
Tunnustatud südame-
arst, professor Mar-

gus Viigimaa pani süda-
menädala puhul kirja 22 
kõige tähtsamat soovi, 
mida oma südame heaks 
järgida. Seda mitte ainult 
südamenädalal, vaid iga 
päev.

1. “Head” geenid on laev, 
kapten oled sina ise.

2. Positiivne ellusuhtumi-
ne hoiab südame tervena.

3. Unistusteni aitavad jõu-
da tervena elatud aastad, hoia 
oma südant iga päev.

4. Nii nagu ükski kaev ei 
ole põhjatu, ei ole ka sinu ter-
visevaru piiramatu.

5. Terved hambad on sü-
dame jaoks olulised, nii vä-
hendad südamehaiguste riski.

6. Arvesta lastega, sinu 
tervislik eluviis on eeskujuks 
su lastele ja nende sõpradele.

7. Suitsetamisest loobu-
des väheneb südamehaiguse 
risk kolm korda!

8. Suitsetamine lõpeta 
kohe, ilma “aga”-de, “või”-de 
ja tulevikku lükatud tähtae-
gadeta.

9. Suhkrustatud joogid on 
salakavalad. Peidetud suhkur 
tõstab kaalu ja muudab aine-
vahetuse laisaks, see on tee 
südame- ja suhkruhaiguseni.

10. Etiketid toiduainete 
pakenditel on sinu tervise hu-
vides – võta need luubi alla ja 
vali väiksema suhkru- ja ras-
vasisaldusega tooteid.

11. Söö kala! Vähemalt 
kaks korda nädalas!

12. Südamele meeldivad 
puu- ja juurviljad, täistera-
tooted ning vähese rasvasi-
saldusega piimatooted.

13. Ole ise gurmeekokk 
– ära lase soolal tappa toidu 
maitset!

14. Stopp soolale kodus, 
kasuta toiduvalmistamisel 
parem ürte. Valmistoitudes 
on soola niigi palju.

15. Lisa oma elule värvi 
iga päev viie erineva puu- ja 
juurviljaga!

16. Ole mõõdukas alko-
holi tarvitamisel. Päevas on 
lubatud meestele kaks drinki, 
naistele üks.

17. Ära riku südame rüt-
mi – alkohol kahjustab otse-
selt südamerütmi kontrolli-
vaid rakke.

18. Jaluta halb minema! 
30 minutit kõndi iga päev pe-
letab stressi ja teeb südame 
tugevaks.

19. Muuda liikumine lõ-
busaks, kutsu kaasa sõbrad 
või liitu rühmatreeninguga.

20. Kaalu juhtimine – liht-
sam kui autojuhtimine: pane 
paika sihtpunkt, vali õige 
kütus ja kiirus ning jõuadki 
pärale.

21. Vöökoht luubi alla – 
naiste vööümbermõõt olgu 
alla 88 cm ja meestel alla 102 
cm.

22. Numbrid, mida karta: 
vererõhk suurem kui 140/90 
mmHg, üldkolesterool üle 
5 mmol/l, veresuhkur üle 6 
mmol/l.
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XVIII Võhma 
linna päevad ja 
Kesk-Eesti laat  
1.–2. augustil Võhmas
1. august ansambel Hellad Velled ja 
DJ Tõnis Kotsar
2. august ansambel Apelsin ja ret-
rodisko DJ Lauri Hermann Elmari 
raadiost

Lasteala, noorteprogramm, 
spordiprogramm, töötoad, ajaloorong 
ja palju muud põnevat igale eale.

Pühapäeval, 20. aprillil toimus südamenädala raames 
linnarahvaga ümber linna tervisematk. Igas vanuses mat-
kajad alustasid keskpäeval kaarhalli (uisuväljak) juurest 
oma kolme kilomeetri pikkust teekonda. Päike säras täies 
hiilguses ja naeratus näol liiguti üheskoos. Meel oli hea ja 
kõik vaprad läbisid oma tervisekilomeetrid.

Südametervis
Iga aasta aprillis on saa-

nud kenaks traditsiooniks 
mõelda tavapärasest enam 
oma südame tervisele. Liiku-
misaasta toetamiseks ja tähis-
tamiseks on see pühendatud 
liikumisele, mis on hea tervi-
se üks peamisi aluseid.

Südametervisele pühen-
datud ettevõtmised üle Eesti 
algasid juba kuu alguses ning 
jätkuvad ka peale südamenä-
dala lõppu kuni kuu lõpuni.

Südame jaoks kasulik 
liikumine on aeroobne tree-
ning, näiteks jalgrattasõit, 
tantsimine, kiire kõnd, rull-
uisutamine, jooksmine jms, 
mistõttu leiabki enim aset 
just nende aladega seotud 
üritusi.

Viljandi Lossimägedes-
se on  27.  aprillil  oodatud 
kõik mehed end proovile 
panema  “Mehiste Meeste 
Rajal”.

Viljandi maavalitsuse 
terviseedenduse peaspet-
sialisti Kärt Russaku sõnul 
on kogu sündmus suunatud 
meeste kehalise aktiivsu-
se ergutamisele. „Lihtsalt 
jooksmine või jõusaalis ras-
simine võib mõnikord ka 
natuke üksluiseks muutuda. 
Pühapäeval saab vabas õhus 
proovida ekstreemseid ja 
lõbusaid spordialasid nagu 
rippsillalt laskumine, vi-

bulaskmine ja palju muud. 
Kõikide alade läbimine võ-
tab aega paar tundi ning 
lauluväljakule on püsti pan-
dud ka nn lõõgastuspunkt, 
kus muuhulgas on võimalik 
mõõta tervisenäitajaid. Me-
hed satuvad endiselt arsti 
juurde liiga harva või liiga 
hilja,“ nentis Russak.

Südamekuu raames on 
terviseedendajad juba mit-
mendat aastat järjest soovi-
nud eraldi tähelepanu pöö-
rata meestele, sest naiste 
tervisenäitajad on meeste 
omadest paremad.

Tänavu Presidendilt 
Eesti Punase Risti III klas-
si teenetemärgi pälvinud 
meestearst Margus Punab 
leiab, et Eesti meeste tervis 
on viimaste aastatega para-
nenud. “Viimased kolm-neli 
aastat on meeste keskmine 
oodatav eluiga tõusma ha-
kanud, see on kõige täht-
sam, et me oleme tervi-
sekriisist välja jõudnud,” 
rääkis Punab.

Üldise positiivse dü-
naamika taustal on Punab 
võrdlusena välja toonud, et 
Eesti meeste ja naiste ooda-
tava eluea vahel on kümme 
aastat. Samuti on kümme 
aastat Eesti meeste ja Rootsi 
meeste oodatava eluea va-
hel.

Stabiilsetes ühiskonda-
des peetaksegi tema sõnul 
normaalseks, kui meeste ja 
naiste keskmise oodatava 
eluea vahe on kaks kuni neli 
aastat. „Eesti mehed sure-
vad umbes kuus aastat liiga 
vara,“ tõdes Punab.

Iga samm loeb!

Allikad:
Tervise Arengu Instituut, 

Viljandi Maavalitsus

22 südame soovi

Info müügikohtade hindadest

Laadal osalemine on tasuline. Müügipiletite hinnad on järgmised:
• kauplejatele (v.a toitlustajad) peaplatsil ja tänaval müügikoht suurusega 3 x 3 m
 kuni 27. juuli 2014. a 30 eurot, alates 28. juulist 2014. a 40 eurot;
 Võhma linna elanikele (rahvastikuregistri järgi) 5 eurot
• toitlustajatele ja alkohoolse joogiga kauplejatele
 peaplatsil müügikoha suurus 7 m (laius) x 5 m (sügavus) 230 eurot
• omavalmistatud käsitööga kauplejatele
 peaplatsil ja tänaval müügikoht suurusega 3 x 3 m 5 eurot
• atraktsioonidele (batuut, elektriautod, karussell, ratsutamine jm)
 Silla tänava muruplatsil 60 eurot;
• kavavälistele atraktsioonidele kella 19.00 kuni 02.00 (batuut, karussell, osavusmäng jms) 

peaplatsil 60 eurot.
Elektri kasutajad tasuvad:
• valgustusvoolu (ühefaasiline) eest 6 eurot;
• tööstusvoolu (kolmefaasiline) eest 15 eurot.

Korralduskomisjon
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Koostöös peitub jõud!
A. H. Tammsaare romaanist „Tõde ja õigus“ teavad kõik, kuidas kaks meest terve oma 

elu üksteisega vägikaigast vedasid. Kaks naabrimeest – suured ja tugevad – Andres ja 
Pearu – mõelda vaid, mida nad oleksid võinud KOOS ära teha, kui neil oleks olnud vaid 
soov midagi ühiselt korda saata. Et meiega nii ei juhtuks, peame me oma mõtted ja teod 
koondama ning ühiselt tegevusi planeerima ja ellu viima.

Eelmises lehes andsime teada, et Võhma Kultuurikeskuse asemel on meil nüüd Võhma 
Vaba Aja Keskus. Keskus koondab enda alla erinevad valdkonnad spordi-, noorsootöö-, 
kultuuri- ja huvitegevuse erinevale eale. Võhma linn on oma territooriumilt väga väike ja 
selline tegevuste koondamine aitab teha koostööd erinevate valdkondade vahel ja saada 
parema tulemuse. Vaba Aja Keskuse loomise mõte Võhmas ei ole uus. Linna arengukavas, 
mis on koostatud 2009. aastal, oli 2011. aasta eesmärgiks vabaaja keskuse loomine. Sellel 
ajal taheti ühtse tegevuse alla viia kultuuri- ja noorsootöö valdkond. Mõeldes aga tege-
vusvaldkondadele laiemalt, otsustasime ka spordi ja eakate tegevuse Vaba Aja Keskuse 
koordineerida jätta. Tegevusi läbi viima hakatakse erinevates majades, nii toimub kultuu-
riline tegevus ikka Vaba Aja Keskuses, sporditegevus spordihoones, noorsootöö tegevus 
kaarhallis ning eakad tegutsevad nii päevakeskuses kui Vaba Aja Keskuses.

Viimastel kuudel noortega kohtudes on nende peamiseks küsimuseks olnud, millal 
tuleb meile noortekeskus? Hetkel ei oska kindlat aega öelda, aga oma edaspidises tegevu-
se püüdleme selle poole, et Võhma noor saaks noortekeskuse. Esimene suur ülelinnaline 
noorteüritus, mille noored ise algatasid, saab toimuma Vaba Aja Keskuses 2. mail. Jälgige 
reklaami!

Alates 1. aprillist on tööl Vaba Aja Keskuse juhataja Silvia Murro. Maikuust võtame 
tööle ka noorsootöö- ja spordispetsialisti, kes hakkab sisulist tööd tegema noortega ja 
korraldama linna sporditegevust. Loodame väga, et aasta teisel poolel saab uue hoo sisse 
nii noorsootöö- kui ka sporditegevus.

Spordivaldkonnas on aktiivsemaks muutunud meie spordiklubi Võhma. Klubi juha-
tuses on toimunud muutused. Spordiklubi juhatuse esimees on Enno Rohelpuu ja liik-
meteks Kuuno Tiitus, Hannes Männik, Mati Tiirmaa ja Ants Saluste. Spordiklubi esitas 
projekti kohaliku omaalgatuse programmi ja selle rahastamise korral saab korrastatud 
pentanki väljak staadioni juures. Spordis on viimasel ajal väga tublid olnud meie noored 
käsipallurid ja maadlejatest on esikohti noppinud Kevin Aas. Soovin neile jätkuvat visa-
dust ja edasipürgimist.

Aprillikuus on meie näitering Rassijad esinenud mitmeid kordi lavalaudadel. Aprilli 
teisel laupäeval toimus Viljandimaa näitemängupäev Pilistveres. Üles astusid erinevad 
näitetrupid Viljandimaalt ja Võhma näitering mängis katkendit etendusest „Polkovniku 
lesk“. Koju tuldi parima lavakujunduse ja kostüümide preemiatega. Ülestõusmispühade 
laupäeval oli linnarahval võimalus näha meie näiteringi Rassijad uut etendust „Mees, nai-
ne ja kontsert“. Vaatamata soojale kevadilmale oli saal rahvast täis. Etendus oli väga hästi 
lavastatud, näitlejad tegid suurepärase koosmängu ja osatäitjate erinevad karakterid and-
sid lavastusele värvi. Ei saa kiitmata jätta lavakujundust ja kostüüme, kus iga väiksemgi 
detail oli kindlalt paigas. Kiidusõnad kogu meeskonnale ja loodame, et sügisel on taas-
kord võimalus meie linnarahval veel etendust näha.

Eelmisel nädalal tähistasid erinevad linna asutused südamenädalat. Kogu nädala vältel 
sai teha erinevaid tegevusi: oli liikumispäev, võimlemispäev ja jalgrattapäev. Jalgrattapäe-
va aitas läbi viia Sirli Leier Maanteeametist. Pühapäeval toimus ülelinnaline liikumispäev, 
kus ühiselt tantsiti Maire Ilvese eestvedamisel line-tantsu ja matkati ümber linna. Karas-
tavat mahlajooki pakkus meie mahlatehas Largo. Tänusõnad kõigile asutustele, kes viisid 
läbi erinevaid tegevusi ja sel nädalal suurema tähelepanu alla võtsid tervise ja liikumise.

Linnavalitsuse koosseisus on toimunud ka mõningad muutused. Kolme raamatupida-
ja asemel on alates aprillis tööl kaks. Suured tänusõnad tehtud töö eest tahan öelda Silvi 
Viilipile, kes töötas Võhma linnavalitsuses raamatupidajana 19 aastat.

Üleriigilised „Teeme Ära!“ talgud toimuvad sel aastal 3. mail. Võhmas aga teeme 1. 
mail kell 11.00–15.00 ühiselt korda meie Tooma tänava ääres oleva tervisepargi. Kes soo-
vib käed külge panna ja koristustöödes kaasa aidata, siis töökindad kaasa ja ole kohal. 
Pakume suppi ja kringlit.

Alustasime aasta algul uue arengukava koostamisega. Esimene meeskondade kok-
kusaamine oli 1. aprillil. Arengukava koostamise protsessi aitab meil läbi viia Järvamaa 
Arenduskeskus. Aprillis ja mais vaatavad volikogu komisjonid läbi eelneva arengukava 
tegevused, uuendavad hetkeolukorda ja järgneva perioodi tegevusi. Järgmine meeskonda-
de ühine kokkusaamine on 15. mail kell 16.30 Vaba Aja Keskuses. Mais ja juunis kutsume 
linnaelanikke osalema arengukava aruteludel. See on just õige aeg avaldada oma arvamust 
ja mõtteid järgnevateks aastateks. Maikuu linnalehes viime läbi ka rahva küsitluse, kus 
ootame teiepoolseid mõtteid ning ettepanekuid.

