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Jaan Tõnisson 150 – rahvas austas
suurmeest tema sünniaastapäeval ja
noored mõtisklesid Eestimaa väärtustest

22.

detsembril möödus
150 aastat Viljandi
vallast Surva külast
Mursi talust pärit suurmehe
Jaan Tõnissoni sünnist. Jaan Tõnisson oli mees, kes eestluse kui
erilise väärtuse kandjana väärib
ka erilist tähelepanu.
„Vaim on see, mis elustab, idee
ehk aade viib edasi,“ kirjutas
Jaan Tõnisson 1927. aastal ja see
tsitaat on suurmehele iseloomulik. Tõnisson oligi eelkõige tuntud aatemehena. Oludes, kus
üks osa hoidis Vene, teine Saksa
poole, pani Jaan Tõnisson lootuse eelkõige Eesti rahva elujõule.
Tema rahvuslik võitlus sai alguse kõikjal eesti keele kõnelemise
nõudest. Teda on nimetatud Eesti rahvusliku mõtte sõnastajaks,
rahvusliku iseteadvuse teljeks,
laulupidude hingeks, ühistegevuse eestvedajaks ja ka Eestimaa
kroonimata kuningaks.
Tõnissoni mõte oli, et kui rahvuslik eneseteadvus on paigas,
siis saame kõikidest muudest
probleemidest üle. Suurmehe sünnist möödus 150 aastat,
kuid tema mõtted on endiselt
omal kohal: töö on see, mis meid
edasi viib; õigluse eest võideldes
kindlustame iseenda ja oma rahva vabaduse.
Soovides, et noored mõtleksid
eestlusele kui väärtusele, korraldasid Viljandi vald, Tänassilma
külaselts ja Kalmetu põhikool
essee- ja luulevõistluse „Eestlane olla on uhke ja hää“, kuhu
laekus 57 tööd – 26 esseed ja 31
luuletust.
Võistlustöid kirjutasid noored
kolmest gümnaasiumist ja neljast põhikoolist: Abja gümnaasiumist, Viljandi gümnaasiumist, Tarvastu gümnaasiumist,
Saarepeedi koolist, Kalmetu
põhikoolist, Holstre koolist ja
Viljandi Vabast Waldorfkoolist.
22. detsembri sündmus algas
Mursil Tõnissoni sünnikohas
mälestushetkedega. Suurmeest
meenutasid Kalmetu põhikooli õpilane Oliver Truu, Viljandi
vallavanem Alar Karu, riigikantselei EV 100. aastapäeva juhtrühma esimees Toomas Kiho,
Aare Pällin Jaan Tõnissoni Seltsist, EKRE esindajad, Mulkide
Selts ja kohalikud inimesed.
Järgnes meenutuspäev Kalmetu põhikoolis, kus oli üles pandud Heiki Raudla ja Riina Eigi
koostatud näitus „Jaan Tõnisson
karikatuuris aastail 1918-1940“.
Kaks suurepärast ettekannet
eestlusest pidasid Helir-Valdor
Seeder ja Rein Veidemann, kes
võttis oma mõtted kokku nii:
“Eestlaseks olemise mõte seisneb

teadmises ja enesekinnituses, et
me ei ole väljasurev rahvas, vaid
meil on lootust, mille nimel me
elame ning mille määra me iga
päev ise kasvatame.“ Helir-Valdor Seeder esines tõetruult Jaan
Tõnissonina, millele aitasid kaasa Ugala grimeerijad.
Noorte omaloominguvõistluse võitjad lugesid ette oma töid.
Kõik võistlusel osalejad said
kingiks EV 100 rinnamärgi ning
parimad neist ka kingitused ja
vallavanema tänukirja.
Meenutuspäeval võistlesid
kuus kooli ka teadmistes. Viktoriini võitis Tarvastu gümnaasium.
Ene Saar,
sündmuse korraldusmeeskonna liige
Rein Veidemanni ettekannet teemal „Mida tähendab olla eestlane“
ja Helir-Valdor Seedri ettekannet
„Jaan Tõnisson kui aatemees“ saab
täispikkuses lugeda Viljandi valla
kodulehelt.

Fotod: Peeter Arro
Kõigepealt kogunesid mälestuspäeval osalenud Mursi talu maadele, et suurmehele tema sünnikohas austust avaldada.

Noorte omaloominguvõistluse parimad:
Esseevõistluse IV-VI klassi
õpilaste vanusegrupis
Ingrid Kallas , Kalmetu Põhikool
Kadri Lorup, Kalmetu Põhikool
VII-IX klassi õpilaste vanusegrupis
Karl Kristofer Alp, Tarvastu
Gümnaasium
Lisell Valgre, Kalmetu Põhikool
Robin Liiber, Viljandi Gümnaasium
X-XII klassi õpilaste vanusegrupis
Meeri Helena Kalamees, Tarvastu Gümnaasium
Rivo Orujärv, Tarvastu Gümnaasium
Luulevõistlusel IV-VI klassi
õpilaste vanusegrupis
Marleen Uha, Saarepeedi Kool
Emily Andra Angerjas, Kalmetu Põhikool
Annaliisa Aas, Holstre Kool
Laura-Liis Kask, Holstre Kool
VII-IX klassi õpilaste vanusegrupis
Mirabell Veli, Viljandi Vaba
Waldorfkool
Sander-Marek Tamm, Holstre
Kool
Brigitta Oja, Saarepeedi Kool
X-XII klassi õpilaste vanusegrupis
Merily Marksalu, Abja Gümnaasium
Erki Laanemäe, Viljandi Gümnaasium
Reliine Allik, Viljandi Gümnaasium

Kalmetu koolis sai vaadata Jaan Tõnissoni teemalist näitust, kuulata ettekandeid ja noorte mõtteid eestlusest.

KOMMENTAAR
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ida oleks mõelnud ja tundnud Jaan Tõnisson, kui
ta oleks kuulnud või lugenud
noorte essee- ja luulevõistluse
lugusid tema 150. sünnipäeva
tähistamisel?
Arvan, et ta oleks tundnud
heameelt selle üle, et eesti vaim
on alles, ja rõõmustanud, et noored peavad tähtsaks oma emakeelt ja mõtete väljendamist
eesti keeles. Oleks rõhutanud
hariduse, eriti eestikeelse hariduse tähtsust ning korranud,
et ärge kunagi unustage, et olete eestlased ja teie emakeel on
eesti keel. Siis jääme alles, sest
pidagem meeles, et valitud rahvas on see, kes on alles. Kui teie
teed ka viivad kaugetele maade-

le õppima ja töötama, siis ikka
selleks, et sealt targemana koju
tulla ja Eesti elu edasi viia. Pidage meeles, et üks inimene võib
palju jõuda, aga koos jõuab ikka
rohkem. Seepärast ärge unustage ühistegevust. Ega ka seda, et
oleme kaua aega olnud maarahvas ja meie juured on maal. Kui
meil on alles maa, siis kestame
ka rahvana edasi.
Nii oleks vast mõelnud Jaan
Tõnisson. Aga nüüd, uuemal ajal
öeldakse, et eestlane olen ja eestlaseks jään. Seda soovingi teile
ja tänan teid kõiki nende heade
mõtete eest, mis te oma luuletustesse ja esseedesse kirja panite.
Helir-Valdor Seeder,
Riigikogu aseesimees

Ugala grimeerijate abiga oli HelirValdor Seedrist saanud vägagi tõetruu Jaan Tõnisson.
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VALLAVOLIKOGU VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel detsembrikuus
• Kehtestati Tobra tee 2 katastriüksuse (62904:002:0106) detailplaneering.
• Võeti vastu muudatused Viljandi valla 2018. aasta eelarve
alaeelarvetes.

• Kiideti heaks osaühingute Tarvastu Varad ja Ramsi VK
ühinemisleping. Tarvastu Varad
ühines osaühinguga Ramsi VK,
kusjuures ühendatav ühing loetakse lõppenuks. OÜ Tarvastu

Varad vara, sealhulgas kohustused, lähevad ühinemise registrisse kandmisel üle osaühingule
Ramsi VK. Ühinemise käigus ei
suurendatud ühendatava äriühingu osakapitali.

Viljandi Vallavolikogu detsembrikuu istungil

Mullu novembris toimunud lusikapeol kinkis vallavanem hõbelusika 41
lapsele, kes olid sündinud 3. kvartalis. Loodame, et tänavu sünnib uusi
vallakodanikke veelgi rohkem. Fotol lähevad hõbelusikat vastu võtma
Kätlin Ilusk ja Indrek Klein koos oma pisitütrega. Foto: Airika Vettik

• Kiideti heaks Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+.
• Suunati Viljandi valla 2019.
aasta eelarve teisele lugemisele.
• Võeti vastu Viljandi valla huvihariduse ja huvitegevuse 2019.
aasta tegevuste kava, sealhulgas
kinnitamine ja tegevuste kavas
muudatuste tegemise volitamine.

