
 

Nr. 179 Mai 2013

XVII Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat

2. juunil kell 12.00 
Võhma linnaplatsil

Pilistvere kihelkonna 
laste KIHELKONNAPÄEV 

„Talendid särama“

Esinevad nelja omavalitsuse 
lapsed Playback-show’l 
suurel laval.

Kavas töötoad nobedatele näppudele 
ja muud huvitavat.

Veedame koos vahva päeva!

Võhma linna suurüritu-
se korralduskomisjon 

on istunud mitmeid kordi 
koos ja arutanud, kuidas 
veelgi efektiivsemalt saaksi-
me oma linnapäevi ja laata 
korraldada.

Nagu juba eelmistes lin-
nalehtedes olen teada and-
nud – seekordne suurüritus 
toimub 2.–3. augustil. Kul-
tuurikava õhtune osa on ka 
enam-vähem paika saanud 

ja võiksin ära mainida, et 
seekordsed peaesinejad on 
Tanja Mihhailova ja Mikk 
Saar koos bändiga ning 
Karl Martin Taukar oma 
bändi ja taustaesinejatega. 
Lisaks mängivad tantsuks 
mõlemal päeval erinevad 
tantsubändid. Mitte ükski 
traditsiooniline üritus päe-
vade raames ära ei jää ja 
ootan ikka veel mõningaid 
ettepanekuid linnapäeva-

de paremaks läbiviimiseks. 
Kuna augustikuus 1993 sai 
Võhma alev linna staatuse, 
siis tähistame ühtlasi ka lin-
na 20. sünnipäeva.

Väga oluline on teada 
anda, et korralduskomisjon 
otsustas jätta õhtuste kont-
sertide pääsmete hinnad sa-
male tasemele, mis eelmisel 
aastal, s.o 7 eurot täispilet 
ja 5 eurot õpilastele ning 
pensionäridele; eelmüügist 

Tänud talgulistele

4. mail toimus üleriigiline 
talgupäev Teeme ära, milles 
osalesid ka Võhma tublid 
inimesed, kelle seekordseks 
objektiks oli raudtee-äärne 
nn ei-kellegi-maa, mis häi-
ris silma inimestel, kes meie 
linna külastasid.

Tänu talguliste ennast-
salgavale tööle tehti nime-
tatud objekt korda ja Võh-
masse sissesõit sai hoopis 
kenama ilme. Siinkohal 
tänan kõiki inimesi, kes sel 
kaunil kevadpäeval välja 
tulid ja oma panuse andsid 
talgupäeva kordaminekuks.

Aare Järvik
talgujuht

Fotod: Riina Pakane.

Täname
Võhma Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi tublisid õpilasi ja 

õpetaja Mait Reid, kes olid abiks 
29. aprillil II Maailmasõjas hukkunute ühishaua ümbruse 

korrastamisel.

AS Võhma ELKO

ostes hinnad vastavalt siis 5 
eurot ja 4 eurot.

Kuna korraldajad on 
igapäevaselt tegutsemas 
nimetatud suurürituse hea 
kordamineku nimel, siis 
ootan endiselt reaalseid 
ideid aare@vohma.ee või 
528 6574.

Aare Järvik
Korralduskomisjoni 

esimees

Esmaspäeval, 27. mail kell 18.00 
ootame linnarahvast 

endise Võhma kultuurimaja platsile Võhma kauaaegse 
kultuuritegelase ROMAN PÄRNA 
mälestuspingi avamisele ja õnnistamisele.

23. juunil 18.00
ootame linnarahvast

Võhma kultuurikeskuse ette

JAANITULD süütama.

Tantsuks mängib Mait & Margus Bänd.

Meelelahutust pakuvad 

kultuurikeskuse isetegevuslased.

Saame kokku jaanilaupäeval!
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Päästeamet tuletab meelde
Lõhkekehad on ohtlikud

Lõkked ja grillimine

Tervislik jaanituli

Meeldetuletuseks lisame info Võhma linna territooriumil 
asuvate jäätmete kogumiskohtade kohta.

Paberi ja papi konteinerid (sinine konteiner):
Gümnaasiumi juures
Kauba 1

Paberpakendi konteinerid (sinine konteiner):
Kalevi ja Silla ristis
Väike 12a elamu juures

Segapakendi konteinerid (kollane konteiner):
Gümnaasiumi juures
Kalevi ja Silla ristis
Väike 12a elamu juures
Kaupluse Konsum kõrval

Võhma jäätmejaam
Asub Kirsi tn 3 ning on avatud kolmel päeval nädalas:
neljapäeval ja reedel kell 15.00–18.00
laupäeval kell 10.00–14.00.
Jäätmeid võetakse vastu Võhma linna elanikelt ning seda 
teostab vastava väljaõppe saanud töötaja (Dii Ehitus 
OÜ).

Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu:
kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (värvid, 
lakid, vanaõli, ravimid, kodukeemia, akud, patareid jne)
vanapaberit ja pappi,
pakendijäätmeid,
metallijäätmeid,
vanarehve,
olmeelektroonika jäätmeid.

Tasu eest võetakse vastu:
klaasijäätmeid,
suurjäätmeid (mööbel),
ehitusjäätmeid (aknad, kraanikausid, kivid jne).

Muude sorteeritud jäätmete osas palume helistada ja 
täpsemalt küsida jäätmejaama töötajalt. Eesmärk on lei-
da igale jäätmele õige koht ning seda Võhma inimesele 
võimalikult odavalt ja mugavalt, et meie ümbruse met-
sad ja nurgatagused ei täituks prügiga.
Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumi-
ne ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Veolia 
Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste le-
pingute alusel.
Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 5697 1355.

Iga kevad toob deminee-
rijatele kiired tööpäevad. 

Talvine külm kergitab lõh-
kekehasid sarnaselt kivide-
ga ning lume sulades võib 
maapinnalt leida erinevaid 
lõhkekehi. Samuti võib las-
kemoon päevavalgele tulla 
kaeve-, põllu- ja metsatöid 
tehes. Enamus metsast, mis 
on praegu raiekõlblik, pä-

rineb isamaasõja ajast ning 
seetõttu tuleb eriti ettevaat-
lik olla metsades, mis asu-
vad lahingupiirkondades. 
Eestlased on asunud taasta-
ma esivanemate talukohti, 
vanad hooned aga võivad 
peita endas üllatusi. Tihti 
leitakse vanade majade la-
gedelt või põranda alt sinna 
peidetud lahingumoona.

Kõik lõhkekehad on alati 
ohtlikud ja mitte mingil ju-
hul ei tohi neid puudutada 
ja ise transportida. Vähegi 
kahtlase eseme leidmisel 
tuleb koheselt helistada 
numbril 112, sest hiljem 
võib leid või selle asukoht 
ununeda. Demineerijad 
vaatavad leitud eseme üle 
ja võtavad siis vastu vajali-

kud otsused. Probleem ei 
teki mitte sellest, kui leid 
ei osutu lõhkekehaks, vaid 
siis, kui keegi saab mittetea-
tamise tõttu vigastada või 
surma.

Kalvar Tammine
Lõuna-Eesti pommigrupi 

juhataja

Enne lõkke tegemist soo-
vitame uurida kohaliku 

omavalitsuse õigusakte – ti-
heasustusalal võib olla lõk-
ke tegemine keelatud või on 
eeskirjades ära määratud, 
mida lõkkes põletada tohib. 
Kõik avalikel üritustel teh-
tavad lõkked tuleb Pääste-
ametiga kooskõlastada.

Lõkke tegemisel ja gril-
limisel tuleb jälgida samu 
ohutusnõudeid. Tuld on lu-
batud teha vaid nõrga tuu-

lega – kui liiguvad ainult 
peenikesed puud, puuoksad 
ja -lehed. Lõke või grillahi 
peab olema hoonetest ohu-
tus kauguses, sest hõõguvad 
sädemed võivad tugevama 
tuulega kanduda väga kau-
gele. Viisakas on arvestada, 
et lõkkest tulev suits võib 
häirida naabreid. Metsas 
tohib lõket teha vaid selleks 
ettenähtud ja tähistatud ko-
has. Lõkke- või grillimise 
koha vahetu ümbrus tuleb 

puhastada kuivanud taimes-
tikust, okstest ning muust 
põlevmaterjalist. Lisaks on 
kasulik ümbritsev süttimis-
ohtlik kuiv maapind veega 
märjaks teha ning lõkke-
koht kivide või mittesüttiva 
pinnasega piirata. Kõik lõk-
ked ja grillahjud peavad ka-
sutamise ajal olema pideva 
järelevalve all ning käepä-
rast tuleb varuda esmased 
tulekustutusvahendid – liiv, 

vesi või pulberkustuti. Pä-
rast grillahju kasutamist või 
lõkke tegemist tuleb lasta 
põlevmaterjalil täielikult ära 
põleda või jäägid kustutada.

Astra Pintson-Käo
Päästeameti Lõuna 

päästekeskuse 
pressiesindaja

On kevad ning jaani-
päevgi pole enam 

kaugel. Algab traditsiooni-
line kulu- ja prahipõletami-
se aeg. Paraku kipub meil 
meelest minema, kui ohtlik 
on tegelikult suitsu käes 
viibimine. Eriti ohtlik olu-
kord tekib, kui põletatakse 
enam mitte vajaminevaid 
esemeid, mis sisaldavad 
keemilisi aineid ning mille 
võrdlemisi madalal tempe-
ratuuril põletamine teki-
tab dioksiine, mis on väga 
mürgised ühendid. Üheks 
tavalisemaks näiteks, mida 
põletatakse, on kilest ning 
plastikust valmistatud ese-
med. Tohiks põletada ainult 
keemiliselt töötlemata pui-

tu, kartongi ja kiletamata 
paberit.

