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Eesti rahvas jääb kestma, kui
soovime siin elada, rääkida oma keelt
ja kanda edasi oma kultuuri
E
esti Vabariigi sajas aastapäev on möödas. Selle
aasta jooksul oleme välja
mõelnud kõikvõimalikke kinke,
pühendanud Eestile pidulikke
sündmusi, et tähistada meie riigi
esimest nõnda suurt tähtpäeva.
Oleme selle aja sees pidanud eriti
oluliseks välja näidata, kui väga
ihkame, kui väga vajame omale
siin Läänemere kaldal oma iseseisvat riiki – Eesti vabariiki!
Ja unustada ei taha ühtegi
suurejoonelisele aastapäevale
pühendatud sündmust või ettevõtmist.
Näiteks on uuele iseseisvusaastale, uuele iseseisvussajandile vastu minnes uhke sõita
mööda Mulgi Majakast, kus
kõige kõrgemal meie maakonnas lehvib vabariigi lipp.
Olen veendunud, et kõik need
südamest istutatud tammedki
aastapäeva parkides koguvad
jõudu ja jäävad meile igapäevaselt meelde tuletama Eesti riigi
iseseisvuse, oma rahvusriigi
olulisust.
Aitäh kõigile eestvedajatele
ja tagant tõukajatele; kõigile
osalejatele ja kaasa mõtlejatele; kõigile Eesti inimestele, kes
sellest sünnipäeva-aastast on
loonud imelise kogemuse oma
kaasmaalastele ning omamoodi
otsese või kaudse mälestusmärgi
Eesti vabariigile.
Nende kinkide, selle pühendumise, kohatud inimeste ja kuuldud mõtete pärast usun, et juubeliaasta käigus sai meie riik kõigi
Eestimaa pinnal elavate inimeste
jaoks veelgi olulisemaks, veelgi
hingele lähedasemaks.
Oleme iseseisvumise taastamisest saati palju ehitanud, rohkesti remontinud! Majandusel
läheb hästi, haldusreformi esimesed suuremad konarused on
läbi tehtud, palgad tõusevad …
On see hetk, mil tunda võidujoovastust, lasta oma riigi lippudel kõrgelt ja laksudes lehvida
nagu 100 aastat tagasi? Kas see
tähendab, et 101-aastane Eesti
riik on jõudnud ajajärku, mil
vundament laotud, seinad tugevad, katuski pea kohal, kaitstes
meid tuulte ja tormide, vihmade
ja lumesaju eest?
Millegipärast oleme tugevast
vundamendist hoolimata rahutud ja rahulolematud. Erinevad
küsitlused näitavad, et meie lapsed koolis, aga ka meie ise tunneme end pigem õnnetuna. Meil
on piinlik mõelda või isegi küsida,
kui palju – või vähe – saavad pensioni või toetust meie eakad esivanemad, abi vajavad eakaaslased
või kõige haavatavamad – lapsed.

Fotod: Made Laas
Tarvastus tähistati Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 22. veebruaril. Traditsiooniliselt kogunes Vabadussõja ausamba juurde suur hulk kohalikku rahvast.

Paistu kool ja küla tähistasid vabariigi aastapäeva ühiselt rahvamajas.

Eesti sünnipäevale tuli hulgaliselt nii kooli- kui lasteaialapsi.

Mida ja kuidas peaksime meie,
omavalitsusjuhid, aga ka meie
riigijuhid, meie ise tegema, et
toetada Eesti inimeste heaolu,
kasvatada inimeste õnnetunnet,
anda täiendavat lootust?
Haldusreformi tagajärgedest
on vara rääkida, kokkuvõtet
ennatlik teha, ent juba praegu
on märgata mitmeid asju, mis
ei ole läinud inimese jaoks paremaks. Juhtimine on liikunud
kaugemale, kohati lausa mitukümmend kilomeetrit. Kohalike ühtehoidmine, kuuluvus sai
häiritud, sest mitmeid tegevusi
tuleb vedada nüüd eemalt. Alati
pole enam selge, kust isegi abi
saada või kelle poole pöörduda.
Kas pelgalt kiire internet ja
äpid aitavad turvatunnet tagasi tuua? Kas meist igaüks teab,
kes läheb – või kes jõuab – appi
inimesele kauges külas? Kas
oleme hakanud üldse nendele
küsimustele vastuseid otsima?

mesteni, kuidas kaasata inimest
lihtsalt ja kiiresti nii planeerimisse kui tegutsemisse – eelarvestamisse ja arvamuse küsimisse, külaelu sündmustesse.
Meil kõigil peaks neile väljakutsetele vastu minnes olema
ühine eesmärk: see on eluga
rahul ja õnnelik inimene oma
õnneliku pere keskel.
Ja et see eesmärk ei jääks ainult pidupäevakõnede hüüdeks
ja valimiste-eelseks lubaduseks,
tuleb meil kõigil kruttida oma
mõttelaadi seierit individuaalsetelt ja materiaalsetelt väärtustelt
üldinimlike suunas.
Aeg on küps selleks, et meie
inimesed saaksid senisest enam
osa meie ettevõtete, riigi ja omavalitsuste edust. Et siinsetel otsustajatel oleks julge plaan hoida Viljandi maakonna keskmist
palgataset Eesti keskmisest kõrgemal. Aeg on küps, et iga-aastaste investeeringute kava üheks

Olen aga juba aina enam kogenud ka selliseid olukordi, mil
saab öelda, et just tänu haldusreformile on olnud keerulisi
väljakutseid lahendada kergem.
Muuhulgas seetõttu, et maakonna omavalitsuste finantsvõimekus on tublisti paranenud ning
võimalus midagi olulist ehitada
või remontida on päriselt olemas. Ka ametnikud – selmet
igas nurgas iga teema kallal natuke nokitseda – saavad senisest
enam keskenduda oma konkreetsele valdkonnale.
Aga – uued võimalused, uued
pinged, uued väljakutsed! Rohkem ressursse vajab rohkem
julgust otsustada, mida või millises järjekorras teha. Rohkemate inimeste vahel ja suurema
segaduse keskel tuleb paremini
märgata oma valla, oma linna
kodanikku või omavalitsuse töötajat tema muredes ja rõõmudes.
Tuleb mõelda, kuidas jõuda ini-

oluliseks ja harjumuspäraseks
osaks kujuneks ka investeeringud inimestesse – palkade kasv
vastavalt tulude kasvule.
Meist igaühe võimuses on
hoida ja arendada Viljandi
maakonda nii, et kõik inimesed
tunnevad, et neist hoolitakse.
Me suudame – ja tahame – panustada sellesse, et elu siin oleks
jätkuvalt edumeelne; et Viljandimaa oleks koht, kus iga Eesti
kodanik sooviks elada, peret
luua või hoida ning üht-teist ka
kogukonnale tagasi anda.
Ja Eesti rahvaski jääb kestma,
kui meist igaüks soovib siin;
sellel esiisade valitud maal edasi elada, tööd teha, rääkida oma
rahva keelt, kanda endas ja teistelegi anda meie rahva kultuuri
ning – mis peamine – elada eestlastele omast Eesti elu.
Elagu Eesti! Elagu igavesti!
Alar Karu,
vallavanem
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VALLAVOLIKOGU VEERUD

Viljandi Vallavalitsuse istungitel veebruarikuus
• Kinnitati Viljandi Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni
koosseis.
• Anti korraldus lasteaedade
2019. aasta suveperioodi töö korraldamiseks.
• Kooskõlastati Viiratsi lasteaia Rüblik sümboolika, mille
autor on Tõnno Habicht.

• Kinnitati Kärstna hooldekodu kohamaksu määr alates 1.
aprillist 2019.
• Kinnitati Viljandi valla 2019.
aasta hankeplaan.
• Kehtestati Viljandi valla lasteaedades vanemate poolt kaetavate kulude arvestamise ja
maksmise kord.

• Eraldati toetust valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks.
• Kehtestati saunateenuse
hinnad Viljandi valla avalikes
saunades.
• Kinnitati Kolga-Jaani hooldekodu kohamaksu määr alates
1. aprillist 2019.

Viljandi Vallavolikogu veebruarikuu istungil
Foto: Anti Rodenberg
Viiratsi rahvamaja fassaadi remont sai valmis 2018. aastal.

Liitumislepingu täitmisest
2018. aastal

• Suunati eelnõu “Viljandi valla
hariduse arengukava 2019-2025
kinnitamine“ teisele lugemisele
ja otsustati avalikustada eelnõu
valla veebilehel 21.02-07.03.2019
ning korraldada avalik arutelu.
• Võeti vastu Viljandi Vallavolikogu otsus nr 1-3/158 “Lii-

S

uure Viljandi valla sünnist on üle
aasta möödunud ja paras hetk on
vaadata, kuidas on 2016. aastal
kinnitatud liitumislepingus kokku
lepitud tegevused arenenud.
Liitumislepingust tulenevalt on
loodud Kolga-Jaani ja Mustlasse teenuskeskused. Volikogu alatiste komisjonide moodustamisel on lähtutud
lepingus kirjas olevast põhimõttest, et
komisjonides oleksid esindatud kõik
liitunud piirkonnad.
Liitumislepingu Lisas 1 “Prioriteetsete investeeringute nimekiri aasta- Kaupo Kase
teks 2018-2022“ on kirjas, et teede
remondi osas on prioriteetideks teede rekonstrueerimine kõikides piirkondades vastavalt tegelikele vajadustele ja tolmutõrje
tiheasustustes. Antud nimekirja alusel on vallavolikogu kinnitanud teehoiukava, kuhu on kirja pandud kõik teed, mis on kirjas
liitumislepingus.
2018. aastal ehitati 3,7 km mustkatet, säilituspindamist tehti 2,8
km-l ja kruusakatet uuendati 35 km-l. Teehoiukavaga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viljandivald.ee/arengukavad.
Liitumisläbirääkimistel jäi kõlama, et kui igal aastal suudetakse
piirkondades kokku uuendada vähemalt 30 km teid, siis võib
rahule jääda.
Investeeringuobjektide osas on tegevused järgmises seisus:
Kolga-Jaanis on valminud aleviku uus soojatrass; Leie asula tänavavalgustuse projekt on valmimas ja käesoleval aastal algab
ehitus; Tarvastu lasteaia Soe maja juurdeehituse projekt on valmis ja käesoleval aastal algab ehitus; Pärsti pansionaadi rekonstrueerimise projekt on valmis ja käesoleval aastal algab ehitus;
Heimtali põhikooli staadioni eskiisprojekt on valmis ja käesoleval
aastal algab ehitus; Viiratsi rahvamaja fassaadi rekonstrueerimine sai valmis 2018. aastal; Viiratsi aleviku perepark sai valmis
juba 2017. aastal.
Matemaatiliselt on see 29% investeeringute nimekirjas olevatest objektidest. 2018. aastal oli peamine tegevus renoveerimisprojektide ettevalmistamine.
Praktika näitab, et nelja-aastasel liitumislepingu kehtivuse
perioodil muutuvad asjaolud ning mõne projekti elluviimise
plaanides tuleb teha korrektiive.
Viljandi vallavolikogu on ühe korra muutnud liitumislepingut.
Volikogu otsustas konsensuslikult lepingust välja võtta punkti
2.5, kus oli kirjas, et Viljandi valla keskus peab asuma Viljandi
linnas. Põhjenduseks on see, et Viljandis asuv vallamaja on ametnikele väikeseks jäänud. Enne lepingu muutmist andis volikogu
vallavalitsusele ühehäälselt suunised alustada ettevalmistustega
Viiratsi vana vallamaja kasutuselevõtuks vallamajana.
Liitumislepinguga on võimalik tutvuda Viljandi valla veebilehel www.viljandivald.ee/liitumisleping.
Kaupo Kase,
Vallavolikogu esimees

õbrapäeval toimus taas Viljandi valla lusikapidu, kuhu oli kutsutud 35 möödunud aasta oktoobris, novembris ja detsembris
sündinud titat koos peredega.
Foto: Airika Vettik

Järgmine vallavolikogu
istung toimub
27. märtsil.

