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Kolga-Jaani sügislaadal
valiti nunnut ja peeti oksjonit

ätkates
väljakujunenud
traditsiooni, toimus 8. septembril Kolga-Jaani põhikooli spordiväljakul juba 12.
Kolga-Jaani sügislaat. Enne sõda
peeti Kolga-Jaani laata alati 13.
kuupäeval, kui see ei langenud
pühapäevale.
Ilm oli harukordselt ilus. Varasematel aastatel on tulnud taluda nii vihma kui rahehooge.
Välja kuulutatud oli kohaliku
nunnu konkurss, et leida kaalult
raskeim kapsapea. Auhinnatud
said ka teised eripärase kuju või
suurusega köögiviljad. Seekord
viis võidu koju Nõmme köögiviljatalu perenaine Ülle Keerov,
kelle kapsas oli põuasele suvele
vaatamata kasvanud 6,8 kiloseks.
Auhinna, suure lehereha andis
üle iga-aastane laadakülaline, riigikogu liige Helir-Valdor Seeder.
Kauba müüjaid ja pakkujaid
oli mitut masti, alates kohalikest
moosimeistritest, käsitöötegijatest, köögivilja ja Võrtsjärve kala
pakkujatest kuni kasutatud riiete müüjateni. Omavalmistatud
küpsetisi pakkus kooli õpilasesindus. Laadal oli ka rahvamaja
naisseltsingu kohvikutelk, kust
sai osta naiste enda valmistatud
soolaseid ja magusaid küpsetisi, kohvi ja morssi. Kogutud tulu
eest kavatseb naisseltsing külastada novembris Tartus ERM-i.
Traditsiooniliselt oli oma tehnikat näitamas kohalik päästeteenistus. Huvilised said praktilisi
oskusi ja teadmisi tuleohutuse
tagamisest. Aktiivsemad osalejad said ka auhinnatud. Esimest
korda võis näha ka nooremat
päästeautot kui eelmine. KolgaJaani vabatahtlike käsutuses on
nüüd 40 aastat vana päästeauto
kõrval ka “uus“, 20aastane masin.
Igal laadal on kujunenud

T

heaks tavaks koguda stardikapitali ühele noorele põllumehele,
kes on läinud Olustverre põllumajandust õppima. Ettevõtmise
korraldajaks on olnud Eeriksaare talu peremees Märt Laansalu.
Seekord oli vaja ära arvata teepaki kaal. Ennustamise eest tuli
välja käia üks euro. Kogutud
raha läks noorele õppurile. Täpseim kaalu äraarvaja sai omale
auhinnaks 200 kg talvekartulit,
mille pani välja Eeriksaare talu.
Toimus ka annetatud kaupade
oksjon, mille tulu läheb järgmise
sügislaada korraldamiseks.
Kel huvi hobuste vastu, sai
spordiplatsil ratsasõitu teha.
Lastel oli ka võimalus batuudil
möllata. Kooli huvijuht korraldas lastele mitmesuguseid
mänge. Meeleolu eest hoolitses
rahvamaja kapell Tontar ja päeva lõpetasid lõõtsamehed Allan
Paal ja Lembit Paal.
Tänu suurepärasele ilmale ja
aktiivsetele osalejatele võime
selle kogukondliku ürituse lugeda igati kordaläinuks.
Tänan kõiki osalejaid ja kaasaaitajaid!
Hovard Nurme,
Kolga-Jaani rahvamaja juhataja

Kolga-Jaani naisseltsingu kohvikutelgist sai nii magusaid kui soolaseid küpsetisi.

Paljud kasutasid juhust, et laadalt endale talveks köögivilju varuda.

Fotod: Hovard Nurme

Osaühing Mahe Eeriksaare pakkus põnevaid teesegusid.

Tarvastu noored Lätis – mitte odava bensiini pärast, vaid ...

arvastu gümnaasiumi noored sõitsid 1. septembril
Lätti, aga seda mitte odava
bensiini ja toidukaupade pärast,
vaid selleks, et lihvida oma võõrkeeleoskust. Õpilasi võõrustas
Jelgava Spidola gümnaasium,
kohal olid esindajad ka Saksamaal asuvast Albert- Schweitzeri Gümnaasiumist. Algas projekt
“Sommercamp”, mis on nende
koolide traditsiooniks olnud
juba 26 aastat.
Meie kooli esindasid Lisete
Vaarman, Inganora Makko, Joonas Talvik, Kristo Maisla, Karl
Kristofer Alp ja Robin Liiber
ning õpetajad Ly Haan ja Pille Varusk. Jelgavasse jõudnud,

saime kokku meid võõrustavate
peredega. Silmast silma kohtumine läks hästi, kõik leidsid oma
võõrustajad üles. Järgmine päev
kulus perega tutvumiseks.
Alanud koolinädala jooksul
jõudsime ära käia Riias, Caunite ökotalus, Vilces spordipäeval,
Jelgava linnas orienteerumas,
kommitehases ja mandala kive
tegemas. Programm oli mahukas ja mitmekesine. Eredalt jäi
meelde see, kuidas rahvusvahelised grupid valmistasid ökotalus Läti kringlit või tegid Vilces
sporti. Koolinädal läks nii kiiresti, et ei jõudnud silmagi pilgutada.
Kui jõudis kätte lahkumise

aeg, poetas nii mõnigi pisara.
Lätis oli tekkinud palju sõpru
nii lätlaste kui ka sakslast seas
ja oli tunne, justkui lahkuks
perekonnast. Sõitsime bussiga
Riiga, sealt läksime rongi peale
ning juba oligi tunda Eesti õhku
kopsudes.
“Sommercampi” projekt oli
igas mõttes hariv, need ei ole
lihtsalt ilusad lõpusõnad, vaid
tundsime tõesti nii. Saime teada
palju, alates igapäevaelust kuni
Lätimaa traditsioonideni. Järgmisel aastal on lootust oma vanu
sõpru näha Tarvastus.
Robin Liiber,
Tarvastu Gümnaasiumi
8. klassi õpilane

Foto: Karl Kristofer Alp
Tarvastu noored Spidola gümnaasiumi spordipäeval.
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VALLAVANEMA VEERUD

Foto: Alar Karu
Sõbralik vastuvõtt Saarepeedi rahvamajas.

