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Naistepäev pildis
9. märtsil olid kultuurikes-
kusesse kutsutud mehed 
koos abikaasade, sõbranna-
de ja ämmadega, et naiste-
päeva seltskonnaõhtul jalga 
keerutada ja osa saada mõ-
nusast õhtupoolikust.

Peoõhtu tantsuvahe-
aegadel pakkus peolistele 
kultuurielamusi rahvusva-
heliselt tuntud Lustilinna 
balletiteatri esitrupp (äsja 
naasnud Euroopa turneelt 
Pariis–London–Viin) ning 
Metsatuka rahvamaja va-
rieteetrupp “Sädetallad”, kes 
olid meie laval esmakordselt 
ja arvatavasti sellisel kujul 
ka viimast korda.  Milline 
koreograafi a, milline menu, 
millised artistid!?

Võhma linnavalitsus korraldab kampaania 
„Teeme ära“ raames

LINNA HEAKORRATALGUD
4. mail kell 10–14.

Kell 9.45 koguneme Võhma linnavalitsuse juures.

Konferansjee.

Lustilinna balletiteatri esitrupi artistid.

Metsatuka rahvamaja varieteetrupp Sädetallad. Fotod Maaja Vaaks.

2. juunil kell 12.00 
Võhma linnaplatsil

Pilistvere kihelkonna 
laste KIHELKONNAPÄEV 

„Talendid särama“

29. mail kl 19.00 

Võhma Kultuurikeskuses
J. Patrick

„Opal otsib meest”
Võhma näitering Rassijad 
ootab teid lustakat kevadõhtut veetma.

Pilet 3 eurot

Võimalusel kaasa võtta 
reha, kirves või võsalõikaja.

Info talgujuht
Aare Järvik 528 6574.

Esinevad nelja omavalitsuse 
lapsed Playback-show’l 
suurel laval.

Kavas töötoad nobedatele näppudele 
ja muud huvitavat.

Veedame koos vahva päeva!

5. mail 
        kell 17.00 
Võhma kultuurikeskuses

Maarika laulusõprade kontsert

„Koos kevadega“
Kontsert tasuta
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Noorkotkaste tegemistest

Noore inimese elu saab 
seoses lapse saamisega 

paratamatult pea peale pöö-
ratud: paljudel noortel tuleb 
lapse saamisel kool poole-
li jätta, sest kõigeks ei jätku 
aega, raha ja energiat. Ilma 
hariduseta pole aga noorel 
suuri väljavaateid, et võimal-
dada endale ja oma lapsele 
loodetud tulevikku.

Noore ema õlekõrreks, 
otsides väljapääsu keerulisest 
olukorrast, on toetav pere-
kond või kaasa. Tugisüsteemi 
olemasolul on paljud noored 
suutnud lapse kõrvalt min-
na tagasi kooli ning saanud 
hariduse, mis pakub enese-
teostust emale ja paremaid 
väljavaateid tema perele. 
Kuid paljudel noortel emadel 
puudub pere tugi ning nen-
de aitamiseks lõi MTÜ SEB 
Heategevusfond sel kevadel 
spetsiaalse stipendiumipro-
jekti.

„Noore ema stipendiumi 
idee tekkis asendus- ja turva-
kodude lastele abi pakkudes, 
kellele oleme juba kolm aastat 
õppestipendiume jaganud. 
Kogesime, et keeruline on 
neil noortel, kes saavad lap-
sevanemaks teismelise eas ja 
kel on lapse sünniga seondu-
valt õpingud pooleli jäänud. 
Noore ema stipendiumiga as-
tume sammukese edasi enne-
tustegevuses, et toetada neid 
noori, kes soovivad ühendada 
lapsekasvatamist õpingute-
ga, aga toetav tugiring pigem 
puudub,“ ütles SEB heatege-
vusfondi projektijuht Kati 
Käpp.

Noorte emade toetami-
sega tegelev MTÜ Caritas 
juhatuse liige Heidi Rätsep 
ütleb, et noored emad nime-
tavad ise kõige suuremaks 
mureks majanduslikke ras-
kusi. „Sageli on noorel emal 
jäänud lõpetamata põhikool 
või gümnaasium. Noort ema 
tuleb toetada emadusega 
kohanemisel ja beebi eest 
hoolitsemisel. Õpingute jät-
kamise puhul on keeruliseks 

ülesandeks õpingute ja lapse-
hoiu ühendamine, sest last ju 
kooli kaasa võtta ei saa. Väi-
kese lapse emana haridusteed 
jätkates on raske ka õpingute 
kõrvalt töötamine. Küsimus 
on, kuhu ta paneb oma laste-
aiakohta mitteomava 1,5-aas-
tase pisikese lapse ajaks, kui 
ta ise tööl on? Seetõttu on 
väga oluline, et noor ema 
saaks oma õpinguid jätkata, 
et kindlustada endale enam 
valikuvõimalusi,“ lisas Rätsep.

Stipendiumi saab taotleda 
lisaks õppemaksu hüvitami-
sele ka lastehoiu teenuse eest 
tasumiseks, igakuise isema-
jandamisraha saamiseks või 
õppevahendite soetamiseks. 
Endiselt saavad stipendiumi 
taotleda kõik vanemliku hoo-
leta noored, kes õpivad kutse-
õppeasutuses või kõrgkoolis. 
Sel aastal on stipendiumifon-
di suurus kokku 50000 eurot 
ja järgmine stipendiumivoor 
algab augusti lõpus, kui on 
võimalik esitada taotlus sü-
gissemestri õpinguteks.

Kevadsemestril saab SEB 
Heategevusfondilt igakuist 
stipendiumi noor naine, kes 
on üles kasvanud lastekodus 
ja on praeguseks kahe lapse 
ema. Tema kõrval on elukaas-
lane, kes on aga töövõimetu 
ja sõltub suuresti sotsiaaltoe-
tustest. Noorest naisest saab 
kooli lõpetamise järel tervis-
hoiu valdkonna töötaja, kuid 
õpingute kõrvalt ta tööl käia 
ei jõua. Igakuine isemajan-
damise raha on sellele perele 
suureks abiks, et pereemal 
õpingud pooleli ei jääks.

Kui teate kedagi, kes võiks 
kandideerida noore ema või 
vanemliku hooleta noore sti-
pendiumile, siis infot saab 
kodulehelt www.heategevus-
fond.ee ning küsimused saab 
saata e-kirja teel aadressile 
stipendium@heategevus-
fond.ee.

Kati Käpp
MTÜ SEB Heategevusfondi 

projektijuht

Mis saab lapsest, kes 
saab lapse?

Vabariigi aastapäev oli 
sel aastal teistsugune 

kui varasematel aastatel. 
Noorkotkaks vastu võt-
ta polnud kedagi, seetõttu 
Pilistverre minek jäi ära. 
Veetsime 23. veebruari õhtu 
hoopis Võhma linnasau-
nas, mis oli äsja saanud uue 
kuue. Kurmo Piirsalu rääkis 
vabariigi sünnist, arutasime 
tulevikuplaane ja käisime 
saunas.

29.–31.märtsini toimus 
meie rühmalaager kultuuri-
keskuse ruumides. Seekord 
oli tegevus mitmekülgsem 
kui tavaliselt. Traditsioo-
nilistele tegevustele (nagu 
kabevõistlus ja riviõpe) al-

ternatiivina õppisime see-
kord tundma rahasid, mida 
on kasutatud Eesti Vaba-
riigis algusaastatest alates. 
Tegime ka puutööd – kõik 
osalised meisterdasid vi-
neerisaage kasutades endale 
vineerist lille, millel ei puu-
dunud ka vars ja leht. Käi-
sime ka Pilistveres Herma-
ni juures, kes rääkis meile 
suurest reedest ja lihavõtte-
pühadest. Pühapäeval näi-
tasime lastele, kuidas teha 
auku jaanalinnumunasse, 
kuidas sisu kätte saada ning 
valmistasime ka omletti. Ei 
puudunud ka pannkoogid. 
Tahame tänada kultuurikes-
kuse head perenaist Riinat, 

sügav kummardus linna-
valitsuse ees, kes on olnud 
meie toetaja juba aastaid, 
suured tänud Võhma Güm-
naasiumile ja puutööõpe-
tajale Toomasele isiklikult. 
Ilma teieta oleks meil raske 
oma tööd hästi teha.

Maikuus on eelarves 
planeeritud 2-päevane jalg-
simatk, marsruut pole veel 
paigas. Juunikuus on oo-
data külla Läti noori Kura-
maa piirkonnast – sealt, kus 
käisime eelmisel suvel oma 
rühma noorte kotkastega. 
Enne või peale linnapäevi 
on plaanis läbi viia 5-päe-
vane laager ühel militaarse 
tähtsusega saarel. Tegime 

ka motivatsioonikirja Kait-
seliidu Peastaapi, taotlesime 
kohti sõjaväelaagrisse Lee-
dus. Nüüd on kohad meil 
olemas, loodame, et on ka 
osalejaid. Kahjuks on mit-
med meie Võhma rühma 
noored kotkad saanud va-
hepeal täisealisteks või as-
tunud poiste ridadest mees-
te ridadesse, aga me ei jäta 
sidet nendega, tihti saavad 
nad olla meile abiks üritus-
te korraldamisel. Organi-
satsioon on ju ühine. Suur 
tänu Teile, Martin, Romet, 
Andris.

Maire Juus
Kodutütarde rühmavanem

Võhma 
IV lillepäev
VAS Kanarbik korraldab 02. juunil Võhma kultuurikes-

kuses lillepäeva, eesmärgiga propageerida püsilillede 
kasvatamist ning tutvustada Eestis kasvatamiseks sobivaid 
uusi püsilillede liike ja -sorte. Selle päeva raames toimub II 
hernehirmutiste konkurss, kuhu ootame hulgaliselt erine-
vaid ja huvitavaid hirmutisi.

