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Laulu- ja tantsupidu algas
tule tulemisega

iljandi valla inimesed
tervitasid 12. ja 13. juunil
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm” tuld kümnes
erinevas paigas.
Viljandi vallavanem Alar Karu
võttis tule Põhja-Sakala vallalt
vastu Kolga-Jaani kiriku kõrval
asuva Villem Reimani mälestuskivi juures. Tule tervitamiseks
oli välja toodud ka Kolga-Jaani
koguduse segakoori 150aastane
lipp.
Edasi liikus tuli Kalmetu põhikooli õuele, kus meenutati
Viljandimaa segakoori Koit dirigenti ning muusikaõpetajat
Allar Jakobsoni. Tantsiti ja lauldi
ühiselt koos kohaletulnutega.
12. juuni õhtul anti tuli hoiule
Viljandi linnale, kes järgmisel
hommikul Heimtali muuseumi
juures vallale tule uuesti üle andis. Heimtali muuseumi juures
tantsisid naisrühma Viljandi
tantsijad, pilli mängis Kulno
Malva. Kohaletulnuid kostitati
Mulgi korbi, tee ja kohviga. Tuld
ja kohaletulnuid tervitasid valla
aukodanik Anu Raud ja endine
maavanem Erich Palm. Kohal oli
ka Anu Raua saja ja poole aastane ristiema Lina Raide.
Anu Raud viis peotule punase
elektriautoga Nobe Heimtali põhikooli juurde, kus koolilapsed
esitasid mõni päev varem toimunud Viljandimaa laulu- ja tantsupeo repertuaaris olnud laule
ja tantse. Anu Raualt võttis tule
vastu muusikaõpetaja ja dirigent
Ene Uuland.
Edasi viis tee Ramsi Vaba Aja
Keskuse õuele, kus tuld ootasid
lisaks kohalikele elanikele ka
Ramsi lasteaia lapsed, Heimtali
põhikooli mudilaskoor, volikogu esimees Kaupo Kase ja tänavuse üldtantsupeo idee autor
ning pealavastaja Vaike Rajaste
ühes oma rahvatantsijatega.
Vaike Rajaste viis tule edasi
Paistu kirikusse, mille uksel ootasid inimesed tule saabumist,
et see käest kätte andes kirikuni
toimetada. Tule võttis vastu abivallavanem Ene Saar. Kirikus
toimus kaunis kontsert-jumalateenistus, mille käigus meenutati Friedrich August Saebelmanni
ja Jaan Bergmanni, kelle haudadele ka peo tuld viimas käidi.
Holstre külla saabus tuli üle
järve, külarahva poolt ehitud
paadiga. Tuld tervitas ühes
Holstre rahvaga vallavanem
Alar Karu. Tantsisid nii tantsulapsed kui naisrühm, laulsid
Holstre kooli laululapsed. Lõõtsa mängis kohalik pillimees
Rein Pärtma.
Mustlas tervitati tuld Martin
Kleini kuju juures, kus vallavanem rääkis Kleini tähtsusest
meie kultuuriloos. Pärast valla-

Foto: Kristi Ilves
Mustlast Jakobimõisa külla „Õnneliku Mulgi pere” puukujude juurde viidi tuli hobuvankril, mille ees ratsutasid kolm õde - Liis, Anni ja Mari Maisla.

Foto: Jaan Männik

Foto: Jaan Männik

Vaatamata varasele kellaajale oli Heimtali muuseumi õuele tuld tervitama
kogunenud palju tantsuhimulist rahvast.

Tantsujuht Vaike Rajaste viis tule Paistu, kus rahvas ootas spaleeris kiriku
ukse ees, et tuli käest kätte andes kirikusse toimetada.

vanema kõnet ja tantsulaste etteastet liiguti edasi ühise rongkäiguga, mille ees sõitsid ratsa kolm
õde ja neile järgnesid tulega hobuvankril istudes tantsuõpetaja
Kersti Vunder ning dirigent Liisi
Toomsalu. Puuskulptuuri „Õnnelik mulgi pere” juures tervitasid tuld nii kohalikud tantsijad
kui ka lauljad. Tule võttis vastu

Kogu tule teekonna Viljandi
vallas tegi kaasa päevajuht Priit
Oks, kes oma muhedal moel sidus teekonna üheks tugevaks
tervikuks. Tuld tervitasid enam
kui kolmkümmend erinevat laulu- ja tantsurühma, solisti ning
luulelugejat. Tule teekonnast sai
hinnanguliselt osa üle üheksasaja Viljandi valla elaniku. Olid

abivallavanem Rein Anton.
Kärstna mõisatamme all tervitati laulu ja tantsupeo tuld
Hendrik Adamsoni luulet lugedes ja Kärstna polkat tantsides.
Tuleteekonna rahvast ja publikut kostitati pirukate, korbi ning
kookidega. Kärstnast viis tule
Mulgi vallale üle andmiseks Sudistesse vallavanem Alar Karu.

