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Muusikakool: jõulukuu pildis

Hea linnarahvas!
Legend kõneleb Võhmast nii. Kui kõigevägevam ehitas 

Sakala kõrgustikku, oli ta ramm üsna otsakorral. Vii-
mast võhma kokku võttes heitis ta riismed sohu ja nii sündis 
soosaareke, millel nüüd seisab Võhma väikelinn. Sakalamaa 
loodus on olnud Võhma vastu kitsi. Kõik, mis Võhma heaks 
on tehtud, on sündinud inimese käe läbi. Võhma kõige suu-
rem väärtus olete teie, võhmalased!

Jõuluootus valgustab meie südameid. See aeg aastalõ-
pus paneb meid rohkem mõtlema olnule ja olevale, kodule 
ja lähedastele, vaatama oma südamesse. Igaühel meist on 
kindlasti ka oma väike tegu, mille üle tunneme rõõmu ise ja 
rõõmustavad ka meie lähedased.

Advendiaeg on ootuste ja ootamise aeg. See on selline 
rahulik ootus, kus on teada, et oodatu ei jää tulemata. Ad-
vendiaeg annab meile võimaluse õppida. Õppida oma hin-
ges vaikust hoidma, õppida seesmist rahu leidma, õppida 
hoolima.

Soovin, et jõulurahu saabuks igasse Võhma kodusse, et 
jõuluvalgus soojendaks kõikide südameid ning juhiks tege-
ma häid tegusid. Hoidke alles usk, lootus ja armastus. Toe-
tage neid, kellel täna on raske, aidake neil märgata väljapää-
su ka kõige raskemast olukorrast, olge lihtsalt olemas, kui 
teid vajatakse.

Rahulikku jõuluaega teile kõigile!
Anneli Siimussaar

Linnapea

Aknad kui täis on küünalde sära
ja inimmass on justkui endast ära,
sest lõppemas on aastaring –
siis endaleidmist,
soojust, valgust vajab hing.
Vajab enamgi veel neil,
kes kuhugi on teel.

Sestap süüdakem advendiküünal ja vaadakem tulle,
leidkem iseend, saagem sooja,
nähkem valgust ja andestagem –
mina sulle ja sina mulle.

Helle-Maia Sonn

Kui elu on inimesele kingitud, siis võiksime sellest 
kõik rõõmu tunda. Peaksime elu poolt pakutud võima-
lusi kasutama, iga sõõmu elamisest nautima. Iga päev, 
igal aastaajal, igal aastal, läbi kogu elu...

Selle asemel aga tihti tülitsetakse ja vihatakse. Kon-
kurents, konfl iktid, üksteise ületrumpamine - väga 
raske on selle kõigega harmoneeruda. Kes leiab tee 
iseendani ellujäämise õpetusest või joogast, kes tõm-
bub endasse. Kuid me ei vastuta ainult enda elude eest, 
peaksime olema eeskujudeks meie lastele– eeskujuks 
oskuses olla elurõõmsad ja tegusad ja isikupärased.

Üsna sageli räägitakse armastuse puudumisest, 
tähelepanu vähesusest. Vähemaks on jäänud ka aega, 
mida üksteisele pühendame. Soovime, et jõuluaeg an-
nab meile pisutki kvaliteetaega juurde...

Imelist jõuluvalgust südametesse, küünlavalgust 
tubadesse ja hingerahu kodudesse!

Linnalehe toimetus

Aknad kui täis on küünalde sära
ja inimmass on justkui endast ära,

Sestap süüdakem advendiküünal ja vaadakem tulle,

12. dets tervituskontsert Lõhavere Ravi- ja 
Hooldekeskuses: Sanna Härm ja ansambel, ...

... Merilin Prantsus ja Mait (fotod erakogu).

1. advendikontsert kultuurikeskuses (foto erakogu).

13. detsembril Härjapea pubis (foto erakogu).

