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Kord saabub aeg, kui see meie maailm on täidetud rahuga.
Kes toob selle radikaalse muudatuse?
Need oleme sina ja mina ja meie kõik koos.
Meie ühtsuse südamed hakkavad levitama rahu
üle kogu maailma pikkuse ja laiuse.

Kuidas me võime kogeda rahu?
Mitte rääkides rahust,
vaid sammudes mööda rahu teed.

Rahujooksu initsiaator Sri Chinmoy

1. augustil kell 16.00 Võhma linna päevade avamine
Linna autasude üleandmine

Mõlemal päeval
Kell 11.00–17.00 KÄSITÖÖNÄITUS (linnavalitsuse I korruse 
saalis)
Kell 11.00–17.00 Võhma MUUSEUM (linnavalitsuse II korrusel)
Käsitöötelgis näomaalingud lastele (Viivika Lepp)
Hobusega ratsutamine Silla lastealal

2. augustil 
Kell 13.30 sõidab Võhmas AJALOORONG (giidiks Endel 
Rõuk), sõit algab linnavalitsuse eest (Tallinna 15)
12.00 ja 15.00 teeb rong ka ilma giidita sõitu Võhma vahel
kell 17.00 HOBIAUTODE DEMONSTRATSIOON (Tallinna tä-
naval)

LASTEALA MUDILASTELE (linnavalitsuse taga)
1. august: võistlusmängude päev
2. august: laulu- ja tantsumängude päev
Viljandi Nukuteatri etendus “NIF NUF NAF-i lugu”

NOORTEPROGRAMM
Mõlemal päeval avatud 11.00–17.00 Mündi platsil Pop-up 
kohvik muusika ja toredate ajaveetmise võimalustega (sumo 
maadlus, skyrunnerid, töötoad, lauamängud jne).
1. august
Õpitoad:
• HIP-HOP tantsu õpituba (Tantsukool JJ-Street Türilt, õpeta-

ja Enriko Pedaksalu)
• Skatepargi õpituba (õpetab Deeno Lippand skatepargis)
Veepalli sõda kooli ees ja ümber
Trikitõukeratta võistlus skatepargis

SPORDIPROGRAMM
1. august
11.00–19.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused ranna-
võrkpallis (kooli võrkpalliplatsil, 3-liikmelised võistkonnad)
15.00 Skatepargi õpituba (skatepargis, õpetab Deeno Lippand)
15.00–18.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused saskus 
(Vaba Aja Keskuses)
17.00 Trikitõukeratta võistlus (skatepargis)
18.00 Puusaagimise võistlus (kooli juures)
2. august
10.00–13.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused lauaten-
nises (koolimajas)
11.00–13.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused koroonas 
(linnavalitsuse platsil telgis)
12.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused males (Vaba Aja 
Keskuses)
12.00 Sõpruskohtumine naiste jalgpallis: JK Rakvere Naiselikud 
ja Suure-Jaani Juventus Daamid (koolimaja juures staadionil)
15.00 Võhma Vägilane (meestele ja naistele, lava juures)

TÖÖTOAD KÄSITÖÖTELGIS
1. august
Karaski- ja võitegu (Piimandusmuuseum)
Kilgipilli valmistamine (Heini Soobik)
Lepatriinu kivide maalimine
Nukutegemise töötuba (Cilly Sarv)
Taaskasutuse õpituba (Kristi Talv)
Kunstiringi töötuba
2. august
Bonifatiuse Gildi töötoad (Shamballa käepael + nahk)
Portreede maalimine (Natalja Remmer)
Nukutegemise töötuba (Cilly Sarv)
Peremängud (kunstiring)

Linnapäevade info

Selle aasta südasuvel külastab Eestit ülemaailmne tõr-
vikuga rahujooks Sri Chinmoy Oneness-Home Peace 

Run (World Harmony Run) tähistades oma 27. aastapäeva. 
Rahvusvaheline 10–14-liikmeline jooksumeeskond startis 
veebruari lõpus Lissabonist, läbib kõik Euroopa riigid ja fi-
nišeerub oktoobris Belgradis. Ka sinul, hea võhmalane, on 
võimalus rahujooksust osa võtta. 

Jooksjate tervitamine toimub 25. juulil kell 11.30 Võh-
ma Vaba Aja Keskuse ees, kus võtab sõna meie linnapea 
ja musitseerib Mait Reimann. Meie jooksjatest on külali-
si saatmas Ralf Raaga. Pärast vastuvõttu liiguvad külalised 
edasi Olustvere poole. Oled oodatud külalisi tervitama ja 
ka ise kaasa jooksma just nii palju, kui sulle endale sobib. 

Rohkem infot: 
Birgit Haan 56 485 357 birgit@vohma.ee
Silvia Murro 52 51 635 vak@vohma.ee

Rahujooks saabub Võhmasse! 
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Võhma Linnavolikogu töömailt

Kes teeb, see jõuab!
Südasuvi oma kõigi pakutavate hüvedega on alanud: 

päiksepaistelised ilmad, soe merevesi ja palju tore-
daid inimesi. Selles kõiges on üsna raske oma mõtteid 
koondada ja meenutada, mis olnud ja mis meil tulemas. 
Nii nagu ütles üks kirjanduslik tegelane Salomon „No ei 
tule vaimu peale!“

Alustan siis jaanipäevast Võhmas. Selle aasta Viljandi 
Maakaitsepäev toimus Võhmas. Kuigi ilmataat mängis 
sel aastal jaanipäeval vingerpussi, läksid meie tegemised 
korda. Päevasel üritusel oli osalejaid väga palju ja rõõm 
oli suur, et meie enda linnarahvas ja ümberkaudsed olid 
sel päeval tulnud uudistama, mis meil toimub. Suured 
tänusõnad kõigile esinejatele, kes sel päeval pakkusid 
vaatamist ja kuulamist. Tänan ka kõiki abilisi, kes aitasid 
tehnilise poole pealt üritust korraldada: Vaba Aja Kesku-
se töökat peret, Võhma ELKO töötajaid ja vabatahtlikke 
abilisi.

Õhtune jaanipäev kujunes tervisepargis väga meele-
olukaks. Sai võistelda, tantsida, laulda ja saata laternaga 
teele oma salasoovid. Jaanipäev metsas andis kinnitust 
sellele, et ka järgmisel aastal saab jaanituli seal toimuma. 
Uuel aastal seame eesmärgiks parki korrastada ja rajada 
sinna statsionaarne lava. Jaanipäeva aitasid korraldada 
Vaba Aja Keskus ja kohvik Võhma töökas kollektiiv.

Alates juunikuust on meil tööl noorsoo- ja sporditöö 
spetsialist, kes aitab korraldada meie noorte tegevust 
linnas. Igal kolmapäeval on avatud kaarhalli noortetuba 
ja ühiselt tehakse erinevaid väljasõite ning korraldatakse 
põnevaid üritusi. Aasta algul sai planeeritud ja esitatud 
koostööprojekt Võhma, Imavere ja Kõo valla noortega. 
Projekt sai esitatud Euroopa Majanduspiirkonna toetus-
te programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvooru „Ko-
gukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Meie pro-
jekt kandis nime „Kogukond märkab, toetab ja abistab“. 
Kokku laekus 37 taotlust. Justiitsministeerium otsustas 
neist toetada kaheksat. Meie ühisprojekt sai positiivse 
vastuse!  Projekti kestus on 2015. aasta novembrini. 
Toimuvad erinevad koolitused lastele ja lastevanemate-
le, mitu koostöölaagrit riskirühma sihtgrupile. Projekti 
infot jagame kohalikes ajalehtedes ja noorsootöötajate 
kaudu. See ühisprojekt näitab, et maakonna omavalit-
suste piirid ei takista tegemast omavahelist koostööd.

