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Töö hooldekodus nõuab palju, aga
annab ka kuhjaga tagasi

gal aastal märtsikuus tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva. Siis kõneldakse
rohkem sotsiaaltööst ja tunnustatakse oma ala tublimaid. Aga
milline on argipäev? Oma tööst
oli vallalehele nõus rääkima
Kärstna hooldekodu hooldustöötaja Elina Kuhi.
Tööd Kärstna hooldekodus
alustas Elina keskkooli vaheaegadel, kui asendas majandusjuhatajat. Hooldaja asendajana
(nii nagu enamik hooldajaid on
alustanud) kutsuti Elina esimest
korda tööle 2001. aastal, kui ta oli
23aastane. “Iga päev mõtlesin, et
tööpäeva lõpuni olen ära ja rohkem ei tule. Aga seal oli üks pime
memmeke, kes igal õhtul küsis,
millal ma jälle tulen. Loomulikult ma murdusin,“ kirjeldab
naine rasket algust. Aga ta tuli
ikka. Paarist päevast sai täiskohaga töö kaheks ja pooleks aastaks,
kuni ellu tuli uus väljakutse.
Nüüd on Elina juba teist korda Kärstna hooldekodus tööl. Ja
nüüdki küsivad memmed-taadid juba hommikul “Kas sa ikka
homme tuled? Aga ülehomme?“
Kui keegi töötajatest juhtub haige olema, siis on hoolealused
kohe mures ja saadavad haigele
teiste töötajatega tervisi.
“Oleme töökaaslastega arutanud, et väikeses hooldekodus on
väga tore töötada. Meil on siin
kodutunne. Kõik tunnevad kõiki ja meid oodatakse,“ toob Elina
välja töö helgema poole.
“Hooldaja töö on emotsionaalselt palju pakkuv töö. Iga päev
on erinev. Kõige parem tunne on
siis, kui näed kliendi silmist, et
see, mida teed, on õige! Hooldaja
peab olema paindlik, tohutu empaatiavõimega ja huumorimeelega, muidu sellel tööl vastu ei pea.“
Samas tunnistab Elina, et ka
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kurbust ja lootusetust on palju,
aga töötajad ei rõhuta seda ega
toeta sellist mõtteviisi. Pigem
suunatakse vanureid märkama
looduse ilu, kuulama linnulaulu,
võtma oma käega põõsa otsast
marju, imetlema suurt juurviljasaaki. “Puhastame koos marju, lõikame õunaviile, kogume
ravimtaimi. Kui tulevad külalised, valime, mida selga panna,“
tutvustab naine hooldekodu argipäeva.
Kärstna hooldekodu meenutab
enam tavalist kodu kui hooldusasutust. Seda hindavad nii kliendid kui töötajad. “Proovime hoida kodust õhkkonda. Tubades on
linikud, vaibad, pildid. Püüame
vältida väga heledaid ühevärvilisi seinu. Ise olen püüdnud kliente kaasates võimalikult palju paberist kaunistusi meisterdada.
Aegade algusest on meie kliendil
võimalik valida oma sünnipäeval
lõunaks lemmiksöök. Aias on
koer ja kassipere. Asutuse traktor lükkab lund ja künnab põldu.
Oma aiamaal kasvatame porgandit, sibulat, kaalikat jms. Et
selline kodune õhkkond säiliks,
peavad ikka kõik kaasa aitama,“
on Elina rahul.
Kõige rõõmsamad päevad hooldekodus on sünnipäevad, peod,
pensionipäevad ja ka külaliste
ootamine toob alati majja elevust.
“Aastas on kaks kindlat päeva,
kui meie inimesed ootavad oma
lähedasi – need on sünnipäev ja
jõulud. Neil kahel päeval on silmad ikka tee poole pööratud ja
kui tee on tühi, oleme meie nende
kõige lähedasemad.“
Kui majasisesed mured on enamasti ikka ületatavad ja klientide
tänulikkus korvab nähtud vaeva, siis meele teeb mõruks hoopis
väljastpoolt tulev info. “Oleme
töökaaslastega mõelnud, et kui

Hooldustöötaja Elina Kuhi on aidanud kaasa hubasema ja rõõmsama õhkkonda loomisele Kärstna hooldekodus, ehtides
asutuse seinu ja lagesid paberkaunistustega. Näiteks vabariigi juubeliks valmistas ta koos klientidega 100 rukkilille
ja 100 suitsupääsukest. Fotol on ta koos klientide Leo, Arvo ja Velloga.
Foto: Kristi Ilves
ajakirjanduses nii palju negatiivset hooldekodude kohta on
ilmunud, siis kas tõesti on ikka
nii halvasti võimalik. Meile tundub, et selliste kirjutiste põhjal
kahtlustatakse kõiki hooldajaid
halvasti käitumises ja samas ka
peletatakse võimalikud uued ja
ka noored tulevased hooldajad
sellelt töölt,“ on Elina kurb. Teine murekoht on ikka raha. Elina
leiab, et riik võiks kohamaksu tasumisel appi tulla, näiteks võiks
kliendile pearaha maksta nagu
hariduses. Samuti võiks toetuse
taotlemine omavalitsuselt lihtsam olla. “Aga vald toetab meid
igati,“ lisab ta.
Eestis levinud mõttemustri
järgi on hooldekodu koht, kuhu
keegi vabatahtlikult ei taha min-

na. Aga võiks ju olla hoopis nii,
et see on asutus, kus omataoliste seas muretult ja rõõmsalt
vanaduspõlve veeta. Kas oleme
sellise suhtumise poole teel?
“Kodus oma lähedaste keskel
vananemine on meie kõigi soov.
Hooldekodusse minemisel on
esimene mure, kes tasub kohamaksu. Teine on emotsionaalne.
Oleme seda korduvalt näinud,
kui vanur tuuakse vastumeelselt hooldekodusse. Vanematel
inimestel on minevikust jäänud
mulje, et hooldekodu on vaestemaja, nagu neid ka väga ammu
kutsuti. Kuid nende üllatuseks
on hooldekodus hoopis palju
toredam, kui nad eales olid ette
kujutanud. Juba sellepärast, et
saavad omaealistega suhelda,

tihti samade hädade ja haiguste
üle aru pidada. Mõne nädalaga
on peale tervisliku seisundi ka
vaimne tervis paranenud. Inimesed on rõõmsamad ja elujõulisemad kui tulles,“ räägib
Elina, kuid lisab, et selle ajani,
mil hooldekodu oleks koht, kus
rõõmsalt ja muretult vanaduspõlve veeta, on väga pikk tee.
Muidugi on Elina mõelnud
ka ameti vahetamisele, aga just
Kärstna hooldekodust saadav
emotsioon kaalub hetkel muud
hüved üles. Pidevalt käib tööalane enesetäiendamine ja juunis
saab ta kätte tegevusjuhendaja
kutsetunnistuse. Ka edasiõppimise mõtted mõlguvad juba peas.
Kristi Ilves,
toimetaja

Tunnustati tublisid sotsiaaltöötajaid

allavalitsus tunnustas
üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise üritusel
oma häid hooldekodude ja koduhoolduse töötajaid.
Sotsiaalnõunik Irma Väre ütles, et vallavalitsus väärtustab
väga inimesi, kes töötavad hooldekodudes ja hooldavad abivajajaid kodudes. “Nad teevad oma
vajalikku, erilist ja tihtipeale
keerulist tööd suure südamega,“
tõdes Väre.
20. märtsi pidulikul üritusel
sai valla tänukirja koduhooldustöötaja Julia Oja. Tunnustuse pälvisid Kärstna hooldekodu
hooldustöötajad Hille Kaurov
ja Elina Kuhi. Neljanda taseme
hooldaja Hille on väga kiire ja
tegus töötaja. Tegevusjuhenda-

jaks õppiv Elina loob hooldekodus aga rõõmsa õhkkonna
oma kaunistustega. Näiteks
valmistas ta vabariigi juubeliks
100 rukkilille ja suitsupääsukest,
millega kaunistas kogu asutuse.
Valla tunnustuse pälvisid ka
Kolga-Jaani hooldekodus tublilt
ja kohusetundlikult töötanud
Piret Leiten ja Riika Kaselo. Piret
on töötanud hooldekodus juba
20, Riika 10 aastat.
Tunnustuse said veel Pärsti
pansionaadi kokk Aili Romantšuk ja pesuperenaine Piret Põder. Aili valmistab alati maitsvaid roogasid, mille eest pälvib
klientidelt rohkelt kiidusõnu. Pireti käe alt tuleb aga alati puhas,
triigitud ja meeldivalt lõhnav
pesu. Mõlemad naised paistavad

silma oma töökuse, sõbralikkuse
ja abivalmidusega.
Pidulikul üritusel musitseeris
Evald Raidma, laulsid kohalikud
lapsed ja esines mõtisklusega
“Jõu allikas on armastus“ tekstiilikunstnik Anu Raud.
Hoolekande
koordinaator
Luule Vitsur pidas tähelepanuväärseks, et Viiratsi rahvamaja,
kus seekord sotsiaaltöö päeva
tähistati, ehitati 1938. aastal
vaestemajaks ehk vanadekoduks. “See hoone ehitati Viljandi
mõisahoone vanadest palkidest
linnast natuke eemale, et vanad
inimesed saaksid oma viimased
elupäevad veeta roheluse ja linnulaulu keskel.“
Made Laas,
avalike suhete nõunik

Vallavanem Alar Karult said tänusõnad ja tunnustuse Elina Kuhi, Julia Oja,
Piret Leiten, Riika Kaselo ja Hille Kaurov.
Foto: Made Laas
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel märtsikuus
• Tunnistati edukaks väikehanke “Kolga-Jaani alevikus
Põltsamaa mnt 2 kinnistule müratõkkeseina projekteerimine ja
ehitamine“ pakkumus, mille
tegi osaühing Roadservice.

• Eraldati Põltsamaa Varahalduse OÜ-le 2019. aasta kaasfinantseering ÜF II vooru projektile “Põltsamaa, Kolga-Jaani
ja Pajusi valla ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteemide re-

konstrueerimine“.
• Anti ehitusluba treppide
ehitamiseks Viljandi vallas Sooviku külas Ordulinnuse katastriüksusel, kus asuvad Tarvastu
ordulinnuse varemed.

Viljandi Vallavolikogu märtsikuu istungil
Leie Põhikooli õpilaste arv.