14. dets Viljandi Muusikakooli jõulukontserdil laulsid Viljandi Noorte 
Sümfooniorkestri kooris meie neidudest Sanna, Karoliina Himmelreich, Piret; ...

... puhkpilliorkestris mängis saksofoni Egert (fotod Elmo Riig, Sakala).

8. dets talvekontsert kultuurikeskuses (foto Luule Tiirmaa).

3. advent Viljandi Jaani kirikus: Piret Müür ja Egert Neverovski 
(fotod erakogu).
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Lugeda ka

Mõtelda on mõnus. 

„Kooli!“
Soome autorite Timo Parvela ja Jari Sinkkoneni just eesti 

keeles ilmunud raamatul on ka alapealkiri – „Esimese klassi 
õpilase vanematele“. Tegelikult on see raamat kõigile lapseva-
nematele, vanavanematele, õpetajatele.

Missugune on lapse valmisolek alustada kooliteed sõltub 
väga paljudest teguritest. Seepärast on vähe abi sellest, kui raa-
matut loevad vaid 1. klassi õpilase vanemad. Teadmine, mis 
kuidas lapse edasist toimetulemist ja teiste hulka paigutumist 
toetab, on oluline igas vanuses lapse vanemale. Jagub seal tar-
kust ka juba suurema koolilapse vanemale.

Vanemad arvavad tihti ekslikult, et laps saab koolis hästi 
hakkama, kui teda hoolega ette õpetada: lasteaialapsele tä-
hestik ja korrutustabel pähe saada, võõrsõnu kirjutada, kirja-
tähtedega kirjutada ja etteütluses ka häälikupikkused õigesti 
märkida. On aga hoopis nii, et sellise etteõpetamisega tehakse 
lapsele karuteene. Erinevas vanuses lapsel on läbida just selle-
le vanusele omane ja sellest üle hüppamine ei lase oskustel nii 
öelda kivi kivi peale laotud saada.

Usun, et vanemad leiavad sellest raamatust hea nõu ja õpe-
tajad kinnitust oma kogemusele ja ununema kippuvale tead-
misele.

Raamatus kasutatud keel ei ole spetsiifiline. Lugemisega 
saab hakkama iga lapsevanem.

Toon loetust välja vaid mõned laused, mis näitavad, millest 
raamatus juttu tuleb.
•	 Lapse	harjutamine	tavadega	on	oluliselt	raskem	kui	kutsika	

dresseerimine.
•	 Igast	 väikesest	 inimlikust	 valeharjumusest	 kasvab	 suur	 ja	

pöördumatu probleem.
•	 Mida	rohkem	aju	ehitusest	teada	saadakse,	seda	kindlamalt	

võib öelda, et inimsuhete kvaliteet mõjutab kesknärvisüstee-
mi. Lapse emotsionaalsete vajaduste pidev eiramine võib aju 
arengut märkimisväärselt pärssida.

•	 Tänapäeval	minnakse	äärmusesse	–	mudilastele	antakse	lii-
ga palju otsustusõigust.

•	 Isegi	erakordsest	loovusest	pole	kasu,	kui	puuduvad	reeglid.
•	 Mõttemaailmast	saab	koht,	mis	kunagi	ei	kao	ega	hävi.
•	 Üheks	 tänapäeva	 tõsiseks	 probleemiks	 on	 eriline	 tühjus	 –	

fantaasiamaailma tühjus, see tähendab – kujutluste ja män-
gu puudumine.

•	 Koduülesande	juures	polegi	olulisim	selle	sisu,	vaid	töökul-
tuuri õpetamine, kohusetunde juurutamine, enesedistsiplii-
ni harjutamine, järjekindluse treenimine.

Head lugemist!
Luule Tiirmaa

Jõulud on aeg, mil oleme 
perega koos ja leiame 

rohkem aega sõprade jaoks. 
Jõulude ja aastavahetuse 
meeleolus peame mõtlema 
ka sellele, kuidas veeta pü-
had ohutult.

