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Maal Elamise päeva nautisid
eelkõige maainimesed ise

eptembri viimasel laupäeval toimus üle Eesti esimene Maal Elamise päev, millel osales 36 omavalitsust, nende
hulgas ka Viljandi vald. Seekord
võõrustasid külalisi Holstre ja
Tarvastu piirkond. Ettevõtmise
mõte oli tutvustada maal pakutavaid võimalusi ja meelitada nii
uusi peresid maale alama.
Oma uksed avasid erinevad
ettevõtted, asutused, külamajad, haridusasutused. Holstres
ootasid huvilisi magasiait, kool,
raamatukogu ja Holstre-Polli vabaajakeskus.
Holstre Pere Seltsi juhatuse
liige Marika Kivistik ütles, et
kuigi tal pole täpset ülevaadet,
kui palju võõraid päeva jooksul
Holstres käis, jäädi kohapeal
ettevõtmisega rahule. „See oli
hea näide koostööst huvigruppide vahel. Kaasatud olid koolilapsed, nende vanemad, külarahvas. Kutsusime isegi lapsed
laupäeval kooli ja tegime avatud
koolitunnid. Meie kõigi jaoks oli
see täis kuuetunnine tööpäev,
aga keegi ei nurisenud. Samas
ühendavad sellised ettevõtmised kogukonda ja innustavad
koostööle,“ oli Kivistik rahul.
Tema hinnangul on Holstre kandis märgata tendentsi, et noored
lastega pered tulevad maale.
„Viimase kolme aasta jooksul
on lisandunud mitu uut peret,
Holstre korterelamud on täitunud inimestega. Noored, kes
asuvad mujale õppima, lähevad
küll ära, aga kui luuakse pere ja
sünnivad lapsed, tullakse tihti
tagasi, sest maal on elukeskkond
laste kasvatamiseks sobilikum.“
Tarvastus ootas nii võõraid
kui omasid hubane käsitöökoja
kohvik, gümnaasiumi juures
toimusid kolmandad mulkide
murumängud, sai tutvuda muusika- ja kunstikooliga, Tarvastu
lasteaiaga, Mustla päästekomandoga. Kärstnas olid uudistamiseks avatud mõis ja hooldekodu ning mõisa juures toimus
omatoodangu laat. Ettevõtetest
osalesid Linnamäe talu ning
osaühingud Karpo ja Roni Rem.
Tarvastu lasteaia direktor Tiiu
Rõõm ütles, et huvilisi oodati lasteaia kolmes majas ja mitte asjatult. „Soel ja Kärstnas käis uudistamas kummaski üks pere, Mustlas kolm. Saime ka kohe kaks uut
lasteaiaavaldust. Kiideti kõiki
maju ja hinnati seda, et igas majas
on oma köök ja toit valmistatakse
kohapeal,“ rääkis Rõõm ja lisas,
et Tarvastu lasteaias käib praegu
kokku 130 last ning Mustla maja
on nii täis, et sinna polegi kohti
pakkuda, mudilasi saab juurde
võtta vaid Soele ja Kärstnasse.
Kärstna mõisa perenaine Urve
Kass ütles, et ka omatoodangu
laat läks igati korda. „Ilm oli

ilus, kauplemine vilgas. Paremini läks ikka talukaup ja toidukraam, pisut kehvemini käsitöö.
Laadal käis sadakond inimest,
neist enamik lähipiirkonnast,
aga oli ka päris võõraid. Kas neil
ka maale kolimise mõtteid oli, ei
oska öelda.“ Laadapäevaks oli
Kass teinud nimekirja teenustest, mida võib maainimestel
vaja minna, aga mida pakutakse enamasti kaugemal. Näiteks
juukselõikus, autoremont, transport, arvutihooldus jne. Iga inimene võis teenuse järele, mida
ta saab pakkuda, kirjutada oma
kontaktid. Nii on võimalik teenuse pakkujad ja vajajad kokku
viia ja tekib andmebaas.
Päevast võttis kogu Eestis osa
17 000 inimest, kelle seas oli nii
kohalike kogukondade liikmeid
kui ka maale elama asumist
kaaluvaid linnainimesi. „On
isegi natuke üllatav, et enamik
külastajatest olid valdade elanikud ise, kes tahavad end omavalitsuses pakutavate teenustega
paremini kurssi viia,“ ütles peakorraldaja, Eesti Külaliikumise
Kodukant juhatuse liige Krista
Habakukk. „Samas on valdade
piirid ju hiljuti muutunud ning
kokkukasvamise protsess alles
käimas,“ lisas ta.
Habakukele, kes ise liikus 28.
septembril just Viljandi valla piires, jäi silma, et külastajate hulgas oli palju väikelastega peresid,
kes on viimase viie aasta jooksul
maale kolinud. „Mulle andis nendega vestlus kindla teadmise, et
kui omavalitsuses elavad inimesed ise on uhked oma kodukoha
üle ja teavad, mis teenuseid nad
kohapeal kasutada saavad ja
need on ka head, siis just nemad
on õiged kõneisikud tutvustama
teistelegi oma valla võimalusi.“
Eredaima elamuse pakkus talle
aga Kärstna hooldekodu, mis on
tema sõnul igati kodune ja inimväärne paik elu lõpuaastateks.
„Kuna on just saagikoristusaeg,
nägin oma silmaga, kuidas hooldekodu kliendid ise oma porgandeid üles võtsid ja lillepeenraid
korrastasid. See oli nii armas. Just
siin tulevad välja maahooldekodu eelised. Sügava mulje jättis ka
särasilmne hooldekodu juhataja
Ly Kirt, kes oli igati positiivne ja
julgustas kõiki asutuse pakutavate võimalustega tutvuma tulema,“ sõnas Habakukk.
„Kui kogukonnad koos valdadega on oma elu üle uhked, tõmbab see ka teisi kaasa. Inimene
liigub sinna, kus teda oodatakse.
Meie algatus on mõeldud seda
sõnumit ja koostööst sündivat
sünergiat võimendama,“ ütles
Krista Habakukk esmakordse
Maal Elamise päeva lõpetuseks.
Kristi Ilves,
toimetaja

Kärstna piirkonna külade omatoodangu laadal olid nii müümas kui ostmas peamiselt oma piirkonna inimesed. Pildil
kaalub müüja ostjale Veisjärve ääres kasvanud jõhvikaid.
Foto: Kristi Ilves

Holstre magasiaidas toimunud laadal pakkusid kaupa peamiselt koolilapsed.

Tarvastu käsitöökojas said huvilised erinevaid paelu punuda ja lauamänge mängida.

Foto: Eve All

Foto: Anne Põldsaar
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel septembrikuus
• Kehtestati õpilaste sõidukulu hüvitamise taotluse ja aruande vormid. Sõidukulu kooli ja
tagasi hüvitatakse lapsevanemale juhul, kui koolitee pikkus
lähima bussipeatuse või koolini
on üle 3 km.
• Viidi läbi riigihange „Viljandi valla katlamajade rendile andmine ja soojusenergia

ostmine perioodil 01.10.2019 –
30.06.2029“, mille võitis osaühing SW Energia. Kehtestati ka
soojusenergia ostmise hinnad
eelnevalt toodud ajavahemikul.
• Viiratsi aleviku jäätmeaia
projekteerimiseks ja rajamiseks
korraldati väikehange „Viiratsi
aleviku jäätmeaia projekteerimine ja rajamine“, mille võitis

osaühing Ameron Ehitus.
• Tunnistati edukaks lihthanke „Mustla jäätmejaama projekteerimine“ pakkumus, mille tegi
osaühing IBG-Ehitus.
• Tunnistati edukaks lihthanke „Tarvastu Gümnaasiumi
kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehitus“ pakkumus, mille
tegi osaühing Stone House.

Viljandi Vallavolikogu septembrikuu istungil
• Võeti vastu Viljandi valla
arengukava aastateks 20192025.

S

eptembrikuu tähendab meile
kõigile, ka neile, kes enam koolis
ei käi, ikka kooli algust. See on
esimene emotsioon, mida september
meis esile kutsub. Samas on ka järgmine sügiskuu, oktoober, väga tähtis. See on kuu, kus peatähelepanu
on õpetajatel. Tähistatakse õpetajate
päeva, mil tunnustatakse enim silma
paistnud noori, staažikaid ja ka aasta
parimaid õpetajaid. Koolides saavad
ühe lõbusa päeva nii õpetajad kui õpilased, sageli vahetavad nad sel puhul
omavahel rollid.
Alar Karu
Õpetada meeldib meile kõigile ja
igal ajal. Ikka leidub midagi õpetlikku öelda. Kõige sagedamini
saavad neid õpetussõnu pereliikmed: abikaasa ja lapsed. Kas
nad pärast õpetuse saamist ka veel rahul ja õnnelikud on, on
omaette teema.
Õpetajate ülesanne on päevast päeva koolis lapsi õpetada ja
neid usukuma panna, et nende õpetussõnad on õiged. Samas
on õpetaja roll igapäevase õpetuse jagamisel ka see, et õpilastel jätkuvalt oleks koolikohustuste rangel täitmisel sära silmis ja
naeratus näol, et lapsed oleksid koolis õnnelikud. Ainult õnnelik
laps õpib hästi. Hea kool on see, kus ei ole kiusamist, kus on lisaks
õppimisele palju muid võimalusi enda arendamiseks, kus saab
sporti teha, laulda ja tantsida, kus laps ise ütleb, et soovib selles
koolis õppida, sest see on huvitav.
Kõike seda ootame meie, lapsevanemad õpetajatelt iga päev
oma last kooli saates. Usaldame oma lapsed õpetaja hoole alla ja
loodame, et ta aitab meil täita meie unistust õnnelikest, tublidest
ja edukatest lastest. Samuti loodame temalt oma lastele tuge kogu
eluks, et ta aitaks kergendada meie endi koormat.
Hea oleks, kui õpilased saaksid koolist kaasa teadmise, et ainult
iga inimene ise saab muuta oma tulevikku, ainult tema panusest
sõltub tema edukus edaspidises isiklikus ja tööalases elus. Meie
valla kõikide koolide õppekavades võiks edaspidi kindla koha
leida majandus- ja ettevõtlusõpe, et noored teaksid, kuidas olla
ettevõtlik ja edukas.
Olgu ajad kui keerulised tahes, õpetajatele jääb ikkagi see kõige
tähtsam ja vastutusrikkam roll – õpilaste julgustamine, toetamine ja aitamine õige teeotsa leidmisel oma eluteel. Õpetajate töö
tulemused selguvad sageli alles aastate pärast. Parim tunnustus
on kindlasti õpilaste südamest tulev tänu.
Suur tänu ja tunnustus kõigile Viljandi valla õpetajatele, kes
teevad nii tähtsat tööd – kujundavad meie valla ja riigi tulevikku oma õpilaste kaudu, kujundades nende väärtushinnanguid
ja suunates neid õigele teele. Aitäh teile, et näete iga päev palju
vaeva, ladudes Eesti riigile alusmüüri – kasvatades eestikeelseid
ja -meelseid kodanikke.
Alar Karu, vallavanem

Viljandi Vallavalitsus teatab
Pinska külas Sepa tee 5, 7, 9 ja
Tõrva katastriüksustel detailplaneeringu
koostamise algatamisest Viljandi Vallavolikogu
25.09.2019 otsuse nr 201 alusel.
Detailplaneering koostatakse planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks
tootmismaaks. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ajutise
kasutusloaga rajatud päikeseelektrijaama
püsimise võimaluse väljaselgitamiseks.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev,
olulist keskkonnamõju ette ei nähta.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub 30. oktoobril.

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

Õpetajate päeva puhul olid Viljandi valla õpetajad kutsutud Mustla rahvamajja kontsertaktusele.
Foto: Taavi Bergmann

Õpetajad on meie tuleviku
määrajad

• Võeti vastu Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks
2019-2023.

