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Näärikuul on hea kokkuvõtteid teha
Ja jälle on lasteaias poolaasta 

mööda saanud. Alanud aas-
ta alguses on mahti aeg maha 
võtta ja heita pilk möödunule. 
Nagu paljudel eelmistel aasta-
tel käib lasteaiaelu sama ringi 
pidi nagu ikka, vahetuvad vaid 
lapsed ja mõnel aastal ka täis-
kasvanud.

Käesoleval õppeaastal on 
üle aastate meie kolm rühma 
täidetud ja enamgi veel: sõime-
rühma piirarv 14 on ületatud 
kahe lapse võrra ning kahes 
18-kohalises liitrühmas on 21 
last, kokku on lasteaialapsi ni-
mekirjas viiskümmend kahek-
sa. Seega rohket tegemist ja 
rõõmsat saginat on kõik päe-
vad täis.

Meie toimetamisi aitasid 
põnevamaks muuta kooli- ja 
kultuurikeskuse rahvas, Kõo 
lasteaia Tähekild pere, Koks-
vere Maanaiste Selts, samuti 
Võhma uisuväljak ja Pilistvere 
Jõulumaa tegijad. Tänan omalt 
poolt kõiki eelnimetatuid 
meeldiva koostöö eest ning 
soovin selle jätkumist ka edas-
pidi.

Võhma lasteaed Mänguves-
ki pere nimel kõigile head ala-
nud aastat soovides

Asta Laas
Direktor Meie liikumisaasta algas juba septembris!

Lehesadu, kuhu suvi kadus?

Mihklilaadal said sõbraks hundid ja jänesed ehk projekt „Kiu-
samisest vaba lasteaed“. Võhma jaama tuli uus rong.

Oi kui hästi maitses leib, piim ja mahlajook.

Rahakassad isadepäevaks.

Raamatukogus. Fotod Asta Laas.

Agarad pagarid.

Jõulu võlumaa!

Tänu
Aitäh kõikidele, kes aitasid Võhma linna 

aastavahetuse meeldejäävaks teha!
Ilutulestikku aitasid korraldada: Kersti Kürsa, Janek 

Roosman, Indrek Bergmann, Jaanek Talisainen, Kul-
darauto OÜ, Vivaro OÜ, Jaanus Laur, Andres Mäekivi, 
Kevyn Mäekivi, Ruve Veski, Leho Kalberg, perekond 
Kaup, Eigo Jõemaa, Teuvo Oikari, Jüri Kalistratov, Eva 
Öztürk, Liina Raitma, Gerli Aas, Kardo Karu, Riine Ant.

Lisaks aitasid ja toetasid Loo Äri, AS Largo, Elke ja 
Peter Wüthrich, Riina Pakane, linnavalitsuse töötajad ja 
volikogu liikmed.

Anneli Siimussaar
Võhma linnapea
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50 päeva Võhma Linnavalitsuses
Head uut aastat, hea 

Võhma rahvas! Olgem 
siis uuel aastal üksteise vas-
tu lahkemad, sõbralikumad 
ja abivalmimad. Jätkugu 
meil kõigil ikka ettevõtlik-
kust, teotahet ja koostöö-
valmidust.

Viiskümmend päeva on 
läinud hoogsalt ja sisuti-
hedalt. Kuu ajaga olen saa-
nud ülevaate linnavalitsuse 
igapäevatööst-tegemistest, 
arengudokumentidest ja õi-
gusaktidest. Tutvunud olen 
ka linna hallatavate asutus-
te tööga. Kõigi töötajatega 
linnavalitsuses ja hallatava-
te asutuste juhtidega olen 
läbi viinud arenguvestlused. 
Aastalõpp kujunes töövald-
konnaga tutvumiseks ja uue 
aasta plaanide tegemiseks.

Alanud on aga periood, 
kus linnavolikogu- ja valit-
suse liikmetel seisab ees neli 
aastat pingelist tööd linna 
elu puudutavate küsimuste 
lahendamisel. Loomulikult 
ei sõltu paljuski kõik ainult 
Võhma linna omavalitsuse 
ja elanikkonna soovidest ja 
tahtest, sest alus on ikkagi 
riigi kui terviku areng. Võh-
ma linn, nagu kõik oma-
valitsused, koosneb kahest 
osast: linnavolikogu ehk 
linna seadusandlik- ja esin-
dusorgan ning linnavalitsus 
ehk täideviiv organ, kelle 
ülesandeks on nii linnavoli-
kogu poolt vastu võetud kui 
ka muude õigusaktide alusel 
tegutsemine ja ülesannete 
ning kohustuste täitmine.

Kohaliku omavalitsuse 
ehk Võhma linna tegevuse 
aluseks on kohaliku omava-
litsuse korralduse seadus ja 
Võhma linna põhimäärus. 
Lisandub veel üle 300 eri-
neva õigusakti ja seaduse, 
mis täiendavalt reguleeri-
vad erinevaid eluvaldkon-
di. Olulisemateks arengu-
dokumentideks on Võhma 
linna arengukava, eelarve-
strateegia ja üldplaneering. 
Linna igapäevane tegevus 
juhindub iga-aastasest eel-
arvest. Uue aasta esimeseks 
oluliseks tegevuseks saabki 
linnaeelarve kokkupanek. 
Eelarve esialgne kava on 
koos, kuid sisse tuleb viia 
ka mitmeid muudatusi ja 
seetõttu on vajalik eelarve 
ülevaatamine koostöös lin-
navolikogu komisjonidega. 
Eelarve loodame vastu võtta 
veebruarikuu volikogus.

Eelarve üks olulisemaid 
komponente on üksikisi-
ku tulumaks. Tulumaksu 
laekumise üheks oluliseks 
põhimõtteks on, et kodani-
ku sissekirjutus kohalikku 

omavalitsusse peab olema 
vana aasta viimase päeva 
seisuga, siis laekub tulu-
maks uuel aastal elukoha-
järgsesse omavalitsusse. 
Eelnevat silmas pidades sai 
ka minust aasta lõpus Võh-
ma linna elanik. Detsembri 
lõpus tegin üleskutse linna 
kodulehel ja loodan, et sel-
lest oli abi, sest viimastel 
päevadel tuli mitu sisse-
kirjutust. Linnas on 2014. 
aasta 1. jaanuari seisuga 
1391 elanikku, 01.01.2013 
oli see arv veel 1450 – see-
ga on vähenenud Võhma 
elanike arv 59 elaniku võr-
ra ja see seis teeb kurvaks. 
Vanuselise koosseisu järgi 
on hetkel eelkooliealisi lapsi 
67; 7–17-aastaseid 134; töö-
ealist elanikkonda 806 ja 
pensioniealisi 384 elanikku.

Kahjuks oli 2013. aastal 
Võhma linnas sündide arv 
väga madal – kõigest 4 last 
(eelnevad aastad on olnud 
2012. a 8 last ja 2011.  a 14 
last). Detsembris oli meie 
pisikeste, 2013. aastal sün-
dinud laste vastuvõtt. Lin-
navalitsus kinkis traditsioo-
niliselt oma lastele linna 
vapiga hõbelusika. Tänusõ-
nad tuleb öelda ka Sakala 
ringkonna Suure Jaani jaos-
konna naiskodukaitsjatele, 
kes esmakordselt kinkisid 
igale Võhma lapsele oma-
kootud papud. Laste vastu-
võtt sai ühendatud koduste 
laste jõulupeoga, kus lapsed 
said vaadata meie oma näi-
teringi Rassijad armsat jõu-
luetendust. Sel aastal esi-
mest korda said jõuluvana 
käest kommipaki ka 2013. 
aastal sündinud lapsed.

Detsembris korraldati 
mitmeid jõulupidusid. Lin-
narahva jõulupidu oli mee-
leolukas. Isetegevuslased 
astusid üles oma humoori-
kate etteastetega ja jõulu-
vanagi sai aega läbi astuda. 
Toredad jõuluaegsed kohtu-
mised olid eakatega päeva-
keskuses, kus lasteaialapsed 
esitasid oma jõulupeo kava 
ning ühiselt lauldi, mängiti 
seltskonnamänge ja kuula-
ti luuletusi. Iga-aastaseks 
ürituseks on saanud Elke 
ja Peteri korraldatud jõulu-
lõuna, kus osalejate arv oli 
kaheksakümne ringis. Kõik 
kohaletulnud said nautida 
Maarika laululaste ja muu-
sikakooli pillimängijate 
etteasteid, näiteringi jõu-
luetendust, Pilistvere Pilli-
meeste laulu ja mängu ning 
muidugi maitsvat jõululõu-
nat. Tore, et selline kokku-
saamine on traditsioonili-
ne, kus erinevate osapoolte 

koostöös saavad mõnusat 
jõuluaega nautida paljud.

Aastavahetus kujunes 
linlaste jaoks meeleolukaks. 
Kirgi küttis üles ilutulesti-
ku mitterahastamine linna 
poolt. Novembri linnalehes 
sai üleskutse tehtud kõigile 
soovijatele ilutulestiku toe-
tamiseks. Detsembri lõpuks 
oli nõus oma panuse andma 
kaks ettevõtjat. Pärast ajale-
hes Sakala artikli ilmumist 
ilutulestiku ärajäämise koh-
ta sai alguse kiire tegutsemi-
ne linnaelanike ja linnavalit-
suse poolt. Olin meeldivalt 
üllatunud, kui üksmeelselt 
hakkasid linlased ilutulesti-
ku rahakorjamise kampaa-
niat tegema. Kogu ilutules-
tiku raha korjamise mõte 
ja teostus oli eraisikute al-
gatusel, kellega ühinesid ka 
mõned ettevõtjad. Linnava-
litsuse poolt tuli ettepanek 
kuulata ühiselt presidendi 
kõnet ja pakkuda koostöös 
ettevõtjate ja volikogu liik-
metega linlastele head ja 
paremat. Kõikidele organi-
seerijatele ja toetajatele suu-
red tänusõnad! Loodan, et 
aastavahetuse vastuvõtmine 
kuuse all jääb traditsiooniks 
ja suudame igal aastal pak-
kuda midagi uut ja põnevat. 
Järgmisel aastal teeme juba 
varakult omavahelist koos-
tööd.