Hernehirmutiste konkursi reglement

Võhma aiandusselts korraldab hernehirmutiste konkur-
si, kuhu võivad töid esitada kõik Võhma piirkonna elanikud. 
Konkursi töid esitletakse Võhma lillepäeva hernehirmutis-
te näitusel, mis toimub 02. juunil Võhma kultuurikeskuses. 
Konkurss kuulutatakse välja Võhma linnalehes.

Hernehirmutiste konkursi eesmärgiks on kaasata Võh-
ma piirkonna inimesi ürituste korraldamisse ning propa-
geerida aiandust.
Konkursi tingimused
•	 Hernehirmutiste	valmistamisel	võivad	osaleda	kõik	huvi-

lised, kas üksi või mitmekesi.
•	 Osalejad	võivad	konkursile	esitada	piiramatu	arvu	töid.
•	 Hernehirmutis	 peab	 olema	 valmistatud	 taaskasutatava-

test esemetest.
•	 Hernehirmutis	 peab	olema	 teisaldatav	 aeda	 või	 põllule,	

ilmastikukindel ja hooldusvaba vähemalt ühe suve.
Konkursitööde esitamine
•	 Konkursil	osalejad	seavad	hernehirmutised	üles	Võhma	

kultuurikeskuse ette 02. juunil kella 10.00-ks, andes eel-
nevalt hernehirmutisele nime, mis peab olema nähtaval 
kohal.

•	 Koos	tööga	tuleb	esitada	kinnine	ümbrik	VAS	Kanarbiku	
juhatusele hilisemaks autorluse tuvastamiseks.

•	 Konkursile	esitatud	tööd	on	võimalik	müüa	lillepäeva	lõ-
pus toimuval oksjonil, raha jääb töö autorile.

Hindamine ja autasustamine
•	 Töid	hindavad	pealtvaatajad.
•	 Tööde	autorid	avaldatakse	pärast	hindamist.
•	 Võidutöö	kuulutatakse	välja	02.	juunil	kell	15.00.

Esitada kinnises ümbrikus autorluse tuvastamiseks

Hernehirmutise nimi (töö märgusõna):

________________________________________________

Autorid:
Nimi ___________________________________________

Aadress ________________________________________

Telefon _________________________________________

Juhendaja ______________________________________

VAS Kanarbik juhatus

Filmiõhtu filmiga “Lõunalaius”

Viljandimaa teleajaloo esimene saatesari “Lõuna-
laius” tuli esmakordselt eetrisse 2009. aasta suvel 

telekanalis nimega TV14. Viljandimaa Omavalitsuste 
Liidu ja Viljandi linna rahalisel toel sündinud teleajaki-
ri tõi igal nädalal vaatajate ette maakonnas toimunud 
sündmuseid ja meenutusi. Igas saates tutvustas harras-
tusajaloolane Heiki Raudla vaatajatele ka mõnda Viljandi 
linna ajaloolist paika, sündmust või isikut.

Nüüd, neli aastat hiljem, on võimalik seda kuuma ja 
kaunist suve üheskoos Võhma televisiooni vahendusel 
meenutada. Esimeses saates tuleb juttu Olustvere mõi-
sakompleksi viinaköögi taastamisloost, külastame Rita 
Raave ja Enn Põldroosi näitust Tarvastu kirikus, uurime, 
kuidas sujusid 2009. aasta suvel Noore Tantsu festiva-
li ettevalmistused ning saame tuttavaks Viljandi linna 
noorte giididega.

Saatesarja autori ja teostaja, täna OÜ Lõunameedia 
juhina tegutseva teleajakirjaniku Imre Annuse sõnul 
läks “Lõunalaius” ajalukku saatesarjana, mis tõestas, et 
ka televisiooni mõistes suhteliselt askeetlike vahendite 
ja hea tahte varal on võimalik oma kodukohta audiovi-
suaalses formaadis tutvustada ning loodud positiivse ku-
vandi kaudu ka elukeskkonnale tervikuna uut hingamist 
pakkuda.

Neljapäeval, 25. aprillil kell 18 
näitab Võhma Ekraan ülalkirjeldatud sarja 

teist filmi.
Head filmi nautimist!

VAKTSIINIBUSS
Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2

10. mail kell 13–18
Puukentsefaliidi vaktsiin (TicoVac ) – 29 €
A-hepatiidi vaktsiin (Havrix 1440) – 25 €
A-hepatiidi vaktsiin (Havrix 720) – 18 €
B-hepatiidi vaktsiin (Engerix B) – 20 €
A+B kompleksvaktsiin (Twinrix) – 29 €
HPV vaktsiin (Cervarix) – 58 €
Difteeria-teetanus vaktsiin (Imovax) – 3 €

Lisainfo: telefon 525 9044
info@terviseagentuur.ee
Vaktsiinibussis saab tasuda sularahas ja kaardiga.
www.terviseagentuur.ee

Tegevusloa nr L02693
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Ma tean üht poissi, kes 
oli 6-aastane, kui 

ta koos 4-aastase õega pe-
rest esimest korda ajutiselt 
eraldati. Vanematele anti 
võimalus muuta oma elu-
kombeid ja -korraldust. Ema 
käis lapsi turvakodus kord ka 
vaatamas, aga see oli samas 
ka viimane kord, kui lapsed 
oma ema nägid. Mõned päe-
vad hiljem suri ema raske ku-
riteo ohvrina.

Iga laps vajab suureks 
kasvamiseks turvatunnet, 
stabiilsust ja kodu. Kodu, 
kust leida lohutust, abi ja 
toetust ka siis, kui kõik ei 
lähe nii nagu vaja. Laps vajab 
eelkõige armastavaid vane-
maid. Kahjuks on see palju-
de laste jaoks vaid unistus – 
Eestis kasvab enam kui tuhat 
last institutsioonis.

Lapse jaoks on kõige 
traumeerivamad peresisesed 
ja pikka aega kestvad trau-
mad. Vanemate alkoholism, 
lahutus, otsese väärkohtle-
misega kodud ja vägivaldsus, 
lähedaste kaotus ja hooletus-
sejätmine on vaid osa kurba-
de võimaluste loetelust.

Ma tean seda poissi. Ta 
oli peaaegu aasta lastekodus 
elanud, kui leidis endale sõb-
ra, kelle peres hakkas ta koos 
noorema õega külas käima. 
Kui nad esimest korda sõb-
ra perre külla läksid, teatas 
toona neljane õde, et isa on 
vangis, sest lõi emal nina ve-
riseks. Tol hetkel piiga veel ei 
teadnud, et ema surm ja isa 
„karjääriredel“ on omava-
hel seotud. Ema surmast oli 
möödunud aasta, kui nad 
õega esimest korda tema 
haual käisid ja ema välja 
tahtsid kaevata …

Millised on peamised 
olukorrad, millega on kokku 

puutunud asendushooldu-
sel elav laps? Mida on see 
poiss ja tema õde kogenud, 
mis jälje on see neisse jät-
nud? Teadusuuringud aju 
arengu kohta näitavad, et aju 
muutub väärkohtlemise ja 
hooletussejätmise tagajärjel. 
Mitteverbaalne parem aju-
poolkera alustab tööd juba 
enne sündi ja salvestab kogu 
lapsega toimunu. Peresisene 
trauma mõjutab kogu isik-
suse arengut – areneva lapse 
meelt ja keha, aju ja hinge, 
suhteid teistega.

Ma tean seda poissi. Ta 
on praegu kümnene ja ela-
nud koos noorema õega kolm 
aastat oma uues peres. Ko-
hanemine on olnud raske. 
Abi on saadud pikaajalisest 
teraapiast ja armastavatest, 
turvalistest ja toetavatest 
inimestest kodus – emast ja 
isast. Kõik ei ole veel häs-
ti, sest varases lapsepõlves 
omandatud ellujäämissüs-
teem on visa muutuma.

Uuringud aitavad seleta-
da, miks trauma tagajärjed 
vaid armastuse mõjul ei kao. 
Traumaatiline mälestus on 
ajatu, see ei kao aja jooksul 
ning need kogemused sal-
vestatakse mällu teisiti kui 
argipäevajuhtumid. Lapse 
mälestused üleelatust tal-
letatakse, neid kogemusi ei 
saa teadlikult muuta ja need 
tulevad hiljem meelde trau-
maatiliste päästikute kaudu. 
Ohutunnet tõlgendatakse 
kui reaalselt ohus olemist, 
mitte kui mälestust ohus ole-
misest. Seega reageerib keha 
ohule ja ka võimalusele, et 
midagi halba hakkab juhtu-
ma, mitte ainult sündmusele.

Ma tean seda poissi. Koos 
õega on ta leidnud ema ja 
isa, pere, kus teda tingimus-

teta armastatakse. Edasi 
liigutakse väikeste sammu-
dega ja lapse eripära arves-
tades – eile oli tema kõrval 
psühholoog ja päevakavas 
tunnike füsioteraapiat, täna 
logopeed ja õhtul õpiabi. 
See pere ei arva, et nad on 
laste päästjad, aga nad on 
veendunud, et just need lap-
sed on andnud neile endale 
võimaluse saada paremaks. 
Need ema-isa on endale ala-
ti soovinud suurt perekonda, 
praegu kasvab seal neli last 
– bioloogilised ja mittebio-
loogilised läbisegi. Usun ja 
loodan, et selle poisi ja tema 
väikese õe lugu on õnneliku 
lõpuga.

Me teame märke, kuidas 
ära tunda kaoses ja väär-
kohtlemises lapse: ta on alati 
valvel; reaktsioonides impul-
siivne; käitub enese suhtes 
agressiivselt, on vägivaldne 
ja seda ka sõnaliselt; tal on 
probleemid keskendumise ja 
tähelepanuga, tal on väiksem 
huvi maailma vastu; tal puu-
dub motivatsioon ja energia, 
nii et ta näib laisana; talle on 
iseloomulik vähene õppimi-
ne oma tegude tagajärgedest. 
Ja see kõik on osa lapse ellu-
jäämissüsteemist!