Peale selle, et prahi põ-
letamine on otseselt kah-
julik inimese tervisele, on 
see ohtlik ka loodusele, 
sest dioksiinid ning muud 
keemilised ained/ühendid 
säilivad pinnases/vees/õhus 
pikka aega ning neid on 
sealt väga raske eemaldada. 
Koduses majapidamises põ-
letatakse tihti paberit ning 
aiajäätmeid, kuigi paberi-
prahi võiks viia vastavates-
se jäätmekäitluskonteine-
ritesse ja orgaaniline praht 
tuleks viia kompostihunni-
kusse. Kui teil on küsimusi 
prügi sorteerimise kohta, 
siis pöörduge oma piirkon-

na jäätmeveo korraldaja 
või linnavalitsuse poole 
täpsema informatsiooni 
saamiseks. Saate kindlas-
ti vastused teid huvitava-
tele küsimustele nagu kus 
asuvad paberikonteinerid, 
kuhu viia klaaspudeleid, 
purke jms.

Eriti ohtlik on tervisele 
ning keskkonnale, kui lõket 
tehakse tuulevaikse ilma-
ga ning lõkkes põletatavad 
esemed on märjad. Meeles 
peab pidama, et lõkkes tek-
kinud keemilised ühendid 
on nähtamatud ning akna 
sulgemine ei takista mürgis-
tel ühenditel sisenemast ka 
hoonetesse. Ka tuhk ei ole 
lahendus, sest tuhas leidub 

väga palju ohtlikke keemili-
si aineid.

Samuti tuleb lõkke te-
gemisel silmas pidada, et 
lõke oleks vähemalt 15 m 
kaugusel hoonetest ning 30 
m kaugusel metsast. Lõke 
tuleks teha mittepõlevale 
alusele ning kindlasti ei tohi 
lõket jätta järelvalveta. Lõk-
ketegijal võiks olla käepä-
rast tulekustutusvahendid, 
et olukorras, kus lõketest 
saavad alguse kulupõlen-
gud, oleks võimalik kiiresti 
reageerida.

Teve Kink

Viljandi Maavalitsuse 
Tervisetuba kutsub 

kõiki Viljandimaa elanikke 
üles märkama ja teada and-
ma ohtlikest kohtadest oma 
kodumaakonnas!

Ohtlik koht võib olla 
nii puudulikult hooldatud 
spordi- kui mänguväljak, 
turvamata ujumiskoht, va-
lesti planeeritud haljastus, 
lahtised koerad, hooletu 
parkimine ja õueala mär-
kide puudumine, lagune-
vad hooned, katkised teed, 
avatud kommunikatsioo-
nisüsteemid või ka näiteks 
tegevusetute noorte kogu-
nemiskohad, alkoholi kuri-
tarvitamine (kuritarvitami-
se paigad) jms.

Kogutud info aitab ko-
halikul omavalitsusel ana-

lüüsida olukorda ohutuse 
ja tervise aspektist ning 
planeerida tegevusi elanike 
turvalisuse tagamiseks.

Ohukohtade kaardis-
tamise kampaania algatas 
Tervisetuba 2010. aastal. 2,5 
aasta jooksul on Viljandi-
maa elanikud teada andnud 
rohkem kui 300 ohukohast 
üle maakonna. Suurim hulk 
ohukoha teateid on seotud 
liiklusega, enamasti val-
mistab inimestele muret 
liikluskultuur ja teede ning 
tänavate halb olukord. Tei-
sel kohal on ohukoha teade-
tes vägivald. Märgitakse ära 
noorte kogunemisi ning al-
koholi tarbimist, lõhkumisi, 
varguseid ja füüsilist vägi-
valda. Arvukuselt kolman-

dana teatatakse haljastuse ja 
ehitistega seotud ohukoh-
tadest, peamiselt vanad 
lagunevad hooned, avatud 
kaevud, maa seest paistvad 
torud, aegunud mänguväl-
jakute inventar jpm.

Väga paljud ohukohad 
on tänu laekunud infole tä-
naseks juba kõrvaldatud. 
Need, mis vajavad lahenda-
miseks suuremat investee-
ringut ootavad oma järge.

Kindlasti on aga veel 
palju vanu ning lisandunud 
uusi ohukohti, mis vajavad 
meie tähelepanu ja lahen-
dust.

Selles saad just Sina Vil-
jandimaa elanik meid aida-
ta, kui teatad ohtlikust ko-
hast on-line ankeedi kaudu 

Viljandi Maavalitsuse Ter-
visetoa kodulehel: http://
www.viljandimaa.ee/tervis/ 
(link on erkkollases aknas 
lehe paremas küljes) või 
teatad otse kohalikule oma-
valitsusele.

Õnnetused on väldi-
tavad meid ümbritseva 
keskkonna ning inimeste 
käitumise (ümber)kujunda-
misega!

Lisainfo: 
Anu Kivi, 
tel 513 9345; 
e-post: 
Anu.Kivi@viljandi.maava-
litsus.ee

Vaata vasakul pool olevat 
ohukoha ankeeti.

Märka ja teata!
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Sära silmis ja unistused hinges
Saabunud kevad ja soojad 

ilmad panevad hetkeks 
silmad särama, toovad seeli-
kud-kleidid kapinurgast välja 
ja juustesse särtsakad salgud. 
Nii vähe selleks vaja oligi – 
vaid mõned kuud valget vai-
kust ja kõrgenevaid hangesid 
taluda, kui juba ta tuligi. Aga 
kauaks seda rahulolu nüüd! 
Asjaliku eestlasena tuleb 
jälle muretseda: kevad jäi 
hiljaks, siis tuli järsku, nüüd 
läheb kiirelt mööda, pea see 
jaanipäev ei tule ... ja jälle sü-
gis käes.

Nii kiirelt, kui sära sil-
misse tekkida võib, võib ta 
sealt paraku ka kaduda. Sel-
leks pole tõesti palju vaja. 
Kui tööd ega sissetulekut ei 
ole, kui söögilaud on kitsas, 
kui lapsi ja vanemaid pole 
võimalik toetada, kui pere-
liikmete vajadused jäävadki 
vaid vajadusteks. Olgu see 
hambaravi, uued prillid, te-
raapia kodust eemal, vitamii-
nid või uued jalanõud, soov 
lähedaste kalmudele sõita.... 
Neid lugusid loeme-kuuleme 
iga päev, oleme ise või oma 
lähedaste puhul kogenud. Ei 
sära.

Sellest, et täiskasvanute 
eluenergia silmades peegel-
duma ei kipu, on võimalik 
aru saada. Kuigi iga krõbe-
dama väljaütlemise (mis on 
pildil viltu, ära anda hoolda-

tav vanainimene jms) järel 
korraks nagu arutelu tekib 
ja isegi mingid otsused näi-
vad kujunevat, on tegemist 
dekoratiivkosmeetika kasu-
tamisega ja reaalsete muu-
tusteni veel väga-väga pikk 
tee. Naiivne oleks loota, et 
homme on lihtsam. Homme 
kindlasti mitte.

Aga vaat sellega, et ka 
paljude laste silmad ei sära, 
küll leppida ei saa! Selle ni-
mel, et need ei tuhmuks, 
oleksin küll valmis veel pin-
gutama. Kui vaid teaksin, 
mida ja kuidas kõige kiiremi-
ni selle heaks teha.

Imestada pole midagi: 
laps on osa meist endist. 
Kui ta kuuleb kodus pide-
valt, kuidas millekski ei jagu 
raha, siis ta kannab sedasa-
ma muret. Kui ta näeb, et 

vanemad asjatult pinguta-
vad (või enam ei pingutagi) 
töö otsimisel, teab ta, et see 
ongi asjatu vaev. Kui ta peab 
korduvalt vahetama kooli 
ja lahkuma oma sõpradest 
seetõttu, et pere jäi võlgade 
tõttu eluasemeta, saab te-
mast kui rannal tuule poolt 
veeretatud kivi. Jah, veere-
vale kivile ei kasva sammal. 
Aga ka veereva kivi jaoks 
on kodurand. Kus on see sel 
lapsel? Muredest tihe kodu-
ne õhkkond ei jäta just palju 
lootust. Ei toida lapse fantaa-
siat, ei loo seda pinnast, mil-
lest tärkaksid kasvõi kevadel 
unistused ja lootused. Nii ei 
jää üle muud, kui enesekait-
seks viinamarjad hapudeks 
tunnistada ja ....

Oma igapäevases töös 
puutun kahjuks kokku ka 
nende õpilastega, kelle silmis 
tulukese läitmiseks tuleks 
Jürgen Veberi juures nähta-
vasti mõned mustkunstitri-
kid õppida. Mõned sellised, 
mis ei tekita lihtsalt illusioo-
ni silmade säramisest, vaid 
aitavad äratada emotsioo-
ni. Positiivse emotsiooni. 
Nende laste jaoks on kõik 
mõttetu. Ei ole ühtegi tee-
mat ega tegevust, mis teda 
huvitaks. Ei ole tahet. Ei ole 
soove. Ei ole valmisolekut 
pingutada, sest pole, mille 
tarvis pingutada.

Luule Tiirmaa

Näiteringi Rassijad poolt 
Võhmaski mitmel kor-

ral mängitud Jüri Tuuliku 
näidendis „Anderson“ ütleb 
õige ning kauni keele kirglik 
eestvõitleja, keeleteaduste 
aspirant Imelik: „Just lastega 
tuleks rääkida väga kaunis 
ja rikkas keeles. Täiskasvanu 
sõnavarast sõltub äärmiselt 
palju, milliseks kujuneb kas-
vava inimese maailmapilt 
– kas halliks, stereotüüpseks 
või erutavaks, maagiliseks või 
kutsuvaks. Kui lapsele kujun-
datakse pilt maailmast kulu-
nud ja standardsete sõnade 
abil, siis on hiljem väga raske 
seda pilti... ümber värvida.“

Väga hästi öeldud ja ikka 
jälle lapsevanematele ja õpe-
tajatele-kasvatajatele õpetu-
seks. Seepärast olen varemgi 
soovitanud lastele luuletusi 
lugeda. Kui neid lugeda va-
nuses, kus nad ise veel ei loe, 
hakkavad nad hiljem lugema 
õppides ka luuletusi lugema. 
Riim ja rütm toetavad lisaks 
sõnavara laienemisele ja ene-
seväljenduse arenemisele 
ka lapse arengut tervikuna. 
Nii ongi õige öelda: kujuneb 
maailmapilt – hall või värvili-
ne, igav või maagiline.