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

Päevakorras on liitumislepingu muutmine

V

eebruaris toimunud volikogu istungil otsustati
vallavalitsuse ettepanekul liitumislepingu muutmise
eelnõu saata avalikule väljapanekule. Plaanitavad muudatused on järgmised:
• Tunnistada kehtetuks liitumislepingu punkt 5.1 “Kesksete administratiivfunktsioonide
täitmine toimub valla keskuses
Viljandi linnas“. Muudatuse
põhjuseks on vajadus viia liitumisleping kooskõlla eelneva
muudatusega, kus võeti lepingust välja punkt 2.5.
• Muuta liitumislepingu
punkti 9.1 “Olemasolev koolivõrk säilib, kooliastmed säi-

litatakse vastavalt õpilaste
olemasolule“ ja sõnastada see
järgmiselt: “Haridusvõrgu ümberkorraldamisel lähtutakse
omavalitsusest kui tervikust eesmärgiga tagada haridusasutustes õppekvaliteet ja ressursside
optimaalne kasutus“.
Liitumislepingu kehtivuse perioodil pole lubatud ilma liitumislepingut muutmata asutusi
nende ühendamise teel ümber
korraldada või lõpetada asutuse
tegevust.
• Muuta liitumislepingu lisas
1 “Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2018-2022“
olevat Viljandi valla prioriteeti
“Viiratsi vana vallamaja re-

konstrueerimine (arhiiviruum,
sotsiaaleluruumid)“ ja sõnastada see järgmiselt: “Viiratsi vana
vallamaja rekonstrueerimine“.
Selle muudatusega jääb vallavolikogule õigus otsustada edaspidi ehitise kasutuselevõtmise
otstarbe üle.
Pikemalt saab liitumislepingu
muutmisest lugeda valla veebilehelt www.viljandivald.ee/liitumisleping.
Milline on liitumislepingu
avaliku väljapaneku tulemus, on
artikli kirjutamise ajal veel teadmata, aga kindlasti on seda võimalik lugeda järgmisest lehest.
Kaupo Kase,
Vallavolikogu esimees

UUED TÖÖTAJAD

O

Made Laas – Viljandi valla avalike suhete nõunik

len sündinud
ja kasvanud
Tallinnas, kuid
elanud kaua ka Tartus.
Neli aastat tagasi kolisingi oma kahe pojaga
ülikoolilinnast Viljandimaale, sest süda
ihkas ammu maale.
Leidsime ühe ilusa talukoha Pärsti lähedal,
ja kuigi logistika on
vahel maal keeruline, pole me oma valikut kahetsenud.
Olen töötanud peaaegu terve elu ajakirjanikuna,
viimati ajakirjas Pere ja Kodu. Enne vallavalitsusse
tööle asumist olin ametis Tartu Ülikooli kommunikatsiooniosakonnas. TÜs olen õppinud ajalugu,
sh etnoloogiat ja kunstiajalugu, ning usuteadust.
Hetkel lõpetan religioonisotsioloogiaalast magistritööd. Olen kuulunud pikalt luteri kirikusse, praegu olen õigeusu kiriku liige.
Kuigi olen Viljandimaal vähe elanud, olen

O
S

tumislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks“.
• Kinnitati Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan.
• Valiti 9 rahvakohtuniku
kandidaati Viljandi vallast järgnevaks neljaks aastaks.

jõudnud selle kandi kanget rahvast juba natuke
tundma õppida. Hakkab silma siinsete inimeste
ettevõtlikkus ja ärksus, mis juba 19. sajandil tegi
mulgi mehed Tartumaal kuulsaks.
Suheldes oma üleaedsetega olen aga kogenud,
et enamjaolt on eestlased nagu eestlased ikka.
Suurema osa ajast hoiavad omaette, aga kui nendega jutu peale saad, selgub, et on ühed soojad ja
muhedad inimesed. Aeg-ajalt tulevad isegi oma
kodust välja ja teevad midagi ühiselt kas talgutel,
jaanipeol või külapäevadel. On isegi nii aktiivseid
inimesi, kes koos tantsivad, laulavad või nokitsevad näputööd, ja seda aasta läbi.
Ärksust ja aktiivsust ongi vaja, et maal elu ei
soikuks. Omavahelist heatahtlikku läbikäimist,
koostegemist, mis paistab ka kaugemale, ja ärgitab
siiakanti elama asuma.
Koduvalla inimeste elu-olu ning suuremad ja
väiksemad ettevõtmised pakuvad mulle huvi.
Anna teada, kui midagi põnevat on teoksil – jagame selle kohta teavet teistelegi. Küsi nõu, kui
mõtled, kuidas inimesi kaasata ja enda tegemisi
nähtavamaks muuta. Soovin sind selles aidata.

Robert Peterson – Viljandi valla spordispetsialist

len sündinud
ja kasvanud
Võr u m a a l .
Spordi vastu tekkis
mul huvi väga varakult ning olen tegelenud erinevate aladega
alates seitsmendast
eluaastast. Suur kirg
korvpalli vastu viis
mind Tallinna, kus
lõpetasin Audentese
spordikooli. Minu sportlaskarjäär jätkus Valgas,
kus hakkasin mängima kohaliku meeskonna

eest nii Eesti korvpalli meistriliigas kui ka Balti
liigas. Korvpalli olen mänginud veel ka Rakvere
Tarva ridades. Viimastel hooaegadel olen lisaks
mängimisele aidanud juhtida ka BC Valga-Valka/Maks&Moorits korvpalliklubi tegemisi, mis
on andnud mulle suurepärase kogemuse. Olen
treeninud ka noori sportlasi, osalenud nendega
võistlustel ja laagrites.
Aastal 2017 otsustasin alustada õpinguid Tartu
Ülikooli Pärnu kolledžis spordikorralduse ja projektijuhtimise erialal. Usun, et kogemused sportlase, treeneri ja mänedžeri rollis ning omandatavad
teadmised kõrgkoolis tulevad mulle uuel töökohal
igati kasuks.
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SAAME TUTTAVAKS
Tutvustame lugejaile Viljandi valla volikogu liikmeid.

LOIT KIVISTIK

O

Johan Laidoneri 135. sünniaastapäeval, 12. veebruaril olid tema mälestuskivi juurde kogunenud inimesed, kes
suurmehe mälestust oluliseks peavad.
Foto: erakogu

Johan Laidoneri
sünniaastapäeva tähistati
Viiratsis, Viimsis ja Viljandis

M

eil kõigil on aastas palju tähtsaid päevi, nii ka
minul. Võin julgelt ütelda, et üks nendest on 12. veebruar. Just sel päeval on sündinud
meie iseseisvuse üks isadest –
kindral Johan Laidoner. Võiks ju
ka küsida, miks see minu jaoks
nii tähtis on? Tähtis on ta seetõttu, et me mõlemad oleme sündinud Viiratsi külje all asuvas
Vardja külas. Tema küll Raba talus ja mina Sammulis. Meie elu
oleks saanud ühise puutepunkti,
kui ma oleksin nõustunud tööle
asuma Viimsisse, kuhu mind
1990. aastal kutsuti ning kuhu
Laidoner 1929 mõisahoonesse
oma kodu lõi. Elul olid meiega
teised plaanid. Seetõttu on mul
eriline kodanikukohustus seista
hea meie vabaduse võtmeisiku
sünniaastapäeva tähistamise
eest ja hoida au sees tõelist isamaalisust.
Sel aastal täitus 135 aastat
Johan Laidoneri sünnist. Teadaolevalt tähistati seda sündmust kolmes kohas – Viiratsis,
Viimsis ja Viljandis. Viiratsi
sündmused Raba talus said
alguse keskpäeval, kui mälestuskivi juurde oli kogunenud
Kaitseliidu Sakala maleva auvalve koos liider major Andrus
Tiitusega, kodutütred oma juhtidega, Vardja külaselts, Viiratsi

K

kodanikud ja endine Viljandi
valla volikogu esimees Hellar
Mutle. Kõne pidas Roland Tulik, kes rääkis loo mehest, keda
tunti Virust Võruni, Kuressaarest Narvani. Tulik osutas oma
kõnes väele ja vaimsusele ning
peresuhetele Laidoneri perekonnas. Kõneleja esitas küsimuse: “Mis olid need asjaolud,
mis kasvatasid temast (Johanist
M.P ) tõelise kodumaa ja rahva
poja ning kes oli see õpetaja?“
Vastuse leidis ta Paistu kirikuõpetaja Voldemar Adolf Hanseni mõtetest, kes pidas oluliseks
laste kasvatamise kohana perekonda, ilmalikku riiki, valda,
kirikut ja ametit. Tuliku arvates
võisidki kõik need kohad mõjutada Johani edasist saatust. Johani õpetas lugema tema ema
ja seda koduseinte vahel. Laidoneri sünnipaik sai pärjatud
lillede ja mälestusküünaldega.
Esinesid Lee Lipu laululapsed
isamaaliste lauludega. Edasi
jätkus vaba vestlus Viiratsi rahvamaja kohvilaua taga, millele
valmistasid suupisted Vardja
külaseltsi toimekad naised.
Peale kehakinnitust ootas
Viimsi sõjamuuseum väikest
Viiratsi sündmuste korraldajate
seltskonda õhtusele etendusele. Sel päeval oli suurepärane
ilm. Päike oli ennnast pilvedest

välja võidelnud ja saatis meid
terve teekonna vältel. Lumised
metsad ja maad lisasid erilist
maagilisust. Sõidu ajal edastati
uudis, et Viimsi sai uue vallavanema: Siim Kallase vahetas
välja Laine Randjärv. Sel hetkel
ma veel ei teadnud, et endine
Viimsi vallavanem austab oma
kohalolekuga Viimsi noorte kooliteatri etendust “Ma vaatan igaviku aknast“, mis tugines Maria
ja Johan Laidoneri perekonna
lool. Tegemist oli dokumentaalnäidendiga, mis põhines Eesti
sõjamuuseumi ajaloolistel materjalidel. Tuleb tunnistada, et
viimase kahe aasta jooksuk ei
ole ma saanud nii head ja tunneteküllast teatrielamust, kui
seda etendust vaadates. Tubli
töö tegijatelt.
Viljandi muuseum pani välja
Poola-Eesti koostöö näituse, mis
kajastab mõlema riigi suhete
ühisaspekte aastatel 1918–1939.
Fookuses on diplomaatilised,
sõjalised, kultuurilised ja isikutevahelised sidemed. Kõige selle
valguses osutatakse tähelepanu
ka kindral Johan Laidoneri ja
tema poolatarist naise Maria
suhetele. Näitust saab vaadata
30. märtsini.
Maire Paju,
juubelipidustuste eestvedaja