päevad täis meeldejäävaid hetki,
siirast rõõmu ja toredaid sündmusi. Suur tänu kõigile korraldajatele, esinejatele, abilistele ja
kohalviibinutele.
Jana Seeba,
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Vaata pildigaleriid lk 6.
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel juunikuus
• Riik andis Viljandi vallale
kohaliku elu korraldamiseks
üle 1,39 ha suuruse maaüksuse
Paistu külas, kus asuvad kortermajade elanike kasutuses olevad
aiamaad. Maaüksuse nimeks sai

Aiamaa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
• Leie küla tänavavalgustuse
rekonstrueerimise väikehanke
võitis Osaühing Iffel Energia.
• Lastekodu tn 6 Viiratsi alevi-

kus (katastriüksus 89201:002:0660)
kehtestati detailplaneering.
• Saarepeedi kooli ventilatsiooni projekteerimise ja ehitamise riigihanke võitis OÜ Viljandi Õhumeister.

Viljandi Vallavolikogu juunikuu istungil

Foto: Airika Vettik

• Kinnitati Viljandi valla 2018.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
• Viljandi valla arengukava
2019-2025 tegevuskavasse oodatakse ettepanekuid 26. augustini.
• Võeti vastu Viljandi valla
2019. aasta esimene lisaeelarve.

Teiste hulgas võttis vallavanemalt tunnustuse vastu ka Heimtali Põhikooli
õpilane Piia Paltser (fotol koos emaga).

K

Tublide tunnustamine
on edu märk

iitmist ja tunnustamist ootame
me kõik vahel, kui oleme saanud hakkama millegagi, mida
me otseselt ei pidanud tegema, või olime lihtsalt teistest paremad. Näiteks
olime aktiivsed kogukonna tegevustes, edukad tööülesandeid täites või
võitsime üksinda või võistkonna koosseisus teisi …
Laste puhul tuleks üldjuhul last kiita vaid siis, kui ta teeb midagi rohkem
või paremini, kui nõuavad tema otsesed kohustused. Koolis oleme harjunud tavaliselt tublidust mõõtma hinnetega tunnistusel, eduga olümpiaa- Alar Karu
didel ja võitudega spordivõistlustel.
Tegelikult on aga kool, õpetajad ja lapsevanemad väga õnnelikud
ja uhked, kui nende õpilased ja lapsed on tublid ning edukad
ka mitmesugustes teistes tegevustes ja huvialade harrastamisel.
Kord aastas on vallarahva tänu ja tunnustuse jagamise ürituseks
just vallavanema vastuvõtt, kus märkame, tunnustame ja täname tublisid ning aktiivseid õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid ja
koolijuhte. See pidulik vastuvõtt on üks vähestest võimalustest
esile tõsta ja tänada andekaid ning edukaid õpilasi ja nende vanemaid ning koolijuhtide kaudu saata oma tänu kõikidele noori
juhendanud õpetajatele. Sageli on just tublid õpilased need, kelle
saavutused õppimises, spordis, töös ja kogukonna tegemistes kaasalöömine loovad ning kujundavad arvamuse kogu meie vallast.
Tunnustuse osaliseks said õpilased, kes ei olnud edukad ainult
õppimises ja spordis, vaid kelles nähti kujunevat noort isiksust,
kes on eesmärgikindel, hea huumorimeelega, sõbralik, julgeb
välja öelda oma arvamust ja märkab enda ümber kaaslasi, nende
rõõme ja muresid.
Need olid õpilased, kes lisaks headele õpitulemustele jõuavad
kõikjale – osalevad huviringides, tantsuvõistlustel, tegelevad iluvõimlemisega, esindavad kooli olümpiaadidel, mälumängudel,
konkurssidel, spordivõistlustel. Nad laulavad, tantsivad, mängivad pilli ja on kaastegevad mitmesugustel ettevõtmistel koolis ja
väljaspool kooli, löövad kaasa õpilasesinduse töös.
Suur tänu siinjuures nende tublide laste vanematele, sest iga
tubli lapse seljataga on ju teda toetavad lapsevanemad. Teie suutsite oma igapäevatööde kõrvalt leida aega lapse toetamiseks tema
huvide ja oskuste väljatoomisel ning arendamisel.
Väga oluline roll on ka meie koolide õpetajatel, sest just õpetaja
on sageli see inimene, kelle suunav mõju õpilasele võib osutuda
edaspidises elus määravaks. Usun, et täna koolis ja koolivälistes
tegevustes tublid lapsed saavad kooliajast kaasa tugevad eeldused elus hakkama saamiseks ja nende edusammudest kuuleme
veel aastategi pärast.
Jätkuvat järjepidavust lastevanematele laste huvitegevuste toetamisel ja ilusat suvepuhkust kõigile koolide lõpetajatele.
Alar Karu, vallavanem

EELTEADE!

