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Head võhmalased!
20. oktoobril toimusid ko-
halike omavalitsuste vali-
mised ning rahvas sai vali-
da inimesed, kes hakkavad 
Võhma elu korraldama 
järgmise nelja aasta jooksul. 
Alates selle aasta kevadest 
ei teinud ma saladust, et ei 
soovi järgmisel perioodil 
linnapeana jätkata, ja selleks 
oli päris mitu põhjust.

Kõigepealt tooksin välja 
minu enda väsimuse – ka-
heksa linnapeana töötatud 
aastat on piisavalt pikk aeg 
ning tundsin, et vajan teatud 
muutusi. Teiseks toon välja 
tänase poliitilise olukorra, 
kus riik ja omavalitsused 
on teineteisele tugevalt vas-
tandunud ning riigi poolt 
käib pidev omavalitsuste 
süüdistamine. Omavalitsusi 
püütakse näidata väikeste 
korrumpeerunud maksu-
maksja raha raiskajatena – 
ometi on omavalitsustel täi-
ta oluline roll kohaliku elu 
edendamisel. Kogu selline 
suhtumine on tegelikult vä-
sitav ja ei vii kindlasti Eesti 
elu edasi. Riigi poolt oleks 
aeg võtta omavalitsusi võrd-
väärse partnerina ning koos 
mõelda, kuidas edasi minna 
– tänane olukord ei ole pi-

kas perspektiivis kindlasti 
jätkusuutlik.

Linnapeana töötatud 
kaheksa aastat on mulle pal-
ju andnud ning loodan, et 
olen midagi Võhmale vastu 
andnud. Selle aja jooksul 
on olnud väga häid aegu, 
mil majandus ja maksutulu 
kasvas hoogsalt ning linna 
majandamine ei olnud väga 
keerukas. On olnud ka keh-
vemaid aegu, mil tuli leida 
erinevaid kokkuhoiu või-
malusi, et keerulised ajad 
üle elada. Hea meel on mul 
selle üle, et selle aja jook-
sul on palju investeeritud: 
korrastatud on linna sooja-
majandus, vee- ja kanalisat-
sioonitrassid, remonditud 
on lasteaeda, kooli, rajatud 
uus võimla, mänguväljakud 
ja palju muud. Oluline on, 
et enamuste investeeringu-
te tegemisel oleme suutnud 
kaasata projektitoetusi. Hea 
meel on, et linna rahaline 
olukord on täna tunduvalt 
parem kui kaheksa aastat 
tagasi – oleme lahti saamas 
kunagi päris suureks koor-
maks olnud EBRD laenust, 
mille tõttu pidime olema 
neli aastat rahandusminis-
teeriumi saneerimise all. 

Täna on Võhma täiesti ta-
valine keskmise laenukoor-
musega omavalitsus ning 
loodetavasti on unustatud 
kunagine halb kuulsus. 
Kindlasti olen teinud linna 
juhtimisel ka vigu – ise tun-
nen seda, et olen liialt kinni 
olnud betoonis ja asfaldis 
ning vähem tähelepanu 
pööranud inimestele ja n-ö 
pehmele poolele. Samuti 
jääb linlastele kindlasti mi-
nust meelde, et just sel ajal 
muudeti Võhma Gümnaa-
sium ümber põhikooliks.

Mäletan, et kui ma 8 
aastat tagasi Võhmas tööd 
alustasin olid paljud inime-
sed skeptilised, et nüüd tu-

Kallid võhmakad!
Igal asjal on oma aeg ja ka 

minu aeg saab siin Võh-
mas otsa. Oli meeldivat ja 
ka vähemmeeldivat nagu 
elus ikka. Selle kuue ja poo-
le aastaga sai siin tehtud nii 
mõndagi. Meenutame staa-
dioni, spordihoone, spordi-
väljakute valmimist/ reno-
veerimist, sauna remonti ja 
palju muud, mis rahastuse 
saanud läbi spordiklubi 
Võhma. Alati meenutan 
esimest asja, mis 2007. aas-
tal tööle tulles sai rajatud – 
terviserada, mida praegugi 
mõnusalt kasutatakse.