Lastele on luuletusi väga 
palju kirjutatud. Neid on lei-
da väikestes ühe-õhtu-raa-
matutes, aga ka suurtesse 
kogumikesse kogutuna. Kui 
kusagilt haarata ei oska, siis 
pakun üht ja teist. Päris ju-
huslikult kätte sattunud, aga 
vägagi asja eest.

Wimbergi luuletused raa-
matus „Põngerjate laulud. 
Luuletusi lastele ja suurte-
le“ (Varrak 2006). Lõbusad 
luuletused inimestest, loo-
madest, seiklustest – vali, 
millist tahad. Mõned luule-
tused on sellised, mida on 
vanemal ja lapsel korduvalt 
koos lugedes võimalik män-
gida osi jagades. Ühtlasi õpib 
laps nii, et läbi kordamise 
jäetakse asju meelde. Luule-
tust „Äpardunud kalapüük“ 
on näiteks tore lugeda nii, et 
read on jaotatud üle ühe. Kui 
luuletus juba päris pähe jää-
nud, võib ju osad ka vaheta-
da.

Luule Tiirmaa

Lugeda ka

Mõtelda on mõnus. 

Maagilist maailma loomas

Üks ja kaks ja kolm ja neli –
püüdsin kena kala ma.
Üks ja kaks ja kolm ja neli –
kala pistis halama.
Ütles, et mind vette lase,
vees on minu koduase.
Hammustas veel sõrme – 
näks! –
Ja siis oma teed läks.

Nii sisu kui suuruse poolest 
on mahukas kogumik „Süda-
suvi. Luulet lastele 1972–
2012“ 

(Leelo Tungal; Tammer-
raamat 2012). Koolilastele 
tihtipeale ei meeldi, kui raa-
matus palju lehti on. Tundub 
kole raske kõike läbi lugeda. 
Aga uskuge, koolieelses eas 
lapsed armastavad suuri ja 
mahukaid raamatuid. Neil on 
siis tunne, et nad on suured ja 
jõuavad ka paksud raamatud 
„läbi lugeda“. Et kogumikus 
on koos luuletused mitmetest 
aastakümnetest, leiab nende 
hulgast luuletusi loodusest, 
tähtpäevadest, mängust ja 
tööst, sõpradest ja erineva-
test elujuhtumitest.

Et täiskasvanud ei arvaks, 
et laps on suurest inimesest 
midagi väga-väga erinevat, 
võiks ta iseenda jaoks leida 
sellest kogumikust näiteks 
niisuguse luuletuse:

Kõigil juhtub 
äpardusi

Igaühel võib ju minna
mõni asi vussi.
Vanaisa ühe kinda
jätab ikka bussi.
Ütleb koju jõudes: „Oh mu
vilets pea! Ma vana ohmu!“

Enne lõunat täna memmel
plahvatas kiirkeetja –
laeski olid kapsalemmed,
lambi lõhkus peet, ja
memme hüüdis: „Olen mina
kobakäpp ja nõginina!“

Emal jälle ilmast ilma
piim keeb üle pliidil,
jooksevad tal sukasilmad,
kaovad nõelad-niidid.
„Oh mind väetit!“ 
kurdab ema.
Eluaeg pean virelema.

Noh, ja suitsetamist isa
ei saa jäetud maha,
kuigi kordama on visa:
„Nikotiin on paha!“
Ei ma, narr, saa endast võitu –
iseloom on nõrgavõitu!“

Ent kui koolis saama kahte
juhtun – oi siis häbi!
Räägitakse nõrgast tahtest,
riid käib õhtu läbi.
Mul võib ka ju tulla aps –
olen oma pere laps...

Oi, kui palju luuletusi 
ootab sind raamatukogus!

Äpardunud 
kalapüük

Suuremad toetused enim abi vajavatele ning 
lasterikastele peredele
Eelolev suvi toob endaga 

olulise muudatuse pere-
toetuste maksmises. Seni on 
peretoetused olnud univer-
saalsed, kõigile lastega pere-
dele ühtemoodi. Juulikuust 
hakkavad saama lisatoetust 
need pered, kes kõige enam 
abi vajavad ehk madalama 
sissetulekuga pered. Lisaks 
hakkavad märgatavalt suure-
mat toetust saama pered, kus 
kasvab kolm või enam last. 
Kinnitan, et ükski praegune 
toetus ära ei kao.

Ees seisavad aga suured 
muudatused ning seepärast 
viiakse lastetoetuste reform 
läbi kahes osas. Selle aasta 
1. juulist tõuseb allpool suh-
telist vaesuspiiri elavatel pe-
redel esimese ja teise lapse 
toetus 28,77 euroni ja kõigil 
kolme või enama lapsega pe-
redel 76,72 euroni lapse koh-
ta. 1. jaanuarist 2015 on enim 
abivajavate laste toetused 
praegusega võrreldes tõus-
nud kahekordseks – näiteks 
maksab riik siis kahe lapsega 
perele lapse kohta toetust ligi 
38,36 eurot. Väga oluline on 
ka see, et täiendavaid toetusi 
ei arvestata toimetulekutoe-
tuse määramisel pere sissetu-
leku sisse.

Lastetoetuste reformiga 
tähtsustame eriti neid pere-
sid, kus kasvab kolm või enam 
last. Kui praegu on alates kol-

mandast lapsest toetus 57,54 
eurot lapse kohta, siis alates 1. 
juulist tõuseb see kahe lapse-
toetuse määra ehk 19,18 euro 
võrra 76,72 euroni kuus. Kui 
reform on täielikult raken-
dunud 2015. aastal, suureneb 
kolmanda ja enama lapse toe-
tus 95,90 euroni kuus. Alates 
kolmandast lapsest tõusvat 
lastetoetust eraldi taotlema 
ei pea, see suureneb auto-
maatselt. Kui perre sünnib 
korraga kolm või veelgi suu-
rem arv lapsi, toetame sellist 
erakordset sündmust alates 1. 
juulist praeguse 320 euro ase-
mel 1000 euroga lapse kohta. 
Seega kolmikute sünnitoetus 
hakkab olema 3000 eurot, ne-
likutel 4000 eurot jne.

Vajaduspõhise toetuse 
taotlemisest

Vajaduspõhiseid peretoe-
tusi hakkavad määrama elu-
kohajärgsed kohalikud oma-
valitsused ning neile tuleb 
ka vastav taotlus esitada. On 
sümboolne, et vajaduspõhist 
peretoetust saab taotlema ha-
kata juba 1. juunist ehk alates 
lastekaitsepäevast. Valitsus 
otsustas hiljuti laiendada toe-
tuse saajate ringi ning vaja-
duspõhise peretoetuse saaja-
te ringi lisanduvad edaspidi 
kõik toimetulekutoetust saa-
vad lastega peredel. Korraga 
määratakse toetus kolmeks 

kuuks ning toetust hakatakse 
välja maksma alates 1. juulist.

Vajaduspõhist peretoe-
tust saavad taotleda pered, 
kus kasvab vähemalt üks laps 
ning perekonna sissetulek 
jääb allapoole suhtelist vae-
suspiiri. Sel aastal on selleks 
piiriks perekonna esimese 
liikme kohta 280 eurot kuus. 
Iga teise ja järgmise vähemalt 
14-aastase pereliikme koh-
ta on see 140 eurot ning alla 
14-aastase pereliikme kohta 
84 eurot kuus. Vajaduspõ-
hise toetusega lisandub ühe 
lapsega perele sel aastal 9,59 
eurot kuus, mis 2015. aastaks 
kasvab 19,18 euroni. Näiteks 
neljaliikmelise perekonna 
puhul, kus on kaks täiskas-
vanut, üks 15-aastane laps 
ning üks 10-aastane laps, on 
sissetulekupiiriks 2013. aas-
tal 644 eurot. Seega on sellise 
koosseisuga neljaliikmelisel 
perekonnal 2013. aastal õigus 
juhul, kui perekonna keskmi-
ne netosissetulek taotlemi-
sele eelneval kolmel kuul on 
olnud väiksem kui 644 eurot 
kuus.

Paar olulist muutust veel
Eesti perekonnad on aja 

jooksul muutunud ning neid 
muutusi arvestab ka käimas-
olev reform.

Nimelt saab peretoetust 
taotleda ka last kasvatava 
vanema abikaasa. Eestis on 

üha rohkem kärgperesid, kus 
abielus olevatel vanematel 
on ühiste laste kõrval lapsed 
varasematest kooseludest. 
Nüüd tekib võimalus vormis-
tada üks vanematest peretoe-
tuste saajaks, mis võimaldab 
lapsed peres kokku liita. See 
omakorda annab õiguse saa-
da suuremat lapsetoetust 
alates kolmandast lapsest 
peres või lapsehooldustasu 
3–8-aastaste laste eest.

Igal suvel on paljud pe-
red silmitsi olnud murega, et 
nende 16-aastastele ja vane-
matele lastele, kes on põhi-
kooli lõpetanud, on lastetoe-
tusi makstud tagantjärele siis, 
kui sügisel on koolist tulnud 
kinnitus, et laps ikka edasi 
õpib. Nüüd jõustub erisäte, 
mille kohaselt makstakse pe-
retoetusi edasi ka suvekuu-
de (juuli ja augusti) eest. See 
peaks tooma suuremat rahu 
paljudele peredele.

Täpsemat infot reformi 
kohta jagavad kohaliku oma-
valitsuse töötajad, kes tea-
vad muudatusi detailsemalt, 
ning lähiajal avame kodulehe 
www.lastetoetused.ee. Sellelt 
lehelt leiab ka oma pere vaja-
duspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiiri välja arvutamiseks 
sissetulekupiiri kalkulaatori.

