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Viies romantiline küünlavalguslaat on praeguseks läinud 
aasta hõlma vajunud
Selle jõulueelse kogupere-

ürituse korraldamist on 
alati saatnud vajadus mõelda 
ilmale. Ja alt ei ole ilm kunagi 
vedanud – ikka on ta omalt 
poolt üllatusi pakkunud: vih-
ma ja pori, käredat külma, 
tugevat tuult ja tuisukeerde. 
Sel korral oli külm tuul küll 
piisavalt kiusakas ja ilmatea-
detes keelitati inimesi tuisu 
tõttu mitte kodust välja tule-
ma, aga laadalisi jagus sellele 
vaatamata. Sellistel harvadel 
kordadel, kui võimalus ilma 
trotsida, märkame, et oleme 
harjunud oma igapäevaseid 
käike tegema nii kiirelt ja tihti 
autoga, et oleme unustanud, 
kuidas end pikemalt õues 
olemiseks riidesse panna. 
Seda kunsti tuleb meenutada 
vanematel ja õpetada seda ka 
lastele. Jäi maailma lõpp sel 
aastal tulemata, ega ta järg-
miselgi tule – ennast ilmale 
vastavalt riidesse panna on 
oluline oskus ka edaspidi.

Meie linnas juba viiendat 
korda toimunud laada osas 
on mõeldud ja ka öeldud, et 
miks küll peaks midagi talvel 
õues külma käes tegema. Aga 
kui mitte, kuhu siis küünla-
valgus paigutada? See on see, 
mis eristab Võhma jõululaata 
paljudest sarnastest adven-
diajal toimuvaist.

Sel korral olid meie laada-
valgusele lisa toomas Võhma 
lasteaia- ja kooli lapsed. Hin-
gesooja jagasid oma laulu-
de-tantsudega nii suured kui 
väikesed. Kauplejaid jagus 
laadaplatsile, kultuurikesku-
sesse ja kaarhalli. Külastada 
sai mitmeid huvitavaid näi-
tusi, kaasa lüüa laadamän-
gudes, külastada jõuluvana 
tema hubases töötoas. Eriline 
tänu näituste korraldamise, 
jõuluvana toa kujundamise ja 
paljudes teistes olulistes laa-
dategevustes kaasalöömise 
eest kuulub kunstiringi liik-
metele ja nende juhendajale 
Natalja Remmerile. Kaarhal-
lis jagus elavat rahvamuusikat 
mitmesse laadatundi. Kin-
gituste pakkimise ja pipar-
kookide kaunistamise töö-
tubadesse jagus tegijaid kuni 
viimaste laadaminutiteni. 
Vorstitoas, kus oli eesmärgiks 
seatud näidata, kuidas kodu-
selt verivorste valmistatakse, 
kujunesid aga vastvalminud 
vorstid nii kuumaks kaubaks 
(nii otseses kui ülekantud tä-
henduses), et tegevus enne 

laada lõppu lõpetada tuli. 
Töötubade läbiviijad on suu-
rest huvist meeldivalt üllatu-
nud. Filmisõbrad kogunesid 
mitmel korral garaažikinno, 
et vaadata filmi „Võhma sa-
jand“. Laadakavasse mahtus 
ka ilutulestik. Vaikne, nagu 
advendiajale kohane.

Need, kes osalesid väik-
ses laadamängus ehk mi-
ni-orienteerumises, teavad, 
et tulemustest lubati teada 
anda lehes. Lubadus saab 
siin täidetud.

Mäng koosnes kolmest 
ülesandest, mille vastused 
olid numbrilised. Kelle vas-
tuste summa õigele kõige lä-
hemal, selle juurde tuli võit.

Esimese ülesandena oli 
vaja pakkuda, mitu küünla-
tahti on purgis. Õige vastus 
oli 140.

Teises purgis oli pikk taht 
ja pakkuda tuli selle pikkust. 
Õige vastus – 20 meetrit.

Kolmandas purgis oli 
värvipulber ja küünal. Küsi-
ti, palju kulub sellist värvi-
pulbrit 100 kg küünalde vär-
vimiseks. Õige vastus –140 
grammi.

Vastuste summa on 300.
Tulemused:
1. Lemmi Leola (290)
2. Anne Sarv (260)
3. Kairi Ibrus (253)
4. Ly Udikas (251,5)
Palju õnne!
Sel korral niimoodi. Tei-

sel korral ehk teisiti. Mõ-
nikord on vestlustes esile 
kerkinud ka küsimus, mil-
leks sellist üritust teha, kas 
see on kasulik? Korraldajad 
leiavad, et kui teha ainult 
kasutoovaid asju, siis ei jää-
gi väga paljut järele, mida 
tasub teha. Küünlavalgus-

laada mõte on olnud pak-
kuda Võhma linna elanikele, 
nende lähedastele, külaliste-
le võimalust veeta koos üks 
õdus jõulueelne õhtupoolik. 
Loodetavasti on see õnnes-
tunud.

Täname KÕIKI, kes vä-
hem või rohkem laada ladu-
sale laabumisele kaasa aita-
sid. Aitäh!

Meeldivat koostööd ja 
toredaid mõtteid ka uude 
aastasse!

Korraldajad

Küünla- ja kunstinäitus. Fotod Meido Kuus.

Jõululaat on kahtlemata linna suurim jõuluüritus. Kingituste pakkimise töötoas käis vilgas tegevus.

... ja aknais vilgub.Jõululaadale lisas lusti fantastiline jõuluvana töötuba.

Küünlavalgusest kuldset helinat laternais ...
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Otsus
Võhma linna eelarvest makstavate 

sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 
2013. aastaks

Võhma Linnavolikogu 20.12.2012 otsus nr 18

Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Võhma Linna-
volikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 16 “Sotsiaal-
toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Võh-
ma linnas” § 4 lg 1 alusel

1. Kinnitada Võhma linna eelarvest makstavate sot-
siaaltoetuste määrad 2013. aastaks alljärgnevalt:
1.1. Sünnitoetuse täismäär 150 eurot.
1.2. Matusetoetus 150 eurot.
1.3. Ranitsatoetus 50 eurot.
1.4. Paljulapselise pere koolitoetus 50 eurot. 
1.5. Küttetoetus 80 eurot.
1.6. Muu ühekordne sotsiaaltoetus kuni 130 eurot.
1.7. Vältimatu toetus kuni 20 eurot.
2. Teha otsus teatavaks Võhma Linnalehes.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus 

(Kalevi 1, Tartu) 30 päeva jooksul otsuse teatavaks-
tegemisest.

Ants Pihlak
Linnavolikogu esimees

Juriidilised isikud, organisatsioonid ja 
Võhma linna elanikud, aeg on esitada 

kandidaate!

Võhma linnas antavate aunimetuste ja preemiate 
liigid on:

1) Võhma Linna Aukodaniku nimetus;
2) Võhma Linna Sära aunimetus;
3) Võhma linna parima sportlase preemia.
Aukodaniku nimetus on antud 2008 Ants Kirikalile, 

2009 Endel Rõugule, 2010 Rein Koovitile ja 2012 Tiiu 
Nõmmele.

Ettepanekud vormikohasel plangil esitatakse hilje-
malt 31. jaanuariks Võhma Linnavalitsusele.

Linna aukodaniku tunnistus ja Sära aunimetuse 
tunnistus(ed) antakse üle ning preemia saaja tehakse 
teatavaks Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pi-
dulikul üritusel.

31. jaanuaril kell 18 
näitab Võhma Ekraan filmi 

„Hobusemehed“
Filmi tutvustus:

Lõppenud pühade eel linastus Väike-Rakke rahva-
majas viies MTÜ Võrtsjärve Ühenduse ja Lõunamee-
dia OÜ koostöös valminud fi lm “Hobusemehed”. Veidi 
üle poole tunni vältavas linateoses arutlevad enam või 
vähem kogenenud hobuseomanikud selle üle, kas ja 
kuidas oleks võimalik neid väärikaid loomi veel kunagi 
nende põhitegevuse – töötegemise – juures rakendada.

Näeme, milliseid edusamme on oma hobusega töö-
tamisel teinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadee-
mia rahvusliku ehituse õppejõud, fi lmi toimetaja Priit-
Kalev Parts. Kuuleme soovitusi ja mõtteid juba kogenud 
hobumeestelt ning näeme, kuidas ka ilma traktori abita 
saab heina teha, põldu harida ning kütet varuda.

Lisaks Priit-Kalev Partsi kodutalus tehtud võtete-
le rändas kaamera ka Valgamaale, Parmu Ökokülla, 
Kurgja talumuuseumisse ning Olustvere mõisaparki. 
Ponidega seotud temaatikat aitas fi lmis lahti mõtestada 
meie oma valla mees Tarmo Tähemaa.

Head vaatamist!

Veebruarikuu üritused
03. veebr kell 11.00 Mälumäng suures saalis

08. veebr kell 19.00 Paistu rahvateater 
 „Kuni surm meid lahutab“ 
 Pilet 4 eurot

15. veebr kell 14.00 Eakate puhkeõhtu 
 sõbrapäeva tähistamine

24. veebr kell 13.00 Vabariigi 95. sünnipäeva 
 kontsert-aktus 
 Võhma gümnaasiumis

Lõppenud aasta 23. veeb-
ruar läks Koksvere küla 

ajalukku päevana, mil üle 
aastakümnete sealse rahva-
maja kinoekraan jälle he-
lendama lõi. Hirmsa ilma 
kiuste kohale tulnute silme 
ees rullusid siis lahti ekra-
niseeringud Mulgimaa met-
savendade meeleheitlikust 
võitlusest punaaastate algu-
ses ja Koksvere Maanaiste 
Seltsi eestvedamisel taas-
elustatud traditsioonilistest 
leivategemisega seotud töö-
dest.