V

Valla juhtkond
käis kohtamas

iljandi vald sellises maa-ala
suuruses ja rahvarohkuses on
tegutsenud juba peaaegu aasta. Eks valla suurus tekitab ka samas
mõõdus igapäevaseid probleeme ning
lahendamist vajavaid ülesandeidki.
Kõik see pole olnud kerge ja esimene
poolaasta ongi olnud ametnikele ning
ka valla juhtidele keeruline kohanemise aeg. Probleeme ja lahendust vajavaid teemasid on olnud seinast seina:
seadusandlusest kuni sauna remondini. Kõige tipuks veel öine kivirünnak
jänesekostüümis tegelaselt vallamaja Alar Karu
suunas …
Nii otsustasimegi valla juhtkonnaga (valla tippametnikud igast
valdkonnast), et õige aeg oleks teha üks kohtumiste ring valla
rahvarohkemates piirkondades, et oleks võimalik otse inimestega suhelda. Piirkondadeks valisime Paistu, Ramsi, Saarepeedi,
Kolga-Jaani, Mustla ja Viiratsi. Arutelu peateemadeks pakkusime välja: liitumisjärgne kohanemine, meie valla uus arengukava
aastateks 2019-2025 ja valla üldplaneeringu koostamine, valla
järgmise aasta eelarve ning muidugi kõik probleemid, mis kohalolijatele muret tegid.
Alustasime Paistust, kus rahvast just väga palju polnud, aga
selle eest olid väga energilised Holstre Pere Seltsi esindajad. See
mittetulundusühing on palju teinud Holstre kandi rahva heaks
ja mõistetavalt on palju teemasid, milles soovitakse valda appi.
Usun, et kindlasti leiame paljudele probleemidele lahenduse juba
järgmise aasta eelarvest. Mõistan, et Holstre magasiaida ülalpidamine ja püsikulude katmine ongi päris vabatahtlikkuse alusel
keeruline. Samuti said Paistu kandi probleemid üles märgitud ja
lahendamine plaani võetud.
Tarvastu käsitöökoja kohtumisest jäi meelde uudne mure – kas
ja kuidas korraldada edaspidi urnimatuseid, kui soovitakse urnile
kohta “mälestustemüüris“? Vastust varnast võtta polnudki ja seda
teemat peaks kindlasti kogukonnas arutama.
Saarepeedil kohtasime väga sõbralikku ja heatahtlikku vastuvõttu. Sooviti kergliiklusteed, oli probleeme teedega ja koolil palju
lahendust ootavaid muresid: staadion, autode parkimine, tööõpetuse klass jne. Eks tule järjekorras lahendama hakata.
Kolga-Jaani kohtumisel rahvamajas oli juba päris palju rahvast
ja teemadki üsna tõsised. Teavitasime uue küttetrassi ehitamise
algusest Kolga-Jaanis ja soovisime rahvale kannatlikku meelt seoses remonttöödega. Ehitaja on omalt poolt lubanud, et kütmise
katkestused toimuvad ainult äärmisel vajadusel ja tööajal. Seega
ei tohiks korterid tööde ajal väga külmaks jääda. Kõige suurem
probleem tundus olevat kanalisatsiooniga, kuna teenus on kallis
ja keerukas.
Ramsi rahvale tegi kõige rohkem muret laguneva ühissauna
saatus. Tõesti, saun on vana ja lagunemisohus. Mida teha? Samas,
kui Ramsi kandis on piisav arv saunasoovijaid, siis vald püüab ka
edaspidi sauna käigushoidmist toetada. Kui mõni isik või MTÜ
oleks valmis saunapidamise üle võtma, siis oleks vald valmis alustama läbirääkimisi igaaastase toetuse osas.
Viiratsi kohtumiselt jäi kõigi muude probleemide kõrval kõlama soovitus hakata esimesel võimalusel müüma Mäeltküla
tööstuspargi kinnistutele hoonestusõigusi. Ja muidugi päästaks
uue vallamaja ehitus praegu tühjalt seisva vana Viiratsi vallamaja
lagunemast.
Tõdesime iga kohtumise lõppedes, et sellised kokkusaamised
võiksid kujuneda igaaastaseks traditsiooniks. Valla poolt lisaksin
veel, et need kohtumised võiksid olla meeldivad mõlemale poolele – nii rahvale kui ka valla esindajatele. Valla juhid ei ole vaenlased, kellelt tuleb kurjalt nõuda, vaid ka nemad on tööl selleks, et
aidata elu meie vallas paremaks muuta. Paraku on elu näidanud,
et alati on soove rohkem kui raha valla rahakotis. Uskuge mind,
heaga saab alati rohkem kui kurjaga … Sõbralikku meelt meile
kõigile Viljandi valla elu edukamaks kujundamisel!
Alar Karu,
vallavanem

Viljandi Vallavalitsuse istungitel septembrikuus
• Viljandi Vallavalitsusele esitati aasta noore õpetaja aunimetuse kandidaadiks 1 isik ja aasta
õpetaja aunimetuse kandidaadiks 14 isikut.
Kandidaatide vastavust hinnanud komisjon esitas Viljandi
Vallavalitsusele järgmised seisukohad:
1) omistada 2018. aastal Viljandi valla aasta noore õpetaja tunnustus Kolga-Jaani põhikooli kehalise kasvatuse õpetajale Teet
Meeritsale;
2) omistada 2018. aastal Viljandi valla aasta õpetaja tunnustus
Viiratsi lasteaia Rüblik muusikaõpetajale Aime Reierile;
3) omistada 2018. aastal Viljandi valla aasta õpetaja tunnustus
Heimtali põhikooli õppealajuhatajale Urve Mukile.
• Kavandatava Ramsit ja Ra-

hetsemat ühendava kergliiklustee jaoks on vajalik Ramsi aleviku, Vardi küla ja Loodi küla
piirides omandada tehniliselt
vajalikku maad kogupindalaga
ca 8787 m², millest ca 2827 m²
on maatulundusmaa, ca 1921 m²
elamumaa, ca 1929 m² munitsipaalmaa ja ca 2110 m² metsamaa.
Viljandi Vallavalitsus kinnitas
elamumaa hinnaks 0,64 eurot/
m², maatulundusmaa hinnaks
217 eurot/ha ja metsamaa hinnaks 0,03 eurot/m².
• Tunnistati nurjunuks Pärsti külas Mõisa tee 1 kinnistu
enampakkumine alghinnaga
42 000 eurot. Määrati kinnistu
enampakkumise uueks alghinnaks 35 000 eurot.
• Hajaasustuse programmis
hinnati kokku 93 taotlust. Pärast
hindamist toimunud komisjoni

koosolekul koostati hindamistulemuste alusel pingerida.
Hajaasustuse programmi riigi
toetusvahendite jaotuse järgi
on Viljandi vallal riigieelarvelisi vahendeid kasutada 80 000
eurot ja Viljandi Vallavalitsuse
omapoolne rahaline panus on
80 000 eurot. Seega on 2018.
aasta taotlusvoorus toetusteks
kasutada 160 000 eurot. Taotlusi
toetuste saamiseks esitati kokku
summas 280 608,82 eurot. Hindamiskomisjon tegi ettepaneku
rahuldada toetuse taotlused ja
rahastada projekte, mis hindamisel kogusid 2,62 - 3,80 hindepunkti, ning jätta rahuldamata
toetuse taotlused ja mitte rahastada projekte, mille rahastamiseks toetusvahendeid ei jätkunud ja mis hindamisel kogusid
1,23 - 2,60 hindepunkti.

Viljandi Vallavolikogu septembrikuu istungil
• Võeti vastu Viljandi valla
eelarvestrateegia aastateks 20192022.
• Võeti vastu Viljandi valla
arengukava aastateks 2019-2025.

• Võeti vastu Viljandi valla
2018. aasta I lisaeelarve.
• Võeti vastu Viljandi valla
eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub
31. oktoobril

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

Viljandi valla
eelarvest
mittetulundusliku
tegevuse toetuse
taotlemine

V

iljandi Vallavolikogu
võttis 26. septembri istungil vastu uue mittetulundusliku tegevuse toetamise
korra. Sellest lähtuvalt ootame seltsidelt ja seltsingutelt etteulatuvalt 2019. aasta
prognoositavateks tegevusteks taotlusi juba selle aasta
1. novembriks.
Kõigi toetuse saajatega
sõlmitakse lepingud jooksval eelarveaastal vastavalt
tegevuste toimumise ajale.
Taotluse vorm on leitav
Viljandi valla veebilehelt
http://www.viljandivald.ee/
tegevustoetuse-taotlemine
Jooksva aasta ettenägematuteks tegevusteks saab
taotlusi esitada jätkuvalt 1.
veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks ja 1. novembriks.
Taotlused esitada e-posti aadressil viljandivald@
vilajndivald.ee.
Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

Väikeste
vallakodanike
vastuvõtt
Viljandi valla 2018. aasta
III kvartalis sündinud
väikeste vallakodanike
vastuvõtt toimub
15. novembril kell 15
Ramsi Vaba Aja
Keskuses.
Kutsed saadetakse postiga.

UUED TÖÖTAJAD

Kristel Lina – Mustla rahvamaja
noorsoo- ja kultuuritöötaja

O

len 27aastane ja alustasin 1. oktoobril tööd Mustla rahvamaja
noorsoo- ja kultuuritöötaja ametikohal. Töötan lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asendajana. See on piisavalt
pikk aeg, et anda oma panus siinse kogukonna heaks.
Kolisin septembris Tallinnast Viljandisse, kuna see linn on mulle alati meeldinud. Õpin Tallinna ülikoolis noorsootöö eriala teisel õppeaastal. Kuna mulle
meeldib töö noortega, valisingi selle
töökoha. Samas olen ka väga põnevil Kristel Lina
rahvamaja juhatamise tööst.
Olen eelnevalt töötanud noorsootöötajana ning olnud pikka
aega lastekodus vabatahtlik. Rahvusvahelist kogemust olen erialaselt saanud, osaledes erinevatel rahvusvahelistel koolitustel
välismaal.
Mul on ka palju hobisid, näiteks käsitöö, sealhulgas vaipade heegeldamine, seebitegu, küünalde valmistamine. Lisaks meeldivad
mulle veel lauamängude mängimine, raamatute lugemine, kokkamine ning reisimine. Tänu oma suurtele reisikogemustele olen avara
silmaringiga.
Tean, et saan omalt poolt pakkuda väga palju huvitavat tänu oma
hobidele. Usun, et suudan ka panuse anda Mustla rahvamaja kultuuri poolele, kuna mul on lennukaid ideid, mis ei saa kunagi otsa.