Allikas Haridussilm

Leie koolihoones jätkub
hariduse andmine

• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu otsus “Kolga-Jaani valla
ja Tarvastu valla Viljandi vallaga
liitumislepingu muutmine”.
• Kinnitati Viljandi valla hariduse arengukava 2019 – 2025.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu otsus “Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie
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aidlused Leie Põhikooli tuleviku üle algasid juba 2014. aastal,
kui koolis vähenes järsult õpilaste hulk. Esimese Leie kooli ümberkorralduse eelnõu esitas Kolga-Jaani
vallavalitsus volikogule juba 2015.
aasta sügisel.
Kohe pärast liitumist soovis Viljandi
valla uus juhtkond ennast kurssi viia
Leie Põhikooli probleemidega. Juba
2018. aasta kevadel kohtusime kooli
hoolekoguga ja lastevanematega, et
arutleda Leie Põhikooli tuleviku üle.
Paraku ei andnud need kohtumised Alar Karu
mõlemaid pooli rahuldavat tulemust.
Tänaseks on Viljandi valla uus hariduse arengukava koostatud ja ka volikogu poolt vastu võetud. Arengukava koostamisel
osalesid valla lasteaedade ja koolide hoolekogude esindajad, õpilasesindus, koolide juhid, volikogu- ja vallavalitsuse liikmed ja
paljud teised, kes soovisid panustada oma ideede ning mõtetega.
Arengukava aruteludelt koorus välja ühine arusaam, et Viljandi
valla haridusasutuse juhtimisulatus võiks olla lähema viie aasta
jooksul 50 õpilast.
Miks siis ikkagi on vaja Leies koolikorraldust muuta? Esiteks
sellepärast, et seal õpib liiga vähe lapsi. Et elus edukalt toime
tulla, vajavad noored eeskätte häid koostöö- ja suhtlemisoskusi,
kriitilist mõtlemist ja loomingulisust. Seda kõike arendatakse
edukalt just kolmandas kooliastmes ja piisava hulga laste olemasolul. Kui veel 13 aastat tagasi käis Leie Põhikoolis ligi sada
last, siis praegu õpib seal vaid 30 õpilast.
Teise ja kolmanda kooliastme õpilased vajavad ka rohkem valikuvõimalusi, kui nii väikese õpilaste arvuga koolis on võimalik
neile pakkuda. Lastel on liiga vähe omaealisi sõpru, kellega korraldada meeskonnamänge, osaleda võistkondlike spordialade
võistlustel maakonnas ja vabariigis, teha klassiõhtuid jne.
Teiseks on vaja kvaliteetse hariduse andmiseks kvalifitseeritud
õpetajaid, keda on olnud Leie kooli raske saada. Muuhulgas pole
leitud tugispetsialisti, kelle järele on aga suur vajadus.
Kolmandaks on Leie Põhikooli tegevuskulu ühe õpilase kohta
poolteist korda ja lasteaia tegevuskulu lapse kohta ligi kaks ja
pool korda suurem kui valla keskmine. Pikemas perspektiivis ei
ole nii väikeste koolide ja lasteaedade pidamine vallale majanduslikult mõistlik, eriti kui Kolga-Jaanis ja Kalmetul asuvad kaks
suuremat haridusasutust.
Nüüd, kus hariduse arengukava on koostatud, tulebki hakata
seda ellu viima. Volikogus leidiski toetust ettepanek luua Leie
koolihoonesse Kalmetu Kooli õpikeskus. 1. septembrist jääb Leie
alles kodulähedane lasteaed-maakool, kus lastel on võimalik õppida 1.-4. klassini. On mõistetav, et iga muudatus tekitab algul
vastuseisu ja ebakindlust tuleviku suhtes.
Samas usun, et kõik Leie kooli õpilased, kes peavad sügisel
uude kooli minema, leiavad sealt sooja ja mõistva suhtumise.
Kalmetu kooli õpilased on seda lubanud ja valmis ühise perena
omalt poolt panustama, et uute õpilaste kohanemine nende kooliga oleks võimalikult kiire ja sõbralik.
Lõpetuseks – soovime ju kõik, et Leies saaks lõpuks läbi see
kooliga seotud suur segadus, mis on põhjustanud meelehärmi
nii vanematele kui ka koolipidajatele. Soovime väga, et vallavalitsuse poolt pakutud lahendus aitaks õppimise ja õpetamisega
rahulikult edasi minna.
Viljandi Vallavalitsuse nimel
vallavanem
Alar Karu

29. aprillil kell 17
koguneb Viljandi valla külade ümarlaud

ÜLDKOOSOLEKULE
Viljandi vallamajas vallavolikogu saalis

Lasteaed “Sipelgapesa“ ümberkorraldamine“.
• Võeti vastu määrus “Matusetoetuse maksmise tingimused
ja kord“.
• Kehtestati Kärstna hooldekodu põhimäärus ning KolgaJaani hooldekodu põhimäärus.
• Võeti vastu Viljandi Vallavo-

likogu otsus “Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 otsuse nr 1-3/112
“Ujulateenuse ühishankes osalemine” punkti 1 muutmine“.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub
24. aprillil.

Määruste ja korraldustega saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel
www.viljandivald.ee alajaotuses Dokumentide register.
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Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud

ajaasustuse programmi
2019. aasta taotlusi võetakse vastu 11. märtsist
13. maini. Programmi eesmärk
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike püsimisele
neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidega ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi.
Juhul kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht

rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele
nad toetust taotlevad.
Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 €, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku
projekti kuludest.
Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 13.
maiks paberil või digitaalselt
allkirjastatuna Viljandi vallavalitsusele: Kauba tn 9, Viljandi, 71020 Viljandi maakond
või viljandivald@viljandivald.
ee; Tarvastu teenuskeskusele, Posti 52e, Mustla alevik või

tiina.almers@viljandivald.ee;
Kolga-Jaani teenuskeskusele, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik
või rivo.aren@viljandivald.ee.
Programmi määrusega ja taotlusdokumentidega saab tutvuda
aadressil https://rtk.ee/toetused/
toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Enne taotluse esitamist tasub
vallast nõu küsida tel 515 6678
või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee. Viljandi vallamajas Kauba tn 9 võtab Rivo Aren
inimesi vastu esmaspäeviti kl
10–16, kolmapäeviti kl 11–16 ja
reedeti kl 9–15.
Rivo Aren,
Kolga-Jaani piirkonnajuht

UUED TÖÖTAJAD

Teet Meerits – Kolga-Jaani piirkonna spordikorraldaja
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len sündinud
ja kasvanud
Viljandimaal
Puiatus.
Viljandi
Maagümnaasiumi lõpetamise järel viis elu
mind Tartusse õppima
ja sportima. Ülikoolis
õppimine ei ole tegelikult minu jaoks siiani
lõppenud – olen Tartu
Ülikooli liikumis- ja
sporditeaduste õppekava doktorant. Minu uurimissuunaks on soojendusharjutuste mõju lihasaparaadi funktsionaalsele võimekusele.
Lapsepõlvest alates olen tegelenud kergejõustikuga ning osalen siiani aktiivselt võistlustel, esindades
Tartu Ülikooli Akadeemilist spordiklubi. Korduvalt
olen esindanud Eesti noorte- ja täiskasvanutekoon-
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dist nii sprindis kui tõkkesprindis ning võitnud
medaleid Eesti meistrivõistlustel. Paljud maakonna
noorte sprindirekordid on siiani veel minu nimel.
Kergejõustikus kavatsen võistelda niikaua, kuni
suudan noorematele konkurentsi pakkuda. Viimasel kahel aastal on uue hobina lisandunud võrkpall.
Meelsasti jälgin korvpalli ja autorallit, vabadel hetkedel loen ning viibin palju looduses.
Kolmandat aastat töötan Kolga-Jaani põhikoolis
kehalise kasvatuse õpetajana ja teist kuud piirkonna spordikorraldajana. Natuke rohkem kui kahe
aastaga, mil ma olen Kolga-Jaanis töötanud, olen
kohanud palju toredaid inimesi, kellel on huvi ja
tahtmist sportida ning üritustel osaleda. See oligi
peamine põhjus, miks antud töökohale kandideerisin. Tahan edaspidigi anda oma panuse kogukonna liikumisaktiivsusesse ning luua Kolga-Jaani
spordihoonest hubase koha, kus oleks kõigil meeldiv sportides aega veeta.

Robert Peterson – Viljandi valla spordispetsialist

len sündinud
ja kasvanud
Võr u m a a l .
Spordi vastu tekkis
mul huvi väga varakult ning olen tegelenud erinevate aladega
alates seitsmendast
eluaastast. Suur kirg
korvpalli vastu viis
mind Tallinna, kus
lõpetasin Audentese
spordikooli. Minu sportlaskarjäär jätkus Valgas,
kus hakkasin mängima kohaliku meeskonna

eest nii Eesti korvpalli meistriliigas kui ka Balti
liigas. Korvpalli olen mänginud veel ka Rakvere
Tarva ridades. Viimastel hooaegadel olen lisaks
mängimisele aidanud juhtida ka BC Valga-Valka/Maks&Moorits korvpalliklubi tegemisi, mis
on andnud mulle suurepärase kogemuse. Olen
treeninud ka noori sportlasi, osalenud nendega
võistlustel ja laagrites.
Aastal 2017 otsustasin alustada õpinguid Tartu
Ülikooli Pärnu kolledžis spordikorralduse ja projektijuhtimise erialal. Usun, et kogemused sportlase, treeneri ja mänedžeri rollis ning omandatavad
teadmised kõrgkoolis tulevad mulle uuel töökohal
igati kasuks.
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.

O

Teise koha sai talimängudel Viljandi valla naiste teatesuusavõistkond koosseisus Andra Aavik, Seila Peek, Teesi Tuul.
Koos suusatajatega rõõmustas tubli tulemuse üle ka treener Urve Bergmann (valges).
Foto: Eve Tammemäe

Jõudsime omavalitsuste
talimängudel esikolmikusse

35.

omavalitsuste talimängudel, mis peeti
2.-3. märtsil LääneVirumaal, sai Viljandi vald kolmanda koha. Andra Aavik pälvis 16-aastaste tütarlaste 2,5 km
suusatamise vabatehnikasõidul
esikoha, Mari Uha naiste 5 km
distantsil kolmanda koha.
Abivallavanem Rein Antoni
sõnul sai Viljandi vald nii üldar-

vestuses kui ka suurte, üle 8000
elanikuga valdade arvestuses
kolmanda koha. “Lisaks mõnele heale individuaalsele esitusele
sai tubli teise koha naiste teatesuusavõistkond ja kolmandale
kohale jõudis malevõistkond,“
ütles Anton, kes teenis oma vallale punkte juhtide võistlusel.
Viljandi vald saavutas murdmaasuusatamises
kuuenda,

mäesuusatamises seitsmenda,
lauatennises kaheksanda ja
naiste korvpallis 11. koha ning
meeste korvpallis jagati 17.-22.
kohta.
Põhja-Sakala vald saavutas
üldarvestuses 15. ja Viljandi linn
32. koha. Kadrinas ja Rakveres
peetud talimängudel osales 49
omavalitsust.
Made Laas

