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Head võhmakad!
Kohe-kohe on kätte 

jõudmas järjekorras 
juba 17. Võhma linna päe-
vad ja Kesk-Eesti laat 2.–3. 
augustil, mil on lisaks kul-
tuuriprogrammile tellitud 
ka soe ja suvine ilm. 

Palju on räägitud meie 
linna suursündmuse hää-
bumisest, kuid püüame ikka 
seda elus hoida ja korral-
dada atraktiivse üritusena 
kõigile külastajatele. Mit-
meid kordi olen küsinud 
Teilt, head linnakodanikud, 
nõu, mida uut ja huvitavat 
programmi lisada, mida 
ära jätta, kuid ettepanekuid 
laekunud pole. Seega ärge 
pange pahaks, kui midagi 
just Teile olulist ära jääb või 
oleme lisanud midagi just 
Teile mitteolulist. Korralda-
jad soovivad, et kõigil oleks 
hea ja tore neil päevil Võh-
mas olla.

Eelteadmiseks annan 
teada, et esimesel päeval, 2. 
augustil ootavad võrkpallu-
rid 3-liikmelisi võistkondi 
kell 10 väljakule, maletajad 
kogunevad kell 13 linnava-
litsuse platsile, saskume-
hed ja -naised kell 14.30 
kultuurikeskusesse ja 17.30 
on kõik huvilised oodatud 
staadionile kaasa elama tra-
ditsioonilisele veteranide 
jalgpallimatšile, kus kohtu-
vad meie linna ja Põltsamaa 
jalgpallurid.

Samuti ootame kõiki 
lisaks väljakuulutatud õh-
tusele programmile kaasa 
elama rahvatantsuansambli 
Kuljus vilistlasrühma esine-
misele. Muuseumis ekspo-
neeritakse Võhma kunsti-
ringi tehtud töid ja näitust 
„Võhma linn 20“. Linnavalit-
suse I korruse saalis on välja 
pandud näputööd Võhma 
käsitöömeistritelt.

Teisel päeval, 3. augus-
til ootame spordihoonesse 
lauatennisiste, peaplatsile 
koroonamängijaid ja ram-
mumehi ning AS Võhma 
Elko juurde puusaagijaid, et 

Alkoprillide katsetamine.Zorb-pallid (foto Internetist)
Ümberpööratav auto simuleerib liiklusõnnetust. Fotod 
Maanteeamet.

neis alades välja selgitada 
parimad. Toimub ka Kesk-
Eesti Peavallavanema kon-
kurss. Kell 14.30 on jalgpal-
lihuvilistel võimalus kaasa 
elada Eesti meistrivõistluste 
III liiga mängule, kus kohtu-
vad SK Tääksi vs Valga War-
riors meie staadionil.

Eraldi toon välja, et lau-
päeval kell 12–15 on või-
malik osa võtta Maantee-
ameti turvasimulatsioonide 
erinevatest tegevustest (nt 
ümberpööratav auto, mil-
lega on võimalik aru saa-
da turvavöö kasulikkusest, 
kinnitamise tähtsusest; õp-
pida pärast sellist liiklusõn-
netust, kus auto paiskub üle 
katuse ja jääb seisma muus-
se asendisse kui ratastele; 
alko- ja narkoprillid, mille-
ga on võimalik tunnetada 
ümbritsevat ning iseenda 
olekut ja teovõimet erineva-
tes joovetes).

Kultuuriprogramm on 
mitmekesine – meie endi 
isetegevuslased, Läti sõbrad 
ja piirkonna kollektiivid pa-
kuvad elamusi nii lastele kui 
täiskasvanutele. Sündmuste 
keskel keerleb 20-kohaline 
kettkarussell, kõigil, kel jul-
gust ja soovi ennast proovile 
panna, on võimalus veereda 
suure täispuhutava ZORB-
palliga, lapsed saavad hü-
pata batuudil. Keskööl ilu-
tulestik.

Läbi viiakse ka tradit-
sioonilised loosimised nii 
linnapäevade voldiku kui ka 
õhtuste kontsertide pileti-
te ostnute vahel. Voldikuid 
on võimalik osta juba alates 
29. juulist. Tuletan siinko-
hal meelde, et sooduspi-
letite eelmüük õhtustele 
üritustele toimub 22.–26. 
juuli kell 8–17 linnavalitsu-
ses. Eelmüügist pääsmete 
ostja peab olema Võhma 
linna kodanik.

Aare Järvik
Abilinnapea

Korralduskomisjoni 
esimees
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On suvi. Sellest saavad 
kõik ühtviisi aru. Aga 

mitte kõigest meid ümbrit-
sevast pole võimalik üht-
moodi aru saada. Mõnikord 
isegi mitte sellest, mida ele-
mentaarseks võiks pidada.

Küllap teavad nii mõ-
nedki India muinasjuttu, 
milles pimedad püüdsid 
selgust saada, mille sarna-
ne on elevant. Nad kom-
pasid elevanti: üks puudu-
tas sabaotsa, teine jalga, 
kolmas kõrva, neljas lonti, 
viies külge. Saba katsunu 
tõdes: „Tuleb välja, et ele-
vant sarnaneb luuaga!“. Jal-
ga katsunu imestas: „Mine 
nüüd ikka – elevant sarna-
neb sambaga.“ Kolmas, kes 
kõrva kombanud oli, leidis, 
et teised räägivad suisa lol-
lust: „Elevant on hiiglasuure 
lootoselehe sarnane.“ Lonti 
kombanu leidis, et elevant 
sarnaneb hoopis jämeda 
köiega. See, kes elevandi 
külge katsus, arvas, et tei-
sed vist kartsid elevanti ja 
ei katsunudki teda. Kuidas 
nad muidu ei tea, et elevant 

sarnaneb müüriga! Loomu-
likult jäi igaüks oma arva-
mise juurde. Nad vaidlesid 
päeva ja kaks ning mõni ar-
vab, et nad istuvad tänaseni 
teetolmus ja vaidlevad selle 
üle, kas elevant sarnaneb 
luua, samba, köie, lehe või 
müüriga.

Nägijaile on teada, milli-
ne elevant on. Palju muuga 
igapäevases on aga paraku 
nii, et nägijadki käituvad kui 
pimedad, kelle jaoks kom-
pamine ja kogemus tead-
mise annavad. Tihti pooliku 
teadmise.