Kaisa Vunder – Uusna raamatukogu
direktor

O

len sündinud ja kasvanud Viljandis. Kõrghariduse omandasin
Tartu ülikoolis, esmalt geoloogia
erialal ja 15 aastat hiljem psühholoogia
erialal. Meie peres kasvab kolm last.
Pärast ülikooliõpinguid tulime perega tagasi Viljandimaale ja asusin tööle
Viljandi EKE Projektis. Täiendanud
olen oma teadmisi keskkonnanõustamise ja karjäärinõustamise valdkonnas.
Viimased neli aastat olen huvi tundnud
homöopaatia vastu ja osalenud vastavatel koolitustel. Tuleval aastal on plaanis Kaisa Vunder
osaleda raamatukoguhoidja kutsekoolitusel.
Uusnaga olen seotud vanaema kaudu. Suved ja koolivaheajad said
veedetud seal kandis. Ka minu esimene lugejakaart on pärit sealsest raamatukogust. Soovin panustada oma aega, oskusi ja tahet, et
kaasata ning innustada endiseid ja uusi lugejaid.
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile meie valla volikogu liikmeid.

AIRI ARUOJA

O

len 44aastane ja elan Kärstnas. Mul on 20aastane tütar.
Lõpetasin Rakvere pedagoogikakooli sotsiaal-hoolduse eriala.
Töötan Omniva koostööpartnerina
ja olen OÜ Aruoja omanik.
Hobideks on käsitöö ning Avonis ja
Tupperwares olen grupijuht.
Valla volikokku kuulun kolmandat koosseisu ja olen aastaid olnud
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige.
Südamelähedane ongi just sotsiaalvaldkond.
Minu sõnum vallarahvale oleks – märka ja hooli rohkem, siis
oled ka ise õnnelikum selles maailmas!
Päikest teie päevadesse!

Tarvastu noored kunstnikud ja nende õpetajad kaunistasid uue lauda lustakate piltidega.

Foto: Neti Tamtik

Linnamäe talu uue lauda seinu
katavad lehmapildid

S

eptembri esimesel reedel
avas Linnamäe talu Mustla
lähedal Sooviku külas uue
lauda, kuhu mahub 320 lehma.
Loomad on pärit kolmest lähestikku asuvast talust. Lisaks
Linnamäe talu sajale lehmale
said moodsasse lauta ka naabertalude Väluste PL ja Vaigu
Farmi loomad. Kõigi laudad olid
amortiseerunud ja peremehed
leidsid, et samamoodi jätkata
pole mõtet. Nii müüsidki naabrid oma loomad Linnamäe talu
noorele peremehele Kalle Nukkale (33), kes tegi päris uue hoone. Ehitajaks oli osaühing PRO
Ehitustrust ja peremees jääb firma tööga igati rahule. “Laudas
on õhku ja ruumi ning see ei
lähe liiga külmaks ega soojaks.
Lehmad on meil vabapidamisel
ja küljealuseks on neil põhumatid,“ rääkis Nukka. Tema sõnul
hakkavad loomad juba uue laudaga harjuma ja on märgata ka
selle positiivset mõju piimaannile.
Linnamäe talu on 21. aastat
vana. Esmalt erastasid Kalle
Nukka vanemad Kalev ja Vaike
Tarvastu kolhoosilt vana madala lauda, 2001. aastal koliti uuemasse kolhoosiaegsesse lauta,
kuid praeguseks on seegi ajale
jalgu jäänud. Lisaks laudale
valmisid ka sõnnikuhoidla ja
silohoidla. Kogu kompleks läks
maksma 1,55 miljonit eurot. Sellest 500 000 eurot andis PRIA ja
750 tuhat eurot laenas Maaelu

Kalle ja Kalev Nukkat olid lauda avamise puhul õnnitlema tulnud ka naabertalude peremehed Lembit Kõva (vasakul) ja Aivar Kõva, kes tõid kaasa
lüpsipingi ja -ämbri juhuks, kui tehnika peaks alt vedama. Foto: Alar Karu
Edendamise Sihtasutus, lisaks
laenati veel puuduv osa SEB
pangast. Võlga tuleb talul tagasi
maksta 20 aastat. Uus laut on aga
alles kompleksi algus. Juurde on
veel plaanis ehitada silohoidlaid,
lauta ennast pikendada ja vanade lautade asemele rajada uued
noorloomade jaoks.
Lisaks oma perele, kuhu
kuuluvad noorperemees Kalle
Nukka, tema loomaarstist abikaasa Hedi Nukka ja peremehe vanemad, on talus tööl kaks
ukrainlast ja ka kaks kohalikku
inimest.
Uue lauda suured rohelised
seinad kaunistasid oma maalidega ära Tarvastu Muusika- ja

Kunstikooli kolmanda kursuse
õpilased õpetaja Kälina Savka juhtimisel. Selle tarbeks oli
neil augusti lõpus talus paaripäevane laager. “Sukeldusime
päris maailma loomi maalima,
et saada teada, kui raske on liikuvat looma maalida, et näha
modelli igast küljest, tutvuda
anatoomiaga, näha looduses olevaid õigeid värve ning seostada
keskkonnaga. Modellideks olid
Ennuvariku talu uudishimulikud mullikad, kes seltskonda ja
lisatähelepanu väga nautisid,“
kõneles Savka. Taoline kunstilaager toimus juba teist aastat.
Kristi Ilves,
toimetaja

Kolga-Jaani aleviku kaugkütte soojustrasside
rekonstrueerimine

K

olga-Jaani Vallavalitsus
esitas 2017. aastal KIKi
meetmesse “Efektiivne
soojusenergia tootmine ja ülekanne“ taotluse “Kolga-Jaani
aleviku kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimine“ ja sai
positiivse rahastamisotsuse.
Projekti kogumaksumus koos
projekteerimisega on 514 726,60
eurot, millest KIKi toetus 239
214 eurot.

Viljandi Vallavalitsus viis läbi
hanked ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja leidmiseks. Hangete tulemusena hakkab KolgaJaani soojustrasse rekonstrueerima AS Magma ja järelevalvet
teostab AS Infragate Eesti.
Töödega tehakse algust
08.10.2018
ja
lõpetatakse
10.01.2019. Ilmselt jäävad katendite taastamise ja haljastustööd
2019. aasta kevadesse.

Ehitustöödega seoses võib esineda lühiajalisi soojakatkestusi,
millest elanikke varakult teavitatakse.
Valdavalt jäävad trassid endistesse asukohtadesse.
Ehitusega seotud probleemide
lahendamisel saab kohapeal aidata Kolga-Jaani piirkonnajuht
Rivo Aren, tel 529 0627, e-post:
rivo.aren@viljandivald.ee.

ANZORI BARKALAJA

O

len 50aastane ja elan Lätkalu ning Leie külade piiri peal
asuvas meiereis. Ühe katuse
all on vanamoeliselt kolm
põlvkonda – lisaks minule naine
Epp, tütred Lela Riin ja Magda Lena
ning ema Tiia. Oma suhteliselt kirju
ja aktiivse elu jooksul olen jõudnud
ülikoolis õppida füüsikat, psühholoogiat, rahvaluuleteadust ja soome-ugri
keeli ning folkloristikat. Magistri- ja
doktoritöös uurisin Lääne-Siberis elava sugulasrahva – hantide – usundit
ja ellujäämisstrateegiaid. Õpingutes
ja doktoritöös saadud teadmised kulusid marjaks ära Viljandi
Kultuurikolledži aitamisel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaks. Viimast juhtisin 15 aastat. Viimased kolm aastat olen
juhtinud TÜ Haridusteaduste instituudis Haridusuuenduskeskust, kus peamiselt tegeleme Eesti hariduse elujõu kasvatamisega
üleilmses muutumismäsus.
Noorena tegelesin tipptasemel judoga, lisaks maalimise ja keraamikaga. Siiamaani teen muusikutest sõpradele laulusõnu ning
olen välja andnud ka kolm luulekogu.
Olen kuulunud varasemalt Kolga-Jaani vallavolikogusse ning
juhtinud hariduskomisjoni. Praeguses Viljandi valla volikogus
kuulun samuti hariduskomisjoni ning olen valmis panustama
valla haridusvõrgustiku mõistuspärasesse arengusse. Maailmas
toimuvad muutused tehnoloogias ning sellest tulenevalt majanduses ja ühiskonnas puudutavad otseselt ka meie valda ja siin elavaid inimesi, eriti lapsi. Nende tuleviku nõudmised on sootuks
keerulisemad kui vanemate ajal – lisaks keeruliste probleemide
lahendamise oskusele peavad nad olema ka kriitiliselt mõtlevad
ning samal ajal loovad. Maalapsed väärivad siinkohal samasuguseid arenguvõimalusi kui linnalapsed. Selle nimel olengi oma
teadmisi ja kogemusi siiani rakendanud ning kavatsen seda teha
ka edaspidi. Teine valdkond, mida loen oluliseks, on kodanike
aktiivsus ning kogukondlik ja ühistuline tegevus. On üsna selge, et päris üksinda on inimestel järjest raskem toime tulla ning
vanal ajal nii tavaline kogukonnaelu kerkib vajaduspõhiselt jälle
esile.