Sügisest tahame uuendusi sisse viia Võhma muu-
sikakooli tegevustesse. Uuest kooliaastast planeerime 
puhkpilliõpet ja soovime luua Võhmasse oma väikese 
puhkpilliorkestri. Hetkel käivad läbirääkimised erine-
vate osapooltega. Puhkpilli tegevust aitab meil käivitada 
Bert Langerer Viljandi muusikakoolist. Tahame pakkuda 
pilliõpet huviharidusena ka lastele, kes ei käi muusika-
koolis, aga oleksid huvitatud pillimängimisest ansamb-
lis. Lapsed, kes aga soovivad muusikat õppida süvene-
numalt, saavad seda teha muusikakoolis. Ootame enda 
ansamblitesse lapsi ka naaberomavalitsustest. Augustis 
paneme lõpliku plaani paika ja tutvustame seda ka teis-
tele huvilistele.

1. ja 2. augustil ootame kõiki Võhma linna päevadele 
ja Kesk-Eesti laadale. Tegevust peaks jaguma igale eale. 
Noorteprogramm on põhiliselt reedesel päeval. Lisaks 
on planeeritud mõlemale päevale erinevad töötoad kä-
sitöö valdkonnas. Võhma lasteaednikud aitavad kahel 
päeval sisustada lasteala.

MTÜ Spordiklubi Võhma viib mõlemal päeval läbi 
mitmed sportlikud tegevused. Uueks tegevuseks on 
rammumehe asemel Võhma Vägilase valimine, kus on 
erinevad jõukatsumised naistele ja meestele. Laupäeval 
saab näha naiste jalgpalli, kus omavahel mängivad Suu-
re-Jaani ja Rakvere naised. Samal õhtul toimub ka ho-
biautode paraad, kus toimub ka masinate tutvustamine. 
Mõlemal päeval on pakkuda palju huvitavat, nii et jälgige 
reklaame ja tulge kohale.

Selleks korraks siis kõik. Puhake, reisige, nautige suve 
ja koguge energiat, et sügisel ja talvel olla täis optimismi 
ja tegutsemistahet.

25. juuni istung toimus lin-
navalitsuse istungite saalis. 
Istungit juhatas linnavoliko-
gu esimees Leida Kuld, pro-
tokollis Siiri Voll.

Istungist võtsid osa linna-
volikogu liikmed: Riine Ant, 
Ülle Helü, Tiit Kruusimäe, 
Leida Kuld, Hannes Männik, 
Luule Tiirmaa, Eha Trei, Ago 
Vingissar, Jaan Voll, Elke Kla-
ra Wüthrich, puudus Enna 
Tikas. Kutsutud külalised: 
linnapea Anneli Siimussaar 
ja linnavalitsuse liikmed: Lea 
Ibrus, Kersten Kattai, Tiina 
Ranne. 

1. Võhma Linnavoliko-
gu 30.06.2006 määruse nr 
14 “Võhma linna põhimää-
rus” muutmine, II lugemi-
ne

Kuulati A. Siimussaare 
ettekannet. 

Otsustati (poolt 10):
1.1. Lõpetada „Võhma 

Linnavolikogu 30.06.2006 
määruse nr 14 ,,Võhma linna 
põhimäärus” muutmine“ tei-
ne lugemine.

1.2. Teha nimetatud mää-
ruses järgmised muudatu-
sed:

a) paragrahvi 45 sõnasta-
takse järgmiselt:

,,Linnapea äraolekul või 
käesoleva põhimääruse § 43 
4. lõike punktides 3–5 nime-
tatud juhtudel asendab teda 
käesoleva põhimääruse § 46 
5. lõikes nimetatud linnava-
litsuse korraldusega määra-
tud linnavalitsuse liige. Kui 
asendajaks määratud linna-
valitsuse liige on ära, asen-
dab linnapead vanim kohal-
olev linnavalitsuse liige.”;

b) paragrahvi 612 sõnas-
tatakse järgmiselt:

,,(1) Võhma linna eelar-
vestrateegia on linna arengu-
kava osaks olev fi nantsplaan 
nelja eelseisva eelarveaas-
ta kohta. Eelarvestrateegia 
koostatakse arengukavas 
sätestatud eesmärkide saa-
vutamiseks, et planeerida 
kavandatavate tegevuste fi -
nantseerimist.”

----------
Linna põhimääruse 

terviktekstiga on võima-
lik tutvuda RiigiTeatajas 
https://www.riigiteataja.ee/
akt/408072014032.

2. Võhma linna 2013.  a 
majandusaasta aruande 
kinnitamine

Esmalt anti sõna linna-
pea A. Siimussaarele, seejä-
rel kuulati pearaamatupidaja 
T. Ranne ettekannet ja selgi-
tusi 2013. a konsolideeritud 
majandusaasta aruande koh-

ta. Linnavalitsuse ettepanek 
oli 2013. a majandusaasta 
aruanne kinnitada.

L. Tiirmaa esitas revisjo-
nikomisjoni arvamuse 2013. 
a konsolideeritud majandus-
aasta aruande kohta ja ette-
paneku aruanne kinnitada.

Otsustati (poolt 10): 
Kinnitada Võhma linna 
2013. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

3. Võhma Linnavoliko-
gu revisjonikomisjoni töö-
kavajärgse kontrolli tule-
muste kinnitamine

Revisjonikomisjoni esi-
mees L. Tiirmaa esitas revis-
jonikomisjoni töökavajärgse 
kontrolli kohta kokkuvõtte 
projitseerides märksõnad 
slaidiprogrammina seinale.

Küsimusi esitasid ja sõna 
võtsid A. Vingissar, R. Ant, 
E. K. Wüthrich, L. Kuld, 
kommentaari esitasid H. 
Männik, E. Trei, J. Voll. K. 
Kattai esitas kokkuvõtvalt 
AS Võhma ELKO nõukogu 
seisukohad otsuse eelnõus 
esitatud ettepanekute kohta.

Otsustati (poolt 10): 
Kinnitada kontrolli tule-
mused vastavalt 06.06.2014 
revisjoniaktile. Hinnata AS 
Võhma ELKO tegevusega 
seonduv rahuldavaks ning 
kinnitada ettepanekud, mida 
edaspidi järgida:

1) täpsustada AS Võhma 
ELKO üldkoosoleku koos-
seis ja pädevused, kutsuda 
edaspidi vastavalt põhikirja-
le kokku korraline üldkoos-
olek;

2) üldkoosolekul teha ot-
sus nõukogu liikmete tasus-
tamise osas;

3) nõukogul analüüsida 
enda ja juhatuse rolle ning 
püsida tegevuses oma päde-
vuste piirides;

4) nõukogu protokollid 
hoida linnakantseleis sarna-
selt volikogu ja selle komis-
jonide protokollidega;

5) nõukogu koosolekute 
protokollimisel lähtuda põ-
hikirjas kirjeldatust;

6) juhatuse poolt nõu-
kogu koosolekul antud 
ülevaade aktsiaseltsi ma-
janduslikust tegevusest või 
majandusolukorrast esitada 
nõukogu protokolli lisana;

7) linna eelarve koos-
tamise perioodil koosta-
da aktsiaseltsi tegevuskava 
(+ eeldatavad tulud-kulud, 
valdkonniti prognoosid);

8) kooskõlas linna aren-
gukavaga ja eelarvestratee-
giaga koostada aktsiaseltsi 
perspektiivplaan;

9) aktsiaseltsi poolt oste 
sooritades järgida riigihange-
te korraldamise üldpõhimõt-
teid ning suuremate ostude 
puhul lähtuda riigihangete 
seaduses sätestatud riigihan-
ke maksumuse piirmääradest 
ja neid ületades viia parima 
pakkuja väljaselgitamiseks 
läbi hankemenetlus;

10) analüüsida võimalusi 
ja vajadusi aktsiaseltsi aren-
guks kõigis aktsiaseltsi tege-
vusvaldkondades;

11) iga hinnamuutuse 
(hinnatõus, -langus kliendi 
jaoks, lepingu sõlmimisel lin-
naga jne) aluseks peab olema 
taasesitamist võimaldaval 
kujul kalkulatsioon;

12) analüüsida aktsia-
seltsi kui organisatsiooni 
arengut ja viia läbi vajalikud 
muudatused aktsiaseltsi juh-
timisel, töös personaliga, 
töökorralduses;

13) analüüsida võimalusi 
teenuse osutamisel ja teavi-
tustegevuses kliendikesksuse 
tõstmiseks;

14) avalikustada linna ko-
dulehel aktsiaseltsi kontak-
tandmete hulgas ka e-posti 
aadress.