Lapseea traumal on pi-
kaajaline mõju, kuid teadus 
räägib meile ka seda, et aju 
on võimeline muutuma, näi-
teks sotsiaalse seotuse akti-
veerimise ja positiivsete sise-
miste sõnumite loomise abil.

Kas ja kui palju nendest 
uutest teadmistest traumee-
ritud laste toetamise kohta 
on kasutusel meie tänases 
asendushoolduses? Asen-
duskodud – need on asu-
tused, mis on saanud just 
värske värvi või on riik ehi-
tanud suisa uued peremajad, 

kus on lapsele tagatud kindel 
söök ja õige toatemperatuur, 
24-tunniste vahetustega kas-
vatajate järelevalve. Aga kui 
me nüüd teame palju enam 
trauma mõjudest ja laste 
vajadustest, siis miks insti-
tutsionaalse hoolduse üles-
ehitamisel pole laste nende 
„eripäradega“ arvestatud, 
kas kõik on ikka korraldatud 
parimal moel laste huvisid 
silmas pidades?

Kõik need üle tuhande 
lapse meie asenduskodudes 
vajavad personaalset hoolt, 
teraapiat ja tuge, et tulla 
toime kogetud traumadega 
– ainuüksi oma vanematest 
eraldamine on trauma iga 
lapse jaoks, rääkimata sellele 
eelnenud väärkohtlemise ko-
gemustest. Me ju soovime, 
et ka nendest lastest saaks 
tulevikus tublid täiskasva-
nud, kes ei sõltu sotsiaalsüs-
teemist, on maksumaksjad, 
kannavad edasi väärtusi, loo-
vad oma pere.

Lasteombudsmani ana-
lüüsist asenduskodude koh-
ta leiab hulga näiteid selle 
kohta, et traumeeritud laste 
jaoks loodud asutustes ei 
mõelda lapse erivajaduste-
le. Kuidas muidu seletada 
järgmisi asjaolusid. Laste 
liikuvus asutuses on suur, 
seega on võimatu ka kiindu-
mussuhte tekkimine – mida 
rohkem lapsi on peres, seda 
rohkem muutusi ja vähem 
stabiilsust seal on. Tulemu-
seks on pealiskaudsed suh-
ted, sest kogemus ju kinni-
tab, et kiindumussuhe on 
riskantne. Kolm kuni viis pe-
rekasvatajat/ema käivad tööl 
vahetustega ning vahel ei 
jõua ühe inimesega kohane-
dagi, kui juba uus vahetus on 
kasvatamistöö üle võtnud.

Kas koduks on ka koht 
madratsil? Laste käekäik sõl-
tub eelkõige asenduskodu 
kui organisatsiooni võima-
lustest, mille tegevust pole 
lapsel võimalik mõjutada. 
Asenduskodu kasvatuspõhi-
mõtteks on tihtipeale karis-
tused ja arengupsühholoo-
giaga vastuolus olev ootus 
„kuulekast reeglite järgmi-
sest“ – tulemuseks on see, et 
asenduskodu töö hakkab vil-
ja kandma. Sarnaseid näiteid 
ombudsmani analüüsist on 
kümneid ja kümneid.

Osalesin mõni aeg ta-
gasi Eestimaa asendus- ja 
turvakodude töötajatele 
korraldatud supervisioonil, 
kus tähelepanu all olid lap-
se arengut toetavad teemad 
ning kasvataja isiksus ja roll 
selle kõige keskel. Grupitöö 
alguses valgusid ühel asen-
duskodus töötaval keskea-
lisel kasvatajal silmad vett 
täis ja ta jagas kolleegidega, 
et ta oli 6-aastane, kui ta 
lastekodust lapsendati. Kui 
õhtusel ümarlaual rääkisime 
vabamas vormis lastest insti-
tutsioonis ja nende vajadus-
test, oli sama kasvataja ül-
latunud: „Ma ei saa aru, mis 
neil lastel seal tänapäeva 
lastekodudes viga on? Mitte 
midagi neile ei sobi. Neil on 
ju ometi kõik olemas: ilusad 
peremajad ja mitte sellised 
kombinaadid nagu vanasti, 
nüüd ju ka ilusad riided, aga 
nad ikka ei oska seda hinna-
ta.“

Ja nii meie „institutsio-
naalsed lapsed“ iseseisvasse 
ellu astudes läbi kukuvadki 
ja neid toetavad täiskasva-
nud ei mõista, mis neil las-
tel ometi viga on, kõik oli ju 
ometi olemas … Kas kasva-
taja oli teadlik sellest, mis tõi 

lapsendamise loo meenuta-
misel talle endale pisara sil-
ma – kas kontakt selle isikli-
ku toaga, mis kasuvanemate 
juurde kolimisega „kaasnes“ 
või hoopis suhe ja tingimus-
teta armastuse leidmine ka-
suvanemate näol?

See on vaid üks näide 
sellest, kuidas traumeeritud 
lapse kõrval olev professio-
naalne tugi asendushooldu-
ses on kimpus oma käsitle-
mata ja käsitletud kaotustega 
– need takistavad lapse ko-
gemuse mõistmist ja nii pole 
võimalik märgata last tema 
käitumise ja käitumata jät-
mise sees. Lihtne on ju pan-
na kõik probleemid kasva-
tamatuse ja halbade geenide 
arvele. Selleks, et last aidata, 
peab mõistma, kust on pärit 
need lapsed, kes meil asen-
dushooldusel viibivad – tahe 
anda armastust on suur asi, 
aga kui laps on kogenud vaid 
kaotust ja hüljatust, siis üks-
nes armastusest ei piisa. Vaja 
on tunda kõiki protsesse ja 
aidata lapsel jõuda selleni, et 
ka tema armastust tunneks.

Kui lasteombudsman 
tegi ettepaneku kehtestada 
asenduskoduteenuse miini-
mumstandard, siis näen, et 
teraapia ja psühholoogiline 
abi peab olema selle stan-
dardi vältimatu osa. Vastasel 
juhul astuvad institutsiooni-
dest igal aastal iseseisvasse 
ellu kümned noored, keda 
pole õigel ajal märgatud ja 
aidatud ning kes kopeerivad 
ja taasetendavad oma trau-
makogemust erineval moel 
kogu oma elu jooksul edasi.

Triin Lumi
MTÜ SEB 

Heategevusfondi tegevjuht

Mis neil lastel ometi viga on?

Pensionid suurenesid 
indekseerimisega viis 

protsenti
1. aprilliks indekseeriti 

riiklike pensionide arvutami-
se aluseks olevaid näitajaid 
– pensioni baasosa ja aasta-
hinnet, samuti rahvapensioni 
määra.

Pensioni baasosa suuren-
dati suhteliselt rohkem kui 
aastahinnet. Selle eesmärk on 
kiiremini kasvatada just seda 
osa pensionist, mida maks-
takse olenemata tööpanusest 
kõigile pensionäridele võrdses 
suuruses ja mis aitab ka väike-
se pensioni saajatel paremini 
toime tulla.

Pärast indekseerimist on:
•	 rahvapensioni	määr	140,81	

eurot
•	 pensioni	 baasosa	 126,8183	

eurot
•	 aastahinne	4,718	eurot

1. aprilliks arvutas Sot-
siaalkindlustusamet uute 
väärtustega ümber kõik riik-
likud pensionid, sealhulgas 
töövõimetus- ja toitjakaotus-
pensionid.

Pensionide ümberarvutus
Arvutamisel kasutatakse 

valemit B + S + K, kus:
B tähistab baasosa – kõi-

gile pensionäridele võrdne 
osa;

S on staažiosak, mille 
suuruse leidmiseks korruta-
takse kuni 1998. aasta lõpuni 
kogutud staažiaastate arvu 
aastahindega;

K on kindlustusosak, mil-
le suuruse leidmiseks liide-
takse alates 1999. aastast ko-
gutud kõigi üksikute aastate 
koefitsiendid ja korrutatakse 
läbi aastahindega.

Ümberarvutuse tulemu-
sena suurenesid pensionid 
erinevalt, kellel rohkem, kellel 
vähem,	kuid	keskmiselt	ligi	16	
euro võrra.

Neil, kellele määrati pen-
sion enne 1. jaanuari 1999 
ja kes pärast seda ei ole töö-
tanud ega saanud sotsiaal-
maksuga maksustatavat tulu, 
kindlustusosak (K) puudub 
– sel juhul koosneb pension 
baasosast ja staažiosakust.

Näide 1. Vanaduspensioni 
arvutamine uute väärtustega, 

kui pensioniõiguslikku staaži 
on 30 aastat ja kindlustusosak 
puudub:
baasosa (B)   
=	126,8183	eurot
staažiosak (S)  
30 a x 4,718 = 141,54 eurot
---------------------------
Kokku	268,36	eurot

Samamoodi arvutades 
leiame, et pensioniõigusli-
ku staažiga 15 aastat on va-
naduspension 197,59 eurot, 
40-aastase pensioniõigusli-
ku staažiga 315,54 eurot ja 
44-aastase pensioniõigusliku 
staažiga 334,41 eurot.

Näide 2. Vanaduspensioni 
arvutamine, kui pensioniõi-
guslikku staaži on 30 aastat 
ja aastakoefitsientide summa 
on 10:
baasosa (B)   
=	126,8183	eurot
staažiosak (S)  
30 a x 4,718 = 141,54 eurot
kindlustusosak (K) 
10 x 4,718 = 47,18 eurot
-------------------------------
Kokku 315,54 eurot

Neile pensionäridele, 
kes möödunud aastal tööta-
sid ja said sotsiaalmaksuga 
maksustatavat tulu, arvutati 
pensionikindlustuse registri 
andmete alusel isiklik aas-
takoefitsient ning sõltuvalt 
sellest suurenes lisaks indek-
seerimisele ka igaühe kind-
lustusosak ning seega kogu 
tema pension. Ei oma täht-
sust, kas inimene töötas terve 
aasta või üksnes paar kuud. 
Pension suurenes vastavalt 
isiku palgalt või ettevõtlustu-
lult arvestatud sotsiaalmaksu 
suurusele.