Juba toona oli põgu-
salt juttu, et fi lminäitamine 
Koksvere rahvamajas võiks 
ka edaspidi aasta pimeda-
matel kuudel jätkuda ning 
sedapuhku linastuvadki ko-
duloolised dokumentaalid 
“Võhma sajand” ja Võrtsjär-
ve Ühenduse toel äsjavalmi-
nud “Hobusemehed”.

Esimese fi lmi tellis ja 
aitas valmida Võhma Aja-
loo Sõprade Selts. Tegemist 
on pea kolmveerand tunni 
sisse mahutatud meenutu-
sega sündmustest ja nende 
tekkemehhanismidest, mis 
Võhmat viimase saja aasta 
jooksul on tabanud. Filmi 
esilinastus toimus läinud 
aasta 03. augustil Võhma 
linnapäevadel.

Film “Hobusemehed” 
arutleb hobuste kasutamise 
võimalikkuse üle tänapäe-
vastes taludes. Enam või 
vähem kogenud hobuseme-
hed arutlevad hobustega 
töötamise plusside ja mii-
nuste üle ning näha saab ka 
enamikke hobustega tehta-
vatest talutöödest.

Filmide autor ja teostaja 
on Imre Annus, linateosed 
on valminud OÜ-s Lõuna-
meedia.

Koksvere seltsimajas näidatakse 
vastlapäeval fi lmeVõhma linnavalitsus 

tänab 
linnas toimunud 

aastavahetuse ilutulestiku 
korraldamise toetajaid:

OÜ Gift Line
Ago Vingissar

Mürgistusinfoliin 16662 
on nüüdsest avatud 
ööpäevaringselt kõikidel 
nädalapäevadel

Mürgistusteabekeskus 
pikendab infotelefoni 

16662 tööaega ja on avatud 
pausideta ööpäevaringselt 
24/7. Infotelefonile 16662 
võib helistada ägedaid mür-
gistusi puudutavate küsi-
muste korral, helistamine 
on anonüümne ning kõne-
dele kehtivad tavatariifi d.

Mürgistusteabekeskuse 
juhi Mare Oderi sõnul on 
infoliini nelja-aastase töö-
perioodi vältel helistajate 
arv pidevalt kasvanud ning 
infoliini avamine 24/7 on 
olnud eesmärk juba alates 
kõneliini avamisest 2008. 
aastal. Infoliinile helistavad 
tavakodanike kõrval ka ter-
vishoiutöötajad erakorralise 
meditsiini osakondadest, 
häirekeskusest, kiirabist ja 
perearstikeskustest. Ena-
mus kõnedest puudutavad 
just laste ja noorukite mür-
gistusjuhtumeid. Valda-
valt on kõned seotud kuni 
3-aastaste lastega toimunud 
õnnetustega (43% kõiki-
dest kõnedest). Peamisteks 
pöördumiste põhjusteks on 
2012. aastal olnud erinevad 
kemikaalid (59%), ravimid 

(34%) ja hooajaliselt ka see-
ned, taimed ja marjad ning 
erinevad loomade- ja tai-
mehaiguste tõrjevahendid. 
Valdavalt juhtuvad mürgis-
tused inimeste kodudes ja 
on õnnetusjuhtumid.

Mürgistusteabekeskuse 
eesmärgiks on haigestu-
miste, tervisekahjustuste 
ja suremuse vähendamine 
ägedate mürgistusjuhtumi-
te tõttu. Lisaks nõustamise-
le viiakse keskuse töötajate 
poolt läbi ka erinevaid koo-
litusi. Tervishoiutöötajate 
koolitused puudutavad eri-
nevate mürgistusjuhtumite 
ravitaktikat, elanikkonna-
le tutvustatakse erinevate 
mürkide olemust, mürgis-
tusjuhtumite ennetustege-
vust ja mürgistusjuhtudega 
seotud esmaabi.

Mare Oder 
Terviseamet

Mürgistusteabekeskuse 
juht

Määrus
Maamaksumäära kehtestamine 

2013. aastaks

Võhma Linnavolikogu 20.12.2012 määrus nr 15

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 
alusel.
§ 1. Kehtestada maamaksumääraks Võhma linna hal-
dusterritooriumil 2013. aastaks 2,5% maa maksusta-
mishinnast aastas.
§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Ants Pihlak, Linnavolikogu esimees

Teade!
Võhma Ajaloo Sõprade Selts korraldab

3. märtsil kell 15 Võhma kultuurikeskuses

konverentsi 
Võhma kultuurijuhi ja tunnustatud 

rahvatantsuõpetaja ROMAN PÄRNA 

100. sünniaastapäeva mälestuseks.

Ootame huvilisi ja kaasarääkijaid sel päeval 
Võhma kultuurikeskusesse.
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Võhmas töötab hetkel 
üks isiklik abistaja. 

Antud teenust saav klient 
räägib, et nüüd on tal lõ-
puks inimene, keda oodata 
ja kellega koos välja minna. 
Koos abistajaga pääseb ta 
ise poodi, panka ning auto-
ga tehakse igakuine sõit AS 
Võhma ELKOsse, et üüri 
maksta.

Üksi ta seda ei suudaks, 
kuna tal on kõrge vererõhk 
ning ta ei tohi kanda raskeid 
kotte. Talvel on teed libedad 
ja ikka on hea kellegi käe alt 
kinni hoida. Abistajast on 
saanud hea tuttav, võiks öel-
da isegi sõbranna, kellega 
rääkida ka niisama juttu.

Proua kasutab teenust 
ca 10 tundi kuus ja ta arvab, 

et Võhmas oleks nii mõnelgi 
eakal just isiklikku abistajat 
vaja, kes käiks neid regulaa-
rselt vaatamas ja neid välja 
“värske õhu” kätte aitaks; 
seltskonda viiks, sest üksi 
kodus istudes tulevad mu-
remõtted ruttu esile.

Kui ka Teil võiks abi olla 
isiklikust abistajast, siis võt-
ke ühendust Teeme MTÜga 
(Jaanika Toome 5880 2462, 
www.mtuteeme.com) või 
rääkige sellest kohalikule 
sotsiaaltöötajale.

Isikliku abistaja tee-
nust arendatakse projekti 

„Isikliku abistaja teenu-
se käivitamine“ raames, 
mida rahastab Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vaba-
ühenduste Fond ja Koda-
nikuühiskonna Sihtkapital 
KÜSK.

Jaanika Toome
MTÜ Teeme projektijuht

Võhmas on edukalt käivitunud isikliku 
abistaja teenus

Üheskoos elamisest
Kohe hakkab valmis saa-

ma uhiuus ühiselamu 
(4-toaline korter), mis on 
mõeldud eakatele naistele.

Mõte selleks sündis, kui 
üks väga hea tuttav jäi ras-
kesti haigeks ning oli ette 
näha, et olukord on keeru-
line ja ta ei saa enam üksi 
elada. Samas on otsus hool-
dekodus elamise osas väga 
raske, sest sinna elama asu-
des kaovad paljud suhted ja 
ka asjad, mis on inimestele 
olulised. Meie eesmärk oli 
luua võimalus vaheetapiks: 
korter, kus kolm toredat 
naist saaksid koos elada, 
teineteisele tuge ja kind-
lustunnet pakkuda. Keegi 
pole enam üksi, aga igaühel 
on ka oma tuba ja privaat-
sus. Igaüks otsustab ise, kui 
palju tal lisaabi vaja läheb 
(toidu toomine supiköögist, 
abi arsti juurde minemisel, 

pesu pesemine jne). Üüri-
hinna sisse on arvestatud 
iganädalane koristamine ja 
ka trepikoja puhastamine. 
Perenaine astub iga päev 
läbi ja käib vajadusel sisse-
oste tegemas.

Oma tuba saab oma 
maitse järgi ja oma mööb-
liga sisustada, aitame koli-
misel. Köök, elutuba ja van-
nituba on kõigile ühiseks 
kasutamiseks. Kõik toad on 
remonditud, aknad ja uksed 
on vahetatud. Tänu sellele 
on korter väga soe ja huba-
ne.

Kui teate kedagi, kes va-
jaks just sellisel moel toeta-
tud elamist, või vajate seda 
ise, andke endast teada.

Lisainfo telefonil 5196 
3375.

Elke Wüthrich
MTÜ Sinule

Kolmekuningapäev
Idee 6. jaanuaril, kolmeku-

ningapäeval süüdata jõu-
lukuuskedest lõke, on ida-
nenud juba mõned aastad. 
Möödunud aastal tuli Luule 
selle mõttega taas välja, aga 
jälle jäi see teostamata tänu 
kõhklustele, kas linnarahvas 
on nõus tooma oma kuuske 
kaugemale kui kodu juures 
asuv prügikast.

