. mail.
Lisainfo: kairi.ong@viljandimaa.ee
Viljandi Hansapäevadel on Oja kooli õuel (Pikk t 4) laupäeval,
2. juunil kella 11–17 avatud noorteala, kus Viljandimaa noored
kauplevad oma valmistatuga ning toimuvad isetegemist ja avastamisrõõmu pakkuvad õpitoad.
Viljandimaa noorteprojektide ja õpilasfirmade laat kell 11-14.
Töötoad noortele ja nooruslikele kella 12–17: SPARK Markerlab,
Ampsuteadus, Mobiilsed töötoad, Maaülikool, Viljandi Joogakeskus ja Oja Kooli lapsevanemad.
Tule laadale kauplema ja töötubasid avastama!
* * * * *

3. juunil kell 16 toimub WIMKAs Viljandimaa noorteprojektide
konkurss.
Konkursile on oodatud kõik Viljandimaal sel õppeaastal 12–20
aastaste noorte poolt algatatud ja ellu viidud projektid (sündmused, põnevad loovtööd, algatatud noortetegevused, vabatahtlik
tegevus, õpilas- ja minifirmad jms).
Konkursile registreerimise tähtaeg on 25. mai.
Konkursil osalemiseks tuleb meeskonnal/noorel täita ära noorteprojekti kokkuvõte, mille vormi saab siit http://arenduskeskus.
viljandimaa.ee/noorteprojektide-konkurss ja saata see kairi.
ong@viljandimaa.ee
3. juunil toimub noorte projektide tutvustamine ja parimate valimine. Tuleb ka meelelahutuslik esineja ja kaetud on suupistetordilaud.
Viljandimaa noorteprojektide laata ja konkurssi toetab Euroopa
Liidu Regionaalarengu fond. Lisainfo: Kairi Ong, noorte ettevõtlikkuse programmide koordinaator, Viljandimaa Arenduskeskus,
tel 5854 4679, kairi.ong@viljandimaa.ee.

SPORDITEATED
26. mail kell 12 Soe keskasula staadionil jalgpall:
FC Tarvastu – FC Elva II.
* * * * *

9. juunil kell 12 Soe keskasula staadionil jalgpall:
FC Tarvastu – FC Jõgeva Wolves.
* * * * *

Soe keskasula staadionil XI Tarvastu Cup jalgpallis: 10. juunil
2011. a sündinud poisid ja 2009. a sündinud tüdrukud; 16. juunil
2010. a sündinud poisid; 17. juunil 2008. a sündinud poisid.
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Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

97.
17.06.1921
95.
VLADIMIR KRASIKOV 20.06.1923
MARIE VALDSON
21.06.1923
94.
HEINRICH OJA
5.06.1924
ÕIE MEISTER
8.06.1924
ELMAR LEPIK
17.06.1924
92.
NIINA VIIDIK
8.06.1926
HILDA BELJAKOV
29.06.1926
91.
INNA SUDOV
6.06.1927
ALEKSANDRA NÕMM 13.06.1927
LYDIA NIRK
17.06.1927
HELGA SILD
30.06.1927
90.
ÕIELA KITSING
2.06.1928
ENDEL KALLAS
9.06.1928
ELLI JUPITS
11.06.1928
MILDAROSAVIA ALLAS 17.06.1928
85.
ELLI JOORIK
8.06.1933
NAIMA TOMP
12.06.1933
ELLI-JOHANNA
VILLMANN 26.06.1933
80.
LINDA SINIMETS
2.06.1938
AITA MUTLI
6.06.1938
HELGI PEEGEL
6.06.1938
MAIE REVJAKINA
12.06.1938
PAUL PISSAREV
16.06.1938
PILVI MERILA
20.06.1938
JAAN ROOSMÄE
24.06.1938
HEINO MAISLA
25.06.1938
MARE VIINAPUU
26.06.1938
KAIE RIIS
27.06.1938
AMANDA MERILO

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

Foto: Eesti Filmiarhiiv
Soosaare vallamaja 1920. aastatel. Nüüdseks on hoonest saanud Veski talu
elumaja.