4. Linnavolikogu ko-
misjonide töö aruanded

Sõna anti L. Tiirmaale 
revisjonikomisjoni töö aru-
andeks, komisjoni tööst on 
kokkuvõtted kahes eelnevas 
päevakorrapunktis.

J. Voll esitas kokkuvõtte 
eelarve- ja arengukomisjoni 
tööst. Linnapea oli palunud 
komisjonil eelnevalt arutada, 
mida edasi teha maha kan-
tud tuletõrjeautoga. Arutluse 
käigus jõuti otsusele: anda 
tuletõrjeauto vanarauaks 500 
euro eest.

E. K. Wüthrich kandis 
ette sotsiaalkomisjoni aru-
ande.

H. Männik esitas haridu-
se- spordi- ja kultuurikomis-
joni 2014. a esimese poolaas-
ta tegevuse kokkuvõtte.

Volikogu esimees L. Kuld 
tänas kõiki komisjone tehtud 
töö eest.

5. Võhma linna heakor-
rakonkursi tulemuste kin-
nitamine

J. Voll tutvustas eelar-
ve- ja arengukomisjoni kor-
raldatud heakorrakonkursi 
tulemusi. Linnaelanikelt oli 
tähtajaks 10. juuniks esita-
tud 5 ettepanekut, sellest 3 
kodude ja 2 ettepanekut ühe 
asutuse kohta. Võitjad saa-
vad Sõbra poe kinkekaardid 
väärtuses 125 eurot (kodu) ja 
35 eurot (asutus). Linnavalit-

susel korraldada võitjate pre-
meerimine ja tunnustamine 
vastavalt korrale.

Otsustati (poolt 9, A. 
Vingissar ei hääletanud): 
Kinnitada 2014. a heakorra-
konkursi võitjaks
a) kodude arvestuses Eha 

tn 2 (Evi Mustik);
b) asutuste arvestuses Tartu 

1a (Prenton OÜ).
6. Linnapea puhkus ja 

asendamine
L. Kuld tutvustas linna-

pea puhkusele lubamise ot-
sust.

Otsustati (poolt 10):  Lu-
bada Võhma linnapea Anneli 
Siimussaar põhipuhkusele 
kahel järgneval perioodil: 
03.–18.07.2014 (16 kalendri-
päeva) ja 11.–17.08.2014 (7 
kalendripäeva). Linnapead 
asendavad tema puhkuse ajal 
linnavalitsuse liikmed järg-
miselt: 03.–10.07.2014 Tiina 
Ranne; 11.–18.07.2014 Lea 
Ibrus; 11.–17.08.2014 Kaja 
Notta.

7. Info ja kirjavahetus
Kuulati linnapea A. Sii-

mussaare infot:
7.1. linnapea teavitas vo-

likogu tema arvamise kohta 
Suure-Jaani Vallavalitsuse 
ajutise komisjoni (tervise-
keskuse rajamine) liikmeks, 
ühtlasi teavitas oma kuulu-
misest teistesse ühingutesse: 
Korteriühistu Sinilille, MTÜ 
Imavere Tubateater, MTÜ 
Lõuna Järvamaa Koostööko-
gu hindamiskomisjoni liige.

7.2. Holstre-Pollis 19. 
augustil toimuvatest KOV-
ide spordipäevast osavõtust 
anda teada 8. augustiks.

7.3. AS Lõuna-Eesti 
Hooldekeskuse koostööet-
tepanek ja info Põltsamaale 
150-kohalise hooldekodu 
ehitamise kohta, mis peaks 
valmima 2015. a sügisel.

Otsustati: jätkata koos-
tööd AS Lõuna-Eesti Hool-
dekeskusega, praegu on 
nende Hellenurme Kodus 
teenusel neli Võhma elanik-
ku, nende kodule lähemale 
tulemise võimalus on igati 
tervitatav, anda meiepoolne 
toetuskiri koostöö arendami-
se võimalikkusest üldhool-
dusteenuse valdkonnas.

Järgmine linnavolikogu 
istung toimub 27. augustil 
2014 algusega kell 15.00 
Võhma Linnavalitsuse is-
tungite saalis.

Allikas: linnavolikogu 
protokoll ja õigusaktid

Linnapea veerg

Anneli Siimussaar 

Kallid käsitöötegijad,
ootan Teie käsitöid linnapäevade käsitöönäitusel ekspo-
neerimiseks
28. juulil kell 14–17 linnavalitsuse I korruse saalis.

Esitatavad käsitööd peaksid olema puhtad ja viimistletud.
Info 5892 4900 Cilly

Heakorrakonkursi võitja kodude arvestuses ja asutuste arvestuses. Fotod Aimar Ranne.
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Keset suve jõustunud 
k o r r a k a i t s e s e a d u s 

tõi uued tuuled käskude 
ja keeldude, võimaluste ja 
vastutuse osas. Toon väl-
ja kolm olulisimat teemat, 
mida üks keskmine eestla-
ne, nimetagem teda Mar-
koks, kindlapeale teada 
võiks.

Häiriv joodik või vagur 
napsisõber. On võimalik, et 
avalikus kohas alkoholi kur-
gust alla kallaval ja sellega 
teisi häirival Markol tuleb 
valmis olla sekeldusteks po-
litseiga. Selleks läheb tarvis 
vaid üht keskmist elanikku, 
keda Marko viinavõtt häi-
rib ning kes sellest politseile 
teada annab. Kultuurne pik-
nik sõprade ja klaasi veiniga 
tõenäoliselt kõrvalisi ei häiri. 
Markot säästab sekeldustest 
ja politseid protokollipaberi 
määrimisest see, kui mees ja 
tema pudel sõbralikult lahku 
lähevad. Samuti saavad kõik 
heatahtlikud inimesed Mar-
kole soovitada sobilikumaid 
kohti janu kustutamiseks. 
Oluline on siinkohal ka vih-
jata, et õigus avalikus kohas 
alkoholi tarbida ei tähenda 
kohustust seda teha. Vanasõ-
na, mis siinkohal hästi pas-
sib: “Võta pits ja pea aru!”.

Mürgeldav naaber või 
hilisõhtune askeldaja. On 
võimalik, et politsei kopu-
tab keset päist päeva Mar-
ko uksele, sest ta on teinud 

põrgulärmi, mida turri aetud 
naabrid enam ei kannata. 
Öörahu piiraeg vahemikus 
kell 22.00–06.00 ei tähenda, 
et muul ajal võib möirata nii 
kuis süda lustib. Samuti ei saa 
sellest järeldada, et kui naab-
rite pisipere punkt kell 22 sil-
ma looja pole lasknud ja sei-
na tagant nutust vastuolekut 
magamaminekule kostub, 
tuleks korrakaitsjatele sel-
lest teada anda. Tavapärase 
elutegevuse käigus tekkivad 
hääled ei ole kõik ühtmoodi 
rikkumised. Mõistagi on aga 
üksteisega arvestamine alati 
naabritevahelise läbisaamise 
heaks märksõnaks.