Vana-Võidus valiti presidenti

una Vana-Võidu lasteaial
on traditsioon Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
lisaks kontserdile teha ka vastuvõtt mängupresidendi osalusel,
kes valitakse sügisel kooli minevate laste seast, siis nii oli ka sel
aastal. Et president peab olema
tark, selles ei ole ju kellelgi kahtlust, seetõttu sai otsustatud teha
valimised, mille käigus iga presidendikandidaat pidi näitama
oma teadmisi Eesti sümboolika,
presidendi, pealinna ja muu Eestile tähtsa tundmises. Võistlus
oli vägagi tasavägine, aga president sai siiski valitud ja ettevalmistused pidustusteks tehtud.
Kätlemistseremoonia kulges
kenasti sellest hoolimata, et lasteaia noorematest kasvandikest

mõni kogemata presidendile
vasaku käe pihku pistis. Saime
kuulata lühikest presidendi kõnet ja peale laulude ning luuletuste esitamise lõppes sündmus
tantsu ja piduliku lõunaga.
Pidulikud riided oli meil põhjust selga panna veel järgmiselgi
päeval, kuna meie lasteaia lapsi
kutsuti esinema VIKK-i Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusele. Oli näha, et
nii suur kuulajaskond ehmatas
veidi väikseid esinejaid. Et esinejail oli närv sees, paistis välja
sellest, et lauljate näod olid tavalisest tõsisemad ja liigutused
vaoshoitumad. Lapsed said veel
enne esinemist raamatukogus
toredate töötajate käe all mängida ja raamatuid vaadata. Tee

sinna oli meil selge, kuna raamatukogutöötajad on meie lapsi varemgi vahvatest tegemistest osa
saama kutsunud.
VIKK-i oli meil põhjust tulla
juba järgmisel nädalal, kui seal
ootas uurimist loodushoiuteemaline näitus “Hoia, mida armastad!“. Näitus rääkis Eestis
ohustatud looma-, taime- ja
linnuliikidest ning rändnäituse
tegid eriti huvitavaks toredad
õppemängud, mida mängides
oli uusi teadmisi hoopis lõbusam
saaada.
Täname väga VIKK-i huvijuhti ja raamataukogutöötajaid,
tänu kellele on meie lastele osaks
saanud palju toredaid elamusi.
Helja Abermann,
Vana-Võidu lasteaia õpetaja

len 49aastane, sündinud Lääne-Virumaal Rakkes, üles
kasvanud Viiratsis. Õppisin
Viljandi 4. keskkoolis. 1993. aastal lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli
põllumajanduse mehhaniseerimise
eriala.
Olen abielus, mul on neli last. Elame perega Holstres ja meie nooremad
lapsed käivad kodulähedases Holstre koolis ja lasteaias. Oleme perega
aktiivsed kaasalööjad Holstre Pere
Seltsi tegemistes ja toimetamistes.
Igapäevaselt töötan AS VMT Betooni
juhatajana, ettevõte tegeleb betooni ja betoontoodete valmistamisega. Samuti olen jätkuvalt seotud Vana-Võidu Autokeskusega,
mille tegevjuhina tegutsesin 18 aastat.
Kuulun Viljandi valla volikogusse esimest korda, varasemast
on mul kogemus Viljandi linna volikogus, kuhu olen kuulunud
kolmes koosseisus. Vallavolikogus olen eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees. Nendest ametitest tulenevalt on minu kohus jälgida terasema pilguga valla
eelarveliste vahendite kasutamise sihipärasust.
Vallavolikogus seisan hea selle eest, et ka valla väiksemad külad ja piirkonnad valla äärealadel saaksid rohkem tähelepanu.
Samuti on mulle tähtis, et meie noortel oleks piisavalt võimalusi
huviringidest osavõtmiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks.
Vald on suur ja kõik vajadused ei jõua alati otsustajate kõrvu,
seepärast julgustan kõiki alati vajadusel oma häält kuuldavaks
tegema ja ükskõik millisel vallavolikogu või -valitsuse liikmel
nööbist haarama ning oma mure ära rääkima.
Oma elu jooksul olen palju kokku puutunud erinevate spordisündmuste korraldamisega ja neist ka aktiivselt osa võtnud.
Olen Viljandi Rattaklubi asutaja ja seda kümme aastat presidendina vedanud. Kutsusime ellu Mulgi rattamaratoni, Mulgi uisumaratoni, Mulgi rattaralli jne. Olen ka praegu aktiivselt eeskätt
Holstre piirkonnas toimuvate sündmuste korraldamise juures.
Samuti olen küla esindajana Holstre-Polli vabaajakeskuse juhatuse liige. See on suurepärane spordikeskus, kus talvisel perioodil
saab suusarõõme nautida ka neil aastatel, kui looduslikku lund
napib.
Mulle väga meeldib elu Holstres, kus külaelanikud aktiivselt koos toimetavad ja küla arengusse panustavad, soovin, et
meil kõigil oleks oma kodukülas hea ja tore elada. Tahet meile
selleks!

MARIKA KIVISTIK

O

len sündinud 1967. aastal Tallinnas. Holstre küla Viljandimaal on mulle kodupaigaks
olnud viimased 22 aastat. Igapäevaselt töötan põhikoolis inglise keele
õpetajana. Olen abielus ja ema kolmele pojale, kellest kaks on täiskasvanud. Pojad on õppimas ja töötamas,
kõik elavad Eestis.
Lapsepõlvekodu on Raplamaal
Kehtna vallas. Keskhariduse omandasin Raplas ning õpetajahariduse
Tallinna ülikoolis. Aastast 1990 olen
töötanud õpetajana: esimesed kümme aastat klassiõpetajana ning pärast Tartu Ülikooli täiendkoolituse läbimist inglise keele õpetajana. Praegu töötan osalise
koormusega Holstre ja Paistu koolis. Aastatel 2014-2016 juhtisin
Holstre kooli osalemist rahvusvahelises Erasmus+ ettevõtlusega
seotud projektis.
Vaba aega veedan tantsides rahvatantsu, reisides, lugedes või
aiatööd tehes.
Piirkonna elu edendasin Paistu valla volikogus ja teist koosseisu olen Viljandi valla volikogu liige. Volikogutöö on andnud
kogemuse sotsiaalvaldkonnas ning praegu juhin haridus- ja
noorsootöökomisjoni. Igapäevatöö laste ja noortega koolis toetab
tegevust volikogu komisjonis. Tegutsen selle nimel, et ideaalsus paberil või sõnades saaks reaalsuseks. Koostöö spetsialistide
vahel, vanemate kaasamine ja nõustamine ning vastastikune
usaldus peaksid olema märksõnad, et õppijad edu ja rõõmu tunneksid.
Olen kuulunud 1997. aastast Holstre Pere Seltsi. Viimased kolm
aastat juhatuses tegutsedes püüame koos aktiivsete seltsi- ja
kogukonnaliikmetega muuta küla ja piirkonda turvalisemaks,
atraktiivsemaks, tänapäevasemaks elupaigaks. On hea meel
tõdeda, et seltsi tegevusi on valla poolt toetatud, märgatud ja
tunnustatud. Holstre küla pälvis 2019. aasta Viljandimaa aasta
küla tiitli.
Panustan volikogu liikmena jätkuvalt sellesse, et liitunud vallas jätkuks tasakaalustatud areng, et piirkondasid arendataks
elanike huvidest ja reaalsetest võimalustest lähtudes, et otsuseid
tehtaks olukorda analüüsides ja kaalutledes.
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Ega haridus
inimest riku

ahvastik on tänases Eestis teema, mille erinevatest aspektidest kindlasti
väga palju räägitakse. Tundub,
et vähemalt kaht asja Eesti rahvastikust teab iga Eesti elanik:
rahvastik väheneb ja vananeb.
Suhtumine nendesse trendidesse on selgelt negatiivne. Ütlen kohe, et viimastel aastatel ei
ole rahvaarv Eestis kahanenud
ja see, et me kauem elame, pole
kindlasti halb. Kauem elamine
on inimarengu suur edulugu.
Vananemisest ja kahanemisest käesolevas loos siiski juttu
ei tule. Põhjus on üsna proosaline: statistikaamet pole veel
avaldanud piirkondikke rahvastikuandmeid 2019. aasta
alguse seisuga. Ootame nende
andmete avaldamise ära ja siis
tuleme kahanemise ja vananemise teemade juurde Viljandi
valla kontekstis tagasi.
Seekord räägime rahvastiku
struktuurist haridustasemete
järgi. Andmed on 2018. aasta
algusest, kuid kuna haridustasemete struktuuris aasta
jooksul reeglina suuri muutusi
ei toimu, siis pole aastataguste andmete kasutamine suur
probleem.
Statistikaameti andmetel
elas Viljandi vallas 2018. aasta 1. jaanuaril 11 838 vähemalt 15-aastast inimest. Neist
kõrgharidus oli 2541 inimesel,
keskharidus või kutseharidus
keskhariduse baasil 5811 inimesel, põhiharidus või põhiharidusest madalam haridus
3430 inimesel. Haridustase
polnud teada 56 inimese kohta.
Kuidas hinnata Viljandi valla rahvastiku struktuuri haridustasemete järgi? Kusagil
pole toodud hinnangut selle
kohta, milline oleks rahvastiku ideaalne haridustasemete
struktuur. Levinud on arvamus, et rohkem kõrgharidusega inimesi ning vähem põhiharidusega või põhihariduseta
inimesi on parem. Selles mõt-

S

uveperioodil väheneb koolieelsetes lasteasutustes oluliselt kohalkäivate laste arv
ja see toob kaasa vajaduse muuta
töökorraldust Viljandi valla lasteaedades.
Lähtudes koolieelse lasteasutuse seadusest ja lasteasutuste hoolekogude ettepanekutest toimub
töö saabuval suvel järgnevalt.