Viimastel nädalatel on muret teinud õhtused ja öised korrarikkumised linnas. Sõide-
takse autodega, valimata kohti, ja kogunetakse laste mänguväljakule alkoholi tarbima. Ta-
han siinkohal linnaelanikke üles kutsuda, et kui märkate sellist korrarikkumist, mis häirib 
kaasinimesi, siis helistage 110 ja andke sellest teada. Olen meie kohaliku konstaabliga sel 
teemal rääkinud ja selgub, et Võhmast pole tulnud ametlikke teateid. Õhtusel ajal on kor-
rarikkujad üldjuhul ikkagi meie enda linnaelanikud ja enamjaolt me tunneme neid. Kui te 
ei julge neid ise korrale kutsuda, siis palun andke sellest teada politseile. Vaid nii saame 
oma linnas korda tagada, kui oleme ise aktiivsed märkajad ja informeerijad.

Eelinfona annan teada, et sel aastal toimub 23. Juunil, jaanipäeval Sakala maleva eest-
vedamisel Viljandimaa Maakaitsepäev Võhmas. Päev tõotab tulla vahva, sest oma tööd, 
tehnikat ja varustust on tutvustamas erinevad jõustruktuurid: päästeamet, politsei ja kait-
seliit. Näituse vaatajad saavad hea ülevaate erinevatest relvaliikidest ja tehnikast. Kind-
lasti ei puudu sellest päevast ka sõdurisupp. Nii et kõik linnaelanikud on oodatud kas 
üksi või koos peredega osalema maakaitsepäeval Võhmas. Õhtul aga saame kokku linna 
jaanitulel. Täpsem info ilmub maikuu linnalehes.

Soovin kõigile kaunist kevadet ja märgake tärkavat loodust enda ümber!

Linnapea veerg

Anneli Siimussaar 
Võhma Linnavolikogu töömailt

19. märtsi istung
Võhma Linnavalitsuse I 

korruse saalis. Istungit ju-
hatas linnavolikogu esimees 
Leida Kuld, protokollis Siiri 
Voll.

Istungist võtsid osa lin-
navolikogu liikmed: Riine 
Ant, Ülle Helü, Lea Ibrus, 
Tiit Kruusimäe, Leida Kuld, 
Luule Tiirmaa, Eha Trei, Jaan 
Voll, Elke Klara Wüthrich, 
puudusid Hannes Männik 
ja Ago Vingissar. Kutsutud 
ehitusnõunik Avo Põder, lin-
napea Anneli Siimussaar ja 
linnavalitsuse liikmed: Lea 
Ibrus, Kaja Notta, Tiina Ran-
ne.

1. Võhma linna ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava täienda-
mine

Sõna anti ettekandeks A. 
Põdrale. Küsimuse esitas T. 
Kruusimäe.

Võhma linna ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooni arenda-
mise kava 2012–2024 täien-
dati lisaga 11 ,,Võhma linna 
vee- ja kanalisatsioonisüs-
teemide rekonstrueerimise ja 
rajamise tasuvusuuring”.

2. Arengukava ja eelar-
vestrateegia koostamise, 
menetlemise ja muutmise 
kord

Kuulati T. Ranne ettekan-
net. Küsimuse esitas E. Tikas.

Määrusega sätestatakse 
Võhma linna arengukava ja 
eelarvestrateegia koostami-
se, menetlemise ja muutmise 
kord.

Arengukavas esitatak-
se linna majandusliku, sot-
siaalse ja kultuurilise kesk-
konna arengu pikaajalised 
suundumused ja vajadused, 
probleemide ja võimaluste 
hetkeolukorra analüüs te-
gevusvaldkondade lõikes, 
tegevusvaldkondade stratee-
gilised eesmärgid ja nende 
täitmiseks vajalikud tege-
vused arengukava perioodi 
lõpuni. Eelarvestrateegia on 
arengukava osaks olev fi -
nantsplaan, mis koostatakse 
arengukavas sätestatud ees-
märkide saavutamiseks pla-
neeritud tegevuste fi nantsee-
rimiseks.

3. Info ja kirjavahetus
Kuulati linnapea A. Sii-

mussaare infot:
3.1. Tõrvikutega ra-

hujooks läbib Võhmat 
25.07.2014, ühineda võivad 
kohalikud jooksjad, jooksjate 
innustamiseks võib korral-
dada vastuvõtuürituse, neid 
kostitada;

3.2. SA Innove karjääri- 
ja õppenõustamissüsteemi 
muudatustest, 1.septembriks 
2014 avatakse Rajaleidja kes-
kused;

3.3. Viljandimaa omava-
litsuste ja riigiasutuste juh-
tide töökohtumisel Viljandi 
politseijaoskonnas Lõuna 
prefektuuri juhi Tarmo Koh-
viga räägitust;

3.4. Päästeameti soovist 
teha tihedamat koostööd 
KOV-iga – kriisikomisjo-

nid uuesti tööle panna, en-
netusööks kutsuda nende 
spetsialiste kooli, kohapeal 
vabatahtliku tuletõrjeühingu 
loomise vajadusest;

3.5. Arengukava koos-
tamise komisjonide kok-
kusaamine 1. aprillil 2014, 
kutsutud nõustaja Järvamaa 
Arenduskeskusest.

16. aprilli istung 
Võhma Linnavalitsuse I 

korruse saalis. Istungit ju-
hatas linnavolikogu esimees 
Leida Kuld, protokollis Siiri 
Voll.

Istungist võtsid osa linna-
volikogu liikmed: Riine Ant, 
Ülle Helü, Tiit Kruusimäe, 
Leida Kuld, Luule Tiirmaa, 
Enna Tikas, Eha Trei, Ago 
Vingissar, Elke Klara Wüth-
rich, puudusid Hannes Män-
nik ja Jaan Voll. Kutsutud 
linnapea Anneli Siimussaar 
ja linnavalitsuse liikmed: Lea 
Ibrus, Kaja Notta, Tiina Ran-
ne.

1. Kehtestatud planee-
ringute ülevaatamine

Sõna anti ettekandeks K. 
Nottale. Kommentaari esitas 
A. Siimussaar.

Otsustati (poolt 8): Kin-
nitada kehtestatud planee-
ringute ülevaatamise tule-
mused (vt lk 3).

2. Võhma linna 2013.  a 
majandusaasta aruande 
auditeerimiseks audiitori 
määramine

Kuulati T. Ranne ettekan-
net. Kommenteerisid A. Vin-
gissar, A. Siimussaar.

Otsustati (poolt 8): Mää-
rata Võhma linna 2013. a ma-
jandusaasta aruande auditee-
rimiseks audiitoriks Indrek 
Kruhberg.

3. Võhma Linnavoliko-
gu 28. juuni 2012 määruse 
nr 9 ,,Võhma linna eelarve 
koostamise, vastuvõtmi-
se, täitmise ja aruandluse 
kord” muutmine

Kuulati T. Ranne ettekan-
net. Küsimuse esitas E. Tikas, 
sõna võttis S. Voll.

Otsustati (poolt 8): Teha 
muudatused § 2 lg 1 p 2, § 5 
lg 1 ja § 6 lg 1.

4. Võhma Linnavoliko-
gu 28. märtsi 2013 määru-
se nr 3 ,,Võhma Linnava-
litsuse palgajuhend“ lisa 
,,Teenistuskohtade põhi-
palga vahemikud täistöö-
aja korral“

Kuulati A. Siimussaare 
ettekannet. Küsimuse esitas 
E. Tikas, sõna võtsid S. Voll, 
L. Tiirmaa, A. Vingissar.

Otsustati (poolt 8): Keh-
testada palgajuhendi lisa 
uues redaktsioonis.

5. Võhma linna päevade 
ja Kesk-Eesti laada müügi-
pileti hinna kehtestamine

Kuulati A. Siimussaare 
ettekannet. Küsimusi esita-
sid E. Tikas, L. Tiirmaa.

Otsustati (poolt 8): Keh-
testada 01.–02.08.2014 toi-
muval Võhma linna päevadel 
ja Kesk-Eesti laadal kauple-
jatele müügipileti hinnad.

6. Korruptsioonivastase 
seaduse rakendamine

Kuulati L. Kulla ettekan-
net ja S. Volli selgitusi.

Otsustati (poolt 8): Võtta 
vastu volikogu määrus, mis 
täpsustab korruptsiooni en-
netamise korraldust Võhma 
linnas, sealhulgas määrab 
kindlaks huvide deklaratsioo-
ni esitama kohustatud isikud 
ning huvide deklaratsiooni-
de kontrollimise komisjoni 
koosseisu.

7. Euroopa Parlamendi 
valimiseks jaoskonnako-
misjoni moodustamine

S. Voll tegi ettepaneku 
kinnitada jaoskonnakomisjo-
ni koosseis esitatud kujul.

Otsustati (poolt 8): Ni-
metada jaoskonnakomisjo-
ni esimeheks Angela Härm; 
liikmeteks: Enn Gregor, Ilme 
Mägi, Tiina Ranne, Mati Tiir-
maa ja Enna Tikas; asendus-
liikmeteks: Siiri Voll ja Reet 
Lauk.

8. Avaliku korra kehte-
tuks tunnistamine

S. Voll tutvustas Võhma 
linna avaliku korra kehtetuks 
muutumise põhjusi, määru-
se kehtetu tervikteksti esitab 
Riigi Teatajale linnasekretär.

9. Info ja kirjavahetus
Kuulati linnapea A. Sii-

mussaare infot:
9.1. Kohalike omavalit-

suste fi nantseerimiskeskuse 
KOFK asutamise ettevalmis-
tamisest;

9.2. Järgmisel nädalal 
kohtutakse inimestega Eesti 
Energiast, alustatakse Tallin-
na tänava elektrikaablite üm-
berehitusega, ehituse käigus 
läheb edaspidi maakaablisse 
ka tänavavalgustuse toide; 

9.3. Pilistvere kihelkonna 
projektist ja väljaantavast ki-
helkonna üritusi tutvustavast 
ajalehest;

9.4. Viljandimaa Maakait-
sepäev on sel aastal 23. juunil 
Võhmas, terve päeva jooksul 
toimub üritusi, näidatakse 
päästetehnikat ja relvi, õhtul 
jaanituli pargis;

9.5. Alates 1. aprillist töö-
tab Võhma Vaba Aja Keskuse 
juhatajana Silvia Murro;

9.6. Arengukava koosta-
mise komisjonide kokkusaa-
mise aeg muutub, varem kok-
kulepitud 8. mai ei sobinud 
lasteaiale, seega on uueks 
kokkusaamise ajaks 15. mai, 
kellaaja täpsustame;

9.7. Ürituse ,,Teeme ära“ 
korraldame Võhmas 1. mail, 
teeme pargis korrastustöid, 
kuigi üleriigilised koristustal-
gud toimuvad 3. mail;

9.8. Muudatustest linna-
valitsuse teenistuses (vanem-
raamatupidaja lahkumine, 
arendusspetsialist asub 21.04 
ametisse).

Järgmine linnavolikogu 
istung toimub 21. mail 2014 
algusega kell 15.00 Võhma 
Vaba Aja Keskuse konve-
rentsisaalis.

Allikas: linnavolikogu 
protokollid ja õigusaktid
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Olen lõpetanud 1988. 
aastal Tartu Riikliku 

Ülikooli eesti keele ja kirjan-
duse eriala.

1997–1999 läbisin Mar-
ketingi Instituudi kaugõppes 
marketingi ja müügi kursuse.

Pärast ülikooli lõpetamist 
töötasin viis aastat Viljandi 
Kutsekeskkoolis eesti keele 
ja kirjanduse õpetajana ning 
aasta AS Vilen Bürooteenin-
duses soome keele tõlk-toi-
metajana.

1994. aastal läksin tööle 
Viljandimaa Ettevõtluskes-
kusesse, kus töötasin büroo-
juhatajana, täites seal samal 
ajal ka projektijuhi ja ettevõt-
luskonsultandi ülesandeid. 
Pärast ettevõtluskeskuse üm-
berkujundamist Viljandimaa 
Arenduskeskuseks 2003. aas-
tal sai minu ametinimetuseks 
ettevõtluskonsultant. Minu 
tööülesannete hulka kuulusid 

ettevõtjate koolitus ja kon-
sulteerimine, riikliku ette-
võtluse tugisüsteemi toetus-
te vahendamine, projektide 
initsieerimine, kirjutamine ja 
läbiviimine ning maakondlik 
arendustegevus.

Vabal ajal kirjutan, tege-
len fotograafiaga ja teen vi-
deoid, loen ning reisin palju.

Margot Laidonär
Võhma Linnavalitsuse 

arendusspetsialist

Alo Heinsalu
Vabariigi 
Valimiskomisjoni esimees

Võhma Linnavolikogu 16. 
aprilli 2014 otsusega nr 6 

kinnitati kehtestatud üldpla-
neeringu ja detailplaneerin-
gute ülevaatamise tulemused.

Kehtestatud planeerin-
gute ülevaatamise käigus 
selgitati planeeringukohase 
arengu tulemused, edasise 
elluviimise võimalused ning 
uue planeeringu koostamise 
vajadus. Planeeringujärgselt 
on toimunud järgmised oluli-
semad arengud:
• Valminud on heitvete pu-

hasti Kirsi tn 3 maa-alal.
• Valminud on jäätmejaam 

Kirsi tn 3 maa-alal.
• Valminud on Pargi tänava 

puurkaev-pumpla.
• Valminud on hakkepuidul 

töötav katlamaja.
• Parandatud on linna täna-

vate olukorda, rajatud uusi 
ning rekonstrueeritud ole-
masolevaid vee-, kanalisat-
siooni-, ja soojatrasse.

• Rekonstrueeritud on lin-
navalitsuse hoone, kul-
tuurikeskus, lasteaed, 
Võhma Gümnaasiumi 
spordikompleks ja staa-
dion.

• Kesklinna piirkonda on ra-
jatud Linnapark.

• Tervisepargi maa-alal on 
valminud terviserada.

• Valminud on Võhma muu-
seum tuletõrjemajas.

• Tootmisaladel on rekonst-
rueeritud tootmishooneid.

• Rekonstrueeritud on toidu-
kauplus Võhma Konsum.

• Korrastatud ja taotletud 
linna omandisse mitmed 
haljasalad.

Otsustati jätta kehtima 
üldplaneering ning lähiaas-
tatel kaaluda võimalusi uue 
üldplaneeringu algatamiseks. 
Kehtima jäetakse ka kõik keh-
tivad detailplaneeringud.