Enamuse traagilistest 
tuleõnnetustest põhjustab 
hooletu ümberkäimine lah-
tise tulega, vananenud ja 
korrast ära elektrijuhtmed 
ja -seadmed ning eluruumi-
des suitsetamine.

Igaüks ise saab muuta 
jõulud turvaliseks, kui jär-
gib ohutu käitumise reeg-
leid:
•	 küünlad	tuleb	asetada	tu-

lekindlale alusele ja eema-

le kergesti süttivatest ese-
metest, sest küünlaleek 
võib süüdata nii kardina 
kui küünlajalga ümbritse-
va kaunistuse;

•	 kuuse	kaunistamisel	elava	
tulega küünaldega tuleb 
jälgida, et puu oksad ja 
süttivad kuusekaunistu-
sed ei oleks küünlale liiga 
lähedal;

•	 põlevaid	 küünlaid	 ei	 tohi	
mitte kunagi jätta järele-
valveta;

•	 maja	kaunistamiseks	õues	
võib kasutada ainult vä-
litingimustesse mõeldud 
elektriküünlaid;

•	 vooluvõrku	 ei	 tohi	 elekt-
riliste seadmetega üle-

koormata, sest kuumene-
nud juhtmete isolatsioon 
sulab ja lühisesse läinud 
juhtmed võivad süüdata 
ümbruse;

•	 hoolas	tuleb	olla	nii	toidu	
valmistamisel kui kütte-
seadmete kasutamisel;

•	 põlevat	kaminat	või	küde-
vat ahju ei tohi jätta järe-
levalveta, sest kaminast, 
pliidi alt või ahjust välja 
lennanud sädemest võib 
süttida põrand või vaip;

•	 kui	hoolite	endast	ja	oma	
lähedastest, ärge suitse-
tage siseruumides, sest 
pudenenud hõõguvast 
suitsuotsast võib kergesti 
puhkeda tulekahju.

Kui sõbrad ja sugulased 
on teile olulised, kinkige 
neile suitsuandur, tule-
kustutustekk, tulekustuti 
või hoopis korstnapühkija 
külaskäik – see toob alati 
õnne. Kui suitsuandur on 
juba olemas, tehke suit-
suandurile enne jõulu- ja 
aastavahetuse pidustusi 
väike ülevaatus – pühkige 
andurilt tolm ja testnuppu 
vajutades veenduge, et suit-
suandur on töökorras.

Päästeamet soovib kõi-
gile rahulikku ja ohutut jõu-
luaega!

Astra Pintson-Käo
Lõuna päästekeskuse 

pressiesindaja

Jõulud on hoolimise aeg

MTÜ Kesk-Eesti Jäät-
mehoolduskeskus pi-

kendas korraldatud jäätme-
veo ainuõigust AS-ga Eesti 
Keskkonnateenused kuni 
31. märtsini 2015.

MTÜ Kesk-Eesti Jäät-
mehoolduskeskus ja Eesti 
Keskkonnateenused AS va-
hel 17.01.2011 allkirjastatud 
jäätmeveo leping ja lepingu 
lisad kehtivad ka pikenda-
tud korraldatud jäätmeveo 
perioodil.

Lepingu pikendamine 
tagab senise korraldatud 
jäätmeveo muutusteta jät-
kumise maakonnas ning 
võimaldab ühtlustada jäät-
mevedu reguleerivaid sea-

dusandlikke akte maakonna 
kohalikes omavalitsusük-
sustes.

Elanike jaoks lepingupi-
kendus lisakohustusi kaa-
sa ei too. Jäätmevedaja AS 
Veolia Keskkonnateenused 
jätkab prügiveoteenuse osu-
tamist senikehtinud hinda-
dega ja tingimustel.

Lisaks tuletame tei-
le meelde, et korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuil 
tuleb esitada iga aasta 20. 
jaanuariks (hiljemalt 20. 
jaanuariks 2014) kohalikule 
omavalitsusele kirjalik kin-
nitus, et kinnistul ei ole eel-
mise aasta kestel elatud või 
kinnistut ei ole kasutatud. 

