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Oiu sadamas ootab külastajaid
Võrtsjärve vabaõhumuuseum

ui Viljandi ja Tartu vahel
Oiul jalg auto piduripedaalile vajutada ja masin
seisma jätta, võib järveäärsest
külakesest leida paljugi põnevat.
Näiteks vabaõhu fotonäituse,
imekaunite vaadetega matkaraja, paaditankla, hubase majutusja söögikoha.
Loodusfotograaf Leo Arnek
seisab, kaamera kaelas, matkaraja alguses, et külaline rajale ja
omaenda fotonäitusele kutsuda. Ta kirjeldab uhkusega suurt
arengut, mis enam kui neljasaja
aastase ajalooga kalurikülas viimastel aastatel on toimunud.
Alates 2006. aastast on just
Oiu sadamakoha taastamiseks
loodud mittetulundusühingud
Oiu Arendus ja Oiu Jahtklubi tegelenud Oiu luha hooldamisega
ja avanud nii vaate Võrtsjärvele. Uus sadamahoone valmis
2012. aastal, samas valmisid ka
teed, platsid, slipp ja sadamakai koos paadisildadega. Kunagine kõrtsi- ja kauplusehoone
sai uue katuse ja nüüd on seal
seminariruumid ning pitsarestoran. 2014. aastal avati Oiul ka
Võrtsjärve esimene ja seni ainus
paaditankla.
Suvel on sadamas avatud ka
pisike jäätisekohvik. Mullu aga
sai valmis ligi poole kilomeetri pikkune puidust postidele
ehitatud matkarada, kust saab
lummavaid järvevaateid nautida igal aastaajal. Kõik see ilu on
nimetatud Võrtsjärve vabaõhumuuseumiks.
Üks sadamaarenduse eestvedajaid, osaühingu Oiu Sadam
juhatuse liige Anmar Pihlak
ütles, et kõik pole veel kaugeltki valmis ega saagi arvatavasti
kunagi päris valmis. “Oleme
valmis eksponeerima siin vanu
paate, kalapüügivahendeid, ini-

meste lugusid, mis on seotud
Võrtsjärvega. Näiteks Veeteede
Ametilt saime kaks vana toodrit, mis on nüüd näitamiseks
väljas. Loodame, et meie kogu
täieneb inimeste abiga pidevalt.“
Kui on muuseum, siis võiks
seal olla vaatamiseks ka muud
peale loodusvaadete. Nii pandigi tänavu kevadel matkarajale
suurte tugevate puitraamide
sisse tosin Kolga-Jaani hobifotograafi Leo Arneki loodusfotot.
Samasuguste võimsate raamide
sees asuvad ka infotahvlid, mis
kõnelevad Võrtsjärvest ning
Oiu küla ajaloost ja tänapäevast.
“Leo on mu hea tuttav ja kirglik
fotograaf ja sealt see mõte mul
tuli. Tahame seada nii, et see
näitus ei jääks muutumatuks.
Mõne aja pärast võiks need fotod jälle uute vastu välja vahetada,“ rääkis Pihlak vabaõhunäituse sünniloost ja lubas, et varsti
peaks matkarada ka vahepeal
eemaldatud valgustuse tagasi
saama, et näitust oleks võimalik
ka sumedatel suvelõpuõhtutel
nautida.
Leo Arnekil endal on iga pildi
juurde mõni põnev lugu rääkida ja selgub, et enamik pilte
ongi tehtud lähiümbruses. Nii
puu otsa roniv karupoeg, julge
rebane, armuuimas metsisekukk
kui udusulis kakupojad on kaamera ette jäänud Kolga-JaaniOiu-Leie kandis.
Võrtsjärve vabaõhumuuseumis on, mida vaadata. Loodetavasti leiavad inimesed vana
kalurikülakese taas üles ja sellest saab Võrtsjärve pärl, mida
tullakse uudistama nii lähedalt
kui kaugelt.
Kristi Ilves,
toimetaja

Foto: Alar Karu
Peagi saavad massiivsetes raamides ilmastikukindlad fotod ka valgustuse, et näitust oleks hea vaadata nii päeval kui õhtul.

Leo Arnekil on iga enda tehtud pildi kohta põnev lugu rääkida.

Foto: Kristi Ilves

Parimad mälumängurid on selgunud

“T

Foto: Piia Mänd
Võidukas vallavalitsuse võistkond koosseisus Veiko Jüris, Merit Plaamus, Tiina Jaksi, Edith Pruuli, Heino Lapp.

ugevus seisneb teadmiste jagamises, mitte
nende endale hoidmises,“ ütles Bill Gates.
10. aprillil pandi Paistu rahvamajas punkt neljandale Viljandi valla mälumänguturniirile.
Kümnest mängust koosnenud
turniiri võitis Viljandi Vallavalitsuse võistkond 326 punktiga.
Neile järgnes ainult kolm punkti vähem kogunud Pärsti võistkond ning kolmanda koha saavutas võistkond Tarvastu Karud.
Kogu turniiri tegid kaasa veel
Valla Noored, Paistu, Ramsi Seeniorid ja Vardja Küla võistkond.
Mängu katkestas Saarepeedi
võistkond ning uuest aastast lisandus võistkond Crapus Ramsilt.

Küsimusi koostasid ja žürii
töös osalesid Sirje Põder, Urve
Mukk, Anneli Sims, Kai Oidermaa, Anne-Ly Ütsik ja Marko
Vilu, suur ja südamlik tänu nende vabatahtliku panuse eest!
Mängu käigus külastati Saarepeedi, Paistu, Tänassilma, Viiratsi ja Mustla rahvamaja ning
Soe külamaja ja Ramsi Vaba Aja
Keskust. Tänan kõiki, kes mängu võõrustasid!
Mängu auhinnad pani välja
Viljandi vallavalitsus.
Viies Viljandi valla mälumäng
algab 2019. aasta oktoobris. Ootan nii uusi kui endisi viieliikmelisi võistkondi!
Piia Mänd,
mälumängu korraldaja
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel aprillikuus
• Korraldati Ulge Puhkeala
kinnistu rendile andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras ning moodustati komisjon
pakkumise läbiviimiseks.
• Nimed said kaks uut teed –
Lalsi külas asuv Tooma tee ja
Vaibla külas Liiva tee.
• Anti tegevusluba MTÜ
Saarepeedi Noorteklubi SNAK
poolt korraldatava noorte töö-

maleva läbiviimiseks Viljandi
valla territooriumil ajavahemikul 17. juunist 1. juulini.
• Kinnitati maa rendile andmise kirjaliku enampakkumise tulemused. Võitis Kitsevälja
Teravili OÜ, kellega sõlmitakse
rendileping tähtajaga 01.05.2019
- 15.10.2019.
• Leiti Viljandi vallale aastateks 2019-2021 heakorra- ja

haljastusteenuse
pakkujad.
Tarvastu piirkonnas pakuvad
teenust ühiselt Oja-Raaga OÜ ja
Sadeyero OÜ ning Paistu, Päri,
Saarepeedi, Ramsi ja Jämejala
piirkonnas Mäeotsa OÜ.
• Moodustati Viljandi valla
eelarvest
mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotluste läbivaatamise alatine komisjon ning
kinnitati dokumentide vormid.

Viljandi Vallavolikogu aprillikuu istungil
Holstre Pere Selts tegutseb aktiivselt oma kodukandi heaks. Kui on häid
ideid ja tublisid eestvedajaid, tuleb ka vald appi. Fotol Holstre triatloni
toimkond 2018. aastal.
Foto: Andrus Tukk

• Vallavolikogu andis Puiste
Teed OÜ´le loa viia läbi geoloogilist uuringut Aidu külas Kassi uuringuruumis eesmärgiga
välja selgitada uuringuruumi
geoloogiline ehitus, kasuliku
kihi paksus, maavara levik ja

Kaasav eelarve meie vallale?

Tule Viljandi vallavalitsuse avatud uste päevale!
Kutsume sind Kauba tn 9 majja 30. mail kella 15-18
tutvuma vallavalitsuse ruumide ja tööga.
Teabepunkt – milliseid teenuseid pakub vallavalitsus?
Orienteerumismäng – leia ametnik, kes vastab

olulisele küsimusele. Auhinnad.

Valla geoportaal – mida põnevat see sisaldab? Paku

väärt objekt, mida portaali lisada!