• Kehtestati Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ning teenistuskohtade
koosseis.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu määrus nr 59 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord“.

• Võeti vastu Viljandi valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub
30. jaanuaril.

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

Hää Viljandi valla elanik!
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õigepealt – ole tervitatud uue
aasta saabumise puhul! Loodetavasti tuleb see parem kui
eales varem. Iga uue alguses on meil
vähemalt õigus loota, et see nii läheb.
Uskuda siira optimismiga helgemasse tulevikku on igal juhul parem, kui
mõelda, et elul on meile vaid kaikaid
kodaratesse loopida. Ka eelmisel aastal polnud viga.
Kui tavaliselt kutsutakse sünnipäevale vaid oma kõige lähedasemad, siis
eelmine aasta oli eriline selle poolest,
et saime üheskoos tähistada oma va- Kaupo Kase
bariigi sajandat sünnipäeva. Nii pikka
ja tähendusrikast pidu polegi meil vist eales olnud. Loodetavasti
sai igaüks natukenegi rohkem oma riigi kohta teada – sünnipäevalapselt ikka uuritakse, mis ta oma elus korda saatnud on.
Võib-olla saadi oma kodumaaga isegi lähedasemaks.
Aga see pidu pole veel läbi – 2019 saab olema järjekordne elamuste aasta. Meid ootavad ees uued Eesti jaoks olulised ning tähistamist nõudvad ajaloolised sündmused, üks neist on Vabadussõda ning selle lugu. Kui Eesti Vabariigi suure juubeli tähistamist
poleks nii suurejooneliselt ette võetud, siis poleks see kindlasti
ka nii paljude inimesteni jõudnud. Sama oluline, nagu on meile
oma lapse või memme sünnipäev, millelt me ei raatsi mingi hinna
eest puududa, võiks olla ka kodumaa pidupäev.
Mida saame ise ära teha, et ka järgnevad põlved saaksid seda
kõike sama ägedalt tähistada? Meil on vaja inimesi. Soovin, et
uuel aastal kosuks ja kasvaks ka meie valla pere ning et kõigile
jätkuks siin tööd ja leiba. Samuti seda, et järjest rohkem noori
leiaks pärast õpinguid võimalusi meie piirkonnas ennast teostada. Meie rikkus on meie inimesed. Märgakem enda kõrval olevaid inimesi ja olgem nende suhtes abivalmid – mitte keegi ei
tohiks tunda end mahajäetuna.
Samas ei tasu ära unustada ka meie teist rikkust – loodust. Kuigi mõned asjad võivad tunduda liiga tavalised, on meie metsad,
rabad ja järved enneolematult erilised. Hoidkem ja kasutagem
meid ümbritsevat ilu heaperemehelikult! Meil on, mille üle uhke
olla. Kas või hoole ja armastusega üles ehitatud kodud, mida
leidub meiegi vallas hulganisti.
Lihtsalt uskuge endasse ja uskuge Eestisse! Igaüks võiks tunda
end selle suure pere ehk riigi tähtsa liikmena. Ja riik võiks perepeana seda turvalist tunnet veelgi suurendada.
Head uut aastat Sulle ja Su perele!
Kaupo Kase,
vallavolikogu esimees

TEATED
Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+
heakskiitmine
Viljandi Vallavolikogu 2018. aasta 27. detsembri määrusega
nr 1-2/58 kiideti heaks Viljandi maakonna arengustrateegia
2035+. Viljandi maakonna arengustrateegiaga saab tutvuda
aadressil: http://www.vol.ee/arengukavad
***
Viljandi Vallavalitsus teatab Päri külas Tobra tee 2 katastriüksuse 62904:002:0106 detailplaneeringu kehtestamisest
Viljandi Vallavalitsuse 19.12.2018 korralduse nr 1242 alusel.
Detailplaneeringu eesmärk on Päri kaugküttepiirkonna uue
katlamaja ehitamiseks vajaliku krundi moodustamine ja
selle ehitusõiguse määramine. Detailplaneering ei muuda
üldplaneeringut ja olulist keskkonnamõju ette ei nähta.

SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile meie valla volikogu liikmeid.

O

LY KIRT

len üles kasvanud Pärnumaal Kikepera
külas metsavahi peres. Kooliteed alustasin Surju 8 -kl koolis.
Erihariduse raamatukogunduse erialal
omandasin Viljandi
Kult uurhar idustöö
koolis ja kõrghariduse
sotsiaaltöö erialal Tallinna Pedagoogikaülikoolis.
Kärstnasse asusin tööle 1976. aastal raamatukogu juhatajana. 1992 alustasin tööd Kärstna hooldekodus, millele lisandus 2014. aastal Kärstna
sotsiaalmaja juhtimine.
Olen MTÜ Kärstna Külaliikumine juhatuse liige ja MTÜ Kärstna Kultuuriait liige. Kuulun Eesti
Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liikmeskonda. Olen erakonna
Isamaa liige.
Minu peres on kolm täiskasvanud last ja neli
lapselast.
Sotsiaalvaldkond puudutab meid kõiki erinevatel eluetappidel. Selle valdkonna murede ja
rõõmudega olen tegelenud Tarvastu piirkonnas
mitu aastakümmet, volikogu liikmena juhtisin
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni. Viljandi vallavolikogus olen sotsiaalkomisjoni liige.
Meie riigis on toimunud ja toimub palju positiivseid muudatusi sotsiaalvaldkonnas. Sellel on suur
mõju Viljandi valla sotsiaaltöö, sotsiaaltoetuste ja
-teenuste kujundamisel.
Viljandi vallas on töökohad täidetud oma valdkonda tundvate spetsialistidega ja see on aluseks
sotsiaalpoliitika elluviimisel. Palju on loodud ja
luuakse toetavaid ja paindlikke teenuseid.
Eriti südamelähedane on mulle kodus elamist
toetavatel teenuste arendamine. Praegu on väga
suur surve ööpäevaringsele teenusele, seda leevendaks kindlasti intervallhoiu- ja päevahoiuteenuse loomine.
Murekohti on suures vallas palju, üheks on
kindlasti inimeste eluruumide olukord. Palju on
osutatud abi küttekollete remontimisel, kuid igas
kodus ei lahenda see olukorda. Sotsiaaleluruumi
pakkuvaid asutusi on meil neli ja üks sotsiaalmaja,

kuid vajadus nende kohtade või korterite järele on
suurem.
Ühinenud vald on tegutsenud aasta. Palju on
tehtud ja palju on teha.
Minu üleskutse vallarahvale on, et märgake abi
vajavat inimest, perekonda ja teatage piirkonna
sotsiaaltöö spetsialistile. Nii on võimalik kiiremini
abi pakkuda.
Iga inimene on väärtus, igast olukorrast on väljapääs. Püüame seda leida koos abivajaja ja võrgustikuga.
Andke tagasisidet, kui on mõni kiiduväärt tegu!

ANDRUS JÜRGENSON

O

len sündinud
1974.
aastal
Elva linnas ja
lõpetasin seal 1992.
aastal Elva keskkooli.
Kuna minu esivanemad on pärit Viljandi- ja Valgamaa piirilt,
olen lapsest saadik
olnud tihedalt seotud
Tarvastu
kandiga.
Sealt pärinevad ka esimesed kokkupuuted maaelu ja loomakasvatusega
ning loogilise jätkuna asusin Eesti Maaülikoolis
õppima loomakasvatust. Lõpetasin ülikooli 2002.
aastal bakalaureusekraadiga. Seejärel asusin tööle osaühingu Nukike juhatajana Tarvastu vallas.
Tänaseks juhin osaühingut Väluste PL ja sellega
seonduvaid põllumajandusüksusi.
Meie pere on viieliikmeline: lisaks minule elukaaslane Maarika ja kolm poega. Hobideks on mul
korvpall ja tennis, mille harrastamiseks on meie
vallas head võimalused.
Olen Tarvastu gümnaasiumi hoolekogu liige ja
praegu õpib selles koolis meie pere kaks poega,
noorim käib alles eelkoolis.
Vallavolikogus olen juba kolmandat perioodi.
Südamelähedasemad teemad on ettevõtlus ja
maaelu säilimine. Praegu, kui meie piirkonnas
jääb inimesi järjest vähemaks, on minu meelest
oluline, et ei seataks põhjendamatuid piiranguid
ettevõtlusele, ehitistele ja inimtegevusele. Kutsun
valla inimesi üles aktiivselt osalema Viljandi valla
üldplaneeringu koostamisel.