Eesti-Läti Roheliste Rööbaste
matkarada sai
Euroopas esikoha

Ü

heksandal
Euroopa
Greenwayde assotsiatsiooni konverentsil anti
peaauhind Eesti-Läti Roheliste
Rööbaste matkarajale, mis saab
alguse Viljandi vallas Kutsari
ristmikult.
Projektijuhi Kati-Katri Koppeli sõnul on vallas matkarada
koostöös lätlastega arendatud
ligi viis aastat ning selline tunnustus teeb loomulikult meele
rõõmsaks. Lisaks on inimeste
jaoks olemas veel üks turvaline
ning korrastatud sportliku vaba
aja veetmise koht ilusas looduses. Väga hea lahendusena saab
matkarada Kivi turismitalu juures kokku värskelt valminud
Ramsi-Rahetsema kergliiklusteega ja nii on valikuvariante
teekonna jätkamiseks veelgi
rohkem – mööda kergliiklusteed
saab ju minna kuni Heimtalini.
Rohelised Rööpad on LõunaEesti ning Põhja-Läti valdade
koostööprojekt, mille käigus
kasutuseta seisnud vanad kitsarööpmelise raudtee tammid korrastati, tähistati ning koostati ka
matkajale vajalik kaardimaterjal
ning koduleht greenrailways.
eu. Projekti rahastati Eesti-Läti
programmist.
VVT

Projektijuht Kati-Katri Koppel ja abivallavanem Rein Anton hoiavad käes
Euroopa Greenwayde assotsiatsiooni poolt Eesti ja Läti matkaradadele antud
auhinda.
Foto: Alar Karu
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Kevin Paavo – Viljandi Valla spordispetsialist

len sündinud
Viljandis ning
kolisin pärast
algkooli Tallinnasse,
kus lõpetasin Tallinna
Ühisg ümnaasiumi.
seda läksin Tartu Ülikooli ja lõpetasin seal
kehakultuur ja spordi
eriala.
Spordiga olen tegelenud alates kuuendast eluaastast. Viljandis elades käisin
läbi ka korvpalli- ja kergejõustikutreeningud, aga
kõige südamelähedasemaks jäi jalgpall. Jalgpalli
mängimist alustasin Jaak Luhakoodri käe all Viljandi SK võistkonnas. Tallinnas mängisin FC Flora
noortesüsteemis ja FC Flora duubelvõistkonnas

ning Nõmme Unitedi võistkonnas. Tartus sain esimese treeneri ja mängimiskogemuse FC Santose
võistkonnas.
Pärast ülikooli lõppu pakkus mulle treeneritööd ja mängimisvõimalust Viljandi JK Tulevik,
kus tegutsen eelkõige treenerina tänaseni. Olen
Viljandi JK Tulevik U17 ja duubelvõistkonna peatreener. Saadud kogemused teenekate treenerite
abitreenerina ja Viljandi JK Tuleviku kollektiivis töötades ning teadmised Tartu Ülikoolist on
mulle andnud sellise pagasi, et lisaks treeneritööle võtta vastu väljakutse töötada Viljandi valla
spordispetsialistina. Usun, et Viljandi vallal on
perspektiivi ja potentsiaali, et saada veel tugevamaks vallaks, kus lisaks rahvaspordile on võimalik kasvada ka rahvusvahelisel tasemel tegijaks.
Inimesed, leidke üles spordiüritused ja väljundid,
et teha sporti! Koos tervema ja sportlikuma tuleviku poole!
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Kolga-Jaani uus soojatootja
plaanib põhjalikke uuendusi

A

lates 10. oktoobrist hakkas
Kolga-Jaani keskküttevõrku soojusega varustama
SW Energia, kes plaanib tulevikus praeguse katlamaja ümber
ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.
Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW
Energia OÜ. Oktoobris sõlmiti
leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning
alates 10. oktoobrist varustab
Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga SW Energia.
SW Energia OÜ on soojatootmise äris tegutsenud juba 20
aastat ja võtnud ärisuuna just
väikeste ja keskmise suurusega
kaugküttepiirkondade arendamiseks. Antud valdkonnas on
meil väga suur kogemus ja meie
eesmärgiks on tagada oma tarbijatele keskkonnahoidlik ja
taskukohane soojusenergia iga
ilmaga. SW Energia põhitegevusalaks on kaugküttevõrkude
opereerimine: selle alla kuulub
soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Toodame soojusenergiat enam kui 45 kaugküttevõrgus ja kasutame selleks
kaasaegset ning keskkonnahoidlikku tehnoloogiat.

Külm võib tulla
Siiani on Kolga-Jaani kaugküttepiirkonnas sooja andnud kaks
halupuukatelt. Halupuudega
kütmine ei ole aga tänapäeval
kuigi jätkusuutlik ega keskkonnasõbralik. SW Energia kavatseb
Kolga-Jaanis täielikult rekonstrueerida olemasoleva katlamaja,
mis saab olema täisautomaatne
hakkpuidul töötav katlamaja.
SW Energia enam kui 240 katlamaja hulgast töötab puidul 56,
enamik neist viimase 10 aasta
jooksul ehitatud. Hakkepuidu
kasuks räägib kütuse stabiilsem
hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkepuidu CO2 heitmeks
loetakse null. Samuti on hakkepuidumaterjali Eestis piisavalt
ning kütuse varustuskindlus
tagatud.
Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut,
mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks
kulusid vähendada, taotleb SW

T

Foto: Alar Karu
Kaugkütte soojatorustike rekonstrueerimine lõppes tänavu kevadel.
Energia katlamaja rekonstrueerimistöödeks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt.
Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess
siiski umbes kaks aastat.
Kolga-Jaani kaugkütte soojatorustike rekonstrueerimine lõppes käesoleva aasta kevadel ja
tänu sellele vähenevad alevikus
tuntavalt soojakaod.
Uue katlamaja valmimiseni on
SW Energial olemas võimalus
kasutada ajutist konteinerkatlamaja, kus sooja toodab õlikatel.
Tänaseks ongi konteinerkatlamaja juba soojusvõrku ühendatud ja toodab toasooja kõigile
15 soojustarbijale. Kolga-Jaani
kaugküttevõrku kuuluvad kuus
korterelamut ja lisaks valla hallatavad hooned.

Automaatika valvab
Põlevkiviõlil konteinerkatlamaja
on täisautomaatne ega vaja igapäevaselt inimkätt. Kütuseveo
sagedus sõltub ilmast, kuid tõenäoliselt kohtab Kolga-Jaanis sel
talvel kütuseveokit korra kahe
nädala jooksul; kui talv on soe,
siis veelgi harvem.
Soojatootmist on võimalik
automaatika abil eemalt jälgida ning vajadusel korrigeerida.
Muu hulgas tähendab see, et
katlamaja on igapäevaselt kogu
ööpäeva jälgimise all ning ootamatule probleemile reageerivad
hooldusmehed loetud tundide
jooksul. „Tarbija jaoks ei tähenda
see muud, kui rahulikku und:
võimalike rikete pärast muretseme meie,“ ütles Janek Sarv.

Toasooja hinnast
Kaugküttevõrkudes otsustab
soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind
oleks õiglane nii soojatootja kui
tarbija seisukohast. Kolga-Jaani

võrgus ei ole siiani Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinda.
Piirhinna kehtestamiseni jääb
kehtima senine hind 53,69 €/
MWh, millele lisandub seaduses
ettenähtud käibemaks.
Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva
hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja
asutustes täpselt sama palju.

Kaugkütte eelistest
Kaugküte on tsentraalne kütmisviis, kus paljusid hooneid
köetakse samast soojusallikast.
Soojusallikas toodetud kuum
vesi transporditakse soojusvõrgu kaudu hoonete soojussõlmedeni. Kaugküte on puhtaim ja
tõhusaim kütmisviis korter- ja
eramajadele, avalikele ning ärihoonetele tiheasustusega piirkondades.
Kaugküte on jätkusuutlik –
SW Energia kasutab energia
tootmisel taastuvkütuseid ja
efektiivset tehnoloogiat. See
aitab kütustest rohkem soojusenergiat kätte saada ning hoiab
õhu puhtamana.
Kaugküte on kliendisõbralik –
mugav ja ohutu kasutada. Muretsema ei pea kütuse ostmise,
katelde seadistamise ega hooldamise pärast. Kaugküte tagab
teile alati ohutu elukeskkonna,
sest soojuse tootmine toimub
kaugemal.
Kaugküte on soodne – taastuvate ja kohalike kütuste kasutamine toetab kohalikku majandust, aitab hoida energiahinda
stabiilsena ning on sõbralik
kliendi rahakotile.
Kaugküte on kliendi jaoks
olemas 24/7 – tänu kaasaegsele
soojusvõrgule ja soojusallikatele
võid kindel olla, et radiaatorid ja
vesi on alati soojad.

Kohtumine uue
soojatootjaga
Kõikidel huvilistel on võimalik
SW Energia esindajatega kohtuda neljapäeval, 24. oktoobril
algusega kell 17 endise vallamaja ruumides. Edasisi plaane tutvustavad SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev ja LõunaEesti piirkonnajuht Janek Sarv.
Lisainfo: rita.kiisk@swenergia.
ee või tel 520 9599

SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.
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VÄINO VIIDEBAUM

len 65aastane, enamiku oma
elust elanud Vasara kandis
Viljandi lähedal endises Viiratsi vallas. Põhihariduse sain Viljandi Maagümnaasiumist ja pärast seda
lõpetasin Paides kutsekooli maaparanduse mehhaniseerimise erialal.
Kuigi esimesed tööaastad veetsin
Paides, tulin 1979. aastal Viljandi
maile tagasi ja siia olen jäänud. Kolhoosiajal töötasin erinevate masinate peal. Kui ühismajandid lagunesid,
hakkasin talu pidama. Ruudikülas
asuvas Kissa-Märdi talus tegutsen
tänaseni. Algusaastatel kasvatasin juurvilja, nüüd peamiselt
piimalehmi, teravilja ja rapsi. Seega olen läbinisti põllumees ja
selle valdkonna murede ja rõõmudega hästi kursis. Olen ka piimatootjate ühistu ning teravilja- ja rapsitootjate ühistu liige.
Vabal ajal armastan jahil ja kalal käia.
Volikogus olen olnud juba palju aastaid, esmalt Viiratsi valla
omas ja nüüd Viljandi vallas, praegu kuulun kodanikeühenduste
ja külaarengu komisjoni. Südamelähedased on mulle külaelu
temaatika ja teede olukord. Kutsume küll noori maale, aga kui
pole korralikku teed, ei tule keegi. Kehv tee tekitab liigset ajaja rahakulu, aga aeg on ju raha. Külades peaks olema ka laste
mänguväljakud ja vähemalt kord aastas võiks külarahvas ka
ühisüritusel kokku saada.
Suurel vallal on rohkem võimalusi objekte korrastada või ehitada. Muidugi peab aga samas kulutused hoolega läbi mõtlema,
sest pimedaid aknaid pole mõtet ehitada. Kahjuks on lisandunud
ka bürokraatiat, mis takistab asjaajamist.

O

JUHAN ÄNILANE

len noor pensionär. Nüüd on
aega abikaasa, laste ja lastelastega koos tegutseda, osaleda
spordivõistlustel, kultuuriüritustel,
reisida nii Eestis kui ka kaugemates
ajaloolistes paikades. Sageli tegutsen
vabatahtlikuna erinevate ürituste
korraldamisel, jagades oma elukogemusi.
Olen põline Viljandimaa elanik,
sündinud ja kasvanud Tarvastus.
Oma kodu oleme rajanud Paistu. Lõpetasin Holstre põhikooli, seejärel
Tihemetsa sovhoostehnikumi. Peale
tehnikumi lõpetamist töötasin Holstre töökoja juhatajana. Seoses
Eesti taasiseseisvumisel toimunud muudatustega õppisin selgeks
pottsepatöö ning töötasin palju aastaid, kuni pensionile jäämiseni pottsepp-eksperdina.
Kuulun valla sotsiaalkomisjoni, eelarve - ja majanduskomisjoni
ning olen kultuuri - ja spordikomisjoni aseesimees. Soovin arendada ja tõhustada valla kultuuri- ning spordielu. Tähtsaks pean
elu säilimist maal, külaelu ja kogu valla arengut, ühistegevusi,
konkurentsivõimelise hariduse andmist järeltulevale põlvkonnale.
Head Viljandi valla elanikud, julgustan teid osa võtma erinevatest spordivõistlustest ja üritustest. Nii saate rohkesti positiivseid
emotsioone, kohtute meeldivate ja rõõmsate inimestega, suureneb tegutsemistahe ja paraneb tervis. Terves kehas terve vaim!

Milleks on vaja Viljandi vallas operaatorineutraalset tele- ja internetivõrku?

öö, vaba aeg ja üldine elukvaliteet sõltub tänapäeval
suuresti kiire andmeside
võimalusest. Viljandi vald on
üks esimesi piirkondi Eestis, kus
Elektrilevi on kiire interneti võrgu ehitusega juba alustanud.
Kuigi suuremates Eesti linnades on kiire tele- ja internetivõrk
tihtipeale enesestmõistetav, siis
paljudel puudub siiani üldse
interneti püsiühendus. Elektrilevi on alustanud Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja
internetivõrgu ehitamist, mis
hakkab lahendama väljaspool
suuri linnu olevate kodude internetimuresid.
Viljandi vallas on Elektrilevi
operaatorineutraalse võrgu ehitus alanud Mähmas ja Mustlas,
kokku rohkem kui 300 kodule.
Asulate valikul oleme esimesel
aastal prioriteetsemaks pidanud
piirkondi, kus tänaseni on kas

puudu igasugune interneti püsiühendus või puudub kaasaegne optilise kaabli võrk. Lisaks
on esimesena ette võetud need
asulad, mis ei ole teiste sidevõrgu ehitajate jaoks järgmise viie
aasta plaanides, ehk nn valge ala,
mille on määratlenud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Asulate valikul on arvestatud ka
senist sooviavalduste hulka, mis
Elektrilevile on laekunud.
Koos ehituse algusega on
piirkonna elanikele avatud ka
võrguga liitumise võimalus.
Kõik, kellel on täna võimalus
Elektrilevi operaatorineutraalse
võrguga liituda, on selle kohta
saanud kirja. Esimeste kodude
jaoks peaks võrk valmis saama
juba selle aasta jooksul ning
enne aasta lõppu selguvad juba
järgmised asulad ja vallad, kus
Elektrilevi operaatorineutraalse
võrgu ehitus 2020. aastal algab.