Näitus – “Jaan Tõnisson karikatuuris“
Pooltund vallavanemaga – küsi ja vaidle!
Kuumad teemad – Viljandi valla 2020. aasta kaasav


Üllatus!

eelarve ja vallavalitsuse uus maja
Kõik huvilised on oodatud!

valimisteks jaoskonnakomisjonid ning nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub 29. mail.

Määruste ja korraldustega saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel
www.viljandivald.ee alajaotuses Dokumentide register.
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aasav eelarve sai Eestis alguse
2011. aastal. Esimesena rakendas seda 2013. aastal Tartu linn.
Eelmisel aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba ligi 20 omavalitsust, lähim neist Viljandi linn.
Kaasav eelarve annab hea võimaluse valla kodanikele, kes ei kuulu
vallavalitsusse või volikokku, osaleda
avaliku raha kasutamisel ja jaotamisel.
Protsess ise võimaldab kodanikel välja
tulla uute ideedega, mida vallas võiks
teha, et meil kõigil siin elu paremaks
läheks. Samuti tekib elanikel nii või- Alar Karu
malus mõjutada omavalitsuse tegevust
igal aastal, ootamata järgmisi valimisi. Kaasav eelarve näitab selgelt, kuhu kohalik elanikkond soovib avalikku raha kulutada.
Kindlasti on sellisel valla raha üle otsustamisel palju plusse.
Kaasava eelarve käigus tekib elanikel parem arusaamine sellest,
kuidas omavalitsus toimib ja millised on valikud, mille eest seistakse. Päevakorda võivad tulla hoopis uudsed ideed, millele seni
keegi pole tulnud. Samas saab valla juhtkond lühikese aja jooksul
tagasisidet kogukonna murede ja soovide kohta ning ühes sellega
ka elanike pakutud lahendusi. Mida aktiivsemad on inimesed osalema aruteludel ja ideede välja pakkumisel, seda õigemasse kohta
raha tulevikus suunatud saab.
Muidugi on sellisel valla kodanikke kaasaval raha kasutamise
planeerimisel vaja kehtestada reeglid. Vallavalitsus peaks olema
lehe ilmumise ajaks oma ettepanekud teinud ja maikuu volikogus on siis volikogu liikmete otsustada, kuidas meie vallas võiks
vallaelanike kaasamine rahajagamisse toimuda.
Kõige olulisem põhimõte on see, et vallaelanike esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab olema
seotud Viljandi vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi
tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Prognoositav rahaline kulu ühe investeeringuobjekti kohta peaks
olema vähemalt 5000 eurot. Kui suureks osutub valla kogu kaasava eelarve summa, seda otsustab volikogu igal korral enne valla
eelarveaastat eraldi. Arvan, et see võiks olla 30 000 – 50 000 eurot.
Kaasavast eelarvest raha saava objekti selgitab välja rahva salajane
hääletus, mis toimub valdavalt elektrooniliselt, aga kindlasti saab
oma hääle anda ka kirjalikult, näiteks piirkonna raamatukogus.
Usun, et kaasava eelarve protsess ühendab kogukondi meie
suures vallas, kuna puututakse kokku teiste inimeste ja nende
muredega ja koos mõeldakse võimalikele lahendustele.
Koos tegutsedes suudame kindlasti palju olulist ära teha meie
kõigi heaolu nimel.
Kaasava eelarve kohta saab küsida ja oma mõtteid avaldada
vallavalitsuse lahtiste uste päeval 30. mail. Tere tulemast!
Alar Karu, vallavanem

kvaliteet ning kaevandamistingimused. Kavandatava uuringu käigus selgitatakse välja
võimalikud perspektiivsed liiva
ja kruusa leiukohad.
• Moodustati 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi
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Kauni kodu konkurss ootab kandidaate

led lahkesti oodatud osalema Viljandi valla heakorrakonkursil “Kaunis
kodu“, mille eesmärk on tunnustada omanikke, kes panustavad
oma kinnistu heakorrastamisse,
kujundamisse ja haljastamisse.
Kaunid koduaiad, korterelamute
ümbrused ja ettevõtlusobjektid
muudavad puhtamaks ja kaunimaks meie kõigi elukeskkonna.
Konkursil osalemiseks tuleb
vallavalitsust osavõtust teavitada hiljemalt 23. juuniks. Kui ise
osaleda ei taha, aga soovid kandidaadiks esitada hoopis kellegi teise kaunist aeda või korras
krunti, piisab sellest, kui teatad
vallavalitsusele selle asukoha.
Teave saata viljandivald@
viljandivald.ee või helistada
telefonil 435 5025. Kolga-Jaani

Foto: Karin Saar
Foto: Karin Saar
2018. aasta kauni kodu konkursil auhinnatud Salu talu aed Tarvastu külas.
piirkonnas võib teavitada ka
Rivo Arenit ning Tarvastus Mati
Vallit.
Tunnustatud pääsevad edasi
maakondlikule konkursile ja

sealt edasi ülevabariigilisele konkursile “Eesti kaunis kodu 2019“.
Soovin rohket osavõttu.
Karin Saar,
keskkonnaspetsialist

UUED TÖÖTAJAD

E

Anna Netšajeva – Viljandi valla siseaudiitor

nda tutvustuseks võin öelda,
et olen sündinud
ja kasvanud Viljandis.
Kõrghariduse omandasin Tartu ülikoolis
ja mul on magistrikraad finantsjuhtimise erialal. Olen töötanud nii raamatupidaja kui analüütikuna.
Kontrolli ja analüüsi
valdkond pakub mulle huvi, sest numbrite taga
peituv sisu ja selle mõistmine aitab langetada õigeid otsuseid ning toetada juhtimist.

S

Siseaudiitori töös on oluline süsteemsus ja põhjalikkus, väga hea rutiinitaluvus. Isikuomadustest
on aga kõige olulisem uudishimu kõige vastu, mis
toimub organisatsiooni sees ja taustal. Samuti pean
oluliseks väga head suhtlemisoskust. Ma arvan, et
siseaudiitor on nagu peegel – kui see, mis peeglist
paistab, ei meeldi, siis tuleks olukorda hinnata
ning saada soovitusi olukorra parandamiseks.
Pean siseaudiitori ametikohta heaks väljakutseks
ning usun, et suudan pakkuda juhtidele kindlustunnet, et kõik toimib õigesti. Loodan, et suudame
luua Viljandi vallas sellise sisekontrollisüsteemi,
mis põhineb koostööl ja soovil saavutada ühiselt
püstitatud eesmärke.

Kairi Pahtmann – Tarvastu käsitöökoja perenaine

ündinud olen Tallinnas. Lapsepõlves kolisin palju,
olen elanud Tallinna
lähedal, Hiiumaal ja
hiljem jälle mandril.
Kooliteed
alustasin
1991. aastal Jõgeval.
2003. aastal lõpetasin
Jõgeva Gümnaasiumi
humanitaarharu ning
asusin õppima Tallinna
Ülikooli käsitöö ja kodunduse erialale. 2006. aastal
lõpetasin ülikooli bakalaureusekraadiga ja otsustasin jätkata õpinguid Tallinna Ülikoolis ning omandada magistrikraadi käsitöö ja kodunduse õpetaja
erialal. Magistriõpingud lõpetasin 2017. aastal.
Viljandimaale sattusin tänu oma elukaaslasele,

kes on siit kandist pärit ja otsustasime oma ühist
elu alustada Pahuveres tema lapsepõlvekodus.
Olen kahe lapse ema. Tütar õpib Tarvastu gümnaasiumis ja poeg käib Tarvastu lasteaias.
Aastast 2011. olen Tarvastu gümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja. Hobiks on suures osas
käsitöö, meeldib omandada uusi tehnikaid. Viimase aja lemmikuks on kindlasti amigurumi tehnikas kaisunukkude valmistamine. Ka meeldib
mulle katsetada toiduvalmistamise valdkonnas.
Käsitöökoda on minu jaoks alati olnud positiivne ja hubane koht, kus valmib väga ilus käsitöö.
Käsitöökoja naised on minu silmis meistrid ja neilt
on palju õppida.
Käsitöökoja perenaise töökohal näen uusi väljakutseid ja kindlasti võimalust omandada uusi
teadmisi ja oskusi ning täiendada end just rahvusliku käsitöö alal.
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.