APRILL
MAI
JUUNI
2019
SÜNDINUD VÄIKESTELE VALLAKODANIKELE
PÜHENDATUD VASTUVÕTT
TOIMUB 22. AUGUSTIL
RAMSI VABA AJA KESKUSES.
Kutsed saabuvad postiga.

• Võeti vastu Pärsti Pansionaadi põhimäärus.
• Võeti vastu „Hoolduse
seadmise, hooldaja määramise
ja hooldajatoetuse maksmise
kord“.
• Kolga-Jaani Spordihoone
ühendati Kolga-Jaani Põhikooliga ja sellega seoses loodi juurde

0,5 koormusega administraatori
töökoht, töötaja vastutab korra
eest õhtuste treeningute toimumise ajal.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub 28. augustil.

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

Kaasava eelarve kohta saab esitada ettepanekuid

K

uni 1. augustini 2019
saab esitada muudatusja täiendusettepanekuid
Viljandi valla kaasava eelarve
menetlemise korra kohta.
Viljandi Vallavolikogu lõpetas
29. mai istungil kaasava eelarve
menetlemise korra esimese lugemise ja suunas selle teisele lugemisele. Volikogu otsustas, et
kuni augusti alguseni saab esitada eelarve menetlemise korra
kohta muudatusettepanekuid.

V

Viljandi vald soovib rakendada kaasavat eelarvet alates 2020.
aastast. Vallavanem Alar Karu
sõnul suurendab elanike osalemine avaliku raha planeerimisel
ja jaotamisel nende teadlikkust
sellest, kuidas omavalitsus majandab ning samas annab omavalitsusele tagasisidet elanike
soovidest ja vajadustest.
„Hea on see, et kaasava eelarve protsess suurendab ka kodanikuaktiivsust ja annab oma-

valitsusele ideid, kuidas oma
elanikke rohkem kaasata. See
paneb inimesed ühiselt mõtlema
ja tegutsema, mis suurendab kogukonnatunnet.“
Kaasava eelarve objektiks on
investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot. Objekt peab
olema vallaga seotud, pakkuma
avalikku hüve, olema avalikus
kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.

Valla ametnik sai ammulaskmise
maailmameistriks

iljandi valla ehitusspetsialist Merike Kahk võitis juuni algul Saksamaal
peetud ammulaskmise MM-il
kolm kuldmedalit. Eesti sportlased said ka riikide arvestuses
esikoha.
5.-9. juunini Ennigerloh’s toimunud võistlustel saavutas Merike Kahk esikoha naiste arvestuses harjutustes TC900 (1557
punkti) ja Match Play. Hõbe- ja
pronksmedalid läksid Jaapani ja
Saksamaa sportlastele.
„Sellel MM-il oli laskmine
huvitav väga tugeva tuule tõttu. Match Play harjutuses sain
poolfinaalist edasi vaid ühesilmalise eduga,“ rääkis Kahk, kes
on nüüdseks saanud 10 individuaalset esikohta maailma- ja
Euroopa meistrivõistlustelt. Ammulaskmisega on ta tegelenud
40 aastat.
Veteranide klassis sai Viljandi
valla elanik Inno Kiilaspea 4.
koha (1475).
Riikide arvestuses saavutas
esikoha Eesti, kelle 1. meeskond
Target Team (Merike Kahk, Teet

Foto: erakogu
Merike Kahk napsas esikoha Jaapani ja Saksamaa sportlase eest.
Tagapere, Ain Järvesaar) tuli
tulemusega 4634 punkti esikohale.
Eesti teine meeskond (Rita
Raud, Inno Kiilaspea, Arvi Eek)
jõudis kolmandale kohale. Teise

koha saavutas Saksamaa meeskond.
Ammulaskmise
maailmameistrivõistlustel osales üle 50
osaleja kümnest riigist.
Made Laas

L

eie noortekeskuse tiiva all
on juba kaks aastat
koos käinud erivajadustega noored ja
nende toetusgrupp.
Sel aastal tähistati
jaanipäeva RMK
puhkekohas Laashoonel. Oli olemas
kõik, mis ühe ilusa
suve sissejuhatamiseks vaja – mõnus
seltskond, lõke, magusad maasikad ja
heinamaa kohal hõljuv grillvorstilõhn.

Foto: Annika Pigul
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.

O
Foto: Vika Zieds
Töömaleva lõpetas ansambli Öed kontsert Holstre-Polli vabaajakeskuses. Noorte rõõmuks tulid ansambli liikmed
Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ka koos nendega pildile.