Miks operaatorineutraalne?
Kaasaegseid televisiooniteenuseid ja kiiret internetti võimaldav sidevõrk on Eestis täna monopoolses seisus. See tähendab,
et iga sideoperaator – Telia, Elisa,
Tele2 või keegi järgmine – peab
kliendini jõudmiseks rajama
oma võrgu. Praegu ei jõuagi
kvaliteetsed tele- ja internetiteenused paljudeni, kes seda
soovivad, sest võrgu rajamine
üksiku kliendini, eriti maapiirkondades, on sideoperaatorite
jaoks liiga kallis.
Ja isegi kui võrk kohale jõuab,
puudub kliendil tihtipeale igasugune valikuvõimalus. Kui üks
on teinud kulutused võrgu rajamiseks, siis ei näe teine operaator põhjust investeeringut ette
võtta ja paralleelseid liine ehitada. Kliendi jaoks tähendab see,
et leppida tuleb ühe teenusepak-

kujaga ning hinna kujundamisel
on ohjad monopoolses seisus sideteenuste operaatori käes.
Operaatorineutraalne võrk
on teenuse osutajatele vaba ligipääsuga. Oma teenuseid saavad
Elektrilevi operaatorineutraalses võrgus pakkuda kõik Eesti
sideoperaatorid. Ühte liini pidi
võivad sõbralikult joosta nii Telia, Elisa, Tele2 või ka mitmete
teiste teenused.

Kes sellest võidavad?
Ennekõike kliendid, kuna ühe
operaatorineutraalse võrgu rajamine on soodsam ning seetõttu on suurem võimalus jõuda
linnadest välja nendeni, kellel
puudub ligipääs kvaliteetsetele
tele- ja internetiteenustele. Ka
saavad kliendid valida erinevate operaatorite teenuste vahel
ning teenuse vahetamine käib

lihtsalt. Operaatorite vahel tekib kliendi pärast võitlemiseks
konkurents. See tähendab üldiselt soodsamat teenuse hinda.
Võidavad ka operaatorid, kuna
ei pea enam kulutama miljoneid,
et rajada sadu kilomeetreid sideliine väljaspool suuri linnu.
Elektrilevi ehitatav operaatorineutraalne võrk peaks järgmise
nelja aasta jooksul ulatuma kuni
200 000 inimeseni üle Eesti. Viljandi valla inimestel tasub Elektrilevi kodulehelt kontrollida, kas
konkreetsel aadressil on liitumine juba võimalik. Kui aadress ei
ole veel plaanides, tuleks soovijatel esitada sealsamas kodulehel
avaldus. Sooviavalduste hulk on
üks kaalukamaid kriteeriume,
mille järgi Elektrilevi järgmisi
ehituspiirkondi valib.
Oliver Ruus,
Elektrilevi taristuliitumiste
teenuste juht
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Vallavalitsuse
tegemistest
möödunud suvel

O

ktoobris on õige hetk
vaadata tagasi, mida
suuremat on vallavalitsus möödunud suvel ära teinud
valla teedel ja ka muudes valdkondades.
Igal aastal tehtava kruusateede remondi hanke võitis
osaühing Sakala Teed, suve
jooksul on remondile kulunud
peaaegu 185 000 eurot. Vallavalitsuse ja ettevõtjate koostöös sai Laose tee mustkatte,
tööde maksumus oli 152 400
eurot. Lisaks Laose tee uuele
kattele tehti niiöelda vanadel
mustkattega teedel säilituspindamist veel lisaks 191 500
euro ulatuses. Siinkohal on
hea märkida, et valla omandis
olevaid ja avalikku kasutusse
antud erateid on Viljandi vallas kokku ligi 700 kilomeetrit.
Ramsi ja Rahetsema vahel
kestab veel 1,57 kilomeetri
pikkuse uue valgustusega
kergliiklustee ehitamine. Lisaks on liiklusohutuse tõstmiseks ümber ehitatud riigitee
ja kergliiklustee ristumiskoht,
kuhu on rajatud liiklussaarega ülekäigukoht. Ehitustööde maksumus on veidi üle
428 000 euro, sellest 70% tuleb
EASi regionaalarengu programmist.
Uue tänavavalgustuse ehitamiseks Leie, Tohvri ning Mustivere külas on vald sellel suvel
kulutanud ligi 50 000 eurot.
Valla vee-ettevõte, osaühing
Ramsi VK arendab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) toel ühisveevärki ja kanalisatsiooni Viljandi vallas.
Suuremad tööd on sellel aastal
käimas Mustlas. Suvel ehitas
uue reoveepuhasti aktsiaselts
TREV-2 Grupp. Puhasti läks
maksma 770 600 eurot, sellest
KIKi toetus moodustas 333 100
eurot.
Mustla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitushanke
võitsid ühispakkujad Wesico
Project ja Wesico Infra maksumusega 1 879 500 eurot. Ehitustähtaeg on 11 kuud lepingu sõlmimisest ehk 17. august
2020. Ehitustööd algavad juba
oktoobri teises pooles, ka neid
töid toetab KIK.

Lisaks ehitati Tohvril Ramsi
VK omavahenditest vana kanalisatsiooni asemele uus 330
meetri pikkune survekanalisatsioon. Tööde maksumus oli
16 440 eurot.
Päri suvilapiirkonnas Suureristi tee pumbamaja koos
tuletõrje veehoidlaga ehitati
samuti valmis osaühingute
Wesico Infra ja Wesico Project
poolt, 174 000 eurot maksnud
töid rahastas vallavalitsus.
Kevadel lõppenud KolgaJaani kaugküttetorustike ehitajaks oli aktsiaselts Magma,
eelisoleeritud torusid pandi
KIKi toel maasse enam kui
490 000 euro eest. Valla seitsmes katlamajas soojusenergia
tootmise hanke võitnud osaühing SW Energia taotleb KIKi
toetust Kolga-Jaani aleviku
katlamaja ümberehitamiseks
hakkepuidule – see annab võimaluse muuta soojatootmine
täisautomaatseks ning hoida
pikas plaanis hind tarbijale
sobivam. SW Energia pakkus
hankel ajutiseks soojusenergia
piirhinnaks kuni uue hakkepuidu katlamaja valmimiseni 68 eurot megavatt-tunni
eest. Pärast ehitust oleks Kolga-Jaanis soojusenergia piirhind kuni 59 eurot. Viljandi
maakonnas on soojusenergia
megavatt-tunni piirhinnad
vahemikus 53.31 eurot Viljandis kuni 77.97 eurot Päril (kõik
hinnad käibemaksuta). Tuleb
arvestada, et piirhinnad kooskõlastab Konkurentsiamet, see
võib aega võtta 2-3 kuud. Kolga-Jaanis alates 2009. aasta algusest muutumatuna püsinud
soojuse hind on kahel viimasel
kütteperioodil olnud aga juba
madalam kui tegelikud kulud
ning seetõttu on muutused
soojatootmisel vältimatud.
Taristule tehtavad kulutused
võivad tunduda suured, kuid
näiteks vallateedel tehtavaid
töid märkame igapäevaselt
paremate ühendusteede näol,
uued kütte- ning veetorustikud tagavad alevikes ja külades parema varustuskindluse.
Rein Anton,
abivallavanem

Suvistepühal lennutasid pühapäevakooli õpilased pastoraadi ees paberlennukeid.

K

Foto: Peeter Parts

Kolga-Jaani tähistab tänavu
mitut juubelit

äesolev aasta on meie koduses Kolga-Jaanis mitme ajaloolise tähise või
juubeliga seonduv. Kõigepealt
kirikust. Katoliku ajal oli siinne evangelist Johannese kirik
Põltsamaa abikirikuks. Alles
1639. aastal tõstis Põltsamaa lossiomanik Hermann Wrangel ta
iseseisvaks kirikuks. Selle akti
mälestuseks olla altaritaguse
akna sees ka vastav kiri seisnud
umbes aastani 1860. Seega ongi
meie luterlik kogudus iseseisvana tegutsenud 380 aastat. Teadaolevate pastorite nimistu algabki
1639. aastal Johann Langiusega
(1639 – 1641), kes asus pärast Kolga-Jaanist lahkumist Riiga ning
andis seal välja läti kirjakeele
loomisega seonduvaid üllitisi.
Olgu sellega kummutet müüt,
nagu oleks siin tegemist rabade
vahele sumbunud tagurliku kolkakihelkonnaga. Just evangelist
Johannesele pühendet kirikuile
anti kaasa epiteedid „väike“ või
“suur“ olenevalt kirikute suurusest. Suure-Jaani kohanimi tuligi
seoses sealse evangelist Johannese kiriku suurusega. Seega
täpne nimetus vanadel maakaartidel praeguse Kolga-Jaani
kohta on Klein St. Johannis, tõlkes „väike püha Johannes“. Kuidas sai „väikesest“ „kolga“ olgu
seot igaühe rikutusega. Lalsis
asuva püha Nikolause apostliku
õigeusu kiriku nimetamist Kolga-Jaani kirikuks (maanteeviidal) saab põhjendada vaid tema
samanimelises
kihelkonnas
paiknemisega. Neid eksitavaid
nimesiirdeid on Eestis teisigi.
Näiteks Vasknarva koha nimi
pole seot vasega, vaid sõnaga
„vastne“.
Praeguse luterliku koguduse

nõukogu aga võitleb vapralt siin
oma uhke, kuid väsinud „lossi“
eest, kuhu mõnikümmend inimest leiab tee vaid jõuluõhtul
ja matustel. Suvekontsertidele jõuab külastajaid vaevu üle
kümne. Needki on sageli juhuslikud matkajad või palverändurid. Sama mure on ka Lalsi
apostlikul õigeusu kogudusel,
kus toimuvadki jumalateenistused vaid suurtel pühadel, seega
paar korda aastas. Kolga-Jaani
luterlik kirik pakub aga ikka
veel suurepäraste orelihelide
ja sisearhitektuuriga igal pühapäeval (kell 14) euroopalikku
kõrgkultuuri, olenemata ilmast
või inimeste huvipuudusest.
Näiteks on meie üks teenekaid
kodu-uurijaid-valgustajaid Hovard Nurme pannud kirikusse
üles põneva fotonäituse „150
aastat koorilaulu Kolga-Jaanis“.
Teatud reservatsiooniga võivad
selle kihelkonna erinevad laulukollektiivid tähistada suurt
kultuurijuubelit. Endise KolgaJaani valla segakoor Jaaniko on
küll kahanenud naisansambliks, aga seegi on tähelepanu- ja
austusväärne. Kohalik põhikool
tähistab tänavu oma 333. aastapäeva ja teeb kogudusega kena
koostööd pühapäevakooli kaudu. Seega pole veel kõik kadunud ja vaatame lootusrikkalt
tulevikku. Et eelnimetet Jaaniko ansambel harjutab koguduse
pastoraadis, siis olgu siinkohal
märgitud hoone renoveerimise
20. aastapäev tänavu. Nimelt
asutas Villem Reiman aastal
1903 selles vanas kirikumõisa
aidas Kolga-Jaani Tarvitajate
Ühisuse kaupluse, mis oli toona
üks esimesi Viljandimaal. 1999.
aasta 6. juunil pühitses peapiis-

kop Jaan Kiivit vastrenoveeritud
hoone pastoraadiks. Võtame siin
inimesi vastu igal kolmapäeval
kella 11-16, teistel päevadel kokkuleppel (helista 5568 4711).
Pastoraadis kogunevad noored,
lapsed, kirikulised ja teelised
Villem Reimani tuba-muuseumi,
taaskasutustuppa, kaminasaali
või koguduse kantseleisse. Kuni
seitse palverändurit ja teelist saavad ülemisel korrusel nn õpetaja
Viksi toas öömaja. Külmade talveilmadega toimuvad jumalateenistused pastoraadi kaminasaalis. Kogudus on eriti tänulik
Viljandi arhitektile Ülo Stöörile,
toonasele juhatuse esimehele
Hovard Nurmele ja õpetaja Ants
Toomingale, tänu kellele see oluline hoone meid teenib. Lisaks
asub siin erinevais ruumides legendaarsete õpetajate Reimani
ja Viksi asutatud koguduse raamatukogu, mis sisaldab erinevate ajalooperioodide vaimulikku
kirjandust, mida me lahkesti
välja laenutame. Oktoobrikuu
esimesel pühapäeval kogunesid
kirikusse talvisel leerikursusel
osaleda soovijad. Edaspidi hakkavad tunnid toimuma pastoraadi kaminasaalis pühapäeviti
kell 12. Seal me ei õpi üksnes
katekismust, vaid vestluste kaudu jagame lugusid, kogemusi ja
kristlikku eetikat. Kogudusel
on võimalik jagada hingehoidja
kaudu leina- ja kriisinõustamist
abivajavatele tavakodanikele.
Kolmapäeviti kell 12 toimuvad
pastoraadis piiblitunnid.
Kaunist sügise jätku meile kõigile, hääd kaasteelised!
Vaata ka: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
Peeter Parts,
koguduse õpetaja

1.