S
Asutava Kogu liikmete mälestuspäev kulmineerus Pärstis, kus mõisapargis süüdati küünlad Mats Nõgese, August
Tibari ja Peet Johansoni auks ning mõisa saalis toimus temaatiline koosviibimine.
Foto: Alar Karu
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Viljandi vallavalitsus,
koolid ja Riigikantselei
austasid riigimehi

simese
seadusandliku
kogu, Asutava Kogu (nüüd
Riigikogu) sajanda aastapäeva tähistamiseks süütasime
5. aprillil Asutava Kogu liikmete
sünnikohtades küünlad.
Kokku süüdati üle vabariigi
mälestusküünlad 120 inimesele
nende sünnikohtades 49 valla
territooriumil.
1919. aasta 23. aprillil tuli Eestis kokku esimene rahva valitud
esindus ehk Asutav Kogu, mis
võttis vastu paljud meie riigile aluse pannud otsused. Seda
päeva tähistati Riigikogu sünnipäevana. Sel aastal sai Riigikogu
saja-aastaseks.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillini 1919. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel.
Asutava Kogu põhiülesandeks
oli põhiseaduse väljatöötamine
ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi
edukalt ka toime.

M

Valimistel osales kümme erakonda või poliitilist rühmitust.
Kõige edukamad olid sotsiaaldemokraadid, kes kogusid 33%
häältest. Ligi 2/3 kohtadest läkski pahempoolsetele erakondadele. Oma esinduse said ka Eestis
elavate rahvusvähemuste erakonnad. Valimised näitasid, et
rahvas hääletas iseseisva demokraatliku Eesti Vabariigi poolt.
Esimeses Asutavas Kogus oli
eriliselt palju tänasest Viljandi
vallast pärit mehi, seega oli siin
viljakas pinnas riigimeeste kasvuks 100 aastat tagasi ja loodetavalt ka praeguse riigi ja kohaliku
elu korraldamiseks.
Viljandi vallast on pärit kogunisti 14 Asutava Kogu liiget:
Aadu Birk, Jaan Lõo, Jaan Mägi,
Jaan Tõnisson, Johan Ainson, Jüri
Jaakson, Mats Nõges, August Tibar, Hans Nurk, Andres Loorits,
Johannes Semper, Ants Piip, Peet
Johanson ning Anton Laar.

Austushetked viidi läbi koos
piirkonna koolidega, et õpilased
teaksid, millised riigimehed on
nende kodukandist pärit.
Pärastlõunal toimus ühine
mälestushetk ning ajaloolane
Heiki Raudla esines ettekandega “Asutav Kogu ja Viljandimaalased selles“. Pärsti mõisa saalis
oli külalistele kaetud kohvilaud
ja vaatamiseks Heiki Raudla ja
Riina Eigi näitus “Jaan Tõnisson
karikatuuris“.
See päev oli taas meenutuseks, et rahvuslus ei seisne
üksnes sütitavates kõnedes või
poliitilises aktiivsuses. Oluline
panus peitub ka väikestes igapäevastes tegudes. Koos saame
nii endast kui ka oma riigist
lugu pidada ning seda iga oma
teoga üha väärilisemaks kohaks
kujundada.
Ene Saar,
abivallavanem

Mulgi märk on uhkuse asi

ulgimaal on teadagi kõik kõige parem!
Mulgimaa tooteid, teenuseid, elamusi ehk kõike seda,
mis on Mulgimaal valmistatud
ja kannab mulgi vaimu, saab
nüüd eristada Mulgi märgi järgi.
Esimesed Mulgi märgid
(pildil) anti üle 21. märtsil Taagepera lossis.
Mulgimaa Arenduskoja juhatuse otsusega anti esimesed Mulgi märgid järgmistele
ettevõtetele: Pajumäe
talu, OÜ Polli mõis,
Mulke Crisps, Vanamõisa toitlustus, Mulgi
Kõrts, Mulgi Pruulikoda
ning Mulgi segakoor ja ansambel Lõõtsavägilased.
Mulgi märgiga tahetakse Mulgimaa ühisele turundamisele
hoogu juurde anda. Mulgimaa
ettevõtjad on aastaid teinud
koostööd, käies ühiselt laatadel ja messidel nii Eestis kui
välismaal. Koondumine ühise
kaubamärgi alla on järgmine
etapp koostöös ja kindlasti aitab

Mulgimaa tegusatel ettevõtetel
suuremat turgu kõnetada. Mulgi
värk on ju uhkuse asi!
“Koostöö ettevõtjate ja Mulgimaa arenguorganisatsioonide
vahel on olnud tihe, kuid Mulgi
märgiga tahame pakkuda uusi
võimalusi, et piirkondlikku
päritolu tähtsustav ettevõtja saaks Mulgimaad
esile tuua. Meie jaoks
on hästi äratuntav
märgis abiks kohaturunduses nii ettevõtjatele kui kõigele Mulgimaal toimuvale: festivalid, kodukandipäevad
jne. Sõna “Mulgi“ on juba
väga palju kasutatud erinevate ettevõtete nimedes ja toote
nimedes, Mulgi märgi kandjad
saavad piirkondlikku päritolu
veelgi rohkem esile tuua,“ selgitas
Mulgimaa Arenduskoja juhatuse
esimees Dmitri Orav.
Mulgimaa Arenduskoja tegevjuht Anneli Roosalu ütles, et
märgi kasutuselevõtu eesmärk
on väärtustada Mulgimaa ettevõtteid ja luua turundusvõima-

JOEL MANDRI

ündisin 23. mail 1973 endises
Tarvastu vallas ja olen elanud
siin enamjaolt kogu oma elu.
Töötan aktsiaseltsis Kolmeks, kus
tegelen metallide töötlemisega ning
programmeerin ja tüürin CNC tööpinke. Eelnevalt olen töötanud ehitajana, tislerina, varustajana, baarmenina, puidutööde juhatajana
ehitusfirmas, laevaehitajana, koolis
poiste käsitööõpetajana, olnud oma
firmas iseenda tööandja ning pakkunud tööd teistelegi. Pärast Mustla
keskkooli lõpetamist õppisin Eesti
maaülikoolis agronoomiat, Mainori kõrgkoolis ärijuhtimist ja
Tallinna ülikoolis poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialal. Mul
on keskeriharidus. Sisetööde elektriku kutse omandasin Viljandi
kutseõppekeskuses.
Olen üles kasvatanud poja ja tütre, kes on praegu juba täiskasvanud, mul on ka lapselapsed, kelle jaoks olen taadu. Praegu kasvab minu peres kaks poissi, üks nelja- ja teine peaaegu
kuueaastane.
Mulle meeldib laulda ja pilli mängida. Loodan ka sel aastal
meie Tarvastu segakooriga Üits Viis laulukaare all esineda. Huvitun poliitikast ja erinevatest teadusuuringutest, - saavutustest.
Olen koos isaga oma pere jaoks hobimesinik.
Olin Tarvastu vallavolikogu liige. Viljandi vallavolikogus olen
eelarve- ja majanduskomisjoni, haridus-ja noorsootöökomisjoni
ning kodanikeühenduste ja külaarengu komisjoni liige. Sellest
lähtuvalt tegelen ka antud teemadega Viljandi vallas rohkem
kui teistega.
Kuna Viljandi vald on pindalalt väga suur, siis erinevate piirkondade üheks vallaks kasvamine võtab aega. Samas tundub
mulle, et meie vald kui omavalitsusüksus on ikkagi väga hästi
käima läinud selle kahe aastaga. Arvan, et kui Viljandi vallavolikogu ja -valitsus niimoodi oma tööd jätkavad, arendatakse meie
valla piirkondi ühtlaselt ja võrdselt ning see tagab meile maksimaalsed võimalused, et elu vallas oleks elamisväärne ka edaspidi.

O

MEDI MEIKAR

len põline Viljandimaa elanik,
sündinud-kasvanud Valma
külas. Käisin Kalmetu põhikoolis ning Viljandi Maagümnaasiumis. Meie peres on sirgumas kaks
tütart – Rihanna (11) ja Rahnell (3).
Just see on põhjus, miks mulle kõige olulisemad teemad on lapsed ja
noored pered ning ettevõtlus maal.
Leian, et Eesti rahvas jääb kestma
vaid siis, kui riigil on korralik perepoliitika, sealhulgas maksusoodustused lastega peredele. Oma panuse
maaelu arengusse annan ka Viljandi
vallavolikogus, kuhu mind valiti 2017. aastal. Kuulun kolme komisjoni: eelarve- ja majanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ning
revisjonikomisjoni, kus minu põhimõtted on avatus, ärakuulamine ja alles siis otsustamine. Olen ka eraettevõtja, arendades turismiettevõtet Kalda Camping, mis asub Võrtsjärve ääres Valma
külas. Igapäevaselt olen ka Viljandis müügiesindaja firmas Plasto
Aknad.Uksed OÜ. Kuulun Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda, mis on mulle südamelähedane kindlate isamaaliste ja peret
austavate põhimõtete poolest.
Kuni maal on noori ja ettevõtlikke inimesi, seni elavad ka meie
külad. Olgem loovad ja julged, nii muudame ise oma külad elavaks!