VILJANDI VALD TÄHISTAB
SÜNNIPÄEVA

5.

Meeleolukas pidu
Heimtali ringhoones

2. novembril algusega kell 18
• etteasted Viljandi valla kollektiividelt
• t antsumuusika ansamblilt Päike.re.satas
• peolaual sünnipäevatort ja kohv
• puhvet
• pääse peole on prii
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Paistus toimus kontsertsari
Maarja kiituseks ja
meie rõõmuks

P

aistu koguduse rahval oli
väga kuum ja kirju suvi.
Kuigi juhuseid ei ole, juhtus nii, et Paistu kiriku orel sai
Leader-meetme toel taastatud
just oreli 105. aastapäevaks.
Mõtlesime, et ühele väärikale
pillile on parim kingitus see,
kui juubeliaastal võluvad Eesti parimad organistid temast
värvikad helid välja. Nii me
unistasime ja tänu KULKA
ning kohaliku omavalitsuse rahastusele said unistused teoks.
Kontsertsari “Paistu orel
105“ koosnes viiest kontserdist,
sarja kunstiline juht Tuuliki
Jürjo pakkus välja kontsertide
kontseptsiooni. See tulenes
Paistu kiriku nimest. Paistu
Maarja kirik on pühendatud
neitsi Maarjale ja kannab nime
Lucerna ehk Stella Maris, meritäht. Sellest lähtudes valiti
repertuaar ja kontserdid toimusid maarjapäevadel.
Iga kontsert oli omanäoline,
sügava sisuga ja kohati isegi
filosoofiline. Kõik nad puudutasid kuulaja hingekeeli.
5. augustil, Paistu esmamär-

kimise 784. aastapäeval laulis
Mulgi segakoor Paistu auks
isamaalisi laule. Kavas olid ka
Fr. August Saebelmanni laulud.
Tema oli alates 1880. aastast 30
aastat Paistu kirikus organist.
Kontserdi sidusid tervikuks Tanel Ingi loetud vahetekstid. Ene
Saare koostatud tekst väljendas
suurt austust Paistu rikkaliku
kultuuripärandi vastu.
Kontserdi lõpuosas kõlas
Mulgi segakoori esituses eesti
rahva jaoks väga eriline teos
“Ta lendab mesipuu poole“,
orelil saatis Tuuliki Jürjo. See
võimas koorilaul puudutas
kõiki kohalolijaid.
Nüüd laua taga istudes ja
rahastajatele aruandeid koostades, kui akna taga ulub sügistorm, teeb südame soojaks
ja hinge rõõmsaks teadmine,
et kõik plaanitu sai tehtud ja
väärika oreli tähtpäev eriliselt
tähistatud.
Tänan kõik esinejaid, osalejaid, rahastajaid ja vabatahtlikke abilisi.
Ande Lehtmets
Paistu kogudusest

Õpilastel oli võimalus Lihulas kohtuda ka tuntud filmi- ja loodusemehe Rein Maraniga (taga keskel). Foto: Eve All

19.

Neitsi Maarja kuju Paistu kiriku ees.

Foto: Ande Lehtmets

Holstre koolipere kohtus
kotkaga

septembri varahommikul asus Holstre
koolipere teele Läänemaale Matsalu rahvuspargi
külastuskeskusesse.
Esmane peatuspaik oli noorematel õpilastel Lihula rahvamajas, kus oli alanud 16. Matsalu
loodusfilmide festival ja avapäeval näidati lastele ja noortele
mõeldud loodusfilme.
Nooremad õpilased vaatasid
tuntud Eesti loodusfilmide tegija Rein Marani filmi “Peetrike
Laanetagusel“. Lahkudes tegime
foto koos loodusmehega.
Vanemad õpilased vaatasid
väga põnevat USA filmi “Sisalike seadused“. Saime teada, et
sisalikud on väga kohanemisvõimelised. Näiteks sama sisa-

likuliik, kes elab linnas, püsib ja
ronib siledal pinnal palju paremini, kui looduspiirkonnas elav,
kes ronib ainult mööda krobelist
puutüve. Üllatav oli, et sisalike
kehakuju sõltub kõrgusest, kus
nad elavad.
Edasi suundusime Penijõe
mõisa, kus paikneb 2000. aastal avatud Matsalu rahvuspargi
külastuskeskus. Matsalu rahvuspark on loodud pesitsevate,
sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. Külastuskeskuses
kuulasime linnulaule, õppisime
lindude rännuteid, nägime erinevate lindude mune ja topiseid.
Meil oli võimalus matkajuhtide Tiiu ja Virge juhendamisel
vaadelda linde Keemu vaatetornist ning muulilt, jälgida pikk-

silmast sügisrändel olevaid linde. Kõige lahedam oli näha merikotkast, kes lendas väga kõrgel
ja tundus väga pisike. Hiljem
laskus ta kaugel meres olevale
kivile ja istus seal tükk aega.
Meil oli võimalus jälgida pikka
aega kotkast. Viimaks tõusis ta
uuesti lendu ja suundus mandri
poole. Kõik väiksemad linnud,
kes märkasid merikotkast, kadusid kiiruga ta teelt.
Söönud maitsva salati ja õpetaja Aino valmistatud imehead
muffinid, alustasime koduteed.
Aitäh SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele meie loodusõppepäeva rahastamise eest.
Irma Tooming,
projektijuht

Tänassilma loodusesõbrad Soomaa matkaradadel

H

akkab juba traditsiooniks muutuma, et enne
saabuvat sügist veedavad Tänassilma eakad ja noored
ühe kauni päeva RMK matkaradadel.
16. septembril kogunesid huvilised rahvamaja juurde, kust
starditi Viljandi valla bussiga
looduslikult kaunile Soomaale.
Matka alustasime Kuuraniidu
ürgmetsast, kus pole kunagi
korraga palju puid maha raiutud. Laudtee viis meid läbi kõdusoometsa. Kõndides imetlesime suuri ja võimsaid tammesid
ning metsa ürgseks tegevaid
langenud ja kõdunevaid puid,
hulganisti kärbseseeni, kännuseeni ja teisi mittesöödavaid
ning veidi muidugi ka söödavaid seeni.
Pärast metsaraja läbimist tegime RMK lõkkeplatsil puhkepausi, et kaasa võetud vorstikesi
grillida ja lasta hea maitsta Pille valmistatud koogil. Vorstide
valmimiseni jalutasid need, kel
seenekorvid kaasas, metsa all.
Mudilased lõid lõkkeplatsil oma
mängud lahti.
Keha kinnitatud, istusime
bussi ja suundusime Soomaa

rahvuspargi külastuskeskuse
juurde, kust algab Kopraraba
1,8 km pikkune laudtee. Koprarada viis meid läbi erinevate
metsatüüpide – hämara kuusiku, heleda sõnajalakaasiku,
märja lodumetsa Mardu oja
äärde, kus on end elama asutanud koprapere, kelle elutegevusest andsid märku üle oja
langetatud puud. Laudteel oli
ka mitu puhkekohta, kus sai
jalga puhata, ilusat ilma ja loodust nautida.
Külastuskeskuse lähedal asuva Läti lõkkekoha vaatetorni
keerdtreppi kasutasid nii suured
kui väikesed, et heita pilk ümbritsevale ka kõrgustest. Enne kojusõitu jalutasime veelkord metsa all, nobedamad püüdsid pohli
ja seenigi leida. Vihmapiiskade
saatel istusime buss, et alustada
kojusõitu. Vihm, päike ja kaunis
vikerkaar olid meie saatjateks
Viljandi linnani.
Tänu Pille Sihverile kauni sügispäeva sisustamise ja huvitava
matka korraldamise eest RMK
matkaradadel!
Anne Meiesaar,
pensionär

Loodusesõbrad Soomaal Läti lõkkekoha vaatetorni juures.