Ramsi ja Rahetsema vahel saab peagi valmis 1,57 kilomeetri pikkune
valgustusega kergliiklustee.
Foto: Alar Karu

oktoobril tähistati rahvusvahelist muusikapäeva. Sel
puhul esinesid Viiratsi, Holstre,
Pärsti ja Kolga-Jaani raamatukogus Adeele ja Jaan Jaago. Kava
oli südamlik ning inspireeritud
Adeele vanavanematest, igati
sobilik tähistama ühtlasi ka rahvusvahelist eakatepäeva. Pärast
Jaagode etteastet jätkus päev
raamatukogude endi planeeritud programmiga. Muusikaminuteid rahastas Viljandi vallavalitsus. Fotol Adeele ja Jaan Jaago
Viiratsis.

Foto: Kai Oidermaa
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Õpetajate päeva puhul pärjati parimaid pedagooge

V

iljandi
vald
tänas
oma
õpetajaid 3.
oktoobril
Mustla
rahvamajas toimunud tänuüritusel. Et
tunnustada Viljandi
valla koolide ja lasteaedade õpetajaid, haridusasutuste juhte,
tugispetsialiste, treenereid, huvihariduse
spetsialiste, kelle töö
ja isiklik eeskuju on
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning kelle
tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut, anti
välja tunnustused
kolmes kategoorias:
aasta noor õpetaja,
aasta
lasteaiaõpetaja, aasta
õpetaja.

Fotod: Taavi Bergmann

Aasta õpetaja
2019 on
Tarvo
Prinzmann

R

Aasta lasteaiaõpetaja 2019 on
Reet Järveküla

eet Järveküla töötab lasteaiaõpetajana Tarvastu Lasteaia
Soe majas. Tegelikult on ta tuttav kõigile Tarvastu Lasteaia
lastele – lisaks oma rühma laste mitmekülgsele arendamisele
on ta olnud aastaid Soe majas muusikaõpetaja ning tubli
eestvedaja kolme maja ürituste korraldamisel.
Reet on oma tööd tehes alati rõõmsameelne ning
suudab koos lastega põnevaid tegevusi välja mõelda. Oma töös lähtub ta avastusõppe ja õuesõppe
põhimõtetest ning kasutab ka „Kiusamisest
vaba“ metoodikat.
Lisaks on Reet Järveküla aktiivne tegutseja lasteaia arendustegevuses, olnud õpetajate esindaja lasteaia
hoolekogus ning on
Tarvastu Lasteaia
kroonikaraamatute
koostaja.
Kõigele lisaks on
Reet kolme poja ema
ja toimekas vanaema oma kolmele
lapselapsele.

T

arvo
Prinzmann töötab
2011. aasta sügisest Heimtali Põhikoolis
tehnoloogiaõpetuse õpetajana, lisaks
on tema juhatada kooli 6. klass.
Tema töössesuhtumine ja mitmekülgsed
huvid on
innustanud õpilasi
olema loovad, töökad,
korrektsed
ja põhjalikud.
Tema juhendamisel
on õpilased osalenud
erinevatel õpilastööde
võistlustel ning teinud
mahukaid loovtöid.
Õpetajana räägib ta
kaasa oma valdkonna
kvaliteetsemaks
muutmisel – teeb ettepanekuid töökodade
paremaks tehniliseks
varustamiseks, kasutab
saadud töövahendeid aktiivselt, tema eestvedamisel on mõisa keldrist
saanud suurepärase
varustusega sepikoda.
Klassijuhatajana on
Tarvo väga põhjalik ja toetav, süveneb iga õpilase heaolu tagamisse, luues abivajava lapse ümber
võrgustiku.
Lisaks koolitööle on Tarvo
Prinzmann aktiivne Pärsti kogukonna liige.

Aasta noor
õpetaja 2019 on
Kädi-Liis Hunt

K

ädi-Liis Hunt on
1. septembrist 2018
Holstre Kooli matemaatika ja
füüsika õpetaja. Kollektiivi sulandus
ta kohe, tema usinus ja kohusetunne on eeskujuks
teistele. Ta teeb koostööd kõigi kolleegidega ning on
aastaga andnud oma panuse ühtse kollektiivi loomisesse.
Töös on Kädi-Liis Hunt innovatiivne ning proovib
õppetöös rakendada erinevaid digipädevusi.

Vald tunnustas tublisid
tudengeid

R

Aino Tamme
nimelise
stipendiumi
sai tänavu
Rebecca Künnis

ebecca Künnis on Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini kolmanda aasta tudeng. Pärast Viljandi Gümnaasiumi lõpetamist läks ta Austraaliasse maailma avastama
ja eneses selgusele jõudma. Just Austraalias
jõudis ta otsusele, et tahab teha midagi loomingulist. Aastal 2017 asus ta õppima Eesti
Kunstiakadeemias tekstiilidisaini erialal.
Tema tulevikuplaanid on üsna selged: ta soovib minna Londonisse, et omandada seal magistrikraad ning pärast seda luua oma bränd.
Rebecca suureks unistuseks on oma stuudio,
kus ta saaks loomingu kallal nokitseda.

T

unnustamaks Viljandi vallast kõrgemasse
õppeasutusse õppima
läinud hästi õppivaid üliõpilasi, annab Viljandi Vallavalitsus õpingute jätkamiseks
igal aastal välja kaks nimelist
stipendiumit. Aino Tamme
nimeline stipendium antakse
humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele; Jaan Depmani nimelise
stipendiumi saab reaal- ja loodusainete üliõpilane.

Jaan Depmani
nimelise stipendiumi
pälvis Annika Ilves

A

nnika Ilves on Tallinna Ülikoolis matemaatikaõpetaja eriala
teise aasta magistrant.Magistriõppele eelnesid matemaatikaõpingud
Tartu Ülikoolis matemaatilise statistika erialal. Statistika oli tema jaoks
küll äärmiselt huvitav, kuid peas tiksus
endiselt soov saada õpetajaks.
Õpetajana soovib Annika Ilves saavutada
seda, et õpilased näeksid, kuidas matemaatika on üks suur hulk loogilisi seoseid ning
et koolimatemaatika ei ole kellegi jaoks ületamatult raske, kui vähegi proovida. Talle
meeldib õppida ning õpetajana õpib uut iga
päev. Kooli kõrvalt töötab Annika Tallinnas
A-Tolliagentuuris andmespetsialistina ning
tantsib rahvatantsurühmas Ru-Le-Mi.
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Kiusuennetaja tiitli saanud
Kalmetu kool pidas
perepäeva

K

almetu põhikool on
pikka aega õppetöö
kvaliteeti ja koolirõõmu silmas pidades tegelenud
aktiivselt sallivusteemadega.
Parimaks tunnustuseks oli
Kalmetu põhikooli pärgamine
2019. aasta kiusuennetaja kooli
tiitliga.
Ka alanud õppeaastal alustati hoogsalt kiusuennetamisega – allkirjastati koolirahu
leping. Koolipere on võtnud
kiusuvaba õhkkonna loomise
veelgi laiemalt ette ja viimas
ellu kogukonda kaasavat pooleaastast projekti „Minu, sinu,
meie – koos on rohkem”.
Nii vallutasidki pühapäeval, 8. septembri pärastlõunal
nii Kalmetu koolimaja kui ka
selle ümbruse heatujulised
pered. Oli rõõmurohke perepäev oma inimeste seltsis.
Tänu toetajatele ja kooli tublidele õpetajatele pakkus päev
mitmekesiseid tegevusi kogu
perele – KIVA (kiusamisvaba
kooli) infopunkt, jahinduse
õpinurk, osavate käsitööliste
pesa, batuudid, sky-jump, murutraktori vigursõit, teadus- ja
improteater, mustkunstnik ja
vibulaskmise õpituba. Tänu
motoklubile Cocord said silmad särama ka tehnikahuvilistel. Kõigele krooniks võitsime
ka ilmataadi poolehoiu: hommikused sajupilved kadusid
ürituse avamise hetkeks kui
võluväel. Nii sai peale avasõnu treener Marge Jänes ohjad
enda kätte haarata ja kogu rahva tempokalt endaga liikuma.
Särtsakas soojendus tehtud, oli
rahval valikuvabadus, mida ja
kus uudistada. Kel aga soojendusest väheks jäi, said Viljandi
Tuleviku spordiklubi treeneri
Henri Paavo juhendamisel
igamehe jalkalahingus osaleda
või hoopis indiacamängus kätt
proovida. Kui perepäeval piisavalt lustitud ja trallitud ning
nälg kimbutama hakkas, olid
Kalmetu kooli tublid kokad
maitsva supiga juba valmis, et
kõiki külalisi lahkelt kostitada.
Projekti eesmärgiks on lähendada kogukonna liikmeid
tasuta mitmekesiste sportlike
liikumisõhtutega nii Kalmetu
põhikoolis, Uusna külamajas
kui ka Tänassilma rahvamajas.
Loodame, et inimesed tulevad
julgelt kohale ja teevad kõigile
jõukohase spordialaga tutvust.
Lisaks on käimas netihääletus
Kalmetu kooli õuealale loodavate ilmastikukindlate laua-

Mustkunstnik Marko Mölder võlus laste rõõmuks välja ka ehtsa
jänese.
tenniselaudade osas, mille
valmimisel on suureks abiks
Kalmetu kooli direktor Andres
Savi ja ka tööõpetuse õpetaja
Kalle Riitmuru. Pinksilaudade
lõplikku valmimist on oodata
oktoobris, mil toimub ka kolme
põlvkonna lauatennisevõistlus. Lisaväärtusena valmivad
kooli õuealale ka kiiged. Projekt lõpeb detsembrikuise haridusseminariga, kuhu ootame
kogukonna liikmeid arutlema
maakoolide tuleviku üle.
Projektijuhiks on kooli huvijuht Karin Mägi, kes on koondanud enda ümber viis aktiivset kogukonna noort – Maili
Nälk, Maarja Liis Juus, Tuuli
Tolmov, Heino Kaljuve ja Ivar
Tammela. Projekti rahastab
Euroopa Solidaarsuskorpus,
SA Arhimedes noorteagentuur,
toetajate- ja koostööpartneritena on kaasatud Viljandi vald,
Uusna külamaja, Tänassilma
rahvamaja ja Vana-Võidu vibuklubi.
Kui suudame püsida ühe
meeskonnana nii koolis kui
kogukonnas, loome midagi
nii suurt, et ka külaline tunneb
ennast meie seltsis hästi. Maapiirkond, kus toimetavad tegusalt koos nii noored kui vanad,
suudab pakkuda atraktiivset
elukeskkonda ka tulevastele
põlvedele. Palume julgelt osalema ja üheskoos tegutsema,
sest koos on rohkem.
Karin Mägi,
Kalmetu kooli huvijuht

Fotod: Maarja Liis Juus
Perepäev algas soojendusega treener Marge Jänese juhendamisel.

Saarepeedi kooli 6. klass osales maailmakoristuspäeval ja sai suure „saagi“.