Viljandi vald arvudes
2019. aasta 3. jaanuari seisuga on Viljandi valla rahvaarv 13 636.
2018. aasta jooksul sündis 141 last;
suri 197 valda registreeritud inimest;
saabus 517 ning lahkus 595 inimest.

TEATAJA · 3

M

Kohalike aktiivsus andis Tohvri saunale uue elu

öödunud aasta 20. detsembril paigaldasid Viljandi valla töömehed
Tohvri saunamaja külge sildi
kirjaga Tohvri SPA – kuigi maja
pole väljast muutunud, ootavad
sees uued saunaruumid, mida
kohalik kogukond ise töös hoidma hakkab.
Vallavanem Alar Karu avas
koos volikogu esimehe Kaupo
Kasega sauna 21. detsembril,
et rahvas saaks juba enne jõule
saunamõnusid nautima hakata.
Avamisele oli tulnud ligi kakskümmend Tohvri elanikku, kellest mõni oli kohe ka rätiku kaasa võtnud, sest elektrikeris ootas
esimesi leiliviskajaid. Osaühing
Mulgi Ehitus tegi sauna korda
vähem kui kuu ajaga.
Tohvril elav Mariika Kiivikas,
kes algatas möödunud aasta
kevadel sauna heaks allkirjade
kogumise, tõdes, et kõigil kortermajades elavatel inimestel
pole isegi korralikku pesemisvõimalust. Naise sõnul muutus
vana saun kasutuskõlbmatuks
rohkem kui aasta tagasi. Kiivikas ütles, et remondi saanud
saun on ennekõike pesemiskoht,
aga vähemtähtis pole naise sõnul ka see, et inimesed saavad
kokku tulla ja suhelda.
Saunal hakkab silma peal
hoidma äsja loodud Tohvri küla
mittetulundusühing. Sauna avamisel otsustati, et sauna külastus

hakkab pensionäridele maksma
kaks eurot ning tööealistele kolm
eurot. Elektrikerisega köetava
sauna perenaiseks oli nõus hakkama lapsega kodus olev SonjaGertruda Peters, kes lubas sauna
kasutama hakata kogu perega.
Tema vaeva peaks katma piletimüügist saadav tulu, vald hoolitseb kommunaalkulude eest.
Mariika Kiivikas ütles, et
Tohvrile on tulnud elama omajagu noori ja neid võiks veel juurde tulla, sest seal on kortereid,
mida saaks korda teha. Lastega
peredele on Tohvri naise sõnul
elamiseks ideaalne koht.
Vallavanem Alar Karu ütles,
et varem pakuti Tohvri elanikele võimalust käia bussiga Heimtalis saunas, kuid praegune variant on kindlasti parem. Ta kiitis kohalike aktiivsust ja leidis, et
kogukondlikku tegevust võiks
olla palju rohkem. Ühe leiliruumiga Tohvri saun ristiti naljaga
pooleks spaaks – seda seetõttu,
et sauna leiaksid tee ka noored,
kellele meeldib Karu sõnul teadupärast spaades käia. Ka Ramsi
ühissauna, mille eest kohalikud
võitlesid samuti allkirju kogudes, kaunistab spaa silt.
Vallavalitsusele on tulnud saunaremondi taotlus ka Kolga-Jaanist ning Karu sõnul on täiesti
reaalne, et ka see korda tehakse.
Ketlin Beljaev

Foto: Ketlin Beljaev
Kuigi saun pole suur, on see Tohvri elanike jaoks oluline – seetõttu sai see ka väärikalt külarahva osalusel avatud.

T

ohvri küla elanikud tänavad Viljandi vallavalitsust ja -volikogu meeldiva jõulukingi
– meie oma küla renoveeritud sauna taasavamise eest. Suur tänu kogu külakogukonna
poolt!
Tohvri spaa-saun on avatud laupäeviti järgnevalt:
12.00–14.00 – naised
Perepilet – 5 eurot
15.00–17.00 – mehed
Eribroneering teistel päevadel 10 eurot + iga
Alates kella 18st peresaun á 1 tund
lisatund 5 eurot
Täiskasvanud – 3 eurot
Peresauna registreerimine tel 5671 1937.
Pensionärid – 2 eurot
Teretulnud on ka naaberküla elanikud.

Holstre-Pollis jätkub suusatajate rõõmuks nii
looduslikku kui kunstlund

UUED TÖÖTAJAD

K

õigi talispordisõprade
rõõmuks tõi uus aasta
kaasa korraliku lumelisa.
Parimad võimalused lumerõõmude nautimiseks Viljandi vallas on kindlasti Holstre-Polli
vabaajakeskuses. Milliseid ajaveetmisvõimalusi vabaajakeskus
sel talvel pakub, selgitab keskuse
uus juhataja Tarmo Arak.
Tarmo Arak, milliseid sportimis- ja puhkevõimalusi Holstre-Polli vabaajakeskus praegu
pakub?
Suusatada saab kuuel eri raskusega rajal. Kevadel on taas
avatud rulluisurada ja võib mängida discgolfi. Muidugi pakume
aastaringselt ka igasuguste vabaajaürituste läbiviimist.
Kas lund on piisavalt ja kui
kauaks seda jätkub?
Metsaradadel on looduslik
lumi, millel saab praegu uisustiilis sõita. Kui lund juurde
sajab, teeme kindlasti ka klassikaraja. Staadionil on ligi meetri
paksune ja 550 meetri pikkune
valgustatud rada, kus saab sõita
nii klassika- kui uisustiilis. See
kunstlumerada peaks vastu pidama igasugusele sulale, mis
talvekuudel võib tulla. Valgus-

O

Holstre-Pollis ootavad suusatajaid erineva raskusega suusarajad ja imekaunis
loodus.
Foto: Tarmo Arak
tatud suusarada on avatud kella
üheksani õhtul. Kel suusavarustust pole, saab laenutada keskusest kogu komplekti nelja euro
eest. Suusa- ja discgolfiradade
kasutamine on tervisesportlastele tasuta. Teised teenused on
vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Mille poolest on Holstre-Polli
suusarajad erilised?
Holstre-Polli rajad teeb eriliseks just nende mitmekülgsus –
sama distantsi puhul on võimalik valida kergem või raskem
rada ja päris algajad võivad staadionil harjutada, ilma et peaks
üldse mägedesse minema.
Millised tööd sel aastal ees
ootavad?
Kindlasti tuleb suusaradade
äärest võsa piirata, sest peale
lumesadu vajub võsa suusatajale rajal ohtlikult ette. Ees ootab
kokkusaamine kettagolfi eestvedajatega, et arutada läbi ja viia

rada keskuse majast ja rollerirajast kaugemale, et suvel jääks
kõigile piisavalt ruumi.
Miks peaks Viljandi valla
inimene valima sportimiseks
Holstre-Polli?
Holstre-Polli asub väga kaunis kohas, eemal linnamürast ja
tööstusest. Siin treenides ümbritseb inimest puhas õhk ja ilus
loodus.
Kes on praegu vabaajakeskuse peamised kliendid?
Peamised kliendid on talvel
ikka suusatajad, kes sisustavad
oma vaba aega nädalavahetustel. Loomulikult oleme avatud
ka igasugusteks muudeks üritusteks (seminarid, laagrid, sünnipäevad jne). Kõik on oodatud
ja teenindame mõistliku etteteatamisajaga.
Kristi Ilves,
toimetaja

Tarmo Arak – Holstre-Polli
Vabaajakeskuse juhataja

len 45aastane ja elan Tarvastu
piirkonnas Kivilõppe külas.
Meie sportlik perekond on
viieliikmeline – mina, elukaaslane
Evi, tütred Egle ja Erle, poeg Andre.
Töötasin varem põhikohaga Viljandi päästekomandos päästjana ja olen
poole kohaga ka Tarvastu piirkonna
spordikoordinaator ning võimla juhataja. Minu hobideks on jahindus,
ning mitmekülgne tervisespordi ja
noorsootöö arendamine.
Olen Viljandi vallavolikogu liige,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.
Sihtasutust Holstre-Polli Vabaajakeskus näen tervikuna atraktiivse spordi-, turismi- ja külastuskohana, kuhu on hea tulla,
kus on mõnus olla ja kust positiivse tundega lahkuda ning veel
parema meelega tagasi tulla.

