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„M

Õnnelikud lapsed laulsid ja
tantsisid Ramsil

eie peo nimi on „Õnnelaps”. Kas siin on
õnnelikke lapsi?“
küsis vallavanem Alar Karu lastekaitsepäeval Ramsil Viljandi
valla mudilaste laulu- ja tantsupeo
avamisel. Vastuseks tõusis taeva
poole väikeste käte meri.
Koos oma õpetajatega olid peole
tulnud 4-7 aastased lauljad ja tantsijad kogu vallast. Osales ligi 200
mudilast Leie, Kolga-Jaani, Viiratsi, Holstre, Saarepeedi, Uusna/
Kalmetu, Vana-Võidu, Tarvastu,
Paistu, Ramsi ja Päikesekiire
lasteaiast. Ilus ilm ja puhkepäev
olid kohale meelitanud ka ohtralt
vanemaid, sugulasi ja sõpru, kes
kõik tahtsid lustakast kontserdist
osa saada.
Nagu üks õige laulupidu ikka,
algas ka „Õnnelaps” uhke rongkäiguga, kus kõik lasteaiad kolonnis oma nimetahvli, lippude
ja tervitushüüetega peoplatsi
poole sammusid. Tore oli näha,
et lisaks laulu-tantsuoskusele oli
vaeva nähtud ka laste välimusega.
Paljud lasteaiad olid mudilased
ühtsesse rahvuslikku vormi riietanud. Näiteks Ramsi Tarukese mudilased said Rahvakultuurikeskuse toel selga uhiuued stiliseeritud
rahvariided, mis alles peo eelõhtul
õmbleja juurest kohale jõudsid.
Uhkusega kanti ajaloolises Loodi
vallas kootud triibustikku.
Kui vallavanem oli kõigile tantsulusti ja laulurõõmu soovinud,
algaski peo põhiosa. Esimesena
nägid pealtvaatajad tantsu „Eesti
polka“. Seejärel esitati vaheldumisi erinevaid tantsu- ja laulunumbreid. Esmaettekandele tulid tantsuõpetaja Kristi Pajuste poolt just
selleks peoks loodud poiste tants
„Kaks kalameest“ ja tüdrukute
„Roosa tants“. Kuna pidu toimus
Mulgimaal, oli kavas ka mulgi
laulude-tantsude plokk. „Mis on
mulle õnneks vaja, kommi kooki,
kodumaja. Aga kõige rohkem just
kallistusi, armastust …“ – see oli
sõnum, mida lapsed lauluga edasi
andsid.
Ramsi lasteaia Taruke direktor
ja üks peo peakorraldajaist Maret

Tamme ütles, et „Õnnelaps” tegi
omalt poolt suure kummarduse
eelseisvale suurele juubelilaulu- ja
tantsupeole „Minu arm“ ja samal
päeval alguse saanud tule toomise
teekonnale. „Kindlasti said lauluja tantsupeopisiku paljud mudilased, sest siit saabki see kõik ju
alguse,“ sõnas Tamme.
Kõik numbrid juhatasid sisse
ja põimisid kava tervikuks lavastuses õe ja venna rolli kandnud
Kristjan-Jaak ja Petra.
Vaheldust ja professionaalset
lähenemist pakkus vaatajatele
täiskasvanute rahvatantsurühm
Pärilised. Suurtel tantsijatel oli lavastuses kanda ka isa ja ema roll.
Peo lõpetas Ave Kumpase laulumäng “Armastust jagades”, mille saatel moodustasid suured ja
väikesed tantsijad koos finaaliks
tantsumurule südame kujundi.
Seejärel said südamest tuleva tänu
osaliseks laste õpetajad-juhendajad ja muidugi Ramsi lasteaia kollektiiv, kes suure osa peo korralduslikust osast enda kanda võttis.
Maret Tamme kirjeldas peo
lõppedes oma tundeid nii: „Minu
emotsioon on kirjeldamatu. Oli
tahtmine korraga nutta ja naerda. Õnne ja tänupisarad, rõõm
lastest ja õpetajatest ja lugematutest abilistest. Loodan, et selle peo
sõnum jõudis kõigini ning lauluja tantsupidu on jääv. Sügav kummardus kõigile!“ Samas soovis
ta veelkord tänada Punase Risti
esindajat Avet, Viljandi Vallavalitsust ja Jana Seebat, Ramsi Vaba
Aja Keskust, helindajaid Veikot ja
Priitu osaühingust Heliart, noori
fotograafe koos juhendaja Ailiga,
filmioperaatoreid Annet, Ragnarit
ja Kristoferi, kes kõik aitasid peo
õnnestumisele kaasa.
Et aga lapsed veelgi õnnelikumad oleksid, said kõik peol esinejate või pealtvaatajatena viibinud
lapsed äramineku eel jäätisega
maiustada.
Valla lasteaedade tantsu- ja laulupidu toimub jälle kahe aasta
pärast.
Kristi Ilves,
toimetaja

Poistelaul, dirigeerib Ilme Lutus, saadab õpetajate rahvapilliansambel Aime Reieri juhatamisel.
Foto: Aili Soa

Rongkäigus sammusid Ramsi Tarukese lasteaia lapsed oma uhiuutes stiliseeritud rahvariietes.

Peo avatants „Eesti polka” tantsiti koos Päriliste rühma rahvatantsijatega.

Viiratsi Rübliku lasteaia lapsed rongkäigus.

Foto: Kristi Ilves

Foto: Aili Soa

Foto: Roomet Kuhi

Päevajuhid Petra Okas ja Kristjan Jaak Valk ning abistaja Maili
Okas.
Foto: Aili Soa
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VALLAVANEMA VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel maikuus
• Kinnitati osaühingu Ramsi
VK 2018. aasta majandusaasta
aruanne.
• Eraldati projekti „Mustla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ omaosalus summas 16 158,8
eurot osaühingule Ramsi VK.
• Reservfondist eraldati 29 230

eurot Tarvastu lasteaia Kärstna
majas lisarühma avamiseks alates 1. septembrist; 24 880 eurot
Kolga-Jaani hooldekodu tervisekaitsenõuetega vastavusse viimiseks; 4830 eurot Kolga-Jaani
põhikooli põrandakatete vahetamiseks; 15 880 eurot Kalmetu
põhikoolile maaküttesüsteemi

remondiks ja 20 000 eurot Kolga-Jaani spordihoonele pesuruumide ja fassaadi remondiks.
• Tunnistati edukaks väikehanke ,,Tarvastu ordulinnuse
varemete konserveerimise III
etapp“ pakkumus, mille tegi
Maakivist OÜ summas 55 824,24
eurot.

Viljandi Vallavolikogu maikuu istungil

Foto: Made Laas
Vallamajaga oli lahtiste uste päeval tutvuma tulnud ka palju noori.

• Võeti vastu Paistu sotsiaalkeskuse põhimäärus.
• Kinnitati Viljandi Vallavalitsuse siseaudiitori 2019. aasta
tööplaan.
• Viljandi vald suurendas
omaosaluse summat projektis
„Ramsi-Rahetsema kergliik-

Vallamaja on teie teenistuses

A

vatud uste päevi korraldatakse
sooviga oma asutust tutvustada
ja anda parem ülevaade asutuse kõigist tegevustest. Kõige rohkem
on jäänud selliste oma organisatsiooni
tutvustavate sündmuste või lahtiste
uste päevadega silma Kaitseliit ja politsei. Eks see ole ka mõistetav, sest
ühest küljest on relva kandvad mehed
ja naised hirmutavad, aga samas meile
hädaolukorras esimesed appitulijad.
Just sellistel päevadel on hea kogeda,
et need asutused ja seal töötavad inimesed on sõbralikud ning alati valmis Alar Karu
meid vajadusel aitama.
Viljandi vallavalitsuse esimese avatud uste päeva mõte oligi
anda võimalus eelkõige oma valla rahvale vabas vormis tutvuda
vallamaja ja selles töötavate ametnikega. Avatud uste päevaks kavandasime tegevusi ja infovahetust, mis aitaks paremini tutvuda
terve vallamaja hoonega seestpoolt ja annaks lisainformatsiooni
kogu valla kohta. Viljandi vallamaja on keerulise kabinettide
paigutusega, sest hoone on jäänud pärast valdade liitmist väga
väikseks. Majas orienteerumiseks olime koos välja mõelnud humoorika ja põneva orienteerumismängu vallamaja kabinettide ja
ametnike vahel. Samuti pakkus valla vaatamisväärsuste fotoviktoriin palju avastamisrõõmu. Humoorikat kunsti ja poliitilist ajaloomeenutust pakkus Heiki Raudla poolt kokku pandud näitus
„Jaan Tõnisson karikatuurides“. Päeva lõpetas volikogu esimehe
Kaupo Kase esinemine koos tordisöömise ja väga oodatud võitude väljaloosimisega. Suur tänu Rakvere Aqva Spa juhtidele, kes
olid meie vallamaja avatud uste päeva puhul osalejatele auhinnaks välja pannud kaheksa kinkekaarti oma spaasse.
Heameel oli näha, et paljud olid sel avatud uste päeval ka minu
jutule tulnud kindlate murede ja tähelepanekutega valla elu kohta. Palju asjalikke ettepanekuid oli Viiratsi heakorra kohta. Need
on tänaseks edasi antud majandusnõunikule ja eks aeg näitab,
kuidas saab vald omalt poolt kaasa aidata, et Viiratsi oleks veel
ilusam koht elamiseks. Kolga-Jaani lapsevanemad muretsesid
uue laste mänguväljaku pärast. Uus mänguväljak tuleb kindlasti
ja püüame valla poolt kokkulepet saavutada maaomanikega, et
mänguväljaku saaks rajada korterelamute lähedale – lastevanematel on siis hea lastel silma peal hoida ja lastel ohutum kodu
juures mängimas käia.
Avatud uste päeval käis vallamajas ligi 70 inimest ja kõigi
ametnike ning külastajate vahetu tagasiside oli, et see päev läks
korda ning miks mitte korrata sellist ettevõtmist. Kindlasti võib
seda päeva nimetada õnnestunuks, kui suutsime ametnike poolt
näidata heatahtlikku valmidust oma valla kodanikke aidata ja
abistada seaduste täitmisel.
Viljandi vallamaja uksed on alati avatud, kui vallakodanik soovib abi või nõu oma igapäevaste toimetuste elluviimisel – tulge
aga julgesti, oleme teie teenistuses!
Alar Karu, vallavanem

Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee
enampakkumisel hoonestamata katastriüksuse
(katastritunnus 89901:001:0038)
aadressiga Tehnika tn 12, Viiratsi alevik, Viljandi vald
alghinnaga 10 000 eurot.
Enampakkumise lõpuaeg on 27.06.2019 kell 10.