Miks ollakse ühiskonnas  
rahulolematud ja oodatak-
se kusagilt mujalt, kelleltki 
teiselt seda, mis probleemi 
lahendaks? Inimene üksi 
võib hoida elevandi saba 
või patsutada tema külge, 
aga keegi peab nägema 
elevanti ka tervikuna. Et 
ta kasvaks, ei haigestuks, 
oleks rõõmus ja elujõuline. 
Just sellise terviku nägijaks 
peab olema asutuses juht-
kond, linnas linnavalitsus 
ja volikogu, riigis valitsus 
ja Riigikogu. Põhiseadus 
ütleb selle kohta, et kõr-
geimat riigivõimu teostab 
rahvas hääleõiguslike koda-
nike kaudu – valimistel ja 
rahvahääletustel. Kohaliku 
võimuga on sama lugu. See 
tähendab, et meie ise oleme 
need, kes peavad suutma 
elevandist võimalikult sel-
get ettekujutust saada.

Mõtleme erinevate 
ametite peale ja sellele, 
mida ühe või teise ame-
ti esindajalt eeldatakse. 
Bussijuhilt oodatakse, et 
ta oleks hea suhtleja ja ala-

ti abivalmis, lüpsja peaks 
loomi armastama, õpetaja 
olema tark, sõbralik ja õig-
lane, arst tähelepanelik ja 
hooliv jne. Missugused isi-
kuomadused, oskused ja 
teadmised peaksid olema 
neil, keda valime? Koha-
likku volikogusse, Riigikok-
ku, Euroopa Parlamenti. 
Igaüks meist peaks omaette 
selle üle mõtlema. Kindlasti 
näeb igaüks seda jälle erine-
valt, aga siis suudab ta oma 
valikuid vähemalt iseenda 
jaoks põhjendada. Kui ta 
hiljem pole rahul sellega, 
kuidas tema valikud toimi-
vad – tema poolt valitu oma 
rolli täidab, siis saab küsi-
musele „Kes tegi?“ vastata 
vaid „Ise tegi“ („Rehepapi 
silmarohi“, J. Kunder).

Mõnikord paistab, et 
olulisem kui erioskused, 
on valitavatel ametikohta-
del see, mida eeldame igalt 
täiskasvanud inimeselt: 
lugemis- ja kirjutamisos-
kus, eneseväljendusoskus, 
mõtlemisvõime (sh ana-
lüüsioskus), õppimisvõime, 

empaatiavõime, homse-
päeva-nägemise-võime ja... 
elevandi-nägemise-võime. 
Abiks oleks kindlasti konk-
reetsus, kohusetunne, au-
sus, järjekindlus, paindlik-
kus, oskus seada eesmärke 
ja planeerida tegevusi nen-
de täitmiseks.

Ei ole ju midagi ilmvõi-
matut? Seda kõike on vaja 
ka selleks, et majandada 
peret ja kasvatada lapsi. Iga 
erinev tasand vajab neid 
omadusi ja oskusi omal 
määral, aga tulemus sõl-
tub sellest, kas neid on või 
mitte. Nii peab keegi peres 
nägema peret kui elevan-
ti, linnaelu juhtijad peavad 
nägema linna kui elevanti, 
Riigikogu ja valitsuse jaoks 
peaks riik olema elevant, 
keda tervikuna näha. Eu-
roopa institutsioonidesse 
kandideerija jaoks on ele-
vandiks Euroopa. Kes veel 
paremini näeb, saab aru, 
et ka kogu maailm on üks 
elevant. Probleemid teki-
vad siis, kui keegi nimeta-
tud positsioonil vaid saba 

näpu vahel keerutama või 
lonti paitama jääb.

Sügisel valime kohalik-
ke omavalitsusi. See annab 
meile võimaluse teha ise 
midagi selles osas, millega 
me igapäevaselt rahul ei ole. 
Et valik võimalikult hästi 
õnnestuks, mõtle talvepuid 
riita ladudes või moosipotis 
lusikat liigutades,
• milline elevant on meie 

linn,
• milline võiks olla meie 

linn,
• millised omadused ja os-

kused peaksid olema ini-
mestel, kes on meie linna 
arengu suunamise juures.

Nii jõuad oktoobriks 
arusaamani, et valida on 
vaja ja nii saab midagi 
muuta. Kui arutluskäigu-
ga selleni jõuad, et senisest 
erinevaid valikuid teed, ei 
heida seda keegi sulle ette. 
See näitab hoopis sinu või-
met luuast, köiest, lehest, 
sambast ja müürist elevant 
kokku panna.

Luule Tiirmaa

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid 2012. aasta kohta
Majanduslike huvide 

deklareerimise ees-
märgiks on ülevaate saa-
mine ametiisiku majandus-
likest huvidest, mis võivad 
soodustada või põhjustada 
era- ja avalike huvide konf-
likti ning korruptiivse teo 
toimepanemist või korrupt-
siooniohtliku suhte loomist. 
Majanduslike huvide dek-
laratsioon (edaspidi dek-
laratsioon) on dokument, 
millega ametiisik deklaree-
rib andmed temale kuuluva 
vara, varaliste kohustuste ja 
muude asjaolude kohta, mis 
võimaldavad kindlaks mää-
rata ametiisiku majandusli-
kud huvid ja varalise seisu. 
(Korruptsioonivastane sea-
dus § 7, 8)

Deklaratsioonid avalda-
takse korruptsioonivastase 
seaduse § 15 lõike 3 alusel 
seaduse lisana kinnitatud 
ametiisiku majandusli-
ke huvide deklaratsiooni 
(MHD) vormi järgi:

I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood (ei kuulu 

avaldamisele)
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja 

ametipalk (avaldatakse koos 
asutusest makstavate lisata-
sudega).

II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kin-

nistusraamatusse kandmi-
seni ka ehitised ja nende 
osad, deklareeritakse ka 
pooleliolevad ehitused, 
ühis- ja kaasomandiks oleva 
vara puhul näidatakse ame-
tiisiku osa selles): otstarve, 
asukoha maakond, vald, 

linn, kinnistuspiirkond, kin-
nistu number (asukoha aad-
ressi näitamata).

7. Registrisse kantud 
autod, vee- ja õhusõidukid: 
sõiduki liik, mark, väljalaske 
aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud 
väärtpaberid: eminent, liik, 
kogus, nimiväärtus, kogu-
väärtus.

9. Pangaarved (pank, 
arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste 
kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja 
teistele eraõiguslikele isiku-
tele, kui võla suurus ületab 
eelmise kuue kuu ameti-
palga või 3195,58 eurot, kui 
ametikohal ametipalka ei 
maksta: võlausaldaja, võla-
jääk deklareerimise ajal.

11. Muud varalised ko-
hustused, mille suurus üle-
tab deklareerimise ajal eel-
mise kuue kuu ametipalga 
või 3195,58 eurot, kui ame-
tikohal ametipalka ei maks-
ta (liisingud, käenduslepin-
gud, hüpoteegid jms).