Vika Zieds – Tarvastu piirkonna
noorsoo- ja kultuuritöötaja

O

len sündinud Suure-Jaanis, lõpetasin Olustvere Teenindusja Maamajanduskooli agronoom-talujuhi erialal. Olen abielus
ja meie peres kasvab viis last. Vanim
tütar on täiskasvanud ja iseseisev,
kolm keskmist last õpivad Tarvastu
gümnaasiumis ning noorim käib Tarvastu lasteaias.
Olen Kodutütarde Tarvastu Taevavõtme rühmavanem ja Noorte
Kotkaste Tarvastu Tõhvide rühmavanema abi. 15 aastat olen kuulunud
Naiskodukaitse Sakala ringkonda, millest kolm aastat olin ka
Sakala ringkonna esinaine. Praegu kuulun Sakala ringkonna Tarvastu jaoskonda ja olen üks Tarvastu jaoskonna taasasutajatest.
Minu hobi on käsitöö ning tänu sellele on mul au kuuluda Tarvastu käsitöökoja toredate ja usinate naiste seltskonda.
Kuna minu suureks kireks on inimestega suhtlemine, võimatute missioonide vastuvõtmine ning organiseerimine, usun, et
mul on, mida anda Mustla rahvamaja ja Tarvastu Avatud Noortekeskuse arengusse.
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Heimtali põhikoolis saab läbi töö ja
mängu ettevõtlikumaks

ellist pealkirja kannab projekt, mis viis meie kooli 8.
klassi õpilased kahe kuu
kestel enne jõule ühel päeval
nädalas Mulgi savikotta. Nimelt
oli sealne osaühing nõus hakkama meie projektipartneriks Innovest toetuse taotlemisel. Erinevaid tegevusi jagub terveks
õppeaastaks, kuid enne jõule
lõppenud praktiline õpe avaldas
juba positiivset mõju kõigile osapooltele.
Savikoja perenaine Leili Randjärv seletas õpilastele keraamikakoja äri lahti ja nii käis igas
tunnis jutt ettevõtte rajamise ja
töös hoidmise erinevatest tahkudest: idee, oskuste ja teadmiste
omandamine, loomine/loovus,
tootmise organiseerimine, turundamine, reklaam – nii nagu
ainekavas sai kirja pandud.
Savikojas käis eelkõige praktiline töö: tootekavandid – saviga
“mängimine”, mille käigus kõigil valmis esimene tootenäidis;
järgnes kavandi paberile panek,

mille järgi sai arvutada materjali
mahtu, lihvida toote kuju; seejärel algas reaalne valmistamine
ja glasuurimine. Sinna juurde
kuulus esemete keraamikaahjus põletamine, mis võttis päris
kaua aega, sest igaühel valmis
kaks erikujulist asja ja need võtsid ahjus palju ruumi. Lõpuks,
kui õpilased said oma kätetööd
näha, olid silmis rahulolusädemed: ükski asi ei olnud läinud
katki, värvivalik oli huvitav ja
mitmekesine. Tööde valmimise ajal oli suureks abiks Külli
Allikvee. Kel oli tegutsemistuhinas aega tema nõuandeid
kuulata, sel tuli töö ka paremini
välja. Mõte esemed jõululaadal
maha müüa lendas prügikasti,
sest keegi ei raatsinud seda teha
– kõik viidi koju enda ja pere
jõulurõõmuks. Viimastes tundides esitlesid õpilased oma töid
ja arutlesid seejuures, kes oleks
nende toote tarbija, mis oleks
selle hind, kui palju sellest kulus materjali, elektri, vahendite

Kahe kuu jooksul tegi iga õpilane savist valmis kaks erinevat eset.
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Fotod: Urve Mukk
Savikoja perenaine Leili Randjärv tutvustas õpilastele äri teoreetilist poolt ja õpetas ka praktilist savitööd.
ja töö peale, kas midagi ka tulu
poolele jääks, kes seda ostaksid
või kus seda müüa võiks. Tore
üllatus oli esitluste juures savikoja perenaise Leili ettevõtjast
poeg Johannes, kes esines sõltumatu eksperdina ja andis näpunäiteid ning tegi ise ühe näidisesitluse toote müügimehena.
Mulle igatahes avaldas muljet.
Seega saime kinnitust, et ettevõtlusõpe pole ainult klassiruumis läbitav teooria, millele lisandub mõne ettevõtte
külastus, vaid saab ka päriselt
tööprotsessi läbida, mis annab
reaalsema pildi töömaailmast.
Teisel poolaastal seisavad ees
uued teemad ja ka projektitegevused, mis muudavad õppetöö

ühelt poolt mängulisemaks, aga
kindlasti ka praktilisemaks. Projekti kaasatakse veel teisi klasse ning osalemiseks pakutakse
võimalust Viljandi valla teistele
koolidele.
Heimtali põhikoolis on kolmandas kooliastmes valikaineteks majandusõpe (7. klassis),
ettevõtlusõpe (8. klassis) ja karjääriõpetus (9. klassis). Neid aineid on lihtne omavahel lõimida
ja läbida teemasid ning korraldada tegevusi kolmele klassile.
Minu siiras tänu Mulgi savikoja perenaistele Leili Randjärvele
ja Külli Allikveele, et nad meie
projekti ideega kaasa tulid ja
oma osa suurepäraselt ellu viisid. Nii nagu ajaleht Maa Elu

juba kirjutas, läheb neil hästi
ja tore oli seda protsessi kõrvalt jälgida. Meelde jäi, et nad
pole pidanud tegutsemisaastate
jooksul peaaegu midagi kulutama reklaami peale, sest töö ise
kiidab tegijat.
Projekt saab teoks Euroopa
Sotsiaalfondi meetme “Õppe
seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse “Ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasanditel” rahalisel toel.
Ettevõtlikku uut aastat kõigile!
Urve Mukk,
Heimtali põhikooli
õppealajuhataja,
majandus-, ettevõtlus- ja
karjääriõppe õpetaja

Heimtali loomestuudio on avatud!

etsembri esimesel päeval avas kauni Heimtali
mõisa kõrval mõisapargi
servas oma uksed uus ja hubane
Heimtali loomestuudio. Külalised tulid kingituste ning õnnitlustega ja perenaine pani kõik
soovijad kohe ka potiketrade
taha savitööd tegema. Loomestuudio asutaja Külli Allikvee ütles, et alguse sai kõik sellest, et ta
pärast Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskooli keraamiku
eriala lõpetamist enesele püsivat
tegutsemiskohta otsis. Koos kursusekaaslase Leili Randjärvega
asutati Mulgi savikoda, mis on

Kuna loomestuudio pere oli algusest
peale tubli, külastas neid ka jõuluvana, kes ei peljanud käpikuid saviseks
teha.
Foto: Getter Koobas

paljudele kindlasti tuttav kui
Loodi ristmiku ääres asuv armas
sinise katusega maja, mille uks
on sageli külastajatele kutsuvalt
lahti. Peagi selgus aga, et kuigi
Loodis käib mõnus elu ja seal
savikoda ka kindlasti jätkab,
siis ruum jääb oma ideede teostamiseks ja suuremate gruppide
võõrustamiseks vahel kitsaks.
Seega võttis hakkaja naine võimalusest kinni ning soetas endise Heimtali lasteaia hoone,
kus ta nägi võimalust oma ideede teostamiseks. Nüüdseks on
Leaderi toetuse abil soetatud
20 potiketra, millel saab korraga meisterdada terve grupp
külastajaid. Teadaolevalt on see
Eestis ja võib-olla ka Baltimaades suurim ketrade arv ühes
loomestuudios ning loomulikult on selle üle väga rõõmsad
külastajad, kes ei pea enam oma
järjekorda ootama, vaid saavad
kõik samal ajal näpud saviseks
teha. Potikedral saavad juba päris väikesed lapsed näpuga jutte
tõmmata ning toredaid mustreid
teha. Samas on sellest vaimustunud ka täiskasvanud, sest
pehme ning vormitav savi käte
all võib olla lausa meditatiivne
kogemus. Pole harvad juhused,
kus grupiga kaasas olevad meesterahvad lasevad naistel meisterdada ja hoiavad ise eemale, aga
kui pika veenmise peale põlle
ette ning savi kätte saavad, siis
tegutsevad mõnuga ja tunnista-

Heimtali loomestuudio avamisel tulid perenaist Külli Allikveed (paremal) õnnitlema ka abivallavanem Ene Saar ja
tema ema Aino Tuuksam (keskel).
Fotod: Kati-Katri Koppel
vad pärast isegi, et oli täitsa tore
midagi oma kätega valmis teha.
Kui tassid-kausid kedral valmis on tehtud, siis saab neid
samas ka põletada ning glasuurida. Kuna kogu protsess võtab
aega ja tavaliselt tuleb oma kausi või tassi kättesaamiseks kolm
korda kohal käia, siis seda armsamad need pärast on – ikkagi
oma kätega tehtud.
Nii Mulgi savikoda kui Heimtali loomestuudio ootavad
rõõmsal meelel nii külastajaid
kui meisterdajaid ja ka niisama
uudistajaid.
Kati-Katri Koppel