Taavi Rõivas,
 sotsiaalminister

See on äärmiselt kurb. 
Mitte üksnes. See on ohtlik. 
See, mida oleme oma lastega 
teinud, on kuritegelik. Kuigi 
ühes endises ajas sobis mille-
gipärast rohkem kui praegu 
rääkida õnnelikust lapse-
põlvest, ei saa seda arvata 
nõukogulike igandite hulka. 
Lastele peab jääma õnnelik 
lapsepõlv: turvaline kasvu-
keskkond terves peres, lap-
setööd, lapsemured, tema 
maailm unistuste, ootuste ja 
lootustega.

Enamus vanemaid on tei-
nud parima, teised on mingil 
hetkel alla andnud. Enamus 
kogukondi tegeleb oma las-
tega: neile püütakse luua 
arengutingimusi ja viiakse 
läbi pereüritusi, teised on vä-
hem teinud.

Riik on ühest küljest 
teinud otsuseid ja loonud 
kavasid, mis teemaga ehk 
seostuvad, aga mis paraku 
olukorra muutumiseks piisav 
pole. See on jälle miski, mil-
les muutuste saavutamiseks 
ei piisa tegutsemisest rohu-
juure juures. Vajalik on riigi 
kui tervikuga tegelemine.

Sellega tuleb alustada 
kohe. Tegelikult tuli alus-
tada juba ammu, aga... veel 
on lootust. Veel on sära-
vaid silmi. Veel on neid, kes 
pole alla andnud.
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Kui 9. klass läbi saab …
tuleb teha esimene tõsine 
otsus – kuhu edasi? Paljude 
põnevate valikute hulgas on 
kindlasti ka Türi Ühisgüm-
naasium. Millised võimalu-
sed on tublidel noortel sel-
les alles teist aastat töötavas 
ja vaid gümnaasiumiklassi-
dega koolis?

Pakume:
o kolme õppesuunda:
- loodus-reaalsuund õpi-

lastele, kes tunnevad sü-
gavamat huvi loodus- ja 
reaalainete vastu ning on 
oma kaugemaks sihiks 
võtnud kõrgkooliõpin-
gud;

- kunstisuund neile, kes ta-
havad oma kunstimeelt 
arendada ja armastavad 
midagi põnevat luua, 
olgu see tavaline joonis-
tamine-maalimine või 
tarbekunst, savitöö või 
hoopis arvutigraafika;

- rakendussuund neile, kes 
pole veel oma edasistes 
valikutes väga kindlad 
või on oma sihiks sead-
nud gümnaasiumijärgse 
kutseõppe;

o palju põnevaid, praktilisi 
ja igaühe huvidest läh-
tuvaid valikaineid (näi-
teks programmeerimine, 
praktiline elektrotehni-
ka, mood ja õmblemine, 
usundiõpetus, väitlus, 
riigikaitse, psühholoogia, 
kulinaaria jne);

o osalust Tartu Ülikooli 
õpikodade programmis 
(keemias, füüsikas või 
bioloogias);

o võimalust osaleda kunsti 
õpikojas;

o võimalust end proovile 
panna aineolümpiaadi-
del, võistlustel ja kon-
kurssidel ning ületada 
meie seniseid suurepära-
seid tulemusi;

o kaasalöömisvõimalust 
erinevates projektides, 
laagrites, õppekäikudel;

o toetust õppimisel Tartu 
Ülikooli Teaduskoolis;

o vajadusel õpinõustaja abi;
o kaasaegset õpikeskkon-

da;
o sõbralikku ja toetavat 

õhkkonda;
o võimalust ise algatada, 

korraldada, tegutseda ja 
olla uue kooli traditsioo-
nide loomise juures;

o suurepäraseid võimalusi 
sportimiseks ja kunstiga 
tegelemiseks;

o võimalust tegeleda muu-
sika ja rahvatantsuga 
(meil on ansamblid, koor, 

koolibänd ja 3 rahvatant-
surühma);

o populaarse koolikohviku 
teenust;

o tegutsemisrõõmu õpila-
sesinduses ja kooliraa-
dios.

Neile, kes tulevad kooli 
kaugemalt, kompenseerib 
Türi vald transpordikulu ja 
pakub majutusvõimalust. 
Eduka esinemise eest ai-
neolümpiaadidel ja õpilas-
võistlustel maksab Türi vald 
õppetoetust.

Täpsem info sisseastu-
miskatsete kohta kooli ko-
dulehel. Jälgi ka meie tege-
misi FB-s!

Türi Ühisgümnaasium 
ootab Sind!

Maili Roosme
Türi Ühisgümnaasiumi 

õppealajuhataja

Eestis räägitakse palju 
kõrghariduse paratama-

tust rahvusvahelistumisest. 
Palju vähem on juttu aga 
kõrghariduse regionaalsest 
kättesaadavusest. Arvesta-
des regionaalse arengu va-
jadusi anda noortele võima-
lus jääda õppima, elama ja 
tööle oma kodumaakonda, 
on oluline, et tulevikus need 
võimalused ei väheneks.

Tänasel päeval õpivad 
meie ca 2000 tudengist ligi 
pooled väljaspool Tallin-
na, seda kokku kuues Eesti 
linnas. Eesti Ettevõtlus-
kõrgkool Mainor usub, et 
regionaalne kõrgharidus on 
Eestis vajalik ja ka majan-
duslikult võimalik. Elu Ees-
tis peab olema jätkusuutlik 
nii Viljandis, Pärnus ja ka 
Narvas. Intellektuaalse ka-
pitali suurendamine läbi 
haritud inimeste on vajadus 
kõikjal Eestis. Haritud töö-
tajaskonna olemasolu on 
alus regiooni arengule, või-
maldades nii ettevõtlust ja 
ka ettevõtlikkust Eesti eri-
nevais paigus. Mida muud 
see regionaalne areng ikka 
on.

Eesti Ettevõtluskõrgkool 
Mainor on kõrgkool, kus 
suurt tähelepanu pööratak-
se ettevõtlikkuse arendami-
sele ja õpetamisele. Kooli 
lõpetaja on võimeline looma 
oma ettevõtte, olema oma-
niku rollis ning töötama ju-
hina.

Eesti Ettevõtluskõrgkoo-
li Mainor vilistlane, meie 
oma Viljandi gümnaasiumi 
lõpetanu, Deveton Mobile 
tegevjuht Rode Luhaäär kir-
jutab:

“Tegelikult ma ise arvan, 
et haridus andis teadmised, 
mis võimaldasid teadliku-
malt alustada. Samuti kui 
me räägime ettevõtlusest, 
siis andis see visiooni, kui-
das asjad peaksid olema 
ning julgustas. Tegelikult, 
kui sa soovid sammu as-
tuda, siis ettevõtlusest aru 
saamine suurendabki per-
sonaalset ettevõtlikkust läbi 
kindluse. Muidugi hoiavad 
sära silmades saavutatud 
tulemused ning pidev ees-
märgile suunatud tegutse-
mine – siis oledki ettevõt-
lik. Eks need kõik asjad on 
omavahel seotud, aga kuna 

ettevõtlikkuse komponente 
eraldi ei käsitleta, siis pigem 
kiputakse seda sama abst-
raktselt käsitlema kui õnne,” 
kirjeldab ta.

“Miks ma just haridu-
sest räägin on see, et koolis 
räägiti ka ebaõnnestumis-
test ettevõtluses. Kuna olen 
ka müügi alal töötanud, siis 
tean, et kõik asjad ei õnnes-
tu. Mitte et maailm kukub 
kokku, aga lihtsalt ei saavuta 
soovitud tulemust. Hea oli, 
et olin sellest kuulnud, siis 
see ei üllata, pigem õpetab. 
Seega ettevõtlust saab õp-
pida, aga ettevõtlikkus on 
õpitav läbi enda tegutsemi-
se. Ma ise arvan, et haridus 
on nagu menüü, mille läbi 
sa saad laiema silmaringi, 
et valida endale sobivaid 
väljundeid. Ka mina käin 
lahtiste silmadega ringi ning 
näiteks viimase suure muu-
tusena orienteerisin oma te-
gevust ettevõtjana rohkem 
mobiili lahendustele. Tuli 
koondada ettevõtlusest õpi-
tu ning kasutada seda uue 
väärtuse loomiseks.”

Me ju soovime, et meie 
külad elaks. Ja me soovime, 

et need külad ei koosneks 
linnas läbipõlenud inimes-
test, vaid nendest, kelle koht 
on seal sünnipäraselt, kellele 
see küla on oma, mida hoida 
ja arendada. Läbi tarkade ot-
suste ja väiksema isekusega 
anname võimaluse noortel 
jääda ka kõrgkooliharidust 
omandama kodumaakonda, 
et elu saaks minna edasi üle 
kogu Eestimaa. Meie julge-
me olla regionaalse kõrgha-
riduse teenäitajad. Kes seda 
tähtsaks peavad, leiavad üles 
tee meie juurde. Ootame 
õppima neid, kel siht selge 
ja tahtmine omandada tead-
misi ettevõtlusest ja ettevõt-
likkusest. Oleme kindlad, et 
meie juures õpitud praktili-
sed teadmised aitavad Teil 
ellu viia oma unistused ko-
dukoha paremaks muutmi-
seks.

Täpsemalt meie kooli 
kohta leiad kooli kodulehelt 
www.eek.ee.

Markus Stein
Eesti Ettevõtluskõrgkool 

Mainor
regionaalsete 

õppekeskuste juht

Miks on Eesti eri paigus vaja kõrgkoole?

Võhma aiandusselts Ka-
narbik korraldab 02. 

juunil kella 10–16 Võhma 
kultuurikeskuses neljanda 
lillepäeva.

Kultuurimaja suures 
saalis on seltsi liikmete tai-

medest üles pandud püsilil-
lenäitus, mille eksponaatide 
hulgast selgitatakse välja 
Eesti oludesse sobivaim pü-
silill. Hindamisele minevad 
õisdekoratiivsed taimed 
peavad õitsema ning lehtde-

Võhma IV lillepäev

Praegu on õige aeg mär-
gata inimesi, kes õppi-

mise läbi on oma elu muut-
nud ning esitada neid aasta 
õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi 
tema õppimise lugu. Elu 
näitab, et tunnustuse saa-
nud õppijate lood on olnud 
paljudele inimestele julgus-
tuseks ja innustuseks, et jät-
kata poolelijäänud õpinguid 
või alustada täiesti uue eri-
ala omandamist.