Viljandi valla noorte töömalev
on selleks korraks lõppenud

T

änavusest Viljandi valla
noorte töömalevast võttis
osa 19 erinevatest valla
piirkondadest pärit noort, kes
said ennast proovile panna ettevõtetes töötades. Koostööpartneriteks olid sel aastal kaheksa
ettevõtet. Noored said teha erinevaid talutöid, sealhulgas rohida, kõblata, maasikaid korjata,
värvida ning end proovile panna kohvikus ja poes töötades.
Peale tööd pakkus Mustla
kohvik malevlastele maitsvat
kehakinnitust ja igal pärastlõunal ootasid malevlasi erinevad
vabaaja tegevused. Külas käis
Eesti Töötukassa esindaja ja toimus põnev mäng õpetaja Aive
Kaldra juhendamisel. Kärstna

J

mõisas rääkis Urve Kass noortele taaskasutusest ja üheskoos
tehti endale T-särkidest vahvad
vööd. Ühel pärastlõunal külastati Pilistvere suvekohvikut Ingel, mis on kohaliku koguduse
noorte sotsiaalne ettevõte. Kirikuõpetaja Hermann Kalmus
rääkis, miks kohvikut tegema
hakati ja tutvustas kohvikupidamise juurde kuuluvaid töid.
Ühiselt mängiti veel discgolfi,
käidi kinos ja külastastati Viljandi aerutamisklubi.
Maleva lõpus käidi traditsioonilisel väljasõidul, mille
sihtkoha said noored ise valida. Sel aastal oli sihtkohaks
Valgeranna seikluspark, kus
roniti, peeti aardejahti ja söödi

ühine õhtusöök. Päeva lõpetas
Holstre-Polli vabaajakeskuses
toimunud ansambli Öed kontsert. Pärast kontserti said soovijad ansambli liikmete Kristeli
ja Tuuliga pilti teha ning autogramme küsida.
Laagrit toetasid Eesti Noorsootöö Keskus ja AS Põlluvara. Suur
tänu kõigile koostööpartneritele, kes noortele esimese töökogemuse pakkumist oluliseks
peavad. Aitäh ka valla bussijuhile Jürile, kes noori kogu laagri
vältel tööle, koju ja kaugemalegi
sõidutas. Kindlasti ootame noori
malevasse ka 2020. aastal.
Jana Seeba,
kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Mustlas avati kiviaed ja karikatuurinäitus

uuni algul avati Tarvastu
raamatukogu ja käsitöökoda ühendav renoveeritud
kiviaed. Käsitöökojas toimus ka
õpituba ja muuseumis avati karikatuurinäitus.
10. juunil pidulikult avatud
kiviaia renoveeris OÜ Maakivist, mille töömehed taastasid
ka aiavärava ja ehitasid müürile
laudkatuse, tänu millele säilib
müür pikemat aega.
OÜ Maakivist juhataja Hardi-Sander Luik ütles, et sajandivanuse kiviaia renoveerimise
lõplik lahendus osutus kenaks ja
asjakohaseks. „Polnud kerge otsustada, millisest materjalist teha
müürile katus. Looduslikku materjali kasutatakse küll vähem,
kuid puitkatus õigustab ennast,
sest on nägusam ja seda on lihtsam hooldada ja vahetada kui
kivi- või plekk-katust. Ka muinsuskaitseameti inimesed kiitsid
meie lahendust ja leidsid, et see
võiks olla teerajajaks ja heaks stii-

Ü

le neljakümne Viljandi
valla noore vanuses 7-15
jätsid kolmeks päevaks
pooleli oma tegemised ja puhkamise ning kogunesid Holstre-Polli vabaajakeskusesse, et
osaleda 26.-28. juunil toimunud
Viljandi valla noorte päevadel.
Esimene päev oli spordipäev
ning neljaks võistkonnaks jagatud noored võtsid mõõtu nooleviskes, teistmoodi korv- ja jalgpallis, kettagolfis ja teatevõist-