IV. Andmed muude tu-
lude kohta

12. Muud regulaarsed 
tulud (palk ja lisatasud põ-
hitöökohal, kui ametiisikul 
puudub ametipalk, näidates 
nende suuruse; kompen-
satsioonid, sh nõukogudest 
saadavad hüvitised, nime-
tades nõukogu ja näidates 
hüvitise suuruse; intressid; 
pensionid; töövõtust ning 
teadus- ja õppetööst saa-
davad tasud; autoritasud; 
muud tulud või tuluallikad, 
näidates ära, mis liiki tulu-
dega on tegemist) (tulu suu-
rust näitamata).

V. Andmed maksustatava 
tulu ja dividenditulu kohta 
(ei kuulu avaldamisele)

VI. Andmed abikaasa, 
vanemate ja laste kohta (ei 
kuulu avaldamisele)
VÕHMA LINNAVOLIKO-
GU LIIKMED:

1. Riine Ant. 3. Linnavo-
likogu liige. 4. Võhma Linna-
valitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Pank 
arvelduskonto 2; SEB Pank 
krediitkaardikonto 1; Swed-
bank arvelduskonto 1, LHV 
pensionikonto. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Viljandi Maavalit-
sus: töötasu; Võhma Güm-
naasium: töötasu.

1. Kersten Kattai. 3. Lin-
navolikogu liige. 4. Võhma 
Linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. 
Maatulundusmaa Rae val-
las, kinnistu nr 10835102, 
1/2 osa kaasomandist. 7. Ei 
ole. 8. LHV Pank, LHV Pen-
sionifond S, kogus 1890,4; 
nimiväärtus 1,191 EUR; ko-
guväärtus 2251,91 EUR; 9. 
Swedbank arvelduskonto 1; 
Swedbank krediidikonto 1; 
Sampo pank arvelduskonto 
1. 10. Swedbank õppelaen 
9708,27 EUR. 11. Swedbank, 
järelmaksuga müügileping, 
jääk: 6139,30 EUR, kuumak-
se 153,18 EUR. 12. Tallinna 
Ülikool: töötasu, doktoran-
ditoetus; ettevõtlustulu füü-
silisest isikust ettevõtjana.

1. Leida Kuld. 3. Linna-
volikogu liige. 4. Võhma Lin-
navalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamu-
maa Võhma linnas, kinnistu 
nr 679939, 1/2 mõttelist osa. 
7. Sõiduauto Žiguli VAZ 
2016 1990, sõiduauto Mitsu-
bishi Colt 2007. 8. Ei ole. 9. 
SEB Pank arvelduskonto 1; 

Swedbank arvelduskonto 1. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. SA 
Lõhavere Ravi- ja Hooldekes-
kus: töötasu; pension.

1. Hannes Männik. 3. 
Linnavolikogu liige. 4. Võh-
ma Linnavalitsus. 5. Ei ole. 
6. Elamumaa Võhma linnas, 
kinnistu nr 222839 ja kinnis-
tu nr 235139; maatulundus-
maa Torgu vallas, kinnistu 
nr 3433034. 7. Sõiduauto 
Opel Vectra 1998. 8. Swed-
bank pensionifond K3; ko-
gus: 6085,372; nimiväärtus 
1,06555 EUR; koguväärtus 
6484,27 EUR. 9. Swedbank 
arvelduskonto 1. 10. Swed-
bank 20689,43 EUR. 11. Ei 
ole. 12. Võhma Gümnaasium: 
töötasu; Võhma Linnavalit-
sus: käsunduslepingu tasu. 

1. Helve-Kaja Oss. 3. 
Linnavolikogu liige. 4. Võh-
ma Linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. 
Korteriomand Võhmas, kin-
nistu nr 951639. 7. Ei ole. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank arveldus-
konto 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. OÜ Viljandi Vana-Apteek 
Võhma haruapteek: töötasu; 
pension.

1. Luule Tiirmaa. 3. Lin-
navolikogu liige. 4. Võhma 
Linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei 
ole. 7. Sõiduauto Chevrolet 
Evanda 2005. 8. Ei ole. 9. SEB 
Pank arvelduskonto 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Paistu Kool: 
töötasu.

1. Ly Udikas. 3. Linnavo-
likogu liige. 4. Võhma Linna-
valitsus. 5. Ei ole. 6. Korteri-
omand Võhmas, kinnist nr 
978539. 7. Sõiduauto Merce-
des-Benz 1994. 8. Ei ole. 9. 
Swedbank arvelduskonto 1. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Võh-
ma Gümnaasium: töötasu.

1. Ago Vingissar. 3. Lin-
navolikogu liige. 4. Võhma 
Linnavalitsus. 5. Ei ole. 6. 
Maatulundusmaa, kinnistud 
nr 2495539, 40939, 2958239, 
2681639. 7. Ei ole. 8. 402 OÜ 
Prenton osakut, nimiväär-
tus 63,91 EUR, koguväärtus 
25691,82 EUR. 9. Swedbank 
arvelduskonto 1; SEB Pank 
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. OÜ Prenton: 
töötasu; AS Võhma ELKO 
nõukogu liikme töötasu.

1. Jaan Voll. 3. Linnavo-
likogu liige. 4. Võhma Lin-
navalitsus. 5. Ei ole. 6. Ela-
mumaa, kinnistu nr 450939 
(ühisvara: 1/2), korteri-
omand, kinnistu nr 984639 
(ühisvara: 1/2), GÜ Tooma 
Parkla kinnistu nr 1690939 1 
garaažiboks (ühisvara: 1/2). 
7. Sõiduauto Audi 80 1993; 
Volkswagen Passat 2003. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank arveldus-
konto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. ettevõtlustulu füüsilisest 
isikust ettevõtjana, pension.

1. Elke Klara Wüth-
rich. 3. Linnavolikogu liige. 
4. Võhma Linnavalitsus. 5. 
Ei ole. 6. Elamumaa, kinnis-
tud nr 167539, nr 205239, nr 
187639; korteriomand, kin-
nistu nr 3156639. 7. Sõiduau-
to Kia Jouce 2002; Volkswa-
gen Multivan 2008. 8. Ei ole. 
9. Swedbank arvelduskonto 
1; SEB Pank arvelduskonto 1; 
Krediidipank arvelduskonto 
1, hoius 1; Nordea pank ar-
velduskonto 1, kasvuhoius 1; 
Sparkasse Radolfzell (Saksa-
maa) arvelduskonto 1; Šveit-
si Post arvelduskonto 1. 10. 
Swedbank 38543 EUR. 11. Ei 
ole. 12. Gift Line OÜ: tööta-
su.