Kui kinnistuomanikult/jäät-
mevaldajalt vastavat kinni-
tust 20. jaanuariks elukoha-
järgsesse omavalitsusse pole 
saabunud, loetakse kinnis-
tuomanik/jäätmevaldaja 
alates 21. jaanuarist kor-
raldatud jäätmeveoga liitu-
nuks.

Vabastuse saamiseks tu-
leb esitada kohalikule oma-
valitsusele kirjalik taotlus, 
kus näidatakse ära põhjus, 
miks vabastust taotletakse 
ning elukoht, kus on liitutud 
korraldatud veoga. Samuti 
võidakse teilt küsida lisado-
kumente, mis näitavad ära 
vee ja elektrikulu vabasta-
taval objektil ja põhieluko-

has tasutavaid jäätmeveo 
arveid.

Korraldatud jäätme-
veost vabastuse taotluse 
(ka ühismahuti avalduse) 
vormid on kättesaadavad 
kohalikus omavalitsuses või 
nende kodulehel. Taotluse 
võib saata skaneeritult või 
digiallkirjastatult e-mailile 
või allkirjastatult posti teel.

Palume teil taotluse esi-
tamist mitte jätta viimasele 
hetkele!

Daisy Alatare
MTÜ Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskus

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepinguid 
AS-ga Eesti Keskkonnateenused

Tänapäeval on ravimid 
väga kallid. Soodus-

ravimite omaosaluse vä-
hendamine on haigekassa 
lähiaastate prioriteet. Pea-
me oluliseks, et ravimi pat-
siendi poolt tasutav sum-
ma ehk omaosalus ei oleks 
takistuseks vajaliku ravimi 
kasutamisel. Omaosaluse 
vähendamisel on oluline 
patsientide teadlikkus oma 
õigustest soodusravimite 
ostmisel.

Vahe on ravimi hinnas
Mari põeb kõrgvererõ-

hutõbe ja peab seetõttu tar-
vitama regulaarselt mitmeid 
ravimeid. Aastaid võttis ta 
originaalravimit Norvasc 10 
mg üks kord päevas. Ühes 
pakis oli 30 tabletti, mida 
jätkus 30 päevaks. Ravimi 
hind 15,04 eurot. Haigekas-
sa küll kompenseeris ravimi 
piirhinnast 90%, kuid sellest 
hoolimata pidi Mari maksma 
iga kord apteegis 13,48 eurot. 
Nüüd kirjutas perearst Ma-
rile toimeainepõhise retsep-
ti. Mari valis apteegis kõige 
odavama ravimi, mille hind 
on 2,90 eurot. Nüüd maksab 
Mari apteegis vaid 1,43 eu-

rot. Nii hoiab Mari ühes kuus 
raha kokku 12,05 eurot.

Mis on toimeainepõhine 
ravim?

Ravim koosneb 
toimeaine(te)st ja abiaine-
test. Toimeaine ravib või 
leevendab haigust, seevastu 
abiained on ravimis vajalikud 
selleks, et toimeaine oleks 
manustatav soovitud kujul 
(nt tabletina, salvina, aero-
soolina).

Geneeriline ravim on ori-
ginaalravimiga sama toime-
ainet sisaldav ravim. See on 
mõeldud samade haigussei-
sundite raviks ning on sama 
tõhus, ohutu ja kvaliteetne 
kui originaalravim.

Originaalravim ja 
geneeriline ravim

Originaalravim on esime-
sena leiutatud ja kasutusele 
võetud uut toimeainet sisal-
dav ravim. Tootja on selle uue 
ravimi osas läbi viinud kõik 
vajalikud uuringud ja kliinili-
sed katsetused ning seetõttu 
on ka ravim kallim.