Tagasihoidlik „start“ 
sai sel aastal siiski teoks ja 
kuuski sai kokku kümme-
kond. Ausalt öeldes oli tore 
tõdeda, et mõned pered 
ühise eesmärgi nimel on 
valmis kokku tulema. Kuigi 

seekord oli see üritus pel-
galt kuuskedest lõkke süü-
tamine, siis järgmisel aastal 
on plaanis juba veidi lõbu-
samalt seda päeva tähista-
da. Tundub, et väike huvi 
juba tekkis. 

Täname teid, perekond 
Mäekivi, perekond Laas, 
Kuldar Keres, Lea Ibrus, 
Luule Tiirmaa, kes viie 
kuusega “lõket õnnistas“ ja 
Elma Koort!

Kohtumiseni järgmisel 
aastal samas kohas samal 
ajal!

Riina Pakane

Maaturg on abiks maaomanikule
Tänaseks on maareform 

Eestis jõudnud lõpusir-
gele ja enamus metsa- ning 
põllumaast leidnud endale 
omaniku. Paraku on erine-
vatel põhjustel vaja aeg-ajalt 
omandit müüa. Tavainime-
sele ei ole see igapäevane te-
gevus ning pea alati on päe-
vakorral mitmed küsimused: 
Kas saadav hind on hetke pa-
rim? Kas tehing on turvaline? 
Kas ostja on usaldusväärne? 
Millele on vaja veel tähelepa-
nu pöörata?

Müümisel on alati ees-
märgiks saada antud hetke 
parim hind. Kuidas siis leida 
oma metsa- või põllukinnis-
tule ostja, kes oleks piisavalt 
usaldusväärne ja pakuks ka 
parimat hinda?

Maaomanikule on täh-
tis turvalisus ja see, millised 
on tehingu läbiviimise juu-
res ilmnevad riskid. Selleks 
olemegi loonud spetsiaalselt 
metsa- ja põllukinnistute 
ning raieõiguste internetipõ-
hise enampakkumiste kesk-
konna, mille eesmärk on ai-
data eraomanikel maa müügil 
läbi oksjoni saada parim või-
malik hind.

www.maaturg.ee on oks-
joniportaal, mis on pühendu-
nud metsa- ja põllukinnistute 
ning kasvava metsa raieõi-

guse müügile. Tänaseks ole-
me tegutsenud juba veidi üle 
aasta. Alustasime ostametsa.
ee nime all ja keskendusi-
me eelkõige metsakinnistute 
ning kasvava metsa raieõigu-
se müügile.

Meie portaalis oksjonitel 
osalemine on nii müüjatele 
kui ostjatele lihtne ja mugav. 
Internetioksjon tagab suure 
ostjate-pakkujate ringi, mis 
on üks eeldus parima hinna 
kujunemisel. Avalikult veebis 
korraldatud enampakkumi-
sel teevad sobiva alghinna 
puhul pakkumisi kõik Eesti 
suuremad metsaettevõtted, 
kokkuostjad ja põlluostjad. 
Tänaseks on meie andme-
baasis pea 200 metsaostuk-
lienti ja loomisel on põlluos-
tuklientide andmebaas. Juba 
korraldatud metsaoksjonitel 
on müüjad saanud alghinnast 
tuhandeid eurosid suuremat 
tulu. Tänaseks on läbi maa-
turg.ee korraldatud oksjoni-
te uue omaniku leidnud üle 
poolesaja metsakinnistu või 
kasvava metsa raieõiguse.

Turvalisust tõstab ka see, 
et internetioksjoni puhul on 
pakkujatel väga keeruline 
omavahelisi kokkuleppeid 
sõlmida ja nende täitmist jäl-
gida, sest osalejad selguvad 
alles oksjoni jooksul. Kõik 

pakkujad peavad end iden-
tifi tseerima ID-kaardiga või 
läbi pangalingi, mis tagab ka 
turvalisuse.

Lisaks aitame müügile-
pingute koostamisel ja tehin-
gute nõustamisel, et oleksid 
tagatud sõlmitavate kokku-
lepete täitmised ja hajutatud 
maaomanike ning ostjate ris-
kid, mis kaasnevad tehingu-
tega. Pakume abi kuni notaris 
tehingu lõpuleviimiseni välja.

Oluline on ka see, et 
portaalist on võimalik leida 
maksimaalne informatsioon 
müüdava kinnistu või kasva-
va metsa kohta. Seega esma-
se nägemuse müükiminevast 
kinnistust saab kujundada 
ilma loodusesse minekuta.

Maaturg.ee-s saab oma 
metsa- ja põllukinnistut 
või kasvavat metsa müüa 
iga maaomanik. Vajalik on 
metsakinnistul metsakava 
olemasolu ja kasvava metsa 
müügi puhul kehtiv metsatea-
tis. Portaali kasutajatele ei ole 
määratud liikmemaksu ega 
muid püsitasusid. Kui kin-
nistu koosneb metsamaast ja 
põllumaast, siis parima hinna 
saamiseks on enamjaolt kasu-
lik müüa mets ja põld eraldi, 
sest huvilised võivad olla eri-
nevad. Seda on võimalik meie 
portaali kaudu teha ja ostjate 

leidmisel pakume abi kinnis-
tu jagamise korraldamisel.

Kui maaomanikule on 
tehtud metsa- või põlluostjalt 
pakkumine kinnistu ostuks, 
siis oleme andnud soovitusi 
korraldada müük ikkagi läbi 
oksjoni, mis annab kinnituse 
ja veendumuse, kas pakutav 
hind on hetkel turu parim 
hind.

Teate oksjonite toimumi-
se kohta saavad kõik portaali 
andmebaasis olevad ostuk-
liendid iganädalaselt infokirja 
näol.

Maaturg.ee on loodud 
koostöös haamer.net kesk-
konna ja meeskonnaga, kellel 
on täna juba pea viis aastat 
internetioksjonite korralda-
mise kogemusi. Maaturg.ee 
põhineb  haamer.net-i välja 
töötatud tarkvaral, mida täna 
kasutavad varade realiseeri-
miseks mitmed kohtutäiturid 
ja pankrotihaldurid. s.h ka 
Eesti Kaitsevägi.

Oksjoni portaali leiab 
aadressilt www.maaturg.ee.

Edukaid ning turvalisi 
metsa- ja põllutehinguid ja li-
sainfo saamiseks võtke meie-
ga julgesti ühendust!

Mirko Metsaoru
arendusjuht

5344 3610; 
mirko@maaturg.ee

Pilistvere rahvamaja 
segarahvatantsurühm 
PILGAR ootab uusi 

tantsijaid!

Pilgar Viljandimaa laulu- ja tantsupeol 2012. aastal. Pildil 
lisaks paar külakoori lauljat.

Saame kokku kolmapäeviti kell 19.00 
Kõo vallamaja saalis. 

Suurimaks eesmärgiks on pääseda 2014. aastal 
Tallinnasse üldtantsupeole. Väiksemad esinemised 
ning väljasõidud selguvad treeningutel ja kokkulep-
pel. 

Ühiskassasse kogume iga kuu 5€ tantsijalt, et 
leevendada kaugemate väljasõitude või muu ootama-
tu kulu (välisriigis toimuvad festivalid, esinemiskos-
tüümid).

Alates jaanuarist 2013 õpetab meid Põltsa-
maa tantsuõpetaja Ivo Targama. 

Kes varem tantsinud ei ole, sellel on lihtsam lii-
tuda nüüd aasta alguses. Iga tantsujalg on Pilgaris 
hinnas.

Ootame rõõmuga huvilisi, lisainfot saab tantsija-
telt ning kultuuritöötajalt. 

“Parem Pilgaris tantsimine 
kui prosta paigal seismine” - Pilgari vanasõna.

 
Pilistvere 
  

ootab
 Liuväli Pilistvere järvejääl on avatud iga päev ja valgustatud kella 23-ni 

hilisõhtul. Pastoraadi majast saab laenutada tasuta uiske,
 valik on väikelaste uiskudest kuni päris suurteni välja.

liuväli!

Pilistvere tegusad noored ja 
MTÜ H.O.T kutsub kõiki tervislikult aega veetma 
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Lugu väikesest päkapikust
Õues sadas laia lund. 

Metsa ääres asuv maja 
oli üleni kaetud paksu lume-
ga. Läbi akna, mis oli ehitud 
kaunite jäälilledega, paistis 
vaevu valgus. Õnneks pol-
nud külmapoiss kogu akent 
jõudnud ära kaunistada ja nii 
võis läbi kahe jääliilia märga-
ta toas ühte päkapikku, kes 
luges jõuluvanale saabunud 
teateid päkapikkudelt. Üks 
kirjade kott oli pungil täis 
teadetega mänguveskiliste te-
gemistest.

Esialgu oli päkapikk suu-
res segaduses ega teadnud, 
kust otsast alata, kas koti 
pealmisest või alumisest ot-
sast. Tuli tegutseda kiiresti, 
sest jõulupidu lasteaias pidi 
toimuma juba samal õhtul, 
aga enne seda oli vaja jõulu-
vanale kingikotid mänguves-
kilistele valmis panna ja pi-
parkoogid valmis küpsetada. 
Lõpuks otsustas päkapikk 
kirjad kotist välja kallata, et 
alustada nendest teadetest, 
mis kõige esimesed ehk koti 
põhjast.