Valgamaa Kutseõppe-
keskuse õpetaja ja aasta õp-
pija 2012 Anne Perlovi sõ-
nul andis Aasta Õppija tiitel 
talle teadmise, et õppimine 
toob tohutult palju uusi 
võimalusi. “Tunnustamine 
andis tuule tiibadesse oma 
ideid ja unistusi teostada. 
Mul on nüüd võimalus ja 
oskus julgustada õpihimu-
lisi oma kogukonnas, Puka 
vallas”.

Märka ja tunnusta!
XVI täiskasvanud õp-

pija nädala raames (11.–
18. oktoober 2013) tun-
nustatakse silmapaistvaid 
inimesi ja organisatsioone 
tiitlitega:
•	 aasta	õppija
•	 aasta	koolitaja
•	 aasta	koolitussõbralik	

organisatsioon
•	 aasta	koolitussõbralik	

omavalitsus
Märka Sinagi tublisid 

inimesi enda ümber ning 
esita kandidaat 1. juuniks 
2013.

Tunnustamise regle-
mendi ja esitamise vormid 
leiad www.andras.ee/tun-
nustamine.

Lisainfo: Sirje Plaks 
(6211671, sirje@andras.ee)

www.andras.ee

koratiivsetel taimedel pea-
vad olema välja arenenud 
taimesordile või liigile oma-
sed lehed. Rohkem saavad 
punkte need püsililled, mis 
peavad Eesti kliimas hästi 
vastu ning on siin vähe le-
vinud.

Samal ajal toimub kul-
tuurikeskuse fuajees kevad-
suvistest lilledest lõikelille-
näitus, mille hulgast saavad 
külastajad valida meeldivai-
ma lõikelille. Kultuurikes-
kuses toimuvate näituste 
külastamine maksab 1 euro.

Kultuurikeskuse ees 
müüvad taimi seltsi liikmed 
ning väiketootjad.

Kultuurikeskuse ees par-
gis toimub hernehirmutiste 
näitus, kuhu ootame ekspo-
naate tooma kõiki linnako-
danikke. Eksponaatide hul-
gast valivad külastajad välja 
tõhusaima hernehirmutise. 
Kõigile hernehirmutise val-
mistajatele on üllatus.

Kell 15.00 kuulutame 
välja 2013. aasta parima 
püsilille. Sellele järgneb lil-
leoksjon, kus enamik näitu-
sel olnud püsililli leiab uue 
omaniku. Oksjonil saadud 
raha läheb laada Võhma 
Juurikas korraldamiseks. 
Lilleoksjonile järgneb her-
nehirmutiste oksjon, saa-
dud raha läheb hernehir-
mutiste valmistajatele.

Kohtumiseni!

Võhma aiandusselts 
Kanarbik
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Kaheteistkümnes tõmbab 
joont alla
Südamenädal oli täis 
tegevust
Omaloomingu parimad 
palad
Ja muudki…

Kõlas viimane koolikell

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Mõtte-
spordist

23. aprillil lustisid abitu-
riendid koolimaja seinte 
vahel viimast korda. Neil 
olid sel päeval mõned erili-
sed koolitunnid ja siis pidid 
nad aastate jooksul koolist 
omandatust aru andma 11. 
klassi õpilastest koosneva 
professorite komisjoni ees.

Praeguseks on juba mit-
med lõpueksamidki soori-
tatud. Ees ootavad uued 
valikud ja rajad. Nii võta-
vad lõpuklassi õpilased aga 
kokku oma 12 aasta pikkuse 
koolitee:

Dmitry: Väga hästi on 
veel meeles esimene koo-
lipäev. Täna on minul ees 
aga lõpusirge. Meeles on 
palju häid mälestusi koolist 
ja klassikaaslastest. Need 12 
aastat on olnud väga meel-
dejäävad ja harivad!

Erkki: Alglassides mõt-
lesin ikka, mis tunne oleks 

olla 12. klassi õpilane. Nüüd 
peab tunnistama, et niipalju 
kohustusi ei ole mul varem 
veel olnud. Kuid kahjuks on 
see kõik peagi läbi, superla-
hedad aastad olid. Kuid pi-
kem tee seisab veel ees.

German: Õppisin 12 
aastat, tegin tuhandeid vigu. 
Kui antaks võimalus neid 
ära parandada, ma ei kasu-
taks seda. Olen aru saanud, 
et vead kujundavad inimest.

Jeff ery: Minu 12 koo-
liaastat on läinud väga kii-
resti. Vahel mõtlen, et oleks 
võinud ju paremini õppida. 
Siiski olen õnnelik, et varsti 
on kooliaeg läbi.

Jorgen: Minu ja mu 
klassikaaslaste koolitee 
gümnaasiumis on jõudnud 
magusa lõpuni. Kõige meel-
dejäävamad sündmused on 
olnud erinevad kooliüritu-
sed. Nüüd on aga hea meel, 
et lõpuks saab kooliaeg läbi. 

Saab alustada elu järgmise 
etapiga.

Kelli: Esimesse klassi 
minnes kartsin endast va-
nemaid õpilasi. Praegu kar-
dan, mis minust edasi saab. 
Siiski on kool andnud mulle 
julguse minna sirge seljaga 
ellu.

Kristi: Võhma Gümnaa-
siumis oldud aeg on väga 
pikk, kuid alles nüüd jõuab 
kohale, et kool on lõppe-
mas. Koolis veedetud aeg 
on olnud täis naeru ja tüdi-
must, kuid ma olen rahul, et 
valisin siiski Võhma. Meie 
koos veedetud aeg on lõp-
pemas, soovin kõigile head 
teed!

Laura: Esimesse klassi 
minnes tahtsin saada õpeta-
jaks, aga nüüd pole aimugi, 

mida elult oodata või tahta. 
Tsiteerides Artur Alliksaa-
rt: „Ei ole mõttetult elatud 
aegu. Mõte ei pruugigi sel-
guda praegu.”

Liis: Mõeldes taga-
si Võhma Gümnaasiumis 
veedetud ajale, võin öelda, 
et olen rahul. Armas väike 
koolimaja, koolipere, klas-
sikaaslased. On kahju mõel-
da, et järgmisel aastal ei saa 
enam sama, vana ja tuttavat 
rada jätkata.

Mihkel: Aeg on nii rut-
tu läinud. Alles oli see, kui 
ma esimesse klassi astusin. 
Tean, et koolis olin ma väga 
vaikne ja ei suhelnud eri-
ti. Nüüdseks olen ma palju 
muutunud.

Targo: Algul tundus see 
aeg aeglaselt mööduvat, aga 

nüüd tundub, et on läinud 
hoopis linnutiivul. Kooliae-
ga jääb palju häid mälestusi.

Tarvo: Kõik on möödu-
nud nii kiiresti, et mälestus-
tesse on jäänud vaid väike 
osa kooliteest. Ma ei tunne 
põnevust praeguse etapi 
lõpu ees, vaid uue alguse 
ees. Teadmatus tuleviku 
kohta on alati põnev.

Teele: 12 aasta jooksul 
saadud õpetused ja värvikad 
kogemused on hindamatu 
väärtusega. Lisaks sellele on 
boonuseks olnud erinevate 
koolitraditsioonide järjepi-
devus ning ka uute loomine. 
Kõige selle eest võib tänada 
meie juhendajaid, tänu kel-
lele oleme nii kaugele jõud-
nud.

Viimasel koolipäeval sai lõpuks ometi jälle voltida ja kleepida.

Professoritele laulu esitamas. (Fotod Tiina Tart)

9. mail toimus koolis taas 
tantsupäev. Kuna sel aas-
tal olid samal ajal Võhmas 
Comeniuse projekti raames 
külalised välisriikidest ja 
selle kohtumise kodutööks 
olid rahvamängud, valisime 

meiegi tantsupäeva tee-
maks „Tantsumängud Eesti 
laste elus“.

Klassid tõmbasid loosi 
ja esitamisele tulid tant-
sud lapaduust kosjatantsu-
ni. Hinnati nii tantsukava, 

Tantsupäeval mänguga

Võidukas10.–11. klassi tantsurühm võlus nii kostüümide kui rõõmuga. (Fotod Tiina Tart)3. klass esines koos pilli mängiva klassijuhataja Eve Jaanusega.

tantsuosavust esitamisel, 
kostüüme kui ka klassi esin-
dajate arvu ehk osalusprot-
senti.

Žürii liige Riina Pakane 
ütles, et tantsimise juures 
pidasid nad väga oluliseks 

ka naeratusi ehk tantsurõõ-
mu ja klassi koostööd. Võit-
jaks kuulutati 10.–11. klass, 
kes esitas tantsu „Kosjad 
tulid saarest“, kandsid uh-
keid rahvariideid ja haarasid 
tantsima ka väliskülalised.

Täname kõiki osalejaid 
ja abilisi ning AS Largot, kes 
toetas meid taas auhinna-
mahladega.

Tiina Tart
Huvijuht

Mais toimus mõtte-spor-
di online olümpiaadi 

viimane ehk neljas etapp. 
Läbi õppeaasta osales võist-
lusel kokku 553 õpilast 58 
koolist.

Hinnati eraldi algkooli, 
põhikooli ja gümnaasiumi 
astmeid. Nelja etapi kokku-
võttes olid edukaimad tule-
mused meie koolil sudokus, 
kus gümnaasiumiastmes sai 
Võhma Gümnaasium nel-
janda koha ning kabes, kus 
gümnaasiumide arvestuses 
tuli viies koht. Individuaalselt 
saavutas kabes neljanda koha 
Teele Vahtra, 19. koha Kelli 
Hramov ja 21. koha Jeff ery 
Lõhmus.

Täpsemate tulemuste ja 
tabelitega on võimalik tut-
vuda veebilehel http://www.
vint.ee/mottespordi-olum-
piaad/.

