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Lõuna-Eesti memmed 
ja taadid avasid Viljan-

di lauluväljaku suvehooaja 
suure ühispeoga „Aastate 
pöörlev karussell“ 25. mail.

See on aasta suurim pidu 
nelja maakonna – Valga-, 
Võru-, Põlva- ning Viljandi-
maa – eakate kollektiividele, 
kus osalevad nii tantsijad, 
lauljad kui ka rahvamuusi-
kud.

Peo loomingulisse mees-
konda kuulus ka meie Mait 
Reimann kapellide liigiju-
hina. Meie linnast osalesid: 
rahvatantsurühm Tald ja Ap-
sat (juhendaja Heli Tammai), 
rahvamuusikakollektiiv Pi-
listvere Pillimehed (Mait Rei-
mann), naisansambel Elulõng 
(Mait Reimann), ansambel 
Laulurõõm (Eevi Tabur). 

Viljandi maakonna lau-
lu- ja tantsupidu “Ühtses 

rütmis” toimus 8. juunil, 
kus oli kokku põimitud laul, 
tants ning pillimäng – kõik 
ühtseks peoks.

Kell 16.00 algas Viljandi 
linnavalitsuse eest rongkäik 
lauluväljakule ning seejärel 
algas pidu kogu Viljandimaa 
lauljate-tantsijate-võimle-
jate-pillimeeste osavõtul. 

Ühispeod Viljandis ja Tallinnas

Peo lõpul esitasid tantsijad 
ja lauljad ühiselt „Tuljaku“ 
ning „Puhkuse Viljandis“.

Meie linna esindasid 
järgmised kollektiivid: Võh-
ma mudilaskoor (juhendaja 
Maila Juudas), Võhma las-
tekoor (Maila Juudas), laste 
tantsurühm Rukkilill (Cilly 
Sarv), naistantsurühm Lille-

Põhja-Viljandimaal on aja 
jooksul välja kujunenud 

ühtne sotsiaal-majanduslik 
piirkond, kus piirkonna ela-
nike jaoks on olemas kõik 
vajalikud teenused: lasteaiad, 
koolid, sotsiaalhoolekande 
asutused, surnuaed, kirik jne. 
Aja jooksul väljakujunenud 
piirkond kattub kunagise 
Pilistvere kihelkonna piiri-
dega. Kahjuks sai maakonna 
piir ja muud asjaolud takis-
tuseks, miks ei tekkinud eel-
nevatel aastatel ühist tugevat 
omavalitsust. Tänaseks on 
piirkonnas ühinenud Türi, 
Oisu, Kabala vallad ja Türi 
linn, moodustades Türi valla 
ning Suure-Jaani, Vastemõi-
sa, Olustvere vallad ja Suu-
re-Jaani linn, moodustades 
Suure-Jaani valla. Piirkonnas 
on tekkinud väga erineva 
suurusega ja ebavõrdsetes 
tingimustes olevad omavalit-
sused ning sellega on lõhutud 
ka aja jooksul välja kujune-
nud piirkonnad. Piirkonna 
teiste omavalitsuste elanikud 
käivad mitmeid igapäeva-
teenuseid tarbimas Võhmas. 
Võhma linnas tarbivad pe-
rioodilisi teenuseid Kõo valla 
ja Türi valla lõunapoolsemate 
külade ning Suure-Jaani valla 
Võhmassaare küla elanikud. 
Ühe näitena on hariduse 
valdkonnas järgmised and-
med: Võhma Gümnaasiumis 

õpib 13 õpilast ja lasteaias 
käib 5 Kõo valla last. Suu-
re-Jaani vallast õpib hetkel 
Võhma Gümnaasiumis 7 last, 
Türi vallast õpib Võhma koo-
lis 22 ja lasteaias käib 7 last.

Võhma Linnavolikogu 
tegi naaberomavalitsustele 
mai volikogus ettepaneku 
ühinemiseks 2017. aastal. 
Analüüsides omavalitsus-
te majanduslikku olukorda 
oleks üsna mõistlik piirkon-
na omavalitsused ühendada. 
Ühinenud omavalitsuste ees-
märk peaks olema ühendada 
oma tugevused ja luua ühine 
omavalitsus, mis arvestaks 
piirkondlikku eripära ja ini-
meste teenusrännet ning 
moodustada multitsentriline 
omavalitsus, kus omavalitsu-
sesisene valitsemiskorraldus 
ja teenuste osutamine on 
jagatud ühinenud omavalit-
suste ja keskuste vahel võrd-
selt ning seeläbi tekiks hästi 
tasakaalustatud territoriaa-
lse struktuuriga ühendvald. 
Suurem mastaap ja elujõuli-
sem omavalitsus võimaldab: 
parandada kogu piirkonna 
elukvaliteeti ja pakkuda ela-
nikele paremaid avalikke tee-
nuseid; eelarve suurem maht 
võimaldab teostada mas-
taapsemaid investeeringuid 
ning kasutada paremini ära 
Euroopa Liidust saadavaid 
toetusi, arvestades kogu piir-

konna elanike vajadusi; amet-
nike spetsialiseerumist ja 
seeläbi professionaalsemate 
ametnike tööle võtmist; hal-
dussuutlikkuse tõusu ja ühtse 
ning tasakaalustatud arengu 
tagamist piirkonnas.

Seetõttu tegi Võhma Lin-
navolikogu ettepaneku alus-
tada ühinemisläbirääkimisi 
haldusterritoriaalse korral-
duse muutmiseks Imavere 
ja Kõo vallaga ning läbirää-
kimisi piiride muutmiseks 
Türi vallaga Kahala, Ollepa 
ja Villevere külade ning Suu-
re-Jaani vallaga Navesti jõest 
põhja poole jääva maa-ala 
osas 2017. aastaks. Selge on 
see, et vanamoodi enam edasi 
minna ei saa ja samas, uuen-
dusi kardetakse. Alati võib 
leida argumente, miks midagi 
mitte teha – aga elu viib edasi 
lahenduste otsimine. Lihtsalt 
ootama jääda, et keegi kus-
kil kõrgel ja kaugel tuleb ja 
teab, kuidas meil asjad käima 
peaksid – pole otstarbekas. 
Võib-olla võiks neid lahendu-
si otsima hakata ühiselt Kõo–
Imavere–Võhma–Türi–Suu-
re-Jaaniga koostöös?

Siseministeerium pakub 
ka omapoolset abi ühinemis-
protsessi läbi viimiseks. Kuna 
meil praktiline kogemus puu-
dub, siis on riigipoolne abi ja 
tugi igati teretulnud. Oluli-
ne on kujundada ühinemis-

protsessi mudel ja ka ühiselt 
veenduda, et piirkonna oma-
valitsuste elanikud saavad 
omavalitsuste ühinemisest 
kasu. Omavalitsuste eelar-
vete poolelt peab eelarvest-
rateegiate analüüsimine näi-
tama ühinemise võimalikke 
finantssuutlikkuse alaseid 
efekte või kitsaskohti.

Hetkel puudub meil kin-
del teave piirkonna elanikelt, 
kas nad on nõus ühinemist 
toetama. Enne arvamuse 
väljaselgitamist peab olema 
elanikel teada, mis ühinemi-
se puhul ees ootab. Millised 
teenused jäävad koha pea-
le, millised kaugemale? Mis 
muutub paremaks? Ehk enne 
elanike arvamuse väljaselgi-
tamist peab olema teada, mil-
line ühendvald välja näeb ja 
kuidas toimib?

Järgmiste kohalike vali-
misteni 2017. sügisel on veel 
piisavalt aega, aga samas pole 
mõtet teha illusiooni, et üks-
kord töötatakse välja selline 
reformikava, mis sobib kõigi-
le. Loodan väga, et omavalit-
sused, kes ettepanekud said, 
kaaluksid võimalust ühiselt 
edasi minna. Saame kokku ja 
arutame: mis on oluline meie 
piirkonnale ja meie inimes-
tele.

Anneli Siimussaar
Võhma linnapea

Ühendame oma tugevused ja loome ühise 
omavalitsuse

Vaatamata vihmasabinale on lauljad-tantsijad säilitanud hea tuju ja ootusärevuse. Fotod Marko 
Saarm (Sakala).

ke (Heli Tammai), segakoor 
Leelo (Mait Reimann).

4.–6. juulini toimub 
Tallinnas XXVI laulu- ja 
XIX tantsupidu „Aja puu-
dutus. Puudutuse aeg“.

Võhma linnast osalevad: 
rahvamuusika ansambel 
Pilistvere Pillimehed, sega-
koor Leelo.

Linnalehe toimetus

Ühiskapellis lõid kaasa ka Pilistvere Pillimehed.
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21. mai istung toimus Võh-
ma Vaba Aja Keskuse konve-
rentsisaalis. Istungit juhatas 
linnavolikogu esimees Leida 
Kuld, protokollis Siiri Voll.

Istungist võtsid osa lin-
navolikogu liikmed: Riine 
Ant, Ülle Helü, Tiit Kruu-
simäe, Leida Kuld, Hannes 
Männik, Luule Tiirmaa, 
Enna Tikas, Eha Trei, Jaan 
Voll, Elke Klara Wüthrich, 
puudus Ago Vingissar. Kut-
sutud külalised: linnapea 
Anneli Siimussaar ja linna-
valitsuse liikmed: Lea Ibrus, 
Kersten Kattai, Tiina Ranne.

1. Võhma linna turva-
lisuse tagamine koostöös 
politseiga

Sõna anti ettekandeks 
Ivo Krallele, kes on piirkon-
na vanem. Volikogu soovis 
näha ja kohtuda, kohale tul-
di kolmekesi – lisaks polit-
seinik Janar Ressar ja abipo-
litseinik Urmas Feldmann. 
Oma ettekande oli koosta-
nud I. Kralle Lõuna Politsei-
prefektuuris olemasolevate 
andmete põhjal. Esitlusega 
anti ülevaade väärtegude 
ja kuritegude statistikast, 
millest selgus, et vargused 

kauplustest on 9 kuud lan-
guses. Rahvastiku kaardilt 
väheneb rahvastik. Viljandi 
linn on kõige paremas sei-
sus, kõik kuriteo liigid lan-
guses.