Vald aitab puuetega inimestel
eluruume kohandada

V

iljandi vald osales mullu
Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme projektis “Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ pakutud võimaluste mahus. Tänavu
21. veebruaril avanes meetme
teine voor, mille käigus on Viljandi vallal jälle võimalik koos
riigiga puuetega inimeste kodusid kohandada inimeste erivajadusi arvestades.
Toetuse taotleja selle meetme
tegevuste elluviimisel on omavalitsus. Et omavalitsus saaks
eluaseme kohandamise projektist raha taotlema hakata, palume anda oma eluruumi kohandamise vajadusest kirjalikult
teada 20. maiks 2019.
Kohandamise eesmärk on tagada puudega isikule, kellel on
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puude tõttu raskusi eluruumis
liikumise, endaga toimetuleku
või suhtlemisega, võimalikult
iseseisev või vähest kõrvalabi
vajav turvaline toimetulek oma
eluruumis, sellesse sisenemisel
ja sealt väljumisel.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel
viisil, et inimesele on loodud nii
tema erivajadustest tulenevad
spetsiifilised ümberehitused
(näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne) kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused
(uksekünnised, lävepakkude
eemaldamine jne), näiteks pesemisruumis vanni asendamine
dušiga või tavapärase klosetipoti asendamine inva-WC potiga.
Kohandamise käigus võib rajada
ka näiteks ohutust tagava piirde,

aiavärava automaatika või tuua
köögi tööpinnad ja tehnika madalamale. Riik kompenseerib
Euroopa Regionaalarengu Fondist kodude kohandamise 85%
ulatuses.
Taotluse esitamise vorm on
kättesaadav Viljandi valla kodulehel ja sotsiaalosakonnas.
Taotluse esitamise tähtaeg on
20. mai 2019.
Lisainformatsioon: hoolekande koordinaator Luule Vitsur,
tel 5304 1166 või luule.vitsur@
viljandivald.ee. Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada
Viljandi Vallavalitsusele Kauba tn 9 Viljandi või e-postiga:
viljandivald@viljandivald.ee
Luule Vitsur,
hoolekande koordinaator

Viljandi vald kutsub looma
kauneid külatähiseid

iljandi vald kuulutab välja kauni külavärava konkursi, mille võitjaid premeeritakse valla külade päeval,
13. juulil Ulgel.
Konkursi “Kaunis külavärav
2019“ eesmärk on selgitada välja kõige ilusam ja meeldejäävam
küla värav, koht või maamärk,
mis tähistab selgesti küla algust
või asukohta. “Igal konkreetsel
juhul võib see olla väga erinev –
silt või kaart, kivi, lillekastid,
väike haljasala, park või mis

iganes muu tähis, mis seda küla
iseloomustab, ja on sündinud
kohaliku kogukonna koostöös,“
ütles Viljandi valla projektispetsialist Ilona Tiigi.
Oma külatähise loomiseks

või kaunistamiseks on aega
jaanipäevani. Pärast seda valib komisjon välja kolm kõige
silmapaistvamat külaväravat,
mille eest antakse selle loojatele
maitsev autasu. “Eriti ahvatlev
on peapreemia, mis võimaldab
15-liikmelisel seltskonnal nautida kalesõitu ja angerjasuppi
Võrtsjärvel,“ märkis Tiigi.
Auhinnad antakse üle Viljandi valla külade päeval, mis toimub 13. juulil Ulge puhkealal
Võrtsjärve ääres.
VVT
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len sündinud Mulgimaal
Mustla linnas 1963. aastal.
Alaliseks elukohaks on aastakümneid olnud Kärstna küla. Olen
abielus, kolme lapse isa ja kolme imetoreda lapselapse vanaisa.
Haridusteed jätkasin pärast Jakobsoni gümnaasiumi matemaatika-füüsika klassi lõpetamist Eesti Põllumajanduse Akadeemias. Põllumajandusalaseid töökogemusi omandasin
Vambola kolhoosis agronoomina.
Praeguseks põhitöökohaks on Põllumajandusamet, kus 1. märtsist alates
juhin Lõuna regiooni.
Olen Viljandi bridžiklubi liige ja aitan klubil korraldada iganädalasi võistlusturniire.
Varasema kogemuse volikogu tööst olen saanud Tarvastu vallast, olles kaheksa aastat ka volikogu esimees. Praeguses Viljandi
valla volikogus olen revisjonikomisjoni aseesimees. Senine töökogemus vallavolikogu esimehena on rikastanud minu teadmisi
erinevate valdkondade osas. Minu nägemuses moodustub Viljandi valla tervikpilt erinevate valdkondade tasakaalustumise
ja koostöö kaudu.
Mulle läheb väga korda, missuguse teeraja valib meie noorem
põlvkond, milliseid elutingimusi me saame pakkuda meie noortele peredele. Soovin, et elu Viljandi vallas oleks jätkusuutlik ja
eriilmeline. Meie kõigi teod ja mõtted on olulised, nendest moodustubki tulevik. Positiivsust ei ole tihti lihtne tabada, teda tuleb
otsida. Otsime koos – arutledes ja kõiki võimalusi läbi kaaludes.
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a olen 62aastane, abielus,
poja ja tütre isa ning kolme
imetoreda lapselapse vanaisa. Minu igapäevane tegevus on seotud jalgpalliga ja see võtab palju aega
ka pere arvelt. Samas on jalgpall nii
minu töö kui ka hobi.
Olen pärit Gruusiast Abhaasia regioonist, mis on praegu Venemaa
poolt okupeeritud. Elasin seal ÜlemLinda eesti külas, mida grusiinid ise
nimetasid Lindava külaks. Rahvuselt
olen grusiin.
Minu haridus on väga erinev minu
igapäevatööst. Nimelt olen õppinud Moskvas agronoomiks. Samuti on mul koka kutse ja hingelt olengi suur kokk. Aga elu
tõi mind Venemaa-Gruusia sõja tõttu Eestisse, kus mul oli algul
keelebarjääri tõttu väga raske. Sellest sain jagu umbes kahe aastaga – eesti keel on küll raske, aga mitte võimatu, kui tahtmist
on, siis saab ikka selgeks.
Olles Viljandi vallavolikogu liige, seisan selle eest, et igal noorel oleks vallas sportimiseks head võimalused. Pean tähtsaks, et
oleksid olemas nii kunstmuru- kui ka murukattega väljakud, et
võimlad ja muud spordihooned oleksid renoveeritud ja kaasaegsed, et huviringid tegutseksid igas koolis ja oleksid maksimaalselt
täidetud. Huvitegevust peaksid juhtima oma ala spetsialistid.
Valla kaugemates piirkondades peaks olema rohkem töökohti,
mis tagaksid maainimeste sissetulekud ja tänu sellele jääksid
inimesed maale elama. Ainult nii saab säilitada tänaseks alles
jäänud koolid ja võimaldada tööd ja haridust kodu lähedal.

Alanud on Viljandi valla
meenekonkurss
Kui Sinul või Su ettevõttel on pakkuda põnevaid tooteid, mis võiksid kanda Viljandi valla
sümboolikat ja sobiksid kinkimiseks valla külalistele, siis on see teade Sulle!
Osale kindlasti, sest
• nii reklaamid oma väärt kaupa,
• saad suure tellimuse,
• parimad tooted saavad valla
esindusmeeneteks
• võid kasutada oma toodetel
valla logo.
Sobivad käsitöö, kaua säiliv toidukraam,
praktilised esemed, nutividinad, mängud jne.
Pakkumisi ootame aprilli lõpuni aadressil
made.laas@viljandivald.ee
Lisateave: Made Laas, avalike suhete nõunik,
5305 8044.
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Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019–2025

T

öö Viljandi valla hariduse arengukava koostamiseks sai hoo sisse
koos uue õppeaasta algusega
eelmise aasta sügisel. Esimese
sammuna moodustati arengukava koostamise töögrupp
ning kaasati konsultant Helina
Kibar. Arengukava koostamisel lähtusime kaasamise põhimõttest st, et suure töö tegid
ära huvigrupid – meie valla
haridusasutuste hoolekogude
esindajad, õpetajad, õpilased,
tugispetsialistid, huvitegevuse spetsialistid, haridusasutuste juhid, haridusspetsialistid,
vallavalitsuse ja vallavolikogu
liikmed. Siirad tänusõnad kõigile panustajatele.
Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019–2025
toob välja haridusvaldkonna
väljakutsed, visiooni aastaks
2025, peaeesmärgid, alaeesmärgid ning tegevused. Arengukava keskendub Viljandi
valla hallatavatele haridus- ja
noorsootööasutustele ning on
suunatud neis sellise keskkonna loomisele, kus kõikides
eluvaldkondades toimetavad
õppivad spetsialistid.
Viljandi valla hariduse arengukava visioon aastateks 2019–
2025 on õnnelik ennastjuhtiv
elukestev õppija, kes leiab võimalusi eneseteostuseks ja tunneb sidet piirkonnaga.
Järgneva kuue aasta jooksul
on valla haridusvaldkonna
eesmärk saada hakkama kuue
väljakutsega:
• kuidas tagada olemasole-

va haridusvõrgu kestlikkus,
arvestades muutuvat õpikäsitust, hariduspoliitikat ja kõikuvat laste arvu;
• kuidas tagada tervist edendav, nüüdisaegne ja õppija vajadusi arvestav õpikeskkond
olemasolevat infrastruktuuri
silmas pidades, hoides ja arendades;
• kuidas tagada asutustes
toimiv personali koosseis, arvestades õppijate arvu, vananevat personali ja kvalifitseeritud tööjõu puudust haridusvaldkonnas;
• kuidas tagada hea juhtimiskvaliteet ning pädev ja
motiveeritud personal;
• kuidas tagada noorte huvidel ja vajadustel põhinev
mitmekülgne noorsootöö, mis
toetab üldpädevuste arengut,
noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust;
• kuidas teha asju koostöös,
et tagada hariduse lõiming ja
ressursside optimaalne kasutus.
Loodetavasti aitavad nimetatud väljakutsed muuta valla
haridusvaldkonna tegemisi senisest enam õppijate vajadustest lähtuvaks ning läbi vajaduste kujundada õpilaste õpivõimet ja enesejuhtimisoskust.
Haridus on jagatud vastutus,
seega tuleb arendustegevustes
veel enam tähelepanu pöörata huvigruppide kaasamisele
ning parimate praktikate jagamisele.
Maive Feldmann,
haridus- ja kultuurinõunik

Viljandi valla hariduse strateegilised arengusuunad lähtuvalt visioonist

Foto: Annely Ariva

Sportlike lasteaednike jäämatk
lõppes vees

S

elleks, et kõik ausalt ära
rääkida, peame oma mõtetes liikuma tagasi novembrisse, kui Viljandi valla lasteaia
Päikesekiir tervisemeeskond
sai kokku imelises Pärsti mõisas, kus on üks meie õppekoht,
ja pidas mõttetalguid. Plaane oli
erinevaid, nende seas ka mõte, et
läheme talvematkale ja suurvee
ajal naudime viiendat aastaaega
Soomaal.
Kuna vahepealsed talvepäevad olid väga libedad, tekkis
tõukekelgu kui väärt liikumisvahendi vastu lihtsalt eluterve
huvi. Tundus väikese imena, kui
meie terviseedenduse meeskonna juht Annely käis välja idee, et
võiksime minna Soomaale tõukekelgumatkale.
Kuid nagu ikka: taevataat
muigab, kui inimene plaanib.
Matkapäeva hommiku veetis
nii mõnigi meie seltskonnast
kaupluses õige suurusega kummijalanõusid valides. Nimelt oli
matkakorraldaja meile eelmisel