VÕHMA LINNAVALIT-
SUSE LIIKMED:

1. Lea Ibrus. 3. Sotsiaal-
nõunik. 4. Võhma Linnavalit-
sus. 5. 581,60 EUR. 6. Korte-
riomand Võhmas, kinnistu nr 
2141539. 7. Kaubik Seat Inca 
2002. 8. Ei ole. 9. Swedbank 
arvelduskonto 1, SEB Pank 
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Aare Järvik. 3. Abi-
linnapea. 4. Võhma Linna-
valitsus. 5. 1022,59 EUR. 
6. Korteriomand Puurma-
ni vallas. kinnistu nr 16821 
(ühisomand), maatulundus-
maa Puurmani vallas, kinnis-
tu nr 2121635. 7.  Sõiduauto 
Volkswagen Passat 2007. 8. Ei 
ole. 9. Swedbank arvelduskon-
to 1; SEB Pank arvelduskonto 
1. 10. Swedbank 5906,09 EUR. 
11. Liisinguleping Swedbank 
7381,55 EUR, 2 õppelaenu 
käendust Swedbank 2684,29 
EUR. 12. AS Võhma ELKO 
nõukogu liikme tasu.

1. Kaja Notta. 3. Maakor-
raldaja. 4. Võhma Linnavalit-
sus. 5. 428,21 EUR. 6. Ei ole. 
7. Sõiduauto BMW 2006. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank arveldus-
konto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.

1. Tiina Ranne. 3. Pea-
raamatupidaja. 4. Võhma 
Linnavalitsus. 5. 766,94 EUR. 
6. Korteriomand, kinnistud 
nr 10097, nr 9743, garaaž 
Võhma linnas. 7. Sõiduauto 
Opel 1992. 8. Ei ole. 9. Swed-
bank arvelduskonto 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. AS Võhma 
ELKO nõukogu liikme tasu.

Seaduse järgi esitavad 
linnavolikogu esimees ja lin-
napea deklaratsiooni sisemi-
nistrile.

Riik kui elevant. Elevant kui luud?
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Neljas „Võhma juurikas“ 
tutvustab kartulit
Sellel aastal tõstame laua-

le nelikümmend sor-
ti kartuleid. Kui eelmisel 
aastal surus porgand aian-
dusseltsi liikmete aedades 
mulda, siis sel aastal on 
õitsemas kartul. Ei, mitte 
kartuli õisi ei too Kanarbi-
ku liikmed näitusele, vaid 
ikka mugulaid. Sel kevadel 
annetas Jõgeva sordiaretus-
jaam seltsile 28 sorti kartu-
leid, aitamaks kaasa Eestis 
levinud kartulisortide tut-
vustamisele. Lisaks on meil 
veel igasuguseid viguriga ja 
muidu kummalisi sorte, mis 
jõuavad Võhma kultuuri-
keskuse suurde saali näitu-
sele, juures sorte tutvustav 
info ning võimalus maitsta 
keedukartuleid. Näituse 
silmaks saab olema kartuli-
koorimisvõistlus, kus kõik 
saavad mõõtu võtta pikima 
kartulikoore koorimises ja 
väikseima kaoga kartulite 
koorimises. Kartulihaigusi 
ning -kahjureid tutvustavad 
lühiseminaridel Põlluma-
jandusameti taimetervise 
peainspektor Kersti Sildnik 
ning Maaülikooli doktorant 
Alice Aav. Kultuurikeskuse 
fuajees paneb Aide Vendla 

välja oma daaliakollektsioo-
ni.

Aiandusselts Kanarbik 
paneb 2013. aastal laada 
„Võhma juurikas“ toimu-
ma 14. septembril Võhma 
kultuurikeskuse ümbruses 
Viljandimaal. Avame laada 
kell 10.00 aunimetuse Võh-
ma Juurikas üleandmisega 
inimesele, kes kõige jonna-
kamalt ajab Võhmas haljas-
tuse parandamise asja. Ini-
mesele, kes on ajanud oma 
juured Võhmasse ning näeb 
ja teeb rohkem kui peaks. 
Selts ootab kõigi ettepane-
kuid aunime saajate osas, 
kusjuures, seltsi liikmed ei 
saa olla aunimetuse saaja-
teks. Kell 15.00 loosime väl-
ja laada kava ostnute vahel 
palju taimeauhindu ning 
pärgame kartulikoorimis-
võistluse võitjad.

Laada naelaks on taimed 
ja kuulsad aiandusinime-
sed. Üle Eesti tulevad kokku 
tuntumad ja parimad aian-
dusega tegelevad inimesed 
ning fi rmad, müümaks tai-
meharuldusi. Lisaks Ees-
ti paremikule on kohal ka 
Läti aianduse koorekiht. 
Aiandusfriigil tasub kind-

lasti tulla Võhmasse taimi 
otsima, sest paljud müüjad 
hoiavad parimad palad just 
selle laada tarvis. Loomu-
likult ei puudu laadalt ka 
levinud ja tavalised püsilil-
led, viljapuud, marjapõõsad 
ning kõik muu, mis on aian-
dusega seotud. Traditsioo-
nidest lähtuvalt pole laadal 
tarbekaupu.

Laada meeleoluks kut-
sume lavale lõõritama Maa-
rika laulusõbrad, lava ette 
õhulisi mustreid tallama 
Võhma kultuurikeskuse 
rahvatantsuansamblid ning 
kõrvu paitama pillimehed.

Müüjaid registreerime 
laadale „Võhma juurikas“ 
kuni 10. septembrini. Kiire-
mad saavad paremad müü-
gikohad. Registreerimiseks 
või info saamiseks kirjutage 
aadressile info@vaskanar-
bik.ee või helistage numbri-
le 517 6748. Lisaks võib uu-
rida ka Võhma aiandusseltsi 
Kanarbik kodulehte www.
vaskanarbik.ee.

Riho Teras
Võhma aiandusseltsi 

Kanarbik juhatuse liige

29. juulil 2013. a kella 10-st Võhma Linnavalitsuse I korruse saalis
INFO ja etteregistreerimine telefonil 437 7228

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele 
prille. Silmade kontroll maksab 6 eurot. Prillitellijale on kontroll TASUTA. Võimalus mõõta 
silmarõhku.

Vastuvõtule on soovitav ette registreerida.

PAKUME

Prilliraamid:
* plastikraamid alates 15.90 eurot
* metallraamid alates 54.90 eurot

Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 26.90 eurot
* plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90 eurot
* plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90 eurot
* õhendatud plastikklaas alates 59.90 eurot
* bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90 eurot

Pensionäridele prillide tellimisel hinnasoodustus -10%.