Septembrikuu teated: 
spordipäev, matk terviserajal 
ja „Nunnu“ näitus ning mihk-
lilaat. Väga igavad teated – 
keegi polnud teinud pahan-
dust, ära jooksnud ja tööle 
tulemata jätnud. Ainult õpe-
taja Silje juhendamisel laste 
visatud pallid lendasid liiga 
kaugele, joosti nii kiiresti, et 
jalgu polnud näha ja liivakast 
jäi kolmikhüppeks lühike-
seks. Mihklilaada rongkäigu-
ga marssis lasteaia väravast 
sisse küll enneolematult ime-
likke ja tuttavate nägudega 
mustlasi, kes ei viinud midagi 
salaja ära, vaid aitasid hoopis 
laadavärki korraldada. Mõni 
mustlane paistis eriti silma 
(need kolm pikkade juustega, 
kes sarnanesid Maire, Ketlini, 
Marise, Lia, Ülle ja Edaga), et 
aidata pisikeste mänguveski-
liste elu-olu paremaks teha. 
Ja emad lasid ennast ära rää-
kida nendel mustlasmooridel, 
kes lubasid kõigile küll ilusat 
tulevikku, vägevat autot ja 
paksu rahakotti. Kõige tipuks 
anti laste poolt üks vägev 
kontsert.

Üks päkapikk oli kokku-
võtteks lisanud, et mustla-
sed ei läinudki pärast laata 
väravast välja, vaid sisenesid 
lasteaia majja, kust nad pole 
tänaseni veel väljunud.

Kui nii edasi läheb, siis tu-
leb kommi laost juurde tuua!

Ahhaa: siin on teated ok-
toobrikuust.

Nipitiri teater käis laste-
le „Võlupeeglit“ mängimas, 
peeti õpetajate päeva, kor-
raldati leivanädal, lastevane-
mate koosolekuid, Rukkililled 
käisid Olustvere leivakoda ja 
Nukumuuseumi uudistamas 
ning Terakesed ja Rukkililled 
külastasid Elistvere looma-
parki. Jälle kõik nii-nii-nii 
paid, kuid mitte ainult väi-
kesed, vaid ka vähe suure-
mad ja päris suured. Näiteks 
õpetajate päeval olid lapsi 

kantseldamas suured kooli-
lapsed, leivanädalal küpsetati 
ja maitsti erinevaid kakukesi 
iga päev ning Rukkililled uu-
risid leivategu Olustvere lei-
vakojas. Elistvere loomaparki 
pääsesid lapsed Keskkonna 
Investeeringute Keskuse toel, 
kuhu kirjutas projekti Tera-
keste õpetaja Külliki ja Rukki-
lillede õppekäiku Tallinnasse 
korraldas õpetaja Ketlin.

Noh, lõpuks paistab ome-
ti november teadetega isade-, 
mardi- ja kadripäevast, sek-
ka ka klounide tembutused. 
Isadepäeva kontserdiks olid 
lapsed oma õpetajate eestve-
damisel kõik tantsud selgeks 
saanud ja laulud-luuletu-
sed pähe õppinud, ka kõige 
väiksemad, ning Rukkililled 
esitasid lisaks õpetaja Ketlini 
õpetatud näidendi. Kontsert 
lõppes toredate ühismängu-
dega, mille lõppedes olid ka 
kõige kurvemate peokülaliste 
näod rõõmsaks saanud enda 
ja teiste uue imago saami-
sest, mida aitas ühest isevärki 
(„Stockmanni“) poekotist 
leida õpetaja Maire. Viimaks 
jagasid lapsed oma kallitele 
endavalmistatud kingitusi. Ja 
jälle: kõik mänguveskilised 
olid lihtsalt väga-väga  paid!

Kui nüüd veel detsembri-
kuu teated jõuaks läbi lugeda, 
enne kui piparkoogitaigen üle 
kausi ääre tuleb...

Detsember – jõulukuu, 
mida kõik lasteaia tegelased 
nii-nii väga ootasid, samuti 
kuuseke oma kaaskondlaste, 
jõulukaunistustega, saali kõi-
ge ülemises kapis.

Jälle kord teevad lapsed 
koos kooli päkapikkudega 
piparkooke, kuid tundub, 
et ka isetehtud piparkoogi-
taigen on väga magus ning 
maitseb hästi vaatamata li-
satud piprale. Üllatuseks 
viisid kooli suured päkad 
Rukkilillede väiksed paga-
rid tutvuma koolieluga – see 
kõik toimus müstilisel kuu-
päeval, 12.12.2012. Igatahes 
olid Rukkililled koolimajast 
välja tulles justkui suuremad, 
targemad ja pisut salapära-
sed. Terakesed ja Rukkililled 
jõudsid veel enne jõulupidu 
külastada Pilistvere jõulu-
maad, kus lastel oli võimalus 
endale erinevates töötubades 
valida meelepärane tegevus. 
Tehti jõulukaarte, valmistati 
komme, vormiti ja kaunistati 
piparkooke, lisaks sai kuulata 
muinasjuttu, nautida hobu-
reega sõitu ja palju muud... 
Peale selle esinesid Rukkilille-
de tublid lauljad õpetaja Eda 
eestvedamisel Võhma ühel 
tähtsamal sündmusel, küün-
lalaadal.

No nii – ongi kõik nende 
teadetega, veel kaks tundi ja 
juba tuleb jõulutaat! Kingikott 
kähku kinni ja tolmu pühki-
ma. Nüüd veel üks-kaks-kolm 
ja piparkoogid ahju! Kuhu see 
jõulutaat küll jääb? Peab vist 
uurima minema!

„Sina, Pontu, jääd kodu 
valvama ning vaata, et keegi 

seda kõige suuremat pipar-
kooki nahka ei paneks. Naab-
ri-Valve just helistas, et hunt 
ja rebane on küla peal luusi-
mas!“ ütles päkapikk mantlit 
selga pannes ja läks uksest 
välja, et jõuluvanale vastu 
minna.

Pontu vaatas aknast välja. 
Lõpuks, kui päkapikku enam 
aknast ei paistnud, tundis 
Pontu äkki suurt väsimust. 
Laseks õige silma kinni. Nii 
mõnus soe siin pliidi kõrval, 
lõunauinak jäi ju hoopis ära 
selle segaduse pärast nende 
kottide ja kirjadega.

Mõeldud-tehtud, hetke 
pärast magas Pontu mõnusat 
und, aeg-ajalt urisedes ja hau-
gatades.

„Ei tea, kas leiab ka mida-
gi hamba alla, enne kui peole 
jõuame?“ ütles rebane hundi-
le, kes kange nälja ja külmaga 
juba täitsa kõverasse jäänud 
oli.

„Ei tea jah, isegi uuest ja 
uhkest linnumajast ei ulata 
midagi kätte saama, sellel nii 
väiksed aknad ja uksed ees, 
et ei pääse rasvasele suutäiele 
ligi,“ vastas hunt pettunult.

„Ah, mis siin viriseda, 
sööma peabki vähem,“ õien-
das rebane lumel jälgi nuu-
sutades. Lõpuks jõudsid nad 
päkapikumaja juurde.

„Mm, missugune hea 
piparkoogi lõhn tuleb ukse 
vahelt!“ jäi hunt seisma. Re-
bane ja hunt piilusid aknast 
sisse. Kodus ei paistnud ke-
dagi olema. Äkki kuulsid nad 
norskamist. Rebane käskis 
hundil paigal olla, sest tema 
vanad kondid kääksusid lii-
kudes nii kõvasti, et majast 
kostev norskamine lakkas. 
Viimaks nägi rebane ukse-
prao vahelt oma „vana sõpra 
Pontut“ pliidi kõrval sügavat 
und magamas.

„Vaatame, ehk on midagi 
unustatud siia meile vaestele 
nälja kustutamiseks, teeme 
hästi ruttu!“, kiirustas rebane 
hunti. Ehkki hundi silmanä-
gemine oli väga vilets, töötas 
tema nina hästi ja leidiski 
lõhna järele üles hiigelsuu-
re piparkoogi. Näuhti, rabas 
ta piparkoogi. Nüüd oli vaja 
veel uksest välja saada. Min-
gid päkapikud, kes kapi taga 
kinke pakkisid, olid ikkagi 

hunti ja rebast märganud 
ning püüdsid Pontut ärata-
da. Viimasel minutil jõudsid 
hunt ja rebane uksest välja 
silgata ja juba tegi Pontu sil-
mad lahti. Mis imelik hais 
siin on? Kus ma olen? Miks 
on köögis tunda Hundi-Ülle 
ja Rebase-Maire lõhna? mõt-
les Pontu virgudes. Ja kus on 
piparkook?

Tuhatnelja kihutasid re-
bane ja hunt metsa poole, ise 
vaieldes selle üle, kas koera 
nimi oli Pontu või Lia...

„Mina kuulsin kindlalt, 
et päkapikk hüüdis: Lia, ärka 
üles!“ leidis rebane seisma 
jäädes.

„Tead, Maire, või kes Sa 
nüüd olidki, nüüd läheme pe-
seme Su kõrvad enne peole 
minekut puhtaks, siis kuuled 
paremini!“ õiendas hunt.