Liiklushuligaan või lõ-
bus kulgeja. On võimalik, 
et politsei peatab Marko 
sõiduki, kui ta otseselt ka 
ühegi seaduspügala vastu ei 
eksi. Uues korrakaitseseadu-
ses on politseinikele jäetud 
enam vabadust erinevatel 

põhjustel sõidukite peatami-
seks ja kontrollimiseks. Juht, 
kes täna liikleb korralikult, 
ent on varasemalt purjus-
päi roolist tabatud? Politsei 
kontrollib. Öisel ajal küla-
vaheteedel sihitult hiiliv ja 
kahtlustäratav BMW? Polit-
sei kontrollib. Kui juhtidega 
on kõik korras, lähme sõp-
radena laiali. See ei ole kel-
legi asjatu tülitamine, vaid 
hoopis ohutõrjeline vestlus 
turvalise keskkonna tagami-
seks.

Väiksemaid muudatu-
si on teisigi, kuid ehk on 
kõige õigem alustada neist, 
mis keskmist eestlast enam 
puudutavad. Enim kätte-
paistev muutus ongi seotud 
just alkoholiga, kuid ma esiti 
ülemäära ei muretseks. Ka 
tubakaseaduse muudatus oli 
suitsetajatele hirmuäratav, 
kuid sujuv pööre viis selle-
ni, et meil on märgatavalt 
suitsuvabam ja tervislikum 
elukeskkond. Ehk rihivad 
inimesed oma suhtumist 
nüüdki ses suunas, et kuna 
keegi ei soovi saada teisi 
häirivaks joodikuks, jäävad 
tänavapildist Säästu Kange 
või piiritus jätkuvalt välja. 
Kindlasti julgustan inimesi 
politseinikega vestlema, kui 
tegemist on ülal nimetatud 
muredega, ja uurima, millal 
saab napsisõbrast häiriv joo-
dik, hilisõhtusest askeldajast 
mürgeldav naaber ja lõbusast 
kulgejast liiklushuligaan.

Maarja Punak
Veebikonstaabel

Linnavalitsuse istungitel
19. juuni 2014

Nõustuti maaüksuse (ga-
raaž) ostueesõigusega erasta-
misega Ralf Toomelile.

Otsustati määrata ja 
maksta toimetulekutoetust 6 
avalduse esitanule summas 
673,30 eurot. Kinnitati lin-
navalitsuse sotsiaalkomisjoni 
ettepanek linna eelarvest sot-
siaaltoetuste maksmise kohta 
ning otsustati:
• maksta ühekordset toetust 

ühele avalduse esitanule 
summas 50 eurot;

• kinnitada lasteaia toidura-
hatoetuse suuruseks mai-
kuus kokku 201,98 eurot 
10 taotlejale.

Väljastati puudega ini-
mese sõiduki parkimiskaart 
viieks aastaks. Linnavalitsus 
otsustas eraldada sotsiaalelu-
ruumid ja AS Võhma ELKO-l 
sõlmida isikutega üürilepin-
gud tähtajaliselt üheks aas-
taks.

Kehtestati alates 1. juulist 
2014 Võhma Linnavalitsuse 
ja linnavalitsuse hallatavate 
asutuste (Võhma Lasteaed 
Mänguveski, Võhma Güm-
naasium, Võhma Linnaraa-
matukogu, Võhma Vaba Aja 
Keskus, eakate päevakeskus, 

Võhma Linnaleht) poolt osu-
tatavate teenuste hinnad.

Kehtestati Võhma Lin-
navalitsuse liikmete töö-
valdkonnad ning linnapea ja 
linnavalitsuse liikmete asen-
damise kord.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Võhma linnas 
Aia 7 asuva elamu rekonst-
rueerimiseks.

21. juuli 2014
Otsustati määrata ja 

maksta toimetulekutoetust 5 
avalduse esitanule summas 
687,64 eurot. Kinnitati lin-
navalitsuse sotsiaalkomisjoni 
ettepanek linna eelarvest sot-
siaaltoetuste maksmise kohta 
ning otsustati maksta ühe-
kordset toetust 3 avalduse 
esitanule kogusummas 170 
eurot. Otsustati määrata ja 
maksta vajaduspõhist pere-
toetust 12 avalduse esitanule 
summas 172,62 eurot.

Linnavalitsus otsustas 
moodustada linnavalitsuse 
sotsiaalkomisjoni 4-liikmeli-
sena: komisjoni esimees Lea 
Ibrus ja liikmeteks: T. Rem-
mer, M. Enno ja A. Vissak. 
Sotsiaalkomisjoni ülesanne-
teks on riigieelarvest Võhma 

linna eelarvesse sotsiaaltoe-
tuste maksmiseks eraldatud 
vahendite ja nende ülejäägist 
toimetuleku soodustamiseks 
sotsiaaltoetuste ja sotsiaal-
teenuste maksmise avalduste 
menetlemine ja ettepaneku-
te tegemine linnavalitsuse-
le toetuse määramiseks või 
määramata jätmiseks ning 
vajaduspõhise peretoetuse 
taotluste menetlemine ja toe-
tuse määramine.

Väljastati kasutusluba 
Võhma katlamaja alajaama 
piirkonna 0,4 kV kaabelliini-
de rekonstrueerimisel Tallin-
na, Silla ja Õuna tänavatel. 
Väljastati ehitusluba elamu 
rekonstrueerimiseks asuko-
haga Aia 7 Võhma linn.

Linnavalitsus otsustas 
eraldada sotsiaaleluruumi ja 
AS Võhma ELKO-l sõlmida 
isikuga üürileping tähtajali-
selt üheks aastaks.

Otsustati sotsiaaltoetus-
te ja -teenuste osutamiseks 
eraldatud vahenditest maksta 
ühele isikule hoolekandeasu-
tuses viibivate inimeste toe-
tust.