Sai loodud uusi tradit-
sioone ja kaasa aidatud nen-
de talletumisele. Võhma lin-
napäevi ja Kesk-Eesti laata 
sai tehtud suure südamega 
ja arvan, et ka õnnestunult, 
kui vaadata kasvõi kulu-
de-tulude poolt. Samuti 
sai kaasa löödud erinevatel 
linna ja kogu piirkonna te-
gemistel, nagu näiteks raa-
matu „Pilistvere kihelkond 
– Eestimaa Taani“ koosta-
misel, filmi „Võhma sajand“ 
loomisel. Loodan, et ei jää 
unarusse lubatud vabaõhu-
etenduse etendamine siin, 
Võhma vana lihakombinaa-
di müüride vahel.

Koostöö ettevõtjatega 
ja kultuuri- ning spordiini-

mestega kulges väga hästi. 
Meenuvad positiivselt ka 
tegevused stendekatega Lä-
tist. Tänan kõiki, kes suutsid 
mind välja kannatada siin 
Võhma tegemiste juures: 
Peter Paul Wüthrich, Janek 
Lindau, Ago Vingissar, Viljo 
Prantsus, Ilme Mägi, Indrek 
Valo, Aleksandr Kirpu, Mati 
Tiirmaa, Vello Lehtla, Endel 
Rõuk ja paljud teised.

Olen endas kaua aega 
kandnud muret, mis on ka 
oluliselt pärssinud minu 
tegemisi siin Võhmas – see 
on just linnavalitsuse prio-
riteetide tasakaalutu olek 
ehk kreenis olek nn kõvade 
tegevuste poole ja ka liig-
ne ametnike teadmatuses 
hoidmine. Olen tahtnud 
teha konstruktiivset koos-
tööd, kuid mõnes osas see 
hästi ei laabunud.

Loodan, et uus linna-
volikogu ja -valitsus teevad 
linnaelu oma rahvale seni-
sest aktiivsemaks, sest tun-
des uut linnapead juba va-
rasemast ajast, on ta selleks 
võimeline.

Tänan kõiki linnakoda-
nikke meeldivate hetkede 
eest ja soovin rahulikku jõu-
luaega.

Aare Järvik

Hea linnarahvas, tervitan Teid!
Olen sündinud Valga-

maal 2. aprillil 1972. 
aastal.

Pärast põhikooli asusin 
õppima Tartu Pedagoogilis-
se kooli ja omandasin alg-
klassiõpetaja eriala. Tööta-
sin 10 aastat endises Kabala 
vallas Villevere algkoolis. 
Pärast kooli sulgemist asusin 
tööle Imaveresse huvikesku-
se juhataja kohusetäitjana, 
seejärel lasteaia kasvatajana 
ja 2005. aastast vallavalit-
susse arendusnõunikuna. 
2006. aastal asusin õppi-
ma Sisekaitseakadeemiasse 
halduskorralduse erialale, 
mille lõpetasin 2009. aastal. 
Samal aastal tehti ettepanek 
hakata Imavere abivallava-
nemaks, kellena töötasin 
käesoleva aasta novembrini.

Olen abielus ja mul on 2 
täiskasvanud last.

„Et kõik ausalt ära rääki-
da, nagu oli, pean ma alus-
tama sellest...“ (Jaan Rannap 
„Agu Sihvka annab aru“), et 
valimisliit Kodulinn Võhma 
tegi mulle ettepaneku asuda 
Võhma linna juhtima. Otsus 

ei tulnud kergelt, kuid kaa-
lusin ettepanekut ja tegin 
enesele selgeks, kas ja mil 
määral saan ma  linnale ka-
sulik olla.

Olen töötanud Imave-
re Vallavalitsuses 8 aastat. 

leb keegi eemalt ja püüab 
hakata siin elu korraldama. 
Tundub siiski, et inimesed 
on mind aja jooksul omaks 
võtnud ning viimasel ajal 
on päris paljud mind tehtud 
töö eest tänanud ja avalda-
nud kahetsust, et lahkun. 
Olen täna kindel, et uus 
linnapea Anneli Siimussaar 
suudab linna edukalt eda-
si juhtida, ta näeb kindlasti 
paljusid asju uue nurga alt 
ning toob Võhmasse uusi 
värskeid mõtteid.