Uue aasta esimestel kuu-
del on plaanis üle vaadata 
noorsootöö-, spordi- ja kul-
tuurivaldkond. Noorte vaba 
ajaga Võhmas tegeleb kool 
ja MTÜ Sinule. Koostööd 
noortevaldkonnas tehak-
se Pilistvere ja Imaverega. 
Võhmas ei ole  noortekes-
kust ja see on noorte jaoks 
väga oluline teema. Ok-
toobrikuu linnalehe vahel 
ilmus kihelkonna noorte 
leht, kus käsitleti noori puu-
dutavaid teemasid. Mitmete 
noorte poolt tuli ettepanek 
luua noortele ka Võhmasse 
noortekeskus. Üheks märk-
sõnaks sel aastal on – noo-
red ja vaba aeg. Omavalitsu-
se tegevuse planeerimine on 
pikk ja bürokraatlik protsess 
ning seetõttu ei saa muuda-
tused toimuda kiiresti. Küll 
aga saame teha juba esimesi 
samme muutuste elluviimi-
seks ja loodame, et lähitule-

vikus noortekeskuse loomi-
se mõte ka teoks saab.

Jaanuaris-veebruaris 
toimub ka linnapäevade 
meeskonna kokkupanek. 
Kel on ettepanekuid, kui-
das linnapäevi sisukamaks 
muuta ning tahtmist kaa-
sa aidata, siis 27. jaanuaril 
kell 16.30 ootame kõiki 
kultuurikeskusesse ühise-
le arutelule.

Muudatused said sis-
se viidud ka linnavalitsuse 
struktuuris. Ehitusnõuniku 
ülesandeid linnas täitis eel-
mine linnapea Avo Põder 
ja tema lahkumisega jäi see 
valdkond katmata. Avaliku 
teenistuse seaduse järgi tu-
leb omavalitsuse ametniku 
töölevõtmiseks välja kuulu-
tada konkurss. Konkursile 
laekus kolm avaldust ja pa-
rimaks kandidaadiks osutus 
A. Põder. 

Alates 13. jaanuarist 
võtab ehitusnõunik linna-
kodanikke vastu esmas-
päeviti 8.00–17.00 linna-
valitsuses.

Viimastel nädalatel on 
muret teinud linnas vandaa-
litsemine. Korduvalt on lõ-
hutud bussiootekoja seinad 
ja prügikastid. Kurb, et meie 
väikeses linnakeses on neid, 
kes lõhuvad ning häirivad 
linnaelanike rahu. Siinkohal 
üleskutse: kes näevad või 
kuulevad midagi, siis kind-
lasti teada anda piirkonna 
konstaablile, kes saaks tar-
vitusele võtta abinõud korra 
tagamiseks. 

Alates 28. jaanua-
rist hakkab piirkonna 
konstaabel Janar Ressar 
kodanikke vastu võtma 
linnavalitsuse majas maa-
korraldaja kabinetis kell 
13.00–14.00. Muul ajal 
saab abi, helistades numb-
rile 110.

2014. aasta eesmärgid 
seame me ise ja aasta saab 
meie jaoks olema selline, 
nagu me ise seda näha ja 
kujundada tahame. Olge 
positiivsed, optimistlikud ja 
ärge unustage ka head sõna.

Anneli Siimussaar
linnapea

Ootame Sinu mõtteid ja ideid
Võhma linnapäevade ja Kesk-Eesti laada arutelule

esmaspäeval, 
27. jaanuaril kell 16.30 Võhma Kultuurikeskuses.

Linnavalitsus

Võhma Linnavalitsus on suletud 6. ja 7. veebruaril 2014. aastal.
Võhma linnavalitsuse ametnikud, volikogu liikmed ja hallatavate asutuste juhid osalevad
SUPERVISIOONI- JA KOOSTÖÖSEMINARIL Võhma kultuurikeskuses.

Koolituse eesmärk:
Kuidas saavutada koostöine tegutsemine erinevate arusaamade, kuid ühiste eesmärkide nimel? Kuidas areneb koostöö ja 
mida saab selle heaks ära teha juht?

Võhma linna teenindab Lõuna Prefektuuri Viljandi Polit-
seijaoskonna Suure-Jaani konstaablijaoskonna ülem-
konstaabel JANAR RESSAR.
Konstaabel võtab kodanikke vastu alates 27.01.2014
Võhmas Tallinna tn 15 (linnavalitsuse hoone) maakorral-
daja kabinetis
teisipäeval kell 13.00–14.00.
Probleemide korral helistada telefonidel:
E–N kell 8.00–16.45 ja R kell 8.00–15.30 
437 2006 või politsei tasuta lühinumbril 110.
e-post: janar.ressar@politsei.ee
Väljaspool tööaega helistage politsei tasuta lühi-
numbril 110.

Oodatud on kõik tähelepanekud ja ettepanekud, mis ai-
tavad hoida korda ja avastada toimepandud kuritegusid. 
Soovi korral tagatakse anonüümsus.

Teade

Võhma Linnavalitsus teatab detailplaneeringu 
koostamise algatamisest ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata jätmisest (Võhma 
Linnavolikogu 17.12.2013 otsus nr 20).

Planeering koostatakse Tartu ja Kirsi tänavate nurgal 
asuva jätkuvalt riigi omandis oleva 1,8 ha suuruse maa-
ala kohta. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maa-
ala kruntideks jaotamine (8–9 elamumaa sihtotstarbega 
aianduskrunti, 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt 
ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt), ehitusõigu-
se määramine ning üldplaneeringujärgse maakasutuse 
sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaast elamu-
maaks.

Planeeringu koostamist korraldab Võhma Linnava-
litsus, planeeringu koostajaks on AS Viljandi EKE Pro-
jekt, kehtestajaks Võhma Linnavolikogu.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 
ei ole vajalik, kuna planeeringuga kavandatav tegevus ei 
avalda olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöörduma-
tuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuu-
ripärandit ega vara.

Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik 
(04.12.2013 kiri nr PV 6-8/13/27503-2).

Võhma Linnavolikogu 17.12.2013 otsusega nr 20 on 
võimalik tutvuda Võhma Linnavalitsuses (Tallinna tn 15, 
Võhma linn, Viljandi maakond) tööpäeviti kell 8.00–17.00.

Info tel 437 7228, e-post: vohma@vohma.ee ning 
Võhma linna kodulehel www.vohma.ee.

VAS Kanarbik korraldab
16. veebruaril teabepäeva 
„KIVIKTAIMLA RAJAMISEST“.

Lektor Katrin Mäeots Tartu Ülikooli botaanikaaiast. 
Katrin on aastaid vastutanud botaanikaaia kiviktaimla hea 
käekäigu eest. Katrin tutvustab lühidalt kiviktaimla rajamist 
ning Eestis vähemlevinud taimi, mida saab kas ainult või 
sobib ka kiviktaimlas kasvatada. Eraldi võetakse luubi alla 
kiviktaimla taimede talvitamise erinõuded.

Seltsi liikmetele teabepäev tasuta, mitteliikmetele 1 euro.

Päevakeskus annab teada:
20. jaanuarist on toitlustamine 
teisipäeval, neljapäeval ja reedel.

* * *
Neljapäevasele Põltsamaa ujula-saun väljasõidule 
on veel vabu kohti!

* * *
1. veebruarist on päevakeskus avatud
T, K, N, R kell 10.00–15.00.
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Võhma Linnavolikogu 
istung toimus 17. det-

sembril 2013 kell 13.00 Võh-
ma Linnavalitsuse I korruse 
saalis. Istungit juhatas linna-
volikogu esimees Leida Kuld, 
protokollis linnasekretär Sii-
ri Voll.

Istungist võtsid osa lin-
navolikogu liikmed: Riine 
Ant, Ülle Helü, Lea Ibrus, 
Leida Kuld, Hannes Män-
nik, Luule Tiirmaa, Eha Trei, 
Ago Vingissar, Jaan Voll, Elke 
Klara Wüthrich, puudus Tiit 
Kruusimäe.

Kutsutud külalised: lin-
napea Anneli Siimussaar ja 
linnavalitsuse liikmed Kaja 
Notta, Tiina Ranne, Kersten 
Kattai.

1. Hariduse-, kultuuri- 
ja spordikomisjoni esime-
he valimine

L. Kuld esitas komisjoni 
esimehe kandidaadiks Enna 
Tikase.

Häältelugemiskomisjoni 
(Ant, Helü, Trei) korraldatud 
salajasel hääletusel ja komis-
joni kinnitusel osutus E. Ti-
kas valituks.

L. Kuld küsis, kas E. Ti-
kasel on komisjoni koosseisu 
muutmiseks kohe ettepanek 
esitada. E. Tikas esitas ko-
misjoni liikmeks Riina Paka-
se, kes selleks oma nõusole-
ku on andnud.

Otsustati (poolt 10): Kin-
nitada hariduse-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni liikmeks 
Riina Pakane.

2. Linnavara koorma-
mine isikliku kasutusõigu-
sega

Linnale kuuluvale Tal-
linna tänava kinnistule on 
Elektrilevi OÜ tellimusel 
projekteeritud uued maakaa-
belliinid ja elektrikilbid. Sel-
lega seoses soovib Elektrilevi 
OÜ koormata kinnistu isikli-
ku kasutusõigusega.