Varguste vähendamiseks 
peaks suvilast ära läinud 
inimesed otsima kellegi, kes 
varal silma peal hoiaks.

Liiklusõnnetusi Viljandis 
4, vigastusi 59, õnnetusi joo-
bes juhtide poolt tekitatud 0, 
kiiruse ületamisi üpris palju, 
turvavarustusega olukord 
paranenud. Narkoväärtegu-
dest on 90% olnud seotud 
kanepiga, 5% amfetamiini ja 
5% muuga. Alaealiste väär-
teod on enamus alkoholiga 
seotud, mida tarvitatakse 
pidudel. Vanemad peaksid 
jälgima, kuhu ja kellega lap-
sed peole lähevad ning pä-
rast lapsed koju tooma, et 
alaealised ei jääks kontrolli 
alt välja. Isiksusevastased 
kuriteod (peksmised) 17%. 
Suund politseis selline, et 
isiku vara kaitsmine on isiku 
enda kaitsta.

Küsimusi esitasid T. 
Kruusimäe, K. Kattai, A. Sii-
mussaar, R. Ant, E. Tikas.

Järgnes arutelu võima-
luste kohta, kuidas Võhmas 
pärast tööpäeva ja nädalava-
hetustel turvalisus tagada ja 
noortekampa korrale kutsu-
da. Ühiselt oldi arvamusel, 
et avalikku ruumi ülespan-
dud turvakaamerad on linna 
üldist turvalisust paranda-
nud ning ideed kaamerapildi 
jõudmiseks otse korrakaits-
jateni tuleks edasi arenda-
da. Kindlasti on kaamerate 
soetamist nõus toetama ka 
piirkonna ettevõtjad.

Otsustati: Ühiselt lei-
ti, et kõige parem variant 
turvalisuse parandamiseks 
oleks turvakaamerate pai-
galdamine. Teha ettepanek 
Viljandimaa Omavalitsus-
liidule (VOL) korraldada 
Viljandimaa omavalitsuste 
ühine turvalisuse-teemaline 
arutelu. Ideena võiks VOL 
pöörduda Viljandi politsei-
prefektuuri poole, et kaalu-
da võimalusi lülitada omava-
litsuste kaamerad ühtsesse 
süsteemi, et pilt jõuaks kas 
Viljandi või Tartu politseis-
se, millega oleks tagatud ko-
hene reageerimine ja pidev 
järelevalve.

2. Viljandimaa aren-
gustrateegia “Arenev päris 
Eesti” tutvustamine

Kuulati A. Siimussaare 
tutvustust. Üleskutse voli-
nikele, kellel on aega, võiks 
oma mõtted-ideed saata 
koondi tegemiseks aren-
dusspetsialistile. Kasutada 
tuleks sama formaati, täp-
sustuseks, et see on Viljan-
di maavalitsuses koostatav 
maakondlik strateegia.

Ettepanek, et Võhma lin-
na uus arengukava võiks olla 
sama formaadiga kui maa-
kondlik strateegia.

3. Ettepaneku tegemine 
haldusterritoriaalse kor-
ralduse ja piiride muutmi-
seks ja ühinemiseks

Sõna anti A. Siimussaa-
rele, kes palus ettepanekut 
tutvustada K. Kattail. Ette-
panek on samadele omava-
litsustele, viimane ettepa-
nek tehti 2007, ajendiks oli 
ettepanek, kus Siseminis-
teerium pakkus oma kon-
sultantide meeskonna abi, 
et oleks neutraalne vahen-
daja läbirääkimistel. A. Sii-
mussaar lisas, et veebruaris 
saadi kokku Kõo ja Imavere 

esindajatega, siis veel tõm-
bekeskuste teemadel, keegi 
otseselt ühinemiseks ,,ei“ ei 
ütelnud. Ootavad meie ette-
panekut, et oma volikogudes 
asja arutada. See on Pilistve-
re kihelkondlik lähenemine, 
millega Kõo nagu nõus.

Protsess järgmine: kahe 
kuu jooksul peavad naabrid 
vastama, mittenõustumise 
korral peavad seda põhjen-
dama, nõustumisel määra-
takse juhtkomisjon ja temaa-
tilised komisjonid.

Küsimusi esitasid ja sõna 
võtsid J. Voll, L. Kuld, H. 
Männik.

Otsustati (poolt 10):
3.1. Teha ettepanek Kõo 

Vallavolikogule ja Imavere 
Vallavolikogule algatada hal-
dusterritoriaalse korralduse 
muutmine eesmärgiga moo-
dustada omavalitsusüksuste 
ühinemise tulemusena üks 
kohaliku omavalitsuse üksus 
2017. aasta kohaliku omava-
litsuse volikogu valimisteks.

3.2. Teha ettepanek Türi 
Vallavolikogule Kahala, Ol-
lepa, Kurla ja Villevere kü-
lade ning Suure-Jaani Val-
lavolikogule Navesti jõest 

põhja poole jääva maa-ala 
osas haldusüksuse piiride 
muutmiseks nimetatud ter-
ritooriumiosade arvamiseks 
Võhma linna, Kõo valla ja 
Imavere valla ühinemise tu-
lemusena moodustunud ko-
haliku omavalitsuse üksuse 
koosseisu.

4. Võhma Linnavoliko-
gu 30. juuni 2006 määruse 
nr 14 ,,Võhma linna põhi-
määrus” muutmine I luge-
mine

Kuulati A. Siimussaare 
ettekannet.

Otsustati: Lõpetada 
,,Võhma Linnavolikogu 
30.06.2006 määruse nr 14 
,,Võhma linna põhimäärus” 
muutmine“ esimene luge-
mine.

5. Võhma Linnavoli-
kogu revisjonikomisjoni 
töökavajärgse kontrolli tu-
lemuste kinnitamine

Kuulati L. Tiirmaa ette-
kannet.

Otsustati: Kinnitada 
kontrolli tulemused vasta-
valt 9.04.2014 revisjoniakti-
le. Hinnata ühekordsete sot-



Hommikud on suviselt 
soojad, linnulaulu on 

kõikjal ja lõhnad meie ümber 
on nii magusad. Suvi on käes 
– seda on tunda looduses ja 
inimestes. See on aeg, kus 
tahaks palju viibida värskes 
õhus ja lihtsalt olla ning nau-
tida kõike seda, mis loodus 
meile pakub.

Aga nüüd siis sellest, mis 
on toimunud ja mis tulekul. 
Maikuu alguses kohtusin 
Maanteeameti Lääne regioo-
ni liikluskorralduse osakonna 
peaspetsialisti Alard Talloga 
ja vaatasime üle Võhma linna 
liikluskorraldus. Hetkel on 
Võhmas kaks peateed, need 
on Väike tänav ja Tallinna tä-
nav. Tähelepanu tuleb pööra-
ta võrdväärsetele ristmikele, 
mida on linnas üsna palju. 
Mitmed liiklejad on ära unus-
tanud, et samaliigilistel rist-
mikel tuleb teed anda juhile 
paremalt. Selliseid teid on 
Võhmas üsna palju. Kordu-
valt on probleeme tekkinud 
just Veski tänavale sõitjatel. 
Arvatakse, et see on peatee, 
kuid nii see ei ole. Vaatasime 
üle ka liiklusmärkide olemas-
olu. A. Tallo ettepanek oli, et 
liiklusmärkidega pole mõ-
tet üle reguleerida, kasutada 
tuleb mõistust ja tunda liik-
luseeskirju. Uue märgina sai 
kevadel pandud Laia tänava 
tupiku märk ja üle raudtee 
Tallinna tänava kurvisuuna 
märk. Maanteeametile sai 
riskikohtadena tähelepanu 
juhitud Tartu tänava olukor-
rale, kus puudub tänavaval-
gustus ja vajadus oleks kerg-
liiklustee järgi ja probleemiks 
on olnud Imavere–Viljandi 

maantee esimeses ristis näi-
tav Võhma silt, mis juhatab 
Võhmasse vana kombinaadi 
kaudu. Meeldetulekuks palus 
ka politsei tähelepanu juhtida 
sissesõidu keelu märgile, mis 
asub Veski tänava alguses ap-
teegi kõrval. See märk keelab 
kõigi sõidukite sissesõidu ja 
see kehtib ka jalgratturitele, 
lubatud on ratta ajamine käe-
kõrval. Autojuhtide vaateväl-
ja piiravad ka krundiäärsed 
hekid. Palume kõigil kinnis-
tuomanikel mõistvalt suhtu-
da liiklusohutusse ja piirata 
oma hekke, et need ei hak-
kaks segama liiklust. Kui iga 
liikleja jälgib liikluseeskirju, 
siis on meie linna liikluskor-
raldus turvaline.

Tänavakatete olukord on 
üldjuhul rahuldav. Mureli-
kuks teeb Silla tänav ja Pargi 
tänav. Võimaluse korral pla-
neerime nende teede olu-
korda muuta paremaks koos 
Tallinna tänava rekonstruee-
rimisega. Hetkel on Tallinna 
tänav projekteerimisel ja see-
järel kuulutame välja ehitus-
hanke. Sellel suvel veel Tallin-
na tänava remondiks ei lähe. 
Suvel saab välja vahetatud ka 
Tallinna tn tänavavalgustus.