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel. Postikulu maksame meie.

☺ silmade kontroll
☺ silmarõhu mõõtmine
☺ prillide müük
☺ prillide pisiremont
☺ optilised päikeseprillid

Koerte ja kasside kohustuslik
marutaudivastane vaktsineerimine
laupäeval, 10. augustil
kella 10.00st endise kultuurimaja ristis
kella 11.30st raudteeülekäigu juures (Tallinna ja Lai t ristmikul)

Vaktsineerimine on TASUTA. Info 509 1526 Ivan Ignatov
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28. mai õhtupoolikul täitus 
Võhma Gümnaasiumi aula 
saalitäie muusikat armasta-
vate inimestega. Algamas oli 
muusikakooli pidulik kont-
sert-aktus.

Tublid ja andekad pise-
mad ja veidi suuremad artis-
tid esitasid oma põhipillil ke-
vadhooaja paremaid palasid. 
Suur rõõm oli kuulata esitusi 
mitmetel erinevatel pillidel 
nagu akordion, klaver, viiul, 
kitarr, plokkfl ööt, saksofon 
ja kannel. Mitmed palad esi-
tati ansamblikoosseisus, mis 
lisas vaheldust ja põnevust.

Kontsert läks sujuvalt 
üle aktuseks. Paljud muusi-
kaõppurid said tunnustava 
tänukirja hea õppimise ning 
kooli esindamise eest. Väga 
headele hinnetele õppijad 
said kutse parimate õpilaste 
vastuvõtule.

Aktuse kõige tähtsamad 
olid aga kaks lõpetajat – San-
na Härm ja Kelli Randmäe. 
Mõlemad lõpetasid muusi-
kakooli kiitusega.

Sanna Härm on õppinud 
muusikakoolis 7 aastat kla-
verit (õp Heili Kirsimäe). Ta 
on tegelenud põhiainete kõr-
val ka laulmisega, omaloo-
minguga ning saatnud teisi 
klaveril. Sanna laulab Viljan-

di Noorte Sümfooniaorkest-
ri kooris. Tema väga head 
õpitulemused on töökuse ja 
andekuse tulem. Sanna esi-
nemised on pakkunud rõõ-
mu nii kohalikel üritustel kui 
ka maakonnas ja vabariigis.

Kelli Randmäe on õppi-
nud muusikakoolis 7 aastat 
viiulit (õp Mait Reimann). 
Lisaks on Kelli õppinud ka 
klaverimängu ja osalenud 
lauluansamblis. Kelli viiuli-
mäng on rikastanud paljusid 
Võhma linna ja kooli üritusi 
ning esineda on tulnud kau-
gemalgi. Kelli on tubli noor 

muusik, töökas ning kohuse-
tundlik.

Muusikakooli pere soo-
vib lõpetajatele tuult tiiba-
desse! Muusika on hea sõber, 
mis jääb teiega kogu eluks!

Elus ei piisa sellest, 
et teatakse — 
teadmisi tuleb ka 
rakendada;
ei piisa ka sellest, et 
tahetakse — alati tuleb ka 
vastavalt tegutseda.

(J. W. Goethe)

Tublid ja andekad

Head lõpetajad!
Meenutage, kuidas astusite aastate eest arglikult 

ema-isa käekõrval oma esimesse klassiruumi, 
kus ootas teid õpetaja, kellega koos jagasite nii rõõme 
kui muresid.

Nende aastate jooksul olete saanud palju targe-
maks, julgemaks, leidnud palju sõpru ja veetnud koos 
toredaid aegu. Olete kõik ära teinud suure töö ning 
väärt tunnustust. Olete sirgunud tublideks neidudeks 
ja noormeesteks, kes vaatavad lootusrikkalt tulevikku. 
Teie kutsevalikul on kõik teed lahti.

Suured õnnesoovid kõigile lõpetajatele ning tarku 
valikuid edasiseks! Soovime teile jõudu ja jaksu edasi-
seks eluks ning julgust kõige uue ja huvitava avastami-
sel.

Linnalehe toimetus YFU Eesti võimaldab peredel tutvuda 
uute kultuuridega kodust lahkumata
MTÜ YFU Eesti pakub 

kolmekümnele Eesti 
perele võimalust olla aastaks 
teise kultuuri keskel, saades 
vahetuspereks ühele siia saa-
buvatest 15–18-aastastest 
noortest.

Vahetuspereks saamise 
võimalus on igal Eesti pe-
rel, kes soovib tavapärasesse 
pereellu vaheldust, uusi ko-
gemusi, keelepraktikat – eel-
kõige aga unustamatut aastat. 
Omalt poolt pakute ühele 
välismaa keskkoolinoorele ai-
nulaadset võimalust elada ja 
õppida rikkaliku kultuuri ja 
loodusega riigis – Eestis.

Programmis osalevad pe-
red saavad võimaluse näha 
koduriiki teisest kultuurist 
pärit noore pilgu läbi, tutvu-
da uute keelte ja kultuuride-
ga, suheldes vahetult näiteks 

hispaania või saksa keelt 
emakeelena rääkiva õpilase-
ga. See on parim võimalus 
õppida tundma või meelde 
tuletada teisi suurepäraseid 
kultuure ja keeli.

Viis korda programmis 
osalenud pereisa Mait Landi 
sõnul on YFU andnud nende 
perele hindamatu elukoge-
muse. “Meie kahelapselisest 
perest on saanud seitsmelap-
seline.” Perekond Kamber, kes 
augustikuus oma perre teise 
vahetusõpilase vastu võtab, 
toob esile, et “Vahetuspereks 

olemine on hea võimalus end 
ja oma peret paremini tund-
ma õppida ning seeläbi kas-
vada paremaks inimeseks.”

Kõige olulisem vahetus-
pereks saamise juures ongi 
soov avada oma süda ja kodu 
noorele gümnasistile, kellega 
koos muudetakse aasta mä-
lestusväärseks. Kindlasti ei 
ole määrav kodu asukoht ega 
võimalus pakkuda õpilasele 
omaette tuba. Otsus vahetus-
pereks saamise kohta sõltub 
pere motivatsioonist, tahtest 
ning soovist silmapiiri avar-
dada.

Kui 2012/13. õppeaastal 
saabus siia välisriikidest 34 
innukat noort, siis selle aasta 
augustis on Eestisse tulemas 
ligi 30 vahetusõpilast. Hetkel 
pakume Eestis pereliikmeks 
saamise ja olemise võimalust 

lastele Euroopast ning Aa-
siast, kellega on võimalik tut-
vuda meie Facebooki lehel: 
http://tinyurl.com/pndjc3y.