Foto: Anne Meiesaar
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Jälle algas taas, algas uuesti …

K

uu aega on läinud linnutiivul ja nii koolilapsed,
õpetajad kui vanemad on
jõudnud koolielu rütmiga harjuda. Selle aasta ilusa suve päikesest
korjatud energia annab loodetavasti õppimisele erilist hoogu.
Kooliaasta algus ja 1. september on suurele osale elanikkonnast tähtis päev. Eriti tähtis on
see uutele 1. klassi lastele. See on
isegi tähtsam kui sünnipäev, mis
on igal aastal, esimene koolipäev
on aga üks kord elus. Kui värsked koolilapsed tunnevad pere,
õpetajate ja kaasõpilaste toetust
ja innustust, jätkub koolirõõmu
pikaks ajaks.
Viljandi valla 9 koolis hakkas
septembris tarkust taga nõudma
kokku 879 õpilast (33 rohkem kui
eelmisel aastal). Kõige suurem
õpilaste arvu kasv on Saarepeedi koolis, kuhu tuli juurde lausa
klassitäie jagu ehk 21 õpilast.
See, et meie valla koolides tahetakse õppida, on suurepärane
ja näitab antava hariduse head
taset. Kasvav õpilaste arv paneb

koolijuhte aga otsima lahendusi, kuidas olemasolevaid ruume
võimalikult hästi ära kasutada.
Suvepuhkuselt tulid tagasi
ka lasteaialapsed. Valla 11 lasteaia 35 rühmas käib hetkel 545
last. Kättesaadav ja kvaliteetne
alusharidus on haridussüsteemi
lahutamatu osa. On oluline märgata ja tunnustada lasteaiaõpetajate tööd, sest nemad on just
need, kes pere ja vanemate kõrval õpetavad lastele oskusi ja kujundavad harjumusi, et edaspidi
koolis ja elus hakkama saada.
Lisaks lastele on sügisel uus
algus Viljandi valla koolides ja
lasteaedades ka 12 õpetajal: Iiri
Tera ja Liisi Ilves Viiratsi Koolis,
Reti Kurm, Anne Mäll, Dagmar
Riet, Margit Keerutaja Heimtali Põhikoolis, Kädi-Liis Hunt
Holstre Koolis, Viive Mägi lasteaias Päikesekiir, Madli Ütsik
Tarvastu lasteaias, Katrin Kõre
Viiratsi lasteaias, Kelly Orgusaar
Kolga-Jaani lasteaias, Edi Kirik
Ramsi lasteaias. Põnevaid väljakutseid ja jõudu valitud teel!

Et töö paremini sujuks, on
õpikeskkonna parandamiseks
ja laste vaba aja sisustamiseks
alanud õppeaastal võimalik
kasutada mitmeid riiklikke
toetusi: huvitegevuse ja huvihariduse toetuse abil on tööle
pandud uusi huviringe, läbi IT
õppe toetusmeetme on koolidesse jõudnud ja jõudmas uued
digivahendid, kaasava hariduse
paremaks rakendamiseks toetatakse haridusliku erivajadusega
õpilastele õppe korraldamist ja
õppevahendite muretsemist.
See, kui huvitav ja kasulik uus
õppeaasta tuleb, sõltub igast
koolist, lasteaiast, õpetajast, lapsest, lapsevanemast. Kui omavaheline koostöö toimib, pole ükski ettevõtmine võimatu. Tähtis
on üksteist kuulata, et aru saada
teise soovidest ja mõtetest. Õppimine on tõsine töö, aga seda
saab teha rõõmsa meelega.
Edukat uut aastat!

Leie Põhikool
Ardi Mägi
Elizabet Tsyrulnikova
Klassijuhataja Maria Tsyrulnikova

Anne Põldsaar,
Viljandi valla haridusspetsialist

Foto: Epp Barkalaja

Kolga-Jaani
Põhikool
Kaisa Kaarjärv
Lisandra Kampus
Ryan Dean Kikas
Karl Kukk
Ranete Maasik
Janelle Orr
Ken Raidon Paabos
Kalmer Pigul
Liis-Marii Tasane
Marta Liisa Tatar
Mia-Mirelle Tuuksam
Egert Türkson
Foto: Teet Meerits

Klassijuhataja Marje Tatar

Paistu Kool
Marten Kazarjan
Uku Koppel
Karl Kõiv
Karola Linnaste
Meribell Luik
Grethe-Liis Sosi
Sander Tulp
Sander Vainura
Aleksandra Volkov
Klassijuhataja Triin Vaiksoo

Foto: Kristi Pajuste
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Kalmetu Põhikool
Isabella Abdalla
Piibe Arakas
Gerdo Gering
Robin Grünberg
Kendra Gustavson
Endrik Kask

Siim Land
Katariina Laur
Brigite Oja
Gloria Poolakese
Kedi Soolo
Adeele Soovere

Heimtali Põhikool

Pille Suvi
Dagmar Toom
Emil Vainoja
Indrek Joann Voit
Õpetaja Margit Kaarmäe

Elisabeth Aab
Andero Esna
Arti Hantson
Steven Iarochenko
Marten Jüris
Sebastian Kala
Marlise Keskküla
Aleksander Kõllo

Karoliina Lens
Sander Lillimägi
Sandra Lõoke
Rasmus Oras
Piia Paltser
Andri Pulst
Elisabeth Rebane
Maria Rimm

Mario Rimm
Erton Rodima
Aron Saar
Mairo Usin
Fotol on klassijuhataja
Küllike Raudkivi ja
õpetaja Anne Mäll

Foto: Karin Mägi

Foto: Eneli Rimpel

Tarvastu Gümnaasium
Holstre Kool
Taivi All
Viola Maria Becker
Kerli Kessa

Indrek Lapp
Hendrik-Matheus Michalsky
Ketlin-Sandra Pärnpuu

Jaroslav Rjabinin
Hendrik Takel
Maia Sophia Trallmann

Anastasija Aria
Olle Arus
Andres Feldveber
Mia-Mirell Haossaar
Kristina Jõgi
Anna-Maria Järvelt
Mia-Laureen Kala
Marii Heleen Kroon

Laura Kulik
Mirelle Kuuse
Carolin Kuusik
Gerret Merimaa
Gloria Nukka
Lisette Paks
Simo Savi
Henri Sild

Foto: Andrus Tukk

Renert Lipand
Christiana Oja
Pihla Reinup
Leonardo Tahker
Eliise Truuts

Õpetaja Tiina Lillepuu

Foto: Romet Koser

Saarepeedi Kool
Brenda Marii Aleksandrov
Renata Jasnova
Sten Hendrik Kivikas
Mart Kuldkepp
Märt Kuldkepp

Eerika Sälg
Romi Zieds
Isabella Tomson
Laura Tutt
Kätlin Verismaa
Victoria Viidik

Viiratsi Kool

Steisy Viks
Kristjan Villem
Õpetaja Liivia Kriisa

Foto: Meret Anson

Maarja-Liis Jüris
Mairon Kabral
Asser Kase
Liisbett Murdla
Ruuben Oja

Martin Peder
Maret Püks
Stella Õismaa
Sander Toss
Henri Türk

Fotol on õpetaja Iiri Tera
ja direktor Külli Saat

Foto: Anu Juhkamsoo
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Talgupäev Paistu Kooli Piilupartide rühma lastevanematega

Õ

Aktiivsed Ramsi noored lõid bussiootekoja klaasid särama.		

Foto: Karolyn Moppel

Ramsi noortetuba
ootab noori tegevustes
kaasa lööma
P
eale suvepuhkust on
Ramsi noortetoas taas
palju tegemist. Juba on
aktiivgrupp Korraldajad teinud
ettepanekuid, kuidas tulevikku
paremaks kujundada. Näiteks
on välja pakutud, et Ramsi korvpalliplats vajab värskendamist
ja noortetoa juures võiks olla
jalgrattaparkla. Kiiduväärt on
Korraldajate ettepanek aidata
neid, kes ise hästi toime ei tule.
Noored on nõus abivajajatele
puid tuppa viima, lund kühveldama ja muid jõukohaseid töid
tegema.
Viimastel aastatel on noortetoa noored korrastanud Ramsi
piirkonda. Sel aastal hakkas iseäranis silma räämas bussipeatus,
mille klaasid said tänu tublidele

K

noortele särama löödud. Samuti sai korrastatud kilomeetrite
viisi teeääri. Kõige enam oleme
teeveertest leidnud erinevaid
pakendeid ja suitsukonisid.
Puhtad pakendid ja metalli oleme sorteerinud ja viinud vastuvõtukohta. Kõige põhjalikum ja
püüdlikum keskkonnakorrastaja on Keitlyn Moppel, kes selle
eest ka preemia on välja teeninud. Edaspidi on plaan koostööd teha Keskkonnaametiga,
kelle abil saame parema ülevaate
prügi sorteerimisest.
Ramsi noortetuba jätkab
avatud noortekeskuste projektikonkursi abil lauamänguõhtute korraldamist. Oktoobris ja
novembris on oodata lauajalgpalli- ning pingpongivõistlusi.