Allikas: linnavalitsuse 
protokollid ja õigusaktid

Teenuste hindade kehtestamine
Võhma Linnavalitsuse 19.06.2014 korraldus nr 112

1. Kehtestada alates 1. juulist 2014 Võhma Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste 
(Võhma Lasteaed Mänguveski, Võhma Gümnaasium, Võhma Linnaraamatukogu, Võhma Vaba 
Aja Keskus, eakate päevakeskus, Võhma Linnaleht) poolt osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.1 Paljundustööd
1.1.1 must-valge koopia A4 formaadi ühepoolne lehekülg  0,10 eurot
1.1.2 must-valge koopia A4 formaadi kahepoolne lehekülg  0,20 eurot
1.1.3 must-valge koopia A3 formaadi ühepoolne lehekülg  0,20 eurot
1.1.4 must-valge koopia A3 formaadi kahepoolne lehekülg  0,40 eurot
1.2 Printimine
1.2.1 must-valge teksti väljatrükk A4 formaadile 1 lehekülg  0,20 eurot
1.2.2 must-valge pildi väljatrükk A4 formaadile 1 lehekülg  0,30 eurot
1.2.3 värvilise teksti väljatrükk A4 formaadile 1 lehekülg  0,30 eurot
1.2.4 värvilise pildi väljatrükk A4 formaadile 1 lehekülg  0,45 eurot
1.3 Skaneerimine
1.3.1 pildi või teksti 1 lehekülg  0,30 eurot
1.4 Käsikirjast teksti trükkimine
1.4.1 ½ A4 lehekülge  0,65 eurot
1.4.2 A4 lehekülg  1,30 eurot
1.5 Faksi saatmine ja vastuvõtmine
1.5.1 vastuvõtmine 1 lehekülg  0,10 eurot
1.5.2 saatmine 1 lehekülg  0,20 eurot
1.5.3 saatmine välismaale 1 lehekülg  0,30 eurot
1.6 Kuulutuste avaldamine Võhma linnalehes
1.6.1 õnnitlus, mälestuskuulutus, kaastundeavaldus, jõulutervitus  3,20 eurot
1.6.2 reakuulutus [kuni 3 rida (75 tähemärki),  1,60 eurot
             iga järgnev rida (25 tähemärki)]  + 0,50 eurot
1.6.3 kuulutus raami sees 1 moodul (41 mm x 41 mm)  1,60 eurot
1.6.4 kuulutus raami sees koos logo või väikese pildiga 1 moodul  3,20 eurot
1.6.5 reklaamkuulutus 1 moodul  5 eurot
1.6.6 reklaamartikkel suurusega ½ A3 lehekülge  6,50 eurot
1.6.7 reklaamartikkel suurusega A3 lehekülg  10 eurot
1.6.8 tänuavaldused ning linna hallatavate asutuste kuulutused  tasuta
1.7 Laudade ja pinkide laenutamine 1 ööpäevaks
1.7.1 lauaplaat + pukid (0,8 m x 3,6 m) 0,30 eurot ese (2 tk)
1.7.2 lauaplaat + pukid (0,8 m x 3 m) 0,30 eurot ese (5 tk)
1.7.3 laud (2 m) 0,30 eurot ese (10 tk)
1.7.4 pink (6 m) 0,30 eurot ese (14 tk)
1.7.5 pink (3 m) 0,30 eurot ese (15 tk)
1.7.6 pink (2 m) 0,30 eurot ese (20 tk)
1.8 Linnavalitsuse väikebussi (15 kohta) üürimine 
1.8.1  iga läbisõidetud kilomeetri eest    0,50 eurot
1.9 Video laenutamine 1 ööpäevaks
1.9.1 Linnapäevade video  0,65 eurot
1.10 Pesu pesemine pesuvahendiga
1.10.1 1 masinatäis lühike pesuprogramm  0,80 eurot
1.10.2 1 masinatäis pikk pesuprogramm  1,00 eurot
1.11 Pesu pesemine kliendi pesuvahendiga
1.11.1 1 masinatäis lühike pesuprogramm  0,70eurot
1.11.2 1 masinatäis pikk pesuprogramm  0,80 eurot
1.12 Pesu kuivatamine 
1.12.1 1 masinatäis  0,50 eurot
1.13 Duši kasutamine
1.13.1 duši kasutamine ½ tundi   0,50 eurot
1.14 Ruumi üürimine kuni 3 tunniks
1.14.1 lasteaia saal  12,80 eurot
1.14.2 gümnaasiumi aula  32,00 eurot
1.14.3 gümnaasiumi spordisaal   19,20 eurot
1.14.4 gümnaasiumi söögisaal koos köögiga  32,00 eurot
1.14.5 gümnaasiumi klassiruum  12,80 eurot
1.14.6 vaba aja keskuse saal   32,00 eurot
1.14.7 vaba aja keskuse konverentsisaal  19,20 eurot
1.14.8 päevakeskuse ruumid  9,60 eurot
1.15 Ruumi üürimine alates 4. tunnist 
1.15.1 lasteaia saal 1 tund 1,90 eurot
1.15.2 gümnaasiumi aula  1 tund 6,40 eurot
1.15.3 gümnaasiumi söögisaal koos köögiga  6,40 eurot
1.15.4 gümnaasiumi klassiruum  3,20 eurot
1.15.5 vaba aja keskuse saal 1 tund 3,20 eurot
1.15.6 vaba aja keskuse konverentsisaal 1 tund  1,90 eurot
1.15.7 päevakeskuse ruumid 1 tund 1,30 eurot
1.16 Ruumi üürimine olenemata kasutusajast
1.16.1 vaba aja keskuse köök   9,60 eurot
1.16.2 vaba aja keskuse harjutusruum  6,40 eurot
1.17 Muud teenused
1.17.1 laudlinade laenutamine 1 ööpäevaks  4,80 eurot
1.17.2 laudlinade laenutamine 1 ööpäevaks tingimusel,
et need tagastatakse pestult ja triigitult   3,20 eurot
1.17.3 helitehnika laenutamine  22,40 eurot
1.17.4 helipuldi laenutamine  9,60 eurot
1.17.5 nõude laenutamine 1 ööpäevaks  4,80 eurot
2. Võhma linna hallatavate asutuste ja linnavalitsuse poolt linna asutustes korraldatavad 
üritused on tasuta.
3. Loa ruumide üürimiseks annab asutuse juht, lisaks tuleb avaliku ürituse korraldamisest 
teavitada linnavalitsust.
4. Lubada asutuse juhil rakendada soodustusi 20% ulatuses asutuse ruumide üürimisel mit-
tetulundusühingutele, püsiklientidele vastava lepingu alusel.

Anneli Siimussaar, linnapea
Siiri Voll, linnasekretär

Veebikonstaabel: millal saab 
napsisõbrast häiriv joodik või õhtusest 
askeldajast mürgeldav naaber?
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Tänavu külastab Pääs-
teameti ohutuspäevi 

veeohutuskampaania buss 
„Kangelane“. Videotehni-
ka ja päästevarustusega si-
sustatud bussi veavad eest 
Alansi Vabatahtliku Pääste-
seltsi liikmed, kes näitavad 
ja lasevad inimesel ise proo-
vida erinevaid veeohutuse 
ning elustamise võtteid.

Alansi Vabatahtli-
ku Päästeseltsi eestvedaja 
Urmo Pollisinski sõnul on 
kõikidel võimalus sel suvel 
„Kangelane“ ohutuspäeva-
delt üles otsida ja oma veega 
seonduvaid teadmisi täien-
dada. „Ega sa enne ei pruugi 
ette kujutadagi, kui raske või 
kerge see päästerõnga viska-
mine või inimese elustami-
ne on. Loodame, et keegi ei 

pea seda ise kunagi kogema, 
kuid alati on hea olla selleks 
valmis ja n-ö kuiva trenni 
teha. Me oleme inimeste 
jaoks olemas oma meeskon-
na mitmekülgsete teadmiste 
ja kogemustega, tuues prak-
tilisele osale näiteid elust 
enesest, mis paneb ka kõige 
uljama inimese mõtlema,“ 
selgitas Pollisinski ainult 
osasid veeohutusbussiga 
kaasnevaid tegevusi.

„Ära lase purjus sõpra 
vette“ sõnumiga veeohutus-
bussis on neile, kes kipuvad 
unustama, millise pilguga 
paistab maailm joobes ini-
mesele, võimalus seda ko-
hapeal proovida läbi spet-
siaalsete prillide. See peaks 
kõikidele meelde tuletama, 
et purjus sõpra peab igal 

juhul takistama. Bussis saab 
veel vaadata selle suve hakul 
esilinastunud veeohutusfi l-
mi „Veega sõber“. „Kange-
lase“ meeskonda kuuluvad 
pääste, vetelpääste, ujumis-
treeneri ja meditsiini taus-
taga inimesed.

Tänavuse veeohutus-
kampaania „Ära lase purjus 
sõpra vette“ sõnum on levi-
nud nii tele- ja raadiokanalit 
pidi. Oma panuse olulise 
sõnumi levitamisele on and-
nud ka Eesti ajakirjandus 
ning Eesti veekogude-äär-
sed suurürituste korralda-
jad läbi järgmiste ürituste: 
Pühajärve Jaanituli, Viru 
Folk, Th e Watergate Water 
Festival, Surfi laager, Tallin-
na Merepäevad, Saaremaa 
Rannapidu, Mändjala Jaani-

tuli, Summerjam Festival ja 
Kloogaranna Festival.

Veeohutusbussi „Kange-
lane“ leiate järgmistelt üri-
tustest:

Paide ohutuspäev  
23.08.2014

Haapsalu ohutuspäev  
24.08.2014

Kuressaare ohutuspäev 
06.09.2014

Päästeameti ohutuspäe-
vad toimuvad aastaringselt. 
Huvilistele jagatakse vee- ja 
tuleohutusalaseid teadmisi, 
et eesseisev suvi mööduks 
turvaliselt. Lisaks aktuaal-
setele ohutusteemade kä-
sitlusele tutvustatakse nii 
päästjate tööd kui tehnikat.

Liina Reinsaar
Päästeameti pressiesindaja

Eesti professionaalse muusikakultuuri 
alusepanija radadel
Osalesin 25.–26. mail 

Rudolf Tobiase nimeli-
sel klaveriõpilaste konkursil 
Käinas, Hiiumaal.