„Hea küll, Üllekene, aga 
mis meil sinna peole enam 
asja ongi, päkapikud ju ta-
basid meid pahanduse pealt, 
vaevalt, et jõuluvana nüüd 
kingitusi meile annab...“, oh-
kas rebane.

„Oh, mis nüüd küll saab, 
piparkook kadunud. Mida 

küll päkapikk ütleb, kui seda 
märkab!?“ mõtles Pontu mu-
relikult. Kuid juba kostab 
väljast kopsimist ja jõuluvana 
tulebki.

Väikesed mänguveskili-
sed ootasid juba ammu aasta 
kõige oodatumat sündmust. 
Kohe algas suur kontsert. 
Nüüd said akna taga piiluvad 
rebane ja hunt aru, et olid tei-
nud vea. Lõpuks otsustasid 
nemadki tuppa peole minna 
koos lastega laulma ja tant-
sima, et oma pahategu heas-
tada. Keegi ei märganudki, 
kuidas piparkook oma kohale 
tagasi sai... Nagu iga muinas-
jutt, lõppes seegi hästi: ka re-
bane, hunt ja Pontu ei jäänud 
kingitusest ilma.

Suur tänu kõigile, kes sel-
le muinasjutu valmimisele 
kaasa aitasid ning soovin, et 
mänguveskiliste teine pool-
aasta tuleks sama muinasju-
tuline kui esimene.

Muinasjutu kirja pannud ja 
pildis jäädvustanud 

Asta Laas, 
lasteaia direktor

Rukkililled kooli päkadel külas.

Pontu ärkas üles ...Piparkoogid ahjuplaadil.Mihklilaadal võis näha mustlasi.

Rukkililled valmistuvad etteasteks isadepäeva kontserdil.

Isad uute riietega mänguringis.

Muinasjututegelased jõuluvana juures.

Terakesed Pilistvere jõulumaal.
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Võtame jõulud kokku
Mõtlejad on tublid
Ja muudki

3. klass jõuluvanalt kinke lunastamas (foto Liis Mutle)

Detsembris toimus meie 
koolis palju erinevaid 

tegevusi. Alustati jõulukuud 
sellega, et 3. detsembril ko-
gunesime esimese advendi 
puhul kooli aulasse. Iga klass 
soovis seal oma jõulusoovid ja 
riputas enda tehtud jõuluehte 
kuusele. Huvijuht Tiina Tart 
luges raamatust ühe jõululoo.

Teise advendi tähistamisel 
10. detsembril luges Abigail 5. 
klassist ühe luuletuse ja esine-
sid muusikakooli laulusõbrad.

Kolmandal advendil 17. 
detsembril esinesid mudilas-
koor ja lastekoor ühislaulu-
dega ja 2. klassi õpilane Anna 
Linda luges luuletust.

12. detsembril toimus 
koolis jõululaat. Põhiliselt 
müüsid algklasside õpilased 
enda valmistatud küpsetisi, 
jõuluehteid ja muud pudi-pa-
di. Kõige uhkem müügilaud 
oli õpilaskodul. Seal müü-
di keraamikat, klaasikuns-
ti, komme ja palju muud. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
kauplejaid oli väga vähe ja 
ostjateks õpilaste klassikaas-
lased ning lapsevanemad. 
Vanemate klasside õpilased 
laadal praktiliselt ei osalenud.

Jõulude puhul käisid meie 
muusikakooli õpilased ja 
tantsulapsed detsembris esi-
nemas Pilistvere ja Lõhavere 
hooldekodudes.

Viimasel koolipäeval, 20. 
detsembril külastas kooli Pi-
listvere koguduse vaimulik 
Hermann Kalmus, kes tut-
vustas õpilastele jõulukom-

beid läbi aegade. Pärast seda 
koguneti klassidesse, kus 
korraldati igale klassile eri-
nevaid tegevusi. Nooremad 
ja vanemad õpilased olid 
jagatud eraldi kahte suurde 
rühma. Nooremad õpilased 
valmistasid aknakaunistu-
si, kuuseehteid, maiustusi ja 
mängisid jõulumänge. Vane-
mad õpilased tutvusid jõulu-
kommetega, lavastasid jõulu-
näidendi ning õppisid selgeks 
jõululaulude popurrii. Kõik 
valminud ettekanded esitati 
spordisaalis. Hiljem, kui aega 
üle jäi, mängisid kõik koos 
ringmänge ja laulsid koos 
õpetaja Mailaga. Gümnaa-
siumiõpilased tegutsesid sel 
päeval päevakeskuses.

Sama päeva õhtul toimu-
sid ka mõlema vanuseastme 
jõulupeod.

1.–6. klassi jõulupeo kor-
raldasid 8. klassi õpilased 
Airo Ibrus ja Kullar Jõras oma 

Jõulukuu saginad

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Noorema kooliastme jõulu-
peo korraldajad Kullar Jõras 
ja Airo Ibrus (foto Agnessa 
Koobas)

3. klassi päkapikud valmistavad puust jõuluehteid (foto Liis 
Mutle)

Laadakaupa uudistamas (foto Marju Roosileht)

Ühe klassi õpilased 
unustasid puudujate päe-
viku raamatukokku. Nii on 
see seal mitu tundi, keegi 
huvi ei tunne ja taga ei osti. 
Lõpuks küsin õpilastelt, ega 
nende klassil midagi kadu-
nud ei ole.

„Kas mõistus?“ küsib üks 
neist vastu.

* * * * * * *
Raamatukogu kui 

laenutuspunkt
Teadupärast on raama-

tukogu koht, kust saab es-
majoones laenutada raama-
tuid, õpikuid, fi lme jmt. Aja 
jooksul on aga küsitud ka 
teenuseid ja esemeid üsna 
seinast seina.

Raamatukogust on õpila-
sed küsinud näiteks kohvi ja 
teed. Üsna tavaline on õpi-
laste nõudlus igat mõõtu pa-
beri järele. Joonlaua ja kustu-
tuskummi kõrval on õpilased 
soovinud laenutada ka ham-
baorki, nuga ning kruvikee-
rajat. Samuti on õpilased pa-
lunud, et joonistataks neile 
viikingilaeva või kirjutataks 
valmis tunnis nõutav oma-
loominguline luuletus.

Kõik sellised erakorrali-
sed palved on paraku kost-
nud kurtidele kõrvadele, 
kuid kas mitte mõelda õpi-
lasfi rma loomisele, kus kõik 
eelpoolmainitu on hea raha 
eest saadaval?

* * * * * * *
Hea õpik

Tüüpsituatsioon 1.–8. 
klassini, kui tullakse koju 
unustatud õpikule asendust 
küsima.

Tund juba käib, raama-
tukokku tormab õpilane: 
„Palun mulle minu klassi 
õpikut!“

„Mis aine õpikut sa soo-
vid?“

„Esimest osa.“

* * * * * * *
Õpilased räägivad hai-

gustest: „Jälle hakkab see 
gripiakadeemia“

* * * * * * *
7. klassi lugemsivarasse 

kuulub raamat pealkirjaga 
“Kuues sõrm”. Raamatuko-
gust on küsitud nii “Kuuendat 
näppu” kui “Kuuendat pöialt”.

Kogunud Marju Roosileht

loovtööna. Jõulupeo sisseju-
hatuseks esines draamaring. 
Pärast seda saadeti õpilased 
töötubadesse. Töötubades sai 
teha mitmeid erinevaid tege-
vusi: telefoniripatsite valmis-
tamine, paberist baleriinide 
lõikamine, paela punumine, 
puust kuuseehete ja riidest 
päkapikkude valmistamine ja 
liivakaartide meisterdamine.

Pärast töötubasid kogu-
nesid klassid uuesti aulasse. 

Varsti jõudis sinna ka jõu-
luvana. Esinemisega alusta-
sid tantsurühm „Rukkilill“, 
Ketlini tantsuringi õpilased 
ja muusikakooli ansambel. 
Jõuluvanalt pakkide kätte-
saamiseks pidi iga klass esi-
tama eelnevalt välja loositud 
näidendi või playbacki. Kui 
kavad olid läbi, jagas jõuluva-
na klassidele kätte kingikotid. 
1. klass jäi aulasse jõuluvana 
juurde luuletusi lugema. 
Korraldajad Airo ja Kullar 
jäid enda korraldatud jõulu-
peoga üldjoontes rahule.

Vanema kooliastme jõu-
lupeo korraldas 12.klass. 
Sissejuhatuseks esines kü-
lalisena ansambel „Saph-
ran“. Järgmisena oli kos-
tüümimäng, kus õpilased 
seisid ringis ja käest kätte 
käis riidekott. Kui muusika 
seisma jäi, pidi see õpilane, 
kelle käes kott oli, võtma 
välja ühe riideeseme ja selle 
endale selga panema. Kott 
sisaldas erinevaid riideese-

Nalja 
otse elust

meid: püksid, kleidid, sallid, 
suusakostüümid jne. Pärast 
seda vahvat tegevust esinesid 
muusikakooli laulusõbrad. 
Siis algasid klasside etteas-
ted. Klasside vahel olid välja 
loositud Eesti fi lmide peal-
kirjad, mille järgi nad pidid 
tegema paroodiad. Õpetajad 
esitasid „Viimse reliikvia“ 
põhjal paroodia „Viimne õp-
penõukogu“. Pärast esinemi-
si saabus jõuluvana, kellelt 
kingi saamiseks pidi veel iga 
klass laulma või luuletust lu-
gema. Kui jõuluvana oli lah-
kunud, siis esines veel kord 
ansambel „Saphran“. Õhtu 
lõpetas disko.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et jõulukuu meie koolis oli 
tegevusterohke. Igale klassile 
leidus sobivaid tegevusi. Pä-
rast veerandi viimast ja väga 
sisukat päeva sai jääda kooli-
vaheajale.