Neid ettevõtmisi toetavad Eesti
haridus- ja teadusministeerium
ning Eesti Noorsootöö Keskus.
Samuti on sellel aastal kavas
sündmused, mis kutsuvad noori
veelgi aktiivsemalt osalema neid
puudutavate otsuste tegemisel.
Oluline on, et noored mõistaksid, et neil on õigus kaasa rääkida neid endid puudutavates
otsustes. Selliste arusaamade
kinnistamiseks on noored oodatud aktiivgrupi Korraldajad
koosolekutele ja veel sellel aastal
toimuvatele sündmustele, kus
käsitletakse koos noortega nende osalusvõimaluste olulisust.
Ester Valk,
Ramsi Vaba Aja Keskuse noorsootöötaja

ues mängimine ja õppimine on meie laste
elus järjest olulisema
rolli võtnud. Lapsed veedavad
üha enam aega siseruumides
ja järjest vähem jääb aega vanematel nendega koos värskes
õhus viibida. Oleme otsustanud oma rühmaga muuta laste
päevakava nii, et oleks võimalik palju aega õues olla.
Kuna kõige tähtsamad on
lasteaias siiski lapsed, siis
nõusoleku saamine juhtkonna ja lastevanemate käest on
väga oluline. Korraldasimegi
lastevanematele sellise koosolemise, kus tutvustasime
oma plaane ja tegemisi. Õues
tegutsemiseks on Paistu lasteaia maja lähedal suurepärased
võimalused – suured põlispuud ereda päikese ja vihma
kaitseks, lõkkekohad hubasuse
loomiseks ja sooja tegemiseks,
puud ronimiseks, põõsad ja
peenramaa koos tegutsemiseks. Et luua veelgi paremaid
tingimusi, leppisime vanematega kokku suure ühise talgupäeva laupäevasel päeval.
Lastele sai valmistatud euroalustest väliköök, erinevad
pingid istumiseks, piirdeaed
mänguala piiramiseks ja lauad
kunstitegevusteks ning erinevateks mängudeks. Kõige

suuremaks tööks võtsime ette
lastele varjualuse kohandamise koolimaja kõrval olevast
kuurist. Sinna sai paigaldatud
uks, euroalustest põrand ja
vanadest kooli pingpongilaudadest seinad, kuhu on hiljem
võimalik lastel joonistada. Vanemad olid kaasa võtnud kõik
vajaminevad töövahendid.
Ehituseks sai kasutada erinevaid taaskasutatavaid materjale. Kuna päev läks pikaks, siis
ei jäänud söömata ka kokatädi
Tiiu valmistatud talgusupp,
mida oli lahkelt serveerima
tulnud kooli direktor Merike.
Suured tänud Steveni vanematele põrandakattematerjali
toomise eest, Emma-Liisa isale
materjali organiseerimise eest
ja kõikidele talgulistele selle
suure panuse eest oma laste
jaoks meie lasteaias. Eraldi
täname veel talguliste lapsehoidjat tädi Eha, kes terve päeva kaasas olnud lastega lustis
ja neid käruga sõidutas. Kui
kõikides lasteaedades oleks
sellised lapsevanemad, kellega
on nii meeldiv koostööd teha,
siis on suur tõenäosus, et meie
järeltulev põlvkond on tervisliku eluviisiga ja oskab tunda
koosolemisest rõõmu.
Tiia Randpere,
Piilupartide rühma õpetaja

Aia ehitamine tiigi ette.

Fotod: Tiia Randpere

Suured ja väikesede Piilupardid tööhoos.

Ramsi lasteaias
toimus loomade
spordipäev

evadel Ramsi lasteaia
Taruke spordiväljakule
külvatud muru tugevust
saime testida 19. septembril, kui
toimus “Suur loomade spordipäev“ 4-5 aastastele lastele. Külla olid tulnud ka Mesimummi
lasteaia Õiemesila ja Midrimaa
lasteaia Kullerkupu rühma sama
vanad lapsed.
Kõik üritusest osa võtnud õpetajad olid pannud selga erinevad
loomakostüümid, et oleks lõbusam nii endal kui ka lastel. Mida
me siis tegime? Saime koos tantsida, tegevuspunktides saabast
ja täpsust visata, teatevõistluses
osaleda, takistusrajal seigelda.
Muru pidas vastu, kui 60 lust-

likku last seal sabade püüdmist
mängisid. Spordipäeva lõpuks
ronisid kõik osavõtjad mäele ja
veidi ülemeeliku “Suutsi-saatsi“
tantsuga sai päev meeleoluka
lõpu.
Auhinnatseremoonial
sai
iga rühm õunakoti, diplomi ja
õpetaja Merikese poolt nutikalt
disainitud karika. Õunad kadusid kottidest kiiresti kõhtu, oli ju
vaja uuesti jõudu taastada.
Loodame, et sellest üritusest
saab pikemaajaline koostöö Sajajalgse, Õiemesila ja Kullerkupu
rühmade vahel.
Eve Uibopuu,
Sajajalgsete rühma õpetaja

Kolme lasteaia lapsed ja nende õpetajad veetsid Ramsil lõbusa spordipäeva.		

Foto: Maret Tamme
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Paistu Kool, Heimtali Põhikool ja Saarepeedi Kool
alustavad muusikaprojektiga

ellel sügisel alustavad Paistu
Kool, Heimtali Põhikool ja
Saarepeedi Kool ühisprojekti “Kolme kooli muusikaprojekt“. Muusikaprojekti idee sündis vajadusest mõelda kunstiainete valdkonnas raamidest välja
ning pakkuda õpilastele võimalust end kaasaegsete õppevahendite abil muusikas väljendada.
Projekti raames soetatakse “Koolibänd“, elektroonilise
muusika tegemiseks vajalik
komplekt, noodi- ja pilliõppe vahendid ning arendatakse koolide helisüsteemi, lisaks töötavad
osalevate koolide muusikaõpetajad välja ühiskasutatavad õppematerjalid Klass+programmi.
Osalevate koolide juhid on veendumusel, et projekti elluviimise
tulemusena paraneb õpilaste
muusikaline kirjaoskus, õpilased oskavad täita erinevaid õpija loovülesandeid, kasutavad

Oled hobifotograaf ja
sinu kaamera ette on
jäänud imelisi hetki
meie koduvallast?
Jaga oma loomingut ka
teistega ning saada oma pilt
või pildid (maksimaalselt 5)
Viljandi vallavalitsuse 2019.
aasta kalendri jaoks aadressile ajaleht@viljandivald.ee.
Ootame fotosid, mis
• on pildistatud Viljandi valla
territooriumil;
• kujutavad mõnd ilusat hetke, objekti või vaatamisväärsust Viljandi vallas;
• on nii ilusad, et neid tahaks
kohe kuu aega järjest vaadata;
• on kõrge kvaliteediga ja sobilikud trükkimiseks – originaalfaili suurus vähemalt
2516x3570 pikslit, tihedus vähemalt 300 dpi ja alates 2MB.
Parimad fotod trükitakse ära
kalendris “Viljandi vald 2019“,
autoritele saab osaks au ja
kuulsus ning nimi pildi all.
Ettevõtjad!
Teil on võimalik avaldada
kalendris oma
ettevõtte reklaami suurusega 56x72mm.
Info: ajaleht@
viljandivald.ee

kaasaegseid tehnoloogiavahendeid (digitaalne noodigraafika,
helisalvestus- ja helitöötlusprogrammid) ning mõistavad tehnoloogia rolli muusika arengus.
Kaasaegne õpivara annab
õpilastele võimaluse luua muusikat, mis on harjumuspärasest
erinev. Õpilastel on julgust ja
ideid luua sündmustele muusikaline kujundus ning seda lives
esitada, koosmusitseerimine
läbi koolibändi arendab õpilaste suhtlemisoskust, üksteisega
arvestamist ning loob ühiseid
väärtusi. Projekti üheks väljundiks on kolme kooli ühised
elektroonilise muusika päevad.
Projekti rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara
ühiskasutuskorralduse toetamine“ summas 124 738,48 eurot.
Maive Feldmann,
haridus- ja kultuurinõunik

Saarepeedi kooli esimese klassi lapsed flööti harjutamas.

Foto: Egle Sild

Viljandimaal Soe külas tegutsev Roni REM OÜ alustas tegevust 1993. aastal.
Meie peamiseks tegevusalaks on kasest liimpuidu ja mööblidetailide tootmine.
Toodangu põhilisteks tellijateks on Eesti mööblitootjad. Suurimad eksportturud on USA ja Soome.
Ettevõttes töötab 60 inimest.