Kaja Notta
Maakorraldaja

Kehtestatud planeeringute 
ülevaatamisest

Linnavalitsuse istungitel
24. märtsi istung

Otsustati määrata ja 
maksta toimetulekutoetust 
18 avalduse esitanule sum-
mas 2 574,27 eurot. Kinnitati 
linnavalitsuse sotsiaalkomis-
joni ettepanek linna eelarvest 
sotsiaaltoetuste maksmise 
kohta ning otsustati:
• maksta ühekordset toetust 

neljale avalduse esitanule 
üldsummas 200 eurot;

• kinnitada lasteaia toidura-
hatoetuse määramiseks ja 
osaliseks kompenseerimi-
seks 100% ulatuses 4 kuuks 
(01.02.–31.05.2014) tagasi-
ulatuvalt ühele lapsele;

• maksta küttetoetust kol-
mele avalduse esitanule 
üldsummas 240 eurot.

• maksta paljulapselisele pe-
rele koolitoetust 200 eurot.

Väljastati puudega ini-
mese sõiduki parkimiskaart 
viieks aastaks. Peatati üks 
koduteenus alates 01.03. Vo-
litati Võhma Linnavalitsuse 
sotsiaalnõunikku Lea Ibrust 
esitama Sotsiaalkindlustus-
ameti Viljandi büroole kirja-
likke avaldusi ja dokumente 
omasteta surnu matusetoetu-
se taotlemiseks.

Väljastati ehitusluba 
MTÜ-le Spordiklubi Võhma 
pentangiväljaku ehitamiseks.

Kinnitati Silvia Murro 
alates 01.04.2014 Võhma 
Vaba Aja Keskuse juhataja 
ametikohale.

7. aprilli istung
Nõustuti Võhma Vaba 

Aja Keskuse juhataja esitatud 
ettepanekutega ja kooskõlas-
tati alates 7. aprillist 2014:

• keskuse ülesannete täit-
miseks vajalike tegevuste 
korraldamine järgmistes 
struktuuriüksustes:

 Võhma päevakeskus (Ves-
ki 11); kaarhalli noortetu-
ba (Sepa 4); spordikeskus 
(Veski 12).

• Võhma Vaba Aja Keskuse 
töötajate koosseis ja töö-
tasustamise alused järgmi-
selt: keskuse juhataja 1,0 
ametikohta töötasuga 700 
eurot kuus;

 noorsoo- ja sporditöö 
spetsialist 1,0 ametikohta 
töötasuga 600 eurot kuus;

 perenaine 1,0 ametikohta 
töötasuga 355 eurot kuus.

 Kinnitati projekteerimis-
tingimused Võhma linnas 
Rukkilille 7 asuva aiamaja 
ümberehitamisel elamuks.

Keskkonnaministeeriumi 
volitatud esindajana esitas 
Maa-amet Võhma Linnava-
litsusele taotluse (27.02.2009 
taotlus nr 6.3-5/87) Võh-
ma linnas asuva Kauba tn 6 
maa (ligikaudse pindalaga 
9247  m2, sihtotstarbega äri-
maa) riigi omandisse jätmi-
seks maareformi seaduse 
§ 31 lg 1 p 8 alusel. Võhma 
Linnavalitsuse 25.03.2009 
korraldusega nr 51 “Aadres-
si Kauba tn 6 ja maakasutu-
se sihtotstarbe määramine 
ning arvamuse andmine 
maa riigi omandisse jätmise 
kohta” nõustuti Kauba tn 6 
maaüksuse maaüksuse riigi 
omandisse jätmisega väik-
sema pindalaga taotluses 
märgitust, kuna taotletavast 
maa-alast arvati välja linnale 
kuuluva maapealse soojust-

rassi alune ja teenindamiseks 
vajalik maa. Seega tunnista-
ti kehtetuks korraldus nr 51 
ja otsustati mitte nõustuda 
Kauba tn 6 maaüksuse rii-
giomandisse jätmisega järg-
mistel põhjustel:
• maa-alal asub kasutuses 

olevaid, omandiõigust 
tõendavate dokumenti-
deta, enne ehitusseaduse 
jõustumist rajatud abihoo-
neid, mille teenindamiseks 
vajalik maa on otstarbe-
kas taotleda munitsipaal-
omandisse;

• Võhma linna üldplanee-
ringus on maa-ala määra-
tud munitsipaalomandisse 
taotlemiseks.

Otsustati määrata ja 
maksta vajaduspõhist pere-
toetust 10 avalduse esitanule 
summas 143,85 eurot.

Kinnitati Võhma linna 
2014. aasta alaeelarved tege-
vusvaldkondade ja hallatava-
te asutuste lõikes. Hallatava-
te asutuste eelarvete täitmise 
eest vastutavad asutuste ju-
hid. Eelarvemahtu muutvad 
ettepanekud peavad olema 
linnavalitsusele laekunud 
hiljemalt 30. septembriks 
2014.

21. aprilli istung
Võhma Gümnaasiu-

mile anti luba korraldada 
noortepidu ,,Wafence & DJ 
Munster“ Võhma Vaba Aja 
Keskuses 2. mail kell 20–24. 
Seoses sellega lühendati alla 
16-aastaste alaealiste öist lii-
kumispiirangut 2 tunni võr-
ra, s.t keelatud on ilma täis-
kasvanud saatjata avalikes 

kohtades viibida 3. mail kella 
1.00–6.00.

Kinnitati Võhma Laste-
aed Mänguveski hooajaline 
lahtiolekuaeg.

Otsustati määrata ja 
maksta toimetulekutoetust 
11 avalduse esitanule sum-
mas 1 634,64 eurot. Kinnitati 
linnavalitsuse sotsiaalkomis-
joni ettepanek linna eelarvest 
sotsiaaltoetuste maksmise 
kohta ning otsustati:
• maksta ühekordset toetust 

kolmele avalduse esitanule 
üldsummas 150 eurot;

• kinnitada lasteaia toidura-
hatoetuse suuruseks märt-
sikuus kokku 159,66 eurot 
11 taotlejale.

Seati üks koduteenus. 
Nõustuti kahe sotsiaalelu-
ruumi kasutamiseks sõlmi-
tud üürilepingu pikendami-
sega üheks aastaks.

Linnavalitsus otsustas lu-
geda korraldatud jäätmeveo-
ga mitteliitunuks ühe jäätme-
valdaja.

Kooskõlas aadressiobjek-
ti omanikuga ja põhjusel, et 
maaüksusel paikneb ainult 
üks unikaalaadressi nõudev 
hoone (elamu), muudetakse 
katastriüksuse koha-aadres-
si.

Moodustati linnapäevade 
korralduskomisjon. Kinnita-
ti Võhma Vaba Aja Keskuse 
nõukogu kaheks aastaks.

Väljastati ehitusluba Tal-
linna, Silla ja Õuna tänavate 
tänavavalgustussüsteemi re-
konstrueerimiseks.

Allikas: linnavalitsuse 
protokollid ja õigusaktid

Saame tuttavaks
Olen Silvia Murro ja asu-

sin aprillist tööle Võhma 
Vaba Aja Keskuse juhatajana. 
Enda tutvustuseks kirjutan 
siis natuke oma tegemistest.

Õpin Viljandi Kultuu-
riakadeemias teisel kursusel 
rahvuslikku tekstiili. Spetsia-
liseerun nahatööde ja ette-
võtluse alal.

Veel tegelen väikest viisi 
talupidamisega. Meie perel 
on lambad, kitsed, hobu-
sed ja kanad.  Eraldi tooksin 
välja, et kasvatame Kihnu 
maalambaid, kes on väljasu-
remisohus põlistõug. Kuulun 
Kihnu Maalambakasvatajate 
Seltsi ja annan oma panu-
se, et see kena lammas meie 
maalt ei kaoks.

Olen tegelenud joonista-
mise, käsitööga ja kujundus-
tööde tegemisega. Kunagi sai 
ka 7 aastat balletiga tegeletud.

Mul on väga hea meel, et 
sattusin siia tööle ja saan teha 
koostööd nii toredate ini-

mestega.  Võhmasse sattusin, 
kuna leidsime siia lähedale 
kena talukoha. Praegune töö 
on südamelähedane, kuna 
saan oma kogukonna heaks 
midagi teha ning kuna tege-
mist on loomingulise ja mit-
mekülgse tööga. Plaanis on 
terve rida toredaid üritusi, 
nii et jälgige reklaami! Teie 
ettepanekud ja küsimused on 
lahkesti oodatud!

Silvia Murro
Võhma Vaba Aja 
Keskuse juhataja

Euroopa Parlamendi valimised Eestis
Euroopa Parlamendi va-

limised toimuvad Eestis 
25. mail. Kümme aastat Eu-
roopa Liitu kuulunud Eesti 
kodanikud valivad kolmandat 
korda need kuus saadikut, 
kes järgneval viiel aastal Eesti 
sõnumi Euroopasse viivad.

Euroopa Parlamendi va-
limiste suurim muutus võr-
reldes viie aasta taguse ajaga 
on avatud nimekirjade taas-
kasutuselevõtt. Teisisõnu, 
valija annab hääle talle mee-
lepärasele kandidaadile. Kui 
kandidaadi erakond kogub 
üldkokkuvõttes samuti nii 
palju hääli, et nad saavad oma 
esindaja Euroopasse läkitada, 
saab mandaadi just see kan-
didaat, kes kogus kõige enam 
hääli. Vahet ei ole, kas ta on 
asetatud partei siseselt nime-
kirjas esimesele või 12. posit-
sioonile.

Palju on tuntud huvi ka 
selle vastu, mis saab siis, kui 
enim hääli kogunud kandi-
daat loobub oma kohast – kas 
siis lähevad hääled kaotsi? 
Lühike vastus on, et ei lähe, 
sest mandaadi saab sellest ni-
mekirjast häälte arvult järg-
mine kandidaat.

Üksikkandidaadid on 
Euroopa Parlamendi va-

limistel justkui ühe kan-
didaadiga erakonnad, kes 
võistlevad hääle eest kõr-
vu erakondadega. Näiteks 
võiks tuua 2009. aasta va-
limised, kus Indrek Tarand 
oleks võinud häälte arvu 
järgi veel teisegi mandaadi 
saada, kuid üksikkandidaa-
dina ei olnud tal mõistagi 
võimalik kedagi kaasa võtta. 
Samuti ei saa üksikkandi-
daat endale määrata asen-
dusliiget. Kui üksikkan-
didaat loobub, saab koha 
esimesena mandaadist ilma 
jäänud erakond või üksik-
kandidaat.

Hääletada saavad Eu-
roopa Parlamendi valimistel 

Eesti kodanikud ja ka kõik 
Eestis elavad teiste Euroopa 
Liidu liikmesriikide kodani-
kud.

Euroopa Parlamendi va-
limised toimuvad maikuu 
viimasel pühapäeval. Võr-
reldes eelmiste kordadega 
on valimispäev nihutatud 
varasemaks. Hääletaja jaoks 
on see mugavam, puhkused 
ei ole veel alanud, töine ja 
asine mõtteviis paneb te-
gutsema ja kaasa mõtlema.

Neile, kes aga siiski vali-
miste pühapäeval jaoskonda 
minna ei saa, on pakkuda 
mitmeid teisi võimalusi oma 
eelistuse väljendamiseks.

Kümme päeva enne 
valmispäeva ehk 15. maist 
algab elektrooniline hääle-
tamine, mis kestab 21. mai-
ni. Samal ajal saab juba oma 
hääle anda ka jaoskonda-
des – 15.–18. maini toimub 
hääletamine maakonnakes-

kustes ning 19.–21. maini 
on avatud kõik jaoskonnad. 
Valimispäeval saab hääle-
tada vaid oma jaoskonnas 
ning hääletamiskasti tellida 
ka koju.

Euroopa Liit oma 28 
liikmesriigiga on kirju orga-
nisatsioon. Kui Eestis saab 
kandideerida alates 21. elu-
aastast, siis näiteks Austrias 
ja Prantsusmaal tohib kan-
dideerida 18-aastane, Itaa-
lias ja Kreekas alles 25-aas-
tane EL-i kodanik. Eestis 
valimiskünnis puudub, kuid 
pooltes EL-i riikides on see 
olemas, jäädes 1,8% ja 5% 
vahele. Belgias, Kreekas, 
Küprosel ja Luksemburgis 
on hääletamine kohustus-
lik. Ja isegi valimispäevad 
on erinev – hollandlased ja 
ühendkuningriigi elanikud 
saavad oma valiku teha juba 
22. mail. Meie valimispäev 
on pühapäev, 25. mai!
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Kiusamisest vabaksMTÜ Lapse Huvikaitse 
Koda – mis ja kellele?
MTÜ Lapse Huvikaitse 

Koda on avalikes hu-
vides tegutsev kodanikualga-
tusel põhinev ja avalikes hu-
vides tegutsev heategevuslik 
mittetulundusühing. Koda 
ühendab Eesti laste ja pere-
de temaatikaga tegelevaid 
mittetulundusorganisatsioo-
ne (mittetulundusühingud, 
sihtasutused, fondid, teadus-
asutused jt) ning eraisikutest 
spetsialiste, kes soovivad 
aktiivselt osaleda laste ja pe-
rede huvikaitses ning panus-
tada riikliku laste- ja perepo-
liitika kujundamisse.

2009. a oktoobris käivitas 
MTÜ Perede ja Laste Nõu-
andekeskus Kodanikühis-
konna Sihtkapitali toetusel 
ning koostöös Pelgulinna 
Lastekaitse Keskuse ja Hea 
Algusega vabaühenduste 
mitteformaalse võrgusti-
ku Lapse Huvikaitse Koda. 
2013. aasta märtsist loodi 
uus juriidiline keha, MTÜ 
Lapse Huvikaitse Koda.

Koja missioon on proak-
tiivne osalemine laste- ja 
perepoliitika kujundamises 
ning pideva järelevalve teos-
tamine laste- ja perepoliitika 
elluviimise üle.

Koja eesmärk on olla 
riiklikul tasandil arvestatav 
partner avalikule võimule 
(eelkõige ministeeriumid) 
laste- ja perepoliitilistes kü-
simustes ning avalikkusele 
teadaolev laste ja perede hu-
vide kaitsja.

Koja väärtused on lap-
se- ja perekesksus, proaktiiv-
sus, avatus ja initsiatiivikus, 
koostöö ja partnerlus, usal-
dusväärsus.

2013. aasta 25. juunil sai 
Lapse Huvikaitse Kojast rah-
vusvahelise võrgustiku Eu-
rochild liige.

Lapse Huvikaitse Koda 
on avalikes huvides tegut-
sev huvikaitseline erinevate 
organisatsioonide võrgus-
tik. See tähendab, et me ei 
keskendu otseselt liikmete 
heaks tegevuste arendami-
sele, vaid Koja eesmärgiks 
on toetada ja mõjutada ühis-
kondlikul tasandil lapse- ja 
perekeskseid hoiakuid ning 
lapse huvidest lähtudes kaasa 
rääkida poliitikate kujunda-
misel.