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

lustee rajamine“. Projekti kogumaksumus on 512 741 eurot,
millest toetus on 302 007,32 eurot. Garanteeritud omafinantseeringuks on 210 733,68 eurot,
mis moodustab 41,1% projekti
kogumaksumusest.
• Võeti vastu hariduspreemia

määramise ja taotlemise kord
ning õpilaste sõidukulude hüvitamise kord Viljandi vallas.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub 28. augustil.

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

Kaunimad külatähised selguvad valla külade päeval

K

uni jaanipäevani on aega teha kaunis külatähis ja osaleda sellega konkursil, mille
võitjaid autasustatakse Viljandi valla külade päeval 13. juulil. Meeleolukas külade päev
toimub Võrtsjärve ääres Ulgel.
Konkursi „Kaunis külavärav 2019“ eesmärk
on selgitada välja kõige ilusam ja meeldejäävam
küla värav, koht või maamärk, mis tähistab selgesti küla algust või asukohta. See võib olla silt
või kaart, kivi, lillekastid, väike haljasala park
või mingi muu tähis, mis küla iseloomustab, ja
on sündinud kohaliku kogukonna koostöös.
Oma külatähise loomiseks või kaunistamiseks
on aega jaanipäevani. Pärast seda valib komisjon
välja kolm kõige silmapaistvamat külaväravat,
mille eest antakse selle loojatele ahvatlev autasu. Peapreemia on kalesõit koos angerjasupiga
Võrtsjärvel 15-liikmelisele seltskonnale.
Auhinnad antakse üle Viljandi valla külade
päeval, mis toimub 13. juulil Ulge puhkealal
Võrtsjärve ääres.
Külade päevale on oodatud kõik, kes soovivad osa saada lustakast päevast. Kavas on külade lõbusad tutvustused, huvitavad töötoad,
esinemised, seltskonnamängud, pääste- ja
maanteeameti tegevused (sh pöörlev auto) ja
laat. Lapsed saavad tasuta hüpata batuutidel ja
mängida Pipi Pikksukaga.
Külade päeva täpsemat kava vaata www.
viljandivald.ee/kyladepaev. Külatähisest anna
teada made.laas@viljandivald.ee.
Made Laas,
Viljandi valla avalike suhete nõunik

Foto: Karin Saar

UUED TÖÖTAJAD
Karl Õigus – Viljandi valla
teedespetsialist

O

len sündinud
Viljandi linnas. Suurema
osa oma senisest elust
aga elanud Mõisakülas. Eesti väikseimas
linnas on möödunud
põnev
nooruspõlv
ning nüüd olen leidnud ennast Viljandi
vallavalitsusest.
Oma kooliteed alustasin Mõisaküla keskkoolist, kust edasi viis tee
Abja Gümnaasiumi. Viimased õpingud lõpetasin
2018. aasta sügisel Tallinna Tehnikakõrgkoolis
teedeehituse erialal. Suhteliselt värske koolilõpetajana on minu kogemuste resümee hetkel tagasihoidlik, kuid pidevalt täienemas.
Teede seisukorraga rahul olla pole vist kunagi
võimalik, sest teedevõrk on suur ja lai ning see, mis
ühest otsast valmib, teisest juba laguneb. Omalt
poolt annan endast parima, et uues ametis olles
valla teede seisukord pidevalt paremuse poole
liiguks.

Krista Luik – Tarvastu
piirkonna lastekaitsespetsialist

O

len sündinud
ja kasvanud
Viljandimaal
Sultsis. Olen lõpetanud
Viljandi Maagümnaasiumi. Sotisaaltööalase
hariduse omandasin
Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis. Selle eriala
valisin, kuna mul on
soov ja tahe aidata inimesi. Olen läbinud ka
erinevaid koolitusi sotsiaalalal. Olen töötanud nii
erivajadustega lastega kui täiskasvanutega. Tähtsustan inimeste heaolu ja turvalisust. Pean oluliseks
ka kliendikeskset lähenemist, aitamaks parandada laste ja nende perede toimetulekut ühiskonnas.
Olen empaatiline, rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega. Tööd tehes olen ma kohusetundlik
ja avatud koostööle. Leian, et olen hea suhtleja ja
saavutan hõlpsasti klientidega kontakti.
Enne Viljandi valla lastekaitsespetsialisti ametisse asumist töötasin ma Ämmuste koolis ja Paistu
sotsiaalkeskuses. Alates 2019. aasta maikuust töötan igapäevaselt Tarvastu teenuskeskuses.
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.

O

Rahvatantsurühm Pärilised tantsis ka valla mudilaste laulu- ja tantsupeol.

T

Laulu- ja tantsupeol
osalejad on teada

änavu 4.–7. juulini toimub
Tallinnas XXVII lauluja XX tantsupidu “Minu
arm”. Ka meie vallast on peol
osalemas erinevaid laulu- ja
tantsukollektiive.
Laulukaare all laulavad teiste
hulgas Mulgi Segakoor, Tarvastu segakoor Üits Viis, TarvastuÕru laulukoor, Heimtali Põhikooli mudilaskoor ja Viiratsi
Kooli mudilaskoor.
Kalevi staadionil näeb tantsimas segarühma Paistu Lapsed,
Paistu naisrühma Anna-Minna, Viiratsi rahvamaja naisrühma Viliende, Saarepeedi naisrahvatantsurühma Udusõlg,

V

Foto: Elina Tepponainen
Tarvastu segakoor Üits Viis Viiratsi rahvamaja sünnipäeval.
Jakobsoni kooli neidude võimlemisrühma Hebe I, rahvatantsurühmi Vabajalg ja Pärilised

ning segarühma Tarvastu.
Kohtume laulu- ja tantsupeol!
VVT

Osa valla kruusateid saab uue katte

iljandi vallavalitsus kinnitas 22. mail kruusateede
uuendamise hanke tulemused. Riigihankel osalenud
kuuest ettevõttest võitis OÜ Sakala Teed, kes tegi odavaima pakkumuse (184 148 eurot koos käibemaksuga). Kruusateede hange
hõlmab 17 teelõigu parandust,
mille kogupikkus on ca 22,5 km.
Kruuskatte uuendamise eesmärgiks on taastada kruusateede tasemenõuetele vastavus
täitematerjali juurdeveoga kohtades, kus teekatte olukord ei
vasta nõuetele ning ei võimalda
teostada kvaliteetselt profileerimistöid hooldetööde käigus.
Peale tööde teostamist ei tohi
teel esineda pikirööpaid ega
muid kõrvalekaldeid tasemenõuetest.
Uuendustöid tehakse järgmistel teelõikudel:
Tarvastu piirkonnas Nuki tee
2,6 km pikkusel lõigul.
Kolga- Jaani piirkonnas Mar-

V

Foto: Kristi Ilves

Tänavu saab meie vallas uue katte 17 kruusateelõiku.
di-Pobuli tee 1,2 km pikkusel
lõigul; Kaasiku-Ülessaare tee 0,7
km pikkusel lõigul; Suigu - Pissi
tee 0,4 km pikkusel lõigul.
Viljandi piirkonnas SurvaTalina-Mursi tee 0,7 km pikkusel lõigul, Ressare tee 1,7 km
pikkusel lõigul: Jaaguri tee 1
km pikkusel lõigul; Lennujaama tee 3,4 km pikkusel lõigul;
Roosipõka tee 1,5 km pikkusel
lõigul; Hennokse tee 1,4 km pikkusel lõigul; Kutsari tee 0,5 km

Foto: Kristi Ilves

pikkusel lõigul; Seakiriku tee 0,5
km pikkusel lõigul; Saadu tee
0,3 km pikkusel lõigul; Jakobi
tee 2,8 km pikkusel lõigul; Pulleritsu-Leopoldi tee 1 km pikkusel lõigul; Loodi-Kõlu tee 0,4 km
pikkusel lõigul; Parduse tee 0,7
km pikkusel lõigul; Rootsi-Küti
tee 1,3 km pikkusel lõigul.
Lisainfo valla teedespetsialistilt karl.oigus@viljandivald.ee.
Karl Õigus,
teedespetsialist

HELLAR MUTLE

len sündinud 1960. aastal Viljandis. Minu igapäevatööks
on ettevõtlus masinaehituse
valdkonnas. Vaba aeg kuulub peamiselt perele, aiatööle ning kodu korrastamisele. Peale selle olen Kaitseliidu
liige, tegelen Viljandimaa jalgpallielu
edendamisega ning püüan jõudumööda ka muul moel aktiivne olla.
Olen vanavanemate kaudu mulk
ning elanud ning töötanud suurema
osa oma elust praeguse Viljandi valla territooriumil, seega tunnen selle
erinevate paikadega otsest ja vahetut
sidet. Soovin, et ka minu järeltulevatel põlvedel, kelleks on kolm
tublit poega ja kuus toredat lapselast, oleks meie vallas hea elada.
Pean seda oma esmatähtsaks missiooniks, et noored valda jääksid,
ning seetõttu tahan anda oma panuse kohaliku elu arendamiseks
ka edaspidi. Olin eelmise vallavolikogu koosseisu esimees, osalesin aktiivselt valdade liitumise protsessis ning praegu olen lisaks
volikogu aseesimehe ametile veel ka revisjonikomisjonis. Parteilist
kuuluvust mul ei ole, sest leian, et nii saan kõige paremini kindlaks
jääda oma vaadetele ja seisukohtadele. Maailmavaatelt olen pigem
ratsionaalse, alalhoidliku ja konservatiivse joone hoidja. Seda vast
ka seetõttu, et olen aastakümneid ettevõtlusega tegelenud, kõrgkoolis ärijuhtimist õppinud ning paraku kipub seetõttu mõnikord
analüütiline mõtlemine emotsionaalseid otsuseid varjutama. Sellega tuleb aga leppida, sest otsused, mis volikogus tehakse, ei saa
kunagi kõigi meele järele olla. Alati tuleb arvestada eelarveliste
võimalustega, tulevikuperspektiiviga ja silmas pidada valda kui
tervikut. Osa probleeme on meile tulnud ka liitumise käigus, aga
usun, et saame aja jooksul kõigega hakkama.
Valla arengus teeb rõõmu see, et vaatamata meie omavalitsuse
kiirele kasvule viimastel aegadel, oleme suutnud säilitada sõbraliku, töise ja kokkuhoidva õhkkonna. Kõige suuremaks väljakutseks pean sellise suure valla puhul ettevõtluse, kogukondliku elu
ja külaelu arengut. Kus on tööd ja elab aktiivseid inimesi, sinna
on omavalitsusel suur rõõm panustada. Soovin kõigile sõbralikku
meelt sel heitlikul ajal.