Riikliku pensionikindlus-
tuse registri andmetel sai eel-
mise aasta eest koefitsiendi 1 
see isik, kelle sotsiaalmaksuga 
maksustatav sissetulek 2012. 
aastal oli keskmiselt 792,75 
eurot kuus (kui ta ei olnud 
liitunud pensioni II sambaga). 
Aastakoefitsient 1 on võrdne 
aastahindega 4,718 eurot.

Pension ja tulumaks
Keskmine pension tõu-

seb peaaegu igal aastal ning 

pidevalt suureneb ka nende 
pensionäride arv, kelle pen-
sion ületab piiri, millest alates 
tuleb maksta tulumaksu.

Tuletame kõigile meelde, 
et pensionäril on õigus üldi-
sele maksuvabale tulule 144 
euro ulatuses kuus, lisaks 192 
eurole maksuvabale pensioni-
le kuus. Kokku võib pensio-
när seega saada tulumaksuva-
balt	336	eurot	kuus,	mis	teeb	
4032 eurot aastas.

Kui 192-eurone pension 
on tulumaksuvaba ja selle 
kohta avaldust tegema ei pea, 
siis üldise maksuvaba tulu 
(144 euro) arvesse võtmiseks 
tuleb mittetöötaval pensio-
näril esitada avaldus Sotsiaal-
kindlustusametile.

Blanketi leiab ameti kodu-
lehelt (http://www.ensib.ee/
blanketid/), aga selle võib kir-
jutada ka vabas vormis valge-
le paberile ja saata postiga või 
tuua ise klienditeenindusse. 
Samuti on vastav äramärki-
mise võimalus pensionitaot-
luse blanketil, mille inimene 
esitab, kui taotleb esmakord-
set pensioni määramist.

See avaldus esitatakse üks 
kord ja iga pensionitõusu jä-

rel või uue aasta saabudes uut 
avaldust esitada ei ole vaja.

Ent ühelgi inimesel ei ole 
kohustust esitada avaldust 
igakuiseks144-eurose üldise 
maksuvaba miinimumi ar-
vestamiseks. Ta võib alati va-
lida ka tuludeklaratsiooni esi-
tamise võimaluse Maksu- ja 
Tolliametile üks kord aastas. 
Ja küllap paljudele inimestele 
see sobibki.

Tuludeklarats ioonide 
esitamisel kehtib pensionä-
ridele kõik samamoodi kui 
tavalistele palgatöötajatelegi. 
Abielupaar võib esitada tulu-
deklaratsiooni ühiselt.

Millal on kasulikum esi-
tada ühisdeklaratsioon? Näi-
teks siis, kui ühe abikaasa 
pension on alla maksuvaba 
miinimumi ja temalt ei ole 
tulumaksu kinni peetud ning 
teise abielupoole pension on 
üle	336	euro	ja	temalt	on	tu-
lumaks kinni peetud. Ühis-
deklaratsiooni esitades tekib 
võimalus tulumaksu tagasi 
saada.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusamet

kommunikatsiooninõunik
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Põltsamaa Ühisgümnaasium – 
HEADE EELDUSTE LOOJA

on Kesk-Eesti jätku-
suutlik ja uuendusmeelne 
kool, kus on turvaline ja 
esteetiline õpikeskkond, 
toetatakse iga õppija aren-
gut, väärtustatakse kõiki 
inimesi ja usaldusel põhi-
nevat koostööd – see on 
meie kooli visioon, mida 
oma tegemistes järgime.

Gümnaasiumis on kolm 
suunda.

R E A A L – L O O D U S -
SUUNAS õpitakse süven-
datult loodusaineid (ma-
temaatika, keemia, füüsika, 
bioloogia, geograafia). Suu-
naainete kursused – meteo-
roloogia, programmeerimi-
ne ja rakenduste loomine, 
joonestamine ja 3D model-
leerimine, kus õpitakse So-
lidEdge arvutiprogrammi ja 
tootedisaini, majandus- ja 
ettevõtlusõpe – võimalda-
vad omandada eluks vaja-
likke praktilisi oskusi. CNC 
freespinki kasutades val-
mistatakse arvutil kujunda-
tud esemeid. Valida saab li-
saks filosoofia ja projektitöö 
kursuse.

M A J A N D U S – S O T-
SIAALSUUNAS õpitakse 
süvendatult sotsiaalaineid 
(ajalugu, filosoofia, inime-
seõpetus, kodumajandus) 
ning majandus- ja ettevõt-
lusõpet, valikainena ka pro-
jektitööd.

KULTUURI–MUUSI-
KASUUNAS õpitakse sü-
vendatult improvisatsiooni 
teooriat ja pillimängu – ki-
tarri, basskitarri, trummi, 
klaverit, trombooni, sak-
sofoni, flööti – ning män-
gida või laulda ansamblis. 
Muusikaklassi võib astuda 
ka õpilane, kes pole varem 
muusikat õppinud, kuid kes 
peab hästi viisi ning kellel 
on hea rütmitaju. Oreli-
mängu on võimalik õppi-
mas käia EEKL Põltsamaa 
koguduses. Et ka nullist 
muusika õppimist alustanu 
võib kaugele jõuda, kinnitab 
asjaolu, et kevadel lõpeta-
nud noormees tunnistati 
noorkitarristide vabariik-
likul konkursil parimaks. 
Muusikaklassi lõpetanud 
noor võib saadud teadmis-
te ja pillimänguoskustega 
jätkata õppimist näiteks Vil-
jandi Kultuuriakadeemias, 
Tartu Elleri muusikakoolis 
jm. http://poltsamaamuu-
sik.webs.com

Kõrghariduse 
omandamine algab juba 

gümnaasiumis
PÜG innovaatilise koo-

lina järgib õppetööd kor-
raldades globaalseid ja 
riiklikke suundumusi. Nii 
reaal-loodussuunas kui 
majandus-sotsiaalsuunas 
õpetatavad ained loovad 
hea eelduse õppimise jät-

kamiseks insener-tehnilistel 
erialadel. Põltsamaa Ühis-
gümnaasium on alustamas 
koostööd Tallinna Tehni-
kakõrgkooliga (TTK) , kes 
tegeleb juba aastast 2010 
ettevõtlusõppe arendamise-
ga. Sügisel rakendub TTKs 
valikainete moodul, mis 
koosneb neljast õppeainest: 
personaalne areng, mees-
konnatöö ja karjäärivalikud, 
avalikud suhted ja mee-
dia, ideest innovatsioonini, 
ideest teostuseni–äriplaan. 
Aprillis alustame just selle 
mooduli ainekavade üht-
lustamist, et õpilastel, kes 
jätkavad hariduse omanda-
mist TTKs, saaks need PÜ-
Gis õpitud kursused lugeda 
läbituks.

Toetame iga õppija 
arengut

Õppija areng toimub 
õppides – meil saab ja peab 
õppima. Koolis on keemia-, 
füüsika- ja bioloogia prak-
tiliste tööde tarvis vabariigi 
ühed paremad laborid. Li-
saks saavad huvilised osa-
leda õpikodade töös ning 
osaleda praktilises õppes 
piirkonna ettevõtete labo-
rites. Näiteks käisid õpila-
sed Põltsamaa Felixis mah-
lu ensüümide abil selgeks 
muutmas, veini alkoholi-
sisaldust mõõtmas, majo-
neesi valmistamas. E-Piim 
Põltsamaa Meiereis ja Va-
lio Laeva meiereis määrati 
piima kvaliteeti, rasva- ja 
antibiootikumisisaldust ; 
juustu kuivaineprotsenti, 
rasvasisaldust ja soolsust, 
hapukoore kuivainesi-
saldust ning degusteeriti 
jogurteid ja kohupiimak-
reeme. Olustvere TMK la-
boris valmistati pudingut, 
Piimandusmuuseumis jää-
tist ja võid. Ägedate hari-
dusideede konkursil „OH-
HOO!-2012“ tunnistati 
meie koostööprojekt Felixi-
ga peapreemia vääriliseks!

Väärtustatud väärtused
Meie õpilased on ikka 

olnud maakonna aineolüm-
piaadidel väga edukad. Nii 
selgi aastal: inglise keeles 
10. kl arvestuses kaks teist 
ja kaks kolmandat kohta; 
emakeeles 10. kl teine, 12. 
kl esimene ja kolmas koht; 
matemaatikas 10. kl esime-
ne ja teine ning 11. kl esi-
mene-teine koht; füüsikas 
10. kl esimene ja teine ning 
11. kl esimene koht; bio-
loogias 10. kl esimene koht; 
keemias 10. kl esimene ja 
teine ning 12. kl esimene 
koht. Vabariiklikul keemia-
viktoriinil saavutati eelmisel 
aastal viies koht, sel aastal 
ollakse kahe vooru järel tei-
sel kohal – kaotame Nõo 
Reaalgümnaasiumile vaid 1 
punktiga!

PÜG korraldab igal aas-
tal üleriigilist kõnevõistlust 
„Kuldsuud Põltsamaal“, 
millele järgneb huvitav ja 
kõigile rõõmu pakkuv kõ-
nelaager, kus arendatakse 
eneseväljendust, kõnetehni-
kat jm. Õhtul on aatriumis 
pannkoogikohv. Õpilased 
koostavad iseseisvalt me-
nüü, kalkuleerivad, osta-
vad vajalikud toiduained, 
küpsetavad kaks-kolmsada 
ülepannikooki, serveerivad 
külastajatele. Kogu see ette-
võtmine on osa majandus-
sotsiaalsuuna eksamist.

Väärtustamaks aren-
gut ja teadmisi, pakume 
gümnaasiumis õpilastele 
kohustuslikele kursustele 
lisaks valikkursusi: meedia 
ehk on-line kirjutamine, kus 
õpe toimub inglise keeles; 
liiklus (TASUTA 35 h kur-
sus), mille läbimise järel on 
võimalus osaleda Põltsamaa 
Ametikoolis tasulisel sõidu-
kursusel ning sooritada B-
kategooria sõidulubade saa-
miseks vastav eksam. Valida 
saab ka psühholoogiat, pro-
jektiõpet, religiooniõpetust 
ja soome keelt. Õpilased, 
kes osalevad tantsu-, lau-
lu-, näiteringis, orkestris või 
laulukooris, saavad soovi 
korral selle vormistada va-
likkursusena.