tes on iva sees, kuid võib olla
üsna kindel, et omavalitsusüksus, kus elavad ainult kõrgharidusega inimesed, ei oleks see
kõige ideaalsem.
Ei oska minagi öelda, milline on Viljandi valla rahvastiku
parim struktuur haridustasemete järgi. Lisatud jooniselt
näeme, et Viljandi vallas on
kõrgharidusega inimeste osatähtsus väiksem kui Viljandi
linnas, Viljandi maakonnas,
Harju maakonnas ja Eestis.
Veelgi laiemalt vaadates saame
öelda, et kõrgharidusega inimeste osatähtsuselt on Viljandi
vald Eesti 79 omavalitsusüksuse seas 71. kohal. Kas Viljandi
vald peaks püüdlema Eesti
majanduslikus mõttes kõige
edukama maakonna Harju
maakonna tasemele? Pikemas
perspektiivis: miks ka mitte?
Alustada võiks aga sellest, et
põhiharidusega ja põhihariduseta inimeste osatähtsus valla
rahvastikus kahaneks. Ütleme
näiteks Eesti keskmisele tasemele. See ülesanne võiks olla
isegi reaalne.
Viljandi valla rahvastiku
omandatud haridustasemete
struktuuri parandamine ei tähenda kindlasti seda, et madalama haridustasemega inimesi
peaks vallast kuidagi eemale
peletama – tegelikult vajab
vald ju kõiki oma inimesi – aga
mõelda tasub sellele, et ehk on
võimalik haridustee pooleli
jätnud inimesi innustada haridusteed jätkama, kindlasti on
vaja tegeleda sellega, et peale
tuleva põlvkonna haridustee
liiga lühikeseks ei jääks. Kõige olulisem on see, mida teha
selleks, et vallast maailma haridust omandama läinud inimesed pärast oma koduvalda
tagasi pöörduksid.
Mihkel Servinski,
Statistikaameti
juhtivanalüütik,
Sultsi küla elanik

Tarvastu gümnaasium asub Viljandist 25 kilomeetri kaugusel ja on valla ainus gümnaasium. Foto: Karl Kristofer Alp

Väikese gümnaasiumi
kaitseks
V
iimastel nädalatel on
palju kõneainet pakkunud maal asuvate gümnaasiumide jätkusuutlikkus.
28. veebruari Sakala kirjutab:
“Aastaid tagasi ise Mustlas kooli juhtinud Küttis nentis, et 30
õpilasega gümnaasium võib olla
halb õpilastele ning kallis omavalitsusele.“
Kuulasin üle Viljandi vallavolikogu istungi salvestuse ja
leian, et Küttise selgitusi on ühekülgselt ja kallutatult kajastatud.
Eksperdina kaasatud endine
haridusjuht ütles, et võib täiesti
teaduslikult ära seletada, kui hea
võib olla 30 õpilasega gümnaasium, samamoodi võib ka tõestada, kui halb võib olla 30 õpilasega
gümnaasium. Ta lisas, et see on
kohaliku omavalitsuse poliitiline otsus, kuidas ta oma ressursse
jaotab ja millist koolikeskkonda
oma lastele soovib. Tema ettepanek oli kaaluda gümnaasiumiosa
sulgemist ja jätta Mustlasse põhikool. Ajalehest võib aga jääda
ekslik mulje, nagu võikski Küttise hinnangul väike gümnaasium
õpilastele ainult halba teha, kallis
pidada igal juhul.
Praeguse suurvalla tingimustes on tekkinud täiesti uus poliitiline olukord. Inimeste ja piirkondade üle otsustavad ka inimesed,
kes ei ole kursis kohalike oludega
ega mõista tagamaid. Nemad võtavad aluseks vaid kiretud dokumendid, arvud ja statistika, mida
saabki valikuliselt kasutada, noppides välja vaid need faktid, mis
oma seisukoha põhjendamiseks
hästi sobivad. Ja kõik tundubki
korras olevat.
Püüan siinkohal selgitada
asjaolusid, mis ehk kõrvaltvaatajatele olulisena ei tundu, aga
koha pealt vaadatuna siiski väga
tähtsad on.
Mustlas on keskharidust antud juba 1947. aastast saadik. Siin
on oma elu tähtsaima koolitunnistuse saanud mitu põlvkonda,

keda seovad ühised mälestused
ja traditsioonid. Aastakümnete
jooksul on tekkinud oma koolikultuur ja ühised väärtused,
mis jäävad inimest saatma kogu
eluks. See on jõud, mis paneb
inimesed ka aastakümnete tagant huvi tundma, kuidas kodukohal läheb. Järjepidevuse
katkestamine on sellele kogukonnale järjekordseks valusaks
hoobiks, nagu oli ka Tarvastu
valla kadumine.
On ülekohtune väita, et Tarvastu Gümnaasiumis ei saa head
haridust ja kool pole konkurentsivõimeline. Möödunud aasta
riigieksami tulemusi vaadates
ületas laia matemaatika keskmine punktisumma Viljandi
Gümnaasiumi oma, igal aastal
saab mitu õpilast inglise keele
riigieksamil üle 90 punkti, meie
gümnasistid on olnud maakonna emakeeleolümpiaadil või õigekirjavõistlusel esikolmikus ja
jõudnud majandusolümpiaadi
vabariiklikku lõppvooru (üle 20
aasta järjest!). Kooli initsiatiivil
on Tarvastus aastakümneid korraldatud maakonna gümnasistide majandusmängu “Turuplats“.
Õpilased saavad kõrgkoolidesse
õppima soovitud erialadele ja on
leidnud edasiõppimisvõimalusi
välismaal.
Väike gümnaasium annab
keskhariduse võimaluse neile,
kellele suures gümnaasiumis
õppimine mingil põhjusel ei
sobi. On siis koolitee väga pikk
ja ajakulukas, õpilane vajab
rohkem paindlikkust ja juhendamist või tema eesmärk ei olegi
saada riigieksamil 80-100 punkti, vaid tal on vaja keskharidust
selleks, et õppida juuksuriks või
kosmeetikuks. Ta saab rahulikult õppida oma kodulähedases
koolis, vastavalt oma võimetele,
vajadustele ja huvidele.
Kõik inimesed ei talu pingutust ühtmoodi ja kui kodust
kaugel õppimine on väga raske,

loobub nii mõnigi sellest. Nii
jääbki haridustee pooleli ja me
kuuleme järjest rohkem laamendavatest ja lõhkuvatest noortekampadest, kellel midagi teha
pole ja kes kuskil ei õpi, sest pole
leidnud endale sobivat kooli. See
on gümnaasiumi sulgemise üks
võimalikke tagajärgi. Samas
kulutatakse praegu suuri summasid, et luua erivajadustega
õpilastele võimalused õppimiseks tavakoolis, kuigi näiteks
Ämmustes on väga head tingimused olemas. Aga põhikooli
lõpetajalt tahetakse üks valikuvõimalus ära võtta – tema peab
minema riigigümnaasiumi või
kutsekooli, mis asub kodust 3040 kilomeetri kaugusel.
Noore inimese jaoks on olulise tähtsusega ka õppetööväline
eneseteostus. Väikeses koolis on
selleks väga head võimalused.
Ta saab kaasa lüüa õpilasesinduse töös, korraldada üritusi,
käia esinemas. Õpilaste arengule annab lisaväärtuse õppimine
muusika- ja kunstikoolis. Meie
gümnasistid esinevad valla üritustel ja sammuvad valla lipu all
laulu- ja tantsupeorongkäigus.
Paljud (Tarvastu) valla videod
ja fotoseeriad on meie õpilaste
tehtud, vallavolikogu istungite
ülekanded samuti. Suures koolis
oleks nad lihtsalt ühed paljude
seast, väikeses koolis neid märgatakse ja väärtustatakse. Miks
tahetakse õpilasi nendest võimalustest ilma jätta?
Gümnaasium on Tarvastu
piirkonna identiteedi oluline
osa, see kannab vaimsust, traditsioone ja hoiakuid. Ei ole
õige selle saatust kergekäeliselt
otsustada. Kuni kogukonnal on
gümnaasiumi vaja ning põhikooli lõpetajad soovivad kodulähedases gümnaasiumis edasi
õppida, peab vald leidma ka võimaluse seda üleval pidada.
Helle Soots,
Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja

Valla lasteaedade töökorraldus 2019. aasta suvel
Kolga-Jaani lasteaed Naksitrallid on juunis ja augustis avatud, juulis suletud.
Leie lasteaed Sipelgapesa on
suletud 1. juulist 14. augustini
(k.a).
Paistu kooli lasteaed on suletud 20. juulist 18. augustini.
Holstre kooli lasteaed on suletud 21. juunist (k.a) 28. juulini.

Ramsi lasteaed Taruke on suletud 22. juunist 21. juulini.
Viiratsi lasteaed Rüblik on
suletud 13. juulist 4. augustini.
Lasteaia Päikesekiir Päri,
Puiatu ja Pärsti rühmad on suletud 6. juulist 4. augustini.
Tarvastu lasteaia Mustla maja
on suvekuudel avatud, Soe maja
on juunis, juulis ja augustis su-

letud, Kärstna maja on suletud
juulis.
Vana-Võidu lasteaed on suletud juulis.
Saarepeedi kooli lasteaed on
suletud 1.-28. juulini.
Uusna lasteaia Tõruke Uusna
rühm on suletud 22. juunist 5.
augustini (k.a), Kalmetu rühm
on suletud juulis, koolirühm on

suletud 22. juunist 18. augustini.
Vanemal, kelle lapsel on koht
suveperioodiks suletud lasteaias, on õigus taotleda ajutist
lasteaiakohta teises samal ajal
avatud lasteaias. Ajutise lasteaiakoha saamiseks tuleb lapsevanemal hiljemalt 1. maiks 2019 esitada avaldus lasteaia direktorile.
VVT
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Vald tunnustas tublimaid
22. veebruaril toimus Heimtali ringhoones Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud kontsertaktus,
mille käigus anti välja ka tänavused Viljandi valla tunnustused.
Viljandi valla kõrgeima tunnustuse, Viljandi valla aukodaniku tiitli sai Imbi-Sirje Torm.

Viljandi valla aasta pere aunimetuse sai Sigrid ja Andero Tanki pere, kus kasvavad
pojad Markus, Rasmus ja Kaur.

I

mbi-Sirje Torm on kauaaegne
ajalooõpetaja, kellel on oluline
roll paljude noorte kodanikuks
kasvamisel. Ta on juhendanud
noori oma kodukandi uurimisel,
koostanud ajaloonäitusi, juhendanud noorgiide ja kirjutanud
mitu raamatut Heimtali ajaloost. Imbi-Sirje Tormi loodud on Heimtali põhikooli
muuseumituba. Ta on oma
teadmiste jagajana kui piirkonna
visiitkaart, kultuuriväärtuste
hoidja ja edasikandja.
1996. aastal tunnustati ImbiSirje Tormi õpetaja Lauri tiitliga
ning 2016. aastal kodanikupäeva
aumärgiga.
Imbi-Sirje Tormi sulest on ilmunud raamatud: “Heimtali
Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös“, “Lugusid Siversitest ja Heimtalist“, “Ajastupilte
Heimtali koolist I osa: aeg, olud
ja inimesed vanal Mulgimaal“
ja “Ajastupilte Heimtali koolist
II osa: kooli pärandilaegas“.
Imbi-Sirje Torm on koos abikaasaga üles kasvatanud kaks
tütart ning naudib nüüd vanaema ja vanavanaema elu.