Kojaga liituvad organisat-
sioonid, kes soovivad panus-
tada oma kompetentsi ja ko-
gemusega laste huvidega eest 
seismisel, saades samal ajal 
Koja teistelt liikmetelt toe-
tust enda strateegiliste ees-
märkide elluviimiseks. Koja 
liikmete ühisteks väärtuseks 
on lapsekesksus, proaktiivsus 
ja koostöö.

Koda on avatud uute-
le liikmetele. Koja liikmeks 
vastuvõtmist võib taotleda 
avalikes huvides tegutsev ko-
danikualgatuslik mittetulun-
dusühing või sihtasutus, kes 

vastab Koja põhikirja nõue-
tele ja soovib arendada Koja 
eesmärkidega kooskõlas ole-
vat tegevust. Füüsilised isi-
kud võivad taotleda liikmeks 
saamist ekspertidena. Isikud, 
kes ei vasta Koja põhikirja 
nõuetele või ei soovi osaleda 
aktiivselt Koja igapäevatege-
vuses, võivad taotleda nime-
tamist Koja toetajaliikmeks.

Miks liituda?
1. Huvikaitse
Lapse Huvikaitse Koja 

missiooniks on proaktiivne 
osalemine laste- ja perepo-
liitika kujundamises ning pi-
deva järelevalve teostamine 
laste- ja perepoliitika elluvii-
mise üle.

2. Võrgustik ja koostöö
Koda arendab aktiivset 

koostööd avaliku sektori-
ga ning eesmärgiks on olla 
arvestatav partner oluliste 
seisukohtade ning otsuste 
kujundamisel. Läbi võrgusti-
ku saame kujundada ühiseid 
seisukohti riigis üleskerkiva-
te lapsi puudutavate olukor-
dade ning poliitiliste otsuste 
vajaduse osas. Ühise võrgus-
tikusisese koostöö läbi saame 
anda liikmesorganisatsiooni-
de poolt osutatud kitsaskoh-
tadele laiemat kõlapinda.

3. Organisatsiooni ja liik-
meskonna arendamine

Lapse Huvikaitse Koja 
tegevuskavas on kavandatud 
mitmesuguseid koolitusi ja 
seminare vastavalt liikmete 
vajadustele ning huvidele.

4. Rahvusvaheline koos-
töö

Lapse Huvikaitse Koda 
kuulub üle-Euroopalisse võr-
gustikku Eurochild. Euroc-
hildi uues strateegias pööra-
takse rõhutatud tähelepanu 
rahvuslike võrgustike välja-
kujundamise toetamisele – 
eesmärgiga mõjutada nii Eu-
roopa-üleseid kui ka riiklikke 
poliitikaid, lähtudes lapse pa-
rimatest huvidest. Läbi Eu-
rochildi võrgustiku on Koja 
liikmetel võimalus osa saada 
Euroopas toimuvast ning 
rääkida kaasa uute suun-
dade kujundamisel. Lapse 
Huvikaitse Koja alt saavad 
liikmesorganisatsioonid või-
maluse ka osaleda Euroopa ja 
Eurochildi temaatilistes töö-
gruppides, vastavalt liikme-
sorganisatsiooni sihtgrupile 
ja huvidele. Koda pakub oma 
liikmetele informatsiooni 
võimalike koostööpartnerite 
osas Euroopas, ühisprojek-
tide võimalusi, kogemuste ja 
praktikate vahetust.

Tutvu meie tegemistega 
koduleheküljel www.huvi-
kaitse.ee või Facebooki lehel 
www.facebook.com/huvi-
kaitse.

Reili Rand
MTÜ Lapse 

Huvikaitse Koda
Tegevjuht

Rukkilillede rühmal on 
saanud kombeks teha 

aasta jooksul mõned välja-
sõidud koos peredega. See-
kord otsustasime sõita Tar-
tusse, et külastada Ahhaa 
keskust ja Aura veekeskust. 
Kahjuks oli aeg selline, et 
paljud lapsed olid haiged, 
aga kuna terved lapsed oo-
tasid sõitu väga, siis ei haka-
nud ka üritust ära jätma. Sai 
siis mindud poole rühmaga.

Alustuseks külastasime 
Ahhaa keskust. Enamus lap-
si polnud seal enne käinud, 
seega ei osanud keegi mida-

gi oodata. Valisime meelte 
programmi. Programmi lä-
bides saime proovile panna 
enda nägemis-, kuulmis-, 
kompimis-, maitsmis- ja  
haistmismeele ning tasa-
kaalutunde. Lapsed said 
väga ägeda kogemuse Ah-
haa keskuses ja kuna palju-
sid atraktsioone programmi 
raames me läbida ei saanud, 
siis kõik lapsed ütlesid, et 
tahavad kindlasti seda veel 
külastada. Läbitud kohta-
dest osutusid lemmikutest 
peeglitetuba, viltune tuba 
ja maitsmiskatsed kommi-

ga. Lapsevanemad said las-
te programmi ajal Ahhaas 
omaette ringi uidata.

Kui Ahhaa oli külasta-
tud, siis läksime Aurasse 
veemõnusid nautima. Lap-
sed said mitu tundi vees 
hullata koos sõpradega ja 
kogu oma üleliigse energia 
välja elada. Palju siis ikka 
sellist võimalust on, et poo-
led lasteaia sõbrad samal 
ajal koos sinuga veekesku-
ses on! Kes soovis, sai koha-

peal ka söögipausi teha või 
pärast ujumist väikse näksi 
võtta.

Pärast ujumist hakka-
simegi kodu poole tagasi 
sõitma. Lapsed olid kõik 
väga väsinud bussi jõudes, 
aga jutte väljasõidust jätkus 
veel nädalateks, sest igale 
lapsele, kes puudus, tuli see 
omakorda ümber jutustada.

Maris Huopolainen
Rühmaõpetaja

Üks põnev päev Tartus

2013/2014. õppeaastal liitus 
Võhma lasteaia „Terakeste“ 
rühm programmiga „Kiusa-
misest vabaks“. Programm 
põhineb neljal väärtusel, 
milleks on sallivus, austus, 
hoolivus ja julgus.

Eesmärgid:
• Laste vahel on loodud 

üksteist arvestav aru-
saamine, kus suhtutakse 
üksteisesse sallivalt ning 
austavalt.

• Laps saab paremini hak-
kama ja tuleb toime nii 
lasteaias kui koolis.

Enne programmi raken-
damist korraldati lastevane-
mate koosolek, kus õpetajad 
tutvustasid programmis ole-
vaid tegevusi. Näidati aru-
telukaarte ning korraldati 
vestlusring. Tutvustati „Sõ-
ber Karu“ ning ka väikseid 
karusid.

Terakeste rühmas peetak-
se üks kord nädalas või vaja-
dusel ka tihedamini hommi-
kuringis lastekoosolek. Sõber 
Karu sümboliseerib projektis 
turvalisust, hellust ja sõprust 
ja on kaasatud erinevatesse 
mängulistesse tegevustesse. 

Suur Sõber Karu (õpetaja) 
ja väiksed karud (igal lapsel 
on oma karu) arutavad rüh-
mas juhtunu läbi. Lapse väike 
karu räägib suurele karule, 
mis tal on südamel. Nii head 
kui halvad juhtumised män-
gitakse läbi sobivate muinas-
jututegelaste või arutelukaar-
tide abil.

Igal karul on oma väike 
tasku, kuhu ta pärast hom-
mikuringi tagasi asetatakse.

Kokkuvõtteks:
• Lapsed on karud väga 

hästi vastu võtnud ning 

ootavad iga järgnevat las-
tekoosolekut.

• Sõber karu paneb rohkem 
lapsi rääkima oma tunne-
test.

• Laps oskab kontrollida 
oma käitumist.

• Sõber karu on lasteaias 
üks meeldivamaid kaasla-
si.

Rühma meeskond tänab 
Kati-Lii ema, kes karudele 
vahvad taskud õmbles.

Külliki ja Ülle
Rühmaõpetajad
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Jalutuskäik 
kevadesse

Osaluskohvik
21. veebruaril toimus koolis 
osaluskohvik, kus osalesid 
6.–12. klass. Õpilastel oli või-
malus arutleda ja sõna sekka 
öelda erinevatel teemadel. 
Tervise teemal vestles noor-
tega Anu Kivi Viljandi Maa-
valitsuse tervisetoast, Võhma 
kuvandist linnapea Anneli 
Siimussaar, noorte osalusest 
Viljandi vallavolikogu liige, 
meie vilistlane Rein Kessler, 
huvitavast koolist õpetaja 
Viivika Lepp, koolivägival-
last õpetaja Riine Ant ning 
huviharidusest ja -tegevusest 
õpilaskodu kasvataja Enna 
Tikas. Sellised arutelud on 
hea viis panna õpilasi kaasa 
mõtlema teemadel, mis neid 
oluliselt mõjutavad, kuid 
millest igapäevaselt ei räägi-
ta. Noored analüüsivad neid 
küsimusi tihtilugu hoopis 
teisest vaatenurgast ja või-
vad välja pakkuda täiesti uusi 
ideid. Õpetajatele ja juhtkon-
nale tuleb sellest tagasiside, 
kas õpilased on aru saanud, 
miks asju koolis just sel viisil 
aetakse ja kas oleme kursis 
õpilaste muredega.

Suurimaks ohuks noor-
te tervisele peeti alkoholi ja 
narkootiliste ainete tarvita-
mist. Leiti, et need on noorte-
le üsna lihtsalt kättesaadavad. 
Populaarsust on kogumas 

e-sigareti ja tundmatute tab-
lettide kasutamine. Problee-
miks on vähene liikumine ja 
liiga sage arvuti taga istumine 
ning vale toitumine. Tervise 
teemadel soovitakse saada 
rohkem infot, tahetakse roh-
kem kaasahaaravaid liikumis-
tegevusi ja õppida tervislikku 
toitu valmistama.

Võhma mainele on ne-
gatiivselt mõjunud noorte-
keskuse puudumine, lõhku-
mised tänavatel, negatiivne 
info meedias, lihakombinaa-
di pankrotiga seotud kuvand 
ja töökohtade puudus.

Tugevustena nimetasid 
noored linnapäevi, spordi-
üritusi, küünlavabrikut ja 
uisuväljakut ning eesseisvat 
peatänava remonti. Lisaks 
soovitati kaasata rohkem 

noori ja vabatahtlikke ning 
korraldada linna reklaami-
konkurss. Noortesõbrali-
kuks peaksid õpilased linna 
siis, kui aktiivsemaid tun-
nustataks Võhma tubli noore 
tiitliga, rulapargis tegutseks 
treener ja loodaks ATV ning 
krossirada.

Noorte osaluse võima-
luseks koolis on eelkõige 
klassivanema või -abi roll ja 
õpilasesinduse töös osalemi-
ne. Õpilasesinduse töö alu-
seks peab olema korrektne 
põhimäärus. Õpilased pida-
sid oma esindajate ülesan-
deks ürituste korraldamist, 
noorte soovide edastamist 
otsustajatele ja info edasta-
mist noortele. Näiteks toodi 
välja, et soovitakse noorte-
keskust, rohkem huviringe, 

majandusõpet ja projekte, 
head koolitoitu ja soojemat 
koolimaja. Anti ka soovitus 
linna kaamerad üles panna. 
Noortevolikogu puudumisel 
kannab kooli õpilasesindus 
suuresti selle funktsioone.

Kooli ja õppimist õpila-
sed eriti huvitavaks ei pea. 
Muuhulgas tehti ettepanekud 
tundides rohkem arutleda, 
õpitut praktiliselt läbi proo-
vida, kasutada fi lme ja muud 
põnevat õppematerjali ning 
panna õpilased mõnikord 
ise klassikaaslasi õpetama. 
Üldiselt leiti, et kaasahaara-
vaks tunniks on väga olulised 
õpetaja enda isikuomadused. 
Puudust tuntakse liikumis-
võimalustest ja vahetunnite-
gevustest.

Selgus, et kiusamist on 
koolis palju. Kiusamiseks 
peavad noored nii füüsilist 
vägivalda kui igasugust nori-
mist. Väga suureks problee-
miks on saanud kiusamine 
internetis. Samas oldi sei-
sukohal, et mõnda portaali, 
nagu Ask.fm konto tegemine 
on sama, mis ise paluda end 
norida ja halvustada. Ask.fm 
on lehekülg, kus kasutajatelt 
saab küsimusi küsida ano-
nüümselt ja on üldteada, et 
küsitakse eelkõige solvavaid 
ja piinlike küsimusi.

Huvitegevus oleneb 
õpilaste hinnangul eelkõi-
ge motiveeritusest. Kellel 
on piisavalt tahtmist, leiab 
endale tegevust. Samas sel-
gus, et õpilased polegi kõigi 
võimalustega kursis, ei tea-
ta või ei juleta teha ettepa-
nekuid mõne uue huviringi 
või -tegevuse algatamiseks. 
Näiteks käivad Võhma noo-
red kaugemal korvpalli ja 
lauatennist harjutamas, mis 
on aeganõudev. Kuna huvi-
lisi oleks ka teisi, võiks seda 
harrastada kohapeal. Noored 
tunnistasid ka, et tihti kipu-
takse ringides osalemisest 
loobuma. Selle vastu aitaks 
sõprade kaasamine, juhen-
daja hea töö, pere toetus või 
saavutused, mis motiveeriks 
edasi pingutama.

Kuigi õpilased pidasid 
sellist mõttevahetust heaks 
ja vajalikuks, leidus ka neid, 
kellel jõudis igav hakata. 
See, kui kaasahaarav vestlus 
oli, sõltus teemast ja sellest, 
kellega ühe laua taha satuti. 
Üldiselt võib osaluskohviku 
õnnestunuks lugeda, sealt 
tuli mitmeid ideid, mida tun-
dides, klassivälises tegevuses 
ja teemapäevade korraldami-
ses kasutada saab.

Tiina Tart

Kõrgel taevas paistis soe 
päike, mis tegi hommi-

kuse jalutuskäigu mõnusaks. 
Inimesi sel kevadhommikul 
eriti ei liikunud. Kõik alles 
magasid, et kooli jaoks korra-
likult välja puhata.

Kõndisin mööda munaki-
viteed alla järve äärde. Rand 
oli vaikne, paar kalameest 
suundusid paadiga ujumis-
alast välja. Liiv oli alles niis-
ke, seda võis järeldada selle 
tumedamast värvist.

Edasi jalutades jõudsin 
laste mänguplatsile. Õhk oli 
juba soojem ja päike kõrge-
mal. Maad katnud hommiku-
kaste oli peaaegu haihtunud, 
vaid mõned kohad olid veel 
halli kihi all.

Jalutasin edasi parki, kust 
oli kuulda vaikset linnulaulu. 
Pargi keskel oli suur savist 
ingli kuju, tema fl öödist mu-
lises vett välja. Vesi liugles 
läbi õhu otse purskkaevu, 
mille põhja kaunistasid eri 
värvi ja eri suuruses mün-
did. Toolid, mis ümbritsesid 
purskkaevu, olid alles märjad 
öisest vihmast, mis oli meie 
linna külastanud.