Sõit Hiiumaale oli pä-
ris pikk, hakkasime sõitma 
hommikul üheksa paiku. Me 
reisisime mu venna autoga, 
kaasa tulid ka klaveriõpeta-
ja ja ema. Praamiga mulle 
meeldis sõita ja mulle meel-
divad igasugused laevad, nii 
et see oli ka juba lõbus.

Konkurss toimus Käi-
nas, kus me ka ööbisime. 
Pühapäeva õhtul läksime 
kultuurimajja klaveriproovi 
ja juba siis oli mul närv sees, 
kuigi esinemine oli alles es-
maspäeval. Ühes harjutus-
klassis saime siis veel har-
jutada peaaegu terve tunni 
– õpetaja näitas, mida saaks 
paremini teha. Esinema pidi 
kolme helilooja looga: J. S. 

Bachi, U. Sisaski ja mui-
dugi R. Tobiase lugudega. 
Konkursi avamine toimus 
R. Tobiase majamuuseumi 
juures, seal loositi kõikide 
võistlejate esinemise järje-
korranumbrid. Kõiki esi-
nejaid kokku pidi olema 46 
kolmes vanuserühmas. Sain 
esinemisjärjekorranumbri 
üheksa, mis oli väga hea, 
sest see polnud liiga vara 

hommikul ega ka liialt hilja 
– sai varem ära esineda ja 
siis oli vaba aega, et mujale 
Hiiumaale uitama minna.

Konkursipäeva hommi-
kul oli juba suur pabin sees, 
sest võistlus ja konkurents 
oli suur. Päev algas esine-
mistega kell kaheksa hom-
mikul ja pidi lõppema alles 
kella seitsmest. Žürii oli 
kolmeliikmeline. Enne lava-

leminekut sai veel „sõrmed 
lahti mängitud“ ja viima-
sed õpetussõnad kuulatud. 
Lavale pidi minema suure 
ringiga lava tagant ja pä-
rast esinemist publiku hul-
ka istuma või teisest uksest 
väljuma. Kõik kolm lugu 
tuli järjest ette mängida. Ise 
arvan, et mul oleks võinud 
paremini minna, mõned 
väiksed näpukad olid esitu-
ses sees, aga klaveriõpetaja 
jäi minu esinemisega väga 
rahule.

Kui etteaste tehtud, oli 
aega käia mere ääres Kas-
sari poolsaarel, jalutada 
Sääretirpi mööda, vaadata 
kormoranide elu ja tunda 
rõõmu ilusast ilmast.

Vahur Aasaküla
Võhma Muusikakooli 

6. klass

Tuult tiibadesse, 
koolilõpetajad!

Kooli lõpetamine on luba muuta maailma, teie unistused täituvad siis, kui julgete neile 
järgneda ja olete eneses kindel. Kogemused lasevad teil kursust korrata, kui esimesel 

korral läbi kukute! Soovime teile julgust ja sihikindlust oma valikute teostamisel!
Jätkugu teil töötahet ja läbilöögivõimet. Kõik siin elus ei tule kergelt kätte. Nähtud vaev 

aga tasub end alati. Jõudu, tahet ja kordaminekute rõõmu!

Võhma Linnaleht

Võhma Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajad
Tüdrukud vasakult: õpetaja Silva Murik, Kairi Koort, Renita Salur, Agnessa Koobas, Sanna Härm, 
Cätlyn Taškin.
Poisid vasakult: Otmar Liiver, Martin Tabur, Airo Ibrus, Edvard Maasalu, Alo-Oliver Alas.

Võhma Gümnaasiumi lõpetajad
Neiud vasakult: Maarja-Liis Helü, Piret Müür, Gea Rumjantseva, õpetaja Kairi Ibrus.
Noormehed vasakult: Andris Sild, Martin Remmer, Tauno Rämson, Aivar Jaanus, Raido Remmer.
Fotod Aimar Ranne.

Mööda on saanud minu 
esimene kuu siin 

Võhmas noorsoo-ja spor-
ditöö spetsialistina ning 
toimunud on juba üht-teist 
toredat ja põnevat. Toon 
siinkohal välja mõned ere-
damad sündmused noorte 
poole pealt.

19. juunil toimus Vaba 
Aja Keskuses noorte esi-
mene fi lmiõhtu. Kohale oli 
tulnud kokku 17 noort, mis 
ületas tugevalt ootuspärase. 
Filmiks olid noored valinud 
„Ted“-i. Lisaks fi lmile män-
gisime seltskonnamänge 
ning arutasime hiljem pisut 
ka fi lmi enda üle. Noored 
said kirja panna fi lmisoovi-
tusi järgmiseks korraks.

2. juulil avasime uisu-
väljakul noortenurga. Pa-
nime lauale head-paremat, 
arutasime tulevikuplaane 
ning mängisime lauamänge. 

Noortenurk on avatud igal 
kolmapäeval kella 14st kuni 
19ni (v.a eriüritused). Lisaks 
koroonale ja lauajalgpallile 
saab külastaja end lõbusta-
da PlayStationi, erinevate 
arvutimängudega ning või-
malusi on ka aktiivsemateks 
tegevusteks.

9. juulil käisime noor-
tega Pilistveres ujumas. 
Suviselt palavate ilmadega 
on hea nautida veemõnu-
sid ning püüda päikest. Kui 
ilusad ilmad jätkuvad, tee-
me kindlasti veel retki vee 
äärde.

Siinkohal kutsun üles 
kõiki noori aktiivselt välja 
pakkuma vabaaja tegevusi. 
Üheskoos on ikka lõbusam! 
Ootan sind Vaba Aja Kesku-
ses ja kolmapäeviti noorte-
nurgas.

Birgit

Hea Võhma elanik!
Sügisest on taas plaanis käima panna uued rühmatree-
ningud Võhmas.
Hetkel on avaldatud soovi võitluskunstide ja zumba 
treeninguteks.
Kui oled huvitatud mõnest teisest alast, anna teada – 
ehk on huvilisi teisigi ning leiame treeneri.

Birgit, 5648 5357, birgit@vohma.ee

Noortest

Sel suvel liigub Eestimaal ringi veeohutusbuss “Kangelane“
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Maakondlik võidupüha ning kohalik 
jaanipidu pildis

Ja nii saatsime oma salajasemad soovid ja unistused laternaga 
teele.

Niisuguses vihmasajus algas meie jaanipidu!

Lapsed võtsid õhinaga osa rõngaviske mängust.Köievedu on rahvalik jõu- ja osavusmäng, aga ka sportlik võistlus.

Jaanid süütavad lõkke.

Jaanilõke põles piduliste rõõmuks kaua-kaua.
Fotod Margot Laidonär ja Luule Tiirmaa

Viljandi maavanem annab üle ja meie linnapea võtab vastu 
Presidendi poolt süüdatud võidutule.

Kui Pilistvere Pillimehed on muusikat mängimas, on ka elamus 
garanteeritud.

Tantsukool JJ-Street Viljandi esitab hip-hop tantsu “Vesi”.

Complete Crew breikarid - inspiratsioonist ja muhedusest pakatavad noored. Võidupühal oli kaitseväelastest pidulik rivistus Vaba Aja Keskuse ees.

Laul teeb rinna rõõmsaks nii esinejatel kui ka kuulajatel.

Kodu- ja isamaaarmastuse algus.
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Võhmakad osalesid XXVI laulu- ja XIX tantsupeol 
“Aja puudutus. Puudutuse aeg”

4.–6. juulil peeti Tallinnas taas-
kord suurt laulu- ja tantsupidu. 
Võhma linna olid uhkelt esin-
damas meie laulukoor Leelo ja 
Pilistvere Pillimehed. Kui Pi-
listvere Pillimehed astusid üles 
juba reedesel Pillipeol, siis Lee-
lo läks lavale laupäeval, kohe 
pärast suurt rongkäiku. Samuti 
osales Leelo ka pühapäevasel 
laulupeo kontserdil. Tänavu 
võttis laulu- ja tantsupeost osa 
rekordarv esinejaid ning peole-
pääsuks tuli läbida korralik ka-
dalipp. Täname siinkohal kõiki 
nii laulu- ja tantsupeol osale-
nuid kui ka ettevalmistanud 
rühmi ja juhendajaid. Olete 
teinud tubli töö!