P

ere elab Jõekülas. Kõik kolm poega tegelevad aktiivselt spordiga ja õpivad
hästi. Talus tegeldakse lihaveiste ja lammaste kasvatamisega ning mesilaste
pidamisega. Mitmel aastal on osa võetud avatud talude päevast. Isa Andero on lisaks talus toimetamisele Tänassilma jahiseltsi esimees, ema Sigrid on
Kolga-Jaani Põhikoolis õpetaja ning juhendab käsitööringe Valmas, Viiratsis,
Saarepeedil ja Tänassilmas.
Pereisa Andero Tank lausus tunnustusest teadasaamisel: “Sellised uudised
võtavad sõnatuks. Pole ju elatud selleks, et harmoonilise perekonnana paista,
ikka toimetame kõik koos selle nimel, et elu oleks elamisväärne, lapsed terved
ja tublid, kodu ja kodu ümbrus korras ning jõudumööda üritame panustada ka
heategevusse ja elukeskkonna parandamisse. Oleme küllaltki tavaline perekond
oma rõõmude ja muredega ning oma kiiksudega“.

Fotod: Airika Vettik

Viljandi valla kultuuripreemia said Aza ja Paul Rusanov.

Viljandi valla teenetemärgi sai Riina Salm.

A

R

za ja Paul Rusanov
on pühendunud ja
entusiastlikud võistlusja seltskonnatantsu õpetajad, kes on pakkunud
tantsurõõmu ja edu nii
lastele kui ka täiskasvanutele. Nende käe alt on
tantsupaarid jõudnud
võistlustantsus nii rahvusvahelisse klassi kui
ka Eestis kõrgemasse
klassi. Praegu on nad
seltskonnatantsuklubi
Sakala treenerid ning
nende eestvedamisel on
korraldatud neli suurejoonelist kevadballi, kus
on osalenud tantsijaid
üle Eesti, lisaks Soomest
ja Lätist.

iina Salm on kauaaegne tunnustatud eesti
keele ja kirjanduse õpetaja, kelle salaarmastuseks
on olnud käsitöö. Alates
Tarvastu käsitöökoja avamisest 2009. aastal on Riina Salm olnud selle maja
perenaine. Tema juhendamisel ja eestvedamisel on
toimunud erinevaid käsitöökursusi, näiteks on tuttavaks saanud kangasteljed
ja nende võlud; kirivööd,
kõlavööd ja teised paelad;
traditsioonilise käsitöö tänapäevased suundumused
ja palju muudki. Tarvastu
käsitöölised ütlevad, et Riina on nagu käsitöökoja vanaema, kes õpetab ja jagab
oma teadmisi käsitööhuvilistele ja peab oluliseks laste
käsitööoskusi.

Käsitöömeister Riina Salm (vasakul) ja Tarvastu raamatukogu direktor Aili Anderson.

Viljandi valla tegija aunimetuse sai Mati Karmin.

Viljandi valla teenetemärgi sai Anne Freimuth.

M

A

ati Karmin on üks
eesti skulptuuri suurkuju, tema tööd ehivad Tartu, Tallinna, Pärnu linnaruumi ja 2017. aasta lõpust
ka Mustla alevikku. Mati
Karmin on Mustlas asuva
olümpiasangarile Martin
Kleinile pühendatud skulptuuri “Poiss kätel“ autor. Lisaks mainitud skulptuurile seovad Mati Karminit ja Tarvastu piirkonda
aastaid kestnud päkapikuja jõuluvanateemad. Selle
aasta sõbrapäeval avas Mati
Karmin Tartu Kunstimajas juubelinäituse “Mati
Karmin LX“, mille pealkiri
viitab peatsele suurele sünnipäevale.
Vabariigi president on
Mati Karminit tunnustanud
Valgetähe teenetemärgiga.

nne Freimuth on
aastaid olnud aktiivne spordijuht ja terviseedendaja Viljandi
vallas, ka piirkondlike
spordiürituste korraldaja, Viljandi valla seeriajooksu idee autor ja
meeskonna eestvedaja.
Aastate jooksul on ta
toonud spordi juurde
erinevas eas inimesi.
2018. aastal oli Anne
Freimuth Viljandi maakonnas toimunud 34.
Eesti omavalitsuste talimängude korraldusmeeskonnas ning Viljandi valla suvised noortelaagrid on toimunud
tema eestvedamisel.
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Martin Kleini nimelise spordipreemia parimale naissportlasele sai Emilia Palgi.

Martin Kleini nimelise spordipreemia parimale meessportlasele sai Rauno Tamme.

Martin Kleini nimelise spordipreemia spordielu edendajale sai Paul Kolla.

E

R

P

milia Palgi on kergejõustikuga tegelenud juba
kümme aastat, ta on Viljandi valda esindanud
nii maakondlikel kui ka vabariiklikel võistlustel.
Emilia trumpala on teivashüpe – Viljandimaa kõigi aegade rekordi teivashüppes tulemusega 3.41
tegi just tema ning ta kuulub ka teivashüppes Eesti
noortekoondisesse U20 vanuseklassis. Emilia Palgi
viimane märkimisväärne tulemus pärineb Eesti talvistelt sisemeistrivõistlustelt, mis toimusid 9. ja 10.
veebruaril 2019. Sealt tõi ta U20 klassi teivashüppes
koju hõbemedali tulemusega 3.25.

auno Tamme on võrkpallur, kes mängib Saaremaa võrkpalliklubi esindusmeeskonnas. Võrkpalliga alustas ta 10aastaselt Kadrinas, tõsisemad
treeningud said alguse Viljandi spordikoolis Egon
Edo käe all. Alates 2014. aastast kuulub Rauno Tamme rahvuskoondisesse. 2017/18. hooaeg oli tema
jaoks edukas: Eesti meister, Balti liiga võitja, Eesti
karikavõitja jne – kokku ehib tema selle hooaja trofeeriiulit kuus kuldset medalit. 2019. aastal ootab
teda ees Euroopa meistrivõistluste valikturniir rahvuskoondisega.

aul Kolla on aastaid olnud Viljandi valla spordielu edendaja, eriti oluline on talle Saarepeedi piirkonna spordielu hea käekäik. Ta aitas kaasa
Saarepeedi discgolfiraja valmimisele ning seisab hea
raja korrasoleku eest, samuti on ta aastaid olnud aktiivne kaasalööja valla seeriajooksu korraldamisel ja
panustanud nõu ning jõuga ka teiste vallas toimuvate spordisündmuste korraldamisse.

Foto: Anu Raudsalu
Kaspar Pomerants ja Rauno Tamme (paremal) 2018. aasta
suvel pärast Eesti rannavolle karikasarja esikoha võitu.
Aasta noorsootöö auhinna
sai Liis Lääts.

Aino Tamme nimelise stipendiumi humanitaar- ja
kultuuriüliõpilasele
sai
Rutt Poolakese.

L

iis Lääts on Viljandi
valla noorsoo- ja kultuuritöötaja, kelle juhtida on Mustla rahvamaja
ning Tarvastu avatud
noortekeskus. Liisi energilisus koos uute algatuste, pühendumusega
sündmuste korraldamisel, kohusetundliku tegutsemise ja positiivsusega on Tarvastu piirkonna noorsootööle uue elu
sisse puhunud. Liis on
avatud meelega, tal jätkub kannatust arutleda
noortega nende murede
ja rõõmude üle.

R

utt Poolakese on Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilane
ning pühendunud ja mitmekülgne noor muusik.
Õpingute jooksul on ta
üles näidanud tõsist huvi
oma eriala vastu. Valitud
erialal õppides on Rutil
täidetud kõik eeldused, et
saada hinnatud muusikavõi klaveriõpetajaks. Rutt
tegutseb aktiivselt ka kooliväliselt – ta astub muusikuna üles erinevates
koorides ning ansamblites
lauldes või pilli mängides.

Jaan Depmani nimelise stipendiumi reaal- ja loodusainete üliõpilasele sai Kädi-Liis Hunt.

Viljandi valla abipolitseinike tunnustuse said Leili Särg ja Andres Sakkov.

K

L

ädi-Liis Hunt õpib Tallinna ülikooli magistriõppes matemaatikaõpetajaks ning alates 2018.
aasta sügisest on ta Holstre koolis matemaatikaõpetajana ka ametis. Ta on oma valikuga väga rahul ning
mõtleb sellele, kuidas Holstre kooli õpilaste hulgas
matemaatikat propageerida. Tema eestvedamisel on
koolis läbi viidud matemaatikanädal, millest osavõtt
oli 1. ja 2. kooliastme õpilaste hulgas meeldivalt suur.

eili Särg on pika staažiga abipolitseinik, kes on
aastate jooksul panustanud nii patrullimisse kui
ka ennetustöösse. Kui vaja, tuleb ta välja ning seisab
reidi ajal maanteel, et liiklusest välja noppida juhte,
kes seavad alkoholijoobes rooli istudes teiste elu ja
tervise ohtu, või siis maskeerib ennast lõvi Leoks ja
pakub lastele kommi ning võtab vastu kallistusi.