Potikedral meisterdamine toob naeratuse suule nii suurtel kui väikestel, assisteerib perenaine Külli Allikvee.
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Viiratsi lasteaial
täitub 60 aastat

iiratsi lasteaed Rüblik avati 1959. aasta jaanuaris 25 lapsele. Nüüd tähistab lasteaed juba oma 60. sünnipäeva. Sel
puhul meenutavad erinevate põlvkondade esindajad oma
lasteaia-aastaid.
Tuuli Türk,
Viiratsi kooli 6. klassi õpilane

M

Lapsevanem Margus Põldsepp esines koos Andro Ojakääruga sünnipäevapeol hoogsate lõõtsalugudega.
Fotod: Ketlin Beljaev

L

Vana-Võidu lasteaed
tähistas juubelit

asteaia direktor Eha Pihlak
märkis, et 55 aastat pole
palju ega vähe, vaid sõltub vaataja vanusest. „Lasteaia
puhul tähendab see sama, mida
perekonna puhul – on välja kujunenud väärtushinnangud,
traditsioonid, oma sõpradering,
on kujundatud oma maja ja selle
ümbrus vastavalt võimalustele ja
oma maitsele,“ lisas ta.
Lasteaed alustas tegutsemist
Vana-Võidu mõisahoones, kus
lastele oli rühmaruumiks üks
klassiruum. Lapsed käisid mängimas mõisapargis. Esimene juhataja ja asutajaliige oli Meida
Austrin. Kasvatajad tõid mänguasjad laste jaoks sageli oma
kodust. 1982. aastal kohandati
mõisahoone läheduses asuv
korterelamu lasteaiaks – siis said
lapsed ka aiaga piiratud õueala,
kuhu paigaldati ronimisvahendid.
Tänaseks on maja ja õueala
Eha Pihlaku sõnul kaasajastatud. Kapitaalremont tehti 2005.
aastal, 2015. aastal sai maja soojustamise käigus uue kolmevärvilise kuue ning ehitati avar
tuulekoda.
„Vana-Võidu lasteaia suurimaks eeliseks on kodusus ning
väiksem laste arv rühmades,“
märkis direktor. 15 last on liit-

rühmas ja sama palju aiarühmas. Samuti asub lasteaed naise
sõnul väga ilusas ja mitmekesises looduslikus kohas. Vähemtähtis pole Pihlaku sõnu ka see,
et personal on püsiv: üle 25 aasta
on koos temaga majas töötanud
lasteaiaõpetajad Varje Reede ja
Renate Mõttus ning kokk Ludmilla Aasna.
Direktori sõnul on neil väga
head ja aktiivsed suhted Viljandi Kutseõppekeskuse perega:
„Saame kasutada nende saali,
võimlat, staadioni ja bussi. Raamatukogutöötajad organiseerivad lasteaialastele lugemishommikuid ja kohtumisi külalistega,
õpilased on paigaldanud lasteaia
õuealale lindude pesakaste ning
valmistanud mänge,“ märkis
Eha Pihlak.
Ka vanemad on naise sõnul
väga abivalmid. Näiteks paigaldasid isad lasteaia õuele mängumaja, emad on toonud lasteaiale
erinevaid materjale meisterdamiseks.
Ka lapsevanem Margus Põldsepp, kes tõmbas koos Andro
Ojakääruga lasteaia sünnipäevapeol lõõtsa, on direktori sõnul
lahkelt pakkunud võimalust lastele pille ja noori tublisid muusikuid tutvustada. Tuntud muusik
on ka varem lasteaia üritustel

Elo Paap,
ettevõtja, terviseedendaja,
OÜ Heaole superviisor

V

Viljandi valla esindajad kinkisid lastele pidupäeva puhul Legod.
pilli- ja lauluviisi üles võtnud –
isadepäeva peo ajal moodustas
ta isadest ja lastest näiteks bändi,
kes siis koos musitseeris.
„Hea koostöö ja üksteisest
hoolimine on meie soov ka järgnevateks aastateks. Särasilmsed
lapsed ja toetavad lapsevanemad on innustuseks edaspidiseks,“ lisas Pihlak.
Viljandi vallas tegutseb kokku
11 lasteaeda, millest kolm on liidetud koolidega.
Ketlin Beljaev

Viljandimaa Omavalitsuste Liit ootab
Viljandimaa vapimärgi kandidaate

V

apimärk on Viljandi maakonna kõrgeim autasu
Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö
ja tegevusega eriti silmapaistvalt
kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas Viljandi
Maavalitsus Eesti Vabariigi 85.
sünnipäeva auks. Seni on vapimärgi pälvinud 16 Viljandimaa
väärikat inimest. Esimene vapimärk omistati kodu-uurija Enno
Piirile, eelmisel korral pälvis
selle pikaaegne avaliku võimu
teostaja Tarmo Riisk.
Ettepaneku vapimärgi andmiseks võivad teha kõik inimesed
ja organisatsioonid. Taotlus peab
olema kirjalik, vabas vormis
ning eraldi blanketti selleks vaja
ei ole. Esitada tuleb kandidaadi
ees- ja perekonnanimi, tegevusala, teenete kirjeldus ja andmed
esitaja kohta.

Ettepanekuid
kandidaatide kohta oodatakse kirjalikult
postiaadressil Vabaduse plats
4, Viljandi, 71020, Viljandimaa
Omavalitsuste Liit või e-posti
aadressil vol@vol.ee märksõnaga „vapimärk”. Ettepanekute
esitamise tähtaeg on 29. jaanuar
2019 (kaasa arvatud).
Viljandimaa vapimärgi andmise otsustab Viljandimaa Vapimärgi Nõukogu. Vapimärgi
pidulik üleandmine leiab aset
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimehe ja Kaitseliidu Sakala
maleva pealiku korraldataval pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril, millega tähistatakse Eesti
Vabariigi 101. sünnipäeva.
Viljandimaa vapimärgi statuut
on leitav Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehelt www.vol.
ee.

eelde on jäänud see, et lasteaias pidi lõunaund magama.
Viimasel aastal tundus see eriti tüütu. Õnneks õpetajad halastasid mõnikord ja lubasid meil varem üles
tulla. Ükskord sõin suppi, mida veel
kolm korda juurde küsisin, sest see
oli nii maitsev. Koolis pole kunagi nii
maitsvaid sööke saanud. Toredaim
asi oli talvel loomulikult kelgutamine ja sügisel ning kevadel mäest alla
rullimine. Soovin lasteaiale edu ja
pikka iga ja et sinna majja jätkuks
alati palju rõõmsaid lapsi!

iiratsi lasteaed on koht, millest mõtlen tihti. Käisin selles toredas majas lasteaias aastatel 1974-1978. Vahel, kui soovin, et
hinges tekiks selline soe ja hea tunne, mõtlen ikka sellele toredale
majale ja seal veedetud ajale. Mis teeb Viiratsi lasteaia selliseks
tähendusega kohaks? Selget vastust sellele ei olegi, kuid on seigad, mis mälusopist üles kerkivad: hoolivad kasvatajad, kellega
sai mõnikord isegi nende koju kaasa kiputud; karged ja mõnusad
unetunnid verandal olevas magamistoas – küll seal oli magus magada, ja ka salaja varikatuse äärtest pigi söömine, mis oli keelatud,
aga seda ahvatlevam, sest see oli ju „näts“. Meenub ka kõditav
esinemiselevus enne lasteaia pidusid ja lõunased „keikad“ külanõukogus, kus küla tittedele pidulikult nimi pandi. Loomulikult
ei unune ka see, kui viimases rühmas kevadel üksi koju lubati
minna – oli uhke tunne, et nüüd olen juba nii suur ja tark.
Soovin oma lasteaiale sünnipäevaks armastust, et igaüks selles
majas tunneks end hoituna. Lisaks soovin kindlaid reegleid, et
lastel oleks turvaline kasvada, ning palju loovust, mis teeb mängimise ja töötamise mõnusaks!
Sanna Silde,
Viiratsi lasteaed Rüblik, 6aastane

M

ulle on meelde jäänud, et ükskord kõndisime staadioni juurde. Me mängisime seal jalkat ja jooksime võidu. Pärast tegime kaugushüpet.
Soovin, et lasteaias oleksid viisakad ja sõbralikud lapsed ja et mul
oleks palju sõpru.