Mulgi märgi sai ka Mulgi segakoor.
Märgi võttis vastu koorivanem
Madli Saar, kes on fotol koos Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimehe
Dmitri Oravaga. Foto: Neil Viskov
lusi ning see kokku võiks aidata
kaasa uute töökohtade loomisele
Mulgimaal.
Mulgi märgi taotlemine on
avatud kodulehel mulgimaa.ee.
Anneli Roosalu,
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda

S

aarepeedi eakate klubi Linda tähistas 26. aprillil 15. sünnipäeva. Külas olid ka Paistu eakad. Koos istuti pidulauas ja löödi
tantsu. Jõudu ja jaksu Linda klubi liikmetele ja nende juhendajale
Linda Paakspuule.
Foto: Ille Mirka
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Holstre püüab aasta küla tiitlit

iljandi-Rõngu maantee
äärde jääv Holstre küla
on möödasõitjale ehk silma jäänud eelkõige tänu vanale
ja väärikale magasiaidale ning
säravkollasele külapoele. Tubli
külakogukond on aga asja nii
kaugele viinud, et tänavu kandideerib just see Mulgimaa külake
Eesti aasta küla tiitlile.
Jaanuaris andis ühendus Kodukant Viljandimaa teada, et
tänavune Viljandimaa aasta
küla on Holstre külade piirkond,
mida esindab Holstre Pere Selts.
Nüüd käib Holstres vilgas tegevus, et antud tiitlit väärikalt
kanda ja teiste maakondade
parimatele küladele aasta küla
valimisel tugevat konkurentsi
pakkuda. Õnneks pole jõudude
koondamine keeruline, sest kogukond on harjunud juba aastaid koos tegutsema.
Üks seltsi eestvedajaid, Katrin
Kivistik rääkis, et Holstre Pere
Selts on tegutsenud juba 21 aastat, edendades kogukonna ühistegevusi ning kirjutades ja viies
ellu projekte. “Meie peamine
eesmärk on arendada elu külas
nii, et endal oleks hea siin olla
ja külalistel tore tulla,” lausus
Kivistik.
Seltsi kuulub 40 liiget, neist
aktiivseid on üle 20. Uued elanikud ja Holstresse tagasi tulnud
inimesed on andnud külaelule
uut hoogu. “Meie seltsi tegevus
on väga mitmekülgne: korraldame traditsioonilisi rahvakalendri üritusi ja spordiüritusi, mis on

Küla talgupäeval 4. mail valmistati ja paigaldati Holstre järve äärde õueraamatukogu. Fotol on talgulised Madis Takel
ja Margot Suija.
Foto: Kristi Ilves
kõigile jõukohased. Holstres tegutseb juba 14 aastat rahvatantsurühm Kuremari,” kirjeldas
Kivistik.
Holstrest palju kaugemalgi on
teada-tuntud ja hinnatud näiteks jüriööjooks ümber Holstre
järve, uisurada ja jääkarussell

Maakonna harrastusteatrid
kohtusid Paistus

“K

ui on tõsi, et hea
vein ärisilti ei vaja,
siis on tõsi seegi, et
hea näidend ei vaja epiloogi.”
Nii on öelnud W. Shakespeare.
20. aprillil kogunes Paistu
rahvamajja kaheksa väga erinevat harrastusnäitetruppi
kogu Viljandimaalt, et oma parim lavastus vaatajate ja žürii
ette tuua. Osalesid Vastemõisa
rahvamaja näitetrupp Poolvillased, Viljandi päevakeskuse
näitetrupp Naised, Viljandi
Ehateater, Abja seenioride
trupp Kolmas Voorus ja Suure-Jaani kultuurimaja trupp
Tegeltkah. Viljandi valda
esindasid Pärsti Mõisa Teater,
Viiratsi rahvamajas paiknev
EHH-Teater ja Paistu rahvamaja näitetrupp. Kõiki truppe tänati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tänukirja ja meenega.
Pika päeva lõpus jagas žürii
välja eriauhinnad. Žüriisse
kuulusid raadioajakirjanik,
näitleja ja koomik Margus
Lepa, näitleja ja lavastaja Siim
Maaten ning Eesti Harrastusteatrite Liidu Viljandimaa kuraator ja Seasaare teatri juht
Reet Raudsepp.

Grand prix viis kaasa Abja
seenioride trupp Kolmas Voorus lavastusega “Asemikud“,
juhendaja Kersti Sillaots. Lavastajapreemia võitis Erika
Tetsmann, kes lavastab Vastemõisa trupis Poolvillased. Eripreemia muusikalise kujunduse eest läks samale trupile.
Naisnäitleja preemia võitsid
Hilja Sikka Abja seenioride
trupist ja Kersti Sillaots EHHTeatrist. Meesnäitleja preemia
said Margus Mankin SuureJaani trupist ja Vahur Ruut, kes
mängib nii Paistu näitetrupis
kui EHH-Teatris. Näitejuhi
eripreemia tõi Viljandi valda
Andres Linnupuu, kes juhendab nii Paistu kui EHH-Teatri
truppi.
Sündmust rahastasid Viljandimaa Omavalitsuste Liit,
Kultuurkapitali Viljandimaa
Ekspertgrupp, Eesti Harrastusteatrite Liit ja Viljandi Vallavalitsus.
Tänan kõiki osalejaid ja žüriid ning rahastajaid! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Piia Mänd,
Viljandimaa harrastusteatrite
päeva korraldaja

Paistu näitetrupp etendas lavastust “Poliitiline saabas”. Osades Aivo
Janson, Eve Atka ja Vahur Ruut.
Foto: Annika Laanmets

Holstre järvel, Holstre triatlon,
kolmekuningapäeva ööuisutamine koos kokku kogutud
kuuskedest lõkkega, Viljandi
kitarrifestivali lõpukontserdid
magasiaidas, külapäev jpm.
Järve äärde on rajatud spordija mänguväljak, kus lapsed saa-

vad turnida. Järveäärne rannaala on muutunud tänu uute pinkide, prügikastide, rattahoidjate
ja valgustuse paigaldamisele populaarseks puhkealaks. Kohalike suureks rõõmuks saab suvel
korda ka Holstre võrkpalliplats.
Seda tänu Võrkpalli Liidu pro-

jektile “Võrguplatsid korda”, kus
32 kandidaadi hulgast valis žürii
välja 6 ja Holstre osutus valituks.
Külas tegutsevad Holstre kool,
kus on lapsi õpetatud 186 aastat,
samuti lasteaed ning raamatukogu. 18. sajandist pärit Holstre
mõisa magasiait on korrastatud
ja kasutusel külamajana. Holstre-Pollis asub maakonna spordija vabaajakeskus, mis on eelkõige tuntud suusakeskusena.
Holstre oli üks Eesti rahvusliku ärkamise keskusi 19. sajandil.
Teada on palvekirjade aktsiooni
algatamine, samuti Eesti Aleksandrikooli idee, mille sõnastas
esimesena Pulleritsu koolmeister Jaan Adamson.
“Siin on hea paik elamiseks –
toredad inimesed, mitmekesine
loodusmaastik, samas on vajalik
taristu olemas ning suurepärased vaba aja veetmise võimalused. Piirkonna väärikas ajalugu
ja siit pärit ärkamisaja tegelased on nagu kirss tordil. Siin
lihtsalt elavadki väga tegusad
ja toredad inimesed, kellega on
vahva koos toimetada ja kodukohale veelgi rohkem väärtust
luua,” lausus Katrin Kivistik ja
kutsus üles juunis algaval aasta
küla rahvahääletusel portaalis
menu.err.ee Holstre poolt hääletama. Eestimaa aasta küla2019
tiitli saaja kuulutatakse välja
26. juulil toimuval Eesti Külade
Maapäeval.
Kristi Ilves,
toimetaja