Juba nägin inimesi, kes 
oma koertega jalutasid. Kõn-
disin mööda kõnniteed linna 
poole, et sealt otse koju min-
na.

Päike oli juba kõrgemal, 
linnud olid laulmise lõpeta-
nud, rahvas liikus ja linn oli 
üles ärganud. See oligi esi-
mene selleaastane jalutuskäik 
kevadesse.

Kärt Hintsalu
5. klass

Omaloominguvõistluse 
parim töö

Me armastame 
ooperit!

Kolmandas klassis on 
tublid lauljad, seda sai-

me teada juba laululahin-
gus. Kuid samal ajal laulu-
lahinguks harjutamisega 
õppisid nad selgeks lausa 
ooperi.

Kui jaanuaris andis kir-
janik Jaanus Vaiksoo nõus-
oleku tulla meie kooli külla, 
hakkasid 3. klassi õpilased 
harjutama kirjaniku kirjuta-
tud lühiooperit „Onu Heino 
jõulupuudel“. Seda aitas la-

vastada õpetaja Ly Udikas, 
muusika kirjutas õpetaja 
Maila Juudas. Juhtus aga nii, 
et kirjanik valminud ooperit 
ei näinudki, sest tublid lau-
lupoisid on ka tublid sport-
lased ning esindasid sel ajal 
kooli rahvastepallivõistlu-
sel. Uhke ooper tuli ette-
kandele nädal aega hiljem 
veerandilõpu aktusel.

Marju Roosileht

Osaluskohvikus on, millest rääkida (foto Marju Roosileht)

Naljapäeval, 1.aprillil 
toimus koolis playback’i 
võistlus. Võitjaks osutusid 
Mr Sofa ja Õieke (Ines Saf-
janova ja Sandra Ilmjärv) 
lauluga „Suitsu ei tee“.

Esireas ooperisolistid onu Heino, Puudel ja tädi Kai (foto Marju 
Roosileht)

Noored Euroopa metsades
8.–9. aprillil toimus Luua 
metsanduskoolis rahvus-
vahelise viktoriini “Noored 
Euroopa metsades” Eesti 
fi naal. 5. aprillil toimunud 
eelvooru 206 võistkonnast 
sai edasi 16, kellest koha-
le tuli 13. Nende seas oli ka 
Võhma Gümnaasiumi võist-
kond Mardikas, kuhu kuulu-
sid Maarja-Liis Helü, Martin 
Remmer, Andris Sild ja ju-
hendaja Pilvi Ailt.

Luuale jõudsime pool 
kaksteist, meid võeti vastu 
ning majutati õpilaskodusse. 
Seejärel toimus sissejuhatus 
kahepäevasesse programmi 
ja kohe pärast seda hakkas 
esimene katsumus, milleks 
oli viktoriin. Kokku tuli vas-
tata 30 ingliskeelsele küsi-
musele, mis puudutasid eri-
nevaid Euroopa maid ning 
nende metsandust.

Pärast lõunasööki toi-
musid käed-külge ülesanded 
õues. Meile anti kätte kaart, 
kuhu olid märgitud punktid, 
kus iga ülesanne aset leiab. 
Näiteks pidime määrama 
puu kõrguse, arvutama mär-
gistatud ala pindala, tund-
ma ära erinevaid samblaid, 

samblikke, võrseid, looma-
luid ja -karvu.

Järgmisel päeval toimus 
postrite valmistamine. Sel-
leks anti aega kaks tundi, et 
teha poster teemal “Minu 10 
ha”, millega pidime tutvus-
tama oma ideid 10 ha metsa 
kasutamiseks. Pärastlõunal 
toimus postrite esitlemine. 
Igal võistkonnal oli aega kaks 
minutit ettekandeks ja viie-
liikmelisel žüriil kolm minutit 
küsimuste esitamiseks.

Pärast esitlemist tehti 
õpilastele ringkäik Luua met-
sanduskoolis. Samal ajal tegi 
žürii otsuseid. Tagasi aulas, 

said kõik võistkonnad kotid 
meenetega. Seejärel kuulutati 
välja kolm esimest kohta. Esi-
mese koha võitis Prantsuse 
Lütseum, teise Tallinna 21. 
Kool. Kolmanda koha sai-
gi meie võistkond väga napi 
eduga, neljanda kohaga oli 
vahe ainult 0,1 punkti.

Olime saavutatuga väga 
rahul ning lahkusime Luualt 
hea tundega. Oleme tänuli-
kud kogu oma klassile, sest 
fi naali pääsemiseks tegime 
koos palju tööd.

Maarja-Liis Helü
12. klass

Tubli Mardikas (erakogu)
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Võrtsjärve Ühendus teeb 
kokkuvõtteid ning plaa-

ne tulevikuks. Seetõttu koh-
tuti ka oma piirkonna aktiiv-
sete noortega, et kaardistada 
noorte huvid ja mõtted meie 
piirkonna arengu kohta.

Kohtumine toimus 21.–
22. märts. Peatumispaik oli 
Võrtsjärve ääres asuv Ve-
hendi motell. Noori oli mit-
mest erinevast kohast: Rõn-
gust, Rannust, Kolga-Jaanist, 
Kõost ja Võhmast. Võhmat 
esindas kolm noort: Kairit 
Soe, Pirkit Stroo ja Kullar Jõ-

ras. Meiega oli kaasas kooli 
huvijuht Tiina Tart.

Alustasime tutvumise-
ga läbi erinevate mängude. 
Sellele järgnes ajuragin, kus 
arutati omavalitsuste tuge-
vusi ja nõrkusi, võimalusi ja 
ohte ning koostati soovitud 
situatsiooni kirjeldus aas-
tateks 2050+. Liiguti laud-
kondadena, kus arutati neid 
teemasid. Iga teema juures 
olid erinevad inimesed ja 
huvitav seltskond. Noortele 
pakkusid need teemad huvi 
ja toodi palju näiteid. Võhma 

tugevusteks olid skatepark, 
uisuväljak, lai valik huviringe, 
hea koostöö naabervaldade-
ga jt. Nõrkusteks aga see, et 
meil puudub noortekeskus 
ja noorsootöötaja, vähe töö-
kohti ja pole kohti, kus oma 
vaba aega veeta. Eks oli ka 
teisi rõõme ja muresid, aga 
need olid põhilised. Selgus, 
et kaugemate kohtade noo-
red ei tea meist eriti palju ja 
see, et meil on uisuväljak, kus 
saab aastaringselt uisutada, 
oli paljudele uudis. Tuleviku-
plaanide osas mõtlesime välja 

Vanapaber 2014
Võhma Gümnaasiumis 14.–30. aprillil
Võhma Gümnaasium osaleb taas Väätsa prügila vanapaberi kogumise 
kampaanias, kus parimatele koolidele on välja pandud rahalised auhin-
nad.
Parimatele õpilastele ja klassile auhinnad!
Vanapaberit võetakse vastu kokkuleppel majandusjuhatajaga 
(e-post ene@kool.vohma.ee, tel 437 7552).

7. mail algusega 18.00
Võhma Gümnaasiumi võimlas
emadepäevale pühendatud

TANTSUPÄEV
„Elu nagu filmis“

Esinevad	1.–11.	klass
Üllatusesinejad!
TASUTA

TEATED

Riigikogu külastus

Südamenädala 
retseptivõistlus

Viiendikud käisid Kurgjal

Ekskursioon riigikokku 
oli väga põnev. Käisime 

seal koos 11. klassiga. Al-
guses, kui majja sisenesime, 
pidime kontrolliks kõik oma 
asjad ette näitama, alles see-
järel võisime edasi minna. 
Maja tutvustas meile giid, 
kellega saime ringi liikuda. 
Ta rääkis meile riigikogu 
hoone ajaloost, tutvustas 
ruume ja inimesi. Ruumid 
olid uhked ja väga korras. 
Saime käia ka Pika Herman-
ni tornis ja Tallinna linna 
ülaltpoolt vaadata.

Siis kohtusime tollase 
riigikogulase Helmen Küti-
ga (praegu sotsiaalminister), 
kes viis meid riigikogu suur-
de saali, kus saime pealt vaa-
data riigikogu infominuteid. 

Seal osales ka Andrus Ansip 
viimast korda peaministrina. 
Saadikute tööst jäi üsna halb 
mulje, sest kui minister rää-
kis, siis tundus, et saadikud 
ei kuula teda, vaid olid samal 
ajal kas arvutis, telefonides 
või suhtlusvõrgustikes. Meid 
viidi veel sellesse koridori, 
kus antakse intervjuusid. Seal 
olid niisugused huvitavad 
seinad, mille vahel hääl kõlas 
väga hästi.

Me esitasime giidile ka 
paar küsimust, kuid üldiselt 
rääkis ta piisavalt ja huvi-
tavalt. Õppekäik oli põnev, 
õpetlik ja hariv. Jäime ekskur-
siooniga väga rahule.

Sanna Härm
Agnessa Koobas

9. klassNoored riigikogus (erakogu)

Kolmapäeval, 2. aprillil 
2014 käisime 5. klassi 

õpilastega õppekäigul Kurg-
jal. Osalesime tasuta C. R. Ja-
kobsoni Talumuuseumi uues 
programmis „Puidu kasuta-
mine talus“.

Pärast neljandat tundi 
sõitsimegi bussiga Võhma 
kooli juurest Särevere kau-
du Kurgjale  Programm al-
gas kell 12.30 veski juurest 
ja kestis 2 tundi. Õpilastega 
sõitsid kaasa õpetajad Too-
mas Israel, Tiiu Nõmm ja 
Heli Lehis.

Projekti läbiviimist toe-
tas SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus.

Programm tutvustas 
erinevate puuliikide kasu-
tamist taluhoonete, nõude, 
tööriistade ja küttematerjali 

valmistamisel. Samuti andis 
see edasi vanaaja uskumusi, 
mis puidu ja metsaga seotud. 
Tutvustati ka C. R. Jakobso-
ni põhimõtteid keskkonna-

Retseptivõistlus sai korraldatud mõttega, et parandada 
õpilaste suhteid tervisliku toitumisega ning parimate 

töödega mitmekesistada koolisöökla menüüd. Kahetsusega 
peab tõdema, et konkurss osutus läbikukkunuks, sest esitati 
vaid neli tööd. Samas võib rõõmustada, sest kõik neli osalejat 
ju võitsid. Võistlusele esitatud tööd avaldame siin ja praegu.

NÕGESESALAT (Diia Sild 6. kl)

1–2 peotäit kõrvenõgeselehti
2 sl murulauku
1 sl peterselli
2 sl pähkleid

Pese rohelised taimed külma veega. Nõgeselehed kasta 
sõelaga korraks keeva vette, nõruta. Haki taimed, sega juur-
de purustatud pähklid. Vala üle õlikastmega (sidrunimahl, 
õli, suhkur või mesi).

ÕUNA-VÄRSKEKAPSASALAT (Karolin Abro 4. kl)

300 g õunu
300 g värsket kapsast
1 sl haput marjamahla
1 hapukurk
1 tl suhkrut ja soola
1 sl kohupiima
3 sl keefi ri

Õunad riivi koos koorega ja piserda üle mahlaga. Kapsas 
lõika ribadeks ja tambi pehmemaks. Hapukurk lõika õhu-
kesteks viiludeks. Kohupiim sega keefi riga ühtlaseks. Toi-
duained sega omavahel ja maitsesta soola ning suhkruga.

LIHTNE SALAT NELJALE (Sandra Ilmjärv 8.a kl)

1 purk punaseid ube
3 tomatit
1 punane sibul
Hapukoort, soola pipart

Koori sibul ja ja tükelda, samuti tükelda tomatid, nõru-
ta oad. Kõik koostisosad pane kaussi ja lisa hapukoor ning 
soola ja pipart. Sega ja ongi valmis!

TERVISLIK SALAT KANAGA (Kirsika Tõruvere 4. kl)

1 keskmine hiina kapsas
1 paprika
1 värske kurk
1 väike karp kirsstomateid
Näpuotsaga soola ja sidrunhapet
250 g kanafi leed, praadimiseks pisut õli

Tükelda köögiviljad sobivateks tükkideks ja pane kaussi, 
lisa maitseained ja sega. Prae tükeldatud kanafi lee ja lisa sa-
latile, kuid salat ilma kanata on veelgi tervislikum.

säästlikust talupidamisest 
ning tema tegevust eesti loo-
duskaitse rajajana.

Praktiliste tegevuste 
käigus õppisime puuliike 

Emakeelenädal
Kolmanda veerandi viima-

ne nädal oli pühendatud 
emakeelele. Emakeelelisi te-
gemisi jätkus igasse päeva. 
Nooremates klassides selgita-
ti välja parimad lugejad, hool-
samad kirjutajad ja ilusamate 
vihikute omanikud. Esimese 
klassi parim ja ilmekaim lu-
geja oli Kardi Koitmäe, ka 
etteütluses oli tublim Kadri, 
ilusama käekirjaga vihikud 
olid Jade Leann Väljaotsal ja 
Kelly Mozgovoil. Teises klas-
sis olid etteütluses parimad 
Mihkel Koitmäe ja Mariliis 
Soo, samad õpilased pälvi-
sid ka kiituse ilusate vihikute 
eest. Parim lugeja oli Mihkel 
Koitmäe ja ilmekuse eest sai 

kiita Markus Koks. Kolman-
da klassi etteütluse kirjutasid 
kõige paremini Henrik Leier 
ja Kristiina Saar, parim luge-
ja oli Anna Linda Meerbach, 
ilmekaim Eve-Liis Oolo, ilu-
saimad vihikud on Anna Lin-
da Meerbachi ja Keiro Karu 
koolikotis. Neljandas klassis 
osutusid õigekirjas tublima-
teks Helen Talvistu ja Egert 
Tsõmbalov, parim lugeja 
Carl-Daaniel Sillat, ilmekaim 
lugeja Helen Talvistu. Kor-
ralikemate vihikute eest said 
kiita Romy-Liis Kiik ja Algys 
Tauts.

Ühel hommikul võistlesid 
1.–4.klassi õpilased omavahel 
eesti keele ja lastekirjandu-

se tundmises. Võistelda sai 
mõistatuste lahendamises, 
vanasõnadest aru saamises, 
tuntud lasteraamatute teks-
tide tundmises, sõnasele-
tusmängus. Veel said lapsed 
etendada sõnu kasutamata 
lastekirjanduse tuntud tege-
lasi.