Otsustati (poolt 10): 
Koormata Elektrilevi OÜ 
kasuks Võhma linna munit-
sipaalomandis oleva trans-
pordimaa sihtotstarbega Tal-
linna tänava kinnistul asuvat 
maa-ala (pindala 1129 m2) 
tähtajatu isikliku kasutusõi-
gusega.

3.Detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja 
keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamata 
jätmine

Detailplaneering koosta-
takse Tartu ja Kirsi tänavate 
vahelise maa-ala kohta. Maa 
on riigiomandis ning prae-
gu kasutusel aiamaadena. 
Planeeringu eesmärgiks on 
maa-ala kruntideks jaota-
mine ja maakasutuse siht-
otstarbe muutmine. Kuna 
kavandatav tegevus ei too 
kaasa olulise keskkonna-
mõju avaldumist, jäetakse 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine algatamata.

4 . M a a m a k s u m ä ä r a 
kehtestamine 2014. aas-
taks

K. Notta ettepanekul 
kehtestati (10 poolthäälega) 
maamaksumääraks 2014. 
aastaks 2,0% maa maksusta-
mishinnast.

5. Võhma linna eelar-
vest makstavate sotsiaal-
toetuste suuruse kinnita-
mine 2014. aastaks

L. Ibruse sõnul on sot-
siaaltoetuste määrad jäetud 
samaks, mis olid 2013. aastal.

L. Kuld teatas, et E. K. 
Wüthrich on saatnud voli-
kogu listi eelnõu muudatus-
ettepaneku ning palus tal 
oma ettepanekut selgitada. 
Linnavalitsuse arvamuse 
muudatusettepaneku kohta 
esitas linnapea A. Siimus-
saar.

L. Kuld pani hääletusele 
muudatusettepaneku (muu 
ühekordne sotsiaaltoetus 
kuni 200 eurot), millega 
nõustuti 7 poolthäälega.

Otsustati (poolt 9, 1 ei 
hääletanud): Kinnitada sot-
siaaltoetuste määrad 2014. 
aastaks (vt lisatud määrust).

6. 2014. aasta linnaeel-
arve I lugemine, tutvustus, 
arutelu

T. Ranne esitas 2014. a 
eelarve eelnõu tutvustuse 
ja tegi ettepaneku esimene 
lugemine katkestada. Küsi-
muse muusikakooli arengu 
kohta esitas L. Tiirmaa, vas-
tas H. Männik. A. Siimussaar 
teatas oma plaanist asuda 
Türi vallaga läbirääkimistele 
valla 9 lapse toetamiseks. K. 
Kattai võttis sõna ja selgitas 
eelarves laenude osa, laenu-
koormus väheneb. E. Tikas 
tegi ettepaneku eelarve esi-
mene lugemine lõpetada.

Otsustati (poolt 10): Lõ-
petada 2014. a linnaeelarve 
esimene lugemine.

7. Kooli pidaja esindaja 
esitamine Võhma Lasteaed 
Mänguveski hoolekogusse

A. Siimussaar tegi ettepa-
neku nimetada kooli pidaja 
esindajaks lasteaia hooleko-
gusse Luule Tiirmaa. L. Tiir-
maa nõustus.

Otsustati: (poolt 10): Ni-
metada lasteaia hoolekogusse 
Luule Tiirmaa.

8. Volikogu esindaja ni-
metamine Võhma Linna-
raamatukogu nõukogusse

L. Kuld tegi ettepaneku 
nimetada esindajana Ülle 
Helü.

Otsustati (poolt 10): Ni-
metada Võhma Linnavoliko-
gu 7. koosseisu volituste ajaks 
Võhma Linnaraamatukogu 
nõukogusse linnavolikogu 
esindajana Ülle Helü.

9. Määruse kehtetuks 
tunnistamine

S. Voll selgitas seni keh-
tinud korruptsioonivastase 
määruse kehtetuks tunnista-
mise vajadust ja aluseid ning 
tutvustas uuest korruptsioo-
nivastasest seadusest tule-
nevat kohaliku omavalitsuse 
volikogu õigust laiendada 
põhjendatud vajadusel sea-
duses ettenähtud deklaran-
tide ringi ning moodustada 
deklaratsioonide kontrollimi-
seks komisjon.

Otsustati (poolt 10): 
Tunnistada kehtetuks Võh-
ma Linnavolikogu 24. märtsi 
2011 määrus nr 3 ,,Majan-
duslike huvide deklaratsiooni 
esitamise, hoidmise ja avali-
kustamise korra kinnitami-
ne”.

10. Linnavalitsuse info
10.1. Põhja-Viljandimaa 

omavalitsuste seisukoht es-
matasandi tervisekeskuse 
ehitamiseks tõmbekeskuses-
se Suure-Jaani.

Põhja-Viljandimaa oma-
valitsuste nõupidamisel 
5.12.2013 arutati esmatasan-
di tervishoiu arengusuundi ja 
esmatasandi tervisekeskuste 
arendamist tõmbekeskustes-
se. KOV-id ei poolda ainult 
tõmbekeskustes olevaid pere-
arstikeskusi, vaid soovivad, et 
perearsti teenus jääks kätte-
saadavaks kohapeale Võhma 
elanikud ei sõida esmatasandi 
tervisekeskusesse Suure-Jaa-
ni, pigem Viljandisse ja Kõo 
inimesed liiguvad pigem 
Põltsamaale. Võhma linna 

võiks jääda oma perearsti-
keskus. Tervisekeskuste geo-
graafilise paiknemise tabelis 
on alternatiivse võimalusena 
Võhma linn Suure-Jaani ter-
visekeskuse filiaalina, kuhu 
siis hakkaks kuuluma Võhma 
ja Kõo piirkond. Võhma lin-
nal on igal juhul mõistlik jää-
da omaette tervisekeskuseks, 
sest Suure-Jaani piirkonna-
ga ei seo Võhma linna mitte 
miski ja ühistransport ei soo-
dusta Suure-Jaani liikumist, 
pigem juba Viljandi.

10.2. VOL-i 2014. aasta 
eelarvest.

Viljandimaa Omavalit-
suste Liidu (VOL) järgmise 
aasta eelarve koostamisest, 
liikmemaksude suurusest 
ja võimalikust Viljandimaa 
Arenduskeskuse juurde moo-
dustatavast ettevõtluse kon-
sultandi 0,5 koha loomisest. 
Viimast Põhja-Viljandimaa 
omavalitsused ei toetanud, 
vaid soovivad üle vaadata 
olemasoleva tööjõuressursi 
ja vajadusel konsultandi töö-
koht luua selle arvelt. Arves-
tades Võhma linna järgmise 
aasta eelarvet, oleks mõistlik 
jätta omavalitsustele liikme-
maksud samaks, mis 2013. 
aastal.

Otstarbekas oleks üle 
vaadata üritustele antav toe-
tus. Võiks toetada suuremaid 
maakondlikke üritusi, kus 
osalevad kõikide omavalit-
suste kollektiivid. Väiksemate 
ürituste toetamist võiks teha 
otse omavalitsuste eelarvest.

10.3.Meeskonnakoolitus 
Võhma volikogu liikmetele, 
linnavalitsuse töötajatele ja 
hallatavate asutuste juhtidele 
6–7. veebruar 2014 kultuuri-
keskuses.

Koolitust viib läbi Avatud 
Meele Instituut. Koolituse 
eesmärk: kuidas saavutada 
koostöine tegutsemine erine-
vate arusaamade, kuid ühise 
eesmärgi nimel? Kuidas are-
neb koostöö?

10.4. Aleksandr Ossipovi 
pärandvara hooldamise prot-
sessist ja millised kulutused 
on sellega linnavalitsusele 
kaasnenud.

Järgmine volikogu is-
tung toimub 22. jaanuaril 
2014 algusega kell 15.00.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Otsus
Võhma linna eelarvest makstavate 

sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 
2014. aastaks

Võhma Linnavolikogu 17.12.2013 otsus nr 21

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

1. Kinnitada Võhma linna eelarvest makstavate sot-
siaaltoetuste määrad 2014. 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 200 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.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Määrus
Maamaksumäära kehtestamine 

2014. aastaks

Võhma Linnavolikogu 17.12.2013 määrus nr 2

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alu-
sel.
§ 1. Kehtestada maamaksumääraks Võhma linna haldus-
territooriumil 2014. aastaks 2,0 % maa maksustamishin-
nast.
§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Võhma Linnavolikogu töömailt

Suurenevad vanemahü-
vitise arvutamise alus-

andmed. 2014. aastal lähtu-
takse järgmistest suurustest:
1. Vanemahüvitise määr on 

320 eurot kuus.
 Hüvitise määra suurust 

vanemahüvitist makstak-
se vanemale, kellel eelmi-
sel kalendriaastal puudus 
sotsiaalmaksuga maksus-
tatav tulu (nt mittetööta-
nud õppurid).

2. Töötasu alammäär on 
355 eurot kuus.

 Töötasu alammäära 
suurust vanemahüvitist 
makstakse vanemale, 
kelle eelmise aasta kesk-
mine ühe kuu tulu oli 
alampalgaga võrdne või 
sellest väiksem.

3. Vanemahüvitise ülempiir 
on 2378,25 eurot kuus 
(s.o üle-eelmise aasta 
keskmise kuutulu kolme-
kordne suurus).
M a k s i m u m h ü v i t i s t 

makstakse vanemale, kel-
le eelmise aasta keskmine 
ühe kuu tulu oli märgitud 
summaga võrdne või sellest 
suurem.