O

RAIT MÄRTIN

len 31aastane, sündinud
Tartus. Kasvasin üles Viljandimaal Leie külas, kust kolisin perega Viljandisse, et alustada
kooliteed. Olen lapsest saadik olnud
tihedalt seotud Viljandimaaga ja tänaseni tunnen huvi valla väiksemate
maapiirkondade eluolu vastu.
Olen abielus ja meie peres kasvab
seitsmeaastane laps.
Viimased viis aastat olen töötanud
Reformierakonnas Viljandimaa piirkonna arendusjuhina. Seetõttu olen
maakonnas toimuvaga hästi kursis.
Igapäevaselt toimetan lisaks ka eraettevõtlusega.
Olen jõudnud tõdemuseni, et meil on Eestis palju südamlikke
inimesi, kes soovivad teha häid tegusid. Nii palju kui ajaliselt võimalik, proovin ka ise panustada ühiskonda vabatahtlikuna, olles
näiteks liige Sakala malevas ning Kolga-Jaani vabatahtlikus päästes.
Kuulun esmakordselt Viljandi vallavolikogusse, kus olen kodanikeühenduste ja külaarengu komisjoni liige.
Vallavolikogus seisan hea selle eest, et vald kui territoriaalne
üksus areneks ühtlaselt. Kõik valla külad ja Viljandi linnast kaugemad piirkonnad peavad saama võrdselt tähelepanu. Viljandi
vald asub ümber Viljandi linna, mistõttu omavalitsuse piir ei
tohi olla vallakodanikule eraldav tinglik joon, kust alates valla
abistav käsi lõpeb. Pean oluliseks omavalitsustevahelist head ja
tugevat koostööd.
Seisan hea selle eest, et Viljandimaa oleks tugev ning arenev
piirkond. Head elukeskkonda tagades on siin võimalik perekonna suurima väärtusena kasvatada üles tublid lapsed.

Vallavolikogu võttis vastu hariduspreemia määramise ja taotlemise korra

iljandi Vallavolikogu võttis oma maikuu istungil
vastu hariduspreemiate
määramise ja taotlemise korra
Viljandi vallas.
Hariduspreemia määramise
eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendamist ning
motiveerida õpilasi/üliõpilasi
edu saavutama. Tegemist on
Viljandi Vallavalitsuse tunnustusega ning vallavalitsuse poolt
makstava rahalise preemiaga

õpilastele või üliõpilastele, kelle tulemused kooli/kõrgkooli
lõpetamisel on suurepärased
ning kes elavad Viljandi vallas
või on lõpetanud Viljandi vallas
põhikooli või gümnaasiumi.
Hariduspreemiat saab taotleda
kõrgkooli lõpetamisel cum laude,
gümnaasiumi lõpetamisel kuldvõi hõbemedaliga, põhikooli, kutseõppeasutuse ning huvialakooli
põhiõppe lõpetamisel kiitusega
ja rahvusvahelisel olümpiaadil

või ainekonkursil osalemise eest.
Tunnustuspreemiate suurused on
Viljandi vallas järgmised:
1) kõrgkooli cum laude lõpetamisel 500 eurot;
2) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot;
3) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot;
4) põhikooli kiitusega lõpetamisel 200 eurot;
5) kutseõppeasutuse kiitusega
lõpetamisel 200 eurot;

6) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 100 eurot;
7) rahvusvahelisel olümpiaadil
või ainekonkursil osalemise eest
määratakse hariduspreemia suurus vallavalitsuse korraldusega.
Hariduspreemia määramiseks
on lõpetajal või lõpetaja seaduslikul esindajal vaja kuu aja jooksul pärast lõpetamist esitada
Viljandi Vallavalitsusele (viljandivald@viljandivald.ee) taotlus
koos hariduspreemia aluseks

olevate dokumentide koopiatega.
Täpsemat informatsiooni hariduspreemia määramise ja taotlemise kohta saab valla veebilehelt
valdkonna „Haridus ja kultuur“
(õigusaktid „Hariduspreemia
määramise ja taotlemise kord
Viljandi vallas“) alt ning lingilt
https://www.viljandivald.ee/haridus-ja-kultuur/oigusaktid
Edukat kooliaasta lõppu!
Maive Feldmann,
haridus- ja kultuurinõunik
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Kõik koolitusel osalenud naised muutusid koos käidud nädalate jooksul
julgemaks, avatumaks ja motiveeritumaks. Peamine, millega koolitaja Riina
Kütt (vasakul) kõiki nakatas, oli aga rõõmus meel.
Foto: Kristi Ilves

Kolga-Jaanis õpiti õppima

L

igi kaks kuud oli KolgaJaani raamatukogu kõrvalruum teisipäeviti täis
kohvi lõhna ja naiste rõõmsat
sädinat, sest seal toimus õppimisoskuste koolitus täiskasvanutele. Naised meelitas kodust
välja ja muutis rõõmsaks koolitaja Riina Kütt.
Kohe uksest sisse astudes
tekib küsimus, kus on siis mehed. „Keegi peab ju tööd ka tegema,“ kõlab kiire ja naerune
vastus naiste seast. Lähemal
uurimisel selgub, et naised ise
on samuti väga tegusad. Mõned neist töötavad sotsiaalsfääris ja on väga tänulikud oma
ülemusele, kes võimaldas neil
koolitusel osaleda. Enamik on
aga suurte perede või väikeste laste emad. „Minu põhitrajektoor on tavaliselt ikka vaid
pood ja kodu. Nii hea on siin
olla,“ räägib seitsme lapse ema
Vilve Maasik. Marje Saksniit
on aga suure pere ema ja taluperenaine, kelle tööpäevad
tihti alles öösel lõpevad. Tema
oskab hinnata koolitust kui
aega iseendale. Samas on tal
hea meel, et sai võimaluse
oma kandi naistega, kellega
enne kontakti polnud, tuttavaks saada.
Janne Maisväli on aga pikast
ja intensiivsest tööelust hetkel
tagasi tõmbunud ja seab nüüd
uusi sihte. „Käisin just äriplaani koolitusel ja otsustasin siia
ka tulla, sest meil ei toimu siin
tavaliselt suurt midagi: pole
rahvamaja,
teatrietendusi,
laulukoori, kultuuritegevus on
hääbunud,“ ütleb seitse aastat
Kolga-Jaanis elanud naine,
kes just tänu sellele koolitusele sai tuttavaks teiste kohalike naistega. Naiste lood ära
kuulanud, tekib suisa küsimus,
kuidas nad üldse leidsid aega
koolitusele tulla. Aga siin nad
on ja säravad silmad kõnelevad selget keelt sellest, et koolitus on läinud õigele sihtgrupile. Kõik kinnitavad kui ühest
suust, et see on väga tänuväärne ettevõtmine ja annab neile
võimaluse korrakski kodu- või
töörutiinist välja tulla ja pisutki aega endale pühendada.
Suur motivaator on ka energiast pakatav koolitaja Riina Kütt, kellega õppijad said
kokku seitsmel korral. Räägiti erinevatest huvitavatest ja
vajalikest teemadest, näiteks
sellest, kuidas tõhusamalt õppida, mis seda segab ja mis
soodustab, kuidas aju töötab,
kuidas edukalt esineda ja oma
hirme ületada, kuidas seada ja
saavutada eesmärke. Aja sisse
mahtus ka individuaalne õpinõustamine igaühega. Margot
Frei tunnistab, et tal oli esialgu
plaanis osaleda vaid esimesel
koolituspäeval ja vaadata,

mida see koolitus endast üldse kujutab. „Aga Riina on nii
sümpaatne, et tekkis tahtmine
ikka edasi käia ja ka uudishimu, mis edasi saab.“
Eelviimasel korral kulub
koolituspäev õpitubadele, mille õppijad ise ette valmistavad
ja läbi viivad. Pärast arutletakse koos, mis läks hästi ja mida
annab parandada. Selgub, et
igaühel on oskusi ja teadmisi,
mida teistega jagada. Näiteks
õpetatakse valmistama maitsvat seljankat ja kodust jogurtit, segama kokku looduslikku
näomaski, meisterdama ehteid, lugema ruunimärke ning
efektiivselt lõõgastuma. Kõik
on äärmiselt vajalikud teadmised ja naised lubavad õpitu
peagi kasutusele võtta.
Viimane kokkusaamine, pidulik ja eriline, toimus 4. juunil, kui kõigepealt käidi õppekäigul Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis ning seejärel sai igaüks kätte koolituse
läbimist kinnitava tunnistuse.
Pidulikul lõpupäeval osales ka
abivallavanem Ene Saar.
Nii koolitaja kui õppijad ise
tunnistavad, et kõik naised
on seitsme nädalaga tublisti
muutunud. Julgemaks, avatumaks, motiveeritumaks. Mitu
neist on juba läinud või kohe
minemas autokooli, mõni plaanib katki jäänud haridusteed
jätkata ja mõnel on plaan ettevõtlusega alustada. Miski ei
tundu enam võimatu.
„Paistab, et siinne koolitus
on oma eesmärgi igati täitnud.
See ongi mõeldud just neile
inimestele, kes pole enam õppimisega sina peal, tahaksid
õppida, aga ei tea, millest ja
kuidas alustada, või tahaksid
oma lapsi- lapselapsi koolitööde tegemisel aidata,“ selgitas
Riina Kütt ja oli silmanähtavalt
oma hoolealuste käekäiguga
rahul.
Ta selgitas, et õppimine täiskasvanuna on tegelikult loomulik ning hästi toetatult võib
see olla suur rõõm ja nauding.
Uuringute kohaselt annab õppimine täiskasvanueas juurde
parema toimetuleku nii tööalaselt kui ka isikliku elu ja pereasjade korraldamisel. Leitud
on isegi positiivne seos pikema
õppetee ja tervena elatud aastate vahel.
Koolitus toimus projekti „Õppimine on eluviis“ raames ja
see oli osalejatele tasuta. Koolituse läbiviimist toetas Euroopa
Sotsiaalfond. Täiskasvanute õppes osalemise kasv on elukestva õppe strateegia 2020 üks eesmärkidest. Eestis osales 2018.
aastal täiskasvanute õppes iga
viies 25-64 aastane elanik.
Kristi Ilves,
toimetaja