len sündinud ja kasvanud
Tartus. Lõpetasin Tartu 10.
Keskkooli ja seejärel Tartu
Pedagoogilise Kooli. Hiljem olen astunud Tallinna Pedagoogilisse Instituuti ja lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli. Seejärel astunud
Tallinna Linna Ülikooli rakendusliku
sotsiaaltöö magistrantuuri ja lõpetanud Tallinna Ülikooli.
Peale abikaasa kooli lõpetamist
suunati meid elama Kolga-Jaani, kus
elasime 11 aastat. Seal sündisid meie
kaks tütart. Kolga-Jaanis töötasin pikalt lasteaia juhatajana.
1997. aastal asusime elama Viljandisse. Töötasin Viiratsi lastekodus kuni 2002. aastani ja seejärel konkureerisin Tarvastu
erihooldekodu juhatajaks. Sellest ajast saadik olen töötanud erivajadustega inimestega. Töö on olnud huvitav ja pakkunud palju
erinevaid võimalusi nii arenguks, uuteks tutvusteks, kaasarääkimiseks valdkonna arengus kui reisimiseks.
1. juulil täitus Tarvastu erihooldekodu loomisest 25 aastat ja
10 aastat Pariisi Erihoolduskeskuse loomisest. Hetkel on meil 90
klienti, kuid on olnud aegu, mil majas oli 200 inimese ringis. Ajad
muutuvad ja meie koos nendega, püüdes pakkuda võimalikult
kvaliteetset erihooldusteenust.
Oma uue kodu rajasime Heimtalisse, kus täitus juba 7 aastat.
Nii olengi juhuse tahtel olnud seotud pikalt Viljandi valla erinevate kohtadega. Iga valla osake on mulle oluline ja armas. Soovin,
et areng ja elu jätkuks kõikjal. Kuigi olen linnatüdruk, ei vahetaks ma maaelu millegi muu vastu. Loodus ja isetegemiserõõm
pakuvad vaheldust tööelule.
Volikogus olen teist koosseisu. Olen volikogu sotsiaalkomisjoni
esimees. Olen olnud seotud kogu oma tööelu elukaare kõikide
osadega sünnist surmani. Hoolin inimestest ja soovin, et kõigil
läheks nende vajaduste ja võimaluste piires hästi. Kui vallad ühinesid, siis ütlesin ühes kõnes, et piirid võivad muutuda, kuid sinu
naaber jääb ikka sinu naabriks, sõber sõbraks. Märka inimest ja
aita, kui vaja. Me ei tea kunagi, mil endal abi vaja läheb ja kui
kiirelt võib kõik muutuda.
Palju aega veedan koos oma nelja lapselapsega. Vabal ajal meeldib reisida, suusatada, rattaga sõita, käia teatris ja kontsertidel.
Olen LC Viljandi Ellips klubi liige, meie eesmärgiks on asenduskodust elluastuvate noorte abistamine. Olen õnnelik, et kuulun
sellese särtsakasse ja aktiivsesse naisteklubisse.
Soovin kõigile kaunist suve jätku, edu ettevõtmistesse ja julgust
sekkuda, kui vaja!

O
Foto: Kristi Ilves
Lisaks kiviaiale taastati vanade fotode järgi ka jalgvärav.
linäiteks analoogsetele töödele.“
Vallavanema palvel taastati ajalooliste fotode järgi ka kitsas inimestele mõeldud jalgvärav, kust
hobused ei pääsenud läbi. „Värav
osutus samuti mõnusaks kirsiks
tordil, mis andis aiale tema vana
väärtuse tagasi,“ lisas Luik.
Kiviaia avamise puhul korraldati õpituba, kus rääkis muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik
Anne Kivi muinsuskaitseseadusest, Hardi-Sander Luik kivist

kui töövahendist ja huvilistel oli
võimalus proovida Viive Taluri
juhendamisel kivi maalimist.
Tarvastu muuseumis avati
näitus „Mehed, kes naersid“,
kus eksponeeritakse karikaturist-šaržimeistrite Evald Reieri,
Henn Arvo ja Edmund Valtmani loomingut. Näituse koostasid
Heiki Raudla, Malle London ja
Monika Eensalu-Pihel, kujundas
Kristi Kangilaski.
Made Laas

MARE PARIIS

PEETER PEEK

len 36aastane, vabaabielus,
minu peres kasvab kaks last.
Igapäevaselt tegelen osaühingus Undi Vili teravilja- ja rapsikasvatusega ning osaühingus Undi
Teenused veo- ja transporditeenuste pakkumisega, lisaks erinevate
puistematerjalide müügiga. Mul on
kõrgharidus õigusteaduses. Kuna
igapäevaselt tegelen ettevõtlusega,
siis juristi teadmisi on tihti vaja.
Hobikorras olen vastutav korraldaja mittetulundusühingus Tarvastu
Motoklubi, viies igal aastal Raassilla
autokrossirajal läbi Tarvastu Karika võistlussarja.
Volikogu liikmena hindan eelkõige seda, et valla raha saaks
õiglaselt, läbipaistvalt ja vajaduspõhiselt kulutatud. Enim seisan
valla teede ja tänavate korrashoiu eest, samuti pean oluliseks pidevat panustamist haridusvõrku ja noortega tegelemisse. Siinkohal saan tuua näiteks kasvõi meie vallas hästi toimiva autosõidu
algõppe „Noorelt autokoolis“.
Soovin vallakodanikele rohkem sallivust ja hoolivust teineteise
suhtes, sest nii on meil kõigil kogukonnana parem elada.