Põltsamaal omandatakse 
hea haridus

Et Põltsamaa Ühisgüm-
naasiumis omandavad lõ-
petajad hea ja konkurentsi-
võimelise hariduse, kinnitab 
fakt, et möödunud õppeaas-
tal olid meie kooli lõpetaja-
te riigieksamite tulemused 
maakonna parimad! Kõrg-
koolides jätkas õpinguid 
88% lõpetajatest – valdavalt 
riigieelarvelistel ehk siis ta-
suta kohtadel, eelnevatel 
aastatel 75–83%.

Märkimist väärib ka as-
jaolu, et maksuameti and-
metel on kuus aastat pärast 
kooli lõpetamist (Postimees 
11.04.2012) Jõgeva maa-
konna koolide lõpetajatest 
kõige suuremad palgad just 
Põltsamaa Ühisgümnaasiu-
mi lõpetajatel.

Põltsamaa koolis on ha-
riduse omandanud paljud 
tänased „tegijad“: Riigikoh-
tu esimees Märt Rask, LHV 
panga asutaja, ettevõtja 
Heldur Meerits, režissöör 
ja stsenarist Peep Ped-
manson, Raadio 2 reporter 
Sten Teppan, ERR spordi-
reporter	 Taavi	 Libe	 (2006),	
tudengisatelliidi Estcube 1 
meeskonnaliige Erik Kulu, 
kõrgushüppaja Anna Iljušt-
šenko treener Gaspar Epro 
(2006),	 USA	 Stanfordi	 Üli-
kooli Balti riikide ajaloo 
kuraator	 Liisi	 Eglit	 (2006),	
Linnateatri noored näitle-
jad Liis Lass ning Priit ja 
Märt Pius (2008), Tallinna 
Regionaalhaigla noor kirurg 

„Kaks pead on ikka kaks pead“, ütleb Eesti vanasõna. Aga 
kolm on veelgi parem – eriti kui on käimas keemiliste ainetega 
katsete tegemine. Õpikoda Põltsamaa Felixis.

Koolilaul 2013.

P-Ü-G, Põlt-sa-maa!

Ilmar Kaur, Aasta arst 2013. 
Paljud meie õpilased tööta-
vad kodulinnas spetsialisti-
dena: abilinnapea Sven Lass 
(2001), õigusnõunik Janne 
Salu	 (2006),	 linnakantselei	
spetsialist Kati Kiis (2001), 
heakorrastusspetsialist Rii-
vo Lehiste, IT-spetsialist 
Siim Sild (2005).

Põltsamaal on väga head 
võimalused huvialadega te-
gelemiseks spordi- ja kuns-
tikoolis, Kultuurikeskuse 
ringides ning MTÜ Janek 
Tombaku Rattaklubis. Osa-
leda saab noortekeskuse 
üritustel ja ettevõtmistes.

Et ka kaugemal elava-
tel õpilastel oleks võima-
lus õppida meie koolis ja 

tunniväliselt end arenda-
da, on koolil ühiselamu, 
kus elamine on  õpilasele 
TASUTA.

Vajadusel toimub õppi-
mine individuaalse õppeka-
va alusel e-õppe või skype-i 
abil (näiteks treeninglaagris 
või välismaal viibivatel õpi-
lastel).

Oleme loonud koolis 
võimalused iga õppija aren-
guks ja võimaluste arukas 
kasutamine loob head eel-
dused tulevikus oma elu 
õnnelikult ja hästi elada. Vt 
www.poltsamaa.edu.ee.

Tiia Mikson
Põltsamaa Ühisgümnaa-

siumi õppealajuhataja
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Sekelduste kiuste 
Itaaliasse
Kokkuvõtvalt 
emakeelenädalast
Kiusamisest
Ja muudki

Comeniuse järjekordne kohtumine 
Sitsiilias

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Rahvusvahelisel lasteraa-
matu päeval, 2. aprillil 

tuli meile külla muinasju-
tuvestja Piret Päär. Piret 
Päärile ei ole tee meie kooli 
võõras, ta on korduvalt käi-
nud lugusid vestmas meie 
lugemisöödel. Seekord koh-
tus	ta	päise	päeva	ajal	1.–6.	
klassi õpilastega. Jutte rää-
kides möödusid tunnid kii-
resti. Mõni lugu oli lastele 
juba tuttav, aga ikka oli tore 
seda kuulata, endale ja jutu-
vestjalegi sündmuste käiku 
meelde tuletada.

Jutuvestja ametit on Pi-
ret Päär pidanud 20 aastat 
ja tema enda sõnul 20 aastat 
enne seda ta kuulas teiste 
lugusid. Ehk siis jutuvest-
jaks enne ei saa, kui oled ise 
kuulanud, tähele pannud ja 
meelde jätnud. Samuti soo-
vitas Piret Päär õpilastele 
jutte vesta ka ainetunnis, 
näiteks inimeseõpetuses, 
emakeeles, miks mitte ka 
matemaatikas ja eriti soo-
vitavalt veel enne hirmus 
rasket kontrolltööd.

Et jutuvestja külaskäik 
oli seekord kavas pärimus-
aasta projekti „Lugu loob, 
jutt juhib“ raames, siis 
oodatakse sügisel ka koo-
lipoolset panust jutuvest-
mise kultuuri. Mõtleme ja 
vaatame, kuidas seda kor-
raldame ja palju noori jutu-
vestjaid kooli seinte vahelt 
leiame.

Marju Roosileht

Oli pühapäeva, 3. märtsi 
hommik. Ilm oli talvi-

ne ja tuisune. Ruttu veel vii-
mased asjad kohvrisse, siis 
tass kohvi ja algaski sõit Tal-
linna. Meie reisiseltskonda 
kuulusid peale minu Laura 
Härg 9. klassist, Kristi Nap-
ritson 12. klassist ja Heilika 
Vahtra. Tallinna jõudes oli 
päike tuisust jagu saanud. 
Väike lennuhirm oli kõigil. 
Registreerisime lennule ja 
jäime ootama väljalendu. 
Kuidagi tore oli olla, sest 
pole ju ammu reisil käinud. 
Meie reisimarsruut oli Tal-
linn–Riia–Milano–Catta-
nia.Cattaniast oli vaja jõuda 
Sitsiilia keskpaika, linna ni-
mega Caltanisetta. Lennuk 
Tallinnast väljus õigeaeg-
selt. Meid informeeriti, et 
lend kestab 40 minutit. Oli 
hea meel, et esimene lend 
on nii lühike. Ees ootas ju 
veel kaks lendu.

Lend kujunes aga pike-
maks, sest Riia ei võtnud 
meid lumetormi tõttu vas-
tu ja maandusime uuesti 
Tallinnas. See vahejuhtum 
lõi meie reisiplaani täieli-
kult sassi. Istusime lennukis 
poolteist tundi ja siis len-
dasime tagasi Riiga. Meie 
ooteaeg Riia lennujaama 
transfeeri järjekorras oli 
kuus tundi. Selgus, et öö-
bime Riias ja järgmisel õh-
tul kella seitsmeks jõuame 
Sitsiiliasse. Kõik läks edasi 
õnnelikult kuni sinnamaa-
ni, kui ootasime oma reisi-
kohvreid. Selgus, et Laura 
kohver oli seiklema läinud. 
Jälle asjaajamised lennujaa-
mas ja siis saime lõpuks ke-
vadist Sitsiilia õhku nautida. 
Lennujaama uksest väljudes 
jäin korraks seisma, sest ei 
uskunud oma silmi. Olime 
silmitsi Etna vulkaaniga. 
Otsisime üles fotoaparaa-
did ja püüdsime seda ilu 
jäädvustada. Etna on Eu-
roopa kõrgeim vulkaan ja 
üks aktiivsemaid maailmas. 
Etna kõrgus on umbes 3330 
meetrit ja viimati purskas 
ta enne meie reisi, 20. veeb-
ruaril 2013.

Sõit Caltanisettasse 
kestis poolteist tundi, väl-
jas läks pimedaks ja bussis 
sõites läksid aegajalt kõrvad 
lukku – sõitsime ju mäge-
des. Lõpuks jõudsime siht-
kohta. Vastuvõtt oli soe, 
õpilased läksid peredesse ja 
õpetajad hotelli. Kahjuks ei 
saanud me esimesest pro-
jektipäevast osa võtta, kus 
tutvustati iga riigi tehtud 

koolikiusamise videoid, toi-
mus tutvumine nii õpilaste 
kui ka õpetajate vahel. Järg-
mise päeva hommikul sõit-
sime Palermosse. Bussi ter-
momeeter näitas hommikul 
15 kraadi sooja. Palermos-
se jõudes oli sooja juba 19 
kraadi. Jälgisin bussi aknast 
Sitsiilia imeilusat loodust. 
Kirsid õitsesid, apelsini-
puud olid vilju täis.

Palermos külastasime 
mitmeid vaatamisväärsu-
si. Kõik nad on koondunud 
kesklinna. Arhitektuuri-
mälestistest kuulsamad 
olid Palazzo Reale, Paler-
mo toomkirik, Santa Ca-
terina kirik. Meeldejäävad 
olid	 1863.	 aastal	 parki	 is-
tutatud viigipuud, mis on 
kujunenud omaette vaata-
misväärsuseks. Palermos 
viibisime terve pika päeva. 
Tagasi jõudsime juba pime-
das. Järgmisel hommikul 
tervitas meid vihmane ilm. 
Seekord sõitsime Sitsiilia 
idarannikule Siracusa lin-
na. Seal külastasime samuti 
vaatamisväärsusi. Kõndisi-
me palju jala, trotsides vih-
mast ilma. Pidi ju Sitsiilias 
kogu aeg päike paistma! 
Siracusa linna kaitsepühak 
on Lucia, kes sündis selles 
linnas. Tema mälestuspäev 
on luutsinapäeval, 13. det-
sembril. Siracusa on ajaloo-
line linn, mis kannab endas 
rikkalikku Kreeka kultuu-
ripärandit. Sellest linnast 
on pärit ka suurkuju Arc-
himedes. Linn ise kuulub 

UNESCO kultuuripärandi 
nimistusse.