Jõustub vanemahüviti-
se seaduse muudatus, mis 
reguleerib vanemahüvitise 
suurust, kui hüvitise saaja 
saab samaaegselt töist tulu. 
Kui hüvitise saaja töine 
tulu samal kalendrikuul on 
suurem kui hüvitise määr, 
vähendatakse hüvitist. Uus 
hüvitise vähendamise valem 
on lihtsam, läbipaistvam ja 
lapsevanemale soodsam.

Kasutatakse valemit: 
hüvitis – (tulu – hüvitise 
määr)/2.

Seejuures säilitatakse 
alati vähemalt pool isikule 

määratud hüvitisest. Samuti 
ei vähendata seda alla hüvi-
tise määra suuruse summa.

Hüvitist makstakse täiel 
määral, kui hüvitise saaja 
töine tulu samal kalendri-
kuul on kuni hüvitise määra 
suurune summa, s.o 320 eu-
rot kuus.

Lapsepuhkuse päeva-
tasu suurus on ühele töö-
päevale vastav tasu töötasu 
alammäärast – 2014. aastal 
on see 16,97 eurot. Töötasu 
alammäär 2014. aastal on 
355 eurot.

Lapsepuhkust antakse 
emale või isale tema soovil 
igal kalendriaastal:
•	 3	tööpäeva,	kui	tal	on	üks	

või kaks alla 14-aastast 
last;

•	 6	 tööpäeva,	 kui	 tal	 on	
kolm või enam alla 
14-aastast last või vähe-
malt üks alla 3-aastane 
laps.

Pensionide täiendav 
maksuvaba tulu suureneb 
216 euro võrra aasta kohta 
ehk 18 euro võrra kuus, mis 
tähendab, et pensionidele 
tehtav täiendav maksuva-
ba tulu määr on 2520 eurot 
aastas ehk 210 eurot kuus.

Seega koos üldise mak-
suvaba tuluga on pensio-
näridel õigus saada alates 
2014. aastast tulumaksu-
vaba tulu 354 eurot kuus 
(4248 eurot aastas). See osa 
pensionist, mis ületab 354 
eurot, maksustatakse tulu-
maksuga.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti 

kommunikatsiooninõunik

Muudatused 
sotsiaalkindlustuse vallas 
alates 1. jaanuarist 2014

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 hiljemalt 31. jaa-
nuariks Võhma Linnavalitsusele.

Linna aukodaniku tunnistus ja Sära aunimetuse tunnistus(ed) an-
takse üle ning preemia saaja tehakse teatavaks Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud pidulikul üritusel.
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Möödunud aasta 
aktsiaseltsis Võhma 
ELKO
Ühisveevärgi ja -kana-

lisatsiooniga on kae-
tud suurem osa linna ter-
ritooriumist. Vett toodab 
ja võrke haldab AS Võhma 
ELKO. Ülesandeks on ela-
nike ja ettevõtete varusta-
mine kvaliteetse joogivee-
ga ja heitvete kehtestatud 
normidele vastava käit-
lemise tagamine. Võhma 
linna varustatakse joogi-
veega kahest puurkaevust, 
Pargi tn puurkaev, ehitus-
aeg 2001. a ja Pargi tn uus 
puurkaev, ehitusaeg 2008. 
a Kahe puurkaevu vett se-
gades saab sügavama kaevu 
kõrgendatud fluori ja raua 
sisaldust vähendada ning 
sellega tagada joogivee 
vastavus nõuetele. Pargi tn 
pumplasse paigaldasime 
uue juhtimiskilbi, millega 
tagame kindlama veeva-
rustuse linnas.

Vastavalt Viljandi maa-
konna põhjaveekaitstuse 
kaardile paikneb Võhma 
osaliselt nõrgalt kaitstud 
ehk kõrge reostusohtlikku-
sega alal (linna põhjaosa, 
kus ühisveevärk sai põhili-
selt välja ehitud 2010. aas-
tal ja Tallinn–Väike ristmi-
kust kuni Väike 12a majani 
2013. aastal) ning osaliselt 
keskmiselt kaitstud alal 
(linna lõunaosa) Eelnevast 
tulenevalt on äärmiselt 
oluline linna olemasoleva 
reoveekanalisatsiooni re-
konstrueerimine ja laien-
damine, vähendamaks 
põhjavee reostumise ohtu.

Reoveepuhastist välju-
va heitvee näitajad peavad 
vastama Vabariigi Valitsuse 
määruses veekogusse või 
pinnasesse juhitava heitvee 
kohta esitatavatele nõuete-
le. Meie reovee biopuhasti 
eelvooluks on linna piiril 
asuv Naela oja, mis suubub 
5 km pärast Navesti jõkke 
ning Navesti jõgi omakor-
da suubub Pärnu jõkke.

Võhma linnas on tasu 
1 m3 võetud vee eest 0,64 
eurot ja tasu 1 m3 reovee 
ärajuhtimise ja puhastami-
se eest 0,86 eurot. Nime-
tatud hindadele lisandub 
seadusega ettenähtud käi-
bemaks. Nimetatud hinnad 
on madalamad Eesti kesk-
misest. Kõigil tarbijatel 
peavad olema paigaldatud 
veearvestid. Nii väldime ka 
arusaamatusi tarbitud vee 
koguste arvestamisel.

AS Võhma ELKO poolt 
Võhma linna hooldatava-
te haljasalade suurenenud 
pindade, teede ja platside 
hooldustööde teostami-
sega ning talvise lume- ja 
libedusetõrje töödega edu-
kamaks ja töökindlamaks 
toimetulekuks soetasime 
möödunud aasta varakeva-

del niiduseadme ja murur-
ehvidega ning lumesahaga 
varustatud kommunaalt-
raktori John Deere 4320. 
Hilissügisel ostsime ko-
gujaga murutraktori John 
Deere x305R. Kasutusel 
olnud murutraktorid on 
aastaid töötanud ja amor-
tiseerunud. Need ei olnud 
tegelikult ka nii suurte pin-
dade niitmiseks ette näh-
tud.

AS Võhma ELKO üles-
andeks on ka linna välisval-
gustuse hooldamine.

Möödunud aasta talvel 
soojustasime puistevil-
laga ELKO maja kontori 
osa pööningu ja töökoja 
laepealse. Suvel asendasi-
me kontori osal vanad ja 
lagunenud aknad ja uksed 
uutega ning soojustasime 
maja. Sellel talvel loodame 
tööruumides normaalse 
temperatuuri ilma elektri-
ga lisaks kütmata saavuta-
da.

Möödunud aasta oli 
meie ettevõttele uudne ka 
seetõttu, et esmakordselt 
varustasime Võhma linna-
rahvast ja ettevõtteid sooja 
veega aastaringselt, st ka 
suvel. Kütteperioodidel pi-
devalt sooja veega varusta-
misega alustasime mõned 
aastad tagasi. Suvel katla-
maja seisis.

Kommunaalkulud, mil-
le põhiosaks on küttekulud, 
moodustavad arvestatava 
osa elanike eelarvest. Väga 
oluline on soojuse hind. 
Alates 1. jaanuarist 2014 
on meie katlamajas too-
detud soojusenergia hinda 
alandatud 6%, seega uus 
hind on 51,06 eurot/MWh 
(ilma käibemaksuta) ehk 
61,20 eurot/MWh (käibe-
maksuga). Seega odavneb 
ka tarbitud sooja vee hind.

See loob soodsamad 
tingimused kohalike ela-
nike elustandardi tõstmi-
seks, ettevõtluskeskkonna 
arenemiseks, uute töökoh-
tade loomiseks ning kogu 
piirkonna konkurentsivõi-
me suurenemiseks. Sellega 
luuakse paremad eeldused 
kaugküttesüsteemi aren-
guks ning uute soojustarbi-
jate liitumiseks meie kaug-
küttevõrguga.

Suur mure on võlglas-
tega. Soojusenergia hinna 
alanemine vähendab kom-
munaalmaksete arveid. See 
kergendab tulevaste arvete 
tasumist ja hea tahte ole-
masolul ka tekkinud võlg-
nevustega toime tulemist.

Edu kõigi probleemi-
dega hakkama saamiseks 
ja edu uuel, alanud aastal 
kõigile.

Rein Vares
juhataja

Leader-programm toetab kogukondade 
arendamist ja tugevdamist
LEADER-programm on 

üks edukamaid Euroo-
pa Komisjoni algatusi, mis 
käivitati Euroopas juba üle 
20 aasta tagasi. Leaderi üks 
eesmärke on suurendada 
kohalikku initsiatiivi ja või-
mekust piirkonna vajadus-
te ja võimaluste leidmisel 
ning arendamisel. Toetub 
Leader-programm partner-
lusele avaliku, ettevõtluse 
ja kolmanda sektori vahel, 
võtmesõnaks uudsed lahen-
dused ja altpoolt tuleva init-
siatiivi rakendamine.

Meie piirkonnas alusta-
ti Leaderi käivitamist 2006. 
aastal. MTÜ Võrtsjärve 
Ühendus, mille koosseisu 
kuulub ka Võhma linn, on 
asutatud 19. aprillil 2006. 
Eesmärgiks ühise tegevus-
piirkonna, mis moodustub 
ühiste majanduslike, kul-
tuuriliste ja sotsiaalsete hu-
videga omavalitsuste terri-
tooriumist, arendamine läbi 
kohaliku initsiatiivi, tugine-
des kolme sektori – avaliku, 
era- ja mittetulundusliku – 
partnerlusele ja koostööle.

Altpoolt tulev algatus, 
piirkonnapõhised eeldused 
ja vajadused avaldusid piir-

kondades toimunud arute-
ludel ja ajurünnakutes, kus 
osalesid erinevate valdkon-
dade esindajad alates linna/
valla aktiivsetest inimestest 
kuni ametnikeni. Nendest 
aruteludest sündis piirkonna 
arengustrateegia ja meetmed 
selle elluviimiseks. Meenub 
2008. a aprillis toimunud 
strateegia koostamise aru-
telu Võhmas, kus koosoleku 
lõpus avaldas heameelt tolla-
ne koolijuht, et tänu Leader-
programmile sai ta tuttavaks 
oma piirkonna väga huvita-
vate inimestega.