Järgmisel õppeaastal 
plaanitakse uuesti sellist 
võistlust korraldada. Loo-
detavasti võtavad ka Võhma 
õpilased taas sellest osa.

Kooli karikaid vaadates 
leiab teiste spordialade seast 
nii mõnegi male karika. Oli 
aegu, mil Võhmast sai võist-
lustele sõiduks kokku panna 
bussitäie õpilasi ning tagasi 
tuldi alati edukate tulemuste-
ga. Kuna minu koolitee Võh-
mas saab läbi, siis loodan, et 
malet ja kabet ei unustata 
meie koolis ära.

Kõigile kabe- ja malehu-
vilistele soovin püsivust ning 
head mõttelendu, et tulevi-
kus veel selle spordiga, mõt-
tespordiga, edasi tegeleda.

Teele Vahtra
12. klass

Võhma Gümnaasiumis 
toimuvad

lõpuaktused reedel, 
21. juunil 2013.

Põhikooli lõpuaktus
algab kell 13.00.

Gümnaasiumi lõpuaktus 
algab kell 15.00.

Kui 9. klass läbi saab …
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Sõprus Josia järgi
Koostis:
2 tassi usaldust
parajalt hoolimist (vähemalt 400 g)
armastust ära liiga vähe lisa (kah vähe-
malt 400 g)
truudust peab palju olema (vähemalt 
430 g)
üksmeelsust 350 g
natuke purustatud tülisid
mõistmist 300 g
rõõmu 300 g
lähedust 400 g
kurbust 2 näputäit

Valmistamine:
Kalla 2 tassi usaldust kaussi, sega juur-
de hoolimist, armastust, truudust, 

Sõpruse eine (serveeris Kevin Aas).

Terves kehas terve vaim!

LÜHIDALT

Nõiaolümpia
30. aprillil kogunesid 1.–6. klassi lõbusad noored nõiad 
staadionile nõiaolümpiale. Mõõtu võeti neljal alal. Võlu-
võimeid tuli kasutada saapa lennutamiseks ja pikkadeks 
võluhüpeteks, näidati oma osavust luuasõidus ja prooviti 
täpsust sisalikusilmadega, kasutades joogitopsidest valmis-
tatud prille. Lisaks valiti välja parimad nõiakostüümid.

Kunagi ammu said tuli ja vesi hästi läbi. Nad said rahu-
likult koos olla, ilma et nad üksteist segaksid. Aga ühel 

päeval läks tuli metsale liiga lähedale ja tekkis tulekahju. 
Terve mets põles maani maha ja vesi kuivas. Tuli oli lõpma-
tult õnnetu, sest ta igatses vett. Ta võttis ette pika teekonna 
põhja poole. Ta võttis sealt kaasa suure jääkamaka ja kandis 
seda kuni koduni välja. Koju jõudes oli ta vaid väike tuluke, 
sest sulades jää kustutas teda järkjärgult. Ta sulatas jää üles 
ja lasi vee jõesängi tagasi. Vesi pidi ainult lootusetult pealt 
vaatama, kuidas tema ammune sõber kustub. Aga siis tu-
lid inimesed, kes äratasid tule väikese sädemega uuesti ellu. 
Nad hakkasid tuld toidu küpsetamiseks kasutama. Vesi 
vaatas alati salamahti maja akendest sisse, et tuld näha. Ini-
mestel oli tule kustutamiseks mitmeid viise. Nad panid tule 
peale kive või matsid ta tuha alla, aga alati saadi ta uuesti 
põlema. Aga siis avastati tule kustutamiseks vesi. Vesi üri-
tas alati ämbrist maha loksuda, aga sageli see ei õnnestu-
nud. Vesi oli nii kurb, et ta pidi sõpra hävitama. Kurbus oli 
nii suur, et lõpuks see ei mahtunud enam tema sisse ära. Ja 
nii muutuski ämbritäis vett kõigi silme all inimtüdrukuks. 
Ta jäi inimeste juurde, aga tuld ei julgenud ta enam kunagi 
puudutada. Tuli ja vesi ei saanud enam kunagi kokku, aga 
tüdruk vaatas siiski tihti tuld kaminas tantsimas ja ta teadis, 
et tuli tantsib ainult talle. 

Agatha Dooni Murro
6. klass

Omaloominguvõistluse I koht

*
Soojust südames ja hellust hinges
on palju vaja ses elus ranges.

Sülega kallisid ja palju head,
muremõtted kõik unustama pead.

Hoia endas vaid parimad mõtted,
kasutades üksnes ülihäid võtteid.

Väikestest tegudest rõõmu leia,
mõnikord ka unistustes seila.

Tulevikuks ikka plaane sea,
sõpradega vahel aru pea.

Julgust iialgi sa ära kaota,
ust siiski ettevaatlikult paota.

Ära kunagi otsusta jätta
sõpra mingigi hinna eest hätta.

Alati hoolikalt pea meeles
võimu meie endi emakeeles.

On palju vaja ses elus ranges:
soojust südames ja hellust hinges.

Teele Vahtra 
12. klass

Omaloominguvõistluse jagatud II koht

Tuli ja vesi

Südame heaks tuleb hoi-
da kogu keha tervena. 

Sellepärast toimus meil 
koolis 15.–19. aprillil eri-
nevate tervist edendavate 
tegevustega südamenädal.

Sel nädalal alustati igat 
koolipäeva hommikuvõim-
lemisega. Kooliraadiost 
kostsid nii „Laul hommiku-
võimlemisest“ ja „Leopoldi 
laul“ kui ka Vikerraadio vir-
gutusvõimlemine, limbo ja 
„Thrift Shop“. Klassides või-
meldi õpetajate juhendami-
sel. Kuigi oli neid, kes olid 
kella kaheksa ajal veel üsna 
unised, võimles suurem osa 
õpilasi rõõmuga.

Esmaspäeval korraldas 
õpilasesindus kallistamis-
aktsiooni „Kallistused hoia-
vad meid elus“. Õpilased 
olid vahetundides kokku 
kutsutud ja kõiki ergutati 
kallistama. Tegevusest tehti 
mälestuseks ka videod.

Kolmapäeval toimus 
tervisepäev. Sel päeval olid 
majas üles seatud erine-
vad tegevuspunktid, kus sai 
teadmisi tervisest ja ohutu-
sest. Õpilastega olid rääkima 
tulnud noorsoopolitseini-
kud Viljandist ja Päästeame-
ti Suure-Jaani komando 
ning OÜ Autosõit esindajad. 
Kaitseliidu ametlikeks esin-
dajateks olid meie kooli 11. 
klassi õpilased Andris Sild ja 
Martin Remmer, sest nemad 
on läbinud juba ka vasta-
vad eksamid. Ülejäänud 11. 
klassi õpilased olid Viivika 
Lepa juhendamisel andmas 
teadmisi esmaabist. Näiteks 
oli Piretil hakanud ninast 
verd jooksma, Tauno oli 
minestanud ja Maarja-Liis 
oli jala ära väänanud – nad 
kõik vajasid koolikaaslaste 
abi. Üheskoos nuputatigi 

välja, kuidas neid aidata. 
Kuna tervise hoidmiseks on 
oluline ka teadlikult toituda, 
lasi õpetaja Heli Lehis õpi-
lastel ära arvata erinevaid 
maitse- ja kuivaineid, mis 
välisel vaatlusel olid kõik 
ühtmoodi valged pulbrid. 
Muidugi olid tervisepäeval 
ka liikumistegevused ja seal 
oli juhendajaks õpetaja Tiia 
Püvi. Hiljem toimusid 1.–8. 
klassil ka loengud „Targalt 
Internetis“ programmist, 

toitumisnõustajalt või Sek-
suaaltervise Liidult.

Sel päeval toimus Võh-
mas ka Viljandimaa ter-
vistedendavate koolide 
kevadkool. Osalejad Suu-
re-Jaani Gümnaasiumist, 
Viiratsi Koolist, Viljandist 
Jakobsoni Koolist ja Paala-
linna Koolist said kaasa lüüa 
kõigis meie tervisepäeva te-
gevustes ja hiljem tutvuda 
küünlavabrikuga ning aega 
veeta uisuväljakul.

Neljapäev oli pühendatud 
spordile ning 9.–12. klass ja 
õpetajad võtsid mõõtu võrk-
palliturniiril. Sel aastal oli 
võitjaks õpetajate võistkond.

Reedel toimus südame-
nädala viktoriin, kus kont-
rolliti südame- ja terviseala-
seid teadmisi, mille kohta 
said kõik lugeda stendidelt 
ning meenutati ka nädala 
jooksul õpitut.

Tekst ja fotod Tiina Tart
Huvijuht

Südame rõõmuks tervist hoides

Hommikuvõimlemine tõi naeru näole.

Tuletõrjeautot koolimaja parklas õnneks tihti ei näe.

Tähtis on nii füüsiliselt tugev kui 
ka vaimselt tasakaalus isiksus. 

Aprillis südamenädala raames 7. 
klassi inimeseõpetuse tunnis valmi-
sid sõpruse retseptid, mis üllatasid 
positiivsusega. Pakume valiku, mil-
lest lugeja leiab sobivaima.

Õpetaja Maret Lina

üksmeelt, mõistmist, rõõmu, lähedust. 
Sega hoolega! Mida rohkem liigutad, 
seda tihedamaks sõprus läheb. Lõpuks 
kalla üle purustatud tülidega, millesse 
puistatud näpuotsaga kurbust.

Sõpruse retsept Randolt
Koostis:
700 g usaldust
600 g armastust
400 g truudust
400 g üksmeelt
300 g rõõmu
250 g nalja
250 g mõistmist
200 g tõsist mõtlemist
näpuotsaga valu
näpuotsaga kurbust

Valmistamine:
Sega usaldus, truudus ja üksmeel ning 
pane ahju. Küpseta parajas kuumuses. 
Sellest saab põhi. Lõika see pooleks 
ja määri sinna vahele armastust. Pea-
le aga riputa ohtralt rõõmu, nalja ja 
mõistmist. Kaunistuseks näpuotsaga 
valu, kurbust ja tõsist mõtlemist, mis 
ajapikku vajub põhiainete hulka.