Valla noored veetsid ühiselt kolm päeva
lusel. Pärast õhtusööki toimus
hilisõhtune maastikumäng, kus
kaardi järgi orienteerudes tuli
metsast üles leida kontrollpunktid. Kõik said kaardi lugemisega hakkama ja jõudsid väsinult,
kuid õnnelikena enne pimedat
finišisse.
Järgmise päeva ennelõunal
sai osaleda loomingulistes töötubades: mängida muusikat ja
ise pille valmistada, harjutada
näitlemist, küpsetada maitsvaid

küpsiseid ja kujundada kauneid
pakendeid. Igaüks sai hiljem
küpsistega täidetud pakikese
ka koju kaasa võtta.
Pärastlõunal ootas laagrilisi Holstre järve ääres Viljandi
päästekomando, et tuletada
kõigile meelde, kuidas vee ääres
ohutult käituda. Oli võimalus
proovida päästerõnga viskamist
ning tuli välja, et see polegi nii
lihtne nagu filmides paistab.
Õhtul ootas laagrilisi üllatus:

lavale astus ansambel Öed. Lisaks hoogsale kontserdile andsid Öed kõigile soovijatele autogramme ja tegid koos fännipilte.
Kui esimestel päevadel oli
enam tegevust jalgadele ja kätele, siis viimane päev pani rohkem
aju pingutama. Toimusid kasvatajate poolt koostatud viktoriin ja
Tartust külla tulnud Psühhobussi
korraldatud psühho-orienteerumine, kus lahendati nuputamisja loogikaülesandeid ning pandi

proovile mälu ja meeled.
Kolm päeva möödusid väga
kiiresti ning noored jäid koosveedetud ajaga rahule. Tagasisides pidasid nad tähtsaks, et said
uusi sõpru ja õpiti uusi oskusi.
Kiideti head sööki ja toredaid
kasvatajaid ning avaldati soovi
ka järgmisel aastal osaleda.
Suur tänu kõigile, kes aitasid
päevade kordaminekule kaasa!
Anne Põldsaar,
haridusspetsialist
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Foto: Elis Ramst

Heimtali Põhikool
Reimo Hunt
Hanna Kristin Kuusik
Maila Kõll
Hedly Küper

Anete Leiman
Kelli Maksimova
Mark Joakim Saaremets
Elina Tiidu

Foto: Eve All

Holstre Kool

Sandra Tjuška
Andrea Tomson
Klassijuhataja Eda Anton

Kaisa Aas
Eneken Härmas
Melany Lensin
Janek Palm

Liisbeth Pärna
Madis Remmet
Klassijuataja Katri Veli

Foto: Karen Akopjan

Kolga-Jaani Põhikool
Lisanna Laansalu
Ragnar Liivak
Simo Paabut
Lisanne Pappel

Foto: Karen Akopjan

Leie Põhikool

Triinu Pihu
Jasper Tõnisson
Leho Urbla
Klassijuhataja Eha Fedorov

Janette Kõrgesaar
Märt Põrk
Klassijuhataja Tuuli Tolmov

Foto: Kristi Pajuste

Paistu Kool
Grete-Liisa Aalmaa
Elin Anijärv
Marja Kirss
Eric Victor Mettus

Foto: Meret Anson

Saarepeedi Kool
Anneliis Aja
Jako Link
Aaron Paavel
Klassijuhataja Toomas Jüris
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Kalmetu
Põhikool
Tõnis Altsaar
Marten Hämäläinen
Pauline Jamnes
Merilin Jolkin
Christer Kukk
Kätriin Meerits
Geily Orumets
Gedy-Ly Salum
Lisell Valgre
Klassijuhataja Viigi Tiits

Foto: Heino Kaljuve

Foto: Romet Koser

Foto: Romet Koser

Tarvastu Gümnaasium
9. klass
Karl Kristofer Alp
Evelyn Artemjeva
Grete Grünberg
Eneli Jalak

Kelly Järv
Tõnis Kald
Kuldar Kullama
Rahel Lannajärv

Inganora Makko
Raido Mägi
Stella Orumets
Tanel Priinits

12. klass
Greito Stroom
Oleg šmakov
Stiiven Špet
Elari Tafenau

Joonas Talvik
Aarne Tamm
Egerth Tiido
Klassijuhatajad Aive Kaldra ja
Aime Mäeorg

Mariann Mägi
Oliver Pikkor
Taavi Priinits
Diana Raud

Foto: Lea Küla
Foto: Külli Saat

Viiratsi Kooli 6. klass
Danree Kurika
Christen Alexsander Lepik
Mait Mäe

Ingriin Nuut
Rasmus Raud
Tuuli Türk

Tarvastu Muusika- ja Kunstikool
Muusikaosakonna noorem aste
Helina Kalamees – põhipill klaver
Robin Liiber – põhipill klaver
Keirin Nestra – põhipill klaver
Eero Lõhmus – põhipill kitarr

Muusikaosakonna vanem aste
Jürgen Järveküla – põhipill kitarr
Õpetajad Merle Mets, Riina Grencštein
ja Jaan Tamm
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Kogu Viljandi
maakonna
pildigalerii
leiad siit.

Tule tulemine 12. ja 13. juunil

Fotod: Jaan Männik
12. juuni õhtul saabus peotuli Viljandi valda Kolga-Jaani kiriku juurde. Kohaliku rahva kaasaelamisel viis vallavanem tule sealt edasi elektriauotoga Nobe.

Heimtali muuseumist viis vaibakunstnik Anu Raud tule Heimtali mõisakooli
juurde ja andis direktori Eero Metsvahi kätte.