õhtul väikese vihje saatnud:
“Võtke kummikud kaasa!”.
Luhtade vahele jõudes avanes ilus kevadpilt: vesi lainetas,
luigepaar oli kohale jõudnud.
“Pange püksisääred kummikutele peale. Ja üle põlve ei ole
vesi kusagil. Siin tuleb lihtsalt
veidike läbi vee kahlata ja siis
saab tõukekelguga sõita küll,”
julgustas korraldaja.
Tundus ikka üsna mõistusevastane, et täiskasvanud inimene läheb vabatahtlikult keset talve külma vette, veab kaasas tõukekelku ja loodab selles lainetuses veel kelgutada ja libiseda ka.
Peagi olime siiski kui üks mees
vees ja kahlasime. Varsti tuli jää
piir ka ette ja oli vaja veidike
osavust, et end kogu oma kaadervärgiga jääle libistada. Nüüd
sai soovitud matk alguse. Oli
avarust, libedust, mõnes kohas
väike lomp ja ärevusemoment
ka, kuid jääl olles läks meil ikka
kõik plaanitult – mõnus tõukekelgumatk, tore seltskond ning

sorava jutuga giid sealhulgas.
Tagasiteel said need, kes siiski
ei soovinud kummikusse tilkagi
vett, kasutada ka kanuuga sõitmise võimalust. Kes vett enam
ei kartnud, sel oli võimalus läbi
vee ka kelgutada – nii mõneski
kohas oli vee all kiht kandvat
jääd. Ja nii juhtuski, et saime
mitu kärbest ühe hoobiga – nii
vett kui jääd ning muinasjutulise elamuse ja ühistunnet loova
eneseületuse ka.
Järgmisel päeval oma matkateed uudistamas käies nägime,
et kevad oli jõudnud luhale ja
sel päeval matkale jõudes oleks
me olnud kogemuse võrra vaesemad. Meenuvad Doris Kareva
read: “Kõik, mida vajad, tuleb su
juurde ühel või teisel varjatud
kujul. Kui tunned ta ära, saab ta
su omaks.” Meie lasteaia-pere
vist tundis selle ära.
Kohtume porimatkal!
Viive Mägi,
lasteaia Päikesekiir
õppealajuhataja

Sündide arv Viljandi vallas kahaneb
Elussündide arv Viljandi vallas 1989–2017
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perioodi väiksema sündide arvuga kaheksa aasta seas. Kui
võrrelda sündide arvu Viljandi
vallas sündide arvuga Eestis ja
Viljandi maakonnas, siis näeme,
et Viljandi valla sündide arvu
osatähtsus Eesti sündide arvus
on kahanev ja Viljandi maakonna sündide arvus suhteliselt
stabiilne. Stabiilne tähendab, et
Viljandi valla sündide arvu osatähtsus Viljandi maakonna sündide arvus kõigub ühe neljandiku ja ühe kolmandiku vahel.
Lisaks sündide arvule on tavaks rääkida ka sündivusest.
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gupotentsiaali kõige paremini
see, kas seal lapsi sünnib või
mitte. Kui lapsi sünnib, siis see
tähendab, et selles omavalitsuses
elab inimesi – noori, kes soovivad lapsi saada ja kellel on piisavalt võimalusi oma soov just
selles omavalitsuses ellu viia.
2017. aastal sündis Viljandi
vallas 108 last, kellest 53 olid
poisid ja 55 tüdrukud. Viljandi
vallas 2017. aastal sündinute arv
moodustas 0,78% kõigist Eestis
sel aastal sündinud lastest ja
26,4% kõigist Viljandi maakonnas sündinutest. Sündide arvult
oli Viljandi vald 2017. aastal 29.
omavalitsus Eestis. Võrdluseks
olgu öeldud, et samal aastal oli
Eesti omavalitsusüksuste mediaankeskmine sündide arv
71 ja just nii palju lapsi sündis
naabruses Mulgi vallas.
Kui vaadata elussündide arvu
dünaamikat Viljandi vallas aastatel 1989-2017 (valla piirid seisuga 1. jaanuar 2018) siis peab
ütlema, et sündide arv Viljandi
vallas on kahanev. Lisaks tuleb
öelda, et sündide arv 2017. aastal
on vaadeldud perioodi väikseim
ja et kõik käesoleva kümnendi
seitse aastat on sündide arvult

1990

sna palju on arutatud selle üle, milline oleks hea
mõõdik andmaks hinnangut ühele piirkonnale. On
jõutud järeldusele, et majandusarengut iseloomustav sisemajanduse koguprodukt ei iseloomusta
piirkonda kõige paremini. On
loodud teadlaste gruppe, kelle ülesandeks on välja töötada
piirkonna õnnelikkuse indeks.
Loodud on erinevaid indekseid.
Ka Eestis. Näiteks omavalitsusüksuste elujõulisuse indeks. Kõikidel indeksitel ja mõõdikutel on
öelda oma sõnum piirkonna kohta, aga veel pole loodud indeksit,
mis üheselt mõõdaks piirkonna
arengu erinevaid külgi. Minu
isikliku arvamuse järgi pole ka
võimalik ühe näitaja abil piirkonda kõikidest külgedest iseloomustada. Eriti veel, kui sellise
indeksi juurde käib nõudmine, et
see oleks lihtne ja enamikule inimestest kergesti arusaadav.
Minult on korduvalt küsitud,
et kui ma peaksin mingit omavalitsusüksust iseloomustama,
siis mis oleks see näitaja, millest
ma iseloomustamist alustaksin.
Minu arvates iseloomustab ühe
omavalitsuse olukorda ja aren-

1989

Ü

Päikesekiire lasteaia töötajad said matka vältel tunda nii libedat jääd kui külma kevadvett.

Tüdrukud

Sündivus näitab sündide arvu
millegi suhtes. Näiteks ühe
elaniku kohta, ühe naise kohta
jne. Sündivuse mõõdikuid on
mitmeid. Tänases loos vaatame
sündide arvu 2017. aastal 100
15–49 aastase naise kohta. Viljandi vallas sündis 2017. aastal
saja selles eas naise kohta 4,04
last. Selle näitajaga oldi Eestis
61. kohal. Eestis sündis 2017.
aastal saja naise kohta 4,79 last.
Eesti mediaankeskmine oli 4,66
last (Harku vald). Suhteliselt
kõige rohkem sündis saja naise
kohta lapsi Rae vallas (8,05). Kui

võrrelda vaadeldavat sündimuse näitajat Viljandi maakonna
omavalitsusüksustega, siis oli
näitaja Viljandi valla näitajaga
võrreldes suurem Põhja-Sakala
vallas (5,47 ja 11. koht Eesti edetabelis) ja Mulgi vallas (5,42 ja
13. koht) ning väiksem Viljandi
linnas (3,87 ja 65. koht).
Võime arutada, kas sündide
arv on kõige tähtsam omavalitsusüksust iseloomustav näitaja,
aga tõenäoliselt on vähe neid,
kes leiavad, et tegemist pole olulise näitajaga. Sündide arvu statistika ei ole Viljandi valla suhtes
väga positiivne. Ei oska minagi
öelda, mida täpselt tuleks olukorra parandamiseks ette võtta,
aga iga probleemi lahendamine
algab probleemi tunnistamisest
ja sellele lahenduste otsimise
algatamisest. Sündide väike arv
pole Eestis ainult Viljandi valla
probleem. Siin pole tegemist ka
konkurentsiolukorraga. Üsna
mõistlik on teha probleemile lahenduste otsimiseks koostööd
kõigi kohalike omavalitsustega,
kes probleemist aru saanud on.
Mihkel Servinski,
Statistikaameti juhtivanalüütik, Sultsi küla elanik
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Luulekohvik meelitas lapsed
lavale luuletusi lugema
Meie keel on eesti keel,
on meie mõtte ja hinge keel,
on minu isa ja ema keel,
on meie uhkuse, au ja armu keel ...

N

Holstre põhikooli lapsed esinesid hoogsa tantsuga.

V

Fotod: Mailika Mutli

Koolinoorte
staarijäljenduskonkurss tõi
rõõmu ja naeru kõigile

eebruaris toimus Kalmetu
Põhikoolis väikekoolide
staarijäljenduskonkurss,
kus osalesid viis Viljandimaa
kooli: Holstre Põhikool, Kalmetu Põhikool, Kolga-Jaani Põhikool, Leie Põhikool ja Paistu
Kool.
Kokku osales 14 võistkonda,
kes pakkusid publikule rohkesti
äratundmisrõõmu ja huumorit.
Kolmeliikmelise žürii õlule jäi
raskeim ülesanne – valida välja
silmapaistvaimad võistkonnad
ja tuua esile iga võistkonna tugevused. Tänuväärset tööd tegid Uusna külamaja juhataja
Ulve Kannimäe, FACE Moe- ja
Tantsukooli juhendaja Maarja
Kukumägi ning Kalmetu Põhikooli endine ajaloo ja kirjanduse
õpetaja Gerda Neito.
Meie toetajad olid välja pannud auhinnad parimatele. Suurimad tänusõnad, kniksud ja
kummardused kuuluvad Tervise Paradiisile, Ugala teatrile,
Vanemuise teatrile, Tartu teatrile Must Kast, Comedy Estoniale, Castle Escape põgenemistoa
meeskonnale, FACE Moe- ja
Tantsukoolile ja Valgeranna
Seikluspargile.
Kõige nooremad osalejad olid
Kalmetu kooli 1. klassi julged
piigad Isabella Abdalla, Kedi
Soolo ja Adeele Soovere, kes esinesid Ivo Linna looga “Kikilips”.
Neiud olid silmnähtavalt usinat
tööd teinud oma stiilse riietuse
ja aegumatult šikkide kikilipsudega. Populaarseimateks loovalikuteks olid Elina Borni ja Stig
Rästa “Goodbye to yesterday”
Tujurikkuja versioonis ning Ukraina 2007. aasta eurolaul.
Keskmises vanuseastmes võidutses Kalmetu ja Leie kooli
segavõistkond Spicegirlsi looga
“Wannabe”. Liis Saarepera, Lisete Enders, Heleriin Sagevus,
Kadi Rimmel ja Magda Lena
Barkalaja suutsid kogu saali
täita särtsu, kärtsu ja mürtsuga.
Neidude julgus ja võime haarata
kaasa kogu publik tõi neile kindla esikoha. Samas vanuseastmes
toodi esile ka Leie Põhikooli
õpilaste versioon Ukraina eurolaulus. Siisi Sass, Lela Riin Barkalaja, Triinu-Mari Raadik, Miia
Enders, Magda Lena Barkalaja ja