YFU Eesti on mittetulun-
dusühing, mis on tegutsenud 
alates 1993. aasta veebruarist. 
Tegemist on 1951. aastal asu-
tatud rahvusvahelise õpilas-
vahetusega tegeleva organi-
satsiooni Eesti haruga. Läbi 
aastate on Eestis vahetusaas-
tal viibinud üle 250 noore, 
kellele Eesti pered on kodu 
pakkunud.

Lisainformatsioon:
Diina Tuulik

YFU Eesti MTÜ 
programmijuht

Tel 730 5964
E-post: diina@yfu.ee

www.yfu.ee

Head maailma avastamist 
uuel eluteel!

Võhma Gümnaasiumi 9. klass 
Esireas vasakult: Viktoria Gurova, Kelly Kändma, Jenny Võsa, Kairi Allik, Kelli Randmäe, Ruth-
Gertrud Rass, Laura Härg, Kadi Rohelpuu, Kerly Hintsalu, Kristiina Jaanus.
Tagareas vasakult: õpetaja Tiia Püvi, Siim Vingissar, Ralf Raaga, Toomas Roosi, Kristo Koort, 
Kerdo Soo, Kristjan Väljaots, Mihkel Tõnisson, Mihkel Grenman, Markkus Janek Mitri.

Võhma Gümnaasiumi 12. klass 
Esireas vasakult: õpetaja Valdis Naaber, Kelli Hramov, Kristi Napritson, Teele Vahtra, Liis Sii-
mussaar, Laura Tähemaa.
Tagareas vasakult: Dmitry Savrinovich, Tarvo Toomel, Mihkel Prantsus, Erkki Meidla, German 
Volodtšenko, Targo Tiirmaa, Jeffery Lõhmus, Jorgen Võsa.

Fotod AS Kuma

Võhma Muusikakooli lõpetasid Kelli Randmäe ja Sanna Härm. 
Foto erakogust.
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SPORDIST

1.–2. juulil toimusid Võh-
ma skate-pargis ekst-
reemspordi harrastajate 
õppepäevad „Safe is fun 
for everyone!“, millest võt-
sid osa Võhma noored.

Õppepäevade eesmärk 
oli pakkuda noortele 
võimalust turvalisemalt 
trikke õppida, omandada 
oskused ohutuks liiklemi-
seks ja vajadusel ka esma-
abi andmiseks.

Valdavalt tõukerattat-
rikitamisega tegelevatele 
poistele toimus palju huvi-
tavat: trikke õpetas Deeno 
Lippand Mikromulk Scoo-
tersist, töötoa liiklusohutu-
sest ja kiivri olulisusest viis 
läbi Maanteeamet, esmaabi 
õpetas Eesti Punane Rist, 
temaatilise filmiõhtu sisus-
tas Eesti suurim noorte- ja 
lastefilmide korraldaja Just-
film ja hilisõhtune seiklus-
retk koos noorkotkastega. 
Üheskoos prooviti veel Türi 
skate-pargi rampe ja hooli-
mata mitte just kõige pare-
mast rannailmast ei jäänud 
ka ujumas käimata.

Erilist rõõmu tundsid 
poisid aga selle üle, et kõik 
said omale nõuetekohase 
ja kvaliteetse kiivri. Noo-
red ekstreemsportlased 

ja OnWheels trikivarus-
tuse poe esindajad Ras-
mus Paimre ja Rain Robert 
Randväli olid kiivrite üle-
andmiseks ekstra Võhmasse 
sõitnud ning rääkisid lisaks 
ka skate-pargi ohutusest ja 
demonstreerisid oma oskusi 
BMX ratastel trikitamises.

Õppepäevade lõpusünd-
mus toimus 7. juulil Viljan-
dis, kui üheskoos külastati 
ekstreemspordifestivali 
Viljandi BASH 2013 finaal-
võistlusi.

Tahan tänada osalejaid, 
kes olid positiivsed, sõbra-
likud ja käitusid viisakalt, 
ning lisaks kõiki abilisi: Kris-
tel Vahtra, Sirli Leier, Me-
rit Laan, Anneli Rikk, Kris 
Süld, Deeno Lippand, Ras-
mus Paimre, Rain Robert 
Randväli, Kurmo Piirsalu, 
Maire Juus, Gea Rumjantse-
va ja perekond Kirsipuu.

Tänu projekti 100% ra-
hastamisele SA Archimedes 
Euroopa Noored program-
mi poolt on noortele lähitu-
levikus veel huvitavaid ette-
võtmisi tulemas.

Turvalist trikitamist!

Riine Ant

(T)Ohutult lahe!SK Tääksi Fair Play Cup 2013 jalgpallilaager
Kohe peale Rootsist tur-

niirilt saabumist algas 
viis päeva (10.–14.juuli) 
kestev SK Tääksi Fair Play 
Cup 2013 jalgpallilaager 
Tääksi koolimajas. Laagris 
osales kokku 19 noort pois-
si ja tüdrukut vanuses 7–16 
eluaastat mitmest omavalit-
susest: Kõo vallast, Suure-
Jaani vallast, Võhma linnast 
ning Tallinnast.

Laagripäevadel toimu-
sid erinevad treeningud, 
mis arendasid lapsi nii füü-
siliselt kui tehniliselt. Viiel 
laagripäeval ei õnnestunud 
meil kordagi vihmapilve 
tabada ning nii timmisi-
me oma vormi lõõskava 
kuumuse käes. Päevad ei 
koosnenud üksnes tree-
ningutest, vaid külastasime 
piirkonna erinevaid üritusi. 
Ühiskülastusena olime pub-
likuks SK Tääksi – JK Vasa-
lemma U19 liiga 6:1 võidu-
mängul Suure-Jaanis, Laura 
Põldvere kontserdil Suure-
Jaani laululaval, külastasime 
Olustvere lossi erinevaid 
kodasid ja käisime samuti 
kanuumatkal Vanaõue puh-
kekeskuses Navesti jõel.

Eriti populaarseks ja 
pingutust nõudvaks kuju-
nes mäejooksude treening. 

Vaba aeg möödus samuti 
aktiivselt tegutsedes: uju-
mine, squash, kõksimise- ja 
penaltivõistlused ning loo-
mulikult õhtused jalgpalli-
lahingud laagriliste vahel. 
Laagris osalesid värsked 
Baltimaade meistrid, Ees-
ti neidude U17 koondise-
mängijad Sandra Reivik ja 
Saron Läänmäe, kes panid 
mõnedki poisid enam pin-
gutama, et mitte neile alla 
jääda. Nende professionaal-
sus, abivalmidus ja sõbralik 
suhtumine kaaslastesse on 

eraldi märkimist ning tähe-
lepanu vääriv.