Foto: Anu Mikkor

Sügise algus Saarepeedi Koolis
on olnud kiire ja tegus

20.

septembril
andis
Saarepeedi kool oma
panuse maailmakoristuspäeva, osaledes ka kampaanias „Maailmakoristuspäev
Eesti koolides“, mille peaauhinnaks oli võimalus võita Nublu
kontsert oma koolis.
1. ja 4. klassi õpilased koristasid valla kettagolfirada. Kõige
enam leiti suitsukonisid, lisaks
tõmmati õpetaja abiga Saarepeedi karjäärist välja vedrumadrats.
2. klassi õpilased koristasid ära
matkaraja, kus lisaks suitsukonidele vedeles palju taarat, 3.
klassile jäi koolimaja ümbruse
koristamine.
Peale väiksemaid läksid koristama vanemate klasside õpilased. 5. klass koristas rahvamaja ümbrust ja 6. klass teekonda
koolimajast rahvamajani, ka
selles piirkonnas oli jälle palju

suitsukonisid ja taarat. 7. klass
tegi puhtaks Naanu linnamäe ja
8. klass laululava ning seal asuva
puhkeplatsi.
Oleme õnnelikud, et saime
terve kooliperega anda oma
panuse, muutmaks Saarepeedit
puhtamaks ja ilusamaks kohaks.
Üle-eestilist spordinädalat
tähistas Saarepeedi kool 23.–27.
septembrini. Sellel puhul külastasid kooli JK Viljandi Tuleviku
treener ja kaks esindusmeeskonna jalgpallurit. Näidistreeningust võtsid osa kõik sellel päeval
koolis olnud õpilased ja sellest
kujunes kõigile ootamatult üks
väga meeldejääv tund, mis oli
täis rõõmu ja muidugi jalgpalli.
Spordinädala lõpetas juba traditsiooniks saanud Kahe Mäe
jooks, millest võttis taaskord osa
terve kool.
Septembrikuu
lõpetasime

mihklilaadaga lasteaia hoovis.
See oli tore üritus tervele kogukonnale. Mihklilaadast on
saanud armas traditsioon, juba
aastaid müüvad lapsevanemad
laadal isetehtud küpsetisi, hoidiseid ja käsitööd, et koguda raha
oma rühmale. Sellel aastal liitusid laadaga esmakordselt ka kooliõpilased, et pisikesest laadast
saaks suurem sündmus. Laadal
sai lisaks ostmisele võtta osa ka
erinevatest osavusmängudest,
nagu kõrvitsa kaalu arvamine,
parima hoidise valimine ja kogupere teatejooks. Lisaks olid
avatud meisterdamisnurk ja
näomaalingud.
Kooliaasta on alanud meie
jaoks väga põnevalt ja juba ootame, mida toob meile ülejäänud
aasta.
Getter Kahro,
huvijuht

Viiratsi Rüblikud käisid politseimajas

26.

septembril külastasid Viiratsi Rübliku
lasteaia koolieelikud
(Lepatriinude rühm) Viljandi
politseijaoskonda. Lapsi võtsid
vastu noorsoopolitseinikud Õnnela Kõva ja Elerin Tetsmann,
kes tutvustasid meile maja erinevaid ruume. Näidati kabinette ja jõusaali, kus politseinikud
treenivad. Tutvustati võtteid,
kuidas kinnipeetu raudu panna
ning lapsed said päris käeraudu
katsuda. Tutvustati ka politsei
erivahendeid kumminuia ja
pipragaasi.
Käisime lastega arestikambri
uksel ja nägime, kuidas sinna
sisse pääseb.
Õues said lapsed politseiautos
istuda, ka vilkurid ja sireenid
pandi hetkeks tööle.
Ja mis kõige põnevam – lasteaeda tagasi sõit toimus juhuse
tahtel politseiautodes! Lastel
jagus jutuainet ja põnevust terveks päevaks.
Õppekäik politseimajja oli
väga põnev ja õpetlik. Saadi
palju uut ja põnevat teada ning
emotsioone, mida teistega jagada, oli rohkem kui küll.

Foto: Kadi Lossmann
Politseinik Elerin Tetsmann lubas lastel kumminuia oma käega katsuda.
Täname lapsevanemat Evelin
Türki, kes meile selle põneva
ekskursiooni politseimajas organiseeris.
Suur tänu noorsoopolitseini-

kele Õnnelale ja Elerinile, kes
selle hommikupooliku lastele
nii põnevaks ja harivaks tegid.
Kadi Lossmann,
Viiratsi lasteaia õpetaja
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Mulgid mängisid murumänge

eptembrikuu viimasel laupäeval toimusid Tarvastus
kolmandad mulkide murumängud kõigile spordisõpradele. Päris ja isehakanud mulke
oli kohale tulnud lähemalt ja
kaugemalt.
Päeva peasponsoriks oli ilmataat, kes ei vedanud mulke alt
ning hoidis ilma sooja ja päikeselise.
Sportlik päev algas rongkäiguga ja ergutava virgutusvõimlemisega.
Järgnesid põnevad tegevused,
kus igaühel oli võimalik valida
endale meelepärased tegevusalad vastavalt vanusele ja sportlikele võimetele. Kõik võistkonnad, kes tegid läbi vähemalt viis
ala ja kogusid värvilisi täpikesi,
osalesid auhindade loosimisel.
Väikesed tüdrukud ja poisid
võtsid osa muusika, pillimängu
ja tantsu töötubade tegemistest,
olid osavad hüppe- ja keksurajal.
Osavuse ja julguse proovikiviks
olid ka autode vigursõit, parkour’i
ja slackline’i töötuba. Lastele olid
uudseteks spordialadeks street
racket ja jiu-jiutsu. Elevust ja põnevust pakkusid keskaegsed
mängud ja jõukatsumised. Tarvastu käsitöökojas õpiti punuma
rahvuslikku käepaela, sai mängida mulgikeelseid ja -meelseid
lauamänge. Teadmisi Tarvastu
kultuuriloost andis interaktiivne orienteerumismäng mööda
Mustlat. Väikesed ja suured puhusid õhinal seebimulle, millest valmis kaunis ja värvikirev
seebimullimaal „Maal on ilus ja
mõnus!“.
Päeva lõpetasid tõsised jõukatsumised. Selgitati välja rammumees 2019 ja toimus aastajooks,
mille pikkuseks oli 2019 meetrit.
Ei puudunud ka loterii, millest
saadud tuluga toetatakse sportlikke tegevusi Tarvastu Gümnaasiumis.

Mulkide murumängud algasid rongkäiguga Mustla rahvamaja juurest
kooli juurde.
Et kõigil jätkuks jõudu- jaksu
pakuti kehakinnituseks maitsvat mulgiputru, teed ja mulgikorpi.
Kolmandatel mulkide murumängudel osales 253 spordisõpra (41 võistkonda). Mänge toetas
27 firmat.
Tänu teile, head toetajad, sai
auhinnalaud väga rikkalik.
Suur tänu kõigile osalejatele,
abilistele ja toetajatele!
Piret Kuropatkin,
Tarvastu gümnaasiumi õpetaja

Tugevaimad mulgid said aja peale autot sikutada.

Tarvastu Gümnaasiumis
vaagisid kolme sõpruskooli
noored keskkonnaprobleeme

E

simesel koolinädalal võtsid Tarvastu gümnaasiumi õpilased vastu külalisi
Lätist ja Saksamaalt. Toimus
juba traditsiooniks kujunenud
noortelaager Sommercamp, mille tänavuseks teemaks oli „Keskkond ja tarbimine”.
Ametlik avamine oli 2. septembril kooliaasta avaaktusel.
Järgnevad päevad olid sisustatud väljasõitudega. Külastati
Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja Tartu Erakooli (TERA).
Loodusmuuseumis võeti osa
õppeprogrammist „Maastikumängud elurikkusega”, kus oli
võimalus juhiste järgi planeerida asula ja seda ümbritseva piirkonna makett. See ülesanne oli
väga lõbus ja meeldis paljudele,
kuna oli võimalus olla loov.
Huvitav oli Kivilõppe kordonis, kus tutvustati keskkonnainspektorite varustust ja nende
tööülesandeid ning Mari Järve
andis teoreetilis-praktilise õppetunni teemal „Keskkonnasäästlikum tarbimine”. Väga põnev
oli näha keskkonnainspektorite
varustust ja saada teada lähemalt nende tööst.

Noored arutlesid rühmatöös keskkonnaprobleemide üle. Foto: Inganora Makko
Ühel päeval käisid projektis
osalejad abis mahetaludes. Külastati nii Saariku kui ka Palu
mahetalu. Uuriti, kuidas toimub
töö mahetaludes, ja kasutati võimalust ka ise tööd teha. Samal
päeval filmiti veel keskkonnateemalisi videoid reedese päeva
tarbeks, et neid tutvustada Sommercampi lõpetamisel.
Nädala lõpul osaleti üritusel
„Reipalt koolipinki”, kõndides
Soele ja tagasi koos Tarvastu
gümnaasiumi õpilastega. Põnevust pakkus õpituba, kus õpiti
looduslikust materjalist valmis-

tama tarbeesemeid. Seda jäävad
meenutama kasetohust karbid
ja viled. Projekti lõpuõhtul tehti
kokkuvõte ja esitleti nädala jooksul loodud videoklippe, mängiti
ka seltskondlikke mänge ja tantsiti rahvapäraseid tantse.
Laupäeva hommikul oli aeg
lahkuda nädalaga leitud sõpradest. Ei jäänud üle muud, kui
jätta hüvasti ja loota, et äkki järgmisel aastal kohtutakse uuesti.
Kokkuvõttes oli projekt väga hariv ja andis palju praktilisi oskusi.
Joonas Talvik,
10. klassi õpilane

Fotod: Anne Põldsaar

Gümnasistid ootavad teie abi
pühapaikade kaardistamisel

O

sa Tarvastu Gümnaasiumi gümnasiste on
valinud uurimistöö
teemaks „Tarvastu kihelkonna
looduslike pühapaikade kaardistamine“.
Looduslikud pühapaigad on
inimkonna vanimad kaitsealad.
Eestis on võimalik kaardistada
kuni 5000 ajaloolist looduslikku pühapaika. Neist enam kui
3000 on võimalik leida vanemaealiste põliselanike abil.
Hiisi, pühi kive, allikaid ja
puid aitab loodusest eristada
vaimne pärand. Nii saab pühapaiku välja selgitada iseloomulike nimetuste, koha- ja
perepärimuste, uskumuste,
tavade ja hoiakute abil.
Teatud tegevused ja pärimused võivad viidata võimalikule
pühapaigale. Pühapaigaks võib
osutuda ka koht, kus on peetud
küla jaani-, jüri- või maituld,
käidud kiikumas ja tantsimas
või nõu pidamas. Soosaartel ja
laantes asuvad hiied on olnud
ka pelgupaigaks.
Põlispuu, kivi, allikas või
muu loodusobjekt on ajalooline looduslik pühapaik vaid juhul, kui meil on andmeid selle
pühaks pidamisest: pühapaigale viitav kohanimi, pühaks
pidamisest ja kombetalitustest
kõnelev pärimus, teated, et ku-

Foto: Kristi Ilves
Jakobimõisa hiiemännist on alles
jäänud vaid pehkinud kän.
sagil looduses on käidud ravimas, palvetamas, ohverdamas,
nõu küsimas, ennustamas,
kivil liugu laskmas. See teave
võib meieni jõuda kirjalikult
ja/või suuliselt. Seetõttu on
pärimuse võimalikult üksikasjalik talletamine väga oluline.
Kui kellelgi on Tarvastu kihelkonna või muu Viljandimaa ajalooliste looduslike pühapaikade
kohta teavet – püha puu, kivi või
allikas võib olla hävinud, kuid
koht on jätkuvalt väärtuslik ja
püha – siis palun andke sellest
teada aadressil skasendi@hot.
ee või facebookis sõnumina.
Seejärel võtavad noored teiega
ise ühendust, et need pärimused saaksid talletatud. Niimoodi
võid sa aidata päästa kultuuri- ja
looduspärandit hävimisest.
Sirje Kasendi,
Tarvastu Gümnaasiumi matemaatika- ja majandusõpetaja
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Mis majad on
koolimajad ja kelle
omad on lapsed?