Paistus viidi peotuld ka Friedrich August Saebelmanni
ja Jaan Bergmanni haudadele.

Foto: Kristi Ilves
Teine peatus oli Kalmetu kooli juures, kus meenutati laulu-tantsuga kohalikku muusikaõpetajat
Allar Jakobsoni.

Ramsil olid tuld tervitamas ka tänavuse tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste juendatavad rühmad Vabajalg ja
Pärilised.

Holstre külla saabus tuli külarahva poolt ehitud paadiga.

Foto: Kristi Ilves
Mustlas peatus tuli Eesti esimese olümpiamedalivõitja Martin Kleini kuju juures, kus Tarvastu lapsed esinesid
tantsuga.

Viimane peatuspaik Viljandi vallas oli Kärstna mõisa juures, kust vallavanem
viis tule edasi Sudistesse ja andis Mulgi vallale üle.
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Võrtsjärve
Ühendus
avab sügisel
LEADER-meetme
projektitaotluste
vastuvõtu
16.09-23.09 meede
„Konkurentsivõimeline
ettevõtlus”
Projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on
22. november 2019. Meetme
eelarve kokku on 170 000
eurot, maksimaalne projektitoetuse summa 45 000
eurot.

14.10-21.10 meede
„Atraktiivne
elukeskkond ja toimiv
kodanikuühiskond“
Projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on
20. detsember 2019. Meetme
eelarve kokku on 110 000
eurot, maksimaalne projektitoetuse summa 30 000
eurot.
Info taotlemisega seonduva kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt
www.vortsjarveyhendus.ee.
Taotluste esitamine toimub
elektroonselt e-Pria keskkonnas.
Lisainfo
meetmespetsialist Jane Nirgi
jane@vortsjarveyhendus.
ee; 5855 3886.
21. juulil kell 18

Holstre magasiaidas
Abja kultuurimaja
näiteringi EHH etendus

TEATED
Bonifatiuse Gild kutsub III keskaja päevadele 12. ja 13. juulil
Viljandi ordulinnuses: keskaja turg, pidulik ja meelierutav õhtusöök ning meelelahutajad siit- ja sealtpoolt merd.
**********

Külastusmäng „Unustatud mõisad“ 27., 28. juulil ja 10. augustil
kell 10-18.40. Viljandimaal avatud Kärstna, Pärsti ja Õisu mõis.
**********

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.
**********

6. augustil kell 18 Holstre magasiaidas Kiikla küla näiteringi
etendus kogu perele „Nukatuka metsarahvas“. Tasuta.

SPORDITEATED
31. juulil kell 19 Soe staadionil väikeste karikavõistluste veerandfinaal jalgpallis FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – Lilleküla JK
Retro.
**********

4. augustil kell 13 Soe staadionil Eesti meistrivõistluste III liiga
mäng FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM.
**********

6. augustil kell 18 orienteerumine ja teatevõistlused lastele Kärstna pargis.
**********

10. augustil kell 12 Soe staadionil Eesti meistrivõistluste III liiga
mäng FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM – Valga FC Warrior.

„Papa“.

Puiatu IV hobu- ja vibupäev
toimub 12. augustil algusega kell 16
Puiatu vibukeskuse territooriumil

Info tel
5197 2678 või
5344 0747.

Foto: Ester Valk

R

amsi noorte algatusel uuendati Ramsil korvpalliplatsi.
Kasutuskõlbmatud korvilauad
ja -rõngad vahetati. Noorte palvele vastu tulles toetas ettevõtmist OÜ Roadwolf, kes platsi
jooned maha märkis, korvirõngad annetas Päri spordihoone
juhataja Leho Estorn, OÜ R&A
Varad tõi värvid konstruktsiooni ülevärvimiseks. Suure tööga
on panustanud Sven Jakobson,
Timo Tooming, perekond Ragun ja paljud teised kogukonna
liikmed.

Kohtumiseni Puiatus!

Saab näha, joonistada
ja sõita hobustega,
valmistada sokist
kepphobust (võib oma
soki kaasa võtta),
ise vibu valmistada ja
vibuga märki lasta.
Kohal on puhvet ja müügiletid.
Toimub kepphobuste võistlus.

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
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

HERTA TAMMEPÕLD
HELJU PALUTAJA
HERTA LEPLA
ELGI RANNU
VALTER NOORMETS

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

Foto: Peeter Partsi erakogu
Eesti Õpilasmaleva Viljandi piirkonna kokkutulek Kivilõppes 1977. aastal.