Maikuus ja juunis on lin-
nas olnud palju erinevaid te-
gevusi igale huvilisele. Vahva 
kontserdi andsid Maarika 
laululapsed 18. mail Võhma 
Vaba Aja Keskuses. Üle 30 
muusikahuvilise noore näi-
tasid meile oma laulu- ja pil-
limängu oskusi. Aitäh teile, 
Mait, Maarika ja Margus, kes 
te nendele noortele toeks ole-
te olnud. Samal päeval tähis-
tasime rahvusvahelist muu-

seumipäeva. Võhmas oli sel 
päeval avatud linnamuuseum 
ja kaks võistkonda pidas fo-
tojahti, kus tuli leida vanaaja 
foto järgi kaasaegne hoone ja 
seda pildistada. Auhinnaks 
said fotojahis osalejad külas-
tada Eesti Rahvusringhäälin-
gut Tallinnas. Pärast fotojahti 
sai kuulata Heiki Raudlat Vil-
jandi muuseumist, kes rääkis 
kihelkonnaraamatu „Pilistve-
re – Eestimaa Taani“ koosta-
misest. Ajaloolise tagasivaate 
tegid Sylvi Palmiste, Endel 
Rõuk ja Karl Luht. Koos vaa-
dati vanu pilte ning meenu-
tati sõjaeelset ja -järgset aega 
Võhmas. Märkimisväärne oli, 
et pagarikodasid oli omal ajal 
olnud lausa viis. Kohaletul-
nud Võhma Ajaloo Sõprade 
Seltsi liikmed leppisid kok-
ku, et ühiselt minnakse väl-
jasõidule Pajusisse, kus elab 
Lembit Paal ja kes on sinna 
rajanud talumuuseumi. Te-
mal on säilinud ka väga palju 
August Musta pilte Võhmast. 
Külastatakse ka Pilistvere 
kivikalmet ning pastoraati. 
Muuseumipäeva kohtumi-
sest valmis arendusspetsia-
listi M. Laidonäri abil video, 
mida soovime Võhma Ekraa-
nis näidata. Muuseumipäeva 
aitasid korraldada Reet Lauk, 
Endel Rõuk, Valdis Naaber ja 
Silvia Murro.

Mai viimasel nädalal oli 
koolis vahva sportlik koo-
liolümpia. Ilmataat mängis 
sel päeval küll vingerpussi, 
aga sellest ei lasknud segada 
ei korraldajad ega õpilased. 
Staadioni ääres seistes, olüm-
piatule teekonda vaadates ja 
Kaili laulu kuulates oli tunne, 

nagu olekski päris olümpial. 
Tänusõnad kõikidele korral-
dajatele, et sellise meeleoluka 
ürituse kogu koolile korral-
dasite.

1. juunil tähistasime ka 
lastekaitsepäeva erinevate 
tegevuste läbiviimistega. Sai 
ratsutada, meisterdada, vär-
vida, püssi lasta, aaret otsida 
ja pannkooke süüa. Täname 
kõiki tublisid abilisi: Cilly, 
Natalja, Silvia, Agatha-Doo-
ni, Teele ja Margus, Elke ja 
Peter, Margot, Martin, koh-
vik Võhma ja tänusõnad ka 
toetuse eest AS-le Largo.

Juuni alguses käisin koos 
parimate õpilastega reisil 
Saaremaal. Külastasime Oris-
saare Maasilinna, Panga pan-
ka, Kuressaare lossi ja Kaali 
kraatrit. Kõik lapsed pidasid 
vapralt pika reisi vastu. Tänu-
sõnad meeldivale reisiselts-
konnale ja kõigile vanemate-
le tublide laste kasvatamise 
eest.

Sel poolaastal on esime-
sed positiivsed tulemused ka 
projektide valdkonnas. Võh-
ma lasteaed Mänguveski esi-
tas taotluse „Elusloodus meie 
ümber“ Keskkonna Inves-
teeringute Keskusele (KIK). 
Projektiga soovitakse kor-
raldada erinevaid õppekäike 
Tallinna, Polli ja Kurgjale, 
soetatakse õppevahendeid ja 
koostatakse õpimapp. Toe-
tust saadi 1298 eurot. Ka kool 
esitas projektitaotluse KIK-i 
laste keskkonnalaagri läbivii-
miseks, kuid kahjuks seekord 
toetust ei saanud.

Veemajanduse valdkon-
nas esitas kommunaalette-
võte AS Võhma ELKO KIK-i 

projekti „Võhma linna Kauba 
tänava piirkonna vee- ja ka-
nalisatsioonitrasside rekonst-
rueerimiseks“. Projekti kogu-
maksumus on 627 267 eurot 
ja sellest toetus 483 973 eu-
rot. Selle projektiga renovee-
ritakse Kauba tänava vee- ja 
kanalisatsioonitorustik ning 
paigaldatakse sadeveetrass. 
Töid planeeritakse teostada 
paralleelselt Tallinna tänava 
rekonstrueerimisega. Järgmi-
ne projektide esitamise täht-
aeg KIK-ile on 15. august.

Toetust sai ka MTÜ Spor-
diklubi Võhma Kohaliku 
Omaalgatuse Programmist 
projektile „Sport ühendab 
kogukonda“, mille käigus 
uuendatakse olemasolev pe-
tangiväljak. Toetust saadi 
1976 eurot, omaosalus läheb 
maksma 220 eurot. Uus väl-
jak peaks valmima juulikuu 
lõpuks. Kahjuks jäid kaks 
MTÜ Võhma Vaba Aja Selt-
si projekti „Teadlik ja tegus 
linnakodanik – kogukonna 
pärl“ ja „Linased riided Võh-
ma segakoor Leelo meestele“ 
seekord toetuseta. Järgmine 
taotlusvoor on 1. oktoobril ja 
siis esitame projektid uuesti.

Lisaks sai kolm projekti 
Võhma linnapäevade erine-
vate tegevuste läbiviimiseks 
esitatud Eesti Kultuurkapitali 
maakondlikule Ekspertgru-
pile, kuid nende vastused on 
veel hetkel saabumata.

Segakoor Leelo ja kapell 
Pilistvere Pillimehed võivad 
uhkust tunda 4.–6.07 Tal-
linna laulu- ja tantsupeole 
pääsemise üle. Selle aasta ka-
dalipp suurele peole oli üsna 
karm. Laulud ja pillimängud 

olid väga rasked. Kahjuks ei 
õnnestunud meie kooli las-
tekollektiividel peole pääse-
da, sest sõel oli nende puhul 
väga tihe. Seekord eelistati 
täiskasvanute kollektiive. 
Õnneks said meie mudilas- 
ja lastekoori laululapsed, 
lastetantsurühm Rukkilill, 
segakoor Leelo ja naisrahva-
tantsurühm Lilleke osa võtta 
Viljandi maakonna laulu- ja 
tantsupeost, mis sel aastal 
oli väga hästi korraldatud ja 
emotsionaalne. Tänusõnad 
meie juhendajatele: Mait Rei-
mann, Cilly Sarv, Heli Tam-
mai ja Maila Juudas.

Linna arengukava arute-
lu toimus 11. juunil ja kohal 
oli 28 osalejat. Kahju, et ela-
nikkonna huvi on nii väike. 
Suurem osa kohalolnutest 
olid volikogu liikmed ja lin-
navalitsuse töötajad ning 
kümmekond linnaelanikku. 
Arendusspetsialist M. Laido-
när tutvustas arengukava 
koostamise hetkeseisu ja eri-
nevaid tegevusi, mida uues 
arengukavas käsitletakse. See 
oli esimene kokkusaamine 
linnarahvaga. Augustis–sep-
tembris plaanime veel aren-
gukava tegevusi tutvustada.

Tegemisi ja toimetamisi 
linnas jagub. Iga päev toob 
midagi head ja ka probleeme. 
Palju on valdkondi, millega 
tuleb igapäevaselt tegeleda. 
Aga kõike korraga ei jõua, 
ikka tasa ja targu.

Kõigile sooja ja päikselist 
suve. Tundkem rõõmu igast 
päevast, mis meile antud!

Anneli Siimussaar
Võhma linnapea

Võhma Linnavolikogu töömailt

Me oleme toimekad ja tegusad
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9. juuni 2014
Vaba Aja Keskusele anti 

luba korraldada Võhma lin-
na tervisepargis 23. juunil 
2014 kell 20.00 kuni 01.00 
avalik üritus Võhma jaanipi-
du. Volitati Võhma Vaba Aja 
Keskust tegutsema Võhma 
jaanipeol kaubanduse kor-
raldajana.

Kaitseliidu Sakala Ma-
levale anti luba korraldada 
avalik üritus Maakaitsepäev 
23. juunil 2014 kella 08:00st 
kuni kella 16.00ni Võh-
ma linnas Spordi ja Kauba 
tänavatel, parkides ning 
platsidel. Maakaitsepäeval 
liiklusohu ennetamiseks 
suletakse liikluseks osaliselt 
Spordi tänav alates Tartu tä-
nava ristmikust kuni raud-
teejaama pargi ringteeni ja 
Kauba tänav.

Nõustuti Õuna tn 14 
kinnistu jagamisega kaheks 
osaks, mis ei too endaga 

kaasa senise ehitusõiguse 
muutumist ning toimub 
naaberkinnisasjade omani-
ke kokkuleppel.

Otsustati määrata ja 
maksta vajaduspõhist pere-
toetust 13 avalduse esitanu-
le summas 191,80 eurot.

Kinnitati AS Võhma 
ELKO majandusaasta aru-
anne bilansimahus 2 721 
737 eurot ja finantstulemu-
sega 126 508 eurot kasumit 
ning netovara 2 421 591 eu-
rot. Kasum jätta välja jaota-
mata ning lülitada eelmiste 
perioodide jaotamata kasu-
mi koosseisu.

Otsustati koondada ala-
tes 1. juulist 2014 Võhma 
Linnavalitsuse teenistujate 
koosseisust 1,0 vanemraa-
matupidaja ametikoht. Raa-
matupidamise töö ümber 
korraldamiseks ja häireteta 
töö tagamiseks teha muu-
datused pearaamatupida-

ja ja vanemraamatupidaja 
ametijuhendites.

Linnavalitsus otsustas 
maha kanda Võhma Lin-
navalitsusele kuuluv kasu-
tuskõlbmatuks muutunud 
tuletõrje alarmsõiduk ZIL 
1979 ning korraldada sõidu-
ki utiliseerimine ja registrist 
kustutamine.

Otsustati eraldada Võh-
ma linna eelarvest tegevus-
toetust 350 eurot mittetu-
lundusühingule Spordiklubi 
Võhma.

Lõuna-Eesti Hooldekes-
kuse AS koostööettepanek 
otsustati edastada sotsiaal-
komisjonile arutamiseks. 
Otsustati sõlmida leping 
Elektrum Eestiga üheks aas-
taks.