Kolmandal päeval kü-
lastasime saare lõunaosas 
asuvat linna Agrigento. 
Seal asuvas templite orus 
nägime väga hästi säilinud 
Heraklese, Zeusi ja Hera 
templeid. Jäädvustasime 
need antiiksed ja võimsad 
templid oma fotoaparaati.

Õhtul ootas meid ees 
lõpuõhtu. Saime kätte pro-
jekti tunnistused, jagasime 
riikide vahel kingitusi, nau-
tisime head Sitsiilia muusi-
kat ja toitu.

Ees ootas pikk kodutee. 
Head mälestused sellest 
kaunist maast jäävad kauaks 
meelde.

Tiia Püvi

*

Loosi tahtel sain käia 
3.–8. märtsil Itaalias. 

Reis algas meil väga seiklus-
rohkelt. Esimese öö pidime 
veetma Riias, kuna ilmaolu-
de tõttu sealt lennud ei väl-
junud. Esmaspäeva õhtuks 
jõudsime sihtkohta Cal-
tanisettasse. Minul juhtus 
veel üks äpardus, nimelt kui 
jõudsime Catania lennujaa-
ma, oli mu pagas kadunud. 
Jätkasin reisi ilma kohvrita 
ning teadmatuses.

Mina elasin väga toreda 
ning abivalmis pere juures. 
Tüdruku nimi, kelle juures 
ma elasin, oli Isabella. Ta 
elas koos oma ema, isa ning 

vennaga. Isabella laenas 
mulle oma riideid, jalatseid 
ning kosmeetikat, sest kõik 
minu asjad olid kadunud ja 
sain need alles kolmapäeva 
õhtuks kätte. Isabella ema ja 
isa muretsesid kogu aeg, et 
kas mul on kõik korras või 
kas ma soovin midagi. Nad 
olid tõesti väga hoolivad!

Külastasime kolme päe-
va jooksul palju erinevaid 
Sitsiilia linnasid. Käisime 
mitmetes templites ja kiri-
kutes, mis olid väga uhked 
ja ilusad. Ilmaga meil üldi-
selt vedas, ainult kolmapäev 
oli vihmane, aga muidu oli 
ilus ja päikseline.

Vaatamata kõigele oli 
reis väga tore. Ootan põne-
vusega juba 7. maid, sest siis 
tulevad Comeniuse projek-
tis osalejad Eestisse.

Laura Härg
9. klass

*

Meie reis ei alanud küll 
päris nii, nagu me 

lootnud olime, kuid kui me 
lõpuks Cataniasse kohale 
jõudsime, olid kõik mured 
justkui pühitud. Lennujaa-
mast väljudes nägime kohe 
Etna vulkaani, mis oli väga 
hämmastav. Ilm oli nagu 
Eestis suveõhtul ja igal pool 
olid meie suureks üllatuseks 
palmid.

Kui me Caltanisettasse 
kohale jõudsime, ootasid 
meid bussijaamas võõrus-

tajad. Nad olid väga ärevad 
ja õnnelikud, et me lõpuks 
saabusime. Võõras oli see, 
et nad olid nii energilised ja 
rääkisid väga valjusti ja pal-
ju. Samal õhtul kohtusime 
ka teiste Comeniuse pro-
jektis osalejatega. Seltskond 
oli tore ning kõik olid väga 
sõbralikud.

Perekond, kus ma öö-
bisin, oli väga abivalmis. 
Minu „vend“ Michael oli pe-
res ainuke, kes oskas inglise 
keelt. Teised perekonnaliik-
med olid väga pettunud, et 
ma ei osanud itaalia keelt. 
Suurema osa ajast käisime 
erinevates linnades ekskur-
sioonidel ning kodus veetsi-
me vähe aega. Nii palju, kui 
me seal olime, püüdis ema 
mulle kogu aeg käte abil sel-
geks teha, mis ta mulle öel-
da tahab, aga lõpuks pidi-
me ikka kutsuma Michaeli. 
Ekskursioonidel olles küsis 
Michael kogu aeg, kas ma 
olen näljane või janune, ja 
üldse muretses minu pärast 
pidevalt.

Sitsiilia on väga ilus. 
Tänavatel ringi kõndides 
nägime igal pool palme ja 
mandariinipuid. Tänavad 
näevad välja nagu fi lmides. 
Seal on kitsad ja järsud tä-
navad, pesu ripub tänavate 
kohal nööri peal ning liiklus 
on selline, nagu jumal juha-
tab. Ekskursioonidest meel-
dis mulle kõige rohkem Ag-
rigentos, seal oli liivatempel. 
Sellel päeval, kui Agrigentos 
käisime, oli õues 19 kraadi 
sooja ja see tegi juba ole-
mise väga mõnusaks. Bus-
sis sõites itaallased laulsid 
kogu aeg ja viimasel päeval 
oli neil kaasas ka kitarr, mis 
tegi tuju väga heaks. Üldi-
selt oli Itaalia reis väga tore 
ning ma olen väga õnnelik, 
et mul avanes selline võima-
lus projektis osaleda.

Kristi Napritson
12. klass

Muinasjutu-
vestja 
külaskäik

Eesti delegatsioon Sitsiilias.
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TEATED

Mulle meenub oma koo-
liajast, kuidas klassi-

kaaslased kiusasid endast 
pisemat poissi. Panid ta mõ-
neks ajaks kappi kinni, togi-
sid – ja seda alati valju naeru 
saatel. Mõnele kõrvalisele 
võis see paista naljatamisena, 
ka kiusatav poiss püüdis läbi 
valu juhtunut naljaks keerata. 
Pääsenuna kiusajate käest, 
võis teda näha nutmas – asi 
oli naljast kaugel. Problee-
miga ei tegelenud keegi, sest 
koolis puudus psühholoog, 
kooliarst, ka politseid ei kut-
sutud kooli asja lahendama. 
Olukord lahenes alles aja-
pikku, kui saadi vanemaks, 
targemaks, paranes omava-
heline suhtlus ning klassis va-
litses taas sõbralik õhkkond.

Sarnaseid juhtumeid 
võib leida pea igast koolist 
ning sageli ei oska või ei 
taha keegi mõistagi, et tegu 
on tõsimeeli koolikiusamise 
ja mitte naljateoga.

Millised on põhilised 
müüdid koolikiusamisest ja 
milline on tegelikkus?

Kas ainuke lahendus 
koolikiusamisest pääsemi-
seks ongi vaid vanemaks ja 
targemaks saamine?

Müüt: koolivägivald 
leiab aset siis, kui kedagi 
kooli territooriumil peks-
takse.

Tegelikkus: koolivägi-
vald ei ole ainult peksmine. 
Füüsiliselt võib see tähenda-
da näiteks löömist ja tõuka-
mist, psühholoogiliselt aga 
sõimamist, narrimist, äh-
vardamist, väljapressimist. 

Lisaks kuulub kiusamise 
alla ka kaasõpilase paha-
tahtlik grupist väljaarvami-
ne, tõrjumine, grimassita-
mine, ignoreerimine, teksti 
ja piltidega alandamine ning 
mõnitamine.

Müüt: kiusatav on ise 
selles süüdi, et teda kiusa-
takse.

Tegelikkus: enamjaolt 
satuvad kiusamise ohvriks 
need, kes teistest mingil 
moel erinevad. Olgu selleks 
siis välimus, iseloom või 
mõni muu tegur. Kiusaja 
leiab vajadusel alati põhjuse, 
miks kellelegi liiga teha ning 
seejuures ei anna ta endale 
aru, et kiusatav ise oma sei-
su või olemuse parandami-
seks midagi ette võtta ei saa. 
Kindlasti ei ole koolikiusa-
mine ühelgi juhul õigusta-
tud ega põhjendatud.

Müüt: kiusaja on pärit 
probleemsest perest ning ko-
dused probleemid elab ta väl-
ja koolis, kaasõpilaste peal.

Tegelikkus: sageli on 
kiusajaks just korralikust 

perest ja küllaltki hea õpi-
edukusega nooruk. Enam-
jaolt on nende näol tegu 
oskuslike manipuleerijate-
ga, kes võivad ühtedele olla 
parimaks sõbraks, teistele 
jõhkraks tagakiusajaks. Äs-
sitades teisi kiusamisele, 
jäävad nad ise sageli süüst 
puhtaks ja arvavad ekslikult, 
et nad ei olegi kellelegi mi-
dagi halba teinud.

Müüt: teiste kiusamine 
on lahe ja naljakas.

Tegelikkus: kellegi ta-
gakiusamises ei ole midagi 
lahedat või naljakat – see 
on seaduserikkumine. Iga-
sugune vägivald, ka psüh-
holoogiline, on seadusega 
keelatud ning seadusega 
pahuksisse minejat ootab 
ees karm karistus. Alaealise 
saab politsei suunata komis-
joni, kus talle määratakse 
sobilik mõjutusvahend. Tõ-
sisemate juhtumite korral 
võib asja hakata arutama 
juba kohtunik.

Noorsoopolitseinikuna 
olen oma töös seisnud sa-
geli silmitsi olukordadega, 
kus noored ei taju, et nende 
„mäng“ ja „nali“ üle piiri lä-
hevad. Meenub juhtum, kui 
poisid mängisid vahetunnis 
lumesõda ning loopisid lu-
mekuule ühe klassikaaslase 
pihta. Vaatamata sellele, et 
lumekuulidega pihtasaanu 
palus häälekalt enda kiu-
samine lõpetada, ei teinud 
teised suures lumesõjahoos 
seda kuulmagi. Sel ajal, kui 
teistel lõbu jätkus, olid poi-
si silmad juba pisarates, ta 

tundis alandatust ja paha-
meelt kaasõpilaste julma 
käitumise osas. Ent kool 
peab olema kohaks, kus 
kõik õpilased heameelega 
käivad ja end hästi tun-
nevad. Selleks tuleb kõigil 
anda oma panus, et kooli-
keskkond oleks turvalisem 
ning õhkkond sõbralik.