Kevini väike sõpruse-eine
Koostis:
250 g sõbralikkust
2 dl tüli
20 g õnne
500 g usaldust
20 g sõprust
100 g lõbusust
50 g segadust

Valmistamine:
Segada kõik need asjad kokku ja lisa-
da paar sõbralikku kallit. Küpsetada 
südamekujulises vormis. Peale sobiks 
juua klaas naeratust.

Foto Riina Pakane.
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SPORDIST

Võhma karikavõistlused 
lauatennises

Lume alt sulas välja 
petangiväljak

Võhma karikasari laua-
tennises on toiminud 

juba kümme aastat. Selle 
sarja algataja Võhma Lin-
na Aukodanik Rein Koovit 
on pärast tagasitõmbumist 
Võhma lauatennise arenda-
misest ikka vaikselt kiiga-
nud, mis toimub lauaten-
nisega kodulinnas. Jah, ega 
siin midagi head toimunud 
peale tema lahkumist pole. 
Võhma Gümnaasiumi spor-
dihoones on loodud väga 
head tingimused selle ala-
ga tegelemiseks, kuid noori 
lauatennisiste peale kas-
vamas pole, välja arvatud 
vennad Valod, kes seda ala 
harrastamas Viljandi spor-
dikoolis.

Head aga on ka palju, 
sest see turniir on väga po-
pulaarseks võistluseks saa-
nud lauatennisistide seas, 
millele annab tunnistust sel 

aastal osalejate arv 87, kes 
osalesid Võhma karikasar-
jadel. Samuti võin öelda, 
et sel aastal võitis turniiri 
hetkel Eesti reitingus nais-
test esikohal olev Kätlin 
Latt Tallinnast. Tublid olid 
nimetatud vennad Valod, 
kes võitsid võistlused oma 
vanuseklassides, Viktoria, 
Julia ja Aleksandr Kirpu, 
kes oli ka võistluste pea-
kohtunik. Tahaksingi omalt 
poolt tänada Aleksandrit ja 
ka võistluse peakorraldajat 
Indrek Valo, kes vabatahtli-
kuna on nõus seda võistlust 
ka edaspidi vedama.

Järgmised lauatennise-
võistlused toimuvad 3. au-
gustil Võhma linnapäevade 
raames.

Kena suve ja head tree-
nimist!

Aare Järvik

Nagu öeldakse, tuleb iga 
asi omal ajal või pisut 

hiljem. Tänavu juhtus nii ka 
kevadega. Mitte väga ammu 
peremehetsesid alles lume-
hanged, kuid nüüd on rohi 
roheline ja spordiväljakud 
kuivad ning ootavad tegut-
sejaid.

Suviste peatangivõist-
lustega oleme sõelunud 
parimad ja ka huvitavamad 
mänguvariandid välja ning 
tutvustame ka teistele, kel 
huvi, oma tegemisi.

Alustasime 7-etapilise 
karikasarjaga loositavate-
le paaridele. Neist pooled 
etapid toimuvad liivavälja-
kul, ja arvesse lähevad kuue 

parema etapi tulemused. 
Kui terve suvi on treenitud, 
tulevad meistrivõistlused 
triodele, paaridele ja ük-
sikmängus. Samuti jätkame 
koolinoorte võistlustega, 
mida jääb igasse suvekuusse 
üks. Kolmele paremale noo-
rele on rahalised auhinnad.

Hooaega mahub ka lin-
na ja enda esindamise või-
malusi väljaspool Võhmat. 
Neid võimalusi püüame 
kindlasti kasutada.

Seniks huvilistele tree-
ningulusti ning jälgige pe-
tangiinfot linna teadete-
tahvlitel.

Mati Tiirmaa
korraldaja

Ajaloolistest Sakala Mängudest
Seekordsetel XI Saka-

la Mängudel osalesid 
väga tublilt ka Võhma linna 
sportlased, kes kokkuvõttes 
väiksematest omavalitsus-
test hinnatava teise koha 
saavutasid.

Meie sportlastest olid 
väga tublid lauatennisis-
tid, keda seekord esindasid 
Aleksandr, Julia ja Viktoria 
Kirpu, kelle tulemus oli kok-
kuvõttes Viljandi linna esin-
duse järel teine. Tahan neid 
siiralt tänada, et nad leidsid 
aja oma kodulinna spordiau 
kaitsta.

Võhma vabamaadle-
jad on taas oma tulemuste 
poolest tõusuteel. Selle eest 
tahan tänada nende treene-

rit ja eestvedajat Rain Alek-
sandrovit. Võhma linna au 
kaitsnud vabamaadlejad 
tõid koju kokkuvõttes kol-
manda koha karika Põltsa-
maa valla ja Viljandi linna 
võistkondade järel. Au ja 
kiitus Rainile ja kõigile pois-
tele, kes osalesid võistlustel.

Jalgpalli mängisid sel 
aastal käesoleval sajandil 
sündinud poisid, kelle tu-
lemus oli kokkuvõttes küll 
kuues, kuid väikestest oma-
valitsustest parim. Siinko-
hal tänan SK Tääksi eestve-
dajaid Toomas Aavasalu ja 
Indrek Jegorovit ning noori 
jalgpallureid eesotsas Tau-
no Rämsoniga, kes panid 

kokku võistkonna ja juhen-
dasid neid ka võistlustel.

Meeste korvpallis osa-
lesime taas ja võib öelda, et 
mitte just kehvasti, ses kok-
kuvõttes kuues koht pole 
paha, kuigi kohamängudel 
kaks viimast mängu kaotati 
vaid ühe punktiga. Tänan 
väsimatut Viljo Prantsust, 
kes valutab südant Võhma 
spordielu pärast ja lööb 
alati kaasa oma kodulinnas 
toimuvatel spordiüritustel, 
olles ise peakorraldaja.

Selle aasta Sakala Män-
gude mälumänguritel, pe-
tangistidel ja kergejõustik-
lastel kokkuvõttes just kõige 
paremini ei läinud. Küll saa-
vutasid kergejõustiklased 

SK Tääksi esindused alustasid Eesti meistrivõistlusi
SK Tääksi alustas 2013. 

aasta hooajal Eesti 
meistrivõistlusi jalgpallis 
kolme võistkonnaga: me-
hed, poisid sünd 1994 ja 
hiljem (U19 vanus) ning 
poisid sünd 1999 ja hiljem 
(C1 vanus). Samuti osaleb 
rahvaliigas SK Tääksi tüd-
rukute võistkond, kus män-
givad peamiselt Kõo ja Võh-
ma tüdrukud vanuses 16 ja 
nooremad. Seni ei ole algust 
tehtud rahvaliiga mängude-
ga, teistel võistkondadel on 
juba hoog sees.

Mehed on heal 
positsioonil

SK Tääksi esindusmees-
kond on teinud algust Eesti 
meistrivõistluste mängude-
ga III liiga lõuna piirkonnas.

Meie koduväljak Suure-
Jaanis läbib hetkel hooldust 
ja seetõttu peetakse enamus 
mänge kevadringis võõrsil, 
nii on see meestel kui poiste 
võistkondadel.

Esimeses mängus oli 
vastaseks Valga FC Warrio-
ri meeskond. Väga hea esi-
mese poolaja järel juhtisime 
me mängu 4:2 ja kehva teise 
poolaja tulemusena lasime 
veel ühe värava neil lüüa ja 
lõppseisuks 4:3 vormistada, 
aga kuna vastased kasuta-
sid diskvalifitseeritud män-
gijat, mis ei ole reeglitega 
lubatud, siis ametlikult läks 
meile kirja võit 4:-. Selles 
mängus hiilgas nelja värava-
ga Mart Vingissar.

Teine mäng toimus Põl-
vas, kus vastaseks oli Võru 
JK. Seal ei tulnud meil kohe 
mitte midagi mängus välja 
ja saime suure 6:1 kaotuse. 
Meie ainsa värava lõi Ras-
mus Alles.

Kolmas mäng oli jälle-
gi Põlvas, seekord kohaliku 
Põlva FC Lootosega. Eelmi-
sest mängust Võruga olid 
tehtud omad järeldused 
ning ka tulemus oli kohe tei-
ne. Mäng oli kogu aeg meie 

kontrolli all ja kiiresti saa-
bus ka värav, mille autoriks 
oli Jan-Erik Jegorov. Selli-
se tulemusega ka esimene 
poolaeg lõppes. Teine pool-
aeg algas meile esimesega 
võrreldes veel paremini ja 
kahest kiirest väravast juh-
tisime juba 3:0, autoriteks 
Ricki Tikas ja Kristo Ka-
listratov. Pärast seda meie 
mäng rahunes ja vastased 
karistasid selle väravaga, 
teenides ka veel penalti, 
kuid meie õnneks lõid nad 
selle mööda. Seega jäi lõpp-
tulemuseks 3:1.

Neljanda vooru mäng 
Suure-Jaaniga lükati edasi 
juuni lõppu, sest Suure-Jaa-
ni staadion veel mängimist 
ei kannata.

Neljanda ja viienda voo-
ru vahel aga toimus veel ka 
Väikeste karikavõistluste 
1/32-finaal, kus meie vasta-
seks oli III liiga läänetsooni 
liider Rapla JK Atli. Mäng 
toimus Viljandi kunstmu-
rul ja lõppes meie võiduga, 
tulemuseks 5:4. Meie vära-
vate autoriteks olid Kaido 
Kaljula 3 väravaga ja Ricki 
ning Rasmus, kumbki ühe 
tabamusega.

Viienda vooru mängus 
läksime vastamisi seni meie 
jaoks võitmatuna püsinud 
EMÜ SK meeskonnaga. 
Meie poolt oli selles män-
gus kaks täiesti erinevat 
poolaega. Esimene poolaeg 
oli lausa suurepärane, sest 
lõime viis väravat, laskmata 
vastastel ühtegi lüüa. Teisel 
poolajal lõid aga vastased 
kolm väravat ja meie jälle 
mitte ühtegi, seega jäi män-
gu lõpptulemuseks 5:3 meie 
kasuks. Selles mängus lõi 
3 väravat Ricki, ühe lisasid 
Kristo ja Mart.