Allikas: linnavalitsuse 
protokoll ja õigusaktid

Linnavalitsuse istungilsiaaltoetuste taotlemise ja 
määramisega seotud tegevus 
heaks ning kinnitada ettepa-
nekud, mida linnavalitsusel 
edaspidi järgida:

1) Arenguteks valdkon-
nas ja eriarusaamade välti-
miseks teevad linnavalitsuse 
ja volikogu sotsiaalkomisjo-
nid tihedalt koostööd. See-
juures jagatakse omavahel 
olulist informatsiooni ning 
toetatakse teise tegevust 
oma ülesannetest ja pädevu-
sest lähtuvalt.

2) Elanikke informeeri-
takse selgelt, õigeaegselt ja 
vajalikul määral (st vajadusel 
korduvalt). Üheselt mõis-
tetav info antakse Võhma 
Linnalehes, vajadusel ja või-
malusel avalikel stendidel ja 
individuaalselt suuliselt.

6. Võhma Linnavoliko-
gu 26.09.2013 määruse nr 
9 “Võhma linna eelarve-
strateegia aastateks 2014–
2017“ muutmine

Kuulati T. Ranne ette-
kannet. Küsimusi esitasid 
E. Tikas, K. Kattai.

Otsustati (poolt 10): 
Muuta määruse lisa ja võtta 
vastu uues redaktsioonis.

7. Pärandvara kompro-
misslepingu sõlmimiseks 
volituse andmine

Kuulati A. Siimussaare 
ettekannet.

Otsustati (poolt 10): 
Lõpetada ühisomand kin-
nistu ja sõiduauto suhtes 
kokkuleppe teel ja sõlmida 
notariaalne asjaõigusleping. 
Ühisomandi lõpetamise tu-
lemusena Võhma linnale eel-
nimetatud varast (kinnistu 
ja sõiduauto) mistahes kaas-
omandiosa ega ühisomandi-
osa kuuluma ei jää.

8. Eelarve hetkeseisust 
ja tulumaksu laekumisest

A. Siimussaar tutvustas 
slaidiesitluses linna maksu-
maksjaid, ettevõtteid ja neis 
töötavaid linna maksumaks-
jad. T. Ranne andis ülevaate 
maksulaekumisest, mis on 
võrreldes eelmise aastaga 
tõusnud. Kodulehel on aval-
datud eelarve täitmise kvar-
tali aruanne.

9. Heakorrakonkursi 
korraldamiseks komisjoni 
määramine, volikogu ko-
misjonide töö tasustami-
sest

L. Kuld tegi ettepaneku, 
et heakorrakonkursi kor-
raldamisega võiks tegeleda 
eelarve- ja arengukomisjon. 
Sõna võtsid J. Voll, L. Tiir-
maa, K. Kattai.

J. Voll teatas, et ei võta 
ise hääletusest osa. 

Otsustati (poolt 9): 
Määrata Võhma linna hea-
korrakonkurssi korraldavaks 
komisjoniks eelarve ja aren-
gukomisjon.

Järgmine linnavolikogu 
istung toimub 25. juunil 
2014 algusega kell 15.00 
Võhma Linnavalitsuse is-
tungite saalis.

Allikas: linnavolikogu 
protokoll ja õigusaktid

Võhma Linnaraamatukogus 
on avatud 

Liina Notta 
portreefoto näitus.

Linnaraamatukogu avatud
mai – september (k.a):
E 11.00 - 18.00
T, K, N, R 9.00 - 16.00
L, P suletud

Hooaja lõpetanud Elulõng tänas 
klubilisi ja koostööpartnereid
Klubi Elulõng saab kok-

ku kord kuus puhke-
õhtul. Traditsiooniliselt 
algab see sünnipäevalaste 
tervituslauluga. Sünnipäe-
valaulu sõnad on kirjuta-
nud klubi liige Helgi Luutre. 
Igal kokkusaamisel esitavad 
segaansambel Elulõng ja 
naisansambel Laulurõõm 
uusi kauneid laule suure 
rõõmuga. Siirad ja südam-
likud luuletused põimib 
vaheaegadesse Anita. Tant-
sulood kõlavad kapellilt Re-
gina eestvedamisel.

Vahvat külakosti on too-
nud tantsurühm Tald ja Ap-
sat, Võhma muusikakooli 
pillilapsed ja Maarika lau-
lusõbrad.

Tegevus ei toimu mitte 
ainult kord kuus Vaba Aja 
Keskuses, vaid jätkub seda 
ka mitmetel maakondlikel 
ja kihelkondlikel sündmus-
tel. Nimelt on meie lau-
luansamblid osa võtnud 

maakonna vokaalansambli-
te päevast, Memme–Taadi 
pidudest, kihelkonnapäeva-
dest ning paljudest muudest 
pensionäridele korraldatud 
sündmustest ja väljasõitu-
dest. Kohtumised eakaaslas-
tega väljaspool Võhmat. Kel 
aga jaksu ja tahtmist, saab 
oma aega sisukalt veeta.

Neile, kellele on jäänud 
mulje, et klubi Elulõng peod 
ja kokkusaamised on pelgalt 
klubi liikmetele, ütlen, et 
puhkeõhtutele on oodatud 
kõik linnaelanikud, kellel 
aastaid 50+. Ja mitte ainult 
puhkeõhtutele, vaid kõigis-
se tegutsevatesse ja tegevust 
alustavatesse kollektiivides-
se. Korraldajaks on klubi 
Elulõng.

Oktoobris algab uus 
hooaeg ja just seal teeme-
gi uusi plaane ja kuulame 
eakaaslaste ettepanekuid, 
kuidas sisustada vaba aega, 
mida saame teha, et kokku-

saamised oleksid põnevad ja 
rõõmurikkad.

Maikuu päikeselisel pä-
rastlõunal lõpetas klubi Elu-
lõng hooaja tänusõnadega 
tublidele inimestele, kes on 
klubi tegevuse jätkumise ni-
mel tegutsenud.

Suur aitäh ja ilusat suve-
puhkust Teile, Eevi Tabur, 
Regina Puusepp, Anita Aru-
mäe, Juta Metsvahi, Mait 
Reimann, ansambli Elulõng 
lauljad, ansambli Laulurõõm 
lauljad, kapelli pillimehed/-
naised, Arved Lõhmus, 
tantsurühm Tald ja Apsat, 
Maarika laulusõbrad, muusi-
kakooli pillilapsed, linnapea 
Anneli Siimussaar, ja kõik 
toredad inimesed, kes meie 
kokkusaamistel osalesid.

Tänud Teile, Ilme Luht ja 
Silvia Murro, sõbraliku nae-
ratuse ja abi eest.

Uute kohtumisteni!

Riina Pakane

Maakaitsepäev 
23. juunil Võhmas

Vaba Aja Keskuse ees (Kauba tn 1)
Päevajuht Aivar Jaanus

Kavas: 
10.00-14.00 Relva- ja tehnikanäitus, 
kontsert, heategevuslik loterii 
11.00-12.00 Kaitseliidu, Politseiameti, 
Päästeameti ja Punase Risti demo
11.00-13.00 Tasuta sõdurisupp 
13.10-14.00 Pidulik rivistus 
Kaitseliidu Sakala Maleva pealiku 
tervituskõne 
Võhma linnapea sõnavõtt 
Kaitseliidu ergutuste üleandmine 
KOV politseipreemia üleandmine 
14.00-14.10 Võidutule üleandmine 
maavanemale 
14.10-14.30 Maavanema sõnavõtt, 
võidutule üleandmine omavalitsuste 
juhtidele 

Meeleolu tõstavad kohalikud esinejad!

23. juunil tähistatak-
se Viljandimaa võidupüha 
Võhmas. Toimub tradit-
siooniline maakaitsepäev, 
presidendilt maavanemale 
saadetud võidutule vastu-
võtmise ja omavalitsustele 
jagamise tseremoonia ning 
pääste- ja kaitsejõudude 
tehnika ja varustuse de-
monstratsioon.

Viljandi maavanem Lem-
bit Kruuse sõnul aitab Eesti 
julgeolekut tagada ligi nel-
jateistkümnetuhandelise lii-
meskonnaga Kaitseliit. „Ees-
ti õnn seisneb meie paljude 
vabatahtlike tugevas kaitse-

tahtes. On selge, et igaüks 
rabeleb elus esmalt ikka 
enda eest, kuid ilma tugeva 
ühisosata võivad ka isiklikud 
soovid ja unistused realisee-
rimata jääda. Seega panus-
tada on vaja ka ühisesse tu-
gevusse,“ tunnustas Kruuse 
neid, kes Kaitseliidu kaudu 
julgeolekusse panustavad.

Kell 10–14 saab tutvu-
da kaitsejõudude, pääste- ja 
politsei tehnika ja varustu-
sega.

Kell 11–12 demonst-
reerivad Kaitseliit, Politsei, 
Päästeamet ja Punane Rist 
oma võimalusi.

Kell 13.10 algab Võidu-
püha pidulik rivistus koos 
tervituskõnede ja võidutule 
üleandmisega.

Lõunaaeg süüakse ühi-
selt sõdurisuppi ning mee-
leolu aitavad üleval hoida 
kohalikud esinejad. Eelmisel 
aastal Mõisakülas peetud 
maakaitsepäev tõi kokku 
sadu inimesi ja kinnitas taas 
võidupäeva suurejoonelise 
tähistamise ootust maakon-
nas.

Tiina Pihlak
Viljandi Maavalitsus

avalike suhete nõunik

Kutsume Teid aktiivselt 
osalema Võhma noor-

teürituste korraldamises. 
Kui sul on mõni tore mõte, 
mida võiks koos suvel teha, 
siis tule julgelt sellest meile 
rääkima Võhma Vaba Aja 
Keskusesse (endine kultuu-
rikeskus). Oleme tööpäevi-
ti majas kella 10.00–16.00. 
Oma mõtteid võite avaldada 
ka Facebooki lehel “Võhma 
Noored”.

Kiitust avaldame Cätlyn 
Taškinile, kelle algatusel ja 
abil sai teoks 2. mail toimu-
nud vahva pidu, kus peaesi-
nejaks oli Wafance. Täname 
ka teisi tublisid abilisi, kes 
aitasid pileteid ja suupisteid 
müüa! Oli tõesti tore.

Ikka päikest!
Silvia Murro
Birgit Haan

Võhma Vaba Aja Keskus
525 1635, vak@vohma.ee

Hei-hei, Võhma noored!