Sageli on just kaasõpila-
sed sekkunud erinevatesse 
kiusamisjuhtumitesse, abis-
tanud abivajajat ja lõpeta-
nud seeläbi tarbetu vaenu 
kiusatava suhtes. Parima 
panuse koolikiusamise vä-
hendamiseks saab mõis-
tagi anda kiusaja ise. Olles 
kaaslaste vastu sõbralik ja 
lugupidav, õpid ka endast 
lugu pidama. Ära tee teis-
tele seda, mida sa ei taha, et 
sulle tehtaks, ning ära riku 
oma noorusaega ära sea-
duserikkumise eest saadud 
karistusega.

Kui oled koolikiusamise 
ohver või näed kiusamist 
pealt, ära jää oma murega 
üksi. Anna juhtunust kind-
lasti teada oma vanematele, 
õpetajale, sotsiaalpedagoo-
gile, mõnele usaldusväär-
sele täiskasvanule või otse-
joones politseile. Nõu saad 
küsida ka veebikonstaab-
litelt, lasteabi telefonilt 
116111	 või	 veebileheküljelt	
www.lasteabi.ee.

Kersti Raiküla
Lõuna prefektuuri 

noorsoopolitseinik

Koolikiusamine – müüdid ja tegelikkus

Noorsoopolitseinik Kersti 
Raiküla.

Kolmanda veerandi vii-
mane nädal oli terve-

nisti täis emakeelega seotud 
tegemisi.

1.–3. klassini võistlesid 
õpilased ilusaima käekirja 
ja korralikuma vihiku kate-
goorias, kirjutasid etteüt-
lust, lahendasid mõistatusi, 
kunstitunnis joonistasid 
kõnekäände. 12. klassi õpi-
lased lugesid algklassidele 
ette Eno Raua kirjutatud 
lugusid.

1.–4. klassi õpilased õp-
pisid pähe Ellen Niidu luu-
letusi ja parimad said neid 
ka aulas ette kanda. Samal 
nädalal käisid 2. klassi õpi-
lased Eve-Liis Oolo ja Vai-
ko Aasaküla Viljandis Ellen 
Niidule pühendatud võist-
lusel „Midrimaa“ ja said seal 
luuletuse lugemises II koha.

4.–9. klassi õpilased 
tegid õigekirjatesti, oma-
loominguvõistlusel panid 
4.–12. klasside õpilased pa-
berile enda väljamõeldud 
lood. Parimad omaloomin-
gulised palad avaldame 
järgmistes koolilehe numb-
rites.

Pikki aastaid traditsioo-
niks olnud Sakala viktorii-
ni sel õppeaastal koolis ei 
toimu, kuid üks voor siiski 

emakeelenädalal peeti. Õpi-
lased 4.–12. klassini vasta-
sid 20 küsimusele, pooled 
vastused olid leitavad ajale-
hest Sakala ja teised 10 küsi-
must esitati kooli stendidel 
olevate materjalide põhjal. 
Lisaks luges iga võistkond 
ette katkendi raamatust ja 
esitas loetu kohta vastas-
mängijatele küsimuse. Vik-
toriin viidi läbi kolmes va-
nuseastmes.

Väljaspool oma kooli 
käisid õpilased võistlemas 
Viljandis põhikoolide or-
tograafi avõistlusel ja Suu-
re-Jaanis gümnaasiumide 
õigekirjapäeval. Emakee-
lenädala sisse mahtus ka 
õpilaste väljasõit Lõhavere 

hooldekodusse, kus loeti 
sealsetele asukatele luuletu-
si ja lauldi laule.

14. märtsi õhtul lustisid 
lugemishuvilised algklassi-
de lapsed koolimajas une-
ajani. Lugemisöö asemel 
oli seekord tegus õhtu, kus 
õpilased said kuulda And-
rus Kivirähki ja Wimbergi 
kirjutatud naljakaid lugusid, 
punusid nööre, meisterda-
sid kaarte ja hampelmanne, 
mängisid peamurdmismän-
ge ja pidasid piknikut.

Veerandi viimaseks 
päevaks oli kooli külla pa-
lutud kirjanik Mika Kerä-
nen. Soome rahvusest, kuid 
eesti keeles ja Eesti lastele 
kirjutav Tartu mees rääkis 

õpilastele nii Supilinnast, 
jalgpallist kui kirjaniku 
elu erinevatest tahkudest. 
Aiandushuviline kirjanik 
uuris huviga meie kooli tal-
veaeda ning kiitis meie kooli 
lõunasööki.

Igal aastal peetav ema-
keelenädal aitab meeles pi-
dada, et emakeel ei ole ainult 
keel, mida iga päev ükskõik 
kuidas räägime, vaid ka ilu-
sad laulud, luuletused, head 
mõtted ja õigekiri.

Marju Roosileht

Emakeelenädal

Kirjanik Mika Keränen kooli 
talveaias (foto Marju Roosi-
leht).

Etteütlus:
1. klass  Markus Koks, Mariliis Soo
2. klass  Anna Linda Meerbach, Keiro Karu
3. klass  Egert Tsõmbalov, Anett Kalberg

Ärakiri:
1. klass  Mihkel Koitmäe, Heleri Kiik
2. klass  Anna Linda Meerbach, Vaiko Aasaküla
3. klass  Romy-Liis Kiik, Ingmar Tõnisson

Kaunid vihikud:
1. klass  Gert-Marten Kaup, Heleri Kiik
2. klass  Roger Rätsepso, Tuuli Randmäe
3. klass  Kirsika Tõruvere, Algys Taust

Parimad luuletuste lugejad:
1. klass  Markus Koks
2. klass  Henrik Leier
3. klass  Allar Tõnisson
4. klass  Egle Eiert
Eripreemia Eve-Liis Oolo ja Vaiko Aasaküla

Parimad eesti keele õigekirjas:
4. klass  Kert Keres
5. klass  Merilin Prantsus
6.	klass	 	 Agatha	Dooni	Murro
7. klass  Marvin Helstein
8. klass  Sanna Härm
9. klass  Kadi Rohelpuu
10. klass  Geti Kundla
11. klass  Gea Rumjantseva
12. klass  Tarvo Toomel

Viktoriini võitjad:
4.–6.	klass	 I	koht	ja	üldvõitja	6. klass (Nele Grenman, 
 Kaile Eiert, Merlin Suur)
7.–9. klass I koht 7. klass (Ines Safj anova, Pirkit Stroo,  
 Liis Koort)
10.–12. klass I koht 11. klass (Gea Rumjantseva, 
 Maarja-Liis Helü, Martin Remmer)

Parimad omaloomingu kirjutajad:
I	koht	 Agatha	Dooni	Murro	(6.	klass)
II koht Merilin Prantsus (5. klass), 
 Laura Tähemaa (12. klass), 
 Teele Vahtra (12. klass)
III koht Ruth Gertrud Rass (9. klass)

Emakeelenädala tublimad

Emadepäeva 
kontsertõhtu

9. mail kell 18.00
Võhma Gümnaasiumi 

aulas

2. klass “ajab kärbseid pähe”.
Lasteaialapsed esitasid lõbusa luuletuse.

Emadepäeva 
kontsertõhtu

9. mail kell 18.00
Võhma Gümnaasiumi 
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SPORDIST

Mälumäng teeb väikese vaheaja
7. aprillil lõpetasid mälumän-
gurid selle hooaja ja teevad 
sügiseni väikese hingetõmbe-
pausi. Mäng oli algusest lõ-
puni üsna tasavägine ja lõpu-
spurt erilisi üllatusi kaasa ei 
toonud. Erinevalt eelnevate 
aastatega pidi Oisu võistkond 
esikoha loovutama. Viimases 
voorus koostasid võistkon-
nad ise küsimused ja said 
vastavalt vastatud küsimus-
tele ka punkte.

Lõpparvestuses jagunesid 
kohad järgmiselt:

Mäluauk (Rein Alliksaar, 
Ilmar Roosioks, Raivo Igna-
tov) võttis 47 punktiga esi-
koha.

II koht 40,5 punktiga kuu-
lus võistkonnale Mälu, mida 
esindasid Luule Tiirmaa, Karl 
Nõmm (hiljem Ingrid Vesik) 
ja Valdis Naaber.

III koht 38,5 punktiga 
võistkonnale Lõvid ja Jäne-
sed: Vahur Juudas, Toomas 
Israel ja Maire Kaldma.

Neljandana nende kan-
dadel 38 punktiga võistkond 
Oravad: Andrei Orav, Viktor 
Vahter.

V koht Oisu: Aleksander 
Šmatov, Mihkel Kunila, Jana 
Šmatov.

Võhmas toimus 30. 
märtsil 3+3 võrkpalli-

turniir, kus võttis osa 9 võist-
konda. Võistkondi oli üle 
Eesti – Keilast, Tartust, Tal-
linnast, Põlvast, Otepäält, 
Võhmast ja Põltsamaalt. 
Võisteldi kahes vanusegru-
pis: noored ja veteranid. 
Noorte grupis võitis Keila, 
teiseks tuli „Tempo“ (Tal-
linn) ja kolmandat kohta 
anti välja kaks – Põltsamaa 
ja Põlva võistkonnale. Vete-
ranides võitis Keila, teiseks 
tuli „Pehmed ja Karvased“ 
(Tartu–Otepää) ning kol-
mandaks Võhma võistkond.