Agnessa Koobas, 
Sanna Härm

8. klass

Gümnaasiumiõpilased esinemas päevakodus. (foto Liis Siimussaar)

Publikuks päevakodus olid suured ja väikesed kuulajad. (foto Liis Siimussaar)
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www.kirss.net soovitab:

Hommikusöök on 
elutähtis

Kui te ei söö hommi-
kusööki, siis ainevahetus 
aeglustub juba keskpäevaks 
ja te tunnete, et olete surm-
väsinud. Kui hommikusöö-
giks ei ole aega, siis võtke 
kas või puuviljad kaasa.

Jõulukuu saginasse mah-
tus ka meie koolis tradit-

siooniline aeroobikafestival, 
kus hinnatakse nii võistleja-
te sportlikku- kui ka esine-
misvormi ehk siis kostüümi. 
Pärastlõuna algas ühistree-
ninguga Võhma kooli vilist-
lase Rainer Rebase juhenda-
misel. See oli päris hoogne 
ja kiire sammude rittasead-
mine pani kohati ajud päris 
suitsema. Siiski lõppes kõik 
õnnelikult – seda oli näha 
treenijate nägudest.

Pärast ühistreeningut sai 
pisut hinge tõmmata, sest 
kooliperele esines 4. klassi 

õpilane Grete-Liis Kändma 
iluvõimlemiskavaga.

Siis oligi aeg võistlus-
tulle astuda. Tore oli näha 
gümnaasiumiklasse, kus 
olid esindatud nii poisid kui 
tüdrukud. Ilmselt on selles 
vanuses üle saadud valehä-
bist, nagu poisid ei võiks 
aeroobikaga tegeleda. Oma 
vormi näitasid üllatusesine-
jatena ka õpetajad.

Žürii, koosseisus Riine 
Ant, Heilika Vahtra ja Kris-
tel Vahtra, tunnistas pari-
maks kostüümikandjaks 12. 
klassi, kelle kavas astusid 
üles nii päkatüdrukud, põh-
japõder, jõuluvana, kui paha 
päkapikk.

5. klassi kohta peab eral-
di mainima seda, et lisaks 
sportliku kava ettevalmis-
tamisele oli vaeva nähtud 
ka ühesuguste soengute ja 
meigiga. Nii tundus enne 
võistluse algust, et võimlas 
silkavad ringi päris võõrad 
tüdrukud. Tähelepanelikul 
vaatlusel osutusid nad siiski 
omadeks, ühtne vorm ja hea 
etteaste lubasid neil vastu 
võtta üldvõitja tiitli.

Marju Roosileht

Ühistreening kogub tuure (foto Kadi Rohelpuu)

Võidukas 5. klass (foto Kadi Rohelpuu)

Näita vormi!

7. detsembril toimus Eesti 
Rahva Muuseumi näituse-
majas 17. võistujoonistami-
ne.

Joonistusvõistluse tee-
maks oli „Vana või uus“. 
Võistlejate ülesandeks oli 
joonistada pilt, millel oleks 
kujutatud üks ERMi näi-
tustel leiduv ese, muster, 
pilt vms. Kõik muu pildil 
kujutatu jäi võistlejate endi 
tõlgenduse ja fantaasia hoo-
leks. Kolmes vanuserühmas 
(1.–4. klass, 5.–8. klass ja 
9.–12. klass) oli esindatud 
26 kooli ja 107 õpilast ning 
nende joonistusi hindas žü-
rii kohe pärast võistluse lõp-
pemist.

Võis tu jo onis tamisel 
osalemine on Võhma Güm-
naasiumi õpilastele tradit-

siooniks saanud ja mitmel 
korral on meie laste pildid 
auhindu saanud. Seekord 
olid joonistamas Anna Lin-
da Meerbach, Anett Kal-

berg, Marit Tõnisson ja Rai-
ko Valo. Pärast joonistamist 
kostitati kõiki osalejaid koo-
gi ja mahlaga. Sel ajal, kui 
žürii oma tööd tegi, käisime 

paberimuuseumis. Seal sai 
näha, mida kõike on võima-
lik paberist voltida, ja saime 
ka ise seda proovida. Jaluta-
sime tagasi näitusemajja, et 
teada saada võistluse tule-
mused. Nii nagu eelnevatel 
aastatel, oli ka seekord žüriil 
väga raske otsuseid langeta-
da, sest vahvaid töid oli väga 
palju. Anett tuli koju žürii 
eriauhinnaga ja muidugi 
rõõmustasime temaga koos.

Žürii poolt väljavalitud 
töid saab näha:

http://www.erm.ee/et/
Uudised/290/eesti-rahva-
muuseumi-17-koolideva-
helise-voistujoonistamise-
parimad-on-selgunud

Maire Morev
Kunstiõpetaja

Tublid joonistajad (vasakult) Raiko Valo, Marit Tõnisson, 
auhinnasaaja Anett Kalberg, Anna Linda Meerbach (foto Maire 
Morev)

Käisime võistu joonistamas

Võitleme väsimuse vastu!

Septembris oli lehes juttu, 
et üritame mõttesporti, 

eriti malet, koolis taaselusta-
da. Enne aasta lõppu on just 
õige aeg teha kokkuvõtteid, 
kuidas meil see õnnestunud 
on.

Esimene katsumus saabus 
novembri alguses, kui toimus 
„Mõttespordi online olüm-
piaad koolidele“ võistluse I 
etapp neljal alal: vene kabes, 
males, gomokus ja sudokus. 
Registreerus 56 kooli kokku 
ligi 500 õpilasega üle vaba-
riigi.

Võhma Gümnaasiumi 
õpilased osalesid kõigil ala-
del peale gomoku. Kabes oli 
põhikooli arvestuses meie 
parim Rainer Valo (60. koht), 
gümnasistide arvestuses Tee-
le Vahtra (8. koht) ning güm-
nasistide arvestuses sai kool 
neljanda koha. Males olid 
meil parimad Raiko Valo (32. 
koht) ja Teele Vahtra (6. koht) 
ning gümnasistide arvestuses 
oli kool kuues. Sudokus oli 
gümnasistide arvestuses pa-
rim Kelli Hramov (10. koht).

14.01.–17.01.2013 toimub 
olümpiaadi II etapp. Õpilas-
tel on võimalik turniirisarjaga 
liituda ka õppeaasta keskel. 
Siinjuures üleskutse kõigile 
vene kabest, malest, gomo-
kust või sudokust huvitatud 
õpilastele – on võimalus roh-
kelt kogemusi pakkuva võist-
lusega veel ühineda. Infot 
saab Eesti mõttespordipor-
taalist Vint.ee.

Järgmisena saime jõudu 
katsuda Viljandimaa kooli-
devahelisel karikavõistlusel 
kabes, mis toimus 21. no-
vembril Viljandis. Noorimad 
osavõtjad meie koolist, Rauno 
Valo ja Raiko Valo, saavutasid 
viienda ja kaheteistkümnenda 
koha. Järgmises vanuseklassis 
saavutas Rainer Valo viienda 
koha. Gümnaasiumi noor-
meeste arvestuses võtsid kaks 
esikohta Võhma õpilased. 
Täiseduga saavutas esimese 
koha German Volodtšenko, 
tema järel tuli teiseks Targo 
Tiirmaa. Gümnaasiumi nei-
dude arvestuses läksid samuti 

kaks esimest kohta Võhma 
õpilastele. Jällegi täiseduga 
võitis Teele Vahtra ning teise 
koha saavutas Kelli Hramov. 
Võistkondlikus arvestuses jäi 
Võhma Gümnaasium suur-
te koolide seas Suure-Jaani 
Gümnaasiumi järel teiseks.

30. novembril toimus Vil-
jandis suur malepäev. Suurt 
rõhku pöörati sel päeval male 
õpetamisele koolis. Suur-
meister Jaan Ehlvest on öel-
nud: „Male õpetamisel koo-
lis on peamine õppeprotsess 
ise, mitte see, et kõik lapsed 
hakkaksid malet mängima. 
Eesmärk pole koolitada uusi 
Kereseid ega isegi Ehlveste, 
vaid tõsta meie kultuuri ül-
dist taset... Tähtis pole lap-
sele malereeglite kiire selgeks 
õpetamine, et ta saaks kohe 
hakata mängima. Oluline on 
vaimne treening male kaudu, 
mis paljude maailmas läbi-
viidud katsete ja uuringute 
põhjal toob kaasa ka üldise 
õppeedukuse – ütleme otse: 
võimekuse – tõusu, õpetab 
lastele keskendumist, ana-
lüüsi, järjekindlust, vastutust 
oma tegude tagajärgede eest 
ja palju muud.“

Malepäeva raames korral-
dati Viljandi maakonna noor-
te ja koolide karikavõistlused 
males. 4.–6. klassi poiste seas 
võitis Raiko Valo ning teise 
koha saavutas Rauno Valo. 
7.–9. klassi poiste seas saa-
vutas Rainer Valo kolmanda 
koha. Gümnasistidest tulid 
mõlemad võidud Võhmasse, 
noormeestest võitis German 
Volodtšenko ning neidudest 
Teele Vahtra. Üle pika aja õn-
nestus Võhma Gümnaasiumil 
saavutada suurte koolide ar-
vestuses ka võistkondlik võit.