Lõpetuseks tahan tä-
nada kõiki võhmalasi koos 
veedetud aja ning minu 
usaldamise eest – tegin oma 
tööd nii hästi kui oskasin. 
Jälgin suure huviga Võhma 
arengut ka edaspidi ning 
olen nõus Võhmat aitama 
nendes valdkondades, mil-
les tunnen end tugev olevat.

Soovin näha Võhmat 
areneva väikelinnana ning 
soovin selle saavutamiseks 
värskele linnapeale, linna-
volikogule ja -valitsusele 
palju jõudu!

Avo Põder
Endine linnapea

Austatud ettevõtjad ja 
linnakodanikud!

Taas on saabumas uus aasta ja aastavahetusel korraldab 
linnavalitsus ilutulestikku.
Kõik, kes soovivad panustada aastavahetuse ilutulestik-
ku, saaksid saata oma annetuse Võhma Linnavalitsuse 
arveldusarvele 10302005454006 hiljemalt 13. detsemb-
riks 2013.

Teid ette tänades,
Aare Järvik

abilinnapea

Kell 13  kihelkonna ümarlaud Pilistvere pastoraadis
16.00  jumalateenistus Pilistvere kirikus
17.00  kohvilaud rahvamajas, avatud käsitöönäitus 
18.00  kontsert rahvamajas, astuvad üles 
 kihelkonna omavalitsuste taidlejad
20.00  tantsuõhtu ansambliga Absolut-Lühis. 
 Tantsuõhtule pääse 5 € 
 (esinejad ja kontserdikülalised tasuta)
 Tantsupausi ajal oksjon „Muster kaasa“
 Avatud Ingli kohvik. Alkoholivabade kokteilidega.

30. novembril 
PILISTVERE KIHELKONNAPÄEV 

MUSTER MEELES

Kihelkonnapäevale sõita soovijail registreeruda 
kultuurikeskuses või 

tel 5345 7584 hiljemalt 29. detsembriks.

Töövaldkonda-
deks on olnud 
hariduse, noor-
sootöö, kultuu-
ri ja sotsiaal-
v a l d k o n d a d e 
juhtimine ning 
m i t t e t u l u n -
dusühenduste 
n õ u s t a m i n e , 
projekti- ja 
a re n d u s te g e -
vus. Lisaks 
olen tegelenud 
planeeringute, 
kommunaalma-
janduse ja hea-
korraga.

Ma pean 
üheks oluli-
seks teemaks 
o m av a l i t s u s e 
arendamisel ka 
ettevõtlust ja 
koostööd ette-
võtjatega. Kuigi 

kohalikul omavalitsusel pole 
otseselt ülesandeks pandud 
ettevõtluse toetamist ja töö-
kohtade loomist, on väga 
mõistlik, kui omavalitsus on 
ettevõtluse arenguga seotud 

ja püüab olla toeks ettevõt-
jale. Kord kvartalis kooskäiv 
ettevõtjate ümarlaud saab 
anda ka omavalitsusele tuge, 
kus koos arutatakse päeva-
korral olevaid probleeme.

Kuna linna eelarve on 
üsna pingeline ja maksu-
maksjate arv järjest vähe-
nev, siis on oluline vahendi-
te otstarbekam kasutamine 
ja tegevuste ratsionaalsem 
läbimõtlemine. Kuigi 4 aas-
ta pärast on ees ootamas 
haldusreform, siis selle 4 
aastaga peame suutma lin-
na jätkusuutlikult arenda-
da. Üle tuleb vaadata linna 
arengukava ja paika panna 
prioriteedid linna arenguks.

Minu jaoks on oluli-
sed kolm printsiipi: linna 
säästlik areng, omavaheline 
koostöö ja linnaelanike ra-
hulolu. Kõige tähtsam on 
inimeste heaolu, tahe teha 
tööd ja olla uhke oma kodu-
kandi üle.