Tänaseks on lõppenud 
Euroopa Liidu 2007–2013 
programmperiood. Sellesse 
perioodi mahtus hulk hu-
vitavaid tegevusi: arutelud, 
õppepäevad, koolitused ja 
õppereisid, koostöö ja ko-
gemuste vahetamine teiste 
piirkondade kolleegidega. 
Üheks heaks näiteks võib 
tuua kasvõi tegevusgrupi 
piirkonna kultuuritöötajate 
koostöö, milleks moodus-
tati Võrtsjärve Kultuuri-
selts. Kultuuriselts korraldas 
Võrtsjärvel Tondisaare sim-
mani ja muusikalaagri piir-
konna noortele. Võrtsjärve 

Ühenduse piirkonna noor-
telaagritest (üheks korralda-
jaks ka seltsing Võhma Noo-
red) on nelja aasta jooksul 
osa võtnud ligi 80 Võhma 
noort. Järgmisegi perioodi 
üheks prioriteediks on kind-
lasti noored.

Lõppenud perioodil on 
toetatud paljusid häid tege-
vusi. Võhma linna piirkon-
na projektidele on määra-
tud 2007–2013 perioodil 
242  352 eurot. Selle sum-
ma sisse on mahtunud 15 
edukat projekti. Aktiivsem 
taotleja on olnud Mittetu-
lundusühing Sinule 4 pro-
jektiga, kogutoetus 91 299 
eurot. Taotlejate hulka on 
kuulunud ka:

Mittetulundusühing Pi-
sipõnnid – toetuse summa 
11 274 eurot;

OÜ Prenton – toetuste 
summa 81 306 eurot;

Seltsing Võhma Noored 
– toetuse summa 9 000 eu-
rot;

Spordiklubi Võhma – 
toetuse summa 10 000 eu-
rot;

Anni OÜ – toetuse sum-
ma 9 924 eurot;

TS Hydraulic OÜ – toe-
tuse summa 5 905 eurot;

Võhma Linnavalitsus – 
toetuste summa 10 404 eu-
rot;

Võhma Ajaloo Sõpra-
de Selts – toetuse summa 
2 865 eurot;

Giftline OÜ – toetuse 
summa 6 120 eurot.

Kõik need projektid on 
head näited kohaliku elu ja 
ettevõtluse edendamisest.

Infot Võrtsjärve Ühen-
duse tegemiste ja lõpetatud 
projektide kohta saab kodu-
lehelt http://www.vortsjar-
veyhendus.ee.

Karl Õmblus
MTÜ Võrtsjärve 

Ühenduse tegevjuht

Uued rongid tõid liinile lisabussidSeoses uute rongiaegade 
lisamisega Elroni poolt 

alates 1. jaanuarist 2014 tulid 
juurde linnaliinibussid nr 8, 
mis viivad ja toovad reisijaid 
raudteejaamast linna.

Muutunud aegade info on 
bussipeatustes ning portaalis 
www.peatus.ee.

Harjumuspärasest erinev 
on see, et viiest raudteejaama 
suunduvast bussist neli alusta-
vad oma teed Centrumi vastas 
olevast “Saabuvate busside” 
peatusest ja üks Uku keskuse 
bussipeatusest. Erand on tin-
gitud sellest, et buss saabub 
Haigla juurest. Teekond bus-
sijaamast raudteejaama kulgeb 
Turu juurest, Lääne tn ja Paala 
tee kaudu. Raudteejaamast lin-
na suunduvad bussid aga lõpe-
tavad kõik Turu bussipeatuses 
ja vastavalt kavale kahel kel-
laajal suundub sealt buss otse 
edasi Viiratsi suunas.

Elroni reisirongidel uued sõiduplaanid
Kehtib alates 01.01.2014. a

Rongi nr Marsruut Väljumine 
algjaamast

Väljumine
Türilt

VÕHMA Saabumine 
sihtjaamasaabumine väljumine

0041 TALLINN – VILJANDI 7.36 9.04 9.22 9.23 9.45
0241 TALLINN – VILJANDI 13.20 14.59 15.17 15.18 15.40
0043 TALLINN – VILJANDI 17.35 19.06 19.24 19.25 19.47
0243 TALLINN – VILJANDI 19.05 20.45 21.03 21.04 21.26

VÕHMA Saabumine
Türilesaabumine väljumine

0242* VILJANDI – TALLINN 5.15 5.37 5.38 5.56 7.35
0042 VILJANDI – TALLINN 6.41 7.03 7.04 7.22 8.51
0244** VILJANDI – TALLINN 8.19 8.41 8.42 9.00 10.40
0246 VILJANDI – TALLINN 8.19 8.41 8.42 9.00 10.40
0044 VILJANDI – TALLINN 17.10 17.32 17.33 17.51 19.22

* Rong käigus ainult E, T, K, N, R              ** Rong käigus L, P ja riiklikel pühadel

VILJANDI RAUDTEEJAAM – KESKLINN nr 8
Viljandisse 
SAABUVAD rongid

Buss nr 8 väljub RAUDTEEJAAMAST

9:45 9:49 (Turu peatuses 9:58, sõidab edasi Viiratsi)
15:40 15:46 (Turu peatuses 15:56)
19:47 19:52 (Turu peatuses 20:00)
21:26 21:30 (Turu peatuses 21:38, sõidab edasi Viiratsi)

Viljandist 
VÄLJUVAD rongid

Buss nr 8 väljub BUSSIJAAMA PEATUSEST „Saabuvad 
bussid“ (Centrumi-poolsest)

5:15 5:01 (jõuab jaama 5:10)
6.41 6:23 (alustab Haiglast 6.00, Viiratsis 6:15, jõuab jaama 6:32)
8:19 (L, P) 8:03 (alustab Viiratsist 7:30, jõuab jaama 8:12)
13:32 13:18 NB! Erand, väljumine UKU peatusest

(jõuab jaama 13:27)

17:10 16.56 (alustab Viiratsist 16.30, jõuab jaama 17:05)

Tiina Pihlak
Viljandi Maavalitsuse avalike suhete nõunik
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Jõuluootuse saginad
Matemaatikanädal
Külaline kaugelt
Ja muudki

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Ülevaade 
päkapikkudest

Detsembri sebimised
On saanud tavaks, et igal 

advendijärgsel esmas-
päeval koguneb koolipere 
hommikul aulasse, kus süü-
datakse üks advendiküünal. 
Iga kord on ka väike eeskava, 
kus esinevad laululapsed ja 
muusikakooli õpilased ning 
üsna tavapärane on seegi, et 
läbi astub Pilistvere hingekar-
jane Hermann Kalmus.

Tänavu esimese advendi 
järgsel esmaspäevahommikul 
ehtis saali küll elektrituledes 
kuusk, kuid muid ehteid-ku-
linaid küljes polnud. Pärast 
seda, kui koolipere oli kuu-
lanud, mida on pajatada Her-
mann Kalmusel ja tundidesse 
ära läinud, jäid saali 12. ja 1. 
klassi õpilased ning üheskoos 
ehiti kuusk ka klaaskuulide, 
käbide, karra ja muu sobi-
vaga. Ikka nii, et pikemad ja 
julgemad ronisid mööda re-
deleid ja lühemad kaunistasid 
alumisi oksi. Kuusk sai kena 
ja pakkus silmailu kogu jõu-
luootuse aja.

Advendikontsertidele 
lisaks käisid meie õpilased 
veel enne jõule laulude ja 
luuletustega esinemas Lõ-
havere ning Pilistvere hool-
dekodus. Traditsiooniks on 
saanud seegi, et õpilased 
käivad lasteaias koos mudi-
lastega piparkooke küpse-
tamas. Seekord tegid seda 
vastutusrikast tööd 9. klassi 
õpilased.

18. detsembri õhtul oli 
koolimajas juba rohkem 
sagimist, sest toimus kooli 
jõululaat. Ehkki ka seekord 

oli laadalisi kasinalt, oli siis-
ki, mida uudistada ja osta. 
Müüdi küpsetisi, jõuluehteid 
ja -kaarte, mett ja helkureid 
ning paljut muud. Pika müü-
gilaua ja toreda loteriiga oli 
väljas õpilaskodu pere.

Järgmisel päeval toimus 
kogu kooli jõulupidu, mis 
oli üles ehitatud ajarännuks 
vanaaegsetest jõuludest 
moodsamaks. Igal klassil oli 
oma roll suures kontserdis, 
kus tuli ettekandele nii lau-
le, tantse kui näitemängu. 
Vahepaladeks näidati sei-

nale klasside poolt fi lmitud 
jõuluteemalisi videoklip-
pe. Jõulupidu oli hoogne ja 
tore, esinemiste ajal jõudsid 
koolimajja kaks jõulutaati. 
Üks jõuluvanadest astus ka 
lavale ja esitas breiktantsu. 
Pärast eeskava lõppemist 
läksid jõuluvanad koos 1.–4. 
klassiga lustima II korru-
sele. Mängiti ringmänge ja 
lunastati kingipakke. Sama 
päeva õhtul toimus koolima-
jas jõuludisko 5.–8. klassile, 
millega samuti osalejad väga 
rahule jäid.

Järgmine päev, 20. det-
sember oligi teise veerandi 
viimane päev. Kes eelmisel 
päeval lavale ei pääsenud, 
said oma rambipalaviku 
põetud veerandilõpu aktu-
sel. Ootamatult tekkinud 
võimuvaakumi tõttu jagasid 
seal õpilastele tänukaarte ja 
kiituskirju seekord kooli õpi-
lasesinduse liikmed.