Laagri lõpetas SK Tääk-
si Fair Play Cup 2013, kus 
osalesid SK Tääksi laagri-
liste koondis, SK Tääksi ja 
Viljandi JK Tuleviku nei-
dude ühisvõistkond, Tääk-
si, Kirivere ja Türi Ganvixi 
noormehed. Turniir kulges 
väga sõbralikus ja tõelises 
fair play õhkkonnas, kuna 
ei teenitud ainsatki hoiatust 
kollase kaardi näol. Finaali-
vastased Türi Ganvix ja SK 
Tääksi laagriliste koondis 

otsustasid turniirivõitja pe-
naltide abil ja seekord jäid 
peale kohaliku spordiklubi 
esindajad ning pälvisid tur-
niirivõidu.

Suured tänud laagri toe-
tajatele (Kultuurkapital, Va-
naõue puhkekeskus, Tääksi  
põhikool), kes olid abiks 
laagripäevade õnnestumise-
le, samuti lastele ja lasteva-
nematele!

Indrek Jegorov
SK Tääksi jalgpallitreener

Esireas vasakult: Tauno Toomsalu, Ainar Vainaru, Kevin Ibrus, Matthias Püvi, Taavi Lipp, Tarmo 
Soha, Jarmo Randmäe, ees külitab Marten Ritson.
Tagumine rida vasakult: Ragnar Kondel, Reiko Männik, Indrek Jegorov, Sarom Läänmäe, Jan-Erik 
Jegorov, Mark-Tanner Jegorov, Kärt Seil, Kristiina Kipper, Sandra Reivik, Aurelia Vainaru ja Mih-
kel Rohelpuu. Pildilt puudub laagri pesamuna Jaan Oskar Kalmus. Foto Auli-Õnne Vainaru.

05.–07.07.2013 toimus 
Rootsis jalgpalliturniir Sol-
lentuna Football Games 
2013, milledel osalesid ka 
SK Tääksi noored jalgpal-
lurid sünniaastaga 2001 
ja hiljem. Osalejaid oli nii 
Soomest, Eestist, Ameeri-
ka Ühendriikidest ja samu-
ti Rootsist, kokku üle 100 
võistkonna erinevate va-
nusegruppide peale kokku. 
Mängud toimusid kokku 6 
staadionil.

Saabusime kohale reede 
lõunal ja esimene mäng oli 
sama päeva õhtul, vastas-
teks Sollentuna FK Ost, kel-
le üle saavutasime 3:1 võidu. 
Väravate autoriteks olid Jar-

mo, Reiko ja Imre. Mängu 
võit oli hea sissejuhatus tur-
niirile.

Teisel päeval algasid 
meie mängud alagrupi tuge-
vaima klubi vastu. Mäng al-
gas väga tasavägiselt. Lõime 
karistuslöögist 2:2 viigivära-
va, kuid kohtuniku ebaselge 
otsus võttis meilt värava ja 
vähendas ilmselgelt pois-
te võitlusvaimu. Spänga IS 
– SK Tääksi 8:1, värava lõi 
Reiko.

Ka teistes mängudes 
tuli allavanduda ning tun-
nistada vastaste paremust:  
IF Brommapojkama – SK 
Tääksi 5:1, kus vastane lõi 
omavärava meie kasuks 

ning SK Tääksi – Sollentuna 
FK Nord 2:4, väravate auto-
rid oli meie poolel Reiko ja 
Matthias.

Saavutasime alagrupis 4. 
koha. Viimasel päeval toi-
musid miinusringi mängud, 
esimese kaotuseni. Siin jäi 
meie teekond lühikeseks, 
kuna vastased tegid meile 
esimeses kohtumises kolm 
rünnakut ja lõid kolm vä-
ravat muul ajal olime meie 
palli valdajaks ja ründavaks 
pooleks, aga väravat me ei 
suutnud lüüa. Sellest män-
gutulemusest oli äärmiselt 
kahju, kuna võimalus oli, 
aga resultaati ei olnud.

Reis kulges pallurite-
le väga hästi. Saime laeval 
pikalt reisida, harjutada 
lauajalgpalli treenerite ja 
poiste vahel. Jäime kõik 
terveks ja ka ilmad soosisid 
meie tegemisi. Saime samu-
ti Rootsi veekogus ujumas 
käia, mis jääb kindlasti pal-
judele meelde.

Täname siinjuures meie 
toetajaid, tänu kellele sai 
teoks SK Tääksi jalgpalluri-
te reis ja turniiril osalemine 
Rootsis: OÜ Prenton ja Ago 
Vingissar, Harri Aaltonen.

Indrek Jegorov
SK Tääksi jalgpallitreener

Ilma suurema kisa ja kärata 
ajavad petankarid oma asja 

– toimuvad Võhma selle aas-
ta karikasarja etapid.

Võidurõõmu on jõudnud 
maitsta:

I etapil Hillar Pus-
kar ja Ivan Ignatov,

II etapil Raivo Va-
res ja Aare Alliksaar,

III etapil Hillar Pus-
kar ja Raivo Vares,

IV etapil Raivo Ig-
natov ja Ivan Ignatov ning

V etapil Ilmar Roo-
sioks ja Raivo Ignatov.

Pärast viit etappi juhib 
2013. a karikasarja Ivan Igna-
tov, kelle positsiooni ohusta-
vad siiski üsna võrdselt Raivo 
Vares, Raivo Ignatov ning 
Ilmar Roosioks. Karikasarjas 
on pidada veel kaks etappi, 
siis arvame kehvema etapi tu-
lemuse välja ja selgubki võit-
ja. Kuues etapp loositavatele 
paaridele on kavas 21. juulil.

Ka koolinoori oleme ikka 
meeles pidanud. Arvestades, 
et parimatele on rahalised 
auhinnad, võiks osavõtjaid 
ka rohkem olla. Seni peetud 

Sport ja Võhma suvi

13. juulil kogunesid kolm 
korvpallimeeskonda taas 
omavahel jõudu katsuma 
meie linna korvpallivälja-
kule. Ilm oli tõeliselt suvi-
ne ja soosis selle turniiri 
läbiviimist igati. Turniiri 
korraldajad SK Võhma eest-
vedamisel tegid sõbralikku 
koostööd ja said oma tööga 
igati hakkama.