Enamasti on see ravim 
patenteeritud. Pärast paten-
diaja lõppu (tavaliselt 6–20 

aasta pärast) võivad ka tei-
sed firmad hakata seda sama 
toimeainega ravimit tootma. 
Ning neid ravimeid nimeta-
takse geneerilisteks ravimi-
teks.

Geneeriline ravim on 
ohutu

Geneerilise ravimi tootja 
peab tõestama, et ravim sisal-
dab sama toimeainet täpselt 
samas koguses kui originaal-
ravim ning see avaldab orga-
nismis samasugust mõju kui 
originaalravim.

Samuti peab geneerilise 
ravimi tootja tõestama, et ra-
vimi tootmisprotsess vastab 
kehtestatud nõuetele. Genee-
riline ravim võib erineda ori-
ginaalravimist abiainete osas 
ja ravimi välimuse osas, kuid 
ei tohi erineda toime tõhusu-
se, kvaliteedi ja ohutuse osas.

Eesti apteekides turus-
tatakse ainult selliseid ravi-
meid, mis on läbinud Ravimi-
ameti range kontrolli.

Toimeainepõhise retsepti 
alusel saab valida taskuko-

haseima hinnaga ravimi
Ravimit määrates kirjutab 

arst retseptile üldjuhul ravimi 
toimeaine.

Kui Eestis on müügil mitu 
sama toimeainet sisaldavat 
ravimit, siis pakub apteeker 
erineva hinnaga preparaate 
ostjale valida. Nii on ostjal 
võimalik valida taskukohasei-
ma hinnaga ravim.

Täna on kindlustatu oma-
osalus 6,41 eurot ühe retsepti 
kohta. Võrreldes eelmise aas-
ta sama perioodiga on oma-
osalus vähenenud 4%.

Kindlasti on seda mõju-
tanud asjaolu, et toimeaine-
põhiste retseptide osakaal 
on originaalravimitele kirju-
tatud retseptidega võrreldes 
möödunud aastaga kasvanud 
ligi 10%. Toimeainepõhine 
retsept võimaldab patsiendil 
teha apteegis kallimate ori-
ginaalravimitega võrreldes 
soodsamaid valikuid. Parima 
valiku tegemisel abistavad 
Teid arst ja apteeker.

Ene Kiisk
Eesti Haigekassa 

usaldusarst

Kuidas ravimite eest vähem maksta?

Head inimesed, kes oma panuse andsite Pilistvere jõulu-
maale. Tänud, et olite valmis jagama ideid, aega ja energiat. 
Uskuge, see hoolivus ja armastus, mida jõulumaa kaudu 
inimestesse jagate, ei haju nagu sõrmenips. Nähtamatul 
kujul elab ta meis kõigis ja ühendab meid omavahel nagu 
väike niidike: õrnalt, aga samas kindlalt.

Pille-Riin P. Kalmus

Viis aastat Jõulumaad
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Ootame linnarahvast

laupäeval, 21. detsembril kell 19.00 
Võhma kultuurikeskusesse

meeleolukale JÕULUTRALLILE,
kus laulu ja lusti igale maitsele,

tantsulood erinevas taktis ja igale vanusele 
Mait ja Margus bändilt.

Külaliseks Mees Punases ja puhvetis midagi magusat.

Väreleb küünlaleek kuusel:
selles on soojust, kui tunned,
selles on valgust, kui vaatad,
selles on soovid, kui usud …

Rahulikku ja imelist jõuluaega ning kõikide soovide 
täitumist uuel aastal soovib päevakeskuse pere.

Mis sest et pärastlõunal juba pime,
ja maa vahel masendavalt must,
hinges ikka elab jõuluime,
täis sügavat soojust ja armastust.

Mis sest, et vahel on külm ja kõle,
läida küünal – las sooja annab tema leek,
kui seegi ei aita – silmad hetkeks sule,
jõulu imedemaale raja oma tee.

Täitugu soovid, mis kaua olnud peidus,
unistused, mis ei malda enam oodata,
et igaühe jaoks üks langev täht leiduks,
kes jõulusoovidel lubab kord täituda.