Lasteaed tähistab oma sünnipäeva nädala jooksul
28. jaanuarist 1. veebruarini.
Oleme mõelnud kõigi huviliste peale ja jaganud nädala nii, et kõigile
jaguks aega: 28. jaanuaril on sünnipäevanädala avamine; 29. jaanuaril toimub vilistlaste päev, kuhu ootame vilistlasi külla kell 15-17; 30.
jaanuaril on sünnipäevaõhtu koos vanematega ja 31. jaanuaril laste
päev; 1. veebruaril toimub külaliste päev koos piduliku aktusega.
Ootame külla!
Viiratsi lasteaia Rüblik pere

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal
AEGVIIDU PUIT AS
Harjumaal
VIIRATSI SAEVESKI AS
Viljandimaal

OSTAB

KUUSE- JA MÄNNIPALKI
www.nordwood.ee
tel 520 2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee
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Sündmusterohket kultuurija spordiaastat!

ue aasta alguses meenutatakse ikka möödunut ja
peetakse plaane algavaks
aastaks.
Kui nüüd mõelda 2018. aastale, siis oli see Saarepeedi rahvamajale väga edukas. Meil on tublimatest tublimad kollektiivid,
meil on spordigrupid, kes majas
tegutsevad, meil on tublid tööinimesed. Aitäh teile, et olemas
olete, ilma teieta poleks ju meid!
Jõuluettevalmistustega alustasime 29. novembril, kui korraldasime jõuluõpitoad. Külas oli
Mursi käsitöökambri perenaine
Merle, kelle abiga sai valmistada
vanaaegseid jõulumunasid. Veel
sai käsitööringi juhendaja Sigridi käe all teha toredaid helkureid
ning ideid ja mõtteid klaaspurkide kaunistamiseks. Kohapeal
valmistatud ahjusoojad küpsetised täitsid kõhtu ning kuum jook
andis kosutust. Oli igati tore kohtumine enne peohooaega.
Saarepeedi rahvamaja on natuke teistsuguse suunitlusega
kui tavapärane rahvamaja. Kuna
meie saali kasutatakse ka sportimiseks, siis saali kaunistamine
ja kuuse tuppatoomine toimub
vahetult enne pidu. Me ei saa
kõike valmis sättida ega pidude
ootele panna.
9. detsembril ootasime eakaid
jõululõunale ja peole. Kogu eeskava ja tantsulise osa eest vastutasid oma maja kollektiivid.
Samuti valmistasime toidud ise,
alustades nädal varem kõrvitsa
keetmisega ning toiduainete varumisega. Nii on, sest Saarepeedi rahvamajas on aasta jooksul
palju sündmusi ja rahanatuke
lihtsalt kaob ära.
14. detsembril ootasime jälle
jõulupeolisi. Peol tantsitas ansambel Sinu Naine ja esinesid Viljandi gümnaasiumi noored. Hästi
tore ja meeldejääv pidu oli. Ja nii
toredad inimesed, aitäh teile!
Rahvamajas peab oma jõulupidu ka Saarepeedi kool. Pidude
vahele on mahtunud veel rahvamaja väljaüürimised.

D

Saarepeedi naisrahvatantsurühm Udusõlg astus üles oma piirkonna eakate jõulupeol.
2019 on laulu- ja tantsupeo
juubeliaasta. Saarepeedi rahvamaja kollektiivid valmistuvad ja
õpivad hoolega suureks peoks.
Esimesed ettemängimised toimuvad juba 27. jaanuaril Tartus
ja tantsimised 30. jaanuaril Viljandis.
Suurem projekt rahvamajas on
maakonna line-tantsupäeva korraldamine. See toimub 16. veebruaril ja on väga rahvarohke ja
oodatud sündmus tantsijate seas.
Teine suurem sündmus rahvamajas tuleb 2. märtsil – maakonna bändide päev. Ootame bände,
nii lähemalt kui kaugemalt mängima ja muidugi publikut tantsima. Teeme koos ühe toreda
sündmuse, olete kõik oodatud!
Kohtumiseni Saarepeedi rahvamajas!
Ille Mirka,
Saarepeedi rahvamaja juhataja

Fotod: Ille Mirka

Tantsumuusikat tegid jõulupeol Saarepeedi rahvamaja muusikud.

Reket meelitas tegusad noored tantsupõrandale

etsembri keskel said
Viljandi valla koolides
õppivad noored, kes on
paistnud silma oma aktiivsusega, kokku Mustla rahvamajas,
kus neid tervitas lisaks vallavanemale räppar Tom-Olaf Urb
ehk Reket.
Viljandi valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Jana Seeba ütles, et tegemist oli tänuüritusega
koolinoortele, kes on paistnud
silma oma tegevusega. Kui tavaliselt kiidetakse õpilasi vaid heade õpitulemuste eest, siis antud
peoga taheti pöörata tähelepanu
just aktiivsusele, mis võib olla
ka kooliväline – olgu selleks siis
sport, laulmine või midagi muud.
Vald saatis detsembri alguses valla koolidesse kokku 200
kutset. Kuna koolid teavad oma
noori kõige paremini, anti kutsete jagamisel neile vabad käed.
Lisaks palus korraldaja koolidelt
tagasisidet, miks üks või teine
õpilane osaleda võiks.
„Kõik me oleme harjunud
mõtlema, et koolis on kõige tähtsam õppimine ja see on kindlasti

ka täna nii. Samas on väga oluline, et noored oleksid aktiivsed,“
lausus vallavanem Alar Karu.
Kui lastel on mahti ka spordiks,
rahvatantsuks, huviringideks,
sündmuste organiseerimiseks
ja muuks, siis aitab see vallavanema sõnul kujuneda kindlasti
veelgi tublimaks kodanikuks.
Kui Reket Nublu hitti „Mina
ka“ esitades lavale saabus, siis
teatas ta läbi mikrofoni, et istuda
pole siin küll mõtet, mille peale
noored kohe lava ette tormasid
ja talle kaasa elama hakkasid.
Muuhulgas lasi tuntud räppar
noortel kaasa laulda lugu „Võit“,
sest kõik kohalviibijad võisid ennast auga võitjateks nimetada.
Lisaks Reketile nägid kutsutud toredaid etteasteid kohalikelt noortelt. Tarvastu kooli
õpilased hoolitsesid ka suures
osas õhtu sisustamise eest, sest
nemad olid seekord võõrustaja
rollis. Alar Karu leidis, et taolisi
pidusid võiks noortele edaspidigi korraldada ja sellest võiks
saada Viljandi vallas tore traditsioon. Teda üllatas, et kooliõpi-

Ei juhtu just tihti, et koolidiskol astub üles tuntud Eesti räppar, aga just sedasi soovis vald tänada aktiivseid noori
nende tegevuse eest. Reket oli üks neist, keda noored ise soovisid esinemas näha.
Foto: Martin Kosseson
lased nii kiiresti tantsupõranda
vallutasid.
Lisaks tantsimisele said osalejad fotoseina taustal pilti
teha, süüa ning suhelda teiste
oma valla noortega. Et õpilased

turvaliselt peole ja tagasi koju
jõuaksid, pani korraldaja valla
erinevast otsast käima spetsiaalsed bussid, mida oli kokku neli.
Kes tahab näha rohkem pilte
aktiivsete noorte peost või ot-

sida üles foto endast, mille lasi
fotonurgas teha, siis pildid on
leitavad Viljandi valla kodulehel
fotogaleriide alt.
Ketlin Beljaev,
avalike suhete nõunik
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Tartu rahulepingu 99. aastapäeva
tähistamine Kolga-Jaanis
laupäeval, 2. veebruaril
• Kogunemine kell 15 Vabadussõjas langenute auasamba juures,
• t raditsiooniline kõnekoosolek Kolga-Jaani Villem Reimani nimelises rahvamajas: avasõnad Kolga-Jaani koguduse õpetajalt Peeter
Partsilt, külalisteks on riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, Viljandi
muuseumi direktor Jaak Pihlak, kirjamees ja Sakala kalendri toimetaja Heiki Raudla, Sakala ringkonna naiskodukaitse esindajad,
• etteasted Kolga-Jaani põhikooli õpilastelt,
• tee ja kohvilaud rahvamaja naisseltsingult,
• lõõtsalood Allan Paalilt.

TEATED

Korraldajad:
MTÜ
Kolga-Jaani
Villem Reimani
nimeline
rahvamaja
ja
Viljandi
Vallavalitsus

Alates 1. jaanuarist 2019 täidab Paistu kalmistuvahi ülesandeid
Terje Veidenberg. Telefon 5691 2725.
*****

Tarvastu raamatukogus on avatud Viive Taluri fotonäitus „100
ust, kus koputusele ei vastata“ ja Rein Antoni viinapitsikogu
näitus.
*****

Kodumasinate remont, varuosad. Tel 517 9771; merton@hot.ee.
Ootame
rohket
osavõttu!