Segarahvatantsurühm
Kaheksakand sai 20aastaseks

T

änassilma rahvamaja segarahvatantsurühm Kaheksakand tähistas 30. aprillil
juubelit meeleoluka kontserdiga. Kollektiiv alustas tantsimist
20 aastat tagasi naisrühmana.
Tantsurühma asutaja ja esimene juhendaja oli toonane rahvamaja juhataja Krista Sild (praegu
Pegolainen Habakukk). Aastate
jooksul on tantsurühma juhendanud veel Maire Sarapuu ja
Aveli Asber, alates 2013. aastast
on juhendaja Merilin Metsatsirk.
20 aasta jooksul on osaletud laulu- ja tantsupidudel ning paljudel teistel sündmustel, käidud
Soomes ja Ungaris.
Sel aastal valmistutakse koos
Viiratsi kooli lastega osalema
suurel juubelitantsupeol “Minu
arm“ ja Viljandimaa laulu- ja
tantsupeol “Mu õnn ja rõõm“.
Samuti on suve alguses veel ees
laulupeo tuleteekonna kontsert
ja kohalikul jaaniõhtul esinemine.
Juba mitu aastat tagasi sai
naisrühmast märkamatult segarühm. Kui alguses oli mehi
vaid kaks ja naisi kümmekond
ning tantsude seadmine päris
keerukas, siis nüüdseks võib
rühma nimetada täieõiguslikuks segarahvatantsurühmaks,
kollektiivis tantsib praegu viis
naist ja neli meest. Iganädalastes tantsutundides on tantsijad
omandanud hulga rahvatantse,
repertuaaris on aga ka teiste
maade tantse.
Juubelikontserdil oli kohaletulnuil võimalus nautida väga
eriilmelisi esitusi alates tantsupeol tantsitavast “Kirisabalin-

Kaheksakand oma sünnipäeval tantsuhoos.
nust“ kuni “Läti lehma varastamise tantsuni“, aga lustlik oli ka
tantsijate esitatud “Esperansa“
ning loomulikult ei möödunud
ka see pidu “Tuljakuta“. Laulurõõmu ja tantsudele vaheldust
tõid rahvamaja naisansamblid
Topeltrõõm ja Rõõmsameelsed
ning meeleolukate vahepaladega lõi kaasa näitering Pupu-Jukud.
Rahvamaja juhataja Pille Sihver tänas Viljandi valda sooja,
hubase ja valgusest särava ruumi ning toetuse eest. Rohkeid

Foto: Anne Meiesaar

tänusõnu ja kingitusi tehtu eest
said ka tantsijad koos juhendaja
Meriliniga nii Viljandi valla kui
ka kohalike taidlejate poolt.
Veelkord suured tänusõnad
Pillele, Merilinile, Avele, Margusele, Merikesele ja Meelisele
meeldejääva juubeliõhtu eest!
Hoidkem rahvatantsu ikka südames ja jalgades.
Edu ja kerget tantsujalga Kaheksakanna tantsijatele!
Anne Meiesaar,
pensionär
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Kuigi matkateele ei jäänud ühtki kardetud või oodatud porimülgast, jagus rajale ikkagi põnevaid takistusi, millest
aitasid väikestel matkalistel üle saada kaasa tulnud emad-isad.
Foto: Eva Luure

S

Põnev Päri porimatk
möödus porita

uured ja väikesed päikesekiired ning nende sõbrad
said 18. aprillil kokku, et
üheskoos avada matkahooaeg
põneva Päri porimatkaga.
Matkamise mõistet aitas meil
avada Päikesekiire Tarkade Klubi ehk lapsesuu.
“Matkamine on kõndimine” – jalutuskäik looduses on
põnevust, üllatusi ja avastamisrõõmu täis, kuid selleks, et lasteaia juurest matkarajani jõuda,
tuli sammuda ka külateel – tahet
ja elevust aitasid hoida erinevad liikumisviisid: mäkketõus,
marsisamm, aga ka vähi-, pimesiku-, karu- ja hülgekõnd. Mine
tea – võib-olla mõnel lapsel tulid
meelde ka tibu- ja kukesammud.
Matkamine on see, et “Ronid
mäe otsa” – lisaks kivikoopale
külateel oli meie matkarajal ka
üks parajalt priske porimägi,
mis ilmataadi kaasabil talla alla
küll kõrgeid platvorme ei moodustanud, kuid kummikukandjale parasjagu lusti ikka pakkus.
Kel olid jalad kõndimisest juba
väsinud, võis kokkuleppel emme-issiga matkarajal ka veidi
peitust mängida, kuid meeles

tasus pidada: “Kui matkad, siis
võib kulli mängida, aga metsa ei
tohi joosta”.
“Matkamine on selline asi, et
sa lähed metsa ja nagu uurid
loodust ja uurid linde”, “Et pead
vaatama, kuidas linnud laulavad” – linnulaulu kuulamise
parimad paigad olid me matkarajal Päri suusaradadel – suurte
puude vahel lookleval teel jagus
kevade ilu nii kõrvale, silmale
kui ka ninale. Jah, “Matkamine
on puhkamine metsas”.
“Matkamine on see, kus saab
puhata. Pead sööma ja jooma
ka kõrvale” – söömata-joomata matkal muidugi ei saa, see
on juba kolmeaastaselegi selge
ning suu matsutamiseks sobib
iga samm. Meie olime planeerinud lasteaia turbapeenra jõhvikatest keedetud kisselli joomise
pärast porimäe vallutamist “esmaabi punktis“, kus tuli matkakotist välja otsida tops või tass
või kruus, sest: “Kui sa ei jõua
kõndida, siis joo vett peale ja
kreemi pane ka”. Kreemi meil
sel korral veel pakkuda ei olnud,
kuid matka lõppedes ootas lasteaia õuealal lõbus lõke ja koka-

tädi keedetud matkasupp. Soe
supp maitses matka vääriliselt,
kevadsoojast ilmast hoolimata.
“Kui tulevad külmad ilmad, siis
peab sooja suppi sööma”.
Selleks, et matk oleks prügivaba, palusime juba kodus
matkakotti panna tops, kauss
ja lusikas, sest matkamine on
see, et “Käid ringi oma asjadega
metsas” – ikka nii, et võtan kaasa selle, mida jaksan ka pärast
koju viia.
Porimatkaelamust aitas pakkuda Päri Spordihoone, ideed
toetas ja meediaga aitas suhelda
Viljandi Vallavalitsus, matkaidee jõudis meieni RMK-matkaradadel – aitäh kaasteelistele!
Ja suvel, kui porist on saanud
tolmav tee ja vesi on karastamise asemel jahutav, võib mõelda:
“Et sa lähed vette ja kuivatad
ennast ära ja siis õhtul lähed
telki mõnusasti magama”, sest:
“Matkamine on mängimine ja
lõbutsemine”.
Sumedat matkahooaega!
Viive Mägi,
lasteaia Päikesekiir
õppealajuhataja

Soe lasteaias algasid
rekonstrueerimistööd

prilli algul alustati Soe
lasteaiahoone rekonstrueerimist, mille käigus
soojustatakse maja, paigaldatakse uus kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning ehitatakse saaliruum ja kuur. Töödele kulub
ligi 750 000 eurot.
Vallavanem Alar Karu sõnul on hea meel näha, et Soe
lasteaia rekonstrueerimine on
jõudnud teise etappi. “Tarvastu vald korrastas lasteaia õueala
ja remontis siseruumid. Nüüd,
pärast valdade liitumist teeme
maja väljast soojapidavaks ja
lasteaed saab juurde saali.“
Tarvastu Lasteaia direktor
Tiiu Rõõm ütles, et maja soojustamine on hädavajalik, sest
hoones on külmal ajal jahe
isegi siis, kui küte töötab täisvõimsusel ning lisaks soojendavad ka elektriradiaatorid
ja -puhurid. “Mõnes rühmas
peame lastele talvel magamise
ajaks veel paksud tekid peale
panema,“ lisas ta.
Suur puudus on ka saalist,
kus lapsed saaksid võimelda ja
laulda-tantsida. Saali saamiseks
ehitatakse õues olevad katusealused kinni ja liidetakse majaga. Samuti ehitatakse hoovi
kuur, kuhu pannakse tööriistad
ja õuemänguasjad, mis muidu
jääksid lageda taeva alla.
Vallavanem avaldas lootust,
et planeeritud kümne kuuga
saavad rekonstrueerimistööd
tehtud. “Anname endast parima,“ ütles AS Valmap Grupi