Soovime kõigile jõulurahu, hubisevat küünlaleeki kodu-
desse kas üksi või lähedastega, mälestustes või praeguses 
hetkes. Et teie süda elaks ja rõõm oleks teie hinges.
Rahulikku jõuluaega ja tegusat uut aastat!

Kihelkonna JÕULUKAART!
Hind 1 euro
Saadaval: koguduse kantseleis ja võimalusel piirkonna 
raamatukogudes.

Jõuluõhtul küünlasäras
terve linna tänav särab.
Värskelt sadand’ lume peal
kummalised jäljed reas.
Jälgi palju – väiksed, suured,
eemalt jõulukella kuuled.
Mine lähemale, uuri –
jõulutaat teeb kingituuri!
Et Sinu juurde leiaks tee,
me seda siiralt soovime.

Kallis Teele!
Kauneid päevi Sul soovime palju,
õnne, rõõmu ja kaaslasi häid.
Olgu armastust, hellust ja valgust
kõigil teedel, kus iganes käid!

Palju õnne juubeli puhul 
soovib  Võhma lasteaed Mänguveski pere

Kallis Maris!
Mis sest, et argipäev on kiire,
mis sest, et töö ei tunne piire.

Üks ainus päev Sa aastas tunne,
et elus on ka vaja õnne.

Juubelitervitustega
Võhma lasteaed Mänguveski pere!

Võhma Linnavolikogu
Võhma Linnavalitsus

Täname kõiki meie kliente ja 
koostööpartnereid!

Soovime  rahulikku jõuluaega ja 
soovide täitumist uuel aastal!

Aitäh, Ago Vingissar ja Jaanus 
Võrk, kes te abistasite oma tehnika ja 

oskustega linna kuusepuu toomisel!

AS Võhma ELKO kollektiiv

Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmadest,
et rõõmus tuleks aasta uus
ja täituks iga unistus.

Võhma kultuurikeskus soovib sõpradele ja abilistele 
imekauneid jõule ja rõõmsaid kohtumisi peagi saabuval 

uuel aastal 2014!

Kuuseokste vaigulõhna,
jõuluõhtuks teie tuppa!

Uuel aastal õnnesära
paistku helgemad kui täna!

VAS Kanarbik soovib oma liikmetele ja 
sõpradele rahulikke jõule ja edukat uut aastat!

Kauneid päevi Sul soovime palju,

Olgu armastust, hellust ja valgust

Kõik on meile alati oodatud!

Kauneid hetki, küünlavalgust,
rõõmsat uue aasta algust!
Meeldivaid 
lugemiselamusi!

Võhma 
Linnaraamatukogu töötajad

Tervitused uueks aastaks kõigile meie väikestele ja suurtele
Mänguveski perelt!

Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus!
Piparkoogiraas ta pisikeses pihus
pärast jõulupuhkust meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda!

Leelo Tungal

piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda!

Tule kindlasti ja
 Sa ei ka

hetse!

Laua katab igaüks ise oma maitsele kohaselt.
Pääse peole 6 eurot, 

kui teatad oma soovist ette, 
samal õhtul pead pileti lunastama 

8 euro eest.
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laekus 23. Loosiõnn naeratas Salme Heinale (Hein).
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 185
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

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.

Pikki aastaid eluteel,
teil palju tegemata veel!
Tervis, et see oleks hea
ja õnnest rikkad eluread!

Õnnitleme detsembrikuu 
sünnipäevalapsi!