uidas kõik algas? Heidame pilgu rahvamaja hoone saamisloole. Eelmise
sajandi algul oli Viiratsi Viljandi linna maa. Viiratsi aleviku
asemel laius toona lage põld.
Esimeste hoonetena kerkisid
vaestemaja, mille koha peal asub
praegune koolimaja, ja Tiigi tänava punane maja.
Vastuse küsimusele, millal
sündis rahvamaja hoone, saame
ajalehest Sakala, mis kannab
daatumit 17. oktoober 1931. Lehes kirjeldatakse Viljandi raekoja rekonstrueerimist, mille
käigus vanad hoone palgid otsustati tuua Viiratsisse ja ehitada
nendest Viljandi linnale vanadekodu. Ajaleht kirjutab (tekst on
vanas kirjakeeles): „Vana raekoja püstised talad ja katusealune
puuvärk (räägitakse, et need olnud terved kui raud ja nende pärast võinuks vana raekoda veel
sada aastat püsida) ei läinud veel

tõise maailma keskkütte ahju
kaudu, vaid see rändas Viiratsisse, kus ehitatakse vanadekodu. Kui tehtakse vanadekodu,
miks ei peaks siis seda tegema
vanast materjalist. Päälegi, kui
riigi poolt saadav toetus on aus.“
Pool aastat hiljem, 9. aprillil
võib samast ajalehest lugeda
Viljandi linna ehitusplaanidest:
„Suvisel hooajal on linnal terve
rida suuremaid ehitustöid, millest esijoones praegu pooleli olevate ehituste lõpetamine. Üheks
suuremaks ehitustööks on linnal
praegu Viiratsi mõisa vanadekodu ehitamine. Kodu ise on
juba katuse all, mille tõttu suvel
jääb peamiseks tööks keskkütte sisseseadmine, krohvimine,
põrandate ja lagede panemine
ning teiste sisetööde tegemine.“
Kui nüüd teha kiire arvutus, siis
järgmisest sajast on puudu kõigest 13 aastat.
Rahvamajana arvestatakse

aega 1964. aastast, mil loodi Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi ametiühingu klubi.
Klubi esimene juhataja oli Heljo
Haabel. 1965. aastal juhtis klubi
paar kuud meile tuntud näitleja
Leonhard Merzin. Maja ajalugu
on väga kirev ja aukartustäratav.
Viiratsi rahvamaja sai 29. aprillil 55aastaseks. Praegu toimetab
rahvamajas 17 huviringi, kellest
kolm on iseseisvad mittetulundusühingud. Meie taidluspere
on väga suur. Kiirkorras arvutusi tehes on meie suures peres ligi
150 nii aktiivset kui ka passiivset
taidlejat. Kulminatsiooniks tähtpäeva tähistamisel sai 26. aprill,
mil peeti maha suurejooneline
juubelipidu. Meeleoluka kontserdi lõpus said tänatud kõik
need inimesed, kes viimase viie
aasta jooksul on maja arendamisse panustanud.
Maire Paju,
Viiratsi rahvamaja juhataja

Foto: Elina Tepponainen
Sünnipäevapeol demonstreeris oma kerget tantsujalga ka Viiratsi rahvamaja naisrühm Viliende.

Kui põnevaks ja rikkaks pühapäev saab,
kui sulle ratturid külla tulevad!

M

ida pakuksid sina ootamatule külalisele? Aga
sellisele, keda sa küll
väga ootad, kuid veel ei tunne?
Päikesekiire meeskonna ühine
otusus oli, et ikka parimat – oma
hoolt ja tähelepanu.
Viljandi Rattaklubi poolt organiseeritud pühapäevasel rattasõidul Pärsti mõisa juurde osales
ligi kolmsada ratturit, kelle jaoks
olime meie, Päikesekiire meeskond, koos oma heade naabrite
ja koostööpartneritega raamatukogust ja külaseltsist kokku
pannud oma parima.
Pärsti raamatukogu juhataja
Olga, kes teab arvatavasti pea
kõiki Pärsti mõisa varjatud saladusi ja küla vahvamaid seiku,
jagas oma teadmisi ja tähelepanekuid huvilistele. Ja huvilisi jagus – nii mõnegi jaoks oli mõis
kui avastamata pärl. Rõõm oli
nii võõrustajate kui ka külaliste
silmis.
Lisaks mõisapargile ja järvevaatele pakkusid silmailu ka
õmblustoa prouad Ljudmilla
ja Vaike oma peene käsitööga.
Mine tea – ehk saab nii mõnigi
pannivars tutvust sobitada uue
pajalapipreiliga, et koostöös valmiksid parimad pannkoogid.
Suupisteks oli krõmpsuv vahvel, sinna juurde rabarberi-must-

sõstra kissell – maitsemeel viis
soovijad väikesele ajarännule. Ja
kelle jaoks oli vahvel liialt läila,
nende jaoks oli sealtkandi parim
kalamees Arvi välja võlunud parima kohaliku heeringa, millest
mõisa perenaise Pille sõrmede
vahel sai kena suutäis soolast.
Adrenaliini pakkusime ikka
ka. Lasteaia õuesõppe klassist
leidsime kuulimängu, mille
kuuliks oli tennisepall – nõudis
ikka osavust ja rahulikku meelt,
et pall juba esimese augu juures
maapinnale ei potsataks. Aga
kui sellest veel vähe, siis meie
hea naaber Jaanus tutvustas
soovijatele värvikuulimängu
värvilisi võimalusi.
Rõõm on tõdeda, et kogemus
oli vastastikku rikastav – esiteks
koostöökogemus rattaklubi ja
majarahva vahel, teiseks kõik
need uudishimulikud ja tragid
inimesed, kelle jaoks on oluline
liikuda ja avastada – oli tunda,
et rattamatkadel osalejatest on
saanud toetav sõpruskond, kelle rõõm tegi meie meeskonnale
pai. Meie jaoks oli puhas rõõm
hoida teie jaoks avatuna oma
uksed, hing, silmad, kõrvad ja
sõpruskonnaring. Pärituult!
Viive Mägi,
Päikesekiire lasteaia
õppealajuhataja

Viljandi Rattaklubi korraldab
tänavu aprillist augustini
15 puhkepäeva
jalgrattamatka
Viljandi ümbruses.
Kontrollpunkt on sihtkohtades avatud kell 10–12.
Suvised rattamatkad
„Avasta Viljandimaa aardeid”
16.06 Rimmu rahvatuba
14.07 Paistu kirik
21.07	Savikoti MTÜ Noorte
Talu
28.07 Tobraselja Ratsatalu
04.08 Nõrga lilletalu
11.08	Ramsi vaba aja keskus
18.08	Saarepeedi rahvamaja
25.08 Tusti külamaja
Hooaja lõpus loositakse
osalejate vahel välja
30 auhinda, mille on
välja pannud
Fixus Sport Viljandi kauplus.
Väiksemate auhindade
loosimisel osalemiseks tuleb
läbida vähemalt
viis rattamatka. Peaauhinna
ehk jalgratta loosimisel
osalevad need, kes on läbinud
12 matka või enam.
Info:
kristjan.kivistik@rattaklubi.ee
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Tarvastu gümnaasiumi 3.h klass filmi monteerimas.

Foto: Haja Ojarand

Tarvastu animafestival kasvas
rahvusvaheliseks

M

aikuu kolmandal reedel askeldasid kuues
erinevas keeles kõnelevad noored ja natuke vanemad
inimesed pliiatsite, paberite ja
kaameratega Mustla rahvamajas. Käimas oli VI Heino Parsi
nimelise animafestivali lõppüritus.

lemmikuid valida. Žürii punktide alusel kutsuti lõppüritusele
kõikide vanusegruppide kolm
nominenti. Samuti said kutse
internetipõhisel rahvahääletusel enim populaarsust kogunud
filmi tegijad. Seekord hääletati
rohkem kui 4000 korda ja võitja
film kogus üle 1600 hääle.

Festival, mis sai alguse
põhikooli loovtööst

Uued ja
vanad sõbrad

2014. aastal, kui tollal 8. klassi
noormehe Renee Trei loovtöö
tegemise käigus tekkis mõte
teha animafestival Viljandimaa
koolidele, ei osanud me veel
unistada, et viie aasta pärast on
festival niivõrd populaarsust kogunud ning kasvanud rahvusvaheliseks.
Kui esimesel aastal jõudis festivalile 5 filmi Viljandimaalt,
siis kolmel viimasel aastal on
filmikesi olnud üle 50 kogu Eestist ning sel aastal osalesid oma
multikatega ERASMUS+ projekti raames ka Poola, Sitsiilia,
Portugali, Kreeka ja Bulgaaria
koolinoored.

Kui suurem osa 17. mail Mustla
rahvamajja kogunenud noortest
ja juhendajatest olid seal esimest
või tesit korda, siis Viljandi
Kesklinna kooli õpetaja Annika
Londi ja Tarvastu Gümnaasiumi
õpetaja Haja Ojaranna juhendatud õpilaste filmid on nominentide hulka jõudnud kõigil kuuel
korral ning õpilased saanud
osaleda Nukufilmi Lastestuudio erinevates töötubades. Seekord saadi teadmisi joonisfilmist
ning kõik kohaletulnud tegid
koostöös pea seitsmeminutilise
filmiklipi.
Koos meenutati Heino Parsi
ja tema loomingut, elati kaasa
Tarvastu Gümnaasiumi 8. klassi rahvatantsurühma hoogsale
ja lõbusale tantsule ning Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli
ansamblite suurepärastele esinemistele.
Osalejaid olid tervitama tulnud Heino Parsi kolm tütart,
tütrepoeg ja tema lapsed – kolm
põlvkonda!