töödejuhataja Aare Seemen.
Seemeni sõnul ei takista äsja
alanud soojustustööd laste
magamist ega õues viibimist.
Tööala on turvaliselt eraldatud
väravatega.
Rõõmu sõnul näitab tööde algus, et ehitaja on hästi
mõistlik. “Oletasin, et meil
pannakse pool aeda kinni, aga
väravad pandi ilusasti niimoodi ette, et lapsed saavad tulla
õue mängima ja turnima. See
on väga hea, et ehitaja mõtleb
kaasa, kuidas lastega hakkama
saada. Praegu ei sega nad oma
tööga lapsi üldse.“
Kui rekonstrueerimistööd
jõuavad ka siseruumidesse,
kus ette pannakse uued aknad, kolivad lapsed oma rühmaruumist hoone teise tiiba.
Suvel, kui paigaldatakse uus
ventilatsiooni- ja küttesüsteem, lapsi majas aga ei ole.
“Enamik lapsi on suvel kodus, kuid need, kelle vanemad
peavad tööl käima, saavad olla
Mustla lasteaia majas,“ ütles
lasteaia direktor.
Soe lasteaiahoone rekonstrueerimiseks kulub ligi 750
000 eurot, millest 145 390 eurot
tuleb toetusena keskkonnainvesteeringute keskuse meetmest “Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine“. Tööd
peavad valmis saama 2020.
aasta veebruari alguseks.
Made Laas,
avalike suhete nõunik

Valmap Grupi töömehed muudavad kümne kuuga Soe lasteaiahoone soojapidavamaks ja mugavamaks.
Foto: Alar Karu

TARVASTU GÜMNAASIUM – NOORI TOETAV KOOL

Kärstna lasteaed saab sügisest lisarühma

T

arvastu Lasteaia Kärstna
majas avatakse septembris teine lasteaiarühm, sest
kõik lapsed ei mahu enam ühte
rühma ära.
Viljandi valla haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann
ütles, et Tarvastu Lasteaia Kärstna majas asuvas liitrühmas käib
praegu 21 last. Kevadel lõpetavad lasteaia 4 koolieelikut, kuid
sügiseks on lasteaiakohta ootamas 8 last.
“Seega on vaja septembris
Kärstnasse hetkeseisuga vähemalt 25 lasteaiakohta, kuid liitrühmas võib käia maksimaalselt
20 last. Vallavalitsus tahab kindlasti võimaldada lasteaiakoha
kodu lähedal kõigile taotluse
teinud vanematele ja selleks on
meil vaja avada veel üks lasteaiarühm.“
Uue rühmaruumi remonttöödele, sisustamisele ja personalile
kulub sellel aastal ligi 27 000 eurot. Rühmaruum luuakse Kärstna mõisahoone teisele korrusele.
Tarvastu lasteaia direktor Tiiu
Rõõm tõdes, et inimesed on ha-

Kärstna lasteaialastel on võimalus mängimiseks ja sportimiseks kasutada nii
võimlat, mõisaparki kui omanäolist mänguväljakut.
Foto: Alar Karu
kanud jälle linnast maale elama
asuma, sest maal on tore elada.
Kärstna kanti on kolitud ka
kaugemalt, näiteks Tallinnast ja
Otepäält. “Kärstnas on meil kõik
tingimused laste heaks hoidmiseks ja toimetamiseks olemas.
Siin on park, võimla, mänguväljak ja meie lasteaia ühed pa-

remad ruumid. Töötame rõõmuga,“ ütles direktor.
Viimase kolme aasta sünnistatistika näitab, et Kärstna piirkonnas on lisaks kohataotluse
esitanud lapsevanematele veel
11 last, kelle vanemad ei ole taotlust esitanud.
Made Laas,
avalike suhete nõunik

Multimeedia
Majandusõpe
Psühholoogia
Kogukonnapraktika
Rollimängud (LARP)
Rahvatants jne

Tule 10. klassi ja vali!
Dokumentide vastuvõtt 17.-28.06.2019
Täpsemalt tarvastu.vil.ee
Võimalik õppida ka mittestatsionaarses
õppes
www.facebook.com/tarvastugymnaasium
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Üldplaneeringuga “tuurile“

Ü

ldplaneering on kõige
olulisem ruumilist arengut kavandav strateegiline dokument omavalitsuses.
Nojah, peale nii igavat esimest
lauset mõistan täiesti vallalehe
toimetaja muret ja soovi, et artikkel liiga pikk ei oleks. Pole
ka lisada ühtegi põnevat fotot
sellisele lausele. Üldplaneeringu joonistel pole mingit võimalust saada pilku naelutavateks
postriteks. Selle dokumendi
seletuskirjast ei saa kunagi
bestsellerit. Ei peagi saama!
Küll aga antakse kõik projekteerimistingimused välja just
sellele dokumendile tuginedes
ja ühtegi detailplaneeringut ei
saa koostada üldplaneeringut
mainimata. Sellel dokumendil
on väga palju ülesandeid, see
annab vastused väga paljudele
miks, kus- ja kuidas-küsimustele, mis meie maakasutust ja
elu mõjutavad.
Kus on vaja detailplaneeringut koostada ja kus ei ole?
Miks? Miks üks tee on avalik
ja teine ei ole? Kuidas pääseda avaliku veekogu äärde, kui
ümber veekogu on ainult eramaad? Miks ühes kohas ei saa
maakasutuse otstarvet muuta
ja teises kohas saab? Kui suur
võib olla kõige väiksem krunt?

Mida mu aia taha järsku ehitama hakatakse ja mis õigusega? Millised väärtused on meie
looduses ja kuidas neid kaitsta,
kui inimese õigused ja huvid
esiplaanil on?!
Üldplaneeringu koostamise
protsessis kaasa mõtlemine ja
rääkimine ning ettepanekute
tegemine ei ole just üleliia populaarne tegevus. Jonnaka järjekindlusega kutsun vallaelanikke siiski kaasa mõtlema ja
kaasa rääkima. Praegu ei ole
planeering veel vastu võetud
ja avalikule väljapanekule suunatud. Läheb veel aega, koostamine käib. Kui meie külakogukondades on aga huvi, siis
andke palun märku ja ma tulen
meelsasti teie külakoosolekutele üldplaneeringut tutvustama.
Vaadake ka valla veebilehte ja
osalege soovi korral üldplaneeringu koostamise töörühma
arutelukoosolekutel! Kirjalikud ettepanekud on oodatud
aadressil viljandivald@viljandivald.ee. Aita leida realistlik
ja parim võimalik tee, kuidas
maakasutust ja ehitustegevust
valla territooriumil suunata!
Tänan kõiki, kes juba ettepanekuid teinud on.
Raivo Laidma,
planeeringuspetsialist

Euroopa Parlamendi
valimised – 26. mai 2019

V

iljandi vallas oli 1.05.2019 eesti.ee e-posti aadress olema
seisuga 10 976 valijat suunatud igapäevaselt kasutaning Euroopa Parlamen- tavale e-posti aadressile.
di valimisteks on moodustatud
Kui te ei ole valijakaarti kät10 valimisjaoskonda. Kuhu va- te saanud, siis palun teavitage
lima minna, saab kontrollida, sellest Viljandi valla valimissisestades oma elukoha aadres- komisjoni (tel 435 0121, e-post
si valimisjaoskondade kaardira- valimised@viljandivald.ee).
kendusse veebilehel https://vaValimispäeval saab hääletalimised.rahvastikuregister.ee/.
da vaid oma elukohajärgses
Hiljemalt 6. maiks saatis Si- valimisjaoskonnas ning samuti
seministeerium valijale valija- ei saa siis enam muuta varem
kaardi teabega, millal ja kus antud e-häält.
valida saab. Valijakaart saadeti
Euroopa Parlamendi valimispaberkandjal inimese elukoha tega seonduvat infot on võimaaadressile või elektrooniliselt lik leida ka Viljandi valla veebie-postkasti.
nimeta-valimine
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Foto: Silvi Annus
Paistu naisansambel Laululust võlus Pilistveres publikut ääretult musikaalse ja nauditava esitusega.