Omaloomingut kirjuta-
sid õpilased 5.–12. klassini. 
Žürii, kuhu kuulus nii õpe-
tajaid kui õpilasi, tegi otsuse 
järgmiselt. Parimateks oma-
loomingukirjutajateks olid 
Geti Kundla 11. klassist, Alo-
Oliver Alas 9. klassist, Kristo 
Siimussaar ja Rainer Valo 8.b 
klassist, Agatha Dooni Murro 
7. klassist, Vahur Aasaküla 

6. klassist ja Kärt Hintsalu 
5. klassist. Kärt kogus žüriilt 
kõige rohkem punkte, saavu-
tades omaloominguvõistluse 
üldvõidu.

Õigekirjatundmises kat-
susid jõudu 5.–12.klass. Pa-
rimad olid Imre Kõli, Kaisa-
Mari Lehis, Vahur Aasaküla, 
Agatha Dooni Murro, Ines 
Safj anova, Marvin Helstein, 
Sanna Härm, Geti Kundla, 
Gea Rumjantseva.

Emakeelenädala Sakala 
viktoriini võitjad olid 12. klass 
ja 8.a klass, jagades I ja II koh-
ta. Samad klassid olid kiirei-
mad ja tublimad ka emakeele 
orienteerumisvõistlusel.

Marju Roosileht

eristama, puuriita laduma, 
küttepuude ruumimeetrit 
mõõtma, kahemehesaega 
saagima ning palgilt koort 
eemaldama.

Kuna ilm oli ootama-
tult talvine, siis pakuti mei-
le lõpetuseks kuuma teed. 
Õpetajatel oli rõõm koh-
tuda muuseumi direktori 
Monika Jõemaaga, kes on 
töötanud kunagi ka Võhma 
Gümnaasiumi raamatuko-
guhoidjana.

Kõik osalejad said kingi-
tuseks brošüüri, mis tutvus-
tab puid ja nende kasutust 
talus ning sisaldas teemako-
hast lauamängu.

Heli Lehis

Sulle-mulle saega saagimine on meeskonnatöö (Foto Heli Lehis)

Noored kohtusid Vehendis mitmeid ühiseid üritusi, mida 
Võrtsjärve Ühenduse inimes-
tele ühiselt korraldada.

Kui ajuraginaga oli kõik, 
järgnes õhtusöök ja vaba aeg. 
Võimalus oli ka minna sauna 
ja basseini. Kuid enamjaolt 
lõid noored sel ajal tutvusi ja 
lõbutsesid. Üldkokkuvõttes 
oli see kokkusaamine väga 
tore ja kasulik, kuna saime 
uusi tutvusi ja teadmisi teiste 
valdade kohta. Loodi ka ühi-
ne grupp Facebooki, et välja 
pakutud ideid teostama ha-
kata. Järgmine kohtumine on 
maikuus Rõngu vallas.

Pirkit Stroo
8. a klass

Tule toeta omasid!
NB! Paber peab olema seotud 
pakkideks või pandud kokku nii, et seda 
oleks lihtne kaaluda ja transportida.



Võhma Linnaleht NR. 189. aprill 2014 7

Sihtasutus KredEx annab 
teada, et alustas 7. april-

list lasterikaste perede kodu-
toetuse taotluste vastuvõttu. 
Taotluste esitamise tähtaeg 
on 19.05.2014.

Riiklik tagastamatu toetus 
eluasemetingimuste paran-
damiseks ja kaasajastamiseks 
on mõeldud lasterikastele pe-
redele, kus kasvab vähemalt 
neli kuni 19-aastast last ning 
kelle sissetulek ühe leibkon-
na liikme kohta kahe viima-
se aasta tuludeklaratsiooni 
alusel ei ole suurem kui 355 
eurot kuus.

Maksimaalseks toetus-
summaks on 7000 eurot; kui 
taotleja leibkonnas on 8 või 
enam last, on maksimaalseks 
toetussummaks 14 000  eu-
rot. Taotleja, kes on eelne-
valt meetme raames toetust 
saanud, võib taotleda toetust 
kuni 5000 eurot.

Varasematel aastatel toe-
tust saanud leibkonnad, kes 
vastavad toetuse taotlemise 
tingimustele ja kellel on ole-
mas jätkuv vajadus toetuse 
järele, peavad korduva toetu-
se taotlemise hetkeks olema 
kasutanud eelmist toetust 
sihtotstarbeliselt, projekti 
tähtaegselt lõpetanud ja Kre-
dExile esitanud toetuse kasu-
tamise aruande.

Toetuskõlblikud tege-
vused:
• eluaseme püstitamine, re-

konstrueerimine või laien-
damine, samuti eluaseme 
tehnosüsteemide või võr-
kude rajamine, muutmine 
või asendamine;

• eluaseme renoveerimine;
• ehitusprojekti koostamise-

ga, omanikujärelevalvega 
ja ehitusloa või ehitamiseks 
kohaliku omavalitsuse kir-
jaliku nõusoleku taotlemi-
sega seotud kulude katmi-
ne;

• eluaseme soetamine leib-
konnale;

• eluasemelaenu põhiosa ta-
gasimakse toetamine.

Nõuded taotlejale:
• taotleja on seaduslik(ud) 

vanem(ad), lapsendaja(d), 
k a s u v a n e m ( a d ) , 
eestkostja(d) või 

võõrasvanem(ad), kelle 
leibkonda kuuluvad vähe-
malt neli kuni 19-aastast 
last;

• leibkonda kuuluvad vane-
mad esitavad taotluse ühi-
selt;

• taotleja on koos laste ja 
täiendavate ülalpeetavate-
ga registreeritud rahvasti-
kuregistris toetuse aluseks 
olevasse eluruumi;

• eluaseme soetamise, ehiti-
se püstitamise või elamis-
kõlbmatu elamispinna re-
konstrueerimise korral on 
taotleja koos lastega regist-
reeritud rahvastikuregistris 
samale aadressile;

• taotleja või tema kuni 
19-aastane laps on toetu-
se aluseks oleva eluruumi 
omanik, kaasomanik või 
saab selle omanikuks või 
kaasomanikuks enne toe-
tuse väljamaksmist;

• taotleja omandis ei ole 
rohkem kui üks eluruu-
mina kvalifitseeruv kin-
nisomand, v.a kõrvuti või 
üksteise peal paiknevad 
korteriomandid või ma-
jaosad, mis on omavahel 
ühendatud;

• taotleja leibkonna kahe vii-
mase aasta keskmine mak-
sustatav tulu leibkonna ühe 
liikme kohta ei ole suurem 
kui 355 eurot kuus, v.a eel-
nevalt eraldatud toetus;

• taotlejaks ei või olla isik, 
kelle suhtes on jõustunud 
kohtuotsus füüsilise isiku 
pankrotimenetluse algata-
miseks ja/või pankroti väl-
jakuulutamiseks või kelle 
vastu on algatatud täite-
menetlusi võlgade katteks 
ja/või kelle kinnisvara on 
arestitud.

Nõutavad dokumendid:
• taotlus;

• taotleja(te) isikuttõendava 
dokumendi koopia;

• ülalpeetavate puhul tõend, 
mis kinnitab ülalpeetava 
vastavust juhendi punktis 
1.3.5 toodud nõuetele;

• koopia lapsendaja, kasu-
vanema, eestkostja, võõ-
rasvanemaks määramise 
otsusest;

• taotleja kõigi täisealiste 
leibkonna liikmete 2012. 
ja 2013. aasta tuludekla-
ratsiooni koopia (pdf-for-
maat internetipangast), 
täisealiste leibkonna liik-
mete töötamisel välisriigis 
tuludeklaratsioonide koo-
piad kohase välisriigi mak-
suametist;

• juhul, kui tuludeklarat-
sioone ei ole esitatud ja/või 
tulu saadud, siis Maksu- ja 
Tolliameti tõend 2012. ja 
2013. aastal saadud mak-
sustatava tulu või selle 
puudumise kohta;

• laste sünnitunnistusi, abi-
elutunnistusi või abielu-
tõendeid ei pea esitama, 
v.a. juhul kui dokumenti-
dele puudub ligipääs rah-
vastikuregistris.

Vastavalt sihtotstarbele 
esitatakse lisaks järgmised 
dokumendid:

Ehitise püstitamine, 
rekonstrueerimine, laien-
damine, renoveerimine, 
tehnosüsteemide või -võr-
kude rajamine, muutmine, 
asendamine:
• ehitustööde eelarve;
• hinnapakkumised vähe-

malt kahelt tööde teosta-
jalt, kui projektis sisaldu-
vate tööde teostamiseks 
kasutatakse teiste isikute 
teenuseid;

• hinnapakkumine vähemalt 
ühelt ehitusmaterjalide 

müüjalt, kui projektis sisal-
duvad tööd tehakse ise.

Eluaseme soetamine:
• soovitava eluaseme kir-

jeldus, kuhu märgitakse 
kinnisasja tüüp, asukoht, 
suurus, seisukord, sisseko-
limisvalmidus, remondiva-
jadus ja selle hinnanguline 
maksumus, kirjeldusele 
lisatakse fotod või interne-
tiaadress fotode leidmiseks 
internetist.

Eluasemelaenu põhiosa 
tagasimakse taotlemine:
• krediidiasutuse tõend elu-

asemelaenu kohta, milles 
on näidatud laenulepin-
gu number, laenulepingu 
sõlmimise kuupäev, laenu 
saaja(d), laenu sihtotstarve, 
laenu summa, laenuobjek-
ti aadress, laenu põhiosa 
jäägi summa, igakuise ta-
gasimakse kuupäev ja või-
malike laenuvõlgnevuste 
olemasolu.

Taotlus koos lisadoku-
mentidega tuleb esitada 
KredExile digitaalselt all-
kirjastatuna e-posti aadres-
sil toetused@kredex.ee või 
paberkandjal AS Eesti Posti 
kaudu tähitud kirjana aadres-
sil: SA KredEx, Hobujaama 4, 
10151 Tallinn.

Toetuse täpsed tingimu-
sed on sätestatud majandus- 
ja kommunikatsiooniministri 
poolt kinnitatud juhendiga 
„Kodutoetus lasterikaste-
le peredele”. Nii juhend kui 
taotlusvorm koos lisadega on 
kättesaadavad KredExi kodu-
lehel.

Pärast taotlusvooru lõp-
pemist ja laekunud taotluste 
menetlemist küsib KredEx 
tingimustele vastavate taot-
lejate elukohajärgselt kohali-
kult omavalitsuselt hinnangu 
taotlejale toetuse eraldamise 
vajaduse, sihtotstarbelise ja 
jätkusuutliku kasutamisvõi-
mekuse ning leibkonna liik-
melisuse kohta.

Lisaküsimuste korral pa-
lume ühendust võtta järgmis-
tel telefoninumbritel: 
667  4110, 667 4109, 
667 4108.

Kersti Saar

Aprillikuu viies päev on 
juba tosin aastat meie 

eakatele olnud oodatud kuu-
päev – just nii kaua on Ees-
tis indekseeritud pensione, 
mis tähendab, et pensionile 
on tasahaaval, aga siiski igal 
aastal lisa tulnud. Sellel aas-
tal kasvavad pensionid roh-
kem kui varasematel aastatel, 
keskmiselt 5,8%. Keskeltläbi 
teeb see 240 eurot aastas ehk 
20 eurot kuus.

20 eurot tuleb arvele 
keskmiselt, aga arusaada-
valt tahab igaüks ikka ise 
oma silmaga veenduda, kui 
palju tema pensionile lisaks 
tuli – oma silm on kunin-
gas. Pensioniraha tuleb nii 
nagu tavaliselt, kellele panka, 
kellele tuuakse koju. Pensio-
ni saajaid on Eestis palju ja 
kokku moodustavad pen-
sionid terve riigi peale väga 
suure summa, ka on kontod 
eri pankades. Pension tuleb 
pensionipäeva jooksul, täp-
selt nii nagu töölkäijate palk 
palgapäeva jooksul – kui 
hommikul kell 9 veel pole, 
siis pärastlõunal on kindlasti 
kenasti olemas.

Sageli on olnud kosta mu-
relikku arvamust, et pension 
tõuseb küll, aga see tõus tu-
leb tulumaksuna riigile tagasi 
maksta ning see „sööb“ lisa-
raha kohe ära. Sellele mure-
le oleme leidnud lahenduse. 
Juba selle aasta algusest tõu-
sis tulumaksuvaba tulu suu-
rus pensionärile 4248 euroni 
aastas ehk 354 euroni kuus. 
Uut valitsust moodustades 
leppisime selles kohe kokku, 
et keskmine vanaduspension 
peab jääma tulumaksuvabaks 
ka järgmistel aastatel.

Sotsiaalvaldkonnas võiks 
alati olla palju rohkem raha, 
et toetused lastele, eakatele ja 
teistele abivajajatele oleksid 
suuremad. Eesti peab saama 
riigiks, kus kõigil oleks hea ja 
turvaline elada. Lastega pere-
de toimetulek on koalitsioo-
nileppes ja kogu ühiskonnas 
üks kesksemaid teemasid. 
Pean väga oluliseks, et uuest 
aastast tõusevad toetused 
kõigi perede esimestele ja 

teistele lastele. Kõigi kolman-
date ja enamate laste toetu-
sed tõusid juba eelmisel aas-
tal ja uuest aastast tõusevad 
need 100 euroni. Lisaks saa-
vad enim abi vajavad pered 
lisatoetust nii vajaduspõhise 
peretoetuse kui ka toimetu-
lekutoetuse arvestamisel, kus 
last võetakse nüüdsest arves-
se koefitsiendiga 1,0 varase-
ma 0,8 asemel.

Tegusad eakad on  
Eesti rikkus

Eesti eakad nii Tallinnas 
kui Viljandis, nii Saares kui 
Setus on väga toimekad ning 
ettevõtlikud, olgu siis ko-
halikus elus kaasa lüües või 
lausa tööl edasi käies. Eakate 
tööl käimise jätkamist ja selle 
toetamist arutasime ka uue 
valitsuse koalitsioonileppe 
koostamisel. Tihtipeale kur-
davad eakad, et tahaks küll 
edasi ka tööl käia, aga os-
kused ja teadmised vajaksid 
värskendamist. Nüüd taha-
megi senisest paremini olla 
toeks vanemaealistele, kes 
tahavad tööl edasi käia. Hil-
jutisest suurest tööpuudusest 
on saamas töökäte puudus. 
Vanemaealised töötajad on 
kogenud ja rahulikumad ning 
rikastavad kollektiivi oma 
teadmistega, kinnitavad ka 
tööandjad. Seda tarkust ja 
kogemust läheb Eestil väga 
vaja.

Kätte on jõudnud kaunis 
kevadeaeg. Soovin kõigile 
tegusaid kevadisi toimetu-
si ning ennekõike aega koos 
pere ja lähedastega tunda 
rõõmu looduse tärkamisest.