Tantsi, tantsi, keeruta,
laula, mängi, naerata!
Sel aastal oli festival laulu- ja
tantsupeo lainel ning teemaks
„Tantsi, tantsi, keeruta, laula,
mängi, naerata“. Festivalile olid
oodatud kõik selleteemalised
animafilmid, mille autoriteks
lasteaialapsed, koolinoored või
õpetajad. Tähtajaks saabus 51
filmi 21 asutusest. Kuna filmide tase läheb aasta-aastalt ühtlasemaks, oli kaheksaliikmelisel žüriil päris keeruline oma

Laureaadid
Päeva oodatuim osa oli laureaatide väljakuulutamine, millest
seekord oli Renee Trei eestve-

damisel esmakordselt otseülekanne veebis.
Lasteaedade laureaat: Tallinna
Nurmenuku Lasteaaia „Tantsupeole!“
I - III klasside laureaat: Pisisaare Algkooli „Tantsupisik“
IV - VI klassi laureaat: Hummuli-Tõrva sõpruskonna „Laulu- ja tantsupidude ajalugu“
VII - IX klassi laureaat: Ämmuste Kooli „Tantsulugu“
Õpetajate filmide laureaat: Zahary Stoyanov Primary School’i
„Bulgarian folk“
Rahva lemmik: Zahary Stoyanov Primary School’i „Bulgarian
folk“
Viljandi Vallavalitsuse ja MTÜ
Tarvastu Kooli eripreemia: Ämmuste Kooli „Tantsulugu“
Viljandi vallast pääsesid
nominentide hulka Tarvastu
Gümnaasiumi 3.h klassi animafilm "Kassid, hiired tantsuhoos",
Tarvastu Lasteaia õpetajate animafilm „Hiir hüppas“ ja Paistu
Kooli animafilm „Tulge, lähme
tantsupeole!“
Kõiki selle aasta laureaatide,
nominentide ja eelmiste aastate parimaid filme saab vaadata
festivali kodulehelt https://animafestival.ee/
Ootame kõiki osalema 2020.
aasta festivalil, mille teemaks
on CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
Seekordset festivali toetasid
Eesti Kultuurkapital, Nukufilmi Lastestuudio, Viljandi vald
ja Tarvastu Gümnaasium, MTÜ
Tarvastu Kool

Ämmuste koolipere elab
aktiivset koolielu

uve saabumine annab taas
märku kooliaasta lõppemisest ning jällegi on aeg
teha kokkuvõtteid. Rõõm on
näha, et laste silmad säravad
sama heledalt kui sügisel.
Nagu tavaks saanud, oleme
pööranud rõhku ühisüritustele, mis kooliperet ühendavad.
Traditsioonilised teatriskäigud, rahvakalendrist tulenevad pidustused, väljasõidud
uutesse ning silmaringi avardavatesse kohtadesse on andnud lastele emotsioone, mida
meenutame siiani suure rõõmuga. Õhtused huviringid,
suur raamatukogu ning uus
mänguväljak aitavad sisustada
laste vaba aega. Iganädalased
diskod, kus lapsed ise diskoriteks, on palavalt oodatud.
Kuid näeme ka seda, et
praegune digimaailm naelutab silmapaare ekraanide ette.
Oleme loonud lastele suurepärased võimalused sidumaks
tehnoloogiat ja teadmisi. Ka sel
aastal osalesime animafilmide
festivalil. Kogu protsess alates nukkude valmistamisest,
lõpetades filmi monteerimisega, andis võimaluse siduda
käelised tegevused tehnoloogiliste lahendustega. Esikoht
oma vanuseklassis oli justki
boonuseks.
Selleks, et vaim ikka värske
püsiks, pöörame suurt tähelepanu õuesviibimisele. Rohked
aasta jooksul toimunud spordivõistlused ning sealt kogutud medalid annavad aimu
laste tugevast tervisest ning
õigetest eluviisidest. Rahvus-

vahelised võistlused Norras,
Tšehhis ning Abu Dhabis on
võimaldanud lastel maailma
näha ning saadud kogemused
on hindamatud.
Tantsufestival
Palsmane
koolis andis meile võimaluse
tutvustada Eesti rahvatantse
ning Läti sõprade külaskäigul
said lapsed koos meisterdada
ning hiljem ühiselt Otepääl
Winterplace’s hullata. Taas
saime tõdeda, et teineteisest
arusaamine ning koostegutsemine ei sõltu keeleoskusest,
oluline on rõõm, mida lapsed
kogesid. Kaugete sõprade
taasnägemine oli meeliülendav kõigile. Alati oodatud
sündmus on ka õpilasvahetus
Luolavuore kooliga Soomes.
Koosveedetud nädalatega on
tekkinud uusi südamesõpru
ning huvi teineteise kultuuri
ja eluolu vastu on alati tunda
veel pikalt pärast kojusaabumist.
Kevadine lõpuaktus on ühteaegu rõõmustav ning pisut
kurvameelseks muutev. Rõõm
on näha lõpetavaid lapsi ellu
astumas, koolist saadud kogemustepagas kaasas ning
ootusärevus eelseisva pärast
südames. Ilusad mälestused
ühistest kooliaastatest ning
kooskasvamisest jäävad aga
meelde kogu eluks ning rõõm
hilisematest kohtumistest on
alati hingekosutav. Sära laste silmis ning ühised hetked
annavad tunde soojast kooliperest.
Katrin Naaris,
Ämmuste Kooli õpetaja

Ämmuste kooli lapsed oskavad hinnata oma toetavat kooli ja ühtehoidvat
kooliperet.
Foto: Sirje Jakobson

Haja Ojarand,
MTÜ Tarvastu Kool

Kalmetu kooli indiaca-mängijad on Eesti parimad

15.

mail toimusid Tartu ülikooli spordihoones Eesti noorte
meistrivõistlused indiacas. Võistlustulle astusid SK Juku, Tartu
Tamme gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium, Hugo Treffneri
gümnaasium ja Kalmetu põhikool ainsa Viljandimaa koolina.
Tasavägises heitluses õnnestus Kalmetu põhikoolil võita
kõik neli mängu ja võidelda välja Eesti meistritiitel. Tiitli teeb
eriti magusaks asjaolu, et kolm
võistkonda koosnes ainult gümnaasiumiõpilastest ehk mängiti
endast vanematega.
Tänu riiklikule lisarahastu-

sele on Kalmetu õpilased saanud intensiivselt treenida kaks
korda nädalas ning oskused ja
eneseusk on võrreldes eelmise
õppeaastaga silmnähtavalt paranenud. Võideldi ennastsalgavalt
iga punkti eest ja lõpuks tasus
nähtud vaev end kuhjaga ära.
Võistkonda kuulusid Laura Lorup, Lisell Valgre, Kätriin Meerits, Oliver Truu, Marten Karv,
Kalvin Thomas Royster, Kalle
Raidmäe ja Kalmetu põhikooli
vilistlane Kristjan Kändla.
Keiti Takkel,
Kalmetu põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

H
Võidukas Kalmetu põhikooli võistkond meistrikarika ja medalitega.
Foto: Hendrik Rikand

olstre raamatukogu direktor Ene Karu sai toreda üllatuse
osaliseks, kui 6. klassi õpilane Ott küsis, kas tema ema võib
annetada raamatukogule Eesti Päevalehe „Romaaniklassika”
sarja, mis koosneb 70 raamatust. Raamatud on väga hästi hoitud ja leiavad kindlasti tänulikke lugejaid. Raamatukogu tänab
Maarika Hubelit.
Foto: Eve All
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Heimtalis tähistati killukest pärandkultuurist

eimtalis on sajandeid
püsinud von Siversite
ja meie kaugete esivanemate koostöös loodud ehitisi,
rajatud park. Nii töötame ja õpime mõisale iseloomulikus keskkonnas ning hoiame pärandit,
mis meile on jäetud.
Unustusse oli jäänud 185. aasta tagune von Siversite perekonnakalmistu. Selle aasta 29. mai
kujunes ajalooliseks kultuurisündmuseks, mil kogu koolipere
suundus rongkäigus mõisnike
kalmistule, et avada sinna rajatud tähised – monument ja kalmistu väravad ning saada teada
selle kalmistu lugu ja tähendus.
Kalmistud on rajatud pärast kirikuaeda matmise keelustamist.
Erakalmistu oli kombeks rajada
mõisakeskuse lähedusse kaunisse paika, kus on rahu ja vaikus.
Nii on von Siversite kalmistu rajatud parkmetsa piirile. Parkmetsa
alune hoiti korras. Kalmistule viis
allee. Kalmistu ümber kaevati
kraav liigniiskuse tõrjeks, ehitati
maakividest piire. Kalmistu taimestikuks on sõnajalad ja roosaõieline igihali tänini.
Kes on maetud Siversite perekonnakalmistule? Esimeseks
matuseks 1834. aastal on olnud Peter Reinholdi, esimese
mõisniku tütar Helene, kes suri
17aastaselt. Mõisapargi rajaja ja
mõisakompleksile alusepanija
Peter Reinhold on maetud 1835.
aastal. Kalmistul on 20 hauatähise jälge. Siin on mõisniku pojad
estofiil professor Jegor Julius,
mõisakompleksi hoonete välja-

Kalmistule läks kogu koolipere koolimaja juurest rongkäigus, et avada seal pidulikult mälestuskivi ja kalmistuväravad.
ehitaja astronoom, kaptenleitnant Hermann Georg, mõisnike
abikaasad, nende õed ja teised
lähisugulased. Viimane Heimtali
mõisnik Frommhold Friedrich oli
küll 40 aastat Heimtalis, kuid ta
lahkus pärast maareformi 1921.
aastal Saksamaale ja on maetud
Jenasse. Viimane matus Heimtalis oli 1910. aastal, kui maeti
Friedrichi ema Emma Charlotte.
Ainus säilinud monument on

Jaaniõhtu Kärstna
Kabelimäel
22. juunil kell 20

Peter Hermannile, keda ei ole
kalmistule maetud, sest ta suri
malaariasse 1872. aastal misjonitööl Ida-Aafrikas.
Poole kilomeetri kaugusel
häärberist olev kalmistu oli
mõisarahvale mälestamise paik.
Sinna maetud baltisakslased
on jätnud märkimisväärse jälje
meie kultuurilukku – kalmistu
korrastamine on meie ülesanne.
Korrastustööde eestvedajaks

oli Heimtali põhikooli direktor
Eero Metsvahi. Mälestussamba
ja sepisväravate kavandi autoriks oli kunstnik Aate-Heli
Õun, sepatöö tegid loovtööna 8.
klassi poisid Karl Kask ja Simmo Verrev õpetaja Tarvo Printzmanni juhendamisel. Meie tänu
neile. Tänu kuulub ka kõigile
talgulistele, Viljandi vallale,
Heimtali mõisakooli seltsile ja
Pärandvaderite projekti koordi-

Jaanituli
Tünnimäel

Foto: Urve Mukk
naatorile Elle Lepikule.
Lõpetan Elle Lepiku mõtetega:
“Me oleme väga uhked Heimtali
põhikooli suurejooneliselt ettevõetud korrastustööde üle von
Siversite perekonnakalmistul.
Ma usun, et täna, mälestuskivi ja õpilaste endi valmistatud
kalmistu väravate avamispäeval mõistis kogu õpilaspere, kui
oluline on pärandi hoidmine. “
Imbi-Sirje Torm

Viiratsi suvelaval
21. juunil

22. juunil

Mustla jaanipäev
Paistu
spordiplatsil
23. juunil

23. juunil laululaval

Kolga-Jaani jaanituli
22. juunil Kolga-Jaani põhikooli
staadionil

Saarepeedi jaanituli
21. juunil
Saarepeedi laululaval

küla jaanipäev
22. juunil kell 14
Soe külaplatsil

välilaval
21. juunil kell 20
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Laadapäeval näitasid rahva rõõmuks oma oskusi ka Viljandi ja Suure-Jaani päästjad.