Hetkel annavad sellised 
tulemused meile turniiri-
tabelis 12. meeskonna seas 
kolmanda koha. Kuna mit-
med põhimängijad on va-

hepeal lahkunud välismaale 
tööle, siis sellise positsiooni 
kaitsmine läheb ilmselt ras-
keks.

U19 alustas hooaega  
I liigas

U19 poisid ehk sünni-
aastaga 1994 ja hiljem alus-
tasid oma hooaega esiliigas. 
Seal vabanenud kohta paku-
ti meile, mille me ka vastu 
võtsime. Seni peetud kohtu-
mistel on noormeestele vas-
tase üle võidu saavutamine 
ülejõu käinud, kuid mida 
aeg edasi, seda enam harju-
takse omavahel mängima ja 
samuti kiirema mängutem-
poga.

JK Vasalemma – SK 
Tääksi 6:1 (värav Alvar 
Kuusik)

Tallinna JK Kalev – 
SK Tääksi 3:1 (värav Riho 
Domberg)

Narva Trans – SK Tääk-
si 11:1 (värav Jan-Erik Jeg-
orov)

JK Pärnu – SK Tääksi 2:0
Nagu seisud näitavad, 

on tase väga hüplev ja sama 
keeruline on ka tabeliseis. 
Meil on mänge vähem pee-
tud ja neljandale kohale 
jõudmiseks on vaja kahte 
võitu. Arvestades asjaolu-
sid, et peetud on alles vee-
rand mängudest ja sügisel 
on meil enamusmänge ko-
dustaadionil, mitte võõras-
tel kunstmurudel, siis hea 
koht ehk ei olegi nii kaugel.

C1 vanuseklassist
Poisid mängivad esimest 

aastat suurel väljakul ja 11 
vs 11 vastu. Võistkond on 
pidanud kaks mängu ja seni 
on mõlemad kaotusega lõp-
penud.

Põlva FC Lootos – SK 
Tääksi 5:0

Viljandi Tulevik – SK 
Tääksi 4:1 (värav Josia Wüt-
hrich)

Kaotused tulevad meist 
suurematele klubidele, kellel 

on võimalik kodukoha lähe-
duses aastaringselt harjuta-
da kunstmurul ja mitte teha 
sellega esmatutvust pärast 
pikka saalihooaega. Seega 
on juba karjuv vajadus piir-
konnas täismõõtmelisele 
jalgpalli kunstmuruväljaku-
le, mis tagaks peaaegu aas-
taringsed treeningud suurel 
väljakul igale vanusegrupile.

Tüdrukud rahvaliigas
Selle aasta naistepäeval 

tulid SK Tääksi jalgpalli-
treeningule kaheksa Ki-
rivere kooli tüdrukut, kes 
soovisid osaleda poistega 
treeningutel. Loomulikult 
andsime neile võimaluse ja 
üllatus oli suur, kui peagi 
oli neid trennis 12. Leidsi-
me neile võimaluse eraldi 
treeninguteks ning nüüd 
käib tüdrukuid regulaarselt 
treeningutel 14, kokku on 
grupis 18 tüdrukut. Oleme 
pidanud ka kaks sõprus-
kohtumist ümberkaudsete 
võistkondadega, kus oleme 
saanud nii kaotuse kui ka 
võidu. Tüdrukud osalesid 
koos ülejäänud klubiliik-
metega 84. ümber Viljandi 
järve jooksul, samuti Tartus 
toimunud tüdrukute jalg-
pallifestivalil. Kahjuks ei ole 
kõik möödunud väga suju-
valt, juba on esimene tüdruk 
jala kipsi saanud, rääkimata 
sinikatest ja muhkudest.

Tüdrukud mängivad sel 
aastal naiste rahvaliigas, kus 
alagrupis on veel Viljandi 
Tulevik, FC Elva, SK Jõgeva 
96 ja Kiviõli Irbis naiskon-
nad. Tüdrukute esimene ja 
ainus rahvaliiga kodumäng 
peetakse 16. juulil Kirivere 
kooli staadionil kell 18.30. 
Teised mängud vastavalt 
vastastega kokkulepetele 
nende kodustaadionitel.

Kristo Kalistratov
Indrek Jegorov

Hannes Männik kuulitõu-
kes ja kettaheites kulla ning 
Martin Männik hõbeda 100 
m jooksus, kuid vähene osa-
võtjate arv „istutas“ meid 
kokkuvõttes 14. kohale.

Kokkuvõttes tahan tä-
nada Ilmar Roosioksa, Rein 
Alliksaart, kes moodusta-
sid mälumängu- ja petangi 
võistkonnad ning olid nõus 
oma kodulinna au eest väl-
ja tulema ja ilusat laupäeva 
sportlikult veetma.

Järgmised Sakala Män-
gud toimuvad kahe aasta 
pärast!

Aare Järvik
abilinnapea

Ja nii algas südamenädala “Sinu sammud loevad” raames 
korraldatud rahvamatk. Pühapäeva, 21. aprilli hommikul 
kogunes matkagrupp linnavalitsuse juurde, et suunduda 
lennuvälja poole. Fotod Cilly Sarv.

Männiku talu ja ka lennuvälja ajaloost jutustas koduloo-uuri-
ja Endel Rõuk (seisab matkajate ringis jalgratas käekõrval).
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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: ”Laul 
olgu lühike või pikk, peaasi, et eurovisioonilik”. Õigeid 
vastuseid laekus 22.
Loosiõnn naeratas Ingrid Laanele (Laan).
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

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

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.

RITA ALBERT
21.02.1940 – 30.04.2013

TIIT LOIGU
12.05.1950 – 07.05.2013

TOIVO SAREAL
21.08.1943 – 10.05.2013

Mälestame

ÕNNITLEME MAiKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Helgeid päevi on elus nii võrratult vähe,
isegi südamesoovid täide ei lähe.

Nagu lauluhelid kaovad kauguses suust,
nii aastate käsi nopib päevi me elupuust.

Võhma Linnaleht nr. 179
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

91 13.05  MANJA JANNO
89 08.05  MIRJAM IGNATENKO
88 07.05  VIRVE LIBLIK
87 14.05  NINA PECHENKOVA
86 16.05  ELENA HARITONOVA
 21.05  MARTA PEVGONEN
85 08.05  LEIDA LUHT
83 01.05  MAIE RIMMEL
82 10.05  HELDUR KALLAS
81 27.05  ADI KALDAMÄE
80 17.05  IRAIDA ALDUR
75 10.05  LEA AVIK
 20.05  TIINA ROHTLA
65 10.05  EDUARD SARV
 24.05  MAIE LEESMENT
60 18.05  TETYANA PIMENOVA

Viljandi vanakraamiturg toimub sel suvel 
uuendusena igal teisel laupäeval!

Raekoja park, Köleri park, Laidoneri plats.
25. mai
Hansaööde ajal 8. juunil Lastepargis!
22. juuni
6. ja 20. juuli
3., 17. ja 31. august
14., 21. ja 28. september
12. oktoober
Algus kell 10, tasuta ja eelregistreerimiseta.
Küsimused: Kiti Põld 522 5296, Andra Kütt 5667 5930
viljandi.vanakraamiturg@mail.ee
Jooskvat infot saab meie FB grupist: 
Viljandi vanakraamiturg 
https://www.facebook.com/groups/120443434674531/

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused suures kirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

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

26. mai P Suvekohvik "Ingel" kuuenda hooaja 
avamine kell 14.00

14. juuni R Juuniküüditamise mälestusteenistus 
kivikangrul kell 13.00

OSKAR
WILDE

Virguma

Enne

Töölõik

Maius

Pööningu 
korrus

Hunt-
ämblik

Detsiaar

India 
osariik

Malend

Liiter

Amper

Leedu 
rahvuslind

Söödav 
umbrohi

Egiptuse 
linn

Fosfor NootRivis

Suurim 
imetaja

Hussaari 
kuub

Tärkav 
vili

El. 92 Kaalukas
Piirkond 
Aasias

Eesti
Ekspress

Noor 
siga

Kunstnik Pisut Jood
Euroopa 
meeter

Arseen

Varandus

Smuuli 
näidend

AbistasEksimus

Sumeri 
jumal

Mantra

Raadius

..
pogodi

Nikkel Iriidium

Sinu

Egiptuse 
jumal

Luure 
Kesk-

agentuur

Vana 
Kreeka 
sõjalaev

Abikaasa 
isa

@

Õdus Hubane

Lihapood

Hapnik

Aar

Noot

Mina

Aar

Tulistas

Maine

Röntgen

Pinna-
ühik

Hoidla

Tera

Helilooja

Jood

Mi

Visand

Metroo

Rahvas-
tas

Magma

Graan

Avar

Norra 
kirjanik

Helilooja

Sina

Makaronid

Laulja

Ida-Viru 
vald

Silitus

Ukraina 
lennuk

Loojuv 
valgus
Peruu 
pealinn

Fosfor
Lillenõu

Naisenimi

Jood

Roomaja

Tsentner

Koraani 
peatükk

Liiter

Poola 
kirjanik

Rõhu-
märk

Mi-bemoll

Pildi 
ümbris

Üllas 
idee

Aar

Ära luba

Toos

Mi

Rüpp

El. 92

Seleen

Rüga

Mitte 
üles

Klass

Eesti film

Eemal

Kvadraat

Mina

Kunstnik

Küsimus

Germaa-
nium

,


  






Võhma muuseumis avatud

Võhma kunstiringi kevadnäitus
Muuseum avatud neljapäeviti kell 14–17

Soovi korral saab näitust vaadata ka muul ajal,  
pöördudes linnavalitsusse.

Võhma Linnaraamatukogu 
lahtiolekuajad

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

Suletud laupäeval ja pühapäeval.