Turniiri esimeses män-
gus kohtusid võõrustajad 
SK Võhma meeskond (Vil-
jo Prantsus, Kuuno Tiitus, 
Enno Rohelpuu, Siim Vin-
gissar, Kevin Tiitus, Magnus 
Tiitus, Janno Leemet ja Rein 
Murik) ja Põltsamaa noorte 
meeskond, kus võhmaka-
tel polnud võimalust võita 
ja kaotus 28:50 oli tõsiasi. 
Võhma meeskonna resulta-

tiivsem oli 10 punkti visa-
nud Viljo Prantsus.

Teises mängus kohtu-
sid Põltsamaa võistkonnad 
omavahel, millest väljusid 
võitjana naaberlinna ve-
teranid tulemusega 35:27. 
Turniiri kolmandas mängus 
hakkas Võhma meeskond 
tugevalt vastu Põltsamaa 
veteranidele, kuid lõpus 
võõrustajad väsisid ja kao-
tus tuli siiski vastu võtta tu-
lemusega 37:20. Meie mees-
konna tulemuslikum oli 
Janno Leemet 12 punktiga.

Turniir läks igati korda ja 
Enno Rohelpuu korraldatud 
koosviibimine ka. Järgmine 
analoogne turniir peetakse 
jõulude ajal Võhma spordi-
hoones.

Aare Järvik

SK Tääksi poisid Sollentuna jalgpallimängudel

kahel etapil on parimaid koh-
ti jaganud Sven Lindau koos 
Markus Oderi ja Tõnis Lin-
dauga. Järgmine võistlus koo-
linoortele on kavas 28. juulil. 
Ikka lasteaia vastas oleval pe-
tangiplatsil.

Pärast karikasarjaga ühele 
poole saamist on kavas pida-
da meistrivõistlused üksik-
mängus, paaridele ja triodele. 
Nii leidub küllalt võistlusi, 
kus ka uutel üritajatel veel 
sellel suvel on võimalik end 
proovile panna ning ennast ja 
teisi üllatada.

Petankarite nimel
Mati Tiirmaa

Suveturniir korvpallis

Auhinnalised kohad võitnud 
vennaksed Tõnis ja Sven 
Lindau.
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Küljendus ja trükk:
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Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Viin on 
valge, kuid teeb nina punaseks ja nime mustaks”. Õi-
geid vastuseid laekus 15. Loosiõnn naeratas Ilme Tammele 
(Tamm). Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vas-
tusekupongid 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

ÕNNITLEME JUULIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

ÕNNITLEME AUGUSTIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Õnn ilmast iialgi ei kao,
on teda meie kõigi jaoks –

on naerus ja pisarais,
on ilmsi ja unelmais.

Võhma Linnaleht nr. 181
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

SAIMA SEPP
09.02.1938 – 16.06.2013

LEIDA VISTER
21.12.1921 – 28.06.2013

Mälestame

Võhma Linnaraamatukogu 
lahtiolekuajad

1. juunist kuni 25. augustini on 
kell 9.00–16.00.

Suletud laupäeval ja pühapäeval.

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused suures kirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

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

11.-14.juuli, N-P kirikunoorte suvepäevad JäPe
28. juuli, P Kalmistupüha Arussaares kell 11.00 

Pilistveres kell 13.00
18. august, P ERSP 25 aastat 

algus kell 12.00 kivikangrul, 
kell 13.00 jumalateenistus, 
kell 15.00 Heade mõtete talgud - 
Tuleviku Eesti

Juuni-august suvekohviku terrassikontserdid -
jälgi jooksvaid teateid.

89 06.07  SALME KÜBBAR
86 17.07  AINO ORULA
 19.07  VAIKE PANI
85 09.07  LEMBIT LENSMANN
84 08.07  DZIDRA PETTAI
83 16.07  ENDEL RÕUK
80 21.07  LEMBIT KIVIKAS
75 06.07  ENDA SAREAL
65 18.07  MARE RANK
60 26.07  MERIKE MASING

89 05.08  NIINA KAASIK
88 03.08  ERMIIDE-ELVIINE SOIDLA
 21.08  JOHANNES SIBUL
87 27.08  LIVIA KELDER
 31.08  ARMILDE ROOTS
86 03.08  MEIDA BONDER
82 25.08  KSENIA LÄÄN
81 16.08  ELVI KIVIKAS
80 29.08  AGNES LAOS
75 26.08  VAIKE-AIVI SILLAT
70 03.08  RÜNNO ÕBENIK
65 04.08  ERIKA LINDPERE
 05.08  REIN LIPPUR
 21.08  LIIVI FEODOROVA
60 17.08  LIIA IVANOVA
 25.08  TAIVI LINK

MÜÜA MAAMAJA Viljandimaal, 
Kõo vallas, 2 km kaugusel Kõo keskusest.

Tel 512 7665.

JÄRGMINE LINNALEHT ILMUB SEPTEMBRIS.

SOPHOKLES

Ilukirurg

Anemoon

Tulu

Luuletaja

Näitav 
asesõna

Metall

Sinu

Hoov

Tsoon

Tänav

Number

Valgusti

Amper

Ruumikas

Doktor

Sidesõna

Lind

Randumata

Sõjaretk
Fahelmanni 
sünnikoht

Teatme-
teos

Pinnaühik

Telefoni 
leidur










Avar

Pooleldi 
inimene 
pooleldi 
hobune

Rooma 
500

Noor 
siga

Liim

Jõukas Terariist
Euroopa 
meister

Kohupiim
Tšehhovi 
näidend

Arseen Raadius Jälle Naishääl Noot Reputat-
sioon

Titaan

Tehnika-
teadlane

Mina

P-Eesti 
rand

Metroo

El 92

Estraad

Tsoon

Veendu-
mus

Rikas

Puuvillriie

Kala

Nurm

Veerand-
aasta

Amper

Nõu kate

Rooma 
1000

Siug

Ette 
kandma

Rõuk
Vokaal-
soolo

Trepi osa
Kraani-
kauss

Taat
Hõbe

Pindala
Raadius

Silmus
Seesama

Raadium
Paiguta-

ma

Rahaühik
Öelda

Taat
Läm-

mastik

Planeet
Luba

Moes
Pindala

Kelvin
Lehekuu

Jalus
Väike 
laev

500
Aasia riik

Petis
Balleti-
tantsija

Ohver
Jorjen

Paluma
Asula

Sama 
vokaal
Lapse-
vanem

Varandus
Tuhanõu

Sammus
Amper

Kaalium
Amper

Majand
Mand-
ragora

La-diees
Valitseja

Kirjastus
Noos

Naatrium
Raha

Ürgveis
Jäätmed

Mõista
Euroopa 
nõukogu

Kõrvaldan
Mi

Moor
Doktor

Laurent-
sium
Noot

Riisiviin
El. 92

Räni
Arseen

Astaat
Sideõna

Saaremaa 
laht
Aar

,






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.