Minu arvates võib esime-
se poolaasta edukaks lugeda. 
Uuel aastal on meid jälle ees 
ootamas ports turniire, mil-
lest võiksime osa võtta. Seega 
ootame endi hulka uusi mõt-
tespordi huvilisi.

Teele Vahtra
12. klass

Mõttespordis 
läheb hästi

Retsept: ideaalseks hom-
mikusöögiks on kaerapuder 
marjade ja puuviljadega.

Jooge rohkem
Väsimus võib olla põh-

justatud ka organismi vee-
puudusest, selle pärast ongi 
vaja juua piisavalt vede-
likku. Kõige kasulikum on 

juua mineraalvett, naturaal-
set mahla või rohelist teed.
Retsept: banaanikokteil.
Hõõruda pool banaani pü-
reetaoliseks massiks, lisada 
150 ml apelsinimahla, 2 sl 
sidrunmahla ja 1 sl siirupit.

Uni ja unetus
Kui tahate magada, ärge 

piinake ennast, andke enda-
le puhkust. Sellest, kas me 
magame piisavalt või mitte, 
sõltub meeleolu, mälu ja 
rakkude uuenemine. Inime-
sel on vaja magada 8 tundi 
ööpäevas.
Retsept: soe vann lavend-
liõliga mõjub rahustavalt 

ning võib asendada uneroh-
tu.

Jõud otsas – liigutage!
Tavaliselt, kui olete 

väsinud, lähete magama. 
Kahjuks ei anna uni alati 
soovitud tulemust. Ärganud 
üles, olete ikka väsinud. La-
hendus on lihtne. Kuulake 
muusikat ja tantsige! Kui teil 
on raske liigutada, siis seda 
ongi vaja. Saage endast jagu, 
liigutage!
Retsept: igapäevased poole-
tunnised jalutuskäigud.

Naeratage!
Stressid ja pettumused 

mõjuvad organismile hal-
vasti. Kahjuks pole võimalik 
stressi vältida, küll aga saab 

mitte mõelda sellest, mida 
me muuta ei saa. Veetke oma 
aega meeldivate inimestega. 
Öelge „ei” kõigele, mis kur-
vastab ja olge õnnelik!
Retsept: sügav hingamine.

Lugedes viieni, hingake 
aeglaselt nina kaudu sisse ja 
siis samamoodi rahulikult 
suu kaudu välja. Korrake 2 

Jõulupuhkus on selja taga, kuid mida teha, kui sel-
jatada ei õnnestunud väsimust? Ei viitsi liigutada, 

rääkida ega vaadata televiisorit, ei jõua isegi hinga-
tagi – arvatavasti on igaüks seda kogenud. Kuidas 
aga vältida sellist olukorda?

minuti jooksul. Selline sü-
gav hingamine rahustab ja 
varustab organismi hapni-
kuga.

Parim uudis väsinutele 
on aga see, et Briti teadla-
sed soovitavad neil süüa 
päevas tükike tumedat šo-
kolaadi.
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Alates 6. veebruarist teeb
pimemassöör Lembit Roosileht 

Tel 521 4754

Rootsi klassikalist 
MASSAAŽI.

kolmapäeviti  
Võhma Päevakeskuses

SPORDIST

Meeste kõrval osales 
Eesti meistrivõist-

lustel ka SK Tääksi U-19 
meeskond, kellel läks selles 
liigas väga hästi – saavutati 
kaheksa meeskonna kon-
kurentsis hinnatav kolmas 
koht. Võideti 7, viigistati 
4 ja kaotati 3 mängu. Võh-
ma noormeestest mängi-
sid: Tauno Rämson, Jorgen 
Võsa, Sten Maasalu, Mart 
Vingissar, Erlend Ohno, 
Rainer Kongas, Karla Oder, 
Kerdo Soo. Ülejäänud män-
gijad olid pärit Põltsamaalt 
ja Suure- Jaanist.

Sügisel-talvel osales SK 
Tääksi meeskond mitme-
tel turniiridel, kus Türilt ja 
Võhmast võideti kolman-

dad kohad. Osaleti veel ka 
Viljandi ja Valga turniiridel, 
kus suurem edu meeskonda 
ei saatnud.

Eraldi tooksime välja 
Eesti Jalgpalli Liidu korral-
datud aastalõputurniiri, mis 
toimus Kalevi spordihallis. 
U-19 meeskond osales 19. 
detsembril toimunud turnii-
ril, kus oma alagrupis jäädi 
kolmandaks. Hilisemad fi -
nalistid pärinesid just nende 
alagrupist, seega oli raske 
edasipääsu loota, kuigi sel-
lest jäi paar punkti puudu. 
Kaotati siis kaks mängu ja 
võideti samuti kaks mängu.

Meeskond osales päev 
hiljem kolmanda liiga teisel 
turniiril, kus osales 16 mees-

konda, kes olid jaotatud nel-
ja neljaliikmelisse alagruppi. 
Alagrupis jäädi teiseks, kus-
juures nelja hulka pääsust 
jäi puudu kõigest kaheksa 
sekundit. Tänu otsustavas 
mängus löödud lõpusekun-
dite väravale pääses alagru-
pist edasi hoopis Maaüli-
kooli meeskond.

15. detsembril korralda-
sid SK Võhma ja SK Tääksi 
ühiselt esimese Võhma saa-
lijalgpalliturniiri. Osales 7 
võistkonda, kes mängisid 
kõik omavahel läbi. Võitis 
Vändra Vaprus, järgnesid 
Põltsamaa Sport, SK Tääksi, 
Viljandi Tulevik, SK Tääksi 
U-19, Suure- Jaani United ja 
Imavere Forss.

Varsti alustab SK Tääk-
si meeskond ettevalmistust 
saabuvaks hooajaks, mis 
peaks algama aprilli alguses 
või keskel. Sellest aastast on 
meil ka treener Indrek Jeg-
orov, kelle käe all loodetakse 
tulemusi ja mängupilti pa-
randada. Veel mainiksime 
seda, et alates sellest aastast 
on SK Tääksi JK Türi Gan-
vix duubelmeeskond. Tääksi 
meeskonna liikmetel on või-
malus osaleda veel kõrgemal 
tasemel kui praegu ehk siis 
mängida Eesti meistrivõist-
luste teises liigas.

Ainar Alliksaar
Kristo Kalistratov

Jalgpallist

23. detsembril viisime taas 
kord läbi traditsioonilist 
jõuluturniiri meeste korv-
pallis, kus osalesid lisaks 
meie linna esindusele ka 
Suure-Jaani, Põltsamaa ve-
teranide ja -noorte mees-
konnad. Pisut paremini 
komplekteeritud meeskond 
sõitis kohale naabrite juu-
rest Suure-Jaanist, kus osa-
lesid ka paar noort mängijat, 
kes esindavad oma koolide 
meeskondi Eesti esiliigas ja 
teises liigas. Need noored 
olidki meie meestest peaja-
gu üle ja viisid võitjakarika 
Suure-Jaani. Võistlus teise 
koha peale oli ülimalt pinev, 
kus Põltsamaa veteranid 
lisaajal suutsid noored üle 

kavaldada. Võhma linna-
meeskond (Viljo Prantsus, 
Enno Rohelpuu, Hannes 
Männik, Kuuno Tiitus, Ke-
vin Tiitus, Magnus Tiitus 
ja Siim Vingissar) mängisid 
kohati päris ladusat korv-
palli, kuid siiski tuli neil kõi-
gile alla vanduda.

Järgmine turniir toimub 
juulikuus, kuhu on aval-
danud soovi tulla samad 
meeskonnad.

Tahan tänada turniiri 
ladusa korraldamise eest 
Viljot, Kuunot, Ennot nig 
Kadi ja Mihkel Rohelpuud, 
kes aitasid kaasa turniiri lä-
biviimisel.

Aare Järvik
SK Võhma

Korvpallist

Põltsamaa Jõe 
XXXI Talimängude juhend
I. Eesmärk: Hoogustada Põltsamaa jõe piirkonna sporti.

II. Aeg ja koht: Põltsamaa Jõe XXXI talimängud toimuvad 26. jaanuaril. 
2013. a Adaveres ja Põltsamaal.

III. Osavõtjad: Põltsamaa Jõe XXXI talimängudest kutsutakse osa võtma 
kõik Põltsamaa jõe piirkonnas õppivad, elavad või  põhikohaga töötavad 
elanikud ja nende õppivad lapsed.