Ja saigi läbi esimene õp-
pepoolaasta. Ja juba on ala-
nud uus.

Marju Roosileht

3. klassi õpilased uurisid 
hoolega oma koduste päka-
pikkude elukombeid ja kok-
kuvõtteks valmisid toredad 
jutukesed nende väikeste 
tegelaste elust-olust.

Minu päkapikk

Minu päkapikk elab 
minu toas kapi otsas 

ja piilub sealt igal õhtul. Pä-
kapiku nimi on Sander. Pä-
kapikul on punane tutimüts 
ja hästi soe kuub. Tal on 
minu juures hea elada. Ta 
paneb igal hommikul minu 
sussi sisse kommi. Sandril 
käivad mõned sõbrad ka 
külas. Ma sooviksin oma 
päkapikuga rohkem kok-
ku saada ja temaga suureks 
sõbraks saada. Ma tahan 
teada paljusid asju, mida ta 
ei ole varem öelnud. Minu 
päkapikk on hästi kaval, ta 
ei näita ennast teistele Ta 
soovib teile kõigile ilusaid ja 
rahulikke jõule.

Henri Helü
3. klass

Päkapiku jutt

Mina arvan, et minu pä-
kapikk, kes mul külas 

käib, on tibatilluke mehike, 
kellel on oma kommiladu. 
Sealt ta toob igal öösel las-
tele kommi. Aga ainult neile 
lastele, kes on päeval tublid 
ja korralikud olnud. Ta jäl-
gib neid päeval ning öösel 
tuleb kommi tooma headele 
lastele. Ta töötab ainult tal-
vel, sest suvel on tal puhkus.

Päkapiku välimus, ma 
arvan, on selline, et tal on 
pisikesed jalad ja kõhn keha. 
Ta on punase näoga, see on 
tal külmast. Kindlasti on ta 
väga kiire, sest kui kommi 
toomise ajal peaks laps üles 
ärkama, on tal vaja kiiresti 
joosta. Arvan, et ta on hästi 
häbelik, sest miks ta muidu 
kellelegi ennast ei näita.

Keiro Karu
3. klass

Lõuna-Järvamaa ja Põhja-Viljandimaa koolide 
matemaatikanädal JÄVI toimus 12. korda
12 aastat tagasi ellukutsutud 
võistluse korraldamise mõte 
oli pakkuda võimalikult pal-
judele õpilastele võimalust 
osaleda matemaatikaalasel 
võistlusel.

Võhma kooli 5. ja 6. klas-
side õpilastele meeldib võist-
lus või rühmatöö alati korda-
des rohkem kui kontrolltöö 
kirjutamine või tavatund. 
JÄVI matemaatikaülesan-
ded on jõukohased kõikide-
le õpilastele, sest põhinevad 
teadmistel, mida igas mate-
maatika tunnis vaja läheb. 
Arvutamis- ja teisendamis-
oskust on vaja ka teistes 
tundides, rääkimata sellest, 
et aja, raha, mõõtmise, kaa-
lumise ja arvutamise osku-
seid on igal inimesel vaja elu 
lõpuni.

JÄVI võistlus toimub igal 
aastal üheaegselt ühtsete 
ülesannete alusel igas koolis 
kohapeal kolmel järjestiku-
sel päeval: peastarvutamises, 
mõõtühikute teisendami-
ses ja olümpiaadiülesannete 
lahendamises. Osa saavad 
võtta kõik õpilased 5. kuni 9. 
klassini.

Paremusarvestuse tabe-
lisse pääsevad kõik õpila-
sed, kes on saanud vähemalt 
pooltele ülesannetele õiged 
vastused. Võistluse lõpe-
tamiseks kogunetakse eel-
nevalt kokkulepitud kooli, 
eelmine kord toimus see 

Võhmas, seekord oli lõpeta-
mine Suure-Jaanis, järgmine 
võitjate kokkusaamine on 
Retlas.

Seekord võistlesid oma-
vahel 10 kooli õpilased, kok-
ku 461 õpilast.

Aritmeetika konkursil 
(peast arvutamise oskuses) 
oli 10 koolist 79 osalejat, 
neist pääses paremusarves-
tuse tabelisse 60, mis on 76%. 
Võhma kooli 17 õpilasest 
pääses sellesse tabelisse 16, 
mis on 94%. Esikümnes, keda 
autasustati, oli viis õpilast 
Võhma kooli 5. klassist: Jack 
James Brereton maksimum 
30 punktiga, Kardo Karu 29 
punktiga, Jan Eric Väljaots, 
Jass Kiisler, Egle Eiert 28 
punktiga.

6. klasside õpilasi oli kok-
ku 99, neist pääses tabelis-
se 50, seega 50%. Võhma 6. 
klassi õpilasi pääses tabelisse 
72%. Esikümnes, keda auta-
sustati, oli kuus Võhma õpi-
last. Rauno Valo, Mihkel Ro-
helpuu, Martin Bergmann, 
Merilin Prantsus 29 punkti-
ga, Raiko Valo 28 punktiga ja 
Vahur Aasaküla 27 punktiga.

Võhma kooli 7. klassist 
kirjutati võistluse paremus-
järjestusse kolm õpilast, 8. 
klassidest kaheksa õpilast, 
9. klassist kuus õpilast, neist 
Alo-Oliver Alas ja Kullar Jõ-
ras pääsesid esimese kümne 
hulka.

Mõõtühikute teisenda-
mises oli 5. klasside õpilasi 
paremusarvestuse tabelis 51, 
mis on 64% kõigist 5. klassi-
de õpilastest. Võhma 5. klass 
üllatas, kõik 17 olid tabe-
lis, seega 100%. Esikümnes 
Jack James Brereton max 30 
punkti, Kardo Karu 27 punk-
ti, Kris Mozgovoi ja Imre 
Kõli 26 punkti.

6. klasside üldine edu-
kus oli 69%, Võhma – 82%. 
Parimad: Kaisa-Mari Lehis 
ja Rauno Valo maksimum 
30 punkti, Mihkel Rohelpuu 
29, Martin Bergmann, Rai-
ko Valo, Vahur Aasaküla 28 
punkti.

Võhma 7. klassist oli ta-
belis Meiko Martin Väljaots, 

8. klassist oli tabelis kaheksa 
õpilast, neist Rainer Valo ja 
Josia Wüthrich esikümnes. 9. 
klassis said nõutud punktid 
kolm õpilast, neist Agnessa 
Koobas oli 40 osavõtjast 5. 
kohal.

Olümpiaadil osalejaid 
oli kõige vähem, 5. klasside 
õpilasi osales 79st ainult 28.

Jack James Brereton või-
tis olümpiaadi 39 punktiga, 
Jass Kiisler 29, Egle Eiert 27, 
Jan Eric Väljaots 23, Raivo 
Kasepõld 19, Ben Wüthrich 
18 punkti. Tabeli lõpetasid 6 
punkti saajad.

Kuuendate klasside 99 
õpilasest osales olümpiaadil 
20 õpilast, neist kuus olid 
Võhmast. Võitis Rauno Valo 

Õpilased JÄVIst

Jävi olümpiaadil käimine oli 
päris põnev, kuid samas ka 
hirmutav. Seal oli lihtsaid 
ja ka raskeid ülesandeid. 
Kooli pidime tulema kella 
üheksaks, kuid pooled olid 
juba pool tundi varem ko-
hal, kaasa arvatud mina. 
Esimestesse tundidesse ei 
pidanud minema ja hiljem 
teistesse ka mitte, kuid mina 
ja mõned meie klassi poisid 
läksime edasi tundidesse. 
Esimeste ülesannete lahen-
damiseks oli aega 45 minutit 

ja teiste ülesannete jaoks 60 
minutit. See oli väga huvitav 
kogemus, teha midagi sellist, 
mida varem teinud pole.

Egle Eiert
5. klass

Novembri viimane nädal oli 
matemaatikanädal. Mõned 
klassid pidid tegema peas-
tarvutamist ja mõõtühikuid 
teisendama. Neljapäeval, 28. 
novembril oli JÄVI olüm-
piaad. See koosnes kahest 
osast. kõigepealt oli test ja 
siis teine osa. Esimene osa 

oli minu meelest kergem, 
sest teises osas pidi kirjuta-
ma ka tehte või lahendus-
käigu, aga esimeses osas sai 
panna lihtsalt vastuse. 5. 
detsembril oli autasustami-
ne Suure-Jaanis. Kõigepealt 
oli lühike näidend, siis oli 
meeskondadega töötamine. 
Edasi läksime sööma ja pä-
rast sööki autasustamisele. 
Kõik said mingi auhinna ja 
mõned said rohkemgi. Siis 
läksime koju.

Vahur Aasaküla
6. klass

34 punktiga, järgnes Mar-
tin Bergmann 31 punktiga, 
esikümnesse pääsesid Raiko 
Valo, Vahur Aasaküla, Kaisa-
Mari Lehis ja Merilin Prant-
sus.

Kaheksandate klasside 
õpilasi osales olümpiaadil 20. 
Võhma 8ndast oli esikümnes 
Marvin Helstein, järgnesid 
Sander Sults ja Josia Wüth-
rich.

Üheksandate klasside 
olümpiaadi ülesandeid la-
hendas kümne kooli õpilas-
test ainult 14, Võhma koo-
list Alo-Oliver Alas võitis II 
koha.

Tiiu Nõmm
matemaatikaõpetaja

Niimoodi lustisid jõuluvanad koos algklassidega (Fotod Marju 
Roosileht) Õpilaskodu müügilett oli kõige rikkalikum.