V

Foto: Anna Mölter

Emadepäevaks oli
kõigil juba savi

ks tark naine olla öelnud, et armastus erineb
kullast ja savist vaid
selle poolest, et ei lähe jagamisel väiksemaks. Kalmetu põhikooli keraamikaringi õpilased
otsustasid pidada maha ühe
ebatraditsioonilise emadepäeva, jagades oma emadega nii
savi kui ka armastust Heimtali
loomestuudios.
4. mai hommikul kogunesid
Kalmetu kooli noored koos
lähedastega Külli Allikvee
juhitavasse Heimtali loomestuudiosse. Tänu riiklikule
huvihariduse lisarahastusele
on Kalmetu kooli õpilased
juba vilunud keraamikaringi
fännid. Päev algas põhitõdede
ja lihtsamate töövõtete õpetamisega. Õpilastele oli see eriti
nauditav moment, sest noored
said ise võimaluse olla mitte
õppija, vaid hoopis õpetaja

rollis. Innukate õpilaste juhendamisel glasuurisid emad laste
valmistatud tasse, õppisid taltsutama gaasipedaali, vormima
kedral kausse ja valmistama
kaelaehteid. Õhkkond oli soe
ja töökas. Tublisid käsitöölisi
kostitati maitsvate suupistete
ning loomestuudio perenaise
poolt valmistatud loodusliku
tee ja õunamahlaga.
Kõikide asjaosaliste nöol peegeldus rahulolu ja tänulikkus.
Veel enne lahkumist tegid õpilased emadele seni kiivalt salajas hoitud üllatuse – kinkisid
endi vormitud ja kaunistatud
taldrikud. Valminud tööd seati
Kalmetu põhikooli fuajeesse
näituseks. Nii oligi kõigil asjaosalistel laupäeva õhtuks nii
savi kui ka armatust ning päris
emadepäev võis tulla.
Karin Mägi,
Kalmetu põhikooli huvijuht

Veski talus sai vaadata
nii pikakõrvalist kitse kui
päästetehnikat

eski talus toimus viiendat
korda käsitöö- ja vanavarapäev. Nagu ka eelnevatel aastatel, oli ilmataadiga
kokkulepe tehtud. Kaubeldi
traditsiooniliste laadakaupadega. Seekord oli naiste rõõmuks
lillemüüjaid palju. Kel külm kasvuhoones käis, sai uued taimed
osta. Päidre puukool oma tugevate istikutega pakkus nii uusi
kui vanu sorte.

Veski talu loomad-linnud lõid
vaatajate silmad särama. Ega
ole ju maal vanaema juures kõigil paabulindu ja pikakõrvalist
kitse.
Eesti vabariigi kutselise tuletõrje auks näitasid Viljandi ja
Suure-Jaani komandod tegutsemist liiklusõnnetusel. Uudistada
sai päästeautosid ja redelautot.
Veel prooviti, kas auto standardvarustuses oleva kustutiga on

võimalik autot päästa. Turvasid
ja lõplikult kustutasid Moskvitši
Kolga -Jaani Tuletõrje Seltsi vabatahtlikud.
Pillimehed ja loterii loosimine
lõpetasid toreda ürituse.
Kohtumiseni 2020. aasta mai
viimasel pühapäeval!
Aivo Jurak,
Veski talu peremees

Rahvusvaheline projekt tõi
elevust nii kooli kui kodudesse

M

ai keskel võõrustas Tarvastu Gümnaasiumi
pere külalisi Poolast,
Bulgaariast, Itaaliast, Portugalist
ja Kreekast. See kokkusaamine
oli juba kolmas rahvusvaheline
projekt, mille üldteemaks on
„Read to Animate“ ja mille käigus tehakse raamatute põhjal
animafilme. Projekti toetab õpilasvahetuse programm „Erasmus +“. Osalejaid oli 30 ringis.
Eesti kokkusaamise kulminatsiooniks kujunes Heino Parsi
nimeline animafilmide festival,
millest kõik ka osa võtsid. Eelnevatel päevadel olid töötoad,
kus valmisid põnevad animatsioonid, kasutades lõuendina
liiva. Näiteks sai tehtud põnev
ja modernne Odysseusest inspireeritud lugu, mis kõnetas kõiki
osavõtjaid.
Projektis osalenud 8. klassi
õpilane Robin Liiber ütles, et
märkimisväärseks osutusid väljasõidud . „Väga tähtsal kohal oli
omavaheline suhtlemine. Kõik
rääkisid kõigiga ja kõigil oli tore
olla. See on üks läbiv joon kõigil
projekti kokkusaamistel.“ Koos
käidi Tartus ERMis, kus õpiti
esivanemate kombel puidust
loomakesi nikerdama ja riidest
nukke valmistama.
Karl Kristofer Alp märkis ära,
et külalistele meeldisid meie interaktiivsed muuseumid ja see,
et eestlased väärtustavad oma
maa ajalugu. Eriti avaldas mul-

Keraamikakojas õpetasid lapsed emadele savitööd. Emad olid innukad
õppijad.
Foto: Karin Mägi

Puiatu 420
Endiste ja praeguste puiatlaste ja kooli vilistlaste,
töötajate kokkutulek toimub 22. juunil
Kell 12 – registreerimine, kohtumised, avatud endine koolimaja (kuni 16ni), esimene ringsõit Puiatus;
kell 14 – teine ringsõit Puiatus, võimalus rahvamaja õuel
einestada;
kell 16 – aktus rahvamajas;
kell 18 – puhveti ja SP Swing muusikaga õhtupoolik;
Pärast kella 21 kohtumised Tünnimäel. Jaanituli.
Muusikat teevad alates kella 22 Madis Ligi ja Henri Tali.
Toitlustab Näljatõrje.
Annetused alates 10 € sündmuse paremaks toimumiseks
LHV panka: Puiatu Haridusselts, EE707700771003452395
selgitus – Puiatu 420, nimi,
isikukood (tulumaksu tagastamiseks)
Info: FB Puiatu rahvamaja,
ööbimissoovist teatada tel 5344 0747, Aune

Tarvastulased koos oma külalistega Viljandi lossimägedes kaunist Eestimaa
kevadet nautimas.
Foto: Laura Trei
jet digitaalse kunsti muuseum
Tallinnas, väga huvitav oli ka
filmimuuseum. Välismaalased
imestasid, et meil on väga palju
metsa. Küsiti ka, kus need inimesed siis elavad, kui kõikjal
aina mets ümberringi.
Külalised elasid peredes, see
oli omamoodi proovilepanek
nii keele, omavahelise suhtlemise kui ka kultuuri mõttes.
Nii mõnelegi noorele oli elamine võõras peres ja teistsuguses
keelekeskkonnas täiesti uudne
kogemus. Lisete Vaarman ütles,
et tegelikult oli suur mure selle
pärast, kuidas nad rahule jäävad, kuidas neile toit maitseb ja
peres meeldib. Aga õnneks laa-

bus kõik hästi ja me olime kõik
väga rõõmsad.
Rahvusvaheline kohtumine
lõppes ühise peoga, kuhu olid
kutsutud kõik osavõtjad ja võõrustavad pered. Tehti kokkuvõtted projektist, esitati rahvuslikke
tantse ja näidati valmistehtud
töid. Robin ütles, et see on projektikohtumistel juba tavaks
saanud, et lüüakse ohtralt tantsu, aga nutetakse ka, sest lahku
on kahju minna. Külalised saadeti heade soovidega teele, et
mõne kuu pärast jälle kohtuda,
seekord Poolas.
Helle Soots,
Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja

Foto: Piia Mänd

P

aistu rahvatantsurühmad Anna-Minna ja Paistu Noored tantsisid koos lätlastest tantsusõpradega 24. mail öötantsupeol
"Naksputni" („Öö linnud") Lätis Matišis. Lätimaalt osales 16 segarahvatantsurühma. Kontsert kestis ligi kaks tundi.
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Eesti triibukood Tarvastu kirikus

K

irikute ööl, 24. mai õhtul
avas
tekstiilikunstnik
Ene Pars Tarvastu Peetri
kirikus oma näituse „Eesti triibukood“.
Suvist kirikunäitust korraldab
Tarvastu Peetri kogudus juba
kaheteistkümnendat korda. Teelistele suvi läbi avatud Tarvastu
kirikus on viimasel tosinal suvel oma teoseid eksponeerinud
Siim-Tanel Annus, Rita Raave
ja Enn Põldroos, Valli LemberBogatkina, Georg Bogatkin ja
Airike Taniloo-Bogatkin, Anu
Raud, Kai Koppel ja Krista Laos,
Rein Tafenau, Tuuli Puhvel, Ain
Varese, Hilda Üprus (retrospektiiv) ja Anne Niemi. Esindatud

on olnud nii traditsioonilised
tempera- ja õlimaal kui ka digitaalmaal, skulptuur ning suured
fotopannood, aga ka keraamika,
klaasi-, ehte- ja tekstiilikunst.
Ene Parsi näituse jõudmisel
Tarvastu kirikusse oli määravaks tema side Tarvastu kihelkonnaga. Ene isa, eesti nukufilmitraditsiooni rajaja Heino Parsi
sünnikodu Mustlas on tähistatud mälestustahvliga.
Ene Parsi töid oli esimest korda Tarvastus näha 2012. aastal
Katariina Gildi ühisnäitusel.
Kunstnik tegutseb gildis osaühingus Ene Pars Disain. Lapitöödega on ta tegelenud 26
aastat ja pälvinud rohkelt tun-

nustust. 2010. aastal pärjati ta
nimetusega aasta tekstiilikunstnik. 2013. aastal aga tunnustas
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liit Ene Parsi rahvusliku käsitöö
alalhoidmise ja lapitöö traditsioonide edasiarendamise eest
tiitliga Pärandihoidja.
Triibukoodina saab näha valikut Eesti kihelkondade seelikutriipe valdavalt viie, aga ka
kümnekordses suurenduses.
Näitusega saab kirikus tutvuda 25. augustini reedest pühapäevani kell 12-17.
Elve Bender,
EELK Tarvastu Peetri
koguduse õpetaja

Tekstiilikunstnik Ene Pars Tarvastu kiriku ees.