Kevad toob pensionitõusu

Helmen Kütt
sotsiaalminister

Erihoolekandeteenuste kättesaadavus paraneb
31. märtsil 2014 jõustunud 
sotsiaalhoolekande seadu-
se muudatustega paraneb 
riigieelarvest finantsee-
ritavate erihoolekande-
teenuste kättesaadavus ja 
osutamine täiskasvanud 
erivajadustega inimestele. 
Nüüd võib järjekorda võt-
ta juba 16-aastase noore, 
et tema täiskasvanuks saa-
des kindlustada talle so-
bivaim teenus. Lihtsustub 
ka rehabilitatsiooniteenu-
se saamise protsess.

Mitmed muudatused 
käsitlevad erihoolekande-
teenuste järjekordi. Seadu-
sesse lisati oluline säte, mille 
kohaselt Sotsiaalkindlustus-
amet saab võtta erihoole-

kandeteenuste järjekorda 
16-aastase inimese, kellele 
seeläbi tagatakse tema täis-
ealiseks saades võimalikult 
kiire jõudmine sobivale tee-
nusele. Noortele osutatav 
õigeaegne ja sobiv teenus 
aitab neil säilitada olemas-
olevaid toimetulekuoskusi 
ja vältida suuremat sekku-
mist tulevikus.

Eelisjärjekorras võetak-
se teenusele asenduskodus 
täiskasvanuks saanud noo-
red, kes oma turvalisuse, 
toimetuleku, hooldus- ja 
järelevalvevajaduse tõttu 
vajavad samal ajal ka eri-
hoolekandeteenuseid. Nen-
de inimeste edaspidine elu 
sõltub otseselt vajalike tee-

nuste kättesaadavusest ja 
loob eeldused edaspidiseks 
paremaks toimetulekuks. 
Suure hooldusvajadusega 
inimestele tagatakse neile 
vajalik hooldus.

Alates seaduse jõustu-
misest on võimalus suunata 
erihoolekandeteenusele ka 
need inimesed, kes on juba 
järjekorda pandud, kuid 
kelle rehabilitatsiooniplaa-
ni kehtivuse aeg on teenuse 
saamise ajaks lõppenud. Sel 
juhul võib erihoolekande-
teenust osutada eelnevalt 
koostatud rehabilitatsioo-
niplaani tegevuskava alusel, 
kuid inimesele tuleb koos-
tada uus rehabilitatsiooni-
plaan hiljemalt ühe aasta 

jooksul pärast tema teenu-
sele suunamist.

Sotsiaalkindlustusamet 
peab erihoolekandeteenus-
te järjekordi maakonna-
põhiselt iga teenuse kohta 
eraldi, välja arvatud eelis-
järjekorra ja kohtumääruse 
alusel ööpäevaringset eri-
hooldust saama suunatud 
inimeste kohta.

Inimese iseseisva toime-
tuleku, sotsiaalse integrat-
siooni ja töötamise või tööle 
asumise soodustamiseks 
osutatava rehabilitatsioo-
niteenuse saamise protsess 
muutub lihtsamaks. Teenus 
tagatakse ka neile järjekor-
ras olevatele inimestele, 
kelle rehabilitatsiooniplaa-

Toetus lasterikastele peredele!

ni kehtivuse aeg on selleks 
ajaks lõppenud, kui avaneb 
võimalus teenust saada. Sel 
juhul osutatakse rehabili-
tatsiooniteenust eelnevalt 
koostatud plaani tegevus-
kava alusel ja vajadusel te-
hakse vahehindamine ning 
tegevuskava täiendatakse.

Rehabilitatsioonitee-
nusele registreerunu peab 
olema tähelepanelik ja ar-
vestama, et juhul, kui ta jä-
tab etteteatamata ja mõjuva 
põhjuseta kokkulepitud ajal 
teenusele tulemata, siis ta 
kustutatakse järjekorrast.

Teenuse osutaja ei re-
gistreeri soovijat järjekorda, 
kui järjekord tema juures on 
pikem kui 3 aastat või isiku 

rehabilitatsiooniplaani kehti-
vuse aeg. Sel juhul tuleb vali-
da teine rehabilitatsiooniasu-
tus, kus on lühem järjekord. 
See peaks aitama kiiremini 
abi saada ja vältima ülipikka-
de järjekordade teket.
Lisainfo:
Margit Laurson, erihoole-
kandeteenuste nõunik
620 8340, 
margit.laurson@sotsiaal-
kindlustusamet.ee
Airi Nõmm, rehabilitatsioo-
niteenuse nõunik 620 8331, 
airi.nomm@sotsiaalkind-
lustusamet.ee

Elve Tonts
kommunikatsiooninõunik

Sotsiaalkindlustusamet
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23. märtsil Tallinnas JK 
Kalevi kunstmurul peetud 
jalgpalliturniiri Eduard Ell-
manni karikale: III, IV ja 
rahvaliiga meeskondadele, 
väljus võitjana SK Tääksi 
meeskond, kes läbis turniiri 
kaotusekibedust tundmata.

Eelmisel aastal saavutati 
samal turniiril III koht.

Alagrupis peeti kolm 
mängu. Esimene mäng FC 
Reaaliga lõppes viigiga 1:1 
(värav Martinilt). Teine 
mäng Keila JK II-ga ja võit 
2:0 (väravad Ricki ja Mart). 
Kolmas mäng JK jalgpalli-
haiglaga 3:1 (väravad Jan-
Erik, Ricki ja Rando).

Veerandfinaalis min-
di kokku FC Castovanni 
Eagels’ga. Mäng lõppes tu-
lemusega 0:0, penaltidega 
võit 2:0 (penaltid realiseeri-
sid Kristo ja Rando).

Poolfinaalis võitlesime 
finaalikoha eest Anija mees-
tega. Mäng lõppes seisuga 
0:0, penaltidega 3:1 (penal-
tid realiseerisid Kaido, Kris-
to ja Rando).

Finaalis oldi vastamisi 
eelmise aasta finalistiga JK 
Tallinna Kalev III-ga. Asu-
sime mängu juhtima Ricki 
väravast 1:0. Mängu ede-
nedes ning rünnakul olles 

tehti Martinile karistusalas 
viga ning teenitud penalti 
realiseeris väravaks Kristo. 
Võit 2:0!

Turniiri parimaks vä-
ravavahiks tunnistati SK 
Tääksi puurilukk Erlend 
Ohno.

Meeskonnas mängisid: 
Erlend Ohno, Kristo Ka-
listratov, Sten Kase, Rando 
Haugas, Ainar Alliksaar, 

Priit Vendelin, Jan-Erik Jeg-
orov, Jorgen Võsa, Kaido 
Kaljula, Martin Terras, Ric-
ki Tikas ja Mart Vingissar. 
Treeneriks Indrek Jegorov.

Aitäh meeskonnale!!!
Spordiklubi Tääksi tege-

misi toetab Võhma Linna-
valitsus.

Indrek Jegorov
Treener

22. märtsil toimus Võh-
ma spordihoones naabrite 
turniir võrkpallis, mis oli 
seekord Võhma linna kor-
raldada. Osa võtsid naabrid 
Kolga-Jaanist, Saarepeedilt, 
Vana-Võidust ja Tarvastust.

Võhma meeskonnal õn-
nestus võita turniir, võites 
kõiki oma vastaseid. Mängi-
ti koosseisus: Tambet Laur, 
Janek Ratassepp, Andro 
Kask, Agu Ots, Viljo Prant-
sus ja Kuldar Roosipuu.

Võhma naiskond tuli 
kolmandaks Saarepeedi ja 

Tarvastu järel. Naised män-
gisid koosseisus: Inga Rein-
maa, Sirje Goroško, Ruth 
Ivan, Virge Saar, Karin Raja-
soo ja Enna Tikas.

Et turniir ikka teoks sai, 
tahaksin eraldi tänada Enno 
Rohelpuud, Ivar Avikut, 
Hannes Männikut, Ants Sa-
lustet ja Mihkel Rohelpuud. 
Suured tänud ka Võhma 
Linnavalitsusele, Võhma 
kohvikule ja Võhma SK-le 
toetuse ja abi eest.

Viljo Prantsus

SPORDIST

Võrkpall SK Tääksi meeskond võitis turniiri Tallinnas!

Viljandi maavalitsuse 
juures tegutsev Europe 

Direct’i Viljandimaa teabe-
keskus koos Viljandi Linna-
raamatukogu, Viljandi Ava-
tud Noortetehase, Viljandi 
Muuseumi ja Viljandimaa 
Arenduskeskusega korral-
davad Euroopa päeval, 9. 
mail Eesti Euroopa Liitu 
kuulumise 10. aastapäeva 
tähistamiseks orienteeru-
mismängu Viljandi linnas.

Mäng toimub kahes gru-
pis: Kell 11.00 on Viljandi 
Linnaraamatukokku oo-
datud pered, pensionärid, 
täiskasvanud, tudengid 
3–4-liikmeliste võistkonda-
dena. Rada on jõukohane 
nii väikeste lastega peredele 
kui ka pensionäridele. Aega 
on piisavalt, et nautida kena 
kevadilma ja Viljandi mil-
jööväärtuslikku kesklinna-
piirkonda.

Kell 12.30 saabuvad 
õpilaste võistkonnad raa-

matukokku 4–5-liikmelis-
te võistkondadena, kahes 
vanuserühmas: 5.–7. klass 
ja 8.–12. klass. Võistkond 
ei pea koosnema ainult ühe 
klassi lastest, võib olla ka se-
gavõistkond vanuserühma 
piires. Rada on lihtne ja kõik 
külastatavad kohad asuvad 
kesklinna piires, seega on 
oodatud osalema õpilasi 
kogu Viljandimaalt.

Rohkem rõhku pan-
nakse teadmiste ja oskuste 
ärakasutamisele, mitte raja 
läbimise kiirusele.

Osalemiseks tuleks oma 
võistkond registreerida hil-
jemalt 2. maiks https://docs.
google.com/forms/d/1Y 
pILs4LA0qPXdKzhIKkSab-
6mu6v0U7-VIINXYBs-alo/
viewform

Tiina Pihlak
Viljandi Maavalitsus

avalike suhete nõunik

Orienteerumismäng Viljandis

Võhma Vaba Aja Keskuse sündmused

19. aprillil esines Võhma 
Vaba Aja Keskuses Võhma 
näitering Rassijad etendu-
sega „Mees, naine ja kont-
sert“ (Hermann Bahr). La-
vastajaks Olev Rass.

Tore oli näha, et näitle-
jaid tunnustati täissaaliga. 
Etenduses nägime põnevalt 
ja naljakalt näideldud lugu 

elumehest klaverikunstni-
kust, kes juhendab ka igav-
levate kõrgklassidaamide 
klaveriõpinguid. Teadagi 
viib see ka romantiliste su-
heteni. Väga nutikalt klaa-
risid klaverikunstniku järje-
kordse armuloo tema naine 
ja klaverikunstniku armuke-
se abikaasa.

„Mees, naine ja kontsert“ 
esietendus

Tahaks kiita tervet „Ras-
sijate“  seltskonda. Juba 
etenduse esimestel minuti-
tel olin ma võlutud. Oli väga 
lõbusaid dialooge. Kõik 
näitlejad mängisid oma ka-
rakterid suurepäraselt välja. 
Selline pühendumine näi-
tekunstile on imetlusväär-
ne.  Eraldi märgiks veel ära 
lummava lavakujunduse, 
mille teostas MTÜ Sinule 
kunstiring Natalja Remmeri 
juhendamisel.  Saali astudes 
tekkis koheselt „päris teat-
ri“ tunne, mida on ju sellise 
väikese lavaga raske saavu-
tada.

„Rassijaid“ näeme uuesti 
3. mail kell 14.00 Villevere 
vanas koolimajas etenduse-
ga „Opal otsib meest“. Eten-
dust „Mees, naine ja kont-
sert“ saame Võhmas näha 
uuesti sügisel.

Silvia Murro
Võhma Vaba Aja Keskuse 

juhataja

12. aprillil 
toimus Pilistveres 
Viljandimaa 
harrastusteatrite 
maakondlik 
teatrifestival, kus 
Võhma näitetrupp 
Rassijad mängis 
etendust 
„Polkovniku lesk“.

Foto: 
Facebooki grupp 
Pärsti küla

2. mai kell 20 Volbriöö pidu
	 Esineb	noor	räppar	Wafence	ja	DJ	Munster.	Veel	esinevad	meie		
	 Võhma	breiktantsijad	ning	hip-hopi	tantsijad	Viljandist	ja	Võhmast.
	 Pilet	2	eurot.	Sissepääs	alates	13.	eluaastast.

10. mai kell 20–00.30	 Kevadpidu	(seltskonnaõhtu)
	 Saab	tantsida	ja	saab	nalja.	Pilet	5	eurot.	Jälgige	reklaami!

18. mai kell 17.00 Traditsiooniline laululaste hooaja lõpukontsert 
 “Laul	paneb	silmad	särama!”

18. mai kell 12.00 Võhma muuseumis
Muuseumiöö	ürituse	raames	vahva	fotoseiklus.	Jagame	osalejatele	kätte	pildid	vanaaja	
Võhmast	ning	siis	tuleb	fotodel	olevad	kohad	üles	leida	ning	samast	kohast	pilti	teha.	
Pärast	saame	võrrelda,	kuidas	aeg	on	Võhmat	muutnud.
Seejärel	räägib	meile	Pilistvere	kihelkonna	ajaloost	Heiki	Raudla.	Saame	ka	tutvuda	
Heiki	Raudla	raamatuga	“Pilistvere	kihelkond	–	Eestimaa	Taani”.

24. mai kell 10–15 Noorkotkaste	aastapäeva	tähistamine

Võhma Linnavalitsus tänab linna tublisid jooksjaid, kes osalesid 23. aprillil Kõo valla jüriöö jooksul.
Meeskondliku I koha ja rändkarika tõi koju Võhma Gümnaasiumi meeskond koosseisus (esireas vasakult) Liis Koort, Kairi 
Koort, Cätlyn Taškin, (2. reas vasakult) õpetaja, Airo Ibrus, Agnessa Koobas, Pirkit Stroo, (3. reas vasakult) Josia Wüthrich, 
Edvard Maasalu, Martin Tabur, Otmar Liiver. Tänusõnad õpetaja Tiia Püvile.
Meie täiskasvanute võistkond saavutas üldkokkuvõttes IV koha. Meeskonda kuulusid (esireas vasakult) Angelika Roosioks, 
Anneli Rikk, Liina Raitma, Viigi Kipper, Riine Ant, (tagareas vasakult) Sander Virgla, Kuuno Tiitus, Enno Rohelpuu, Viljo 
Prantsus ja Janek Mitri.
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Konkursiteade
Võhma	Vaba	Aja	Keskus	(Võhma	VAK)	

kuulutab	välja	avaliku	konkursi	
NOORSOO- JA SPORDITÖÖ SPETSIALISTI	

ametikoha	täitmiseks.

Töötasu	600	eurot	kuus.