Paistu Laululust laulis Pilistveres

13.

märtsil osales Paistu
rahvamaja naisansambel
Laululust
Viljandimaa vokaalansamblite
päeval. Üritus kordub igal aastal,
aga erinevates paikades.
Tänavu toimus laulmine Pilistvere vanas ja väärikas rahvamajas. Päeval osalesid nais- ja segaansamblid kogu maakonnast.
Sai kuulda toredaid laule ja näha
lustakaid esitusi. Laululust lau-

lis sellel korral Tõnis Mägi laulu
“Dejavu” ja Anne Veski populaarset laulu “Eilne päev”.
Kolmest muusikust koosnev
žürii ulatas Paistu laulunaistele
tänukirja, kuhu oli kirjutatud:
“Täname ääretult musikaalse ja
nauditava esituse eest“. Lauljatele oli see muidugi suur rõõm.
Selle toreda päeva auks sai
kirja ka väike meid tutvustav
vigurluuletus.

Me naisansambel Laululust
ei ole tulnud ei-tea-kust.
Ta tulnud Paistu kandist,
kus lauldud ammu-ennist.
Laul toob meil rõõmu, soojust hinge
ja hoiab kõiki rõõmsalt virged.
Laulud ei lõp,e kui lauljad ei väsi.
Aastaid nii olnud ja küllap
veel püsib.
Laululust ja juhendaja
Helve Tähis

Suurjäätmed, vana elektroonika ja ohtlikud
jäätmed saab tasuta ära anda

K

evad on suur koristamise
ja puhastamise aeg. Just
siis vaadatakse üle keldrid ja kuurid ning muud panipaigad, et luua ruumi juurde
uuele. Mida teha asjadega, mis
ootavad äraviskamist?
Kui äraviskamist ootavad suured olmejäätmed, nagu vaibad,
mööbel, valgustid, sanitaartehnika, valamud jms, mis ei mahu
olmejäätmete konteinerisse, siis
need saab tasuta üle anda. Lepingu kohaselt viib AS Eesti Keskkonnateenused suurjäätmed
tasuta minema kogu valla territooriumilt. Selleks tuleb helistada
numbril 435 5025 ja leppida sobiv
aeg kokku. Vana mööblit ei tohi
põletada, tegemist on lamineeritud, spoonitud või muul moel
töödeldud materjaliga, mille põletamisel eralduvad kahjulikud
ained, mis ohustavad tervist.
Suurjäätmete äravedu teostatakse kogu vallas tasuta.

Vanad elektroonikajäätmed
Viljandi vallas on võimalik tasuta ära anda vana elektroonikat
(televiisorid, raadiod, külmkapid, elektripliidid, pesumasinad, boilerid). Selleks tuleb need
kokku koguda ja viia lähimasse

Foto: erakogu
Igasugune prügi põletamiseks ei sobi. Palju jäätmeid saab ka tasuta ära anda.
sobivasse vastuvõtupunkti. Vastuvõtupunktid asuvad
• Viiratsi alevikus Iva tee 17
• Viljandi Jäätmejaamas Pärnu
mnt 36
• Mustla aleviku turuplatsil

Ohtlikud jäätmed
Täpselt samuti on võimalik tasuta üle anda kodumajapidamises
tekkivad ohtlikud jäätmed, nagu
patareid, elavhõbedaga kraadiklaasid, vanad ravimid, värvijäägid, lahustid, õlijäägid, liimid,
väetisejäägid ja pestitsiidid, roti-

mürgid ja biotsiidid, lambipirnid,
halogeenvalgustid jne.
Kõike seda võetakse vastu
• Viiratsi alevikus Sakala tn 3
• Viljandi Jäätmejaamas Pärnu
mnt 36
• Mustla aleviku turuplatsil
• Kolga-Jaani alevikus Apteegi
tn 6b
Palun kasutada loodud võimalusi ja käidelda jäätmeid õigesti, nii hoiame puhtana oma
elukeskkonna.
Karin Saar,
keskkonnaspetsialist

Mulgid kutsuvad suvistepühal Tarvastu kihelkonnapäevale!
Suvistepühal, 9. juunil kogunevad Mulkide Seltsi liikmed üle Eesti
Tarvastu kihelkonda, et koos tähistada Mulkide Seltsi 85. aastapäeva.
Tutvutakse Tarvastu käsitöökojaga, EV 100 auks rajatud Mulgi Majakaga, süüdatakse küünlad
kalmistul meie suurkujude mälestuseks. Järgneb pidulik koosviibimine Mustla rahvamajas, avalik
kontsert, arutelu tuleviku tegevuskava üle ning simman. Päevakava:
11.40 jalutuskäik mulkide tammepuu ning Mulgi Majaka juurde, käsitöökoja külastus
12.40 Suislepa tuuliku külastus
13.30 Mulkide Seltsi 85 aastapäeva tähistamine Mustla rahvamajas. Kontserdile on palutud
kõik huvilised. Esinevad Tarvastu muusikakooli noored, Tõrva meesansambel ja Mulgi
segakoor.

Peale Mulkide Seltsi üldkoosolekut jätkub õhtu kell 17-20 simmaniga.
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Vaata vana akent!
Mais toimuvad erinevates paikades akende
restaureerimise päevad „Vaata vana akent!“.
24. ja 25. mail jagatakse teavet ja praktilisi nippe
Vana-Võidus.
Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuvate teabe- ning praktiliste oskuste edasi andmise päevade
mõte on julgustust saanud rootslastelt.
Puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku
hoolduse korral aastakümneid. Nad väärivad märkamist, hoidmist ja hooldamist. Puitakende hooldamine ja värskendamine ning ka pisemate paranduste
tegemine on enamikule majaomanikest ka täiesti
jõukohane. Võimalik, et on vaja vaid natuke teadmisi
täiendada, oskusi lihvida, meelde tuletada ning töödeks lihtsalt aega ning õiget värvi varuda.

Kutsume kõiki akende taastamise
päevadel osalema.
Reedel, 24. mail teabepäev Vana-Võidu mõisas.
Antakse teoreetiline ülevaade puitakende ajaloost,
muinsuskaitselistest aspektidest ja toimub akende
korrastamise põhimõtete tutvustamine praktiliste
näidete varal, registreerumine praktikapäevale.
Loengud:
17.15-17.45 Anne Kivi, Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik. Aken mälestisel, uue muinsuskaitseseaduse lühitutvustus
17.50-18.20 Alo Peebo, Viljandi Kutseõppekeskuse kutseõpetaja. Akende ajalugu, taust ja
materjalid

TEATED
18. mail kell 16 Abja-Paluoja keskplatsil Viljandimaa memmetaadi suvepidu „Teel“. Alates kella 9 Abja kevadlaat.
**********

18. mail kell 18 Kärstna Kultuuriaidas etendus “Ma olen paks”.
See on isiklik lugu sellest, kui katki võib olla üks terve inimene,
naine või mees, noor või vana, XS või XL. Autor Piret Eesmaa, lavastaja Auri Jürna, laval Piret Eesmaa. Info ja piletid tel 517 6729 Ly.
Foto: Inna Ligi
18.30-19.00 Kalmer Lind, Viljandi Kutseõppekeskuse kutseõpetaja. Ringkäik mõisas, akende korrastamise põhimõtted praktiliste näidete varal
Laupäeval, 25. mail
Praktikapäev kella 9-16 Vana-Võidu mõisa aidahoones. Akende restaureerimise võtted, tööriistad,
materjalid. Akna restaureerimise praktilised etapid.
Osalustasu 10 eurot. Hinna sees lõuna. Juhendajad
Kalmer Lind ja Alo Peebo.
Info ja registreerumine
alo.peebo@vikk.ee,
lisainfo
http://maaarhitektuur.blogspot.com/p/vaata-akent.html

ning FB
https://www.facebook.com/vaatavanaakent/

Aune Mark,
Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri
keskuse koolitusprojektide juht

**********

18. mail kell 9-16 maikuu laat Karksi-Nuia kultuurikeskuse juures. Müügil kõik laadakaubad. Tel 5661 8707.
**********

19. mail kell 17 Ramsi Vaba Aja Keskuses segarühmade Pärilised
ja Vabajalg kontsert. Esitamisele tulevad 2019 aasta tantsupeo
tantsud ja muudki huvitavat. Olete oodatud!
**********

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.
**********

27. juunil eakate reis
marsruudil Palamuse
kihelkonnakoolimuuseum–Avinurme
Elulaadikeskus ja
Puiduait–Kuremäe
nunnaklooster–
Mustvee.
Lõuna Avinurmes.
Buss kogub reisilisi
marsruudil:

7.30 Viljandi bussijaam
7.45 Ramsi Vaba Aja Keskus
7.55 Loodi mõis
8.00 Sultsi-Paistu teerist
8.10 Paistu kauplus
8.15 Holstre-Viljandi teerist
8.30 Viljandi bussijaam
8.45 Saarepeedi rahvamaja.
Tagasi Viljandis õhtul
umbes kell 20.
Sõidu eest tasub
Viljandi Vallavalitsus.
Omaosalus 17 eurot
(külastuskohtade piletid,
giiditasud ja lõunasöök).
Registreeru reisile 10. juuniks tel
5302 3135 (Piia) või aadressil
piia.mand@viljandivald.ee!