M

ind ajendab kirjutama
see, et suures vallas
teame üksteisest veel
vähe. Hiljuti esitlesin Viiratsi
Kooli arengukava kolmel korral: Viljandi vallavalitsuses,
Viljandi valla hariduskomisjonis ja vallavolikogus. Minu
avameelsed selgitused tõid
välja probleeme, mis nõuavad
uut vaatenurka ja lahendust.
Viiratsi Kool on mõnes mõttes
ka erandlik oma kuue klassi
ja linnalähedase asukoha tõttu ning kooliks kohandatud
hoonega, kus me töötame koos
raamatukogu ja mitme rentnikuga. Keskenduti nendele
lahenduseta küsimustele, mis
ei haaku koolitöö sisuga, kuid
kas toetavad või häirivad seda.
Kool kui haridust ja kultuuri väärtustav ja kandev asutus
teeb igapäevast tööd selleks,
et õpilased oleksid õnnelikud,
tegusad, loovad ja tunneksid
iseenese võimeid ning suudaksid igas järgmises kooliastmes
hakkama saada. Kohati näeb
kool sellega päris suurt vaeva,
sest erisusi on palju ja igale lapsele oma õppekava pole sugugi
lihtne teha. Oleme olnud ikka
seda meelt, et kõik tegevused
ja õppekavas pakutav oleks
koolis eakohane ja valikuterohke. Et iga laps saaks koolipäeva vältel märgatud, toetatud, nii et ta tahaks järgmisel
päeval kooli tulla. See nõuab
igapäevaselt suurt pingutust.
Koolimaja kõige paremas
mõttes on haridustempel.
Ideaal on hoida kõik täiuslik –
keskkond, õppevahendid, tegemislust ja inimsuhted. Mida
noorem õpilane, seda sõbralikum, soojem ja turvalisem
peaks olema tema toetamine.
Koolijuhi roll on julgustada,
innustada kolleege ja tunnustada neid võimalikult tihti.
Töö peaks olema õiges mahus
ja väärikalt tasustatud.
Kui ma 1993. aastal koolijuhina alustasin, ütles keegi, et
nüüd sa oled tegelikult majandusjuhataja. Siiski leidsime
inspiratsiooni ja loovust panna
kasvama seeme kooli traditsioonide tekkeks ja koostada
näiteks lapsesõbraliku kooli
kontseptsioon. Katsetasime ja
analüüsisime, jätkus aega ka
tehtu laagerdamiseks.
Kuid kohe sai valusalt selgeks seegi, et kool ei eksisteeri
eraldi omas mullis. Kõik, mis
toimub ümberringi, jõuab
kooliseinte vahele. Koolis on
kolm pidevalt arendamist vajavat alusdokumenti: õppekava, arengukava ja eelarve.
Suur osa nende dokumentide
sündimisel langeb vastutusena juhtkonna õlgadele. Samal
ajal on koolis vaja olla kontaktis päriseluga, oma töötajate ja
õpilastega, et teaks, mida üldse
planeerida.
Kahjuks hakkab digiajastu
võtma meilt võimalust olla pärismaailmas, sest vormistame
dokumente ja sisestame andmeid ja enam ei ole direktori
kabineti uks valla nagu varem.
Tunnen, kuidas kiirustamine,
tähtajad, kontrollid ja ühelt
teemalt teisele hüplemised vähendavad loovust ja inimlikku mõõdet töös ja suhtlemisel.

Seda enam on kahju ajast, mis
kulub kõrvalprobleemidele.
27aastase koolijuhi staaži
jooksul on üks teema, mis saadab koolimaja avatud territooriumil ja hoones. On tulnud
toimuvat reguleerida hoiatavate sildikestega ustel või asetada takistusi pahategijatele, remontida aknaid ja põrandaid,
parandada maja välisfassaadi,
treppe, õuealal atraktsioone.
Nende tööde jaoks ei ole koolil
kohe raha, vaid koolijuht kaitseb kord aastas eelarvet ja selgitab, millele on vaja kulutada.
Kui kooli ümbruses midagi
juhtub, siis esimene küsimus
lapsele on: „Kus koolis sa
õpid?“ Kool on mõnes mõttes asutus, kellele toetutakse.
Vahel helistatakse, et eramaja
juures tehakse pahandust või
et joostakse katustel. Räägin
siis esmaspäevasel kogunemisel „hea ja kurja puust“ ehk –
lapsed, valige õige pool!
Minu kabinetti on ette teatamata rivistunud seltskondi,
kes kurdavad üheskoos mängupargis toimuva ropendamise üle. Samas näen hiljem
kabineti aknast, et seal ei ole
ainult meie õpilased ja kostab
mulle tundmatu tegelase suust
väga ropp sõna. Oleme teinud
koostööd politseiga suuremate
korrarikkumiste puhul ja tihti
ise kurikaelad välja selgitanud,
kui need on meile tuttavad
õpilased. Õpilaste käitumisel
on põhjused, mis sageli viivad
ikka kodudeni, kuid ka üldiste
ühiskonna hoiakuteni.
Uues perepargis ja kooli kõrval ei käitu ebasobivalt mitte
ainult õpilased. Siin peetakse nädalavahetusel pidusid
ja suitsetatakse. Kõik prügi
ei satu kastidesse, kuid kooli
ukse tagant prügikastist viinapudelit leida me ka ei taha.
Ei saa oodata, et lapsed on viisakad, kui täiskasvanud seda
pole. Minu jaoks on imelik
olnud see, et enamik inimesi
ei ütle koolimaja juures või sisenedes „Tere!“. Kuna meil on
lõuna ajal avatud söökla, siis
kõik sisenejad võiksid jalgu
pühkida, teretada ja mehed
mütsi peast võtta. Tundub isegi
imelik sellest kirjutada, sest see
peaks olema loomulik.
Kool rendib vahel ruume ka
koolipäeval, kui rentnik õppetööd ega kooli tegevusi ei sega.
Kuid koolipäeval alkoholiga
peod, ka peielauad, ei ole aktsepteeritavad. Kuigi rentnikud
tasuvad vallavalitsusele, on
vastutus kooli õppe-kasvatustöö tõrgeteta toimumise eest
ikka meie esmane ülesanne.
Eeldatakse, et kool on väärikas
asutus, millega peaks kaasnema teise poole respekt.
Viljandi vallas asuvad koolid on muidugi igaüks oma
kujunemisteega. Mõnel on
väga tugev kogukond ümber,
osatakse oma kooli rohkem
hoida. Kuid kindlasti on igal
pool ka sarnaseid muresid ja
tahaks väga, et inimesed ainult
ei tarbiks, vaid ka koos vastutaks, lastele eeskuju annaks ja
kool saaks keskenduda oma
arengusuundade elluviimisele.
Külli Saat,
Viiratsi Kooli direktor

25. oktoobril kell 18:30 ootab Mulgi segakoor
kõiki Halliste kirikusse kontserdile.
Koos hällilapsega laulavad Alen Veziko,
Olustvere segakoor Lehola ja
EELK Viljandi Pauluse koguduse segakoor.
Tulge nautima!

Foto: Ene Saar
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Mulgi segakoor tähistab
sünnipäeva!

ulgi segakoor alustas
tegevust 2014. aasta
sügisel, seega on aeg
tähistada 5. sünnipäeva. Koor
ühendab koorilauluhuvilisi üle
kogu Mulgimaa ja kaugemaltki
ning seob koos tegutsema erinevas vanuses inimesi. Dirigent on
Kristjan Õmblus ning segakoori
tegemisi aitab koos kooriliikmetega ellu viia koorivanem Madli
Saar.
Segakoori tegevus aitab lisaks
koorilaulutraditsiooni säilitamisele ka mulgi kultuuri ja keelt
edasi kanda. Koor on kontserte
andnud lisaks Eestile välismaal:
Peterburis, Saksamaal ja Kanadas. Koori missiooniks on Mulgimaa tutvustamine kõikjal, kus
kontserte antakse. Koori Mulgi
päritolust annab märku esinemisriietus ning uhkusega kantakse Mulgi märki. Segakoori
panus mulgi kultuuri levitamisel on oluline, osaleti näiteks
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse
kevadpäeval Muugal, kus lisaks

esinemisele tutvustati mulgi
kultuuri trükiste, käsitöö ja kohalike toodete näitusmüügil.
Kommentaar EKSÜ kodulehelt:
„Mulkide segakoor tõi kuulajateni läheneva laulupeo hõngu.
Koor helises võimsalt ja esitusele
tulid kõik vanad head koorilaulud, mis kõigil hinges. Tekkis
väga võimas hetk ning koorilt
telliti aplausiga ka lisalugu.“
Väga oluline lauljate ja dirigendi jaoks oli kindlasti juubelilaulupeole „Minu arm“ pääsemine, kuigi sõel oli tihe. Ühiseid
tegevusi on segakooril mitmesuguseid, 2019. aastal külastati
Kihnu saart, kus kohtuti ja lauldi
koos Kihnu Virvega. Käik oli ettevalmistus osalemiseks Pärnus
toimunud „Vaba rahva laulul“,
kus lauldi dirigent Lauri Breede
juhatamisel ühendkooris, mis
koondas üle tuhande laulja Eestimaalt ja Soomest.
Torupillitalus Riidajas on toimunud Mulgi segakoori laagrid.
Peremees Ants Taul rääkis kok-

kupuutest kooriga: „Inimene on
selline olend, keda toidab kultuur ja laulukultuur on eestlastel
väga kõrgel tasemel. Hobi toidab
hinge ja aitab elus muredega
toime tulla. Segakoori esimeses
laagris, märtsis 2015, kui nad
alles alustasid, ei olnud nende
hulgas nooditundjaid teab kui
palju. Selle ühe nädalavahetusega, mis nad minu talus olid, said
nad repertuaari selgeks ja võisid
minna kontserte andma. Eks selle kõige taga on visa töö. Väga
sügava mulje jättis nende entusiasm ja tahe laulda. Muidugi on
neil hea ja andekas dirigent, see
on taganud edu koorile ja areng
on selgelt märgatav. Mitte kõik
koorijuhid ei valda nii hästi klaverit, et erinevates hääle kõrgustes klaveril saata lauljat.“
Mulgi segakoor täieneb jõudsalt uute lauljatega, lauluhuvilisi
Mulgimaal jätkub.
Anneli Roosalu,
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda
tegevjuht

Eakad pidasid Võrus sügispidu

22.

septembril kogunesime Viljandis, et
koos Viljandi Pensionäride Liidu taidlejate ja Võru
eakatega tähistada sügishooaja
algust. Selleks oli meid kutsutud
Võru kultuurimajja Kannel, kus
meid ootasid klubi Hõbedane
Juus liikmed.
Istusime bussi ja sõit Võru suunas läkski lahti. Härra Jaak Värnik tutvustas meile päevaplaani
ja Pensionäride Liidu tegevusi
algaval sügishooajal. Pärast seda
hakati juba lauluviise veeretama,
et pikk teekond lõbusam oleks.

Kultuurimajas Kannel olid
kaetud kohvilauad ja sügispidu
võis alata.
Lavale kutsuti kapell Viljandist
ja tantsupõrand täitus tantsupaaridega. Astusid üles ka lauluansambel Rukkilill ja tantsurühm
Hõbelised Pensionäride Liidust,
sooja vastuvõtu pälvisid Tänassilma rahvamaja tantsijad eakate
ajaviiteklubist Rõõmsameelsed,
kelle juhendajaks on Pille Sihver.
Ükskõikseks ei jätnud küll
kedagi rõõmsate mootorratturite
ja roolikeerajate ning koristajate
hoogsad tantsud. Tibutantsule

Koristajate tants Rõõmsameelsete esituses ei jätnud kedagi külmaks.

kutsusid Rõõmsameelsed kaasa rahvast pealtvaatajate seast,
punkti pani meie esinemisele
„Kikilips“, mis tugeva aplausiga
vastu võeti.
Sõbralikus ja rõõmsas meeleolus istuti kohvilauda ja lõbutseti tantsupõrandal, kuni algas
kojusõit. Pooletunnisel jalutuskäigul imetlesime veel kaunist
Võru keskväljakut. Jõudu, jaksu
ja tänu meie tublile juhendajale
Pillele rahvamaja kõikide Rõõmsameelsete poolt.
Anne Meiesaar,
pensionär

Foto: Anne Meiesaar
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Lõikustänupühaks Paistu Maarja koguduses

asta lõpus on tavaks teha
aruandeid ja kokkuvõtteid. Kuna kirikuaasta lõpeb kalendriaastast mõnevõrra
varem (1. detsembril, esimene
advent on ühtlasi uue kirikuaasta algus), siis võime teha
kokkuvõtte aastast hoopis lõikustänupühaks. Selle ristiusueelsessegi aega ulatuva püha
otstarbeks on vaadata üle salve
saanud saak ning tuua selle eest
Jumalale tänu.
Meie Paistu Maarja kogudus
ei ole suur, liikmeid on 46, aga
sellel aastal sündis ristimise ja
leeri läbi meie koguduse perre
üks tõsine ja tubli eesti mees.
Kirik ei ole kultuurimaja, aga
selles majas saavad kohtuda
rahvakultuur ja pärimuskultuur, kõrgkultuur ja argikultuur. Nii võtsime Paistu esmamainimise 785. aastapäeva
tähistada kontsertsarjaga, mille avas paastumaarjapäeva eel
Kose koguduse puhkpilliorkester liturgia ja kontsertosaga jumalateenistusel. Suurel reedel
kandis meie koguduse organist
ja muusikajuht Tuuliki Jürjo
ette enda loodud orelitsükli
„Ketsemani aia mõtisklused“,
vahelugemised Villu Jürjolt.
Taevaminemispühal maikuu
lõpus pidasime rahvalaulumissat – midagi sellist vaevalt et
Paistus varem toimunud on.
Rahvalaulumissas nimelt said
kokku kirikukoraalid, rahvalaulud, muusika pärimusinstrumentidel ja orelil ning rahvatants. Suvesse mahtus Mulgi
segakoori kontsert Tartu Maarja kiriku taastamise heaks, an-