Tööülesanded:
● Noorsootöö valdkond:
Kavandada	ja	koordineerida	Võhma	noorte	vabaaja	te-

gevust	ja	noorteürituste	korraldamist	linnas.
● Sporditöö valdkond:
Kavandada	 ja	 koordineerida	 Võhma	 linna	 sporditöö	

alased	arengusuunad	ning	linna	sporditegevuste	ja	üritus-
te	korraldamist.

Nõuded kandidaadile:
Vähemalt	 keskharidus.	Kasuks	 tuleb	eelnev	 töökoge-

mus	noorsootöö	või	sporditöö	alal.	Eesti	keel	kõrgtasemel	
ja	 ühe	 võõrkeele	 oskus	 kesktasemel.	 Arvuti	 kasutamise	
oskus	Windows	keskkonnas	ning	andmevahetuse	korral-
damine.	Ülesannete	täitmiseks	vajalikud	teadmised	ja	os-
kused.

Iseloomuomadused:	Soov	 töötada	 koos	noortega.	Al-
gatusvõime	ja	loovus.	Analüüsivõime,	kohusetunne,	otsus-
tus-	ja	vastutusvõime,	usaldusväärsus	ja	täpsus.	Väga	hea	
suhtlemisoskus.	Oskus	teha	koostööd.

Konkursil	 osalemiseks	 tuleb	 esitada	 kirjalik	 avaldus, 
elulookirjeldus,	 sh	 töö-	 või	 teenistuskäik,	 ametikohale 
esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide	
koopiad,	konkursil	osaleja	soovil	muud	dokumendid.

Dokumendid	palume	esitada	30. aprilliks 2014	Võhma	
VAK	aadressil	Kauba	1,	70601	Võhma,	saates	need	posti	
teel	 või	 e-posti	 aadressile	 vak@vohma.ee	märgusõnaga	
„konkurss“.

Täiendavat	informatsiooni	Võhma	VAK-i	ja	täidetava	
ametikoha	kohta	saab	juhatajalt	Silvia	Murrolt	

tel	525	1635	või	linna	kodulehelt	www.vohma.ee.

TERVISEPARGI KORRASTAMINE

Tooma tn, 01. mai 2014 kell 11–15

Reha, kindad, reibas meel!

Anneli Siimussaar, 5300 8485, anneli@vohma.ee

Oksad koristada-põletada, riisuda, 
rada korrastada

Inimesed süüdistavad 
konteineri lõhkumi-

ses tihtilugu prügivedajat, 
kuna tühjendamisel kontei-
ner purunes. Prügifi rmad 
tunnistavad, et neile kur-
detakse plastkonteinerite 
purunemist, kuid prügikon-
teineri lagunemise põhjus 
on tihtipeale hoopis kehv 
kvaliteet, selle vale kasuta-
mine või materjali loomulik 
väsimine.

Probleemid tekivad 
eelkõige tundmatute toot-
jate ja odavate plastkon-
teineritega, mille eluiga 
võib jääda üürikeseks. Osa 

prügikonteinereid polegi 
mõeldud õues hoidmiseks, 
sest külmaga kipuvad keh-
vema kvaliteediga kontei-
nerid hapraks muutuma. 
Nende plastik on kas liiga 
õhuke või on kasutatud 
liigselt taaskasutatud plas-
ti, mis on võrreldes uue 
toorainega tunduvalt hap-
ram. Kuna plasti omadu-
sed muutuvad UV-kiirguse 
mõjul, peab selle koostisse 
olema lisatud aineid, mis 
suurendavad vastupidavust 
UV-kiirgusele. Olulised on 
lisaained, mis aitavad plastil 
madalatel temperatuuridel 

elastsust säilitada ning kõr-
getel temperatuuridel liig-
set elastsust vältida. Mida 
rohkem komponente plas-
tile lisatakse, mida ilmas-
tiku- ja ainetekindlam see 
on, ja mida paremat toot-
misprotsessi kasutatakse, 
seda kõrgem on konteineri 
hind. Konteineritel, mis on 
mõeldud kasutamiseks sise-
ruumides, peaks olema peal 
vastav märge.

Et vältida hilisemaid 
vaidlusi, juhuks kui tekib 
pretensioone konteineri 
kvaliteedi või kasutuse so-
bivuse osas, on uue kon-

teineri soetamisel mõistlik 
küsida müüjalt, millisest 
plastist konteiner toodetud 
on, millisel sihtotstarbel 
konteinerid kasutamiseks 
sobilikud on: kas sise- või 
välistingimustel kasutami-
seks, kas konteiner haakub 
prügipress auto haakesead-
mega, kas konteineri plast 
sisaldab UV kaitset jms. 
Eriti tähelepanelik peaks 
olema Aasia riikides toode-
tud konteinerite soetamisel 
(näiteks Taiwan või Hiina). 
Eesti kliimas on sobivam 
kasutada Euroopa toodan-
gut. Kogemusele tugine-

des julgeb vedaja soovitada 
SULO, OTTO, PLASTIC, 
OMNIUM tootjate kontei-
nereid, milliste kvaliteet, 
kasutusmugavus ja vastu-
pidavus on aastate jooksul 
end praktikas tõestanud. 
Hoolsa omaniku käes võib 
õige konteiner vastu pida-
da isegi rohkem kui kümme 
aastat.

Kuid puruneda võivad 
ka kvaliteetsed prügikon-
teinerid. See juhtub siis, kui 
sinna pannakse sobimatuid 
raskeid jäätmeid või olme-
jäätmeid kuhjatakse roh-
kem kui tohiks. Konteine-

ritel on vastav märge, mis 
sätestab antud konteineri 
maksimaalse kaalu. Kon-
teiner võib puruneda tüh-
jendamise ajal, kui külmal 
ajal on tühja konteinerisse 
visatud mõni raske või te-
ravaservaline ese, mis on 
löönud konteinerisse mõra. 
Samuti ei kannata konteiner 
kuuma tuhka.

Kui konteiner puruneb 
jäätmevedaja süül, peab 
prügifi rma selle asendama 
uuega.

MTÜ Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus

Eesti muutuvasse kliimasse iga prügikonteiner ei sobi

Kulu põletamine on Ees-
tis aastaringselt keela-

tud ning kulutuli on hävitav 
ja ohtlik. Igal kevadel saab 
inimeste hooletusest algu-
se sadu kulupõlenguid, mis 
teevad kahju keskkonnale 
ja elusloodusele, hävitavad 
inimeste vara ja tervist.

Inimeste teadlikkus ku-
lupõlengute keelust on suu-
renenud ja seega jääb taht-
likku kulu süütamist järjest 
vähemaks. Maastikupõ-
lenguid põhjustab eelkõige 
inimeste hooletus – ohutus-
nõuetele mittevastav lõkke 

tegemine või maha visatud 
hõõguv tikk või suitsukoni. 
Viimastel aastatel on olnud 
juhtumeid, kus mootor-
sõidukitega ja ATV-dega 
heinamaal sõites on sum-
mutitorust lennanud säde 
süüdanud kuiva heina.

Selleks, et kulupõlen-
guid vältida, peavad maa-
omanikud sügisel oma val-
dustes heina ära niitma. 
Kulutuli võib levida loetud 
minutitega üle põllulagen-
diku ja jõuda metsatukka 
või hooneteni. Lõket on lu-
batud teha vaid nõrga tuule-

ga – kui liiguvad peenikesed 
puud, puuoksad ja -lehed. 
Lõkkekoht peab olema hoo-
netest ohutus kauguses, sest 
hõõguvad sädemed võivad 
tuulega lennata väga kauge-
le. Lõkkekoha ümbrus tuleb 
puhastada kuivanud taimes-
tikust, okstest ning muust 
põlevmaterjalist. Kasulik 
on ümbritsev süttimisoht-
lik kuiv maapind märjaks 
kasta ning lõkkekoht kivide 
või mittesüttiva pinnasega 
piirata. Kõik põlevad lõkked 
peavad olema pideva järele-
valve all ning käepärast tu-

leb varuda esmased tulekus-
tutusvahendid – liiv, vesi või 
pulberkustuti. Metsas tohib 
lõket teha vaid selleks ette-
nähtud ja tähistatud kohas.

Lastele tuleb selgita-
da, millist kahju võib kaasa 
tuua nalja pärast tiku viska-
mine kuiva kuluheina sisse. 
Lapsed ise ei oska oma teo 
tagajärgi hinnata ning lap-
sevanema ülesanne on sel-
lise tegevuse ohtlikkusest 
rääkida.

Astra Pintson-Käo
Lõuna päästekeskus

pressiesindaja

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Ilusad ilmad ja tavapärasest 
kuivem maa soosivad aia-

tööde tegemist, mille käigus 
tuleb ette ka prahipõletamist. 
Päästeamet tuletab meelde, 
et täiesti ohutut tule tegemist 
ei ole olemas ning seetõttu 
tuleb valvas olla ja hoida tulel 
silm peal Nii saab õnnetuse 
juhtudes ise põlengu kiirelt 
ära kustutada ning suurem 
kahju jääb tekkimata.

Lõket tohib teha vaid 
mittesüttival pinnasel ning 
tuld ei tohi jätta üksi. Käepä-
rast tuleb hoida ämber vee-
ga või tulekustuti. Alla ühe 
meetrine lõke peab paikne-
ma vähemalt 10 m kaugusel 
hoonetest ja metsast, üle ühe 
meetrine lõke vähemalt 15 m 
kaugusel hoonetest ja 20 m 
metsast. Üle kolme meetrise 
lõkke tegemiseks on tarvis 

Lõkke tegemisel ja grillimisel järgi ohutusnõudeid

Päästeamet alustab maikuust 
kodukülastustega „Kodu tu-
leohutuks!“, et nõustada ini-
mesi üle Eesti tuleohutuse 
teemal nende enda elupaigas. 
Selleks, et elupinnad oleksid 
tule eest kaitstud, aitavad 
päästjad inimestel indivi-
duaalse nõustamise kaudu 
mõista just neid oma elupai-
gas varitsevaid ohte, püüdes 
leida parimad lahendused 
ohtude ennetamiseks.

Teadmiste puudumine, 
vähene ohtude ennetamine ja 
tuleohtlikud käitumisharju-
mused on peamised tulekah-
ju põhjused kodus. Päästjad 
oskavad tähelepanu juhtida 
õigetele käitumisharjumus-
tele kui ka jagada soovitusi, 
kuidas ja mida saab inimene 
oma lähedaste ja vara turvali-
suse tagamiseks veel ära teha.

Kodukülastuste eesmärk 
on aidata inimestel mõista 
tulega seonduvaid ohte nen-
de enda elupaigas ja selle 
ümbruses, hinnata elektri- ja 
kütteseadmete korrashoidu, 
lahtise tule kasutamist, suit-
suanduri vajalikkust, olemas-
olu ja töökorda.

Kodukülastusi viivad läbi 
inimese elupaigale lähimad 
vabatahtlikud või kutselised 
päästekomandod ning re-
giooni päästeteenistujad, kes 
teavitavad inimesi enda tule-
kust ette telefoni või teatise 
teel. Nõustamisi viiakse läbi 
maist kuni aastalõpuni. Ko-
dukülastuse läbiviijad tunneb 
ära Päästeameti eraldusmär-
kidega riietuse ning esitatava 
hologrammiga punase töö-
tõendi järgi.

Liina Reinsaar

Nõustamisteenus 
„Kodu tuleohutuks!“

juba kohaliku omavalitsuse 
luba. Tugeva tuulega ei tohi 
lõket teha, sest sel juhul on 
tuli kiire levima kulusse, met-
sa, eluhoonetele või muule 
varale.

Üha rohkem inimesi on 
alustamas ka gillihooaega. 
Tuleb meeles pidada, et grill 
tuleb paigutada tasasele pin-
nale ja hoonest eemale. Lahti-
se leegiga grill peab asetsema 

hoonest, põlevmaterjalidest, 
metsast ja kuivanud taimes-
tikust vähemalt viie meetri 
kaugusel ja söega grill vähe-
malt kahe meetri kaugusel. 
Rõdu on hoone osa ja rõdul 
grillida ei tohi!

Liina Reinsaar
Päästeamet

Pressiesindaja
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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.

93 01.04 MAGDA-ALINE SÄRG
91 12.04 ALICE MASING
88 21.04 LAINE KULD
84 08.04 OLGA PIMENOVA
 28.04 ANNI-MARIE SAARITS
83 03.04 ENDEL MEOKAS
82 16.04 HELJU ARUMÄE
81 19.04 VAIKE MÄNNIK
80 16.04 ELVI NAANO
75 11.04 LEILI PIIRITS
65 22.04 ANTS PIHLAK
60 27.04 LILIA HINDRE

Peotäis ilusaid mõtteid,
suutäis sooje sõnu,

sületäis kauneid lilli.
Palju, palju õnne!

Võhma Linnaleht
Tiraaž 950

Võhma Linnalehte esindab:
Angela Härm  tel. 437 7228

Aadress:
Tallinna 15
70603 Võhma

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

ENN METS
15.01.1941	–	26.03.2014

HILJA-ROSVITA ALLIK
29.12.1932	–	05.04.2014

HELJU ENNUK
02.02.1931	–	18.04.2014

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Aita teist, 
küll siis sind ka aidatakse”. Õigeid vastuseid laekus 23. Loo-
siõnn naeratas Leili Piiritsale. Õnnitleme võitjat ja ootame 
uusi lahendusi. Vastusekupongid palume tuua linnavalitsusse 
sekretäri kätte (samast saab kätte auhinna) või panna I korru-
sel asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 189
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

Üürin Võhmas korteri. 5341 6153, margot@vohma.ee

Mälestame

Merike ja Alar Sillatil sündis 21. märtsil
tütar KIRKE-SANDRA

Marina Rudakil ja Magnum Mozgovoil sündis 14. aprillil 
poeg TREVOR

09. mail 2014 
kell 12.00–14.00 

Võhma Vaba Aja 
Keskuses

SOODUSMÜÜK
Puuvillased	retuusid,	
pluusid,	dressipüksid,	
sokid,	põlvikud	jpm.

Ethel,	5667	0008

Laupäeval, 24. mail algusega 10.00

KÕO KÜLALAAT
Kõo vallamaja sisehoovis.

KAUPLEMINE MAAELUKS VAJALIKU KRAAMIGA.
TAIDLEJATE KONTSERT.
LAADALOTERII.

KAUPLEMINE MAAELUKS VAJALIKU KRAAMIGA.

Too oma eriline tööriist laadapäeva 
hommikul näitusele!

Info ja kauplemiseks registreerimine 
tel 5345 2548 Marju

Hargi- ja hangunäitus.

FRANZ 
KAFKA

Röntgen Lavats Mi Emand

Amper

Väävel

Vargsi
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ÕNNITLEME 
APRILLIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI! Palju, palju õnne!

Õnnitleme lapse sünni puhul!