Wafence kaasesineja Kaspar Kolk, Cätlyn Taškin, Tiina Tart ja 
Kenneth Suie ehk Wafence. Foto Timo Roosi

Maakondlikku võidupüha tähistatakse 
sel aastal Võhmas
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Palju õnne lõpetajatele!Alles eile olin väike
lasteaialaps.
Paitasid mind tuul ja päike,
saingi suuremaks.
Hakkas koolilapse
nimi mulle passima.
Varsti esmakordselt lähen
kooliklassi ma.

Ellen Niit

Istuvad vasakult: Sandra Jermakov, Pärli Randmäe, Riine Valo, Sigrit Lemvald, Karolin Kaalep, 
Heidi Salumaa.
Seisavad vasakult: Heiko Paabut, Daniel George Brereton, Mattias Mitri, Karel Kaup, Annabel 
Abramov, Liselle Püvi, Joonas Feldmann, Jan Oliver Roosioks, Ragnar Lipand.
Tagareas õpetajad Maris Huopolainen ja Teele Vahtra ning abiõpetaja Eda Prantsus. Kuma Foto

See tundub uskumatu, 
kui jõuab kätte see aeg, mil 
lapsel saab esimene väga 
tähtis etapp elus läbi. Just 
alles ta oli väike, just alles 
ta ju läks lasteaeda ... See on 
uhke, kuid veidi ka hirmu-
äratav tunne ... Kas tõesti on 
ta nii suur juba? ... Ja kohe-
kohe teeb ta esimesi samme 
kooliteel ...

Soovime teile palju 
avastamisrõõmu, säravaid 
silmi, julgeid unistusi ja 
soove!

Linnalehe toimetus

1. juunil oli Võhmas laste-
kaitsepäeva üritus ja kok-
kuvõtteks võib öelda, et 
meil on toredad inimesed, 
kes tulevad hea meelega 
appi organiseerima, ja to-
redad pered, kes võtavad 
üritustest osa. Hea meel oli 
näha lapsi koos vanemate-
ga aaretejahi mängust osa 
võtmas. Kindlasti plaanime 
edaspidi just selliseid üritu-
si teha, kus terve pere saab 
koos tegutseda. Tänan Pe-
ter Wüthrichi, kes korral-
das aaretejahi mängu.

Tänan Teele Vahtrat 
ja Margus Taltsi, kes tulid 
oma kahe kena hobusega, 
et soovijad saaksid hobuse 
seljas väikese tiiru teha ja 
üleüldse sellist kena looma 
lähemalt vaadata.

Martin Remmerile tä-
nud, kes korraldas õhkrel-
vast täpsuslaskmist!

Tänan Anneli Siimus-
saart, kelle hea mõte oli 

Pipina lastele pannkooke 
küpsetada!

Ja veel suur tänu Cil-
ly Sarvele, kes meisterdas 
koos lastega mini-herne-
hirmutisi ja Natalja Rem-
merile, kes lastega kenasid 
pilte tegi!

Largole tänud mahlade 
eest!

Silvia Murro
Vaba Aja Keskuse 

juhataja

Lastekaitsepäevast

On olnud naeru ja nuttu,
rõõmu ja häbi.
Kuid nüüd see kõik
on saanudki läbi …

Muusikakooli lõpeta-
sid (vasakult) Kärt Seil ja 
Otmar Liiver kitarri erialal 
ning Agnessa Koobas kla-
veri erialal. Nende eriala-
õpetajad (vasakult) Mait 
Reimann ja Heili Kirsimäe 
ning solfedžoõpetaja Maari-
ka Reimand.

Kõige selle abil, mida te 
nende aastate jooksul ole-
te õppinud, olete leidnud 
endale kõige parema sõb-
ra – MUUSIKA, mis teiega 
kõikjal kaasas käib! Teadke, 
et muusikat ja kunsti ei saa 
kunagi olla liiga palju, seega 
tehke maailm ilusaks!

Linnalehe toimetus Foto: Tiina Tart.

Kes soovib pannkookidega maiustada, astub ligi! Foto Gea 
Rumjantseva.

Cilly jagas näpunäiteid, kuidas valmistada hernehirmutist. 
Foto Anneli Siimussaar.

Mina olen Birgit Haan 
ning selle aasta juu-

nist asusin tööle Võhma 
linna noorsoo- ja sporditöö 
spetsialistina.

Pärit olen Tarvastust 
ning sel kevadel lõpeta-
sin õpingud Viljandi Kul-
tuuriakadeemia huvijuht-
loovtegevuse õppekaval. 
Erialaseid kogemusi olen 
omandanud Pärnu Süteva-
ka Humanitaargümnaasiu-
mis, kus sooritasin huviju-
hi praktika ning viisin läbi 
draamatunde. Sel kevadel 
viisin läbi draamatunde ka 
oma kodukoolis, Tarvas-
tu Gümnaasiumis. Samuti 
olen tegev olnud erinevates 
rahvusvahelistes noorte- ja 
sotsiaalprojektides peami-
selt Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu ja Erasmuse kau-
du. Olen olnud draama töö-
tubade juhendajaks ning sel 
kevadel osalesin sotsiaalse 
tõrjutuse teemalisel kooli-
tusel Serbias.

Vabal ajal meeldib mul-
le lugeda, mängida klaverit 
ja kitarri ning viibida palju 
looduses. Käin tihti teatris 
ja külastan erinevaid muu-
sikasündmusi. Selle aasta 
kevadel otsustasin kolida 
tagasi Viljandimaale ning 
pakutud töökoht Võhma 
linnas oli heaks võimaluseks 
oma unistus ka realiseerida. 
Usun, et armas ja kodune 

Võhma on suurepäraseks 
alguseks.

Eelmisel nädalal koh-
tusime koos Vaba Aja Kes-
kuse juhataja Silvia Murro 
ja Võhma Gümnaasiumi 
huvijuhi Tiina Tartiga koo-
linoortega, et küsida nende 
arvamust Võhma vaba aja 
veetmise võimaluste ja eda-
siste soovide kohta. Saime 
tagasisidet, mis on Võhmas 
nende meelest juba hästi 
ning millest on veel vajaka. 
Samuti saime ideid ja mõt-
teid, millistest sündmustest 
noored sooviksid osa võtta 
ja mida nad ka ise korralda-
da tahaksid. Plaan on kind-
lasti liikuda oma noortekes-
kuse suunas, tuua noorteni 
rohkem projekte nii Eesti si-
seselt kui ka väljaspool ning 
pakkuda vaheldusrikast hu-
vitegevust.

Eesmärk on korralikult 
käima tõmmata ka meie 
spordielu. Siinkohal ootan 
kindlasti teie arvamusi ja 
ettepanekuid seoses Võhma 
noorsoo- ja sporditöö vald-
konnaga.

Birgit Haan
Võhma Vaba Aja Keskus

Noorsoo- ja sporditöö 
spetsialist

437 7253, birgit@vohma.ee

Saame tuttavaks

Armas Võhma 
elanik!

Hobune on ikka suur, soe ja ilus loom – eriti lakk ja saba ja silmad. Foto Teele Vahtra.
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Tublid nägid Saaremaad
Bowling on tore!
Kassiliivaga õppereisil
Ja muudki

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem
Loodusnädala sündmused
12.–16. maini toimus Võhma 
Gümnaasiumis tavapärane 
loodusnädal, kus õpilased 
said betoonseinte asemel 
pisut enam tähelepanu pöö-
rata ümbritsevale loodusele. 
Plaanitud tegevuste elluvii-
miseks sai erinevalt eelmise 
aasta orienteerumismän-
gust „nuputatud“ lausa uus 
mõiste – nuputamisorien-
teerumine, kus igast klassist 
4–5-liikmelised võistkonnad 
orienteerusid kooli ümbru-
ses (algklassid) ja Võhma lin-
nas. Igas kontrollpunktis tuli 
õpilastel lahendada lühikene 
loodusaine teemaline rist-

sõna, mille koondtulemused 
liideti koguajale vastavalt kas 
karistus- või preemiaminu-
titena. Ilmaprognoos viitas 
vihmasele ilmale ning lin-
naruumis asuvad kontroll-
punktid said ka vettpidava 
katuse. Sajupilved ühes õrna 
vihmaga katsidki orientee-
rumispäeva hommikul kogu 
Eesti ning õpilaste lootuse 
siseruumides toimuvatele 
tundidele murdis kehalise 
kasvatuse õpetajate reso-
luutsus – mis plaanitud, see 
ka toimub. Vaprad 11. klassi 
õpilased said algklasside raja 
kohtunikena läbimärjaks, 

märjaks saamisele vaatamata 
olid tublid ka kõik võistlejad. 
Kogu üritusest võib esile tuua 
nii algklassiõpilaste innukuse 
kui ka vanemate klasside tak-
tikaliselt küpsema esituse.

Loodusainete viktoriin 
toimus kolmes vanuseka-
tegoorias (1.–4. klass, 5.–7. 
klass ja 8.–11. klass), kus 
võistkondades oli esindajaid 
vanusegrupi kõikidest klassi-
dest. Viktoriin pakkus aine-
valdkondade põhjal erineva 
raskusastmega „pähkleid“, 
mis andsid vastavalt ka eri-
neva arvu punkte. Eriliselt 
paistsid silma algklasside 
esindajad, kes suure elevuse-
ga otsisid vastuseid küsimus-
tele ning tõid oma vastused 
ära lausa sportliku innuku-
se/lennukusega. Vanemate 
klasside viktoriinid pakkusid 
seevastu nii mõnegi posi-
tiivse üllatuse õpilastelt, kes 
klassiruumis polnud oma 
teadmistega eriliselt silma 
paistnud.

Loodusnädalal toimus 
fotokonkurss, kus osalesid 
õpilased ja ka õpetajad. Žürii 
jagas pildid kategooriatesse 
ja selgitas välja parimad.

Mait Rei

Loodusfoto konkursi tulemused 2014

Parimad õpilased
Guido-Kevin Paju – taimed
Josia Wüthrich – loomad
Pirkit Stroo – kompositsioon

Parimad õpetajad
Maret Lina – peaauhind pildiseeria eest
Marju Roosileht – kompositsioon
Maire Morev – Loomad – metsikud loomad
Heli Lehis – loomad – koduloomad
Meelis Tults – loomad – veeloomad
Viivika Lepp – taimed
Kaja Tamsar – inimene looduses

Võhma kooliolümpia 2014

Parim loomafoto – Josia Wüthrich.