Info Viljandi valla kodulehel
www.viljandivald.ee.
Reisi korraldaja Piia Mänd.

Ramsi Vaba Aja
Keskus korraldab
eakatele

26. juunil
bussireisi
Sibulateele.
Alatskivi loss
Liivi muuseum
Varnja palvela
Kostja sibulatalu
Peipsimaa
külastuskeskus
Registreerumine ja
rohkem infot
tel 435 4363 või
Ramsi
Vaba Aja Keskuses.

Muruniiduki ja murutraktori hooldus. Helista 5349 9211 ja kutsu
Niidukimeister kohale.
**********

Suislepa tuuliku kohvik on avatud alates juunist K-P. Info tel
527 4777.
**********

Eelteade! 30. juulil kell 20 Heimtali mõisa õues kontsert „Õnne
hoidma peab“. Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome, kitarril Marek
Talts. Piletid eelmüügist Piletilevis ja Piletimaailmas alates 19 €.
Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

SPORDITEATED
18. mail kell 13 kohtuvad Soe staadionil Eesti meistrivõistluste
III liiga mängus FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – FC Elva II.
**********

1. juunil kell 12 kohtuvad Soe staadionil Eesti meistrivõistluste
III liiga mängus FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – FC Otepää.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus
Foto: erakogu

+372 5675 1468
www.stoneandcrystal.ee

Kunagine Viiratsi: vasakul Viljandi linna vanadekodu, mis on nüüd Viiratsi
rahvamaja. Hoone on ehitatud Viljandi raekoja vanadest palkidest ja valminud
1938. Keskel on vaestemaja, mille asemel asub nüüdne Viiratsi kool ja parempoolne hoone on Tiigi tn punane maja, mida rahvasuu kutsub “Õnne 13”. Lage
väli näitab, et Viiratsi alevik on sündinud just nende hoonete ümber ja peale.

Veski talus toimub viies
käsitöö- ja vanavarapäev

M

üügiplatsilt leiab käsitööd, vanavara, tehnikat, istikuid, lilli, süüajuua. Kaubelda võib kõige vana
ja seaduslikuga.
Käsitöölised valmistavad kauneid ja ainulaadseid asju, aga tihti jäävadki need ainult valmistaja
silmarõõmuks. Sel päeval saab
neid näidata ja ka kaupa teha. Taluperemehe hobiks on Ivan Willis ehk GAZ 67. Selle auto juppe
otsides jäi silma, et paljudes panipaikades on veel väärtuslikku
restauraatoritele-kogujatele. Nii
selle laada idee sündiski.
Mullu, Kaitseliidu 100. sünni-

päeva puhul olid kohal Viljandi
kaitseliitlased oma tehnika ja
näitusega. Tänavu, Eesti kutselise tuletõrje 100. aastapäeval näitavad oma oskusi Viljandi päästjad.
Veski talu perenaise linnudloomad on tänavugi silmailu
pakkumas.
Jäätis, söök ja jook aitavad pika
päeva vastu pidada. Loterii kuulub kindlat asja juurde! Kohal
on tehnikamüüjad Specagra ja
Nordamus.
Külastajatele on üritus tasuta.
Võtke päike kaasa!
Aivo Jurak,
Veski talu peremees

TARVASTU
GÜMNAASIUM
võtab alates
2019/2020. õppeaastast
tööle eripedagoogi
(asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks).

Konkureerimiseks saata
avaldus, CV ja
haridust tõendavad
dokumendid
7. juuniks 2019
e-posti aadressile
kool@tarvastu.vil.ee või
aadressile
Kevade 2a, Mustla,
69701, Viljandimaa.

Mälestame
ELLA GAVRILOVA
20.11.1927 – 01.04.2019
Kolga-Jaani alevik
HILDA BELJAKOV
29.06.1926 – 03.04.2019
Sinialliku küla

AMANDA MERILO

98.
17.06.1921

Kärstna küla

MARIE VALDSON

96.
21.06.1923

Lalsi küla

HEINRICH OJA
ELMAR LEPIK

95.
05.06.1924
17.06.1924

Mustla alevik
Pikru küla

NIINA VIIDIK

93.
08.06.1926

Metsla küla

INNA SUDOV
ALEKSANDRA NÕMM
LYDIA NIRK
HELGA SILD

92.
06.06.1927
13.06.1927
17.06.1927
30.06.1927

Lalsi küla
Uusna küla
Viiratsi alevik
Unametsa küla

ÕIELA KITSING

91.
02.06.1928

Mustla alevik

EVI PUISTE
LIA-META JÕGI
HILDA MOKS
ELLI KULLAMA

90.
09.06.1929
11.06.1929
13.06.1929
16.06.1929

Puiatu küla
Kolga-Jaani alevik
Ramsi alevik
Tarvastu küla

SERGEI SMIRNOV
SILVER EDENBERG
ELGA LILLENBERG
ÕILME MUNI

85.
07.06.1934
15.06.1934
20.06.1934
23.06.1934

Viiratsi alevik
Suislepa küla
Mustla alevik
Holstre küla

JUHAN JAKOBSON
VERA KROMAN

80.
20.06.1939
22.06.1939

Tarvastu küla
Ramsi alevik

EELTEADE!

JAANUAR,
VEEBRUAR
MÄRTS
2019
SÜNDINUD VÄIKESTELE
VALLAKODANIKELE
PÜHENDATUD VASTUVÕTT
TOIMUB 23. MAIL
RAMSI VABA AJA KESKUSES.
Kutsed saabuvad postiga.
Info tel 435 0156

AIME SOOSALU
02.06.1936 – 07.04.2019
Uusna küla

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

Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee
kordusenampakkumisel kinnistu aadressiga Mõisa tee 1,
Pärsti küla, Viljandi vald (külamaja) alghinnaga 25 000 eurot.
Enampakkumise lõpuaeg
on 04.06.2019 kell 10.

KALJO KASS
27.10.1955 – 08.04.2019
Meleski küla
MARGUS KOLJAT
23.01.1964 – 08.04.2019
Tänassilma küla
VANDA TIIRUSSON
12.09.1923 – 08.04.2019
Jakobimõisa küla
DEVON KÜTTIM
24.03.2019 – 09.04.2019
Holstre küla
NEEME VELLING
28.05.1954 – 19.04.2019
Kookla küla
KALJU ILVES
08.08.1943 – 24.04.2019
Vooru küla
ENDEL KAUR
11.07.1942 – 27.04.2019
Päri küla
JÜRI RAUDSEPP
19.07.1952 – 28.04.2019
Ramsi alevik

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

ELLI JUPITS
11.06.1928 – 29.04.2019
Mustla alevik

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14. Lisainfo koguduse blogis https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
PAISTU MAARJA KIRIKUS
19. mail kell 14 jumalateenistus armulauaga.
30. mail kell 18 taevaminemispüha kontsert-jumalateenistus.
Kõlavad katkendid „Rahvalaulumissast“. Kaasa teenivad ansamblid Iris, Laululust, In Unison ning Pilistvere Pillimehed,
orelil Tuuliki Jürjo.
9. juunil kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga, leeripüha.

13. juunil kell 10.30 laulupeotule tervitamise kontsert-palvus.
13. juunil kell 21 kontsert-palvus Tartu Maarja kiriku taastamise toetamiseks.
23. juunil kell 14 surnuaiapüha jumalateenistus Paistu kalmistul.
29. juunil kell 19 ansambli Triskele kontsert.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
19. mail kell 11 ülestõusmisaja
viies pühapäev.
26. mail kell 11 ülestõusmisaja
kuues pühapäev.
2. juunil ülestõusmisaja seitsmes pühapäev.
9. juunil kell 11 nelipüha.

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