Kalmetu põhikooli 1. klassi tüdrukud hullutasid publikut Ivo Linna looga
“Kikilips“.
Miia Sass vallutasid lava hoogsa
tantsu ja tempokate rütmidega.
Kiideti läbimõeldud lavalist liikumist ja silmapaistvalt säravaid
kostüüme, mis olid suures osas
valminud õpilaste endi käsitööna.
6.-9. klasside arvestuses oli
õnnestunud etteasteid palju.
Suurimat tähelepanu pälvis
Paistu Kooli noormeestest koosnev võistkond, kes suutis kogu
oma etteaste vältel hoida ülal
põnevust ja väikest närvikõdi.
Jarmo Malmre, Marko Naaber,
Jan Randar Raidma, Alex Romonen, Kairo Salme ja Remo Sauks
puhusid elu sisse Little Big loole
“Skibidi”. Noormeeste näoilmed,
kostüümid ja tantsuline liikumine moodustas kaasahaarava
terviku. Kindlasti eristus kõikidest esinemistest ka Kalmetu
Põhikooli julgete 9. klassi neidude popurrii nooruse ainetel.
Geily Orumets, Pauline Jamnes
ja Merilin Jolkin võlusid igihaljaste laulusõnade saatel lavale
80. aastased rannapiigad. Pakuti värsket kitsepiima ja meelitati
žüriiliikmeid aegumatute stiilinäidetega rõivastuse osas.
Kogu võistluse silmapaistvaimaks võistkonnaks krooniti
Kalmetu Põhikooli 8.-9. klassi
õpilaste popurrii “Anne keerutab veskiratast”. Laura Lorup,
Marten Karv, Oliver Truu, Kalvin Thomas Royster, Kätriin
Meerits ja Lisell Valgre esitasid

ende sõnadega juhatas
peojuht sisse eesti keele aastale pühendatud
Tarvastu lasteaia luulekohviku, mis toimus 13. märtsil
Mustla rahvamajas. Luulekohvikusse olid oodatud lasteaia
kuus rühma ja nende õpetajad.
Õpetajad olid valmistanud uhked lauakaunistused ja kokkade poolt oli ampsamiseks laual
Mulgi korp.
Kõigi rühmade julgemad
luuletuste lugejad esinesid
rahvamaja laval ja said oma
esinemise eest tänukirja, lasteaia logoga šokolaadi ning
rinnamärgi kirjaga “Mina räägin eesti keelt“. Kokku esines
laval eestikeelsete ja -meelsete
luuletustega 35 last vanuses
3-7 aastat. Direktsiooni poolt
said kõik kolm lasteaiamaja
emakeeleaastale kohaselt kingiks toreda haldjaraamatu ja
kogu personal saab edaspidi
auga kanda lastega ühesugust
rinnamärki.
Nukuteatri sirmi taga seadsid sõnu riimi siilipoiss ja jänkuke ning erikülalisena astus
kohvikust läbi uudishimulik

tarkuselind öökull, kellega
koos lustiti ühises tantsuringis.
Uudistajatena osalesid kohvikus Tarvastu tantsumemmed,
kes said koos lastega nuputada
vanasõnu, mis tuli kohvikus
oleku jooksul laudadel olevatest sõnadest kokku panna.
Vanasõnad olid mulgikeelsed
ja selle keele kõla püüame ikka
kõrvuti kauni emakeelse kirjaja kõnekeelega au sees hoida.
Kokkuvõtteid tehes olime
meeldivalt üllatunud, kui hästi meie lapsed luuletusi loevad,
kui julgelt haaratakse mikrofon ja kui hästi osatakse teisi
lapsi kuulata. Loomulikult oli
ka seeliku kruttimist ja kostis
nii mõnigi arglik ohe luuletuse
asemel, aga laps sai kogemuse,
mis ehk järgmisel korral toob
ta julgemalt lavale.
Eesti keele aastale pühendatud luulekohvik oli lastele väga
sisukas õppekasvatustöö osa,
tegus ja töine asutuse personalile ning tore ajaveetmisvorm
külalistele. On ainult rõõm, et
meie riiklike tähtpäevade nimistus on emakeelepäev, mida
tähistada ja mille kaudu väärtustada eesti keelt.
Tiiu Rõõm,
Tarvastu lasteaia direktor
Merila Pihlap,
Tarvastu lasteaia õppejuht

Kes ei julenud üksi lavale luuletust lugema minna, sai sõbrad kaasa võtta.
Mikrofoni aitas hoida õpetaja Merike Tulp.
Foto: Karin Kõiv

Tarvastu kool tähistas
emakeelepäeva koos
kogukonnaga

14.
Geily Orumets ootas julgelt võistluse
algust. Ka soe kitsepiim oli žürii võlumiseks valmis. Foto: Kairi Orumets.
loo, mis pakkus rohkelt üllatusmomente ja tekitas saalis naerupahvakuid. Eriauhinnaga tunnustati õhtu aktiivseimat neidu,
Leie Põhikooli õpilast Miia Sassi,
kes astus üles kogunisti kolmes
võistkonnas ja külalisesinejana
üritust vürtsitanud Face Moe- ja
Tantsukooli ridades.
Oli tunda, et õpilased nautisid kogu õhtu melu ja laval olemist. Noored toetasid teineteist
julgustavate sõnadega, naersid
südamest ja rõõmustasid ühiste
kordaminekute üle. Oli vahva
õhtu heas seltskonnas. Kalmetu
Põhikooli pere ootab osalejaid
ka järgmisel aastal.
Karin Mägi,
Kalmetu Põhikooli huvijuht

märtsil tähistas Tarvastu gümnaasium
Mustla rahvamajas
emakeelepäeva aktusega "Igaviku tuules". Üritusest oli osa
saama kutsutud ka vallarahvas.
Käesolev aasta on kuulutatud
emakeele aastaks. Selle tähistamist alustati Tarvastu gümnaasiumis veebruaris toimunud
luulepäevaga, kus ligi 40 õpilast
esitasid üksteisele armastatud
Eesti autorite värsse. Kindlasti
olid õpetajate etteasted saalisviibijatele üllatuseks.
14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval tähistatakse igal aastal üle Eesti kauni
emakeele päeva.
Aktusel andsid 10. ja 11.
klassi õpilased ülevaate eesti
keele ajaloost ja mõjutustest,
tähtsamatest inimestest ning
nende seosest Tarvastuga.
Saime teada, et esimesteks sõnadeks olid näiteks ema, puu,
jõgi. Ettekanded olid põimitud
päevateemaliste luuletuste ja
lauludega ning loomulikult
olid osavalt kavasse lükitud ka
rahvatantsunumbrid. Väike-

10. klassi õpilased Rivo Orujärv
ja Reijo Sild emakeelepäeval esinemas.
Foto: Laura Trei
sed tantsijad tundsid end laval
suurte seas väga tähtsatena.
Aktusel võttis sõna abivallavanem Ene Saar, kes rõhutas emakeele tähtsust ja esitas
katkeid kaunitest luuletustest.
Oleme oma olulisemate
sündmuste tähistamisest teada
andnud ka kogukonnale. Suur
tänu neile, kes on meie aktustel käinud ja meid hea sõnaga
toetanud.
Ene Savi,
Tarvastu Gümnaasium ning
Tarvastu Muusika- ja
Kunstikool direktor
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Viljandimaa bändide päev elab ja hoiab oma väärtusi

M

ärtsikuu sündmuste
avalöök Saarepeedi
hubases rahvamajas
oli 2. märtsi õhtul toimunud
22. Viljandimaa bändide päev.
Tegemist on tantsumuusikat
viljelevate koosseisude mõõduvõtmisega.
Sel korral astusid lavalaudadel üles kaheksa bändi Viljandimaalt ja üks Tartust. Ja nagu
traditsiooniks on saanud, oli
kohal ka kolmeliikmeline žürii koosseisus vana hea rokkar
Üllar Priks alias Myrakas, muusik, Tartu ansambli Inerts liige
ja produtsent Liane Loog ning
15 aastat Viljandimaa bändide
päeva Viljandi kultuurimajas
korraldanud Malle Allese. Žürii
ei pannud bände paremuse järgi
ritta, sest see ei ole nii erinevate
žanrite ja koosluste puhul võimalikki, vaid andis välja kolm
eriauhinda, publiku hooleks jäi
õhtu parima(te) bändi(de) valik.
Õhtu avas vanadest headest
muusikutest koosnev live-ansambel Seltsimehed, kuhu kuulusid Sulev Salm, Mihkel Pajupuu, Priit Alvre ja Endel Purju.
Igaüks sai olla ka solisti rollis,
kuid kõige rohkem jäid kõrvu
meeste mitmehäälselt kõlanud
lood. Hoogsad rütmid kutsusid
tantsulembese publiku kohe
tantsupõrandale.
Järgmisena vallutas lava aga
Abja Gümnaasiumi põhikooliastme õpilastest koosnev ansambel More Reality, juhendajaks ka mitmete varasemate Abja
noortebändide looja Endel Purju. Kaheksaliikmelises live-bändis tundsid kõik rõõmu sellest,
mida nad tegid. Silma jäi noor
trummar Kaspar Teorein, kes
on omandanud oma õpetaja parimad oskused, ning kolm särasilmset tüdrukut-solisti. Noored
pälvisid žürii poolt särasilma

Abja Gümnaasiumi põhikooliõpilastest koosnev bänd More Reality pälvis žüriilt särasilma auhinna. Foto: Ille Mirka
auhinna. Liane Loogilt sai emotsionaalse esituse eest kingituse
laulja Katerina Agafonova.
Vokaalduo Boomer (Avo Ailt
ja Hele Saareoks) astus üles oma
vanas headuses ja publikule
tuntud-teatud tantsulugudega.
Muide, ansambel Dolore, kuhu
kuulusid ka Avo ja Hele, oli
esimesel bändide päeval 1996.
aastal publiku lemmik. Selline
mõnus kohtumine vana hea sõbraga lõi tantsupõranda elama.
Ja siis oli kord kohaliku kollektiivi SP (Saarepeedi) Swing käes.
Taas live-ansambel, kus mängisid sellised Viljandi tuntud pillimehed nagu Üllo Kaur, Tarmo

Suvisild, Leo Kimmel, Peeter
Raska, Heino Kalling ning aastakümneid Viljandi kultuurikoolis muusikapedagoogina
tegutsenud solist Helju Meriste.
Hea repertuaar, mahe muusika,
Tarmo viiulisoolod ja Helju madal mahlane hääl sulatasid südameid. Publikupreemia!
Õhtu üllataja, ei-tea-kust ilmunud bänd VEA (Väikese Eelarvega Ansambel) oli laval täiesti esimest korda. Õpetajatest koosnev
ansambel, mille koosseisu kuulusid Tarvastu gümnaasiumi huvijuht Romet Koser ja pilliõpetaja
Jaan Tamm, eristus teistest nii
repertuaari kui ka esituse poo-

lest. Meelde jäid Jaani mahe saksofonisoolo, Rometi vaimukad
sõnad tuntud lugudele ja nende
humoorikas esitus.
Ainus kaugemalt tulnud osaleja oli Moro Pig Band Tartust.
Väga hea live-rock-bänd, kus kõik
oli paigas, mõjus väga terviklikult. Ivar Moro virtuoossed kitarrisoolod tõid talle žürii parima muusiku eriauhinna.
Õhtu kolmas kahemehebänd
oli K & K – Kadri Koorits ja Kalev
Saarva. Tore fonogrammibänd,
millele lisasid plusspunkte hea
tantsurepertuaari valik, Kalevi
kitarrisoolod ning Kadri võimas
hääl. Publikupreemia!