Uued rongid tõid liinile lisabussid



Võhma LinnalehtNR. 186. jaanuar 20146

Olin neljapäeval, 21. 
novembril Eesti Rah-

vusringhäälingu sporditoi-
metaja ja Vikerhommiku 
saatejuhi Taavi Libe töövari. 
Põhjus, miks soovisin saa-
da just Taavi töövarjuks, 
on lihtne. Tahtsin tutvuda 
raadiotöö telgitagustega ja 
näha oma silmaga kas või 
mõnd neist kuulsustest, kes 
mööda raadiomaja koridore 
jalutavad – ehk oleks abiks 
juhul, kui tulevikus tahaksin 
isegi meedias töötada. 

Päev algas väga vara 
– Vikerhommik on Eesti 
raadioprogrammidest hom-
mikul esimene, mis alus-
tab hümniga juba kell 5.30! 
Selle päeva Vikerhommiku 
teemad olid sellised: uudi-
sed igal täis- ja pooltunnil, 
spordialaliitude sponsor-
lustaotlused, teadusminutid 
(kus Priit Ennet rääkis, et 
indiaanlased said euroop-
laste geene Siberi kaudu); 
samuti tutvustas oma te-
gevust Tallinna üliõpilaste 
televisioon Tudengi TV ja 
välismaistest ajalehtedest 
rääkis Neeme Raud. Peale 
selle pakkus programm pal-
ju head muusikat. Need neli 
ja veerand tundi möödusid 
kui silmapilk. Seejärel saime 
Taaviga vestelda tema tööst, 
selleks vajalikest teadmis-
test, oskustest, haridusest, 
karjäärivõimalustest jne.

Taavi igapäevatööks 
ongi spordiuudiste ja -saa-
dete koostamine ja eetrisse 
andmine, samuti Viker-
raadio saadete tegemine. 
Selleks kõigeks on vajali-
kud sügav huvi spordi vas-
tu, head teadmised ühis-
konnas toimuvast, oskus 
koostada korrektseid uu-
diseid, teadmised interv-
jueerimispsühholoogiast ja 
grammatiline korrektsus. 
Olulistest oskustest tõi Taa-
vi välja julguse kirjutada ja 
inimestega suhelda, enese-
väljendamis- ja kuulamis-
oskuse intervjueerimisel 
ning meeskonnatöö. Tema 
töövahenditeks on arvu-
ti, helitöötlusprogrammid, 
diktofon ja muidugi hääl. 
Ettevõtte struktuuri seisu-
kohast allub Taavi spordi-

toimetuse juhatajale ja talle 
omakorda alluvad raadio 
sporditoimetuse teised toi-
metajad.

Tööks vajalik haridus 
on ajakirjandus, suhtekor-
raldus, kommunikatsioon. 
Eestis saab ajakirjanikuks 
õppida Tartus – Tartu Üli-
koolis (sotsiaal- ja haridus-
teaduskonnas õpetatakse 
nii ajakirjanikke kui ka 
suhtekorraldajaid) ja Tar-
tu Teoloogia Akadeemias 
(kristliku meedia eriala) 
– või Tallinnas – Tallinna 
Ülikoolis ja Balti Filmi- ja 
Meediakoolis (eesti kee-
les). Ajakirjandusharidus 

ei ole siiski ajakirjanikutöö 
vältimatu tingimus, paljud 
ajakirjanikud on õppinud 
muid erialasid ja omanda-
nud oskusteabe töö käigus.

Ajakirjanikuamet on 
minu hinnangul üldse kõi-
ge unikaalsem ja vahvam 
amet, sest kus mujal on sul 
võimalik kohtuda iga päev 
täiesti erinevate inimestega 
– teadlastest korstnapühki-
jateni. Töö iseloom annab 
väga palju inspiratsiooni. 
Ja kui ajakirjanik teeb oma 
tööd südamega, saadab 
teda kuulajate tähelepanu ja 
poolehoid.

Minu jaoks oli see us-
kumatult tore päev, mille 
käigus kohtusin paljude 
toredate inimestega. Olen 
õnnelik, et sain veeta ühe 
päeva noore toimetaja tööd 
jälgides. See esmakord-
ne kogemus olla kellelegi 
töövari jääb mulle kauaks-
kauaks meelde!

Lõpetuseks Taavi hin-
nang minule: „Töövari oli 
huvitatud, käitus korrekt-
selt ja oli tore kaaslane.“

Sanna Härm
9. klass

Noored joonistajad võtsid Tartus mõõtu

6. detsembril toimus Tartus 
Eesti Rahva Muuseumi näi-
tusemajas 18. korda koolide-
vaheline võistujoonistamine. 
Sel aastal oli osalemas 25 
kooli ühtekokku umbes 100 
õpilasega. Üritus on aastate-
ga väga populaarseks muu-
tunud. Et näitusemaja ruu-
mid ei oleks ülerahvastatud, 
on osavõtjate arv piiratud. 
Koos paljude teistega jälgisin 
ka mina novembris hoolega 
ERMi kodulehte, et õigeaeg-
selt registreeruda. Kuulda-
vasti olid juba esimese päeva 
jooksul kõik kiiresti tegutse-
nud ja õhtuks oli registreeru-
mine lõpetatud. Olin rõõmus, 
et meie õpilased Bregiina 
Tahker, Henrik Leier, Marit 
Tõnisson ja Vahur Aasaküla 
mahtusid selleaastase ürituse 
osalejate nimekirja.

Selle aasta teema oli „Pä-
rijata pole pärandit“, millega 
tähistatakse Kultuuripärandi 
aasta lõppu. Läbi aasta on 
räägitud palju pärandkultuu-
rist – nii vaimsest kui aineli-
sest.

Joonistajatele on põhitin-
gimuseks ikka, et pildil peab 
olema kujutatud vähemalt 
üks ERMi näitustel ekspo-
neeritud ese, muster, motiiv 
vms. Kõik muu pildil kujuta-
tu jääb võistlejate tõlgenduse 
ja fantaasia hooleks. Võistlu-
se tulemused selguvad koha-
peal sama päeva õhtuks.

Enne võistluse algust oli 
võimalik osaleda giidituuril 
ja valida ka endale välja mee-
lepärane koht joonistami-
seks. Joonistamiseks oli aega 
kaks ja pool tundi. Pärast 
pingelist tööd pakuti kõigile 

osalejatele kooki ja mors-
si. Pärast seda oli võimalik 
osaleda mitmesugustes te-
gevustes. Meie vaatasime 
loengusaalis 100 aastat tagasi 
tehtud lühifi lme. Lastele tun-
dusid need üsna naljakad.

Kell 17.00 oli žürii oma 
raske töö lõpetanud ja tõdes 
taas, et valikuid teha oli väga 
raske. Nooremas vanuserüh-

mas said žürii eripreemia 3. 
kl õpilased Bregiina Tahker 
ja Henrik Leier. Tore, et meie 
kooli laste tööd žürii silma 
köitsid, sest vahvaid ja pilku-
püüdvaid pilte oli palju.

Lõppkokkuvõttes võitsid 
kõik, kes pääsesid osalejate 
nimekirja.

Maire Morev
Kunstiõpetaja

Tublid joonistajad Bregiina, Vahur ja Henrik (foto Maire Morev)

Joonistas Bregiina Tahker.

Kauge külaline

Sombusel jaanuaripäeval 
külastas kooli Ram Raj 

Bhalla ehk Ramu. Pärit on 
ta Indiast, kuid suurema osa 
ajast elab Šveitsis ja töötab 
õpetajana ning õpetajate 
koolitajana.

Tema eesmärgiks oli 
õpilastele tutvustada Indiat 
ja ta tegi seda nii lihtsalt kui 
veel vähegi võimalik. Kü-
laline kohtus 5.–12. klassi 
õpilastega. Kõigepealt vaa-
dati koos gloobuse pealt, 
kus India asub ning võrreldi 
Eesti ja India parameetreid. 
Üldiselt võiks öelda, et In-
dia on igas mõttes Eestist 
100 korda suurem. Eluolu 
tutvustamiseks oli külalisel 
ette valmistatud kirev pil-
diesitlus. Et vestlus toimus 
inglise keeles, siis oli see 
kohtumine ka heaks keele-
praktikaks.

Mida siis õpilased tea-
da said? Et Indias on väga 
palav, isegi +50° C. Küllap 
sellest tingituna hindud 
ärgates esimese asjana joo-
vad vett. WC-d ei ole, va-
jadusel minnakse heki või 
müüri taha. Et Indias elab 
rahvas väga tihedalt koos, 
siis üksiolemiseks võimalu-
sed praktiliselt puuduvad. 
Näitena tõi Ramu ühe India 
perekonna, kus kahetoalises 
majas elab 20 inimest.

Pere loomisest said õpi-
lased teada seda, et abiellu-
mine lepitakse kokku juba 
siis, kui pruut on kaheaas-
tane. Pulmad peetakse, kui 
vanust on umbes 12 aastat. 
Pruudi isa maksab peigme-
hele (nt 20 eurot), pulmad 
on suured ja väga kulukad, 
kokku tuleb umbes 500 ini-
mest. Kuid see kehtib ainult 
rikaste kohta, vaesed ilmselt 
pulmi ei pea.

Vaesuse ja rikkuse vahe 
on Indias väga suur. Lastest 
käivad koolis vaid pooled, 
teine pool … peab tööl käi-
ma. Koolis õpivad lapsed 
40-kesi klassis, kool kes-
tab 8.00–15.00. Vahetunde 
pole. Koduste tööde peale 
kulub ka kaks tundi. Ena-
mus koolitükke tuleb pähe 
õppida. Koolis on kord 
range ja õpetaja võib last 

kehaliselt karistada, kui see 
tunnis korralikult ei kuula. 
Enamus koole on erakoolid, 
kus õppemaks võib olla 1 
euro kuid ka 2000 eurot.