Anneli Siimussaar
Võhma linnapea
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Rahvas saab suuremad võimalused
Riigikogu põhiseadus-

komisjon on algatanud 
seadusemuudatused, mis 
annavad jõustumisel rahvale 
õiguse esitada otse Riigiko-
gule kollektiivseid ettepa-
nekuid. Korrektselt esitatud 
ettepanek mingi küsimuse 
arutamiseks ja seaduste al-
gatamiseks või muutmiseks 
paneb parlamendile ülesan-
de see komisjoni ning sealt 
edasi komisjoni toetuse leid-
misel ka täiskogu päevakor-
da võtta ja menetleda. Tule-
tan meelde, et samasisulisi 
debatte on Riigikogus selle 
aasta kevadel juba peetud, 
mil arutati Keskerakonna 
fraktsiooni algatatud rah-
vaalgatuse võimaldamist. 
Siis küll hääletasid Reformi-
erakonna ja IRL-i saadikud 
selle idee maha, kuid nüüd 

tunnen heameelt selle üle, et 
valitsev koalitsioon hakkab 
rahvaalgatuse vajalikkust 
mõistma.

Põhiseaduskomisjoni al-
gatus ja Keskerakonna eel-
nõu on küll oma detailides 
erinevad, kuid kannavad 
siiski sama eesmärki. Kui 
Keskerakonna fraktsioon 
soovis rahvaalgatuse ehk 
kodanike õiguse algatada 
seaduseelnõusid kirjutada 
sisse Põhiseadusesse, and-
maks sellele veelgi rohkem 
kaalu, siis praegune eelnõu 
projekt näeb ette Märgu-
kirjale ja selgitustaotlusele 
vastamise seaduse ning Rii-
gikogu kodu- ja töökorra 
seaduse muutmist. Ma ei 
saa öelda, et oleksime selle 
lahendusega täiesti rahul, 
sest siiski jääb Riigikogu ju-

hatusele ja komisjonidele 
suur võimalus algatus blo-
keerida. Samuti peaks veel 
arutama algatuseks vajalik 
1000 allkirja nõue – tasub 
arutada selle kvoodi suuruse 
mõistlikkust. Keskerakonna 
esitatud eelnõu pakkus all-
kirjade nõudeks 25 000, et 
kindlustada just sisuliste ja 
ühiskonnas suurt kõlapinda 
leidvate rahvaalgatuste jõud-
mine parlamendini. Kui rah-
vaalgatuse korras algatatud 
eelnõusid on palju – liigväi-
kese toetusallkirjade nõude 
tõttu, siis võib tekkida oht, 
kus idee, et rahvas saab par-
lamendile arutamiseks esita-
da suurt huvi pälviva teema, 
devalveerub.

Kuna ka Rahvakogus 
toetust leidnud ettepaneku-
te seas oli rahvaalgatuse või-

maldamine, siis on kindlasti 
sellele eelnõule õigustatult 
suunatud ühiskonna ja ka 
meedia teravdatud tähele-
panu. Rahvaalgatuse võimal-
damise olulisemad väljundid 
on kodanike võimalus tõs-
tatada probleem ning ting-
likult algatada seaduseelnõu 
sõltumata Riigikogus esin-
datud erakondade osalusest 
selles algatuses, ning ühtla-
si võiks see leevendada nn 
„poliitikatüdimust“ ja elav-
dada kodanikuühiskonna 
tegevust. Seetõttu pooldame 
ka lähenemist, kus toetusall-
kirjade kogumine toimuks 
omaalgatuslikult, mitte läbi 
riiklike valimisjaoskondade, 
nagu mõnedes riikides prak-
tiseeritakse.

Teatud määral on rahva-
algatus juba Eesti poliitilises 

Volikogu töömailt
Võhma linnavolikogu 

seitsmenda koosseisu 1. 
istung toimus 01. novemb-
ril ja vastavalt seadusele oli 
istungi päevakorras volikogu 
esimehe, aseesimehe valimi-
ne ja linnavalitsuse tagasi-
astumispalve ärakuulamine. 
Istungit juhatas esimeses 
päevakorrapunktis linna va-
limiskomisjoni esimees Siiri 
Voll ja alates teisest päevakor-
rapunktist Leida Kuld. Istun-
gist võtsid osa linnavolikogu 
liikmed: Riine Ant, Ülle Helü, 
Lea Ibrus, Tiit Kruusimäe, 
Leida Kuld, Hannes Männik, 
Luule Tiirmaa, Eha Trei, Ago 
Vingissar, Jaan Voll, Elke Kla-
ra Wüthrich. Valimiskomis-
joni liikmetest osalesid linna-
sekretär ja komisjoni esimees 
Siiri Voll, Vilve Kärt, Reet 
Lauk, Silvi Viilip. Kutsutud 
külalised: linnavalitsuse liik-
med Avo Põder, Tiina Ranne 
ja Aare Järvik.