A

ndres Sakkov on läbi ja lõhki patrullihunt. Patrullis olles on ta oskuslikult lahendanud erinevaid ohtlikke situatsioone, kus otsuseid on vaja langetada sekundite jooksul. Andres Sakkov on öelnud,
et turvalisuse tagamine ei ole ainult politseiametnike
töö, vaid sellesse peavad panustama kõik. Abipolitseinikuna annab ta sellesse ka oma panuse.
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Vardja küla vastlatrall
meelitas lumesaju kohale

V

ardja küla tähistas 3.
märtsil Kiigemäel vastlapäeva. Vastlaliugu
nautis 16 täiskasvanut ja 10
last. Ehkki lumega oli kitsas
käes, ei jäänud vastlaliug tegemata mitte kellelgi - kes otsib
lund, see leiab lund! Kõige pikema liu tegijatele oli kingiks
magus auhind. Vastlapäevale
kohaselt söödi hernesuppi ja

Tarvastu kolmandal talvisel tantsupeol osalesid lisaks kooliõpilastele ka lasteaialapsed.

kringlit. Tundus, et ka ilmataat nägi meie pooleldi murul
ja pooleldi lumel kelgutamist
ning mõistis, kui väga lapsed
lund igatsevad. Ta keeras lumekraanid valla ja vastlatralli
lõppedes hakkaski lund sadama. Aitäh kõigile osalejatele!
MTÜ Vardja külaseltsi nimel
Liis Lääts

Fotod: Haja Ojarand

Tarvastu Gümnaasium pidas
talvist tantsupidu

N

eljapäeval, 21. veebruaril oli juba hommikusest
kargest päikesetõusust
teada ja tunda, et loodus ja looja
soosivad kõikide tegemiste õnnestumist. Oli rõõm oodata Soel
koos laste ja päikesega hommikust liinibussi, et sõita Mustlasse ja osaleda oma kogukonna
kooli talvisel tantsupeol. Nagu
iga ettevõtmine, nii ka kooli talvine tantsupidu on kolme aasta
jooksul kombanud piire, et kuidas, kus ja kui palju. Nüüd saame lasteaednikena tänutundega
päevale tagasi vaadata, sest meid
kaasati millessegi, mis soojendas
südant, rikastas hinge ja mõjus
tantsu armastavale inimesele igati tuju ja toonust tõstvalt.
Saime osa koolilaste kolmandast
talvisest tantsupeost ja tantsida
erinevate rahvuste pärimus- ja
seltskonnatantse. Tantsuringides tantsiti soome päritolu tantsu “Jenka”, ringmängu ”Kes
aias?”(Eesti/Läti), saksa tantsu
”Sternpolka”, vene tantsu “Troika” ja eesti-läti tantsu ”KaeraJaan”. Kõik sammud ei olnud

Kargel talvepäeval õues tantsimine lisas koolipävale mõnusat elevust.
lasteaialapsele jõukohased, aga
tantsurõõm ning selle saamine
ja jagamine oli ja on küll kõigile jõukohane. Meie laste vaieldamatuks lemmikuks kujunes
jenka, mida lapsed koduteel ja
lasteaiaski veel tantsisid.
Nagu ühele Mulgi piirkonna peole kohane, lõppes pidu
Mulgi korbi söömisega ning

mälestusmeeneks sai iga peoline kolmanda talvise tantsupeo kleepsu. Oli ilus päikesepaisteline, tantsulustiline ja
igati kordaläinud tantsupäev.
Aitäh talvise tantsupeo korraldajale, õpetaja Margele!
Kohtumiseni järgmistel pidudel!
Aili Klein ja Merike Tulp,
Tarvastu Lasteaia õpetajad

Paistu lapsed tähistasid Eesti
sünnipäeva hobusõiduga

K

ellele ei meeldiks kingitusi saada. Tääksi puhkemaja tegi Eesti Vabariigile
kingituse – tasuta hobusesõidu
Viljandimaa lastele.
Paistu Kooli 1. klass otsustas
toredast kingitusest osa saada.
See oli vaheldus tavalisele koolipäevale – paljudel pole ju muidu võimalust hobust nii lähedalt
näha, katsuda ja ka sõitu teha.
Meid võttis vastu sõbralik ja
rõõmsameelne Jonna Aavasalu
koos koeraga. Peagi saabus ka
kutsar, kes meile vankrile pehme ja kuiva istumise sättis.
Ilmaga meil ei vedanud – sadas vihma ja lörtsi, tuul näpistas.
Oleme harjunud sõitma mugavas sõidukis, milles kliimaautomaatika, pehmed amordid ja
istmed. Hobuvankril kõik need
mugavused puudusid ning ilm
lisas ekstreemsust ja põnevust.
Sõit oli umbes 4 km pikk mööda porist ja jäist teed. Teel sai
kutsarilt vestluse käigus teada
hobuse hingeelust ja kasvatu-

Napi lumega vastlapäval oli tore ka kiigel lustida.

V

Foto: Eha Teder

Viiratsi lapsed õppisid
ennast kaitsma

iiratsi kooli õpilased
õppisid 21. veebruaril
toimunud keskuste päeval, kuidas kaitsta ennast, oma
lähedasi ja kodu.
Töötubades jagasid tarkust
politsei, kaitseliidu ning pääste- ja maanteeameti töötajad.
Päästeameti esindaja rääkis
lastele, kuidas kaitsta oma
kodu tule eest ning milline
turvavarustus on vajalik, kui
minna kevadel veekogule.
Politseitöötaja näitas tavalise

patrullpolitseiniku varustust.
Noorkotkad ja kodutütred tutvustasid oma tegevusi
ning kutsusid ka kooliõpilasi
julgelt liituma. Maanteeameti
esindajaga sai mängida liiklusteemalist memoriini ja korrata
üle, milline on jalgrattasõidu
turvavarustus. “See oli lastele
üks vahva ja hariv hommikupoolik,“ tõdes kooli huvijuht
Liisi Ilves.
Liisi Ilves,
Viiratsi Kooli huvijuht

Porisele ja tuulisele ilmale vaatamta nautisid Paistu lapsed hobuvankriga
sõitmist.
Foto: Triin Vaiksoo
sest. Erilist põnevust lisasid suksu tahked “heitgaasid“, milleks
tuli teha peatusi. Sõidu lõpuks
olime märjad ja porised. Tallis
sai silitada ponisid ja pakkuda
leivakontse, mida koolisööklast
kaasa olime võtnud.
Kuna ilm oli tõesti vesine ja

külm, jäi liulaskmine ära. Soojas
puhkemajas ootasid meid kuum
kakao ja maitsvad võileivad.
Paistu Kooli 1. klass tänab
Tääksi Puhkemaja selle koolipäeva eest ning soovib rõõmu
edaspidiseks.
Õpetaja Triin Vaiksoo ja 1. klass

Päästeameti töötaja selgitas lastele, kuidas kaitsta end ja oma kodu tule
eest.
Foto: Liisi Ilves
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Saarepeedi Kool ootab
kooliminejate vanemaid
vestlusringi

U

uel õppeaastal võtab
Saarepeedi Kooli 1.
klassi õpilased oma
hoole alla noor ja tegus õpetaja Egle Sild.
Sellel õppeaastal annab
õpetaja Egle Saarepeedi lasteaialastele muusikatunde ning
kooli õpilastele muusika- ja
kunstiõpetust. Lisaks on ta
koolis muusika- ja näiteringi
juhendaja.
Oma töös lastega peab õpetaja Egle oluliseks, et iga laps
tunneks ennast koolis ja klassiruumis hästi ja turvaliselt.
Laps peaks kooli tulema hea
tujuga ja uudishimuga ning
pärast koolipäeva minema
koju veel parema tujuga ja vähemalt ühe uue teadmisega.
Kindlasti on oluline märga-

ta ka iga õpilase tugevusi ja
eripärasid. Nii saab laps juba
varakult vajalikku suunamist
ja tuge. Õpetaja Eglet rõõmustavad hea koostöö, positiivsed
emotsioonid ja koos uue avastamine.
Veebruaris ja märtsis kohtuvad Saarepeedi Kooli õpetajad
sügisel kooliteed alustajatega,
et saada omavahel tuttavaks ja
näha, mida põnevat kooliaeg
endaga kaasa toob. Kohtumiste ajakava on kooli kodulehel.
Kooli direktor Ave Orav ja
klassiõpetaja Egle Sild ootavad 1. klassi lapsevanemaid
25. märtsil kell 17 Saarepeedi
Kooli ühisesse vestlusringi.
Saarepeedi Kooli
juhtkonna nimel
Meret Anson

Mälestusüritusel osalejad Piibu sünnikohas Anikatsil. Lipuhoidjast vasakul seisavad Tuhalaane külavanem Enn
Sarv ja Erik Piip.
Fotod: Made Laas

28.

Noor ja tegus õpetaja Egle Sild valmistub juba sügiseks, mil temast saab
1. klassi laste õpetaja.
Foto: Marleen Uha

S

Puiatu esmamärkimisest
möödub 420 aastat

el aastal täitub 420 aastat
ajast, mil Puiatut (Pueta)
on märgitud 1599. aastal Poola revisjoniaruannetes
Matapera mõisa koosseisus. 20
aastat tagasi valmis Tiina Tafenau eestvedamisel haruldaseks muutunud raamat "Puiatu
läbi nelja aastasaja".
Mullu oleks hariduse pidevast andmisest Puiatus möödunud 230 aastat. Heinrich
Ernst Schröderi kooliaruanne
1788. aasta talvest 1789. aasta
jüripäevani annab teada, et
Puiatu mõisast õppis Viljandi kihelkonnakoolis 6 õpilast
ja Puiatus oli üks külakool
(Dorfschule) 25 õpilasega.

22. juunil toimub endiste ja
praeguste puiatlaste, kooli vilistlaste, õpetajate ja töötajate
kokkutulek. Päeva sisustavad
ekskursioonid, kohtumised,
aktus ja ühine jaanituli Tünnimäel.
Ka seekord tahaksime anda
välja raamatu. Seejuures vajame ka piirkonna elanike abi.
Kui teil on fotosid või mälestusi asutustest, töödest, ehitistest, lustimisest, kooli või
lasteaiaga seotud tegevustest,
mõisnikega seonduvast või
muust huvitavast, palun andke
teada tel 5197 2678 või puiatu.
haridusselts@gmail.com.
Sirje Kannel

Meenutati riigivanemat
Ants Piipu

veebruaril tähistati
Tallinnas, Anikatsil
ja Tuhalaanes riigivanema, diplomaadi ja juristi
Ants Piibu 135. sünniaastapäeva. Mälestusüritusel osales ka
riigimehe pojapoeg Erik Piip.
Ants Piibu mälestusüritus algas küünla süütamisega Tallinna metsakalmistul riigivanemate
kenotaafi juures. Keskpäeval oli
pidulik mälestustalitus Ants Piibu sünnikohas Anikatsi külas,
kus asetati pärjad ja pidas kõne
Viljandi vallavanem Alar Karu.
Vallavanema sõnul ei kao
suurmehed, nagu Ants Piip oma
rahva hulgast, vaid jäävad väikese rahva mällu. “Nad on meile
eeskujuks, tähiseks, mis ei lase
silmist kaotada meie suurimat
varandust, mida tuleb hoida –
iseseisvust.“
Piip sündis perekonda, kus
vanemad ei olnud seaduslikult
abielus, sest ema ei olnud sünnituse ajal veel 18-aastane. 135
aastat tagasi vabaabielu tauniti,
kuid eelkõige luterlaste hulgas,
mitte õigeusu kogukonnas,
kuhu kuulusid Piibu vanemad.
Isa Jaan võeti sõjaväkke ja pärast
ema Anni täisealiseks saamist
nad abiellusid.
Ants õppis Tuhalaane õigeusu
kihelkonnakoolis ja lõpetas 1903.
aastal Kuldiga õpetajate seminari Lätis. Õigusalase kõrghariduse
omandas ta Peterburis, vahepeal
täiendas end ka Berliini ülikoolis.
Piibust sai vandeadvokaat ja
Tartu Ülikooli rahvusvahelise