Birgit Haan
Rongkäiguline

Võhma Vaba Aja Keskuses 
29. augustil kell 19.00

Pilet 5 €

Seasaare Näitemängu 
Selts on käinud Võh-

mas juba kaks korda küla-
lisetendusi andmas

Väike provintsilinn ja 
seal elav ideaalne heal järjel 
abielupaar, kelle tütar tuleb 
pealinnast koju koos kava-
leriga, kes pole teps mit-
te meelepärane tulevasele 
äiale. Mida ette võtta? Siit 
hakkas järgnema pöörane 
virr-varr, mida vürtsitasid 
veel naabriproua Minni 
oma tütardega, perekon-
nasõber kapten Sang, ise-
gi krahvi tiitliga mees tuli 
mängu, lisaks veel kuulus 
operetiprimadonna. Seda 
kõike saime näha 15. juunil 
etenduses MEES MINEVI-
KUGA (“Musirulla”).

Viljandi maavalitsus ot-
sustas alates augustist 

tõsta bussipiletite hindu nii 
linnalähi- kui maakonnalii-
nidel 20 protsenti. Bussipileti 
hinna tõusu tingib reisijate 
arvu vähenemine ja liinive-
dude kulude tõus.

Kui praegu maksab ette-
maksukaardiga ostetud sõit 
Viljandi linnalähiliinidel 50 
senti, siis alates augustist tu-
leb sõidu eest maksta kümme 
senti enam. Need, kes soovi-
vad osta sõidupileti bussist, 
peavad 80 sendi asemel välja 
käima ühe euro.

Viimati tõusid bussipi-
letite hinnad 2008. aastal ja 
kui midagi ettenägematut ei 
juhtu, võivad need muutuda 
uuesti 2018. aastal, kui lõpe-
vad lepingud praeguste veda-
jatega ning kuulutatakse välja 
uus riigihange.

Viljandi maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna juhataja Kaupo Kase 
sõnul tõusevad lisaks linna-
lähiliinidele piletihinnad ka 
maakonnaliinidel. Praegu 
teenindab Lõuna-Viljandi-
maad osaühing Automen ja 
Põhja-Viljandimaad aktsia-

Augustist tõusevad piletite hinnad Viljandimaa avalikel 
liinivedudel 20%

selts MTG. Ka neil liinidel 
on hinnatõus 20 protsenti. 
Kui praegu on liinikilomeetri 
hind viis senti, siis augustis 
on see kuus senti.

Näitlikult öeldes tähen-
dab see, et kui täna maksab 
Viljandist Mõisakülla sõit 
kaks eurot ja 20 senti, siis uue 
hinna järgi tuleb tasuda kaks 
eurot ja 50 senti. Suure-Jaa-
ni saab alates augustist 1,50 
euroga praeguse 1,28 asemel; 
pileti hind Apja tõuseb 40 
sendi võrra ehk 2,30 euroni.

Hinnatõusust hoolimata 
jääb sõit maaliinidel õpilas-

tele kaartide alusel priiks. 
Nende sõidu kompenseeri-
vad omavalitsused. Samuti  
jäävad endiselt kehtima soo-
dustused elektroonilise kaar-
diga ostes. “Kui kaardil on 
ettemaksujääk rohkem kui 
19 eurot, siis on soodustus 15 
protsenti. 

Kui kaardil on kuni 19 
eurot, siis on soodustus küm-
me protsenti,” märkis Kaupo 
Kase.

Tiina Pihlak
Viljandi Maavalitsuse 
avalike suhete nõunik

16. juulil mängitud eten-
dus TOONEKURG oli lus-
takas lugu sellest, kuidas 
inimesed räägivad teatud tee-
madest niiöelda ümber nurga 
ja seetõttu saavad üksteisest 
valesti aru. Väga hea lavastaja 
ja näitlejate töö!

Selle suve teatrielamused
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13. septembril toimub Võh-
ma aiandusseltsi Kanarbik 
eestvedamisel V laat „Võhma 
juurikas“ Võhma Vaba Aja 
Keskuses ja selle ümbruses. 
See üritus on saanud armas-
tatud kohtumispaigaks aian-
duspisikust nakatunud tai-
mesõpradele, sest parimaid 
palasid tulevad pakkuma tai-
memüüjad Eestist ja Lätist.

Kella 10.00–16.00 kestev 
üritus on tiheda päevakava-
ga, mille melus aitab orien-
teeruda päevajuht Riina Pa-
kane. Laadaliste tuju aitab 
üleval hoida meeleolukas 
kultuuriprogramm ja turgu-
tust pakub vaba aja keskuse 
ees olev kohvik, kus paku-
takse kohvi ja saiakesi. Samas 
müüakse ka ürituse kavasid, 
mille ostjate vahel loositakse 
välja taimeauhindasid, mille 
panevad välja seltsi liikme-
test taimemüüjad.

Selle aasta õpitoas saab 
kätt proovida hapukapsa 
valmistamisel vanade eest-
laste kombel. Näitusi on sel-
lel aastal rohkem kui varem. 
Suures saalis on peanäitus 
maitsetaimedest, mille selt-
siliikmed ise on kasvatanud. 
Tutvustamaks maitsetaimi, 
on iga taime juures tutvustav 
infoleht. Taimeteesid saavad 
külastajad maitsta ja ehk 
leiavad uue lemmikmaitsegi. 
Samas saalis on üles pandud  
fotonäitus „Kapsas ja tuust“, 

mille autorid on esitanud 
oma nägemuse taimedest 
nende välimuse järgi. Fua-
jees on juba teist aastat daa-
lianäitus Aide Vendla ja Mati 
Rangi kasvatatud sortidest.

Lisaks eelnevatele leia-
vad käsitööhuvilised Võhma 
Vaba Aja Keskusest Eneli 
Bergmanni käsitööde ja Tii-
na Kabaneni vitraažide näi-
tusmüügi.

Võhma juurikalaadal 
on saanud traditsiooniks, 
et aiandusselts Kanarbik 
omistab aunimetuse Võh-

ma Juurikas inimesele, kes 
on kui mänd ajanud juured 
Võhmasse ning aidanud kaa-
sa Võhma linna haljastuse 
paranemisele. Aunimetust ei 
anta seltsi liikmetele. Samas 
ootab selts linnakodanike et-
tepanekuid, kellele võiks au-
nimetust anda. Kõik ettepa-
nekud koos põhjendustega, 
miks just see inimene vää-
rib aunimetust, on oodatud 
25. augustini e-posti aadres-
sile info@vaskanarbik.ee.

Kõik Võhma piirkonna 
elanikud on oodatud laadale 

Võhmasse juurikale!

SPORDIST

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

6. augustil 2014. a 
kella 10-st 

Võhma Linnavalitsuse I korruse saalis
INFO ja etteregistreerimine telefonil 437 7228

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida nägemis-
teravust ja tellida vastavalt sellele prille. Silmade kont-
roll maksab 6 eurot. Prillitellijale on kontroll TASUTA. 
Võimalus mõõta silmarõhku.

Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.

PAKUME

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

Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 26.90 eurot/paar
* plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90 eurot/paar
* plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90 eurot/paar
* õhendatud plastikklaas alates 59.90 eurot/paar
* bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90 eurot/paar
* progresseeruvad prilliklaasid alates 99.90 eurot/paar

Pensionäridele prillide tellimisel 
hinnasoodustus -10%.

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

aiasaadusi müüma. Kohali-
kelt aednikelt platsimaksu ei 
küsita.