SOPHOKLES

Ruumikas Sõjaretk Noot

Metraan

Siug

Ette 
kandma

Mi

Veerand 
aastaAnemoon

Hoov

Nurm

Kala

Tulu

Faehlmanni 
sünnikoht

Tsoon

Rooma 
1000

Amper

Sinu

Amper Rüüsta-
mata

Telefoni 
leidur

Pinnaühik

Tänav

Doktor

Luuletaja

VäärtNäitav 
asesõna

Number

Sinul

El 92

Nari

Napsiklaas

Metall

Tsoon

Valgusti

Avar

Noor 
siga

Jõukas

Väärt

Usbeki 
poeet

Lind

Tšehhovi 
näidend

ArseenTerariist Kohupiim Raadius JälleEesti 
meister

Naise 
hääl

Noot Reputat-
sioon

Kelvin

Raskus

Küla 
Kadrina 
vallas

Titaan

Nais-
helilooja

Väävel

Vargsi

Astaat

Sidesõna

Taat

Hõbe

Ürgveis

Jäätmed

Naatrium

Rahaühik

Kirjastus

Mahuti

Olen 
teadlik

Toss

La-diees

Valitseja

Sammus

Aar

Varandus

Tuhanõu

Ohver

Jorjen

Paluma

Asula

Moor

Doktor

Kõrvaldan

Mi

P-Eesti 
rand

Lapseva-
nem

Mowgli 
sõber

Amper

Majand

Mandra-
goora

Rõuk

Pinna-
ühik

Trepi osa

Kraani-
kauss

Riisiviin

Uus Eesti

Raadius

Paiguta-
ma

Näkk

Seesama

Rahaühik

Ütelda

Laurent-
sium

Noot

Planeet

Pinnas

Moes

Pindala

Kelvin

Lehekuu

Mitte taga

Pohme-
lus

Mõista

Euroopa 
Nõukogu

Helilooja

Läm-
mastik

Räni
Per 

aspera  
ad.....

,










Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/
elektroonikat, autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid, 
tööriistu, metalli jne. Transport ja demontaaž TASUTA! Raha 
kohe! Rohkem infot: 589 47301

Võhma Päevakeskus annab teada, 
et alates 09.01.2014 alustame iganädalast tervistavat 
protseduuri – meie päralt on Põltsamaa ujula ja saun
igal neljapäeval (v.a pühad) kell 16.00–17.00.

● Väljasõit linnavalitsuse juurest igal neljapäeval kell 
15.15.

● Sauna ja ujula kasutamise 1 tund grupile 42 eurot,
 s.t igal osalejal vaja tasuda koos sõiduga 4.30 (juhul 

kui saame bussi täis).
● Palun registreerida ja osalus ette tasuda päevakesku-

sesse T, N, R 10.00–15.00.

   Telefon 437 7108

Karoliine ja Janno Sokorovil 
sündis 06. detsembril

tütar LISETE

Õnnitleme  
lapse sünni  puhul!

Aeg kiirustades lendab ja koob Sinu elukangast edasi 
– kangast elumuredest ja rõõmudest, kõigest-kõigest. 
Põimigu ta sellesse vaid ainult head: tervist, rõõmu, 
elulusti, soojust ja õnne – kõike-kõike, mida Sa vajad.
Ela veel kaua rõõmude ootuses ja lootuses! Tunne 
rõõmu oma laste ja lastelaste heast käekäigust ja hoia 
ikka noorustuld hinges, siis on kergem!

Soovime Sulle kõike seda, mis Sind õnnelikuks teeb!

Võhma Linnavalitsus  ja Võhma Linnavolikogu

Palavad juubelitervitused, Leida!

88 12.12 ANDREI ILTŠENKO
86 28.12 HELJO PÕRK
85 10.12 ALMA LAUK
 12.12 LIIDIA ILTŠENKO
82 10.12 SALME HEIN
 15.12 LEINHARD LÕHMUS
 24.12 ESTER VILLAK
81 29.12 HILJA-ROSVITA ALLIK
80 22.12 ELVI KLEMM
75 18.12 VILVE-REET RUDISSAAR
70 03.12 TIINA TAAL
 26.12 LEIDA KULD
60 05.12 VLADIMIR PAVLOV
 14.12 VIRVE OHTLA
Õnne,   LILJANE KABANEN
 