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

+ 372 55 694 310

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

Ravimassaaž ja nõustamine
igale vanusegrupile Mustla
päevakeskuses, Posti 36.
Ravimassaaž: kerged kiropraktilised
võtted, venitused ja
rahvameditsiinist pärit tehnikad.
Nõustamine: kogemusnõustamine,
vaimulikud väärtused ja
psühholoogiline lähenemine.
Lisainfo ja broneerimine:
5383 1115, www.dunamis.ee

Mälestame
MART PARTS
14.01.1938–1.04.2018
Kolga-Jaani alevik

Kärstna küla
Viiratsi alevik
Lalsi küla
Mustla alevik
Kärstna küla
Pikru küla
Metsla küla
Sinialliku küla
Lalsi küla
Uusna küla
Viiratsi alevik
Unametsa küla
Mustla alevik
Oiu küla
Mustla alevik
Pinska küla
Hendrikumõisaküla
Pahuvere küla
Roosilla küla
Tömbi küla
Puiatu küla
Kookla küla
Viiratsi alevik
Ülensi küla
Hendrikumõisaküla
Karula küla
Anikatsi küla
Kärstna küla
Mustivere küla

URMAS TALI
2.03.1963–1.04.2018
Kassi küla
KALJO SUIGUSAAR
19.01.1944–2.04.2018
Karula küla
HEINO RAMMUS
18.11.1947–2.04.2018
Pahuvere küla
ANNA KARPOVSKAJA
11.11.1928–2.04.2018
Aidu küla
AZAMAT ARSLANOV
22.07.1972–04.04.2018
Ramsi alevik
MARIA VÄISENE
25.08.1936–4.04.2018
Viiratsi alevik
LARISSA PEERNA
26.05.1923–10.04.2018
Rebaste küla
LEO PARRI
28.06.1948–14.04.2018
Väluste küla
RAIVO LEPP
28.08.1953–15.04.2018
Tusti küla
ENDEL TEDER
24.06.1930–17.04.2018
Vaibla küla
HEINO JUHKAM
7.08.1940–19.04.2018
Viiratsi alevik
RIINE MARTON
9.02.1939–19.04.2018
Järtsaare küla
EVI MURD
12.12.1925–22.04.2018
Viiratsi alevik
VELJO MARKVART
5.11.1935–23.04.2018
Ülensi küla
ELMAR GRÜNTHAL
24.10.1944–26.04.2018
Lolu küla
LEILI-ELISE LUTSOJA
13.12.1923–26.04.2018
Jämejala küla

KIRIKUTES
Kolga-Jaani
Johannese koguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14 kirikus.
Leeri õnnistamine 3. juunil.
Info tel 5568 4711 või
peeterparts@hotmail.com .
Paistu
Maarja kirikus
Jumalateenistus 20. mail kell
16.
Kogudus soovib tänada kõiki, kes “Teeme ära“ talgupäeval
osalesid.
31. mail kell 18 esimene kontsert selle suve orelikontsertide
sarjast, millega tähistatakse Paistu oreli 105. aastapäeva. Peaesineja on Tuuliki Jürjo ja ansambel
In Unison. Kaastegevad Viljandi
Jaani koguduse ansambel Iris ja
Paistu ansambel Laululust. Kavas on orelipalu Tuuliki Jürjo

orelitsüklist “Viljandi viisivihik“
pärimusmuusika ainetel. Regilaule esitavad ansamblid ja rahvas on oodatud kaasa laulma.
Veel kõlavad keskaegsed gregooriuse koraalid Neitsi Maarja
auks. Orelil saadab Anu Röömel.
Tarvastu
Peetri kirikus
20. mail kell 11 nelipüha. Laulab Harju-Jaani koguduse ansambel.
25. mail kell 18-23 Kirikute öö:
palvused, orelipooltund, film,
lastenurk, ringkäigud kirikus,
teevik.
27. mail kell 11 kolmainupüha.
3. juunil kell 11 teine nelipühajärgne pühapäev.
9. juunil kell 15 Anne Niemi
ikoonimaalide näituse avamine.
10. juunil kell 11 kolmas nelipühajärgne pühapäev.

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