Õhtu projektibänd oli KölerBand, mille liikmete ühiseks
nimetajaks oli seos Viljandi
maagümnaasiumiga. Taas tuntud pillimeestest, nagu Kalev
Saarva, Anti ja Kalle Kivistik, Tõnis Tulp jt koosnev bänd. Nende
mitmekülgses repertuaaris oli
muuhulgas ka kantrilugusid.
Praegune koosseis on veel noor,
koos käidud alla aasta, arenguruumi veel on. Žüriilt uue tulija
eriauhind!
Viimane esineja oli ansambel Onupoeg, kuhu kuulusid
Meelis Utt ja kogu õhtu bände
helindanud helitehnik Toomas
All. Taas muhe kahemehebänd,
kus mõlemad ka kitarridega
kaasa mängisid. Nende tantsumuusikakavas oli ka õhtu ainus
popurrii.
Õhtut hoidis ohjes Meelis
Külaots. Bändide vahetuse ajal
rõõmustasid publikut tantsurühma Hebe noored solistid
Viljandi Gümnaasiumist Ave
ja Kertu Alvre juhendamisel
ning kohalik rahvatantsurühm
Udusõlg, juhendaja Kertu Alvre.
Õhtu oli rahvamaja juhataja Ille
Mirka poolt hästi ette valmistatud ja läbi viidud, kõik sujus
suurepäraselt. Välja anti ka kõigi
osalenud bändide kontaktidega
buklett, mida võib küsida rahvamajast.
Hea meel on tõdeda, et 24
aastat tagasi Ivar Lugima ideest
sündinud Viljandimaa bändide
päev on ajahambale vastu pidanud ning kannab edasi samu
väärtusi, mis meil tol ajal olid.
Hea on näha taas laval uusi
live-koosseise ja noortebände,
kes saavad oma esimesed koosmängimise kogemused juba
põhikoolieas. Siit on võimalik
ainult edasi minna!
Malle Allese,
žürii liige

Paistu eakad tähistasid klubi
sünnipäeva

M

öödunud sajandi kaheksakümnendatel aastatel
tekkisid paljude rahvamajade juurde eakateklubid. Nii
juhtus ka Paistus. Tolleaegne aktiivne Paistu kolhoosi ametühingu esimees ja pikaaegne kultuuritöötaja Meeli Kadaja kutsus 27.
märtsil 1987. aastal kokku Paistu
küla ning selle ümbruse vanemad inimesed, et moodustada
eakateklubi, mis hakkas Meelespea nime kandma. Suur tänu
talle hea algatuse eest!
Hiljem võttis klubi juhtimise
üle Paistu rahvamaja tookordne
juhataja Õie Suurman, kes oli
klubi eesotsas 2010. aasta kevadeni. Sama aasta sügisest juhib
klubi praegune rahvamaja juhataja Piia Mänd.
Klubisse kuulub praegu 28
liiget. Alati võtame hea meelega
vastu uusi tulijaid, kes praegu
mingil põhjusel on klubi tööst
kõrvale jäänud.
Eakateklubi käib koos korra
kuus. Oleme vaadanud-kuulanud väga palju erinevaid esinejaid, nautinud teatrietendusi
ja filme. Samuti on esinemas
käinud
tervishoiutöötajaid,
päästeameti spetsialiste ja toitumisnõustajaid, tähistanud
oleme liikmete sünnipäevi, rahvakalendri tähtpäevi ja jõule,

Abivallavanem Ene Saar tänas eakateklubi juhte erinevatest aegadest. Fotol
vasakult Ene Saar, Piia Mänd, Õie Suurman ja Meeli Kadaja.Foto: Rein Oks
ega tantsutiirudki tegemata ole
jäänud. Elamusterohkeks on kujunenud suvised reisid, mis on
viinud erinevatesse Eestimaa
paikadesse.
Nii on märkamatult täis saanud 32 tegutsemisaastat. Sel puhul õnnitlesime endisi juhendajaid, sõime kringlit ja kuulasime
Kärstna eakaaslaste esinemist.
Tantsulood tõi meieni pillimees
Ermas. Sünnipäeva puhul käis

klubi liikmeid õnnitlemas Viljandi valla abivallavanem Ene
Saar.
Eakateklubi on põhjus korra
kuus end üles lüüa ja eakaaslastega kohtuma tulla.
Soovin klubi liikmetele head
tervist ja veel palju teguderohkeid aastaid! Ootame ka uusi
liikmeid!
Piia Mänd,
Paistu rahvamaja juhataja
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Õppus Kevadtorm tuleb taas

K

Fotod: Haja Ojarand
Oma nutikust ja koostööoskusi said lapsed proovile panna ka robootika õpitoas, kus valmis väike robot Milo.

T

Nutikad näitasid Tarvastus
oma oskusi

raditsiooniline kolmandate klasside õpioskuste päev
tõi 27. märtsil Tarvastu
Gümnaasiumisse 16 võistkonda
Viljandimaa koolidest. Päeva läbivaks teemaks oli laulu-ja tantsupidu.
Võistkonnad said oma nutikust ja koostööoskusi proovile
panna kuues õpitoas. Robootika
õpitoas valmis väike robot Milo.
Info otsimise õpitoas otsiti arvutist vastuseid XXVII laulu- ja XX
tantsupeo “Minu arm“ teemalistele küsimustele. Arvutamise õpitoas oli vaja osata lugeda
tulpdiagrammi ja kasutada sealt
saadud andmeid ülesannete lahendamisel. Tarvastu kihelkonna õpitoas leiti vastused Tarvastu kultuurilugu puudutavatele
küsimustele. Loovuse õpitoas
valmis paberil osake Tarvastu
rahvariidevööst. Kamakäki valmistamise õpitoas õpiti retsepti

K

Arvutist otsiti vastuseid laulu- ja tantsupeo teemalistele küsimustele.
lugema ja selle järgi maitsvaid
kamapalle valmistama.
Õpetajad osalesid õpitoas
"Digitargad lapsed ja õpetajad",
mille viis läbi Viljandi valla haridusspetsialist Anne Põldsaar.
Õpitoa juhtmõte oli “Meie ülesandeks ei ole lastest roboteid

aitsevägi korraldab 29.
aprillist 17. maini õppuse
Kevadtorm, millel osaleb
rohkem kui 9000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest. Tänavu
langeb Kevadtormi põhiraskus
suuresti just Lääne-Viru ja IdaViru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi ning ka Viljandi valda.
Kevadtormi intensiivseim
osa kestab 2.-10. maini ning
sel ajal on Viljandi vallas mõningad üksused paiknemas
ja rohkem kaitseväe tehnikat
liikumas.
Õppuse ajal liigub aga üle
kogu Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat, mis võib kaasa tuua ajutisi
liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks õppuse toimumise vältel
olla liikluses tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas
paukpadruneid, õppegranaate
ja valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes
palju kahju. Leides õppuse alalt
eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte
mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras jätke meelde leitud eseme asukoht ja teavitage
sellest kohe õppusel osalejaid
või häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite
kasutamine tekitavad tava-

pärasest rohkem müra. Kuna
valjud helid võivad häirida
nii lapsi kui koduloomi, palub
kaitsevägi hoida võimalusel
õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.
Õppusel osalejad teevad
omalt poolt kõik võimaliku, et
vältida kahjusid taristule. Kui
kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis
palub kaitsevägi fikseerida nii
vahejuhtumi kui võimalusel
kahju tekitaja (masina number, üksuse- või kaitseväelase
nimi) ning võtta ühendust
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse.
Informatsioon tuleb edastada
telefonil 5696 1267 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tekkinud kahjusid ka ise, märgistades kahjustada saanud
ala spetsiaalse kollase lindiga.
Lindil on välja toodud kahjustuse identifitseerimiseks
vajalik teave, mistõttu palume
selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida
õppuse ala elanike argielu ja
vajadusel olla olemas olukordade selgitamiseks.
Võimaldades kaitseväel harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti
riigikaitsesse. Täname teid
toetuse eest ja jääme lootma
meeldivale koostööle!
Kaitsevägi

kasvatada, vaid inimesi, kes saavad hakkama robotitega“.
Õpioskuste päev lõppes kokkuvõtva Kahoot-viktoriini ja lõbusa ühistantsuga.
Aitäh kõigile osalejatele!
Evi Vilu, Tarvastu
Gümnaasiumi klassiõpetaja

Paistu kogudus koputas KOP-i uksele

OP on vahva lühend
programmi nimest, mis
pikalt välja kirjutades
kannab nime Kohaliku Omaalgatuse Programm. See on Eesti
riigi regionaalprogramm, mille
eesmärk on kohaliku arengu ja
kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi
tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu
kaudu.
Paistu kogudus tegi ka KOP-i
uksele kop-kop. 2018. aasta sügisvoorust taotles kogudus va-

hendeid arvuti ja printer-skanner-koopiamasina soetamiseks.
Veel enne aasta lõppu saabus
teade, et meie taotlus on heaks
kiidetud. Seadmed said ostetud
ja töökorda Eesti vabariigi 101.
aastapäevaks.
Kaasaegse arvutikomplekti
kasutuselevõtuga on paranenud
kogukonnaliikmetele e-teenuste
kättesaadavus. Interneti kasutamisega on tagatud juurdepääs
mitmekülgsele infole. Teadmiste kasv on toimunud läbi koolituse, mis aitab arvutit ja teisi
seadmeid kasutada, oskused

on kasvanud seoses fototöötlus- ja kujundusprogrammide
kasutuselevõtuga. Omandatud
oskused julgustavad kogukonnaliikmeid tulevikus kuulutuste ja trükiste kujundamisel kätt
proovima.
Meie kogukond on eraldatud
toetuse eest KOP-ile väga tänulik. Samas on täidetud programmi eesmärk, sest tänu investeeringule on kogukonna koostöö
tugevnenud läbi uute oskuste
omandamise ja teadmiste kasvu.
Ande Lehtmets,
Paistu kogudus

Kaitseväelased õppusel.

Foto: Asso Puidet

„ÕNNELAPS“ OOTAB ABIKÄSI!