*****

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

Maamaks ja maamaksu täiendava soodustuse
rakendamine represseeritutele

A

lgas uus aasta ja läheneb
aeg, kui maaomanikud
leiavad
postkastidest
maamaksuteated. Sel aastal läheb maamaksuarvestus riiklikku veebipõhisesse infosüsteemi
(MAKIS), kuhu on koondatud
maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed erinevatest riiklikest andmekogudest.
Maamaksu arvestus muutub
maatulundusmaade puhul täpsemaks, sest näiteks kui haritava
maa kõlvikul on 2-3 erinevat viljakustsooni hinda, siis võetakse
selle kõlviku kaalutud keskmine maksustamishinna määramiseks. Siiani oli kasutusel MeXpert maamaksu programmis
valdava viljakustsooni hektari
hind.
Maatulundusmaa
puhul
võib maamaks suureneda, sest
maakatastriseaduses 01.01.2019
jõustunud § 131 alusel on kõlvikute suurusi korrigeeritud ja
seda Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete põhjal.
Kõlvikute piirid on täpsustatud ülelendudega ja kõlvikute
pindala muutumine on toimunud näiteks metsamaa suurenemisel loodusliku rohumaa ja
muu maa arvelt, samuti õueala
suurenemisel haritava maa arvelt. Suuremad muutused on
1990.-ndatel suvalises mõõtkavas ja kaardimaterjali põhjal
mõõdistatud katastriüksuste
maal. Katastriüksuse pindala
määrab maakataster katastriüksuse ruumiandmete alusel.
Täpsemalt saab maaomanik,
kes omab maatulundusmaa
sihtotstarbega
katastriüksusi, kõlvikute muutusi vaadata
Maa-ameti geoportaalist. Lehe
vasakul pool on teenuste otseviited, tuleb klõpsata kõlvikute

päringul (UUS) ning otsinguribale kirjutada katastritunnus või
lähiaadress ja küla.

Meeldetuletuseks
maamaksust
Viljandi Vallavolikogu 20.12.
2017 otsusega nr 7 „Maamaksumäära kehtestamine“ on kehtestatud Viljandi valla territooriumil maksumääraks 2,5 % maa
maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maksumääraks 2% maksustamishinnast.
Maamaksust on vabastatud
maaüksus kaitsealade sihtkaitsevööndis, sest sihtkaitsevööndis,
loodusreservaadis ja püsielupaikades on majandustegevus
keelatud ning piiranguvööndis
makstakse maamaksu 50% maksusummast.
Kui maksumaksjale kuulub
mitu maatükki või ta kasutab
mitut ühe kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvat
maatükki, summeeritakse maatükkide eest tasumisele kuuluvad maksusummad. Maamaksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Maamaksu tasumisest on
omanik vabastatud alevis või tiheasustusega alal oleva elamumaa sihtotstarbega maa 1500 m2
ulatuses (ühis- või kaasomanikud kokku 1500 m2) ja hajaasustuses elamumaa sihtotstarbe
korral 2 ha. Maatulundusmaa
korral on vabastatud õuemaa
kõlvik. Eelduseks on omaniku
elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele ja seda vabastust saab ühe kinnistu/katastriüksuse osas.
Viljandi Vallavolikogu 27.12.
2018 määrusega on antud maa-

maksu vabastus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
isikule ja represseerituga võrdsustatud isikule (edaspidi isik),
kelle kasutuses on elamumaa
sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega õuemaa
kõlvikuga katastriüksus Viljandi valla territooriumil. Kui riigi
poolt kehtestatud koduomaniku
soodustuse arvestamisel on tingimuseks omaniku rahvastikuregistrisse kantud elukoht katastriüksusel asuvas hoones, siis
antud vabastuse puhul ei pea
elukoht olema Viljandi vallas
(maamaksu seaduse § 11 lõige 6).
Kuna meil puuduvad täpsed
nimekirjad represseeritud isikutest, siis palume esitada vabastuse saamiseks 18. jaanuariks
2019 Viljandi Vallavalitsusele
avaldus, mis peab sisaldama eesja perekonnanime, isikukoodi,
represseeritu tunnistuse numbrit, omandis oleva katastriüksuse tunnust või aadressi. Avaldusele tuleb lisada represseeritu
tunnistuse koopia, mida saab
teha ka vallas. Avalduse vorm ja
määrus on Viljandi valla kodulehel keskkonnaalaste õigusaktide all ning paberkandjal maakorraldaja juures, kes aitab seda
täita. Avaldus saata aadressil
Viljandi vald, Kauba tn 9, 71020
Viljandi või e-posti aadressil
viljandivald@viljandivald.ee.
Küsimuste korral või kui tekib
probleeme avalduse täitmisega
või saatmisega võtke ühendust
maakorraldajaga tööpäeviti tel
435 0123 või e-posti teel mall.ingermaa@viljandivald.ee. Ja palun teavitage oma saatusekaaslasi sellest väikesest soodustusest
maamaksu tasumisel.
Mall Ingermaa,
maakorraldaja

Viiratsi Päevakeskus kutsub huvilisi reisima

8.–10.

aprillini toimub seenioride kruiis
Stockholmi, laeval pakuvad meelelahutust Inda Kõiva ja ansambel Ilukala, ekskursioonil tutvume kuningatega seotud paikadega
ning peale ekskursiooni jalutame Stockholmi jalakäijate tänaval, tutvume kaubandusega, külastame kohvikuid. Kruiisilaevaks on Baltic Queen,
saab mängida bingot, proovida õnne loteriis, põnevat vaatemängu pakuvad Hiina ja Mongoolia
tsirkuseartistid. Kruiisi hind 117 eurot (sisaldab 2
ööd 4-kohalises kajutis, 2 hommikusööki ja 1 õhtusööki Rootsi lauas, ekskursiooni Stockholmis,
sõitu Tallinna ja tagasi). Kohtade arv on piiratud,
palume registreerida kohe, kui olete huvitatud.
Mõlema reisi kohta jagab infot ja registreerib huvilisi Viiratsi Päevakeskuse perenaine Urve Kimmel, kes on reiside korraldaja.
Tel 5661 8546 või urvekimmel@gmail.com.

Vana-Võidu joogastuudio pakub massaaži, šinto- või reikiseansse.
Joogatunnid täiskasvanutele, 4-7 aastastele lastele ja beebiootajatele, šinto rühmatunnid.
Vaata www.satnam.ee uudised, massaaž, tunniplaan.
Broneerimine ja registreerumine ehakooser@satnam.ee, sõnumiga tel 518 8694.
*****

Ostan sõidukorras sõiduauto. Võib vajada pisiremonti, olla ülevaatuseta. Tel 5819 0200.

Märgati ja tänati
Viljandimaa sädeinimesi

29.

novembril toimus
Viljandis Sakala keskuses Viljandimaa
kodanikeühenduste tänupidu
„Väärtustades kogukondi hoiame tervist“. Peole tuli ligi 100
aktiivset kodanikeühendustes
kaasalööjat üle maakonna.
Selle tänupeo teemaks oli
inimese tervis ja kogukondade mõju sellele. Sündmus viidi läbi koostöös Viljandimaa
Omavalitsuste Liiduga.
Ühingud said peole kutsuda
ka oma häid sõpru, kes on aidanud neil oma tegevusi ellu
viia. Sõbrad on olulised, sest
nemad kuulavad, toetavad,
innustavad.
Iga MTÜ ja seal tegutsevad

sädeinimesed sai tervisepäevale kohaselt just neile mõeldud digiretsepti, tervisliku
leivapätsi ja kurgipurgi. Leivad
küpsetasid Koksvere ja Venevere naised, kurgipurk valmis
Vana-Kariste ja Abja päevakeskuse koostöös.
Kodanikuühenduste
tänupäeva üks korraldajatest,
Viljandimaa Arenduskeskuse
kodanikuühenduste konsultant Jaanika Toome lausus:
„Tänupäev oli oluline sündmus Viljandimaa ühendustele – taaskohtumine, tegevuste
nähtavale toomine, uute ideede saamine – see kõik aitab
kaasa, et sädeinimeste silmis
oleks ikka sädet!“