IV. Spordialad
1. Suusatamine:  Vanuseklassid, distantsid
T + P kuni 8-a 1 km
T + P 9–10-a 1 km
T + P 11–12-a 1 km
T + P 13–14-a 2 km
T + P 15–16-a 2 km
Naised 17–34-a 3 km
Naised 35–49-a 2 km
Naised 50-a ja vanemad 2 km
Mehed 17–39-a 5 km
Mehed 40–54-a 4 km
Mehed 55-a ja vanemad 4 km
2. Uisutamine (kiiruisud): Vanuseklassid, distantsid
T + P kuni 8-a 500 m
T + P 9–10-a 500 m
T + P 11–12-a 500 m
T + P 13–14-a 500 m
Naised 15–34-a 1500 m
Naised 35-a ja vanemad 500 m
Mehed 15–39-a 1500 m
Mehed 40-a ja vanemad 500 m
(tavauisud): Vanuseklassid, distantsid
T + P 9–10-a 500 m
T + P 11–12-a 500 m
T + P 13–14-a 500 m
Naised 15–34-a 500 m
Naised 35-a ja vanemad 500 m
Mehed 15–39-a 500 m
Mehed 40-a ja vanemad 500 m
Uisutaja saab võistelda üks kord (kas kiiruiskudel või tavauiskudel).
3. Korvpall 3:3: Võistlusklassid: 16-a (k.a) P; mehed; naised
Võistkonnas 4 mängijat. Mängitakse risti võimlas. Mänguaeg 6 minutit või 
12 punktini.
4. Kabe: Vanuseklassid
12-a (k.a) T + P
13–15-a T + P
Naised; mehed
5. Male: Võistlusklassid: naised ja mehed
6. Lauatennis: Vanuseklassid
12-a (k.a) T + P
13–15-a T + P
Naised; mehed
Võistlussüsteem selgub pärast võistlejate registreerimist.
7. Koroona: Võistlusklassid: naised, mehed
8. Sasku.
9. Mälumäng kolmikutele (sport ja varia).
10. Juhtide mitmevõistlus.
11. Sisepetank (individuaalselt N ja M kuus viset, kaks paremat viset 
mõõdetakse)
Ei lähe omavalitsuste arvestusse:
Jääpall: mängivad 5 x 5. Võistkonnas 7 mängijat
Bridž paaridele
Sisepetank kolmikutele

V. Võistkondlik arvestus: Talimängud on individuaal- ja  võistkondlik võist-
lus. Võistkondlikult võistlevad piirkonna omavalitsuste võistkonnad. Indivi-
duaalvõistlustel läheb võistkondlikku arvestusse 6 (kuue) parema võistleja 
tulemused ning korvpallis ja saskus 2 (kahe) parema võistkonna tulemused 
ning mälumängu parim võistkond ja omavalitsuse volikogu esimehe, linna-
pea/vallavanema, omavalitsuse sekretäri osavõtupunktid.
Individuaalvõistlusel – I koht 20 punkti; II koht 18; III koht 17 jne. Omava-
litsuste arvestuses – I koht spordialal 10 punkti; II koht 8 p; III koht 7 p jne. 
Omavalitsuste arvestusse läheb suusatamine või uisutamine ja 5 parema 
spordiala kohapunktid ja omavalitsuse juhtide osavõtupunktid (1 osavõtja 1 
punkt ja 2 osavõtjat 2 punkti), võrdsete punktide korral otsustab suusatami-
sel saavutatud koht.
Ühe spordiala võrdsete punktide summa korral – otsustab tulemuse pari-
mate kohtade arv.

V. Autasustamine: Parimaid autasustatakse medaliga. Parimaid omava-
litsusi karikaga.

VI. Majandamine: Osavõtumaks on Põltsamaa linnal ja vallal 200 EUR ja 
teistel omavalitsustel 130 EUR. Lähetuskulud ja toitlustamiskulud kannavad 
osavõtjad. Osavõtumaksu tasumine arve esitamisel.

VII. Võistlustele registreerimine: Nimeline registreerimine 30 min enne 
spordiala algust. Täiskasvanutest vastutab iga võistleja oma tervisliku sei-
sundi eest. Lastel vastutab lapsevanem, õpetaja või treener, kes on lastega 
kaasas.

Üldist. Kõik käesolevas juhendis määratlemata jäänud küsimused lahenda-
vad talimängude peakohtunik koos alade peakohtunike ning võistkondade 
esindajatega nii mandaadis kui ka võistluste käigus.

Peakorraldaja: Väino Treiman
Peakohtunik: Uno Valdmets

Peasekretär: Andre Loik

VASTLATRALL 
Pilistvere järvejääl 

laupäeval, 9. veebruaril kell 12.00

Võistlused ja jõukatsumised suurtele ja väikestele.

Sööme vastlasuppi, 
võimalus osta vastlakukleid. 

Valmistu ilusaks
talvepäevaks – 
kindad kätte, 
villased sokid jalga.

Auhinnad parimatele. 

  9.45    avamine
10.00    uisutamine
10.00    lauatennis
10.00    koroona
10.00    male
10.00    kabe
10.30    juhtide mitmevõistlus
10.30    sisepetank
13.00    suusatamine Kuningamäel Põltsamaal

13.00    korvpall
14.00    jääpall
16.00    mälumäng

  9.45    avamine
10.00    uisutamine
10.00    lauatennis
10.00    koroona
10.00    male
10.00    kabe
10.30    juhtide mitmevõistlus
10.30    sisepetank
13.00    suusatamine Kuningamäel 

13.00    korvpall
14.00    jääpall
16.00    mälumäng

Transport mängudele väljub linnavalitsuse juurest kell 9.00.
Info ja registreerimine mängudele Aare Järvikult 5286574 või aare@vohma.ee.

Transport mängudele väljub linnavalitsuse juurest kell 9.00.
Info ja registreerimine mängudele Aare Järvikult 528 6574 

või aare@vohma.ee. 22. jaanuaril  17.30  sasku     Rivaal 
23. jaanuaril  18.00  bridž     Hullava Naise pubis  
 

kohvikus 
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Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused talvekirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

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

24. detsember, E Jõuluõhtu jumalateenistus kirikus 
algusega kell 17.00

25. detsember, T  Perejumalateenistus talvekirikus 
algusega kell 13.00

31. detsember, E Vana-aastaõhtu jumalateenistus 
talvekirikus kell 18.00

              Teenib õp. emeeritus Vello Salum

27. mai, P Nelipüha jumalateenistus kirikus kell 13.00 
Leeripüha
Peale jumalateenistust avame Ingli 
kohviku hooaja terrassil

14. juuni, N Juuniküüditamise mälestusteenistus 
kivikangrul kell 13.00

10. veebruaril alustab leerikool kell 13.00

EELK Pilistvere koguduse nõukogu valimised.

27. jaanuar – 03. veebruar 
toimuvad koguduse uue nõukogu valimised.

Hääletada saab iga päev koguduse kantseleis.
Koguduse liikmed! Olge julged oma kodukiriku elu 

kujundamisel ja tulge hääletama.

ARVO
VALTON
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Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Algul 
võtad sa viina ja lõpuks võtab viin sinu”. Õigeid vastuseid 
laekus 20. Loosiõnn naeratas Urmas Arulaiule (Arulaid).
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

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

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud kodumasinaid, 
kodutehnikat, autosid ning nende osi, muud kola (rattad, 
kärud, põllutehnika, tsiklid, tööriistad, mootorid jne).
Pakkuda võib kõike, transport, vedu, demontaaž TASUTA!
Põhjalikum info tel teel 589 47301.

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.

SELTSKONNATANTSU KURSUS
alates 3. märtsist pühapäeviti kell 18.00 

Pilistvere rahvamajas.

Kohtumised kaheksal järjestikusel pühapäeval (8 x 1,5h).
Õpetatakse rumbat, sambat, džaivi, tša-tša-tšaad, fokstrotti, aeglast 
valssi, viini valssi ja tangot. 
Osalemistasu 40€/osaleja, 80€/paar tuleb kogu ulatuses tasuda 
ettemaksupõhiselt esimesel või hiljemalt 
teisel treeningul. 

NB! Pakkumine on jõus juhul, kui 
osaleb vähemalt 10 tantsupaari.
Koolitajateks Eesti Tantsuspordi Liidu 
Elukutseliste Alaliidu ladina-ameerika 
ja standardtantsude õpetajakoolitusega 
seltskonnatantsuõpetajad Marju Mei ja 
Arvo Saad.

Registreerimine Kõo valla kultuuritöötajale 
tel: 5301 2279; 
e-post: kultuur@koo.ee

NIKOLAI MORSKOI
01.07.1944 – 26.12.2012

HELGI ARULAID
05.05.1937 – 01.01.2013

HILJA-MELANIE IBRUS
11.10.1923 – 06.01.2013

Mälestame

7. veebruaril kell 17.00
Kõo vallamaja saalis.
Tule kauplema ja 
oma saama.
Müüjad registreerige Katrele 
(kultuur@koo.ee; 
5301 2279 kuni 5. veebruarini).

KÕO TÄITURG O
S
T
A

M
Ü
Ü

V
A
H
E
T
A

Aeg toob rõõme,
aeg toob muret,

aeg toob kurde põsele …

99 14.01  AUGUSTE-LONDINE ARU
91 01.01.  KALJU JÜRIMA
 25.01  HILJA KÕRB
87 11.01  LEILI SAVISIK
80 24.01  ÜLO SALUSTE
75 05.01  VELLO LEHTLA
 27.01  REINO JENTS
70 01.01  TIIA VAHTER
65 10.01  NIINA ALEKSEJEVA
 11.01  MERIKE JÜRIMAA
 30.01  KRISTI TERAS
60 22.01  ARNO JÕEMAA