Suitsupääsuke – osa õpetaja Maret Lina pildiseeriast.

28. mail sai teoks suur spor-
dipidu – kooliolümpia. Seda 
suurt ettevõtmist toetas 
Eesti Olümpiaakadeemia. 
Ürituse organiseerimine 
algas juba varem. Koolis 
moodustasime oma Olüm-
piakomitee, mille koossei-
su kuulus kümme õpetajat. 
Omavahel jagati ära ülesan-
ded.

Iga klass loosis endale 
riigi. Esindatud olid järgmis-
te riikide sportlased: Kongo 
DV, Argentiina, Rootsi, Soo-
me, USA, Ungari, Eesti, Sak-
samaa, Itaalia, Jaapan.

Päev algas kell 9.00 ko-
gunemisega linnavalitsuse 
juures. Linnapea Anneli Sii-
mussaar soovis õpilastele 
edukat sportimist ja süütas 
koos koolidirektor Hannes 
Männikuga olümpiatõrviku. 
Seejärel suundus rongkäik 
lippude lehvides läbi linna 
kooli staadioni poole. Põle-
vat olümpiatõrvikut kandis 
kõige ees meie lauatennisist 
Rainer Valo. Meeleoluka 
trummipõrina ja maskott 

Volli ergutuste saatel saa-
busid delegatsioonid kooli 
juurde. Ja algaski rõõmus 
sissemarss staadionile. Iga-
le riigile hüüti tere tulemast 
selle riigi keeles. Avatsere-
moonial esinesid rahvatant-
surühm Rukkilill, Viljandi 
spordikooli võimlemisrühm 
ja 2.–3. klassi spordimehed. 
Kooliolümpial peeti kinni 
Olümpiaharta põhimõtetest. 
Kõlas olümpiahümn, mille 
saatel toodi staadionile ja 
heisati Olümpiaakadeemia 
lipp. Pärast lipuheiskamist 
luges sportlaste vande ette 
1. klassi õpilane Kadri Koit-
mäe ja kohtunike vande 12. 
klassi õpilane Martin Rem-

mer. Seejärel olid õpilased 
valmis tuletseremooniaks. 
7. klassi õpilane Kaile Eiert 
esitas laulu „Hand in hand“, 
mille saatel õpilased läbisid 
staadioniringi ja olümpiatu-
le käest kätte edasi andsid. 
Tule süütas meie kooli tubli 
sportlane Kevin Aas.

Enne võistluste algust 
viis läbi ühisvõimlemise 
maskott Volli. Kooliolüm-
pial võisteldi staadionijook-
sus, tähtede teatejooksus, 
sumos, taldriku täpsusvi-
setes, täringujalgpallis, kä-
sipallis ja köieveos. Päeva 
viimane ala oli maskottide 
teatevõistlus.

Kooliolümpial järgiti 
ausa mängu põhimõtteid. 
Hea meel oli näha, et õpila-
sed olid rõõmsad ja võistlus-
himulised, olenemata kül-
mast ilmast. Kui võistlused 
said läbi, oli aeg teha kokku-
võtteid. Võitjaid autasustati 
medali, diplomi ja magusate 
eriauhindadega. Ees ootas 
aga veel üks üllatus. Auta-
sustamisele saabus üllatus-
külaline – olümpiavõitja ja 
maailmameister Heiki Nabi.

20. juunil on 
kooli lõpetamas:

12. klass:
Maarja-Liis Helü
Aivar Jaanus
Piret Müür
Martin Remmer
Raido Remmer
Gea Rumjantseva
Tauno Rämson
Andris Sild

9. klass:
Alo-Oliver Alas
Sanna Härm
Airo Ibrus
Agnessa Koobas
Kairi Koort
Otmar Liiver
Edvard Maasalu
Renita Salur
Martin Tabur
Cätlyn Taškin

Olümpiatuld läheb süütama 
Kevin Aas (Foto: Marju Roo-
sileht)

Suur tänu abilistele, kes 
olid suureks toeks ja abiks 
ürituse korraldamisel: AS 
Võhma ELKO, AS Largo, 
Anneli Siimussaar, Riine 
Ant, Toomas Israel, Hannes 
Männik, Silva Murik, Tii-
na Tart, Maire Morev, Rain 
Aleksandrov, Heli Lehis, 

Köievedu küttis kirgi. (Foto: Marju Roosileht)

Maailmameistri käepigistus. (Foto: Kaile Eiert)

Olümpiamaskott Volli proovis lastega kõik kaasa teha. (Foto: 
Marju Roosileht)

Maila Juudas, Kevin Tii-
tus, Marko Tõnisson, Geti 
Kundla, Gea Rumjantseva, 
Maarja-Liis Helü, Aivar Jaa-
nus, Martin Remmer.

Tiia Püvi

Palju õnne lõpetajatele!
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Preemiareis Saaremaale

Kuidas me õppereisil 
käisime

Sel aastal kooli direktori 
vastuvõttu parimatele 

ei toimunud. Selle asemel 
korraldas kool õpilastele, 
kes olid kooliaasta vältel 
silma paistnud väga heade 
õpitulemuste või heade õpi-
tulemuste kõrval ka eduka 
huvitegevuse poolest, pree-
miareisi Saaremaale. Lisaks 
kooli juhtkonnale oli lastega 
kaasas ka Võhma linnapea 
Anneli Siimussaar, kellele 
reis väga meeldis. Aga asi ei 
olnud mitte Saaremaas vaid 
meie õpilastes, kes jätsid 
talle väga hea mulje. Kooli-
juhid on siinkohal linnapea-
ga ühel meelel, meie õpilas-
tega oli meeldiv reisida.

Reisist enesest. Startisi-
me pool kaheksa hommikul. 
Jõudsime viperusteta praa-
mile ja esimene koht, mida 
uudistamas käisime, oli 
Maasi Maalinn. Saaremaa 
teisest keskaegsest linnusest 
Orissaarest 4 kilomeetrit 
põhja poole on järel ainult 
varemed. Õnneks kaevati 
need hiljuti välja ja nüüd 
saab ette kujutada, milline 
näeks välja Maasi linnus, 
kui Taani kuningas rootslasi 
kartes 1576. aastal linnust 
õhata ei oleks lasknud.

Edasi rändasime piki 
Saaremaa põhjarannikut 
Panga pangani. Oma 22 
meetriga merepinnast on 
Panga pank Saaremaa kõr-
geim. Seal olevat paganatest 
saarlased vanadel aegadel 
parema kalaõnne huvides 
ohvreid toonud.

Ilm kiskus vihmale. 
Olime mures söögipausi 
pärast. Õnneks aga vaibu-
sid vihmahood just selleks 
hetkeks, kui jõudsime Laugu 
metsavahimajja. Vana 32 m 
pikkune rehielamu on üle 150 
aasta teeninud Eesti metsan-
dust, olenemata riigikorrast. 
Täna on maja kasutuses RMK 
Saaremaa puhkeala pärand-
kultuuri ja loodushariduse 
keskusena, kus saab tutvuda 
Eesti metsanduse ajalooga ja 
meenutada vanu metsatöö-
võtteid. Meid võttis seal vas-
tu väga lahke perenaine, kes 
oli läitnud meie jaoks lõkke 
ja keetnud kohvigi. Õpilased 
said lõkke kohal vardas vors-
ti küpsetada, natuke mahla 
juua, saiakesi ja pirni nosida.

Kõhud täis, läks sõit 
edasi Kaali järve poole. 
Kuressaarest 18 kilomeet-
rit kirdes asub Eesti suurim 
loodusharuldus – Kaali me-
teoriidikraatrite rühm. Viie-
kümne hektari suurusel geo-

loogilisel kaitsealal paikneb 
üheksa meteoriidikraatrit. 
Peakraatris asub järveke, mis 
toitub põhja- ja sadevetest 
ning on kraatritest peamiseks 
vaatamisväärsuseks.

Edasi ootas meid juba 
Kuressaare piiskopilinnus. 
Seal jagus vaatamist paariks 
tunniks. Mida seal kõike 
näha saab, seda tuleb endal 
vaatama minna. Põnevus on 
garanteeritud.

Külastasime ka ühte kau-
banduskeskust, peamiselt 
selleks, et kehakinnitust osta 
ja kojusõit võis alata. Enne 
bussist väljasaamist tänas lin-
napea kõik lapsi personaalselt 
ja igaüks sai mälestuseks koo-
li spordipisikuga tassi. Loo-
dame siiski, et tassist enamat 
pakkus reis ise. Kool tänab 
kõiki meie tublisid. Suur tänu 
õpilastele ja suur tänu laste-
vanematele selle ilusa kooli-
aasta eest!

Reisile olid kutsutud: 
Agatha Dooni Murro, Egert 

Neverosvki, Vaiko Aasaküla, 
Eve-Liis Oolo, Kirsika Tõ-
ruvere, Kelly Mozgovoi, Va-
hur Aasaküla, Meiko Martin 
Väljaots, Kaisa-Mari Lehis, 
Rainer Valo, Kevin Aas, Nelle 
Kala, Raiko Valo, Rauno Valo, 
Jade Leann Väljaots, Marvin 
Helstein, Gert-Marten Kaup, 
Mihkel Koitmäe, Markus 
Koks, Tuuli Randmäe, Hen-
ri Helü, Keiro Karu, Henrik 
Leier, Anna Linda Meerbach, 
Kristiina Saar, Roger Rät-
sepso, Helen Talvistu, Anett 
Kalberg, Romi-Liis Kiik, Egle 
Eiert, Kardo Karu, Sven Lin-
dau, Kadri Koitmäe, Merilin 
Prantsus, Agnessa Koobas, 
Sanna Härm, Rico-Rasmus 
Luts, Ines Safjanova.

Reisist tegi meeleolu-
ka fotoreportaaži Aimar 
Ranne. Fotod on postitatud 
Facebook’i Võhma linna gru-
pis.