Tants ja trall
lennukis

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir
võtab uuest õppeaastast tööle

24.

mail toimus Heimtali põhikoolis heategevusõhtu Me Hoolime. Sündmus on ellu kutsutud
seitse aastat tagasi vähe kindlustatud perede laste väljasõitude
toetamiseks. Sellel aastal olid esmakordselt ürituse korraldajaiks
Heimtali Põhikooli meediaringi
Mõisa Hääl üheksa noort.
Õhtujuhid viisid publiku lennureisile ning näha oli erinevaid
esinejaid: tantsustuudiod Sultana ja Dance Dream, Viljandi gümnaasiumi humoorikas
mustkunstnik ning Paalalinna
kooli noored teatrietendusega
„Minu elu netis“. Õhtujuhtide
abil korraldati ka oksjon, mille
raames müüdi maha 4.-9. klassi
tüdrukute ühistööna valminud
vaip (juhendaja Leili Viinapuu),
kaks toitlustuse ja etiketi huviringi juhendaja Lea Kase valmistatud torti ning Carla Riina
Kumeri maal, mis valmis ürituse
toimumise ajal.
Võimalik oli peale etteastete
kohvikus maiustada, õnneloosis
kätt proovida või osaleda töötubades, mida viisid läbi kooli huviringide juhendajad ja 4. klassi
õpilane Martin Mändoja, kes tutvustas origamit.
Õnneloosi aitasid kokku panna eraisikud ja ettevõtted: Mulgi
savikoda, Heleni tordituba, Magusatuba, Votex, Ugala, Ukuaru,
Võhma küünlavabrik, Anu Raud
jpt.
Sel korral koguti tänu kõigile
panustajatele ja osalejatele 732
eurot. Loodetavasti on järgnevatel aastatel sama palju või
rohkemgi rõõmu ja hoolimist
ning ilm soosib meid ka edaspidi. Aitäh kõigile toetajatele ja
kohaletulijatele!
Liset Kasepuu,
Meediaring Mõisa Hääl

Foto: Elve Bender

• lasteaiaõpetaja Päri õppekohta lapsehoolduspuhkuse asendajaks – 1 ametikoht
• logopeedi – 0,5 ametikohta
Palume saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad 17. juuniks 2019 aadressile
astra.jamnes@viljandivald.ee või Kannikmäe tee 18, Päri
küla, Viljandi vald, 71023 Viljandimaa
Lisainfo telefonil 5686 8567 (õppealajuhataja)

29. juuni
3. ja 17. august

Ära jää hiljaks, sest varakult
avastatud rinnavähk on ravitav!

Tule seikle ja tunne rõõmu Mulgimaa taludest, külämajadest, ilusidest
kotustest ja kodustest kohvipuutest! Tegemist jakkup terve pere jaos!
29. juuni
TARVASTU KIHELKOND
Kärstne mõis
Tarvastu käsitüükoda
Tarvastu ordulinnusse vareme
Suistle tuuleveske
HELME KIHELKOND
Riidaje Mäe-Koda
Riidaje mõis
Mulgi Jaanalinnutalu
Pikasilla puhkeala
Helme koduluumuuseum,
MTÜ Christine Gild

3. august
PAISTU KIHELKOND
Paistu kirik
Heimtali Loomestuudio
KARKSI KIHELKOND
Lilli Luuduskeskus
Murri Äärbän
Tuhalaane külä

Rohkem infot
www.mulgimaa.ee
Mulgimaa Peremäng

17. august
HALLISTE KIHELKOND
Rimmu külämaja
Mulgi Külamuuseum ja
Uue- Kariste rahvamaja
Kosksilla külämaja
Abja muuseum
Abja Päeväkeskus
Mõisakülä muuseum

S

õeluuring on terviseuuring,
mis on mõeldud eelkõige
tervetele, ilma kaebuste
ja sümptomiteta naistele emakakaela- ja rinnavähi varaseks
avastamiseks. Sõeluuringule minemist ei tasu kindlasti karta ega
seetõttu ka minekut edasi lükata.
Eestis kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule ravikindlustatud
naisi vanuses 50–69 eluaastat
iga kahe aasta järel. 2019. aastal
kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega
1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967 ja 1969. Kokku on sellel aastal sõeluuringule oodatud
77 928 naist. Kõigi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest
tasub Eesti Haigekassa.
Sõeluuringus osalemine on
väga oluline vähi varajasel avastamisel. „Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi uuringutel
mitte kunagi või jõuavad arsti
juurde siis, kui tervisemure märku annab. Siis võib aga hilja olla,
sest rinnavähk kulgeb väga kaua
kaebusteta ehk naine ei pruugi
midagi tunda,“ ütleb haigekassa
esmatasandi osakonna peaspetsialist Made Bambus.
Selleks, et ennetada sümptomite teket ning kasvaja levimist
organismis, tuleks käia regulaarselt kontrollis. Seda enam, et
rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult
avastada. Varakult avastatud
rinnavähk on paremini ravitav,

võimaldades vajadusel kasutada
rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.
Naistele, kelle sünniaasta on
käesoleval aastal sõeluuringule
kutsutavate seas, saadab vähi
sõeluuringute register nimelise
kutse. Kuna kutse saadetakse
rahvastikuregistris märgitud
aadressile, siis ei pruugi need
inimesed, kelle tegelik elukoht
ei ühti rahvastikuregistris oleva
postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt oluline
aeg-ajalt kontrollida oma andmeid riigiportaalis www.eesti.
ee. Lisaks paberkutsele saadetakse ka elektrooniline kutse
patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saatekirjade lahtrisse.
Kutse saamise järel tuleks leida
kutsele märgitud raviasutuste
hulgast endale sobivaim ning
registreerida end uuringule.
Rinnavähi sõeluuringul on võimalik osaleda ka mööda Eestit
liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on
samuti kutsel välja toodud.
Uuringul osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Kui Sinu
sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt
helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse
Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta
isikut tõendav dokument!

Mammograafiabusside ajakava Viljandimaal:

Foto: Anita Eliis Mutle
Heategevuslik õnneloos meelitas ligi
palju rahvast.

Asula

Mammograafiabussi
asukoht

Aeg

Registreerimise
telefon

Karksi-Nuia

Nuia Perearstikeskuse ees, Kalda 6A

01.07–03.07

731 9411

Abja-Paluoja Vallavalitsuse parklas, Pärnu mnt 30

04.07–05.07

731 9411

Viljandi

Viljandi turu parkimisplatsil

08.07–07.08

731 9411

Suure-Jaani

Vallamaja juures,
Lembitu 42

08.08–09.08

731 9411

Viljandi

Viljandi turu parkimisplatsil

21.10–01.11

731 9411
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Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

M

aa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maaandmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja
pindala andmed kooskõlla teiste
kaardiandmetega. Ajakohastati
ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala,
teed)) andmed ja vähesel määral
võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on
kantud nii maakatastrisse kui ka
kinnistusraamatusse.
Maa-andmete uuendamisega võis muutuda ka maamaks.
Maksustamishind arvutatakse
maa-andmete alusel, mistõttu
maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva
aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete
alusel. Pöörame tähelepanu, et
kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid selliste
maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa.

C

litsust. Kui kohalik omavalitsus
on andmeparandused sisse viinud, siis on võimalik maksu- ja
tolliametil väljastada parandatud maksuteade.
Miks on maatükiandmeid
vaja korrastada? Oluline on, et
naabermaatükkidel oleksid ühesugused piiriandmed, et tagada
piiri asukoha ühene mõistmine. Uutele andmetele üleminek
võimaldab edaspidi läbi viia
elektroonilist maakorraldust,
et lihtsustada maaga seotud
toiminguid. Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada
olemasolevate piiripunktide
vahel, siis ei pea enam pöörduma maamõõtja poole, vaid Maaamet saab jagamise teha registripõhiselt.
Täpsem info, mis puudutab
maamaksuteateid ja maamaksu
tasumist Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel või Viljandi
teenindusbüroos, Lossi 19 Viljandi 71020, E–N 8.30–16.30, R
8.30–15.30.

Coopi kauplustes saab nüüd sularaha
sissemakseid teha

oop Pank avas 21. mail
sularaha sissemaksete teenuse ligi 140 Coopi kaupluses. Suve keskpaigaks saab
raha arvele panna juba rohkem
kui 300 Coopi kaupluses.
Viljandi vallas on võimalik
sularaha sisse maksta järgmistes kauplustes: Kolga-Jaani
Konsum, Kärstna A ja O, Mustla
Konsum, Paistu A ja O, Ramsi A
ja O, Soe A ja O, Suislepa A ja O,
Viiratsi Konsum.
Coop Panga juhatuse esimees
Margus Rink rääkis, et kuna
enamik Eesti pankade kontoreid
on viimastel aastatel lõpetanud
sularahaga arveldamise ja sissemakse võimalustega pangaautomaate on väljaspool suuremaid

S

Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja
maksuvabastusest.
Maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti
geoportaalis www.maaamet.ee/
kolvikute-pindala
Samuti saab andmetega tutvuda kinnistusraamatu päringusüsteemis https://uuskinnistusraamat.rik.ee ja maa-andmeid on võimalik kontrollida
ka e-maksuameti/e-tolli kaudu
iga maatüki juurde lisatud otselingi abil.
Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad
omaniku hinnangul olukorrast
looduses, siis palub Maa-amet
maaomanikel sellest teatada
aadressil kataster@maaamet.
ee või helistada infotelefonil
675 0810. Maa-amet kontrollib
andmed üle, vajadusel parandab need ja kui viga mõjutab
maamaksu, teavitab Maa-amet
muudatusest kohalikku omava-

linnu vähe, siis peavad kliendid
sularaha arvele panemiseks sõitma tihti kümneid kilomeetreid.
“Lahendame selle probleemi, sest
suurendame sularaha sissemakse kohtade arvu üle Eesti enam
kui kaks korda,” lausus Rink.
Sularaha sissemakse toimib
kaupluse kassas sama lihtsalt
nagu pangaautomaadis. Klient
ulatab sularaha müüja kätte,
sisestab oma pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa
PIN-koodi sisestamisega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset kinnitava kassatšeki.
Teenust saavad kasutada
ainult Coop Panga era- ja ärikliendid, sest sularaha kantakse kliendi Coop Pangas asuvale

arveldusarvele. Coop Panga
erakliendid saavad arvele panna
kuni 1000 eurot päevas ja 2000
eurot kuus. Coop Panga ärikliendid saavad kontole kanda
kuni 1000 eurot päevas ja 10 000
eurot kuus. Raha jõuab arvele
hetkega ja on kohe kasutatav.
Arvele saab panna ka münte.
Coop Panga arvelduspaketiga
liitunud klientidele on teenus tasuta. Teistele Coop Panga klientidele kehtib teenustasu 2 eurot +
0,5% sissemakstavast summast.
Teiste pankade kliendid, kes soovivad teenust kasutada, peavad
avama arvelduskonto Coop Pangas ja tellima pangakaardi.
Karin Netz,
kommunikatsioonispetsialist

TEATED
Seoses Mati Valli asumisega valla majandusnõuniku ametikohale
võtab ta Tarvastus kodanikke vastu reedeti kella 8-15. Info tel
509 1772.
**********

Pärsti rahvaraamatukogus on suvekuudel töötajate puhkuste
tõttu lahtiolekuaja muutused. Juulis ning 12.- 26. augustini on
raamatukogu avatud igal kolmapäeval ja reedel.
**********

Saarepeedi raamatukogus on juuni lõpuni Rootsi saatkonna
rändnäitus „Rootsi lastekirjandus”.
**********

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

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

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

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

SPORDITEATED
15. juunil toimub Kolga-Jaanis 3x3 korvpalli Eesti meistrivõistluste etapp.
**********

15. juunil kell 18 kohtuvad Soe staadionil Eesti meistrivõistluste
III liiga mängus FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM - FC Äksi Wolves.