Laupäeval, 1. juunil toimub
Viljandi Valla I mudilaste laulu- ja tantsupidu „ÕNNELAPS“
Ramsi Lasteaia Taruke muruväljakul.
Osalevad valla lasteaedade mudilased vanuses 4-7 aastat.
Peo sujuvamaks korraldamiseks ootame appi vabatahtlikke, kes abistavad liikluse
ja parkimise korraldamisel, piduliste ja pealtvaatajate paigutamisel jne.
Samuti on oodatud valla ettevõtted, kes võiksid omalt poolt õla alla panna
mudilaste energiapauside organiseerimisel ja õpetajate tänamisel.
Kui Sul on huvi ja tahtmist osaleda ühel vahval laste peol, siis anna endast märku

Foto: Joonas Talvik

9.

märtsil toimus Mustla Rahvamajas Viljandimaa täiskasvanute 23. loometantsupäev, millel osales
üheksa kollektiivi, koos fännidega oli üritusel pea 100 inimest. Halliste grupp Aerodünaamilised
on loometantsupäeval osalenud kõik 23 aastat ja Abja memmede tantsurühm Meelespea 22 aastat. Fotol
Tantsustuudio Dance Dream tantsuga “Siilike udus”..

ja ootame registreerumist e-posti aadressil maret.tamme@taruke.ee või
telefonil 53499864 (Maret) hiljemalt 15. maiks.
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Kevadised
koputajad
kutsuvad
heategu tegema

Hea Uusna ja Tusti piirkonna elanik, tule tee oma südamele head. Võta osa
südamekuu matkast, mis toimub sinu kodukandis 20.-27. aprillini.
Selle aasta matkarada viib meid Uusnast Tusti külla ja Tustist Uusna külla.
Tustis on matkarada märgistatud punase lindiga, Uusnas lõpeb ja algab
matkarada bussipeatuse juures ning pikkuseks tuleb kokku 6 km.
Matkal osalemise kinnituseks kirjuta kontrollpunktis olevale
registreerimislehele oma nimi, läbitud kilomeetrid ja kuupäev. Matkaraja
kontrollpunkt asub Tusti tiigi ääres oleva varjualuse all.
Südamenädala lõpetame 28. aprillil kell 11 perepäevaga.
kus jätkub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele.
Liikuda võib jalutades, kepikõnnil, joostes, rattaga sõites.
Võta sõber kaasa ja liikuge kogu südamest!
Liikumine on parim viis ennetada
südamehaigustesse haigestumist

HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

Veeanalüüside
teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme
paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus
Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust omavalitsusest!
www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

4.

mail toimub aasta
suurim heategevuslik
aktsioon Kevadkoputus, mille käigus koputavad
üle 250 üliõpilase hommikul
kella kaheksast õhtul kella
kaheksani inimeste ustele
üle Eesti ning pakuvad võimalust heategu teha.
Üliõpilased koguvad raha
SOS Lasteküla peretugevdusprogrammile ning kogutud rahaga aidatakse neid,
kelle peret ähvardab laste
äravõtmise oht. SOS Lasteküla läheb raskustesse sattunud peredele appi, et nende vanemlikke oskusi tõsta,
sõltuvusi kontrolli alla saada,
laste ja vanemate tervisemuredele leevendust leida jms.
Programmi eesmärk on, et
laps ei satuks lastekülla, vaid
saaks kasvada oma bioloogiliste vanemate juures armastavas kodus. SOS Lasteküla
on sellist ennetustööd teinud
juba üle 11 aasta ning programmist on selle aja jooksul
abi saanud 1100 last ja üle
450 pere.
SOS Lasteküla peretugevdusprogramm töötab praegu Narvas, Sillamäel, Keila
linnas, Kohtla-Järvel ja Lääne-Harju ning Põltsamaa
vallas. Uueks peretugevdusprogrammi piirkonnaks
saab Viljandi linn ja selle lähiümbrus, mis tähendab, et
kõikidel keerulisse olukorda
sattunud viljandlastel on
õige pea võimalik pöörduda
programmi poole abi saamiseks.
Riik sellist ennetustegevust
ei finantseeri ning kogu programmi elushoidmiseks kuluv
raha tuleb praegusel hetkel
meie tublide annetajate ja
toetajate käest.
4. mail toimuv heategevuslik aktsioon “Kevadkoputus”
kogubki raha selle jaoks, et
saaksime võimalikult kiiresti
Viljandis peretugevdusprogrammi avada.
Annika Remmel,
SOS Lasteküla

Suvepuhkuseks puhas joogivesi
ja kanalisatsioon majja!

K

eskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust
taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks.
“Kui praegu taotlus esitada,
saab ehitustöödega alustada hiljemalt juuni alguses. Pärast positiivset otsust on aega kuus kuud
vajalike tööde tegemiseks,“ selgitab KIKi veemajanduse valdkonnajuht Kai Eisenberg. “Seega
on just sobiv aeg taotluste esitamiseks, et suvel puhas joogivesi
ja kanalisatsioon majja saada.
Tänaseks on ehitustööd lõpetanud ja toetuse kätte saanud juba
590 eraisikut, lisaks oleme 460-le
andnud positiivse otsuse tööde
tegemiseks. Kümnemiljonilisest
taotlusvooru eelarvest on enam
kui poole aastaga rahastusotsustega kaetud juba kolm miljonit
eurot,“ sõnab Eisenberg.
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoorust saab toetust üle 2000
tarbijaga reoveekogumisaladel
elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga
ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse
toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus
on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks
on võimalus olemas, aga mingil

põhjusel ei ole liitutud.
Seda, kas majapidamine asub
rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehe otsingumootorist. Taotlemine käib läbi e-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida
on võimalik saata nii e-posti teel
(info@kik.ee) kui paberil (Narva
mnt 7a, 10117, Tallinn). Toetuse
summad jäävad sõltuvalt toetatavatest tegevustest vahemikku
1382-3792 eurot. Ühe kinnistu
kohta võib esitada ühe taotluse.
Toetust saab taotleda kuni vooru
eelarve täitumiseni või kuni 31.
detsembrini 2020.
Rohkem infot taotlusvooru
kohta saab KIKi kodulehelt või
projektikoordinaatorilt Kadri
Haamerilt (kadri.haamer@kik.
ee, 6 274 183).
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
meetmest “Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja
Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa
Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.
Kaheksateistkümne aastaga on
riik KIKi kaudu toetanud ligi
kahtekümmet tuhandet keskkonnaprojekti.
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Tarvastu ja Tõrva jalgpallurid ühendasid jõud

M

öödunud hooajal osales FC Tarvastu esindusmeeskond jalgpalli
Eesti meistrivõistluste III liigas,
kus saavutati 3. koht. Uuel hooajal on FC Tarvastu ja JK Tõrva
otsustanud jõud ühendada, et
minna edasi ühtse klubina nimega FC Tarvastu/JK Tõrva ÜM
– seda nii laste kui ka esindusmeeskondade arvestuses.
Algaval hooajal mängib meie
esindusmeeskond III liigas ning
noored mängivad vanuseklassides U-10, U-12 ja U-16. Esindusmeeskonna põhieesmärk 2019.
aasta hooajaks on selge – III liiga
võit.
Talveperioodil osalesid meie
mehed mitmel saalijalgpalliturniiril: Eesti Jalgpalli Liidu aastalõputurniiril, Elva Indoor Cupil,
Viljandimaa meistrivõistlustel ja
Tõrva-Helme Cupil. Igal turniiril pretendeeris meie esindus
kohale esikolmikus.
Suvel sai Soe küla staadionil
peetud Tarvastu Cup 2018 noorte vanuseklassides 2008–2010.
Turniiril osales enam kui 200
last ja kohtuniku vile vaibus
alles õhtutundidel. Sportlikus
mõttes oli turniiril nii võitjaid
kui ka kaotajaid, kuid üldjoontes võitsid kõik osalejad – pealtvaatajad, lapsevanemad, sõbrad
ja kõik teised, kes staadionil kohal olid. See turniir koos suvel
toimunud liigamängudega näitas, et meie kodustaadion vajab
märkimisväärset korrastamist ja
kaasajastamist.
Kõiki turniire, kus meie noored on osalenud, ei jõua nende
arvukuse tõttu üles lugeda, aga
Eesti meistrivõistlustel saavutasid meie lapsed U-11 vanuse-

R

13. aprillil kell 18.30 Mustla rahvamajas Eesti 10 parimat selgeltnägijat. Pilet 10 €, perepilet 15 €.
**********

14. aprillil kell 11 Mustla rahvamajas Pihkva tsirkus Barrameo.
Pilet 7 €, pildistamine pärast etendust 3 €.
**********

16. aprillil kell 19 Paistu rahvamajas Paistu näitetrupi esietendus
V. Uibo “Poliitiline saabas” näidendi “Pasjanss” ainetel, pilet 5 €.
**********

17. aprillil kell 19 Mustla rahvamajas Rakvere teatri etendus
“Lahus“.
**********

Foto: Kerttu Sammul
Tarvastu U-10 vanuseklassi võistkond saavutas Tarvastu Indoor Cupil 2.
koha. Koos poistega rõõmustas hea tulemuse üle ka treener Henri Sammul.
klassis koha esikolmikus ja U-9
klassis kindla esikoha.
23. ja 24. veebruaril 2019 toimus traditsiooniline Tarvastu
Indoor Cup, mis on pühendatud
meie kodumaa sünnipäevale.
Neil kahel päeval tulid Tarvastu
Gümnaasiumi võimlasse kokku
16 võistkonda kõikjalt Eestist.
Nii U-10 kui U-12 vanuseklassis
osales 8 võistkonda. Kokku võttis turniirist osa ligikaudu 200
last. U-12 vanuseklassis osalesid
meie noored (Tarvastu ja Tõrva)
kahe võistkonnaga, saavutades
5. ja 8. koha. U-10 vanuseklassis
saavutas Tõrva esindus 3. koha
ja Tarvastu esindus 2. koha.
Esimesed jalgpallilahingud
on maha pidanud ka meie kõige väiksemad, vanuseklassi
U-7 mängijad. Nemad osalesid
Viljandi Tulevik Cupil, kus löödi kolm väravat ja võideti üks
mäng. Palju õnne ja tahtmist
noortele – see on alles algus!

Oleme harjunud nägema, et
jalgpalli mängitakse õues ja
sooja ilmaga, kuid meie kliimas
saavad muruväljakud mängukõlbulikuks heal juhul alles
aprilli keskpaigaks. Varakevadel ja hilissügisel oleks väljas
mängimiseks tarvis valgustatud
kunstmuruväljakut, mida meil
kahjuks veel ei ole. Ootame pikisilmi kunstmuruväljaku projekteerimist Tarvastu gümnaasiumi juurde ja selle unistuse
elluviimist.
Usun, et hooaeg tuleb sündmusterikas ja väga huvitav.
Tööd on palju nii treeneritel kui
ka lapsevanematel, et kõik huvid
oleksid tasakaalus ning jalgpall
pakuks ikka naudingut ja võidurõõmu.
Soovin kõigile ilusat kevadet
ja põnevat jalgpallihooaega!
Zurab Kvaratshelija,
treener

Veekeskus valmib!