Võistluste kordamineku-
le aitas kaasas Aare Järvik, 

kes organiseeris võistleja-
tele külastuse OÜ-sse Eesti 
Valgus. Peter Paul Wüthrich 
tutvustas väga ilmekalt oma 
ettevõtte tegevust ja tule-
viku nägemust. Võistluste 
kordaminekule andsid oma 
panused veel kohtunikud 
Ants Saluste, Sanna Härm 
ja Renita Salur. Õhtu lõpe-
tati viie-tunnise tantsuga 
ansambli Mait & Margus 
Band saatel.

Spordiklubi Mix tänab 
Võhma spordirahvast võist-
luste korraldamise eest.

Kaja Toom
SK MIX

3+3 võrkpalliturniir 
Võhmas

Pikkade traditsioonidega 
naabrite turniiri võrk-

pallis korraldasid seekord 
Vana-Võidu sportlased 
eesotsas nende väsimatu 
võrkpalluri Villu Kanguriga. 
4.–5. aprillil osalesid taas-
kord ka Võhma linna nais- 
ja meeskond, kes saavutasid 
seekord kolmanda koha.

Naiskond mängis koos-
seisus: Ilme Mägi, Maila 
Meltsas, Enna Tikas, Virge 

Saar, Evi Putrolainen, Sirje 
Goroško ja Inga Reinmaa.

Mehed mängisid koos-
seisus: Viljo Prantsus, Ivar 
Avik, Kuldar Roosipuu, 
Kert Aasavelt, Agu Ots ja 
Indrek Ots.

Sügisel toimub turniir 
Kolga-Jaanis.

Head treenimist!

Aare Järvik

Võrkpallurid naabrite 
turniiril

Viimastel aastatel on Võh-
ma ja Põltsamaa linnade 

vahelised suhted üsna ela-
vaks muutunud. Põltsamaa 
linnavolikogu liige ja spordi-
fanaatik Villu Ojassalu eest-
vedamisel toimuvad linnade 
volikogude ja linnavalitsuste 
vahelised võistlused erineva-
tel spordialadel.

Pühapäeval, 14. aprillil 
kohtusid nimetatud võist-

konnad taas Võhma spordi-
hoones võrkpallis, kus pärast 
tasavägist heitlust väljusid 
võitjatena nooremad mängi-
jad Põltsamaalt. Võhma linna 
esindasid sel võistlusel Riine 
Ant, Ilme Mägi, Ago Vingis-
sar, Avo Põder, Kuuno Tiitus 
ja allakirjutanu.

Aare Järvik

Sõprusmängust 
võrkpallis

Head spordisõbrad ja linnakodanikud!
Taas on kaks aastat läinud linnulennul ja mõni nädal veel jäänud Sakala 
mängude avamiseni. Võhma linn on iga kord saatnud oma esindused 
sellele spordipeole, nii ka sel korral. Siinkohal avaldame mängude aja-
kava, et võistelda soovijad saaksid endast märku anda Aare Järvikule 
(aare@vohma.ee või 528 6574) hiljemalt 8. maiks 2013.
Täpsem info Aare Järvikult.

Ajaloolise Viljandimaa 
XI Sakala Mängud
17.–19. mai 2013
Sakala Mängude avamine 
17. mail kell 17.00 Viljandi Spordihoones.

Spordivõistlused:
17. mai kell 17.30 meeste võrkpall Viljandi Spordihoones
17. mai kell 17.30 naiste võrkpall Viljandi Spordihoones
18. mai kell 10.00 meeste võrkpall Viljandi Spordihoones, 
 Viljandi Jakobsoni Koolis
18. mai kell 10.00 naiste võrkpall Viljandi Kesklinna Koolis
18. mai kell 10.00 kergejõustik Viljandi järveäärsel staadionil
18. mai kell 11.00 petank Viljandi Kaare Kooli spordiväljakul
18. mai kell 11.00 male Viljandi Paalalinna Kooli sööklas
18. mai kell 11.00 jalgratta maastikusõit Viljandi järve ääres, 
 endise Vikerkaare platsil
18. mai kell 14.00 mälumäng Viljandi Sakala Keskuses
19. mai kell 10.00 poiste jalgpall Viljandi järveäärse kunstmuru väljakul
19. mai kell 10.00 meeste korvpall Viljandi järveäärsel korvpalli 
 välisväljakukl
19. mai kell 10.00 lauatennis Viljandi Spordihoone vanas saalis
19. mai kell 12.00 vabamaadlus Viljandi Spordihoone uues saalis

„Hõbedane“ Mälu: (vasakult) Valdis Naaber, Ingrid Vesik, nende vastas Luule 
Tiirmaa.

30. aprillil kell 20.00 Pilistvere kirikus

Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane
Maria Gertsjak, Ele Millistfer

Pilistvere Noortekoor

Sissepääs prii. Soovi korral annetus kontserdi toetuseks

Karge kirik. Soojas südames Marie-Helene

„Kuldne“ Mäluauk: (vasakult) Raivo Ignatov, Ilmar Roosileht, Rein Alliksaar.

„Pronksid“ Lõvid ja Jänesed: (vasakult) Maire Kaldma, Too-
mas Israel, Vahur Juudas.

Mälumängu läbiviimist koordineerib sekretariaat: Mati Roos-
maa ja Annika Alliksaar.

VI koht Mummuke: Rai-
vo Vares, Aare Alliksaar, Ee-
rik Veski.

VII koht Targad tütred: 
Kelli ja Tuuli Randmäe isaga.

Mängu juhtis suurte ko-
gemustega mälumängur ja 
mängujuht Mati Roosmaa 
Türilt. Sekretäriks Annika 
Alliksaar.

Kohtumiseni sügisel!

Tekst ja fotod 
Riina Pakane, 

kultuurikeskuse direktor

Pühapäeval, 26. mail algusega 10.00
Kõo vallamaja hoovil

KÕO KÜLALAAT

Kaupa igale maitsele
Loterii
Kõplanäitus
Taidlejate kontsert
Rohevahetus
Kõo Kange Mehe võistlus

Tule ja veeda üks 

mõnus pühapäev!

Kauplemiseks registreerimine tel 5345 2548 Marju Roosileht
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Võhma Linnalehte esindab:
Angela Härm  tel. 437 7228

Aadress:
Tallinna 15
70603 Võhma

Küljendus ja trükk:
Vali Press OÜ
Põltsamaa, tel. 776 8877

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Igal rah-
val on niisugune valitsus, keda ta väärib”. Õigeid vastu-
seid laekus 28.
Loosiõnn naeratas Imbi Aasale (Aas).
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

OÜ Prenton ostab põllu- ja metsamaad.
Ago Vingissar 505 1303

Müüa 2-toaline ahiküttega korter Võhmas Kalevi tn 3, 
I korrusel. Hind 3500 eurot, tingimise võimalus. Teateid ja 
võtit korteri vaatamiseks saab sotsiaalnõuniku juurest.
Telefon 5669 5308.

OÜ TM Energy teatab:
Müüa lõhutud küttepuid, 30 ja 50 cm, lehtpuu, 
metsakuiv kuusk. Info 523 5877.
Müüa küttepuid: lepp, metsakuiv kuusk. Info 526 3881.
Müüa lõhutud küttepuid. Info 5336 3931.
Müüa küttepuid, lõhutud 30 ja 50 cm, kuiv, märg.
Info 775 2018, 5191 8165.

AHTO KIVILA
04.04.1973 – 10.03.2013

SILVI PIIRSALU
08.05.1929 – 07.04.2013

HILJA KANDLA
03.02.1936 – 10.04.2013

LEEVI TIKKA
17.11.1932 – 13.04.2013

Mälestame

ÕNNITLEME APRILLIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Aeg voolab kui jõgi ja kaasa sind kannab.
Aeg juustele eluhõbeda annab.
Aeg kauneid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamele loob.
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Avalik ruum – koduuksest välja ühisesse ruumi: 
kuidas panustame, kuidas hoolitseme?

Infopäev
Pilistvere koguduse pastoraadi 

seminariruumides 
Reedel,  26. aprillil kell 13-16

Päevakava:
12.45-13.00  kogunemine, avasõnad
13.00-14.00  Avalik ruum: näiteid meilt ja mujalt 
 (Heiki Kalberg, maastikuarhitekt)
                      Arutelu
14.00-15.00  Mõtteid Pilistvere kirikuküla (p)arendamisest 
 (Sulev Nurme, maastikuarhitekt )
                    Arutelu
15.00-16.00 Kohvilaud, vaba arutelu

Infopäevale on oodatud  avaliku-, era- ja mittetulundus-
sektori esindajad, samuti kõik huvilised, kellele teema huvi 
pakub.
Eelregistreerimist ei ole, ruumi jätkub kõgile
Info: Hermann Kalmus 55 32 789

Võhma Linnaleht nr. 178
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

92 01.04  MAGDA-ALINE SÄRG
90 12.04  ALICE MASING
87 21.04  LAINE KULD
83 08.04  OLGA PIMENOVA
 28.04  ANNI-MARIE SAARITS
82 03.04  ENDEL MEOKAS
81 16.04  HELJU ARUMÄE
80 19.04  VAIKE MÄNNIK
75 02.04  IVI ZERNOVA
 15.04  VELLO SEEMANN
 16.04  OTT VÕHMA
70 03.04  ANTS LEHTLA
 04.04  TOIVO SAAR
65 16.04  KALLE TEOR
 24.04  LJUBOV ŠARŠOVA
60 01.04  MARIKA SARITS
 23.04  LEA REMMEL

 04.04  TOIVO SAAR
65 16.04  KALLE TEOR
 24.04  LJUBOV ŠARŠOVA
60 01.04  MARIKA SARITS
 23.04  LEA REMMEL

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused talvekirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

Kontakt: Hermann Kalmus 55 32 789 
hermann.kalmus@eelk.ee 

30. aprill, T  kell 20.00 noortekontsert 
"Vaba Tahte Ülistus"

1. mai, K    Teeme Ära! talgud – 
Algus kell 11.00 kirkla aida juures

5. mai, P   Jumalateenistus armualauaga kell 13.00 
Alustame teenistusi suures kirikus

19. mai, P Nelipüha. Leeri õnnistamine. 
Algus kell 13.00