Laada kohta saab täpse-
mat teavet 
info@vaskanarbik.ee või 
telefonil 517 6748. Müü-
jatel (ka kohalikel) palume 
registreeruda laadale enne 
10. septembrit eelpool too-
dud kontaktidel.

Olete oodatud osalema!

Helle Treier
VAS Kanarbik liige

Juuni viimasel nädalavahe-
tusel toimusid Viljandis 39. 

Eesti linnade suvemängud, 
millest võtsid osa ka Võhma 
sportlased. Linna olid esin-
damas võrkpalli-, mälumän-
gu- ja petanki meeskonnad. 
Lisaks võistlesid erinevatel 
aladel kergejõustiklased ja 
linnajuhid.

Võrkpallimeeskonda kuu-
lusid Kuldar Roosipuu, Agu 
Ots, Viljo Prantsus, Andro 
Kask, Tambet Laur, Ivar Avik 
ja Siim Rõõmussaar. Võist-
kond saavutas 12. koha.

Mälumängijatest olid 
Võhmat esindamas Raivo Va-
res, Rein Alliksaar ja Annika 
Alliksaar. Võistkond saavutas 
13. koha.

Petanki võistkonnas olid 
Ando Saar, Luule Tiirmaa ja 
Mati Tiirmaa. Võistkond saa-
vutas 12. koha.

Kergejõustiklastest as-
tusid üles Ralf Raaga, Enari 
Tönström, Virgo Õitspuu, 
Enno Rohelpuu ja Hannes 
Männik. Ralf Raaga osales 
poiste arvestuses 100 ja 400 
meetri jooksudes ning saa-
vutas vastavalt 15. ja III 
koha. Enari Tönström osales 
meeste arvestuses 100 ja 400 

meetri jooksudes tulles 13. 
ja 5. kohale. Samuti hüppas 
Tönström kaugust saavuta-
des 14. koha. Meesveterani-
dest osales 100 meetri jook-
sus Virgo Õitspuu, kes tuli II 
kohale. 3000 meetri jooksus 
võistles Enno Rohelpuu saa-
des 5. koha ning kuulitõukes 
võistles Hannes Männik, kes 
sai 4. koha.

Oma sportliku etteaste te-
gid ka linna juhid – linnapea 
Anneli Siimussaar ja volikogu 
esimees Leida Kuld. Linnaju-
hid võistlesid vibulaskmises, 
sõudmises ja rannatennises. 
Anneli Siimussaar tuli naiste 
arvestuses III kohale ja Leida 
Kuld 4. kohale.

Üldarvestuses saavutasid 
kergejõustiklased 18. koha, 
meeste võrkpall 12. koha, mä-
lumäng 13. koha ja petank 12. 
koha. Kokku osales 26 linna. 
Võhma linn saavutas linnade 
koguarvestuses 18. koha.

Täname tublisid sportlasi 
ning usume, et järgmisel aas-
tal Kuressaares edestame veel 
rohkemgi linnu!

Birgit Haan
Noorsoo- ja sporditöö 

spetsialist

29. juunil toimus Võhma Vaba Aja Keskuse konverentsi-
saalis sasku turniir Kultuurimaja vs Levika.

Turniirile oli kogunenud 12 paari saskumängijaid. 
Turniiri eestvedaja oli Valli Veski, kes ka ise on kibe käsi 
saskumängus. Punktiarvestust pidas seda tööd hästi tun-
dev ning samuti vägev saskutaja Ants Saluste.

Ühe partii mängimiseks oli aega 25 minutit ja 5-mi-
nutiline paus mängude vahel oli mõeldud sirutamiseks ja 
kehakinnituseks.

SaskuturniirVõhma sportlased 
osalesid 39. Eesti linnade 
suvemängudel

Turniiri tulemused:
1. Natalie Saluste – Tiit Pari 64 punkti
2. Toomas Israel – Rainer Ahjupera 63 punkti
3. Leili Võrk – Ando Saar 62 punkti
4. Ivan Ignatov – Kalju Kuusik 61 punkti
5. Riine Ant – Astrid Ojalill 60 punkti
6. Tamara Parik – Jaan Kimmel 56 punkti
7. Edgar Kask – Adi Kaldamäe 55 punkti
8. Eerik Veski – Allan Anvelt 52 punkti
9. Valli Veski – Mati Tiirmaa 50 punkti
10. Ilme Mägi – Ants Saluste 48 punkti
11. Maarja ja Rivo Ojalill 44 punkti
12. Raivo Vares – Aare Alliksaar 43 punkti

Kultuurimaja vs Levika 328 – 330

Suur tänu kõigile muhedatele saskukäppadele ja eriline 
tänu muidugi Vallile korralduse ja imemaitsvate suupistete 
eest.
Kohtumiseni linnapäevade saskuturniiril!

Ülevaate toimunust seadis paberile ja võttis pilti
Riine Ant, 
suhteliselt sage saskutaja 
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KAARIN VARES
21.09.1934 – 12.06.2014

IRAIDA ALDUR
17.05.1933 – 13.07.2014

Mälestame

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.

Võhma Linnaleht
Tiraaž 1100

Võhma Linnalehte esindab:
Angela Härm  tel. 437 7228

Aadress:
Tallinna 15
70603 Võhma

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

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Inimkond 
peab lõpetama sõjad või sõjad lõpetavad inimkonna”. Õi-
geid vastuseid laekus 21. Loosiõnn naeratas Rita Feldmanile.
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupongid 
palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab kätte 
auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 192
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

Müüa aianduskrundina tegutsev elamumaa Võhmas, 
Kreegi tn 1, üldpinnaga 809 m2. Registreeritud Maa-Ameti 
Viljandi Maakatastris katastritunnusega 91201:001:1450.
Hind kokkuleppel. Info tel 5650 0131

90 06.07  SALME KÜBBAR
87 17.07  AINO ORULA
86 09.07  LEMBIT LENSMANN
85 08.07  DZIDRA PETTAI
84 16.07  ENDEL RÕUK
81 21.07  LEMBIT KIVIKAS
80 26.07  LEO LUHT
75 17.07  SILVIA SILLAT
 21.07  HELDUR HENBERG
70 02.07  ELVI VENDLA
 17.07  RIINA ALP
 28.07  LEMBIT PALKSAAR
 31.07  MILVI RUMP
65 15.07  HELGI VEEMERS
 21.07  SENNI VALK
 28.07  MATI KAASIK
60 06.07  SULEV PARIK

On head aastad tulnud
on kiirelt ka läinud,

neis sõlmitud on
rõõmud, töö ning õnn.

ÕNNITLEME JUULIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Täname Ago Vingissari, SK Tääksi jalgpallitreener Indrekut ja 
jalgpallimeeskonda, kes olid abiks saunapuid sisse vedamas ja riita 

ladumas.

Jätkuvalt ilusat suve soovides AS Võhma ELKO

Järgmine 
linnaleht 

ilmub 
septembri-

kuus.

Võhma Gümnaasium pakub tööd:
kokk (1,0 ametikohta),
sekretär (0,75),
spordihoone administraator (1,0).

Koka ja sekretäri puhul nõutav erialane haridus.
Kandideerimiseks saata avaldus ja CV 
kooli e-posti aadressile vkool@kool.vohma.ee

Täpsem info: www.kool.vohma.ee, tel 5336 5819

ÕNNITLEME AUGUSTIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!
90 05.08  NIINA KAASIK
89 03.08  ERMIIDE-ELVIINE SOIDLA
 21.08  JOHANNES SIBUL
88 27.08  LIVIA KELDER
 31.08  ARMILDE ROOTS
87 03.08  MEIDA BONDER
84 09.08  LINDA PIHL
83 25.08  KSENIA LÄÄN
82 16.08  ELVI KIVIKAS
81 29.08  AGNES LAOS
80 12.08  VERA POPOVA
70 08.08  EVI MUSTIK
65 17.08  REIN OTS
 27.08  VELLO SUUR
60 29.08  JÜRI LINDMETS