Foto: Jaan Männik
Rahvalaulumissas said kokku kirikukoraalid, rahvalaulud, muusika pärimusinstrumentidel ja orelil ning rahvatants.
sambli Triskele kontsert „Maa ja
meri kiidavad“, Anna Humala
ja Kristiin Läätsi kontsert „Tall,
kes end ohvriks tõi“, Kaia Urbi
ja Kadri Ploompuu kontsert
rukkimaarjapäeva lauludest
ning duett Klassika (Tatjana
Drobõševa, Izida Galimova)
kontsert „Sinu kaitse alla“. Selle
rikkaliku kontserdivaliku peamiseks korraldajaks oli Tuuliki
Jürjo ja võimalikuks sai see suu-

resti tänu Kultuurkapitali toele.
Paistu kogukonnapäevade
raames toimus Paistu pühapäevakooli esimene loeng, kus elust
enesest mõtiskles akadeemik
Anu Raud ning muusikaga toetas teda naaberküla mees Jaak
Tuksam. Samal ajal toimus teisel
pool kirikut Kerttu Küünarpuu
ja Ergo Leilopi juhendamisel
akende restaureerimise kahepäevane töötuba jätkuna kiriku

käärkambri akende restaureerimisele koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemiaga. Sellest koostööst kasvas välja ka palveküünlahoidja kirikusse, selle teostas
Andre Rist TÜ VKA rahvusliku
metallitöö õppekava lõputööna.
Iga maja tahab hoolitsemist
ja hoidmist. Maie Sults kannab
hoolt selle eest, et pastoraat ja
koguduse kantselei oleksid avatud ning et need, kel vaja pisut

abi riiete, nõude või raamatute
ja muu tarvilisega, seda pastoraadist ka leiaksid. Fred Asuküla hoiab korras kiriku ja selle
ümbruse ning raamatupidamine
ja kõik need projektid, mille abil
me kõike seda eespool kirjeldatut teha saame, on Ande Lehtmetsa hoolsa ja asjatundliku käe
all. Ene Saar aitab korraldada
suhteid Viljandi vallaga ning
kõik need inimesed kokku ongi
meie Paistu Maarja koguduse
juhatus – väike, aga võrratult
töökas, ustav ja proaktiivne.
Kogudus elab Jumala armust
ja liikmeannetustest ning lõviosa selles toimuvast saab teoks
tänu inimeste vabatahtlikule
armastustööle. Suur tänu kuulub samuti kõigile annetajatele,
sest ilma rahata ikkagi ei saa
hakkama ka üks kogudus. Riigi
raha jõuab läbi projektide ning
Muinsuskaitseameti vahendusel koguduste töödesse eelkõige
kirikuhoonete korrashoiuks.
Vanasti, kui meil sellist riiki veel
polnud, kandsid kiriku majandusliku käekäigu eest suurel
määral hoolt toonased ettevõtjad – mõisnikud. Täna kannavad
seda rolli kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad. Mis saab meie
kirikutest homme, teab Jumal,
aga lõikustänupühal on meil
põhjust küllaga olla sügavalt
tänulikud Jumala ja kõigi nende inimeste ees, tänu kellele see
aasta on head ja rikkalikku saaki
andnud.
Allan Kährik,
EELK Paistu Maarja koguduse
hooldaja-õpetaja

SISUTURUNDUS

J

Telia ülikiire koduinternet ja TV-teenus jõuavad Mähma ja Mustla elanikeni

uba järgmise aasta alguses
saavad Viljandi valla Mähma
küla ja Mustla aleviku kodud
kasutama hakata Telia ülikiiret koduinternetti ja moodsat
TV-teenust. Telia teenused jõuavad kohalike elanikeni Elektrilevi poolt rajatava internetivõrgu
toel.
Elektrilevi alustas sel kevadel
erinevates Eesti piirkondades
interneti püsivõrgu ehitusega
ning see võimaldab kõigil nendel kodudel, kuhu Elektrilevi
kaabel edaspidi ulatub, kasutama hakata Telia koduinternetti
ja TV-teenust.
Telia Eesti erakliendiüksuse
juhi Holger Haljandi kinnitusel võimaldab Elektrilevi poolt
rajatav internetivõrk kasutama
hakata Telia koduinterneti pakette, mille maksimumkiirused
ulatuvad 1 gigabitini sekundis.
See rahuldab ka kõige nõudlikuma tarbija vajadused.
Lisaks kiirele ja tänapäevasele
koduinternetile saavad inimesed endale tellida ka moodsa
Telia TV teenuse.
„Telia teleteenus areneb pidevalt, et pakkuda klientidele
uut, põnevat ning konkurentidest eristuvat meelelahutust.
Kui 2018. aastal oli üheks märgilisemaks sündmuseks maailmakuulsa HBO keskkonna
jõudmine Telia TV klientideni,
siis 2019. aasta alguses hakkasime edastama otsepilti naiste profitennise turniiridelt.
Mõlemad on osutunud meie
klientide seas lühikese ajaga
väga populaarseks. Värsket
ning eksklusiivset sisu on Telia
TV-sse lisandumas ka 2020. aastal,“ sõnas Haljand.

Sel suvel alustas Telia oma
TV-klientide üleviimist uuele
televisioonilahendusele, mis
muudab erinevate teleteenuste kasutamise senisest veelgi
paindlikumaks ja mugavamaks.
Uus lahendus võimaldab kogu
Telia TV pakutavat sisu jälgida erinevates seadmetes (teler,
arvuti, nutitelefon) ning seda
kõikjal Euroopa Liidus. Tänavu

mais alustas Telia koos Leviraga aga robotkaamerate teste, et
tuua nende abil otsepilt erinevatest Eesti spordisaalidest kodusele teleekraanile.
Kõik need Telia kliendid, kes
kasutavad korraga ettevõtte kolme põhiteenust ehk mobiilset
andmesidet, koduinternetti ja
TV-teenust, saavad liituda Telia 1
pakkumisega, mis võimaldab

kodus kasutusele võtta kaks korda kiirema koduinterneti ning
valida Telia TV videolaenutusest
endale igas kuus kaks tasuta filmi.
Telia interneti püsiühendust
kasutab täna enam kui 243 000
kodu, ettevõtte teleteenus jõuab
aga enam kui 217 000 majapidamiseni.
Kõige täpsema info selle kohta,

millal ja millistele aadressidele
Elektrilevi poolt ehitatav internetivõrk jõuab, leiab veebilehelt:
www.telia.ee/kiire-internet.
Peale Elektrilevi internetivõrguga liitumist saavad kõik
soovijad endale tellida ka Telia
teenuseid, millega saab tutvust teha ettevõtte kodulehel
www.telia.ee asuvate alajaotuste
TV ja Internet vahendusel.
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Matka alustasid vaprad naiskodukaitsjad ja nende saatjad Tarvastu käsitöökoja juurest.

Foto: Arvin Maisla

Tarvastu naiskodukaitsjad koos Sakala ringkonna
naistega sõitsid ratastega ümber Võrtsjärve

N

aiskodukaitsel täitus
tänavu 92. tegevusaasta ja seoses sellega tegid
Tarvastu jaoskonna naised
Sakala ringkonnale üleskutse tähistada aastapäeva rattamatkaga ümber Võrtsjärve. Et
veenduda teekonna turvalisuses, sõitis idee autor Karoliina
Maisla mõned päevad enne
matka marsruudi jalgrattal ise
läbi. Koos Tarvastu jaoskonna

O

juhi Grete Varesega mõõdeti
autoga veel täpsed 92 kilomeetrit, et panna teetähis ja matk kenasti aastapäeva numeratsiooni
sobitada.
Pühapäeval, 29. septembril
kell üheksa kogunes üheksa
ratturit koos saatemeeskonnaga
Tarvastu käsitöökoja hoovi, et
abipolitseinike Andres Sakkovi ja Aivar Paasi juhendamisel
teele asuda. Teekonna esimene

kehakinnitus- ja sirutuspeatus
tehti Pikasillas ja teine Võrtsjärve muuseumis. Muuseumikohvikusse oli organiseerijate poolt
retkelistele tellitud angerjasupp
ja muuseumieksponaatide tutvustamiseks giid.
Kolmas virgutav peatus tehti
Jõesuu puhkealal, et siis juba
92. kilomeetrini välja sõita. Lõputähise juures ootas rattureid
naiskodukaitse Sakala ringkon-

na esinaine Jane Koitlepp, jaoskonna juht Grete Vares riputas
teekonna läbinuile kaela sümboolse šokolaadimedali. Abipolitseinik Sakkovilt said kõik ratturid käele helkurvõru, et naiste
edaspidine elu jätkuks ka sama
turvaliselt kui see matk.
Õhtul üheskoos Tarvastu käsitöökojas kokkuvõtteid tehes
tunnustas rattaretke läbinud
Sakala ringkonna instruktor

Piret Taim matkaliste hoolivat
käitumist üksteise suhtes, ürituse organiseerimise head taset,
Sakala ringkonna ühtekuuluvustunnet ning Tarvastu jaoskonna naiste entusiasmi idee
elluviimisel.
Merike Tulp,
Naiskodukaitse Sakala
ringkonna Tarvastu jaoskonna
juhatuse liige

Mobiilne seiklusring külvab rõõmu

ktoobrialguse sombusel
pärastlõunal asus Kalmetu põhikooli 16-liikmeline mobiilse seiklusringi
õpilaste grupp koos ringijuhendaja Karin Mägiga teele Tartumaale, et pidada maha kardisõidu võistlus ja metsa all airsofti
taktikamäng.
Õpilased olid väljasõitu terve
nädala väga pingsalt oodanud,
sest seiklusringi tegevused planeeritakse õpilastega koos ja
juhindutakse just nende soovidest. Kui buss oli saanud sõita
kümme kilomeetrit Tartu poole,
helises telefon ning anti teada,
et võime otsa ringi pöörata ja tagasi sõita, sest Tartumaal sadas
kõvasti vihma ja polnud märkigi saju vaibumisest. Otsustasime
siiski teekonda jätkata ja lootsime ilmataadi poolehoiule. Kohale jõudes selgus, et vihmasadu
on lakanud ning rada sõiduks

turvaline. Lõpp hea, kõik hea.
Kiireimat sõitu näitasid Daniel
Enders, Alar Ant ja Taaniel Poolakese. Daniel tegeleb ka hobi
korras motospordiga ning seetõttu said kogemused ja oskused
õiges kohas rakendust.
Kardisõit tehtud, liikusime
edasi Muri külla, kus õpilased
mängisid kuni pimeduse saabumiseni airsofti taktikamänge.
Oli positiivsetest emotsioonidest tulvil päev ja imekombel
ei valitsenud tagasiteel vaikus,
vaid vali muljete jagamine kestis
kodupeatuseni. Nii lapsevanemad, õpilased kui ka juhendaja
on õnnelikud, et kõik ülaltoodu
on võimalik tänu riikliku huvihariduse täiendavale rahastusele. Järgnevad plaanid on juba
paigas ja ootavad realiseerimist.
Karin Mägi,
Kalmetu Põhikooli huvijuht

Enne kardisõitu tuli kiivrid pähe panna.

Foto: Karin Mägi

Foto: Johanna Ruljand

N

eljas Ants Tombi mälestusvõistlus ehk 44. Kärstna pargivõistlus toimus 21. septembril Kärstnas.
Kokku osales jooksudes, heidetes-tõugetes või kõnniringil 65 võistlejat. Halb ilm ei seganud vapraid võistlejaid.
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Viljandi valla tänavuse seeriajooksu lõpetas
Saarepeedi mägede jooks

S

eeriajooks on algatatud
eesmärgiga populariseerida eelmisel liitumisel (2013)
ühinenud valdade (Pärsti, Paistu, Saarepeedi ja Viiratsi) traditsioonilisi jooksuüritusi ning aastaringselt jooksjaid motiveerida.
Seeriajooksu korraldavad Viljandi vald, Viiratsi spordiklubi,
SK Jooksupartner ja VAK Staier
koostöös sponsorite ja toetajatega. Kõigis liitunud valdades olid
toimivad jooksusündmused,
millel oli väga pikk traditsioon.
Sidusime need üheks sarjajooksuks.
Trotsides vihma ja kohati libedat rada, osales Saarepeedi
mägede jooksul 21. septembril
sadakond spordi- ja liikumisharrastajat. Esmakordselt osales Saarepeedi jooksul jooksja
väljastpoolt Eestit – etiooplane
Mohammed Kalil Nedi treenib
Enn Selliku jooksutiimis.
Jooksu võitis Eesti parimate
keskmaajooksjate sekka kuuluv
Olavi Allase, kes on võidukarika saanud ka eelneval kahel
jooksul, kolmel viimasel aastal
Holstre-Paistu jooksul ja kahel
aastal Kolme Tamme jooksul.
Tema aeg Saarepeedi jooksul
oli 16.24. Jooksja purustas tema
enda käes olnud rajarekordi ühe
sekundiga.
Meestest saavutas teise koha
Karel Hussar ajaga 16.42 ja kolmandaks tuli Mohammed Kalil
Nedi ajaga 17.19.
Parim naine oli Minna Kelk
ajaga 20.30 (üldvõitjaga ajavahe + 4.06), teisena lõpetas Sille
Puhu ajaga 22.38 ning kolmandaks jäi noor jooksja, 11-aastane Miia-Lii Kaigas ajaga 23.19.
Siinkohal on märkimisväärne,
et üks jooksu korraldajatest
ja jooksjatest Einar Kaigas on
jooksu juurde toonud oma pereliikmed.
Üldarvestuses võitsid seeriajooksu meestest Aaron Kais ja
naistest Evelin Terro, kes olid
osalenud kõigil neljal etapil.
Seeriajooksude korraldusmeeskonna liige ja jooksja Hanno Priks rääkis, et jooksuradade
erinevus on üks jooksu väärtustest. Ta märkis, et tunnustust
väärivad need inimesed, kes
Saarepeedi mägede jooksu huvitava raja välja mõtlesid. Rada on
põneval vahelduval maastikul.