30.07 kell 20
Heimtali mõisa õues
Piletid eelmüügist Piletilevis ja Piletimaailmas
alates 19 €.
Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

Mälestame
JELENA MARAN
28.11.1936 – 01.06.2019
Auksi küla
LEONTI KOTOV
17.01.1940 – 04.06.2019
Paistu küla
HELGI SAHK
11.10.1933 – 05.06.2019
Kolga-Jaani alevik
MAE HEIN
11.07.1948 – 05.06.2019
Alustre küla
MADIS OLM
14.04.1944 – 07.06.2019
Sinialliku küla
ANTONINA TEEARU
20.12.1934 – 12.06.2019
Valma küla
HANS KÖÖGARD
16.03.1929 – 15.06.2019
Vana – Võidu küla
MÄRT MEOS
10.09.1940 – 18.06.2019
Mustla alevik
MALLE ILVES
20.09.1939 – 19.06.2019
Tõnissaare küla
EVA GANITŠEVA
03.02.1920 – 20.06.2019
Jämejala küla
MARTA LÄÄNESAAR
15.12.1932 – 21.06.2019
Taganurga küla
TAISI KIILASPEA
10.01.1935 – 21.06.2019
Mustivere küla
LEILI LÜISTE
12.08.1929 – 23.06.2019
Päri küla
TARMO EVERT
03.03.1948 – 24.06.2019
Marna küla

ANTS ASSER
HELJU MEHO
SCHENNY LEIARU
NIINA MELTSUS
ELLI GRIGORJEVA
ENDLA-ARMILDE
BIRKHOLTS
SALME LEHTMETS
LINDA TAMMIKU
VIIVE-HELENE TÄKS
TAIAIA KOLPAKOVA
ÕILME REIKOP
TAMARA LOIK
ELLE KOORT
GALINA GAPONTŠUK
MILLI KESA
AIME PRINZMANN
LEMBIT KUTSAR

98.
23.08.1921
96.
18.08.1923
27.08.1923
93.
14.08.1926
92.
05.08.1927
91.
04.08.1928
13.08.1928
90.
01.08.1929
20.08.1929
30.08.1929
85.

Mustivere küla
Vanavälja küla
Välgita küla
Vardi küla
Mustla alevik
Kärstna küla
Anikatsi küla
Valma küla
Kärstna küla
Veisjärve küla

04.08.1934
05.08.1934
06.08.1934
06.08.1934
10.08.1934
21.08.1934
80.
10.08.1939
20.08.1939
23.08.1939
24.08.1939
27.08.1939
28.08.1939

Vanamõisa küla
Mustla alevik
Kolga-Jaani alevik
Ruudiküla
Marjamäe küla
Peetrimõisa küla
Mustla alevik
Meleski küla
Porsa küla
Uusna küla
Pärsti küla
Tohvri küla

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused pühapäeviti algusega kell 14. Külalisõpetajatena teenivad 28. juulil ja 4.
augustil Markus Haamer Põltsamaalt ja 11. augustil Villu Jürjo
Viljandist.
25. augustil kell 14 leerimälestuspüha. Oled palutud, kui sinu
leeriõnnistamisest on möödas
ümmargune arv aastaid (10, 20,
25 (hõbeleer), 30 … 50 (kuldleer).
Anna endast teada Kolga-Jaani
Johannese koguduse õpetajale
Peeter Partsile tel 5568 4711 või
peeterparts@hotmail.com.
PAISTU
MAARJA KIRIKUS
21. juulil kell 14 jumalateenistus armulauaga, juhtmõte:
Issanda teenistuses.
3. augustil kell 12-18 Mulgimaa Peremäng 2019.
4. augustil kell 12 mõtisklus
kiriku ees, vihma korral pastoraadis. Elust ja elamisest mõtiskleb akadeemik Anu Raud,
vahemuusikat esitab Jaak Tuksam. Kell 14 kontsertsarja „Paistu kirik 785“ kontsert-jumalateenistus „Tall, kes end ohvriks
tõi“ (KML sarjast „Mu süda,
ärka üles“): Anna Humal – orel,

Kristiin Lääts – saksofon; kavas
Pachelbel, Bach, Händel, Pergolesi, Tunder, Pärt, Grigorjeva.
15. augustil kell 17.30 kontsertsarja „Paistu kirik 785“ rukkimaarjapäeva kontsert-palvus:
Kaia Urb – sopran, Kadri Ploompuu – orel; kavas Bach, Schubert,
Faure, Reger, Olsson.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
28. juuli kell 11 seitsmes nelipühajärgne pühapäev, ristimispüha.
4. august kell 11 kirgastamispüha, teenib õpetaja Villu Jürjo.
8. august Harri Haameri mälestuspäev: kell 12 mälestushetk
kalmistul, kell 13 jumalateenistus kirikus. Kaasa teenivad perekond Haameri liikmed.
Peale kirikut pingi avamine
Harri ja Maimu Haameri mälestuseks.
Mälestuspinkide toetuseks
saab annetada EELK Tarvastu
Peetri koguduse arvele: SEB
EE81 1010 3020 0715 7000, märgusõna PINK.
11. augustil kell 11 üheksas
nelipühajärgne pühapäev, kell
13 kalmistupüha Suislepa surnuaial.
21. juulil jumalateenistust ei
toimu!

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