Hannes Männik
direktor

Saaremaad käisid uurimas tublid õppijad, sportlased ja muusikakooli õpilased (Foto: Aimar 
Ranne)

Lõpuks jõudis kätte päev, 
millal minu ja Pirkiti 

koostöös valminud kassi-
pesa ja tekid loomade var-
jupaigale üle anda. Meie 
klassil oli niikuinii vaja seo-
ses karjääriõpetusega külas-
tada puidutööstust Dold, nii 
võtsime ka varjupaika kaasa 
kogu 8.a klassi. Igaüks pidi 
viima sinna kingituseks ko-
titäie kassiliiva ning hom-
mikul jäid inimesed täna-
val vaatama hanereas kooli 
poole kõmpivaid õpilasi, 
näpus kassiliiva kotid.

Pärast kolmandat kooli-
tundi oligi aeg pakkida meie 
loovtöö ja liivakotid bussi 
ja põrutada Viljandi poole. 
Kohale jõudes polnud me 
veel jõudnud bussist väljagi 
astuda, kui taamalt kostus 
kõrva koerte elevil hauku-
mine. Varjupaiga töötajad 
näitasid välja oma rõõmu, 
nähes kogu seda toredust, 
mille me kaasa tõime. Kurb 
oli ainult see, et parajasti 
toimus loomade hoiupaigas 
koristamine ning meil ei ol-
nud võimalust meie kassi-
pesa sinna üles riputada.

Meie klassile tehti var-
jupaigas ringkäik ja seejärel 
võis iga õpilane saada rih-
ma otsa koera, et suundu-
da vähemalt15-minutisele 
jalutuskäigule. Käisime ka 
kassitoas, kus paljudele jäi 
silma külma tõttu kõrvutu 

ja poole sabaga sõbralik kii-
su Ervin. See vaatepilt tegi 
meele kurvaks, aga samas 
on rahustav teada, et Vil-
jandi loomade varjupaigas 
ei panda koledaid ning kan-
natada saanud loomi kohe 
magama, vaid ka neid õn-
netuid hoitakse, toidetakse 
ja loodetakse, et keegi hea 
inimene siiski pakub neile 
loomakestele hea kodu.

Igatahes soovitan kind-
lasti hoiupaigas elavaid loo-
mi – võite leida just endale 
sobiva lemmiku.

Poolteist tundi kadus 
nagu tina tuhka. Juba mär-
kasime bussi ja olime valmis 
edasisõiduks. Varsti seisime 
hiiglasliku puidutööstuse 
ees, tõstukid ümberrin-
gi vuramas. Otsisime üles 
kontori, kus personalijuht 
ulatas meile neoonvestid ja 
kõrvatropid – abilised, et 
meid oleks näha ja et me 
kuulmisest ilma ei jääks. 
Tutvusime tunni aja jooksul 
tehases olevate ametitega ja 
valmistoodanguga (kolme- 
ja viiekihilised puitplaadid). 
Pärast ringkäiku istusime 
konverentsiruumis, et täita 
töölehti. Siis tänasime giidi 
ja asusime koduteele. Kõik 
olid pärast pikka päeva väsi-
nud, kuid rahulolevad.

Ines Safjanova 
8.a klass

8.a klass Viljandi loomade varjupaiga juures. (Foto: erakogu)

Ratastega Veneverre

Kooli raamatukogust 
rändas vanapaberisse 

468 kg vanu õpikuid ja raa-
matuid.

Klassidest parim oli 3. 
klass 1158,7 kg. 3. klass sai 
tubli töö eest preemiareisi 
Viljandi Männimäe külalis-
temajja.

Vanapaber 2014

3. klass:
29. mail külastasime 

Viljandi Männimäe küla-
listemaja, sest olime võit-
nud vanapaberi kogumise 
võistluse ja pääsenud au-
hinnareisile. Muidugi aita-
sid meid paberi kogumisel 
emad ja vanaemad. Nii mõ-
nigi kuur sai jälle puhtaks. 
Tublimad olid Keiro Karu ja 
Henri Helü.

See oli tore õhtupoolik. 
Vaatasime filmi ja veereta-
sime bowlingus palle. Anna 
Linda pani järgmisel päeval 
kirja meie muljed. Enamus 
oli bowlingus esimest korda 
ja meile meeldis seal väga. 
Kinos oli ka huvitav. Õpi-
lased arvasid, et see oli üks 
lahe üritus. Ainult minutid 
ja tunnid liikusid seekord 
palju kiiremini.

Sakala viktoriin
Traditsiooniliselt toimus ka sellel õppeaastal viktoriini-

sari, kus põhiküsimused olid maakonnalehes Sakala ilmu-
nud uudiste kohta. Viktoriin toimus iga kuu, lisaks kümnele 
küsimusele Sakalast oli veel ühes voorus küsimusi Raimond 
Valgre elu ning loomingu kohta, ühes voorus matemaatilisi 
nuputamisülesandeid ning ühes voorus prooviti eesti kee-
le ja kirjanduse tundmist. Võistlema olid oodatud õpilased 
5.–12.klassini. Viktoriinisarja võitis 12. klass, tubli teise 
koha saavutas 8.a klass ning kolmandaks jäi 11.klass.

Kuuli veeretada oli äge! (Foto: erakogu)

10/9
9. klassile helises viimane koolikell 29. mail. Kümme 

üheksandikku olid need, kes sel päeval koolimajas kõige 
suuremat lärmi tegid ja vett pritsisid. Tutipäeva lõpuaktu-
se korraldasid 8. klassi õpilased, kes esitasid üheksandikele 
küsimusi kontrollimaks omandatud haridust, samuti pidid 
nad ära tundma oma klassikaaslasi lapsepõlvepiltide pealt 
ning kujutama pantomiimina meie õpetajaid.

LÜHIDALT

Päev algas sellega, et 7. ja 
8.a klassi õpilased ko-

gunesid jalgratastega kella 
üheksaks kooli juurde. Sealt 
mindi edasi hanereas sõi-
tes Kõo poole. Meiega olid 
kaasas õpetaja Maret Lina 
ja direktor Hannes Männik. 
Esimene peatus oli Koks-
veres. Peatusime Koksvere 
vana (Villema) poe juures, 
kus nüüd parandab üks 
mees vanu kandleid. Neid 
oli seal igasuguseid. Saanud 
natukene teada selle tööko-
ja kohta, liikusime edasi Ve-
nevere poole. Sõit oli pikk 
ja ilm palav. Lõpuks jõud-

sime õpetaja Mareti juurde. 
Seal me grillisime ja õpeta-
ja näitas meile oma kodu. 
Koolist saime grillipausiks 
kaasa kurki, viinerit, kuk-
lit, leiba ja õuna. Kõik jõid 
kaevuvett, sest see oli hea ja 
külm. Kui me olime ära gril-
linud, siis läksime Venevere 
järve äärde. Ujumas käisid 
peamiselt poisid, kuigi Ines 
ja õp Maret käisid ka. Siis 
suundusime tagasi Võhma 
poole. Tagasisõit läks hästi. 
Päev oli väsitav, aga tore.

Kairit Soe
8.a klass

Mõmmikud, veepüssid ja traksipüksid on tutipäeva dress code. 
(Foto: Kaile Eiert)

Tublimateks 
vanapaberi 
kogujateks olid:
• Henri Helü 428,5 kg
• Keiro Karu 376 kg
• Rainer Valo 342,5 kg
• Karolin Abro 252 kg
• Mari-Liis Soo 194 kg
• Pirkit Stroo 102,5 kg
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SPORDIST

Paar nädalat tagasi puis-
tasid Kanarbiku liikmed 

Vaba Aja Keskuse suurde saa-
li ühe hingetõmbega salaaia. 
Laotasid põrandale sambla, 
lisaks mõne sõnajala lehti ke-
rima, tulivõha tulitama ning 
priimula roosade õitega kel-
kima. Mandala tekkis ning 
haihtus olematusse ühe öö-
päevaga.

Lillepäeva eelõhtul tõid 
aiandusseltsi liikmed ekspo-
naadid kohale. Kõik taimed 
pandi kirja, etiketistati ning 
rivistati saali serva üles Taivit 
ootama. Kokku toodi täpselt 
82 taime, mis sest, et mõnda 
oli topelt. Näitusele sai pan-
dud natuke alla 70 taksoni 
varjuaeda sobivat taime. Pea-
kunstnik Taivi õhetas koha-
leruttamisest. Paar taime pa-
remale, üks künka otsa, teine 
teiste taha, siis need kolm va-
sakule käis Taivil ruttu ning 
taimed hakkasid komposit-
sioonis elama. Seltsi liikmed 
ahhetasid ja käisid mitu tiiru 
ümber varjuaia. Nii ilus oli. 
Muidugi aitasid kõik näituse 
ülespanemisele kaasa, kuid 
erilised tänusõnad kuuluvad 
Taivile ja Elmale.

Lillepäeva hommikul 
õhetasid nii seltsi liikmed 
kui külalised, sest eriti tore-
dasti välja kukkunud näitus 
rõõmustas mõlemaid. Kuid 
oh seda naeru ja lusti, mille-
ga päädis päev! Taimeoksjoni 
pidaja Ants ajas rahva nii ele-
vile, et päeva lõpuks müüdi 
maha ka näituse dekoratsioo-
niks olnud känd. Taimedest 
olid seekord oksjonil ostjate 

lemmikuteks sõnajalad. Kal-
leim taim oli punaloor-sõna-
jalg (Dryopteris erythrosora), 
mis osteti ära 17 euro eest. 
Rõõmu tegi ka see, et osa näi-
tusele toodud taimedest ei 
ole rahva hulgas veel tuntud. 
Esialgu võõraid taimi tegi 
omasemaks Mati Rang, kes 
tutvustas keskpäeval näituse 
taimi. Seega lisaks silmailule, 

mida üks näitus pakub, said 
huvilised tuttavaks vähelevi-
nud taimedega. Muidugi, mis 
eriti meeldima hakkas, sellele 
sai ju silm peale pandud ning 
oksjonilt endale krabada.

Varjuaiale lisaks oli lille-
päeval võimas näitus helmik-
pööristest ning nende sugu-
lastest pisipööristest. Näitus 
sai kokku pandud Kaevandi 

aia, Nõrga talu ja Elise aia tai-
medest.