TEATED
Ramsi noorte fotonäitus „Imelised loodusvaated“ Mustla rahvamajas avatud 31. oktoobrini E-N 10-17, R 10-15.
**********

Võrkvöö põimimise koolitus 26.-27. oktoobril Tarvastu käsitöökojas, info tel 5668 2230.
**********

9. novembril kell 11 Tarvastu raamatukogus Talvike Mändla
teise luulekogu “Ja midagi lindudest” esitlus.
**********

19. oktoobril kell 9-16 sügislaat Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juures. Tel 5661 8707.
**********

Kutseline korstnapühkija, töödele akt. Tel 5689 0125.
Saarepeedil tuli jooksjatel trotsida vihma ja porist rada.
Viljandi valla seeriajooks on
kogumas üha enam populaarsust ja tekkinud on väga tugev
korraldusmeeskond, kes on
koostöös vallaga võtnud jooksu
professionaalse läbiviimise enda
südameasjaks. Tänusõnad kuuluvad siin Einar Kaigasele, Anne
Freimuthile, Hanno Priksile,
Paul Kollale, Veiko Jürisele, Kädi
Salmele, Jaak Israelile, Leho Estornile, Kadri Kuusikule ja Ants
Kuusikule.
Alates registreerimisest kuni
kiire tulemuste avalikustamiseni valla kodulehel, on kõik läbi
mõeldud ja hästi korraldatud.
Saarepeedi jooksu toetas vitamiinijookidega ja joogikontsentraatidega auhinnakotis Apricot
OÜ Holstrest. Täname!
Peale jooksu lõppu arutasime
jooksude korralduse ja tuleviku
üle. Vald on kasvanud Tarvastu
ja Kolga-Jaani piirkondade võrra. Kuidas ja kas neid piirkondi
kaasata seeriajooksude sarja?
Jooksusari on kasvanud piirkondade traditsioonidest välja.
Kui Tarvastu ja Kolga-Jaani piirkonna spordielu korraldajatel ja
rahval on huvi liituda jooksusarjaga, siis saame liikuda statuudi
ja ajakava läbivaatamise juurde.
Elama hakkavad sündmused,
mille loomise soov tuleb kohapealsete tegijate hulgast korraldajateni ja viiakse ellu koostöös.
Teine teema arutelul oli seeriajooksu sarja käigus liikumisharrastuste propageerimine, kus
pole tähtis tulemus, vaid osalus
ja võimalus liikuda kõigil jooksusarja sündmustel oma tempos.
Siinkohal teengi üleskutse

Foto: Kädi Salme

meie ettevõtetele. Kui soovite
oma ettevõttega panustada tervisesarja sündmuste loosiauhindadesse, andke endast teada
e-kirjaga ene.saar@viljandivald.
ee. Oma auhinna väljapanekuga annate ühiskonnale märku,
et olete terveid eluviise toetav ja
sellesse panustav ettevõte.
Viljandi Vallavalitsus ja seeriajooksu korraldusmeeskond
soovivad kõigile ilusat sügist
ja 2019. aasta lähenevat lõppu.
Hoiame oma vaimu ja füüsise
värske liikudes! Eestis on inimeste keskmine oodatav eluiga
sünnimomendil järjest pikenenud, olles 2016. aastal 77,8 eluaastat. 2017. aastal oli meeste
keskmine eluiga 73,7 aastat ja
naistel 82,3 aastat (Allikas: Statistikaamet).
On öeldud, et üks õun päevas
tagab tervise. Vastuoluna teame,
et muinasjutus viis just üks õun
Lumivalgekese igavesse unne.
Kõik me tahame olla terved ja
selleks on tark piiri pidada meie
igapäevaste „mürgiõuntega“ ehk
liigse alkoholi ja tubakaga ning
hoida enda ümber head suhted,
mis loovad õnnetunnet, liikuda endale sobivalt oma tempos
ja tegeleda enda eale sobivate
meeldivate asjadega. Oma elu
korraldad suurelt jaolt sina ise,
võimalusi aitab luua, tegevusi
toetada ja sündmusi korraldada
Viljandi vallavalitsus.
Elanike mõtted on alati teretulnud.
Ene Saar,
abivallavanem,
Viljandimaa Tervisenõukogu
liige

**********

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.
**********

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

Mahe kartul Gala 0,4 €/kg
Mahe porgand 0,7 €/kg
Tavaline kartul Gala/Laura 0,35 €/kg
Minimaalne kogus 40 kg. Tel 5334 0820.

Raseduskriisi nõustamine Viljandi Perepesas
Alates septembrist pakutakse Viljandi Perepesas
raseduskriisi nõustamist.
Raseduskriisi nõustamisele on oodatud pered,
mehed ja naised, kellel on muresid seoses lapseootele
jäämise, raseduse katkemise või katkestamise,
lapseootuse, lapse sünni ja sünnitusjärgse perioodiga,
lapsevanemaks kasvamisega ja
lapse surmaga raseduse ajal või raseduse järgselt.
Nõustamine on tasuta.
Nõustamisele tulemiseks on vajalik eelregistreerimine.
Perepesas (Posti 24, Viljandi) pakub
raseduskriisi nõustamist Triinu Tints.
Nõustamisaja kokkuleppimiseks on võimalik
helistada numbril 5890 0579 või
saata e-kiri aadressile triinu.tints@gmail.com.

Algavad tervisliku elustiili kursused!

K

Foto: Karen Akopjan

olga-Jaani Maanaiste Selts viis 14. septembril läbi Kolga-Jaani sügislaada. Korraldusmeeskond oli
tugev ja kokkuhoidev ning nii seltsi inimesed kui laadalised jäid päevaga rahule. Kolga-Jaani Maanaiste Selts tänab südamest kõiki koostööpartnereid, peresid, osalejaid ja kõiki, kes olid kohal ja andsid
oma panuse. Fotol esiplaanil lapsed valmistumas kepphobuste võiduajamiseks.

Toitumisnõustaja Eve Mälgand on juba mitu aastat tutvustanud
tervisliku toitumise põhitõdesid Viljandi vallas Viiratsi
Päevakeskuses, Paistu rahvamajas, Saarepeedi rahvamajas.
Taas algavad toitumiskursused Viljandimaa eri paigus.
Viiratsi päevakeskuses neljapäeviti kell 11 pensionärid ja
kell 18 tööealised ja õpilased.
Lisainfo Viljandi valla kodulehelt ning Viiratsi päevakeskusest
tel 5661 8546 (Urve Kimmel) ja 5818 1866 (Eve Mälgand).
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

97.
23.11.1922
95.
17.11.1924
93.
11.11.1926
92.
08.11.1927
30.11.1927
91.
02.11.1928
90.
09.11.1929
28.11.1929
85.
13.11.1934
15.11.1934
19.11.1934
29.11.1934
29.11.1934
80.
08.11.1939
18.11.1939
19.11.1939
23.11.1939
23.11.1939

ELGA ÕUNMAA
HELMI KURT
AGATHE KINSIGO
ANNA ŠPOKAS
LINDA ARUMÄE
MIHKEL VIIDIK
ASTRA ALLIK
KALJO LOMP

Foto: Kolga-Jaani kogudus
1933. aastal tähistas Kolga-Jaani Tarvitajate Ühing oma 30. sünnipäeva.

Mesinduse ABC kursus
“Esimesed sammud
koos mesilastega”
Õppetöö algab oktoobri lõpus
Viljandis.
Info tel 502 9006 või mesilaspere.com

Tarvastu laulukoor 15 –
sünnipäevakontsert
Mustla rahvamajas
20. oktoobril kell 15.

VIRVE HINDMA
LIDIA GORSHKOVA
LEHTE-LIANE TIIDO
EVALD ROOMETS
HELMI-MARIE MUSKA
MART NEPPO
ESTE KEERNIK
HELDUR HÜVA
TIIU TINN
ENDEL KABRAL

Matapera küla
Tusti küla
Vana-Võidu küla
Tõnissaare küla
Vanavälja küla
Metsla küla
Saarepeedi küla
Odiste küla
Oiu küla
Karula küla
Mustla alevik
Taari küla
Pinska küla
Veisjärve küla
Matapera küla
Sultsi küla
Leie küla
Sinialliku küla

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

Matusetalitus mis toob hinge rahu!
Meie büroo leiad Vaksali 14, Viljandi

Kõik matusteks vajalik
ühe koha pealt!
Tel +372 558 6502 vastab 24/7
www.hingesaatjad.ee
www.facebook.com/Hingesaatjad

Matusekorraldus kogu
Viljandimaal!

Mälestame
AITA ARNEK
01.03.1941 – 07.09.2019
Kolga-Jaani alevik

Ringid Valma infopunktis 2019/2020
Käsitööring K kell 16.00 – 17.30; juhendaja Sigrid Häkkinen Tank
Aeroobika T, N 19.00 – 20.00; Tiia Vainoja
Naisteklubi E (kord kuus) 14.00; Anne Schvede
Raamatukogu E (kaks korda kuus) 14.00; Aita Arula
Jooga K 14.00 – 15.45; Anne Rändva
Saviring T (kaks korda kuus)

Ringid Viiratsi rahvamajas 2019/2020
Ansambel Kanarbik K 10.45; juendaja Mare Kilk
Naisrühm Viliende T 19.00; Merilin Metsatsirk
Kogemustega naisrühm K 17.00; Annika Jones
Naisrühm, edasine segarühm T 18.00; Annika Jones
Käsitööring eakatele T 9.00; Lee Lipp
Käsitööring K 18.00; Sigrid Häkkinen Tank
Kanneldajate ansambel T, K kokkuleppel; Aime Reier
Kanneldajate individuaaltunnid T, K kokkuleppel; Aime Reier
Laste individuaalsed laulutunnid E-N kokkuleppel; Lee Lipp
Laste näitering kokkuleppel; Lee Lipp
Aeroobika (cardiobody või zumba mix) E 20.00; Margit Oksa
Aeroobika (kõht/selg/tuharad) K 19.30; Margit Oksa
Naisteklubi T 18.00; Maire Paju
Kapell N 19.00; Sirje Rein
Toiduvalmistajate klubi N kokkuleppel; Aime Pärna
Individuaalsed klaveritunnid K kokkuleppel; Heili Kirsimäe
Täiendav info tööpäevadel alates 10.00 tel 5342 9902.

MILVI UDSO
31.01.1940 – 09.09.2019
Leie küla
ÜLLE RUUS
13.07.1984 – 09.09.2019
Kärstna küla
SALME REINIKE
07.09.1934 – 24.09.2019
Kingu küla
LAINE REIAL
15.08.1941 – 26.09.2019
Vardja küla
AARE GRÜNBERG
22.01.1954 – 26.09.2019
Uusna küla
KAAREL REGO
02.01.1937 – 27.09.2019
Päri küla
REIN KLEIN
08.03.1960 – 28.09.2019
Paistu küla
MARGUS TASKA
20.07.1955 – 29.09.2019
Taganurga küla
KALEV VÄLK
20.07.1944 – 30.09.2019
Ämmuste küla

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell 14.
Pühapäevakooli tunnid 1.-9.
klassi õpilastele igal pühapäeval
kell 12.00-13.30 pastoraadis. Küsimused ja info Aire Parts, aireparts@gmail.com, tel 5668 8891
Vaata ka: https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
PAISTU MAARJA KIRIKUS
27. oktoobril kell 14 misjonipüha jumalateenistus armulauaga.

10. novembril kell 14 mardipäeva jumalateenistus armulauaga.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
20. oktoobril kell 11 „Suurim
käsk“.
27. oktoobril kell 11 misjonipüha.
31. oktoobril kell11 usupuhastuspüha.
3. novembril kell 11 „Jeesuse
saadikud“.
10. novembril kell 11 „Usuvõitlus“.

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