õõm on tõdeda, et äsjastel
valimistel riigikogu ukse
taha jäänud Viljandimaa
saadikud on saadud tagasilöögist kiiresti üle saanud ja asunud
üheskoos usinasti järgmisteks
valimisteks ettevalmistusi tegema. Nende uus loosung “Teeme
Viljandisse veekeskuse veelgi
kiiremini!“ on ka juba esimesi
silmaga nähtavaid ja käega katsutavaid tulemusi andnud.
Lehe toimetusel õnnestus uue
spaa ukse vahelt ka sisse piiluda. Vett veel ei olnud, parasjagu
toimus personali väljaõpe. Küsimusele, millal veekeskus esimesi
veemõnude nautijaid loodab vastu võtta, saime esialgu vastuseks,
et tark ei torma. Vestluse käigus
selgus siiski ka täpne aeg – mõne
korra näeme Viljandi järvel veel
jää mineku ja tuleku ära, siis
ehk. Ujumisradade, liutorude
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ja saunade teemal olid parasjagu kohal viibinud linna ja valla
esindajad veel kidakeelsed. Saladusloori kergitati pisut ainult selles osas, et kindlasti tuleb majja
muuseum, kuhu kogutakse kõik
viimasel paarikümnel aastal
veekeskuse ehitamise eeltööna
koostatud uuringud, tellitud
projektid, vastuvõetud volikogu
otsused ja lehtedes kirjutatud artiklid. Kindlasti tuleb ka auraamat, kuhu kantakse kõigi veekeskust lubanud ja omavalitsuste
volikogudesse pääsenute nimed.
Üheskoos tõdeti, et kuna seda
materjali on omajagu palju, siis
saab ehk paar ujumisrada esialgu plaanitust vähem teha. Asi on
siiski seda väärt, sest Viljandi oli
tuntud sisekuurort juba ammu.
Selle järjepidevuse ja ajaloolise
mälu säilitamine on vajalik. Kas
siis praegu juba majale veekes-

kuse sildi kinnitamine liiga ennatlik polnud? Selle peale vastasid kõik kohaviibinud poliitikud
nagu ühest suust, et loomulikult
mitte! “Aastate jooksul veekeskusega plaani peal ühest kohast teise hüppamine on inimestes palju
segadust tekitanud. Inimestelt
ei tohi lootust ära võtta. Sildiga
näitame, et oleme teel,“ kinnitas
vallavanem.
Positiivsena jäi lõpetuseks
kõlama uudis, et juba praegu
saab Viljandi vallavalitsusest
taotleda avatava veekeskuse
piiramatu tasuta kasutamise
perepiletit (kaks täiskasvanut ja
kuni kuus alaealist last) terveks
aastaks. Selleks tuleb ainult oma
pere rahvastikuregistris Viljandi
valda sisse kanda. Täpsema info
saamiseks tuleb pöörduda vallamajja.
VVT

18. aprillil kell 10 Mustla rahvamajas kino “Kapten Morten lollide laeval“.
**********

20. aprillil kell 10 Paistu rahvamajas Viljandi maakonna harrastusteatrite päev, esinevad maakonna teatritrupid.
**********

22. aprillil kell 19 Paistu rahvamajas film “Lõbus perekond” pilet
5.-/4.-.
**********

27. aprillil kella 8–14 avatud kalasadamate päev Valma külas
Vanasauna puhkealal. Kavas kalakokk Urpo Reinthali õpituba,
õngeõpe lastele, järveakvaariumi kalaõpe lastele, teadusteater,
külas on kalateadlane Ain Järvalt, päevajuht Arlet Palmiste, esinevad Arlet Palmiste ja Alexandr Aamisepp.
**********

30. aprillil kell 21 volbritrall Mustla rahvamajas: DJ Aare, heategevuslik tordioksjon, kunstikooli noorte moešõu, parimale kostüümile auhind. Laudade ettetellimine, laua katab igaüks ise.
Pilet eelmüügist 8 €, kohapealt 10 €.
**********

3. mail kell 18 esinevad Puiatu rahvamajas kevadkontserdil
ansambel Olla Daam ja meeskoor Sakala topeltkvartett Hellad
Kellad koos Heimtali põhikooli solistide ringi õpilastega. Sissepääs 2 €.
**********

10. mail kell 17 Saarepeedi rahvamajas kooli ja lasteaia emadepäeva kontsert.
**********

11. mail kell 13 Valma infopunktis emadepäevakontsert. Kaetud
on kohvilaud.
**********

11. mail toimub Puiatu rahvamajas emadepäevakontsert, kus
esinevad naisansambel Olla Daam Toomas Volli juhendamisel
ja Sakala meeskoori topeltkvartett Hellad Kellad.
**********

Tarvastu muuseumis aprilli lõpuni Maie Perve tikutooside näitus.
**********

Tarvastu raamatukogu näituseruumis Tarvastu lasteaia kunstitööde näitus.
**********

Mustla rahvamajas Naiskodukaitset ja Tarvastu jaoskonda tutvustav näitus “Minu kohus!”. Näitus jääb avatuks kuni 29. aprillini.
**********

Pere ostab auto kuni 1300 €. Võib ka ülevaatuseta. Tel 5819 0200.
**********

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

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

Tarvastu Jüri talu OÜ ostab ja rendib põllu- ja heinamaid Viljandi vallas. Korrektne rendimaksete tasuja! Tel 504 6625, e-post
tarvastu.juri@gmail.com.

SPORDITEATED
20. aprillil kell 12 kohtuvad Soe staadionil Eesti meistrivõistluste
III liiga mängus FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – FC Vastseliina.
Veekeskuse silt endisel pangahoonel näitab, et ettevalmistustega ollakse juba lõpusirgel. Artikkel saabus toimetusse
1. aprillil.
Foto: Raivo Laidma

**********

4. mail kell 12 kohtuvad Soe staadionil Eesti meistrivõistluste III
liiga mängus FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – Tartu JK Tammeka IV.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

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

Jalgpalliklubi FC Tarvastu eelkäija JK Jõmmid 1996. aastal Rootsis Bullerby
Cupil. Taga seisavad klubi asutajad (vasakult) Aivar Mastik ja Tõnu Almre
ning treener Antti Rosenberg.
Foto: erakogu

Eakate
tervisepäevad
toimuvad
Valgerannas

V

Viljandi valla raamatukogud tähistavad 23. aprillil

RAAMATU JA
ROOSI PÄEVA
Külasta sel päeval raamatukogu ja
saa osa üllatustest!

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

puurvesi

iiratsi päevakeskus korraldab juba kuuendat korda
valla eakatele tervisepäevi mere ääres Valgerannas. Sel
aastal toimub ettevõtmine 15.-17.
juulini. Majutus on Andropoffi
Villa peamajas ja suvemajades,
kus on kuuekohalised boksid
kolme magamistoaga, elutuba
kööginurgaga ja saun. Tervisepäevade teemaks on seekord
“Toitumisjuhised ja tegevusteraapia eakatele“. Toimuvad loengud ja individuaalkonsultatsioonid toitumisnõustajalt, kuulame
perearsti loenguid, õpime tundma ravimtaimi, teeme kepikõndi, jalutuskäike metsa ja mere
äärde. On võimalus määrata
KMI-d, organismis vee- ja rasvasisaldust ning lihasmassi, saame
teada oma bioloogilise vanuse.
Osavõtumaks on 55 eurot,
millega tasume osaliselt majutuse, transpordi ning kaks hommikusööki Rootsi lauas. Üritust
toetab Viljandi vallavalitsus.
Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 15. maiks Viiratsi päevakeskuses. Teavet
jagab päevakeskuse perenaine
ja korraldaja Urve Kimmel tel
5661 8546.

Mälestame
ANTS KARELL
09.07.1936 – 01.03.2019
Mähma küla
ANTS MUST
04.05.1932 – 02.03.2019
Ramsi alevik
ENNO AASMÄE
26.12.1943 – 02.03.2019
Sultsi küla
AHTI PUUSAAR
28.02.1952 – 05.03.2019
Ramsi alevik
MILDAROSAVIA ALLAS
17.06.1928 – 07.03.2019
Pinska küla
MALLE KAUP
16.06.1940 – 08.03.2019
Oorgu küla
ARNOLD RITSON
06.12.1932 – 13.03.2019
Laanekuru küla
NIKOLAI ZUJEV
05.12.1934 – 14.03.2019
Kiisa küla
OLAF SAMARÜÜTEL
05.09.1930 – 15.03.2019
Vana-Võidu küla
OLEV ILVES
29.11.1941 – 22.03.2019
Ramsi alevik

IRENE TSÄÄRO

100.
23.05.1919

Suislepa küla

MAIMU KALA

96.
10.05.1923

Mustivere küla

GERHARD ORG
PEETER HUNT

92.
01.05.1927
31.05.1927

Kärstna küla
Viisuküla

MAI RAMMO

91.
27.05.1928

Päri küla

90.
LEIDA RISTISAAR
19.05.1929
ELMAR-JOHANNES
HANSCHMIDT 24.05.1929
VIKTOR PRANTS
ESTOR KUUSKOR
LEHTE LEPIK
EVI-MARGARETHE
KUSLAP
HILDA AUKSMANN
ARVO MADSEN
AAVO KIVISILD
AIVO PIKK
ARNO TAFENAU
JAAK PIHLAK

Villa küla
Oiu küla

85.
12.05.1934
12.05.1934
14.05.1934

Peetrimõisa küla
Paistu küla
Väike-Kõpu küla

15.05.1934
28.05.1934

Viiratsi alevik
Mustivere küla

80.
05.05.1939
20.05.1939
25.05.1939
25.05.1939
27.05.1939

Jämejala küla
Leemeti küla
Ruudiküla
Porsa küla
Lätkalu küla

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 14.
Leeritunnid algusega kell 12.
19. aprillil kell 14 suure reede
jumalateenistus talvekirikus.
21. aprillil kell 14 Kristuse
ülestõusmise püha jumalateenistus kirikus; kell 12.00–13.30
pühapäevakool (12.30 munaveeretamise võistlus Koolimäel).
25. aprillil kell 12 kirikukellade helistamine (Hugo Treffneri
Gümnaasiumi korraldatav mälestushetk).
Täpsem info: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
PAISTU
MAARJA KIRIKUS
18. aprillil kell 18 suure neljapäeva õhtupalvus armulauaga.
19. aprillil kell 17 suure reede
kontsertjumalateenistus: orelitsükkel “Mõtisklused Ketse-

mani aias”, orelil Tuuliki Jürjo,
mõtisklused Villu Jürjo.
21. aprillil kell 14 ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga.
5. mail kell 14 jumalateenistus
armulauaga.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
14. aprillil kell 11 palmipuudepüha.
18. aprillil kell 11 suur neljapäev.
19. aprillil kell 11 suur reede.
21. aprillil kell 11 ülestõusmispüha.
28. aprillil kell 11 ülestõusmisaja teine pühapäev.
5. mail kell 11 ülestõusmisaja
kolmas pühapäev. Teenib õpetaja Villu Jürjo.
12. mail kell 11 ülestõusmisaja
neljas pühapäev.
Õpetaja vastuvõtt pastoraadis
reedeti 12-15.

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