Saarepeedi lapsed kohtusid kirjanikuga

aarepeedi raamatukoguhoidja korraldas meie kooli 1.-4. klassile kohtumise
Heidi Rabaga.
2. klassis lugesime tema kirjutatud raamatuid. Saime teada,
miks ta kirjutab lugusid lastele. Algas see nii, et tema tütar
soovis kuulata lugusid, mis on
toimunud päriselus. Nüüd on
tema raamatud saanud esitlusel
esikohti ja muud moodi ära hinnatud žürii poolt. Kirjanik andis
iga raamatu kohta lühikese ülevaate ja rääkis saamisloost. Meie
klassile meeldisid kõige rohkem
Rebasemäe kamba tegevused.
Saime teada, et see kõik on päriselt juhtunud. Me joonistasime
kirjanikule pildid raamatu koh-

Saarepeedi raamatukogu juhataja Ülle Kase ja kirjanik Heidi Raba koolilaste
ees.
Foto: Ille Mirka
ta, mida olime lugenud. Esitasime kirjanikule küsimusi. Oli
väga tore ja põnev. Heidi Raba
on hea jutustaja. Soovime talle

häid mõtteid, ootame uusi lugusid.
Henri Veikar,
Saarepeedi Kooli 2.klassi õpilane

Head jaanipäeva
ja
tegusat suve

Foto: Kristi Ilves

V

iljandi Vallavalitsuse tellimusel paigaldati populaarsetesse
ujumiskohtadesse Heimtali ja Ahimäe karjääri, Karula ja
Holstre järve äärde ning Tarvastu poldrile suveperioodiks välikäimlad. Käimlate puhastamiseks on tellitud ka regulaarne hooldus. Probleemide korral teavitada Viljandi valla majandusspetsialisti tel 5336 3815. Fotol on Holstre järve ääres asuv välikäimla.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

LEIDA PUIESTEE
LINDA MAISTE

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

Vaade Ramsile prožektorimasti otsast aastal 1971. Nähtavad majad on ehitatud peale 1962. aastat. Numbrid pandi ehitamise järjekorras. Elamu nr 19
valmis kuu enne pildistamist. Katustel TV-antennide mets. A – alajaam, selle
ees ajutine katlamaja, teine 16. maja kõrval. Suur katlamaja valmis 1974. Ees
pumbamaja mast. Varem läks Loodi–Raudna tee õuest läbi (vasakul), möödasõidutee valmis 1964. aastal (taga paremal).
Foto: Enn Tõruvere

6. juulil kell 18
Valma infopunkti õuealal

KALURITEPÄEVA PIDU
• lastele batuut (tasuta),
• suhkruvatt, näomaalingud,
• täpsuslaskmine
• sulbi külateater
• tantsuks mängib ansambel Viiser
• supp, kook, kohv
Soovi korral võta kaasa suupisted.
Pilet 5 €, kohapeal 6 €
Info tel. 5198 1423

LUDMILLA LIIVAK
ANNA KASS
ARTUR MANGELSOO
VELDA-MIRALDA
KALLING

+372 5675 1468
www.stoneandcrystal.ee

VALVE-VILHELMINE
KELDU
MEETA GRÖÖN
HILDA JOOSING
MARIA MAKSIMOVA

Mälestame

ESTER-RENATE
RANNAMÄE

RAIDO HÄMELAINEN
21.06.1986 – 02.05.2019
Unametsa küla
SIRJE KONI
02.07.1968 – 02.05.2019
Tusti küla
VASSILISA FUTŠUŽI
07.01.1929 – 02.05.2019
Uusna küla
GENNADI DJOMOTŠKIN
12.03.1952 – 05.05.2019
Matapera küla
MAIMU KAMPUS
18.08.1927 – 07.05.2019
Saarepeedi küla

HEINO LIPS
ANTS SOOTS
LEIDA LEHTSALU
ÕIE PALU
LEIDA TSITSIKOV
OLGA KORVINA
EVALD RIISALU
STEPAN PIRTTIVAARA
ELMU KÄÄPA
HELMI SAAR
VIRVE KIRSIPUU
VIRVE NIINPALU
VIIVI-LEA JAANIMÄGI
KALEV VAAB

LEIDA PELTSER
05.08.1933 – 08.05.2019
Viiratsi alevik

NIKOLAI BATURIN
5. VIII 1936 – 16. V 2019
Viljandi vallavolikogu ja vallavalitsus mälestavad meie hulgast lahkunud Tarvastu valla aukodanikku, omanäolist eesti
ja mulgi kirjanikku Nikolai Baturinit.
Nikolai Baturin on palju kirjutanud Mulgi murdes ja murdekeele austajana algatas ta 1994. aastal Hendrik Adamsoni
murdeluulekonkursi ning oli siiani iga kord konkursi žüriis.
Enne lahkumist jõudis Nikolai Baturin valmis kirjutada eluloolise teose „Maskide defilee“, mis ootab kirjastamist.
Baturin on erilise ja omanäolise kirjanikuna näidanud kirjanduslikku meisterlikkust, kunstilist mõjujõudu ja oma sõnumite
laia mõttehaaret. Tema looming on saanud palju tunnustust:
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind romaani „Karu
süda” eest 1990
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 1994
Valgetähe V klassi teenetemärk 2001
Tarvastu valla aukodaniku aunimetus 2004
Hendrik Adamsoni murdeluulepreemia 2006
Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia 2007
Anton Hansen Tammsaare romaanipreemiad 2012 ja 2016
Ta on pälvinud veel muidki romaani- ja näitekirjanduse auhindu.
Oma viimase, veel kirjastamata romaani lõpus on kirjaniku sõnad: „Oma sünnimaale ja tema rahvale soovin parimat:
Soovin me keelele, ka murretele, kestvust; raamatukultuurile
kasvu (kultuurita me kaua ei tuurita). Pilvedele, sõnadele sõuda ja pärale jõuda ... !“
„Surm on uni, ainult ärkamine pole hommikusse, vaid igavikku.“
Nikolai Baturini looming elab edasi väga paljudes inimestes
ja seega ei kao kunagi.
Avaldame kaastunnet Nikolai Baturini omastele.

EVALD ERM
22.08.1930 – 16.05.2019
Saarepeedi küla
REIN JALAK
24.12.1949 – 18.05.2019
Aidu küla
JAAN SILD
13.06.1943 – 18.05.2019
Tarvastu küla
ENN PÄÄREN
19.01.1942 – 19.05.2019
Viiratsi alevik
LEONID TVERDOHLEB
04.02.1962 – 22.05.2019
Lalsi küla
UKU MIRKA
21.09.1952 – 22.05.2019
Viiratsi alevik
ÜLO MAISTE
29.04.1931 – 23.05.2019
Viiratsi alevik
KALLE MARK
07.04.1977 – 27.05.2019
Mustla alevik
VELLO-ERICH ELERAND
28.12.1922 – 28.05.2019
Mustla alevik

Viiratsi alevik
Mustla alevik
Kannuküla
Lalsi küla
Vana-Võidu küla

04.07.1927
08.07.1927
19.07.1927
25.07.1927
91.

Suislepa küla
Uusna küla
Raassilla küla
Päri küla

05.07.1928
90.
06.07.1929
21.07.1929
25.07.1929
25.07.1929
29.07.1929
85.
14.07.1934
15.07.1934
16.07.1934
80.
12.07.1939
18.07.1939
19.07.1939
19.07.1939
25.07.1939
27.07.1939

Kärstna küla
Pahuvere küla
Kiini küla
Kolga-Jaani alevik
Mustla alevik
Roosilla küla
Viiratsi alevik
Lolu küla
Jämejala küla
Raudna küla
Ülensi küla
Kivilõppe küla
Vanavälja küla
Ramsi alevik
Mustla alevik

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

AARE MIKK
01.03.1957 – 14.05.2019
Mustla alevik
NIKOLAI BATURIN
05.08.1936 – 16.05.2019
Kalbuse küla

Sooviku küla

15.07.1926
92.

ANDREI JEFIMOV
22.11.1933 – 08.05.2019
Pinska küla

REIN ESSENSON
15.08.1949 – 13.05.2019
Eesnurga küla

In memoriam

97.
23.07.1922
94.
10.07.1925
93.
02.07.1926
03.07.1926
10.07.1926

puurvesi

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.
23. juunil kell 14 võidupüha
missa.
Surnuaiapühad: Kolga-Jaani
uuel surnuaial 24. juunil kell 12,
Lalsi surnuaial 24. juunil kell 14.
Vaata lisaks koguduse blogi https://kolgajaanikogudus.
wordpress.com/
PAISTU MAARJA KIRIKUS
22. juunil kell 12 surnuaiapüha jumalateenistus Tuhalaane
kalmistul.
23. juunil kell 14 surnuaiapüha jumalateenistus Paistu kalmistul.
29. juunil kell 19 ansambli Triskele kontsert.
7. juulil kell 14 jumalateenistus
armulauaga.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
16. juunil kell 11 kolmainupüha jumalateenistus.

23. juunil kell 11 teine nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus.
24. juunil kell 12 surnuaiapüha Tarvastu kalmistul.
29. juunil kell 15 Tarvastu kihelkonna nimepäeva kontsertjumalateenistus 785 aastat Tarvastu esmamainimisest. Orelil
Tuuliki Jürjo, laulab ansambel
In Unison. Kaasa teenivad Viljandi praostkonna vaimulikud.
Praost Marko Tiitus annab üle
EELK konsistooriumi au- ja tänukirjad.
30. juunil kell 11 kolmas nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus.
7. juulil kell 11 neljas nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus.
14. juulil kell 11 viies nelipühajärgne pühapäev. Perejumalateenistus.
24. maist 25. augustini on kirikus Ene Parsi lapitekinäitus
"Eestimaa triibukood". Avatud
R-P 12-17.
11. augustil kell 13 kalmistupüha Suislepa surnuaial.

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