Õues oli hernehirmutiste 
näitus, kuhu oli toodud kuus 
eksponaati. Publiku lemmik 
oli Maasikavalvur, mille val-
mistaja Heiki Lehis sai mee-
neks aukirja ja raamatupoe 
kinkekaardi. Kõik herne-
hirmutised leidsid oksjonil 
omaniku. Müügitulu said 
hernehirmutiste valmistajad. 
Siinkohal täname AS Largo 
toetuse eest.

Lõbusat elevust pakkus 
ka õues toimuv väike taime-
laat. Oli südantsoojendavaid 
kohtumisi ja siirast jällenäge-
misrõõmu. Kahju, et nii ruttu 
kõik läbi sai, olen alati lille-
päeva pidanud aiandusseltsi 
ilusamaks pidupäevaks.

Helle Treier
Kanarbiku liige

Võhma viies lillepäev viis külalised varjuaeda

Petankarid muutuste 
ootuses

Kuuldused Võhma pe-
tankarite tegevusest on 

otsustajate kõrvu ulatunud 
ning lõpuks peaks valmima 
korralik võistluspaik huvi-
listele. Igatahes on lükatud 
rattad veerema ja rahad lii-
kuma ning aeg näitab, mis 
valmis saab.

Mänguplaanid on aasta-
tega paika loksunud ja ka-
rikasarja näol algus tehtud 
sellelegi petangihooajale. 
Suve jooksul toimub seitse 
etappi, millest lõpuks ar-
vestatakse maha kaks keh-
vemat – nii selguvad sarja 
parimad.

Pärast karikasarja lõppu 
toimuvad Võhma meistri-
võistlused triodele, paaride-
le ja üksikmängus.

Koolinoori pole samuti 
unustatud. Igal vaheajakuul 
toimub neile üks võistlus 
ning kolm parimat saavad 
rahaliselt premeeritud.

Proovime ürituste-kire-
vale suvele lisaks sobitada 
ka tõsise petangikalendri, 
et asjad tasakaalus püsiksid. 
Väljakud on kõigile huvilis-
tele avatud, julget harjuta-
mist ja edu võistlustel.

Mati Tiirmaa
korraldaja

PS. Maikuus toimunud 
Viljandi valla meistrivõist-
lustel segatriodele võitlesid 
end 2. kohale meie mängi-
jad Ando Saar, Tiia Sepp ja 
Heiti Pent. Värisege, Võh-
ma  tuleb!

Foto Luule Tiirmaa.

2013/2014. hooajal peeti 
koroonavõistlusi üksikmän-
gus ja paarismängus.

Sel aastal saavutas üksik-
mängus I koha Rainer Ahju-
pera 9 punktiga, II koha Vel-
lo Lehtla 7 punktiga, III koha 
Ando Saar 7 punktiga. Män-
giti üpris tasavägiselt, sest 2., 
3. ja 4. koht lõpetasid hooaja 
võrdselt 7 punktiga! 

Paarismängus võitsid 
Ando Saar ja Heiti Pent, 
kes edestasid Jaan Volli ja 
Tiit Parit ning Rivo Ojalil-

le ja Elias Paulust. Ja jällegi 
punktiskoor kõigil ühesu-
gune – 2 punkti! 

Allikas: koroonamängu-
de protokoll

Siinkohal tänusõnad 
Vello Lehtlale, kes on Võh-
ma koroonamängu hing ja 
vedaja.

Järgmised võistlused 
Võhmas on ilmselt linna-
päevade ajal. Jälgige rek-
laami!

Koroonamängijad jagasid 
medaleid

23. juunil 
VÕHMA JAANIPIDU
Võhma Tervisepargis
(laululava metsas) 
kell 20.00

23. juuni üritused on TASUTA23. juuni üritused on TASUTA

Tantsuks mängib 

ansambel Krempel

Õhtujuht Kuldar Pajula

Võhma Complete Crew breiktantsijatest
Kindlasti olete tähele 

pannud, et meie linnas 
on hulk noori, kes tegelevad 
breiktantsuga. Tantsutrupi 
nimi on Complete Crew ja 
juhendajaks Marek Tamm. 
Tegin Marekiga väikese 
intervjuu, et tutvustada 
Complete Crew tegemisi ja 
tulevikuplaane.

Kaua olete Võhmas 
noortega trenni teinud?

Võhmas olen andnud 
veebruarist peale trenne ehk 
siis juba 4 kuud. Noored on 
päris aktiivsed ja on näha, et 
tahavad trenni teha.

Palju trennis käijaid on 
ja mis vanuses?

Trennis käijaid on palju 
– vahepeal jääb isegi ruum 
kitsaks, kui suuremad taha-
vad oma raskemaid trikke 
teha jne. Trenni nimekirjas 
on hetkel 17 inimest, kõige 
noorem on 6-aastane ja kõi-
ge vanem 20-aastane.

Mitu korda nädalas 
treenite ja kus kohas?

Trenne teeme üks kord 
nädalas ja seda on noorte-
le vähe, kuna nad tahaksid 
rohkem. Trenni päev on 
neljapäev kell 18.00–19.30 
Võhma uisuväljakul, lisaks 

saame kasutada ka maad-
lussaali koolimajas, mis on 
meile päris palju kasuks, 
sest palju raskeid trikke 
saab enne ära õppida peh-
me põranda peal ja et oleks 
noortel rohkem julgust 
raskeid trikke ka proovida. 
 Trennid on kuni juuli 
lõpuni ja siis algavad uuesti 
septembris.

Kus olete juba esine-
mas käinud ja kuidas läks?

Esinemas oleme käinud 
juba päris paljudes kohta-
des, kus oleme kaasanud en-
daga kaasa noori Võhmast, 
Jõgevalt, Põltsamaalt, Pilist-
verest ja Imaverest. Oleme 
esinenud Põltsamaal noor-
tepeol, Võhma noortepeol, 

Imavere tantsupäeval, Jõge-
va linnapäevadel. Võtsime 
osa ka Eesti Meistrivõistlu-
sest, mis toimus Tallinnas 
Kopli Noortekeskuses, kus 
me ei võitnud, aga saime 
parima meeskonna tiitli ka-
rika ja nimelised diplomid. 
Korraldasime ka meie endi 
Complete Crew Battle-i ehk 
siis meie endi Kesk-Eesti 
breiktantsu võistluse, mis 
toimus 23. mail Imaveres. 
Noori oli päris mitmest ko-
hast, kus me ka trenne an-
name: Võhmast, Imaverest, 
Päinurmest, Pilistverest, 
Põltsamaalt ja Jõgevalt.

Üldiselt olid kõik tublid, 
kes osa võtsid, ja samas said 
nad palju kogemusi.

Millised on Complete 
Crew tulevikuplaanid?

Tulemas on palju esi-
nemisi ja võistlusi, kust me 
ka osa võtame: 22. juuni 
Imavere jaanipäev, 23. juuni 
Viljandimaa Maakaitsepäev 
Võhmas, 28. juuni Põltsa-
maa lossipäevad ja 1. au-
gust Võhma linna päevad. 
Võistlused siis ka tulemas: 
26. juuni Viljandi Bash (1 vs 
1) ja 12. juuli Pärnu Männi 
battle (2 vs 2).

Üldiselt on mul väga 
hea meel, et saab edasi anda 
seda head ja huvitavat ala 
noortele, kes seda tahavad 
teha. Tulevikuplaanid oleks 
meil palju noori kaasata, 
et nad ei jõlguks linna peal 
ega teeks pättusi, jõuda 
Complete Crew noortega 
Eesti parimate sekka, roh-
kem trenni, leida sponso-
reid ja teha Complete Crew 
tantsukool. Loomulikult ka 
laiendada paljudesse teis-
tesse maakondadesse.

Jõudu Complete Crew 
tantsutrupile ja soovin, et 
teie unistused saaksid teoks!

Marek Tamme küsitles 
Silvia Murro

Lillepäeva lõpetas taimeoksjon, mille viis läbi ladusa jutuga 
oksjonipidaja Ants. Pildil on näha ka varjuaia peakunstnik 
Taivi. Fotod Andreas Oss.

Publik valis oma lemmikuks Maasikavalvuri, 
mille autoriks Heiki Lehis.

Hernehirmutiste Miss Võhma ja Turemar 
valmistajateks olid kohalikud kooliõpilased 
õpetaja Toomas Israeli juhendamisel.
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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 950

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: ”Kui sa ei 
tunnista oma vigu, siis tähendab see, et teed juba järgmist”. 
Õigeid vastuseid laekus 14.
Loosiõnn naeratas Asta Koplile.
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. 191
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

94 03.06 AUGUST KIRSIPUU
87 25.06 ANNA-MARIA LENSMANN
86 13.06 LINDA OSKAR
85 10.06 LIDIA SILLAT
84 20.06 LINDA ARRO
83 03.06 IVO-ENDEL REMMER
81 14.06 AINO KOORT
 26.06 ALFRED KURISTIK
 28.06 SAIME-HELENE VALO
75 01.06 HELVI MIHNO
 13.06 VLADIMIR KEPTSOV
70 14.06 TOIVO KLAMP
 18.06 ANTS PÕDRA
 26.06 LAINE TIMPS
65 18.06 MATTI PLANKEN
60 01.06 TOOMAS LUHT

Pojengide pööritav pirg, 
jasmiinide vapustav sära, 
sireli loobumiskirg –
kaunistab päevade tuba.
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ÕNNITLEME JUUNIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Eesti Posti uus 
rahvusvaheline nimi on 

Omniva. 
Rahvusvaheline logistikaettevõt-
te, mis liigutab kaupu ja informat-
siooni, on partneriks nii ostjatele 
kui müüjatele. Omniva nime ja 
märki kannavad nüüdsest Post24 
pakiautomaadid, ELS kullerid ja 
uuenenud e-teenindus.

Mis sest, et argipäev on kiire,
mis sest, et töö ei tunne piire.
Üksainus kord on aastas tunne,
et elus vaja on ka õnne.

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks
soovime oma maja poistele
Ennule ja Avole!!

Päikest teile, 
            2 x 50!

Võhma Linnavolikogu
Võhma Linnavalitsus