Viljandi vallast tunnustati alljärgnevaid ühendusi:
MTÜ Holstre Pere Selts – sportlike tegevuste läbiviimine, külaelu aktiviseerimine. Esindajad: Katrin Kivistik, Marika Kivistik;
nende sõbrad: Anu Saar, Toomas All.
MTÜ Seltsiks Sinule – seltsilise teenuse arendamine, eakatele
turvatunde loomine. Esindajad: Vally- Reet Järs, Annika Veidenberg; nende sõbrad: Natali ja Ants Saluste, Tiiu ja Arvi Kotsa, Kaie
Järveküla, Heljo Reinsalu, Tiiu Lindma ja Helgi Toome.
Eesti Genealoogia Seltsi Viljandi osakond – sugupuude uurimisel abistamine. Esindajad: Tiina Tafenau, Raja Aardevälja; nende
sõbrad: Reet Lubi, Imbi-Sirje Torm.
MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts – suvefestivali korraldamine,
heakorra eest hoolitsemine. Esindajad: Urve Mukk, Kersti Nõmme, Küllike Raudkivi; nende sõbrad: Erich Palm.
MTÜ Vardja Külaselts – külaelu aktiviseerimine. Esindajad: Jaanika Taar, Eha Teder ja Olev Teder, Kaja Lääts. Juhan Änilane –
aktiivne, positiivne, kaasav kodanik.
Suur tänu kõigile aktiivsetele inimestele, kes märkavad ja hoolivad oma külast ja sealsetest inimestest.
Jaanika Toome,
Viljandimaa Arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant

27.–30.

juunini ekskursioon Ahvenamaale. 6500 saart moodustavad
maalilise saarestiku, kus meri on saari täis tipitud ja pea iga saarekese keskel seisab punane
maja oma paadisilla ja lipuvardaga. Külastame
Korppoo, Kökari, Lemlandi saart, Ahvenamaa
pealinnas Marienhamnis külastame meresõidumuuseumi, Eckerös vaatame posti- ja tollihoonet
ja muid huvitavaid kohti. Ööbimine kämpingutes koos hommikusöögiga. Reisi hind 325 eurot
(sisaldab bussisõitu, laevasõitu Tallinn-HelsingiTallinn, bussi ülevedu, praamisõite, 3 ööbimist
kämpingutes hommikusöökidega, reisijuht-giidi
teenuseid, tasuliste vaatamisväärsuste pääsmeid –
Kasterholmi kindlus, jahi- ja kalandusmuuseum,
meresõidumuuseum). Lisatasu eest on võimalik
tellida õhtusööke ja meditsiiniabikindlustust. Palume registreerida kohe, kui oled otsustanud, ja
esimene osamakse 100 eurot tasuda registreerimisel. Reisi viib läbi OÜ ABZ Reisid Võrust.

Foto: Kristjan Kivistik
Tunnustuse pälvis ka Eesti Genealoogia Seltsi Viljandi osakond. Fotol
vasakult vallavanem Alar Karu, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu nõunik
Katrin Reimo, seltsi esindajad Raja Aardevälja ja Tiina Tafenau, nende
sõber Imbi-Sirje Torm ja Jaanika Toome Viljandimaa Arenduskeskusest.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

EVA GANITŠEVA
ARMILDE KLIMAND
HARRY ERM
HILJA ORASMÄE

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

Riigivanem Jaan Tõnisson Tallinnas Balti jaamas 23. juunil 1933 võtmas
vastu Läti presidenti. Pildil vasakult: kindralmajor Gustav Jonson VR II/2,
VR I/3, LKO III klass (oli 3. diviisi ja Tallinna garnisoni ülem), riigivanem
Jaan Tõnisson VR III/1 ja Läti president Alberts Kviesis. Ka kindralmajor
Gustav Jonson sündis praeguse Viljandi valla alal Päri valla Kudu talus.
Foto: Viljandi Muuseumi kogu

OSTAME METSAMAAD.
Eesti parimad hinnad.
Võib olla ka kaasomand.
Tel 5382 3482

HELJU TULP
VOLDEMAR PIIR
SALME PÄHN
ANTONINA KULL
GALINA KUBORSKAYA
ASTA MÄGI
VALENTINE LAMSOO

Igale metsamaa müüjale
kingituseks Türgi reis kahele
(kõik hinnas).

30. jaanuaril
kell 19

Mustla rahvamajas

ALMA JÜRGENSON
VILMA ROO
ÕIE KÜTT

GALINA VÄLI
LAINE JÄRV
MERALDA TAMM
PEETER JAKOBSON
LAINE VARES
ALEKSANDER PALGI
ANNE TAMM
ANTS TUUL
SAIMA PIRTTIVAARA
LUULE SÕLG
JUHAN TASAK
LIDIA ANTON

99.
03.02.1920
98.
18.02.1921
96.
07.02.1923
07.02.1923
92.
04.02.1927
15.02.1927
19.02.1927
91.
03.02.1928
09.02.1928
24.02.1928
90.
06.02.1929
11.02.1929
85.
08.02.1934
17.02.1934
80.
05.02.1939
09.02.1939
10.02.1939
12.02.1939
13.02.1939
14.02.1939
19.02.1939
21.02.1939
22.02.1939
23.02.1939
26.02.1939
27.02.1939

Jämejala küla
Mustla alevik
Vana-Võidu küla
Lätkalu küla
Mustla alevik
Valma küla
Pinska küla
Marna küla
Lalsi küla
Raudna küla
Vissuvere küla

Viiratsi alevik
Viiratsi alevik
Vardi küla
Kannuküla
Uusna küla
Suislepa küla
Tohvri küla
Kiisa küla
Meleski küla
Porsa küla
Jämejala küla
Viiratsi alevik
Mäeltküla
Kuudeküla

Ravimassaaž
valude leevendamiseks ja
põhjuste raviks.
Kombineeritud
massaažitehnikad koos
kergete venituste ja
kiropraktiliste võtetega.
NB! Seanss toimub põrandal
mati peal mugavas riietuses.
Mustla, Posti 36
Viljandi, Kivi 4
Tel: 5383 1115
www.dunamis.ee

Pääse 5 €

Mälestame
Kärstnas kohtusid kaks
korvpallimeeskonda

17.

detsembril kogunesid Kärstna võimlasse kohalikud mehed
ja neile tuli vastaseks SK Leie
võistkond, kus oli mehi mujaltki
Eestist. Esimeste seas oli kohal
Taavi Tuul, kes vahetas enne
harjutamist ka katkise korvivõrgu. Kokku tuli võistlema 13
meest, kellest 8 olid kohalikud.
Laua taha punktitabloo juurde
istus Sulev Niitots ning vilet
andis korvpallikohtunik Haivo
Kiriland. Kokku toimus kaks

pingelist ja lõbusat mängu, mille
võitis BC Tarvastu Vanad punktiseisuga 66/54. Kuigi mehed
olid kokku tulnud erinevatest
valla otstest ning ka üle Eesti,
siis meeskonnad said koostööga korvpalliväljakul väga hästi
hakkama. Edaspidi on plaanis
korraldada veel sarnaseid mõõduvõtmisi ning järgmisel korral
ei pruugi Tarvastu meestel nii
hästi minna.
Valmar Haava

TIIT LEESMENT
01.01.1973 – 02.12.2018
Intsu küla
VÄINO SAMMUL
10.11.1945 – 09.12.2018
Puiatu küla
ENNO KOOKMAA
10.07.1939 – 11.12.2018
Mustla alevik

KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS

TARVASTU
PEETRI KIRIKUS

TÕNU AALEP
15.07.1941 – 17.12.2018
Tusti küla

Jumalateenistused pühapäeviti kell 14 pastoraadi kaminasaalis kuni palmipuudepühani, 14.
aprillini.
Kevadleeri kursus algab 3.
veebruaril kell 12 Kolga-Jaani
pastoraadis (leeritunnid pühapäeviti kell 12).
Lisainfo: Peeter Parts, tel
5568 4711.

EDUARD KUKK
03.04.1949 – 20.12.2018
Viiratsi alevik

PAISTU
MAARJA KIRIKUS

18. jaanuaril kell 14 peetrusepäeva palvus.
20. jaanuaril kell 11 ilmumisaja teise pühapäeva jumalateenistus.
27. jaanuaril kell 11 ilmumisaja kolmanda pühapäeva jumalateenistus.
2. veebruaril kell 12 küünlapäeva palvus.
3. veebruaril kell 11 ilmumisaja neljanda pühapäeva jumalateenistus.
10. veebruaril kell 11 ilmumisaja viienda pühapäeva jumalateenistus.
Jumalateenistused toimuvad
pastoraadi saalis.

JÜRI REBANE
30.01.1931 – 15.12.2018
Tänassilma küla
UNO STIMMER
08.01.1950 – 15.12.2018
Karula küla

ÜLO VUNDER
16.01.1936 – 21.12.2018
Kuressaare küla
ALIDE MAIDLA
21.09.1925 – 26.12.2018
Tohvri küla
JAAN LORUP
07.05.1950 – 28.12.2018
Valma küla

Korvpallihuvilis oli Kärstnasse tulnud nii oma vallast kui ka kaugemalt.
Foto: Valmar Haava

KIRIKUTES

ELFRIIDA SADAM
05.02.1933 – 31.12.2018
Viiratsi alevik

20. jaanuaril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
3. veebruaril kell 14 jumalateenistus armulauaga.

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