õiguse professor. Ta oli sõjaeelse Eesti üks olulisemaid õigusteadlasi.
“Piip elas murrangulisel ajal ja
võttis osa tähtsate välispoliitiliste otsuste tegemisest: ta kuulus
Tartu rahuläbirääkimiste delegatsiooni ja istus kõrvuti laua
taga teise Eesti suurmehe – Jaan
Poskaga, kelle esivanemad on
pärit samuti siitsamast Anikatsilt,“ rääkis Karu.
Piip oli peaminister 1920. aasta lõpus, seejärel Eesti esimene
riigivanem ja mitmel korral välisminister. “Teda on nimetatud
kompromissikuningaks, sest ta
oli tolerantne ja suutis koostööd
teha nii Pätsi, Teemanti kui ka
Tõnissoni valitsuses.“
Ürituse ühe korraldaja, Konstantin Pätsi muuseumi esimehe
Trivimi Velliste sõnul oli Piip
Eesti välispoliitika kujundaja riigi kõige keerulisematel aegadel.
“Ta osales Tartu rahu läbirääkimistel 1920. aastal. Kaks aastakümmet hiljem, kui Eestile suruti jõhkralt peale baaside leping,
oli ta jälle otsustajate hulgas.“

Kõnekoosolek Tuhalaanes
Mälestusüritus jätkus lillede panekuga Piibu vanemate hauale
Tuhalaane kalmistul ja kõnekoosolekuga külamajas.
Ajaloolane Heino Arumäe rääkis Piibu diplomaaditee algusest.
“Piip oli üks Eesti riigi loojatest –
ta oli maavalitsuse otsuse juures,
kui pandi alus meie riigile. Seejärel pidi ta minema välismaale

Ants Piibu pojapoeg Erik Piip oma
vanaisale pühendatud pingi ja kuju
kõrval.
selgitama, et tahame iseseisvust,
aga mitte Saksa võimu all.“
Ajaloodoktor Ago Pajur kõneles Piibust kui viimasest Eesti
välisministrist keerulisel baaside
lepingu ajal 1939.-1940. “Piip oli
nende nelja Eesti mehe hulgas,
kes sõlmisid Moskvas baaside
lepingu. Hiljem üritas ta seda
lepingut näidata paremana, kui
see oli,“ märkis Pajur. “Kas sellise tegutsemise eesmärk oli võita
aega?“ küsis selle peale Trivimi
Velliste. “Olukord oli keeruline
ja loodeti võita aega, kuni ründab Saksamaa.“
Tuhalaane külaseltsi esimees
ja külavanem Enn Sarv üllatas
külalisi Piibule pühendatud pingi avamisega külamajas.
Made Laas,
Avalike suhete nõunik

Rivitants tõi kevade

K

Veebruari keskel kogunes Saarepeedi rahvamajja üle saja inimese, et koos rivitantsu teha ja oma oskusi ka teistele
näidata.
Foto: Ille Mirka

aheksas maakonna linetantsu päev toimus 16.
veebruaril Saarepeedi
rahvamajas. Sel päeval oli õues
tõeline kevadilm. Tantsu eestvedaja Esta Kerge meenutas, milliste ilmastikuoludega on aastate
vältel Saarepeedile sõidetud. Nii
ilusat ilma kui sel aastal, ei ole
ammu olnud.
Seekord olid tantsijate read
natuke hõredamad, kohal oli üle
saja tantsija, sest samal ajal toimusid Eestimaa eri paigus veel
laulu- ja tantsupeo ettetantsimised ja -laulmised.
Kes kohale jõudsid, ei pidanud
pettuma. Tantsijaid ootas hiline

hommikukohv ja väike suupiste
ja keskpäeval algas tantsumaraton. Peale lõunasööki ootas tantsijaid aga üllatus: Gunnar Loho
bänd. Nimelt otsis Gunnar aasta
tagasi oma muusikavideosse line-tantsijaid ja nii sai Esta tantsijad ning Gunnar Loho kokku
viidud. Nüüd tuli Gunnar oma
bändiga ja tegi tänutäheks tantsijatele toreda üllatuse. Ansambel esines koos tantsijatega.
Sündmus tõi osalejaile palju
häid emotsioone ja soovi järgmisel aastal jälle kohtuda!
Ille Mirka,
Saarepeedi rahvamaja juhataja
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Kolga-Jaani sai esimese avaliku sauna

märtsil avati Kolga-Jaani
põhikooli ruumides saun,
kus väikese piletiraha eest
saavad pesemas käia kõik piirkonna elanikud.
Viljandi valla Kolga-Jaani
piirkonnajuhi Rivo Areni sõnul ehitati koolihoonesse saun,
sest seda soovisid kohalikud
elanikud. “Pesemisvõimalust
on eelnevaga võrreldes nüüd
kindlasti rohkem, sest sellist
avalikku sauna ei ole minu teada Kolga-Jaanis kunagi olnud,“
lisas Aren.
Kuna koolis olid saunaruumid
juba olemas, tehti seal 1500 euro
eest vaid elektritöid ja paigaldati
elektriboiler.
Elektrikerisega saun on avatud reedeti kella 16–18 naistele
ja 18–20 meestele.
Täiskasvanute pilet maksab

TEATED
29. märtsil toimub raamatukogutöötajate õppepäev. Jälgige infot
raamatukogudes!
**********

Tarvastu muuseumis aprilli lõpuni Maie Perve tikutooside näitus.
**********

Tarvastu raamatukogu näituseruumis Tarvastu lasteaia kunstitööde näitus.
**********

Tarvastu käsitöölaat toimub 11. mail kella 9-14 Mustlas. Info ja
registreerimine laadale tel 436 6262. Korraldaja MTÜ Tarvastu
MSS. Jälgi reklaami!
**********

Saun avati pidulikult lindi lõikamisega. Sündmusel osalesid ka vallavanem
Alar Karu ja piirkonnavanem Rivo Aren. Linti hoidsid sauna perenaised
Anneli Suigusaar ja Maie Pullisaar.
Foto: Anu Aren
3, pensionäride ja õpilaste oma
2 ning perepilet 10 eurot. Perenaine Anneli Suigusaar palub
neil, kes soovivad perega sauna

külastada, leppida kokku sobiv
aeg (tel 5341 1248).
Made Laas,
avalike suhete nõunik

Puiatu küla piirkond tänab tublit lumelükkajat ja Feliks Kõivu.
**********

Puiatu rahvamajas 23. märtsil kell 20 tantsuõhtu ansambliga OnuPoeg. Sissepääs 6 €, info ja laudade broneerimine tel 5197 2678.
**********

14. aprillil kell 17 esineb Puiatu rahvamajas Vastemõisa näitetrupp
Poolvillased Hella Wuolijoki näidendiga “Niskamäe naised”, mille
on lavastanud tuntud ja armastatud Leila Säälik. Sissepääs 5 €.
**********

V

Lemmikloomade pidamise eeskirja on
täiendatud

iljandi Vallavolikogu võttis detsembris vastu määruse lemmikloomade pidamise nõuete reguleerimiseks
vallas.
Täiendatud ja kohandatud
eeskirja kohaselt tuleb loomapidajal (lemmiklooma omanikul) looma tuvastamiseks loom
nõuetekohaselt
märgistada.
Nõuetekohane märgistus on tegevusluba omava veterinaararsti poolt mikrokiibistamine või
tätoveeringuga märgistamine,
samuti on sobilik märgistus
kaelarihm koos loetava registreerimisnumbri või loomapidaja
telefoninumbriga.
Loomaomanik peab uue kehtiva eeskirja kohaselt tagama ja
korraldama oma koera registreerimise üleriigilise levikuga
lemmikloomaregistris. Kasside
ja muude lemmikloomade registreerimine on soovituslik.
Registreerimine tuleb korraldada kümne päeva jooksul alates
looma kolme kuuseks saamise
päevast.
Registreeritud looma surmast
tuleb registripidajat samuti teavitada 10 päeva jooksul.
Üleriigilise levikuga lemmikloomade registrisse teevad kandeid loomakliinikud ja veterinaararstid.
Milleks on registreerimine

vajalik? Põhjus on väga lihtne.
Peamiselt seisneb see selles, et
lemmikloomade registreerimine
aitab tuvastada loomapidajat ja
looma elukohta. Tähtis on saada looma leidmisel tema kohta
informatsiooni. Kui loom on
märgistatud nõuetekohaselt ja
registrisse kantud, on võimalik
loomapidaja ja lemmikloom taas
kokku viia.
Loomapidaja peab jätkuvalt
Foto: erakogu
tagama looma pidamisel
ohutuKõik koerad peavad olema lemmikloomaregistris registreeritud.
se ja turvalisuse kaaskodanikele
ning teistele loomadele. Loomad
ei või vabalt joosta avalikus kohas, lubatud on ikka ainult
rihma otsas (agressiivse looma
korral suukorviga) ja koos peremehega liikumine. Samuti peab
olema takistatud looma pääsemine oma kodust ning juhul, kui
lemmikloom on siiski pääsenud
lahti, tuleb omanikul kohe tegutseda ja korraldada looma
püüdmine. Koerte vabalt liikumine on Viljandi vallas endiselt
probleem, ikka teatatakse siit ja
sealt lahtiselt liikuvast, ründavast või kurjast koerast. Loomaomanik peab vastutama, et tema
lemmikloom on hoolitsetud ja
hoitud vastavalt nõuetele.

Lemmiklooma väljaheidete
kohene koristamine avalikust
ruumist on samuti jätkuvalt loomapidaja kohustus. Eriti oluline
on puhtuse hoidmine üldkasutatavatel mänguväljakutel ja haljasaladel.
Lahtiselt peremeheta liikuvaid
loomi püüab Viljandi valla territooriumil Varjupaikade MTÜ,
asukohaga Mustivere küla,
Tüma, Viljandi vald. Vallakodanikud võivad alati helistada sinna, et saada abi koduta jäänud
hulkuvale loomale. Kui vabalt
liikuv lemmikloom on aga põhjustanud materiaalse kahju või
tervisekahjustuse, tuleb ühendust võtta politseiga.
Vaktsineerimise osas midagi
muutunud ei ole: endiselt on
vaja loomad marutaudi vastu
korduvalt vaktsineerida ning
looma teadmata põhjusel ebaloomuliku käitumise või surma
korral tuleb kohe teavitada tervisekaitse- ja veterinaarasutust
põhjuste selgitamiseks.
Muudatused uues eeskirjas
peaksid kergendama ja arusaadavamaks muutma loomapidamise õigused ja kohustused
meile, Viljandi valla rahvale.
Karin Saar,
keskkonnaspetsialist

11. mail toimub Puiatu rahvamajas emadepäevakontsert, kus
esinevad naisansambel Olla Daam Toomas Volli juhendamisel
ja Sakala meeskoori topeltkvartett Hellad Kellad.
**********

20. märtsil kell 19 Kärstna mõisas Mulgi mälumängu V etapp.
**********

Kärstna kooli maleturniir toimub 6. aprillil alusega kell 12, info
tel 5262 901.
**********

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.
**********

Tsirkuseetendus “Fantastiline planeet” Kärstna mõisas 17.
märtsil kell 12. Puudlid, tuhkur, kassid, tuvid, küülik, akrobaadid, klounid jpm. Pilet 7 €.