Kui selle kõrval võiks 
arvata, et töölkäimine tun-
dub lihtsam, siis nii see 
pole. Kui kooli läheb väike 
hindu 4-aastaselt, siis ole-
nevalt töö raskusest võib 
tööle minna juba 6-aasta-
selt. Mõnda töökohta võib 
pidada lausa orjatööks, pal-
ka saab meie oludesse üm-
ber arvestades 5–10 eurot 
kuus. Kõneka näitena nägid 
õpilased pilti 12-aastasest 
poisist, kes töötab metalli-
vabrikus. Mürgised aurud 
kahjustavad seal tervist sel-
lisel määral, et noored töö-
tajad surevad juba 20-aas-
taselt kopsuvähki. Hindade 
võrdluseks tõi Ramu, et üks 
banaan maksab Indias 1 eu-
rosent, kuid raske töö ja ri-
kutud tervise kõrval ei tun-
dugi see nii väga odav.

Samas on koolide range 
kord ja palju päheõppimist 
viinud selleni, et Indias on 
palju andekaid IT- ja ma-
jandusinimesi. Majandus 
on Aasias, sh Indias, vas-
tupidiselt Euroopale tõusu-
teel. Paljud hindud töötavad 
just välismaal väga tähtsates 
ametites.

Ramu tutvustas ka India 
religioone ja kastisüstee-
mi. Kastidesse on inimesed 
väga konkreetselt ära jaga-
tud ja oma kastist eluajal 
välja ei saagi. Juhul kui oled 
madalamas kastis sündinud, 
siis tuleb selles elus hästi 
tubli olla ja lootma jääda, 
et järgmises elus sünnitakse 
kõrgemasse kasti. Kui aga 
oled kõrgemas kastis väga 
halb inimene olnud, võid 
järgmises elus sündida hoo-
pis koera või kärbsena.

Nii kliimaolusid kui 
muid tingimusi silmas pi-
dades ei tundu Indias elu 
väga lihtne olevat. Lust ja 
lillepidu peaks olema Eestis 
koolis käimine ja Eesti riigis 
elamine.

Marju Roosileht

Ram Raj Bhalla – külaline Indiast (foto Tiina Tart)

Varjuna su kannul ma käin …

Taavi Libe (vasakul), Vikerhommiku külalised Kertu Vider ja Jaan 
Kalmus jr ning taamal töövari Sanna Härm (allikas: Scanpix – ERR).

Järgmine koolileht ilmub märtsis.
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SPORDIST

SK Tääksi U19-noormeestele 2. koht!
SK Tääksi U19 noorme-

hed osalesid enne jõule 
Tallinnas Kalevi spordihallis 
juba traditsioonilisel aasta-
lõpu jalgpalliturniiril.

Alustati kaotusega ala-
grupi mängudes Pärnu JK-le 
0:5. Tallinna JK Dünamo ja 
Vasalemma JK alistati mõ-
lemad 3:0. Alagrupi II koht 
tagas pääsu poolfinaali.

Poolfinaalis heideldi 
Tartu Merkuuriga finaali 
koha eest ning selle tagas 
2:0 võit.

Finaalis olime uues-
ti vastamisi Pärnu JK-ga. 
Suutsime küll 1:0 juhtima 
minna, kuid sellega meie 
vastupanu rauges ja tuli lep-
pida 1:6 allajäämisega.

Kokkuvõttes turniiril II 
koht, mis on läbi aegade SK 
Tääksile kõrgeim koht aas-
talõputurniiridel.

Indrek Jegorov
SK Tääksi jalgpallitreener

I. Eesmärk: Hoogustada Põltsamaa jõe piirkonna sporti.

II. Aeg ja koht: Põltsamaa Jõe XXXII talimängud toimuvad 25. jaanuaril. 
2014. a Adaveres ja Põltsamaal.

III. Osavõtjad: Põltsamaa Jõe XXXII 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 1,2 km
T + P 9–10-a 1,2 km
T + P 11–12-a 1,5 km
T + P 13–14-a 2,6 km
T + P 15–16-a 2,6 km
Naised 17–34-a 2,6 km
Naised 35–49-a 2,6 km
Naised 50-a ja vanemad 2,6 km
Mehed 17–39-a 5,2 km
Mehed 40–54-a 5,2 km
Mehed 55-a ja vanemad 5,2 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: 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 suusata-
misel 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 eurot ja 
teistel omavalitsustel 130 eurot. Lähetuskulud ja toitlustamiskulud kanna-
vad 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

Põltsamaa Jõe  
XXXII Talimängude juhend

Hei, sportlik võhmalane!

Võhma Gümnaasiumi õpilased saavad oma osale-
missoovist teada anda kehalise kasvatuse õpetajatele 
Tiia Püvile ja Rain Aleksandrovile 23. jaanuariks.

Teistel osalejatel, kes soovivad ühistransporti, anda 
osalemisest teada tel 5300 8485 (Anneli Siimussaar) või 
tel 5345 7584 (Riina Pakane). 

Igaüks võib kohale minna ja osaleda.
Aladele registreerimine pool tundi enne spordiala 

algust. Autasustamine spordiala juures.
Omavalitsuse osavõtumaksu tasub linn. Ühist toit-

lustamist organiseeritud ei ole, Adaveres on avatud 
toitlustusasutused.

Bussi väljumise aeg selgub 23. jaanuaril.

Kellel huvi – läheme ja osaleme ning tõestame, et 
meie väikeses linnas on sport jätkuvalt au sees!

Laupäeval, 8. märtsil kell 19
Pilistvere rahvamajas

Kihnu Virve pereansambliga 

naistepäevakontsert.

Tund enne ja pärast kontserti avatud Ingli kohvik.

Pilet eelmüügist 7. märtsini 
5€ (õpilased, pensionärid) ja 7€. 
8. märtsil 7€ (õpilased, pensionärid) ja 9€. 

Lisainfo: 5301 2279; kultuur@koo.ee 

Tule talimängudele!

Tänud noormeestele, kes südikalt osalesid turniiri vältel ning auhinnalise 
koha saavutasid: Kristo Jaansoo, Ott Šeffer, Marten Ritson,  
Jan-Erik Jegorov, Rünno Mahl, Erlend Ohno, Alvar Kuusik,  

Tauno Rämson, Riho Domberg, Argo Ploom, Samuel Taat, Tauri Tamm.
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Mälestame

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Üks 
sõna vabastab meid elu raskustest ja valust, see sõna on 
armastus”. Õigeid vastuseid laekus 20. Loosiõnn naeratas 
Urve Põdrale (Põder). Õnnitleme võitjat ja ootame uusi la-
hendusi. Vastusekupongid palume tuua linnavalitsusse sek-
retäri kätte (samast saab kätte auhinna) või panna I korrusel 
asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 186
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

Soovin osta garaaži Loigu (uute viiekordsete juures) 
tänaval. Jüri 505 4168

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.

92 01.01 KALJU JÜRIMA
 25.01 HILJA KÕRB
88 11.01 LEILI SAVISIK
81 24.01 ÜLO SALUSTE
80 10.01 LEHTI LEHTLA
 21.01 TAISIA AKULINA
75 04.01 HELGI PIND
 10.01 VALVI TOHVER
 13.01 EDA LUIK
 31.01 CHRISTINE ELISABETH KLARA FISHER
65 09.01 ANNE TOPOR
 15.01 EINAR JÕESALU
 29.01 ELLI TERASMAA
60 08.01 ERIKA LOMP
 14.01 KAJA PUSS
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Ainult lapsepõlves tundus, et aeg ei tõtta.
Nüüd kui saaks, sooviks ta kiirust maha võtta.
Las pöörleb ajaratas, püsima jääb soov,
et elu sinu ümber oleks õnnelik ja noor!

Palju õnne sünnipäevaks!

Võhma lasteaed 
Mänguveski pere

Elu rohkelt rõõmu toogu,
ahvatlegu iga leid …
Päiksesära tuju loogu,
pikki aastaid, sirgeid teid!
ÕNNITLEME JAANUARIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Tarvastu Vallavalitsus otsib 
tugiisikut Võhma linnas elavale perekonnale 

alates 2014. aasta aprillist.
Tugiisik võib olla juriidiline isik või eraisik. Isik, kes omab või on omanda-

mas sotsiaaltöö alast, psühholoogilist, pedagoogilist, meditsiinilist või diakoo-
nia alast sobivat haridust või omab töökogemust eelpool nimetatud valdkon-
dades. Tugiisikuks võib kandideerida ka isik, kellel ei ole eelpool nimetatud 
haridust, kuid kes on läbinud või läbimas erialase tugiisiku koolituse ja kes 
omab tugiisiku tööks vastavaid teadmisi ja oskusi.

Tugiisikuks kandideerimiseks palume saata CV aadressile Tarvastu 
Vallavalitsus, Posti 52e, Mustla alevik, Tarvastu vald, 69701 Viljandimaa või 
e-mailile marika.poolakese@tarvastu.ee. 

Täiendav informatsioon Marika Poolakeselt telefonidelt 435 1814 ja 
5307 8882 või e-maililt marika.poolakese@tarvastu.ee.

       Kallis juubilar!
Laul saadab meid ju hällist peale,
laul juhib mõ� ed halvalt heale.
Laul liidab neid, kes laule teavad,
kes laulust ikka lugu peavad.

Tervist, rõõmu, lusti soovivad
Laulurõõmu lauljale

Regina, Eevi T., Anita, Ene, Luule, Eevi H. ja 
kogu Elulõnga pere

Kallis Anne!

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kaiti Vindil ja Ruve Veskil sündis 20. detsembril 
poeg ALFRED