Seoses tootmise ümberkorraldamisega otsime oma kollektiivi

TOOTMISTÖÖLISI ja
HÖÖVLIOPERAATOREID,

kelle eesmärgiks on kvaliteetse toodangu valmistamine.
Tööülesanded:
•	Tootmistöölisel töötamine erinevates tootmisetappides
(sh seadmetega töötamine).
• Höövlioperaatoril töötamine Weinig höövlitel.
•	Oma töölõigus tootmisplaani järgimine,
täitmine ja tähtaegadest kinnipidamine.
•	Toodangu kvaliteedi tagamine (kontrollimine,
mõõtmiste teostamine ja protokollimine).
• Valmistatud toodangu markeerimine.
• Puhtuse ja korra hoidmine oma töökohal.
Nõudmised kandidaadile:
• Tahe töötada tootmises ja teha oma tööd hästi.
• Hea tervis ja füüsiline vorm.
• Oskus töötada meeskonnas.
• Valmisolek vahetustega tööks.
• Kasuks tuleb varasem puidutöö kogemus.

Ettevõte pakub:

LAOSPETSIALISTI,

kelle eesmärgiks on materjalide efektiivne haldamine.
Tööülesanded:
•	Puitmaterjali vastuvõtmine, koguselise ja
kvaliteedilise vastavuse kontrollimine.
• Puitmaterjali markeerimine ning ladustamine.
•	Puitmaterjali ringluse korraldamine tootmises ja
ladude korrasoleku tagamine.
• Woodware programmi haldamine.
• Inventuuride läbiviimine.
Nõudmised kandidaadile:
• Iseseisev mõtlemisvõime oma töö planeerimisel.
• Arvuti kasutamise oskus.
• Hea tervis ja füüsiline vorm.
• Oskus töötada meeskonnas.
Kasuks tuleb:
• Laotöö kogemus ja tõstukijuhiload.
• Woodware programmi kasutamise oskus.
• AutoCAD programmi kasutamise oskus.

• Tehtud töö eest väärilist tasu.
• Stabiilset pikaajalist töökohta ja kindlat palgapäeva.
• Tööalast väljaõpet ja koolitust kohapeal.
Kandideerimiseks palume saata e-mail helena.randoja@ronirem.ee või helistada 4351 300.
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TEATED
Viljandi Vallavalitsus pakub tööd Paistu kalmistuvahile. Info
valla kodulehel või telefonil 435 0130, majandusnõunik Heino
Lapp.
*****

22.–26. oktoobrini festivali “Kino maale“ raames tasuta filmiõhtud Ramsi lasteaia Taruke saalis.
*****

Vihmale vaatamata startis Saarepeedi Mägede jooksule 92 inimest. 		

Foto: Kädi Salme

Viies Saarepeedi Mägede jooks
tõi uue rajarekordi

23.

septembril toimus
Saarepeedil valla
seeriajooksu viimane etapp – Saarepeedi Mägede
jooks.
Vihmane ilm ei heidutanud
jooksusõpru, 5kilomeetrilisele
rajale startis 92 jooksjat ja 9 kepikõndijat.
Jooksu võitja Olavi Allase finišeeris ajaga 16.25, mis tähendas
uut raja rekordit. Eelnev rekord
16.32 kuulus kolme esimese
jooksu võitjale Keio Kitsele. Finišis antud intervjuus kiitis võitja
meie rada ja nimetas seda parimaks. Teisena finišeeris Harjumaa jooksumees Karel Hussar
ajaga 16.51 ja kolmas oli meie

valla mees Ülari Kais ajaga 17.55.
Naistest võitis jooksu viljandlanna Sille Puhu ajaga 22.19, talle järgnesid Silja Mikk Viljandist
ajaga 23.30 ja kolmas oli samuti
viljandi jooksja Evelin Terro ajaga 23.36.
Saarepeedi Mägede jooksuga
lõppes ka Viljandi valla seeriajooks mis koosneb neljast eri
aastaajal toimuvast võistlusest:
Staieri talvejooks Päril, kevadel
Kolme Tamme jooks Viiratsis,
suvel Holstre- Paistu maanteejooks ja sügisel eelnimetatud
Saarepeedi Mägede jooks. Sellel aastal võttis seeriajooksust
osa kokku 393 jooksjat ja 29 kepikõndijat. Seeriajooksu võitis

Ülari Kais, teine oli Aaron Kais
ja kolmas Priit Tuubel. Naiste
kolm parimat olid Sille Puhu,
Silja Mikk ja Anette Peltser.
Seeriajooksul osales ka 162
jooksuhuvilist last.
Seeriajooksu täpsemate tulemuste kohta saab infot www.
seeriajooks.ee
Tänan korraldusmeeskonda
ja toetajaid: Viljandi vallavalitsus, Jooksupartner, Viljandimaa
spordiliit, Mones ja Tuur, Karula
lihatööstus, Mulgi savikoda, Viiratsi angerjafarm, Nordmel OÜ,
Sakala ilustuudio.
Anne Freimuth,
rahvatervise- ja
spordispetsialist

Täpsem info algusaegade ja programmide kohta lasteaia kodulehel www.taruke.ee.
*****

Joogatunnid Viiratsi Lasteaias E 18.30–20.00. Info: joogatalu.net.
*****

Ostan vanu, kuni 1945. a postkaarte ja fotosid. Sobivad ka kasutatud. Hind kuni 10 €/tk. Tel 5590 6683.
*****

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

Ostame metsamaad, põllumaad ja raieõigust. Info tel 5851 4964
või Estmets@online.ee.
*****

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
*****

Digikoolitus “E-kodanik“ 2. ja 3. novembril 9.30–17.00 Tarvastu
pastoraadi saalis.
“E-kodanik“ on tasuta digioskuste ja e-teenuste baaskoolitus
kõigile inimestele, kes vajaksid juhendamist või järeleaitamist
arvuti või ID-kaardi/Mobiil-ID kasutamisel.
Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga
on ellu kutsutud üle-eestiline koolitusprogramm, mille raames
toimuvad 8-tunnised kontaktkoolitused aastatel 2018–2021.
Koolitusprogramm kuulub ka Eesti 100 kingituste hulka eesmärgiga tõsta elanikkonna digitaalset kirjaoskust.
Koolitusele on oodatud kõik kodanikud vanuses 16+. Programm on koostatud nii, et sobib suurepäraselt ka vanemaealistele. Varasem kokkupuude arvuti või IKT-ga ei ole vajalik.
Teemad, mis koolituse käigus läbitakse:
 arvuti ja interneti põhitõed,
 e-posti aadressi loomine, e-kirja saatmine ja vastuvõtmine,
 ID- kaardi kasutamine, digiallkirjastamine, Mobiil-ID,
 eesti.ee portaal ja peamised e-teenused,
 sotsiaalmeedia tark ja turvaline kasutamine.
Koolitajad ettevõttest Baltic Computers Systems. Info ja registreerimine: 528 8204, Elve Bender, tarvastu@eelk.ee.
*****

Viiratsi päevakeskus kutsub huvilisi 8.–10. detsembrini seenioride jõulukruiisile Stockholmi. Kruiisi raames toimub ekskursioon Drottningholmi palee juurde, külastatakse jõuluturgu.
Laeval värvikas programm seenioridele Inda Kõiva juhtimisel,
erikülalised Mait Maltis ja Mikko Maltis, peale selle veel laeva showprogrammid, bingo ja loterii. Hind 116 € (kruiis koos
õhtusöögiga teisel õhtul, 2 hommikusööki, ekskursiooni pilet,
sõiduraha Viljandi–Tallinn–Viljandi). Rohkem infot Tallinki kodulehelt. Info ja broneerimine kuni 1. novembrini Viiratsi päevakeskuses või telefonil 5661 8546, Urve Kimmel.

Kolga-Jaani eakad käisid 29. augustil ekskursioonil Kesk-Eestis.		