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

puurvesi

VIIRATSI RAHVAMAJAS
VIIRATSI
RAHVAMAJAS
21.MÄRTSIL
KELL 19.00
21.MÄRTSIL KELL 19.00

TEATRIKOHVIK
TEATRIKOHVIK

Noored loovad järgmise Viljandi valla kalendri

R

amsi fotograafiaringi juhendaja Ragnar Soa paneb kokku järgmise aasta
Viljandi valla kalendri ja kutsub
üles noori saatma selle tarvis
kauneid loodusfotosid.
Ragnar Soa ootab noortelt
fotosid, millel on mõne linnu-,
looma-, putuka- või taimeliik,
haruldane loodusnähtus või
hoopis kaunis maastikuvaade.
“Iga noor, kes soovib kalendri
loomisel kaasa lüüa ja oma pilte ka teistega jagada, võiks neid
mulle julgelt saata.“
Fotosid oodatakse neli korda
aastas: talvepilte 20. märtsini,
kevade omasid 21. maini, suvefotosid 23. augustini ja sügise ülesvõtteid 20. oktoobrini.
“Tähtis on, et pilt oleks tehtud
Viljandi vallas, ja fotoaparaadiga, mitte telefoniga,“ rõhutas
Soa. Foto peab olema ka hori-

2019

Järgmise aasta Viljandi valla kalendri jaoks oodatakse pilte noortelt.
sontaalse paigutusega ja lisaks
sellele tuleb saata teave, millal
ja miks on fotot tehtud ning kes
või mis on pildil.
Noorte fotograafia- ja loodusering alustas Ramsi Vaba Aja Keskuses tööd selle aasta veebruaris. Soa sõnul on noored alates
11. eluaastast oodatud liituma
ringiga, kus nad saavad tutvuda
fotograafiaga ja õppida märka-

ma looduses toimuvat.
“On suur üllatus, et noortele läheb looduse teema tõsiselt
korda. Hetkel käib huviringis 11
noort, kes on suure huviga asja
juures. Eesmärk on tõmmata
noored eemale nutiseadmetest
ja pakkuda neile loodusharidust
väljaspool kooli,“ rääkis Soa.
Huviring toimub üks kord
nädalas neljapäeviti ja vähemalt
kord kuus on plaanis teha ühine väljasõit erinevatesse looduskaunitesse paikadesse nii koduvallas kui ka väljaspool seda.
Lisaks sellele, et noored saavad osaleda valla kalendri tegemisel, on plaanis panna nende
loodud fotodest kokku ka näitus.
Fotod kalendri tarvis saata
meili teel aadressile stunningimg
@gmail.com
VVT

Piletid müügil VIIRATSI RAHVAMAJAS E-N 10:00 – 18:00 või kokkuleppel
Üksikpileti
hind
5€, laudkonnale
inimest)
soodustus
Piletid müügil
VIIRATSI
RAHVAMAJAS
E-N(610:00
– 18:00
või kokkuleppel
Täiendav
TELEFONIL(6
+372
43 94soodustus
307
Üksikpileti
hindINFO
5€, laudkonnale
inimest)
Täiendav INFO TELEFONIL +372 43 94 307
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

ALBERT SARAPSON
LINDA ARU
HELJU OTT
KLAARA KRIKMAN
AUGUST KUUSK
MIIA PALMET

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

ALLA KORVINA
ELMI KRESLA

Kooli kodu-uurijad ja nende juhendaja Imbi-Sirje Torm üle-eestilisel konverentsil Raudna koolis 1995. aastal.
Foto: Vello Rits
Igale metsamaa müüjale
kingituseks Türgi reis kahele
(kõik hinnas).

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

Viiratsi päevakeskus
kutsub reisima
Ahvenamaa reisile 27.-30. juunini. Reisi maksumus koos
ekskursioonipiletitega on 325
eurot. Täpsem reisikirjeldus reisibüroo kodulehel www.abz.ee.
---------------Visby kruiisile 4 -6. augustini.
Kruiisi raames toimub ekskursioon Gotlandi saarele ja jalutuskäik Visby vanalinnas keskaja päevade ajal. Reis toimub
kruiisilaevaga Silja Europa ja
hind on 185 eurot (sisaldab 2 ööd
4-kohalises kajutis, 2 hommikusööki, 1 õhtusöök, ekskursiooni
Gotlandil ja sõitu Tallinna ja tagasi). Kohtade arv on piiratud!
Rohkem infot ja registreerumine Viiratsi päevakeskuses, tel
5661 8546, Urve Kimmel.

Mälestame

Kolmapäeval, 17. aprillil kell 19
Mustla rahvamajas
Piletid eelmüügist 13 €, kohapealt 15 €.

Pileteid saab osta www.piletimaailm.com
ja Mustla rahvamajast, info tel 5887 9498.

HELGI OKMEES
SULO LÜISTE
LINDA AUR
EVI LÕOKENE
NIINA SAAR

ARVI TUNGAL
03.10.1937 – 02.02.2019
Mustla alevik
RIINA KÄNGSEPP
25.01.1957 – 03.02.2019
Koidu küla
ELIISE KARLSON
11.03.1928 – 13.02.2019
Verilaske küla
VAIKE-VIIVE SOOSAAR
28.07.1936 – 22.02.2019
Tinnikuru küla
RAISSA LOTUS
22.03.1954 – 23.02.2019
Pinska küla
ELGI PIHLAK
05.08.1942 – 24.02.2019
Mäeltküla
JAAN ARMENSON
23.06.1930 – 24.02.2019
Anikatsi küla
PILLE TOMSON
01.06.1961 – 25.02.2019
Pulleritsu küla
ASTA JAANSON
11.06.1944 – 27.02.2019
Päri küla
LEHTI TOODE
07.09.1931 – 28.02.2019
Ramsi alevik

SAIMA RANG
AHTO JAHTMA
ELMA MÄLK
HELMI LUPPE
MATI RÄNNIK
MAIE PERVE
MARI-LIIS RAIK
AIME-HELJE MADSEN
HILJA ALLASTE
ENN KÄRMAS
ELMAR PARM
ARVI TAMM
VEERA PITSENKO
EEVI SOOLO
MAIE KIVISILD

96.
12.04.1923
25.04.1923
95.
14.04.1924
18.04.1924
92.
05.04.1927
16.04.1927
91.
05.04.1928
17.04.1928
18.04.1928
29.04.1928
29.04.1928
90.
02.04.1929
06.04.1929
85.
14.04.1934
15.04.1934
15.04.1934
26.04.1934
80.
02.04.1939
03.04.1939
05.04.1939
06.04.1939
09.04.1939
11.04.1939
13.04.1939
21.04.1939
26.04.1939
27.04.1939
30.04.1939

Mustivere küla
Hendrikumõisa küla
Pikru küla
Intsu küla
Kolga-Jaani alevik
Puiatu küla
Parika küla
Päri küla
Aidu küla
Rihkama küla
Tusti küla
Viiratsi alevik
Mõnnaste küla
Ramsi alevik
Mustivere küla
Suislepa küla
Tänassilma küla
Auksi küla
Kannuküla
Jämejala küla
Jämejala küla
Sultsi küla
Tänassilma küla
Kolga-Jaani alevik
Kolga-Jaani alevik
Viiratsi alevik
Savikoti küla
Leemeti küla

Külasta Puiatu raamatukogu!

R

aamatukogu ei ole ainult
raamatute laenutamise
koht vaid seal võimalus
kohtuda huvitavate inimestega
ja vaba aega veeta.
Igal kuul on raamatukogus
üritus “Külatund”, mis toob
kokku Puiatu piirkonna pensionärid. Üritus kestab tavaliselt
2-3 tundi, kohvi- ja teelaua taga
saab rääkida erinevatel teemadel. Igast “Külatunnist” võtab
osa Kõpu kirikuõpetaja Hedi
Vilumaa, kes räägib väga huvitavalt tähtpäevadest ning vahel
on tal kaasas põnevat ja kerget
meisterdamist. Laualt ei puudu
kunagi isuäratavad soolased
või magusad küpsetised. Kevadised “Külatunnid” toimuvad
19. märtsil, 16. aprillil, 14. mail
ja 4. juunil. Algus on alati kell
12. Oodatud on ka uued tulijad.
Puiatu raamatukogu ootab 13.
aprillil lapsi palmipuudepüha
pannkoogihommikule. Üritus

on mõeldud eelkooli- ja algklassiealistele. Lapsed võivad tulla
koos vanematega. Kõpu kirikuõpetaja Hedi räägib palmipuudepühast. Lisaks saab meisterdada,
mängida ja pannkooke küpsetada. Sellele üritusele on soovitav
end ette registreerida, et vajalik
kogus materjali varuda. Registreeruda saab 10. aprillini: puiatu.
raamatukogu@viljandivald.ee
või telefonil 4398371.
Puiatu raamatukokku on
oodata reisimuljeid pajatama
ja kauneid pilte näitama kohalikku elanikku. Kuna kuupäev
on veel lahtine, tasub huvilistel
silma peal hoida raamatukogu
Facebooki-lehel.
Raamatukogus saab veel kangastelgedel kududa ja lastele on
mõned lauamängud. Kui on vaja
koosolekuks või nõupidamiseks
ruumi, võib alati pöörduda raamatukogu poole.

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS

TARVASTU
PEETRI KIRIKUS

Leeritunnid pühapäeviti kell
12 ja jumalateenistused kell
14 pastoraadi kaminasaalis.
Täpsem info koguduse blogist:
https:// kolgajaanikog udus.
wordpress.com/

17. märtsil kell 11 paastuaja teise pühapäeva jumalateenistus.
24. märtsil kell 11 paastuaja
kolmanda pühapäeva jumalateenistus.
31. märtsil kell 11 paastuaja
neljanda pühapäeva jumalateenistus.
7. aprillil kell 11 paastuaja viienda pühapäeva jumalateenistus.
14. aprillil kell 11 palmipuudepüha kirikus.
Palmipuudepühani toimuvad
jumalateenistused pastoraadi
saalis.

PAISTU
MAARJA KIRIKUS
24. märtsil kell 14 kontsert-jumalateenistus. Üles astub Kose
koguduse
puhkpilliorkester
Kahro Kivilo juhatusel.
7. aprillil kell 14 jumalateenistus armulauaga.

Viljandi Valla Teataja

Viljandi Vallavalitsuse väljaanne
Toimetaja Kristi Ilves
Toimetusel on õigus tekste lühendada ja korrigeerida.
e-post ajaleht@viljandivald.ee
Kontakttelefon 435 0112 (üldinfo), 5344 8176 (toimetaja)
Kodulehekülg www.viljandivald.ee