Foto: erakogu

Kolga-Jaani eakad pidasid pidu
ja käisid reisil

K

olga-Jaani piirkonnas on
traditsiooniks
saanud
igal aastal valla poolt
korraldada eakatele inimestele
pidu ja ekskursioon. Sel aastal
toimus pidu 16. augustil Kolga-Jaani laululaval. Publikule
esines lõõtspillimängija Henrik

Hinrikus, kes esitas pidulistele
tuntud rahvalikke lugusid.
Selle aasta ekskursioon toimus
29. augustil. Külastasime Paide
kirikut, Kilplaste teemaparki,
jaanalinnufarmi ja Energia talu.
Ekskursioon oli pikk ja sisukas,
reisilt kogutud muljetepagas oli

suur. Päeva lõpetuseks öeldi vastastikku südamlikke tänusõnu,
tehti plaane, kuhu võiks järgmisel aastal reisile minna.
Aitäh üritustest osavõtjatele!
Õnne Raamat ja
Annely Oruman,
ürituste korraldajad

Foto: Alar Karu

11.

septembril tähistas Saarepeedi lasteaed oma 40. sünnipäeva. Fotol esinevad peokülalistele lasteaialapsed ja
vilistlased.
Palju õnne
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

ELGA ÕUNMAA
ARTUR LUUBERG
AGATHE KINSIGO

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus
+372 5675 1468
www.stoneandcrystal.ee

Kolga-Jaani kiriku segakoor koori lipu pühitsemise päeval, 7. mail 1939. Keskel koorijuht Ilmar Suurorg. Taga paremalt 8. pärimusmuusik ja orkestrijuht
Martin Taska.
Foto: EELK Kolga-Jaani koguduse arhiiv

Mesinduse ABC-kursused
Viljandis algavad novembris.
Kursused on tasulised.
Täpsem info
www.alustamealgusest.ee

Lõikustänupüha
kontsert-missa

150 AASTAT
KLASSIKALIST
KOORILAULU
KOLGA-JAANIS
Kolga-Jaani kirikus
14. oktoobril kell 15
Kaastegevad ansamblid
Jaaniko Liisi Toomsalu
juhatusel
Kolga-Jaanist ja
Iiris Tuuliki Jürjo
juhatusel
Viljandi Jaani kogudusest.
Jutlustab Viljandi praost
Marko Tiitus.

Viljandi Vallavalitsus müüb alates 16. oktoobrist 2018
internetiportaalis osta.ee kinnistu aadressiga Mõisa tee 1,
Pärsti küla, Viljandi vald (külamaja) alghinnaga 35 000 eurot.

Raamatukogupäevad
Vana-Võidu raamatukogus
22.–30. oktoobrini
• 22. oktoobril kell 10 ettelugemine Vana-Võidu lasteaiale
ning päeva vältel kõigile raamatukogu külastajatele;
• 24. oktoobril kell 10 festival
“Kino maale” raames programm Vana-Võidu lasteaia
lastele ning päeva vältel täiskasvanute programm kõigile
raamatukogu kasutajatele;
• 29. oktoobril kell 10.45-11.30
kohtumine kirjanik Mae Lenderiga, raamatu “Minu Hiiumaa” esitlus ja müük
• 30. oktoobril kell 10 EV100
temaatiline meisterdamine Vana-Võidu lasteaia lastele ja päeva jooksul kõigile raamatukogu
külastajatele;
• 22.–30. oktoobrini kultuuripärandi aasta raames kohaliku
käsitöö väljapanek ja müük;
• 22.–30. oktoobrini Tiina Jamsi fotonäitus “Tansaania argipäev”.

MIHKEL VIIDIK
VEERA VELLEARU
JELENA MALÕGINA
ANDREI JEFIMOV
LIILIA URIKO
MARIA LEHE
LAINE VAREND
HELJU KARELL
SENNI RAUGMÄE
IVI AINSALU
MARE-HELGI KELDO
TIIA BARKALAJA

MAIT KIVILAAN
09.11.1942 – 09.09.2018
Päri küla
ANTS MISSIK
27.02.1934 – 09.09.2018
Sooviku küla
AILI VASSILJEV
25.03.1952 – 09.09.2018
Meleski küla
JUHAN KÜLM
10.05.1940 – 11.09.2018
Veisjärve küla
REIN LUMISTE
21.09.1937 – 13.09.2018
Ramsi alevik
VAIKE PETERSON
13.09.1929 – 15.09.2018
Vooru küla
REIN SAAR
09.09.1948 – 16.09.2018
Mustla alevik
HILDA TIIRATS
04.01.1928 – 16.09.2018
Mustla alevik
LEILI KUTTI
17.09.1929 – 19.09.2018
Sinialliku küla
ILMAR PUNG
23.01.1948 – 21.09.2018
Villa küla
MAIE MARTINSON
12.09.1947 – 22.09.2018
Auksi küla
NIKOLAI KIKKAS
01.01.1958 – 23.09.2018
Ramsi alevik
NOIMI SIMS
14.11.1929 – 24.09.2018
Mustla alevik

Matapera küla
Sultsi küla
Vana-Võidu küla
Tõnissaare küla
Kolga-Jaani alevik
Vanavälja küla
Metsla küla
Tänassilma küla
Kolga-Jaani alevik
Pinska küla
Viiratsi alevik
Pahuvere küla
Meleski küla
Mähma küla
Mustla alevik
Vardi küla
Viiratsi alevik
Lätkalu küla

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI JOHANNESE
KOGUDUSES
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.
Sügisleeri grupiga on võimalik
liituda igal pühapäeval kell 12.
Õnnistamine toimub 2. advendi
pühapäeval.
Lisainfo tel 5568 4711, Peeter
Parts.
PAISTU MAARJA KIRIKUS

Mälestame

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla
koduleheküljel www.viljandivald.ee/vallavara-muuk

ANNA ŠPOKAS
ELLA GAVRILOVA
LINDA ARUMÄE

96.
23.11.1922
95.
15.11.1923
92.
11.11.1926
91.
08.11.1927
20.11.1927
30.11.1927
90.
02.11.1928
85.
07.11.1933
19.11.1933
22.11.1933
27.11.1933
80.
07.11.1938
12.11.1938
20.11.1938
24.11.1938
25.11.1938
26.11.1938
26.11.1938

14. oktoobril kell 16 lõikustänupüha jumalateenistus. Kaetud on armulaud*.
28. oktoobril kell 16 jumalateenistus. Kaetud on armulaud*.
Alates novembrist algavad pühapäevased jumalateenistused
kell 14.
11. novembril jumalateenistus
kell 14. Kaetud on armulaud*.
Oktoobris on võimalik alustada või jätkata leeriõppega. Kui
Sul on huvi, võta ühendust ko-

guduse õpetaja Allan Kährikuga
(+372 50 70293, allan.kahrik@
eelk.ee) või tule pühapäeval kirikusse.
* Armulaud on kaetud koguduse
liikmetele
TARVASTU PEETRI
KIRIKUS
21. oktoobril kell 22. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus kell 11. Teenib õpetaja Villu
Jürjo.
28. oktoobril 23. nelipühajärgse
pühapäeva jumalateenistus kell
11. Teenib õpetaja Villu Jürjo.
31. oktoobril usupuhastuspüha jumalateenistus kell 11.
4. novembril 24. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus
kell 11.
11. novembril 25. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus kell 11.

Inimese suurusest
Ühel selgel tähisel ööl jagas Õpetaja õpilastega oma teadmisi astronoomiast. “See seal on Andromeeda galaktika. See on niisama lai
kui meie Linnutee. See kiirgab välja valgust, mis kiirusel 300 000
kilomeetrit sekundis vajab kahte ja poolt miljonit aastat selleks, et
meieni jõuda. See koosneb sajast tuhandest miljonist päikesest, mis
kõik on palju suuremad meie omast.” Siis, peale hetkelist vaikust
ütles Õpetaja muiates: “Nüüd, kus me oleme ennast õigesse perspektiivi seadnud, mingem magama.”
(Antonio de Mello)
Leerikool on heaks võimaluseks endale selgeks teha üks suur perspektiiv, mille järgi kaks miljardit kristlast üle kogu maailma oma elu
seavad. Selleks on paratamatult vaja teadmisi, kes või mis ja kuidas see
suur perspektiiv on. Ilmselt on siis tarvis ka oskusi, kuidas selle suure
perspektiiviga suhestuda. Kui teadmised on olemas ning tekkinud
on ka pisut oskusi ning veendumus, et see perspektiiv on mõttekas
ja hea, on võimalik konfirmatsiooni ehk oma usu avaliku kirikliku
tunnistamise läbi saada mõne koguduse liikmeks.
Viljandi maakonnas on kokku 27 kogudust, neist 11 luterlikud, 5
õigeusklikud, 5 nelipühi, 2 baptisti, 1 seitsmenda päeva adventisti,
1 uusapostlik, 1 elu sõna ja 1 uue elu kogudus. Kõik annavad Sulle võimaluse suhestuda millegagi, mis on võrratult suurem meie
universumist – võimaluse seada ennast igaviku perspektiivi koos
miljardite kristlastega üle kogu meie maailma.
Allan Kährik, EELK Paistu Maarja koguduse õpetaja

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