Volikogu esimehe kandi-
daadiks esitas Jaan Voll Leida 
Kulla kandidatuuri; Hannes 
Männik esitas Eesti Keskera-
konna nimel iseenda. Voli-
kogu kuulas ära kandidaatide 
sõnavõtud enda tutvustuseks. 
Salajase hääletamise (osales 
11 volikogu liiget) tulemusel 
tunnistati 9 poolthäälega vo-
likogu esimeheks Leida Kuld.

Volikogu aseesimehe 
valimisteks ja hääletamis-
protseduuri läbiviimiseks 
moodustati 3-liikmeline 
häältelugemiskomisjon: Riine 
Ant, Ülle Helü ja Tiit Kruusi-
mäe. Jaan Voll esitas voliko-
gu aseesimehe kandidaadiks 
Agu Vingissari. Hääletamisel 
osales 11 volikogu liiget. Võh-
ma Linnavolikogu aseesime-
heks osutus 10 poolthäälega 
valituks Ago Vingissar.

Kolmanda päevakorra 
punktina kuulati ära linna-
pea Avo Põdra esitatud lin-
navalitsuse lahkumispalve. 
Seadusest tulenevalt täidab 
linnavalitsus oma ülesandeid 

kuni uue valitsuse ametisse 
kinnitamiseni.

Teine volikogu istung 
toimus 11. novembril
Istungist võtsid osa lin-

navolikogu liikmed: Riine 
Ant, Ülle Helü, Lea Ibrus, Tiit 
Kruusimäe, Leida Kuld, Han-
nes Männik, Luule Tiirmaa, 
Eha Trei, Ago Vingissar, Jaan 
Voll, Elke Klara Wüthrich. 
Kutsutud külalised: linnapea 
Avo Põder, Anneli Siimus-
saar.
1. Volikogu esimehe ette-

panekul valiti salajase 
hääletamise tulemuste 
kindlaks tegemiseks 3-liik-
meline häältelugemisko-
misjon: Riine Ant, Ülle 
Helü, Tiit Kruusimäe.

 Jaan Voll esitas Võhma lin-
napea kandidaadiks Anneli 
Siimussaare. Kuulati A. Sii-
mussaare tutvustust. Sala-
jase hääletamise tulemusel 
valiti 10 poolthäälega Võh-
ma linnapea ametikohale 
Anneli Siimussaar.

2. L. Kuld tegi ettepaneku 
määrata linnapea tööta-
suks 1280 eurot. Otsus võe-
ti vastu 11 poolthäälega.

3. L. Kuld esitas otsuse eel-
nõu kinnitada Võhma Lin-
navalitsus viieliikmelisena, 
koosseisus linnapea ja neli 
linnavalitsuse liiget. Otsus 
võeti vastu 11 poolthääle-
ga.

4. L. Kuld luges ette voliko-
gu otsuse eelnõu maksta 
volikogu esimehele töötasu 
255,65 eurot kuus. Otsus 
võeti vastu 11 poolthäälega.

5. Võhma Linnavolikogu 7. 
koosseisu volituste ajaks 
alatiste komisjonide (4 tk) 
moodustamine (poolt 11 
häält). Komisjonide liikme-
te arvu kinnitamise hääle-
tus:

 eelarve- ja arengukomisjon 
– 5 liiget (poolt 6, vastu 3, 
erapooletuid 1, 1 ei hääle-
tanud);

 revisjonikomisjon – 3 liiget 
(poolt 11 liiget)

 sotsiaalkomisjon – 5 liiget 
(poolt 8, vastu 2, 1 erapoo-
letu);

 hariduse-, kultuuri- ja 
spordikomisjon – 7 liiget 
(poolt 8, vastu 3).

6. L. Kuld palus hääletus-
komisjonil asuda tööle 
samas koosseisus ja esita-
da volikogu komisjonide 
esimeeste ja aseesimeeste 
kandidaadid. Viidi läbi sa-
lajane hääletamine.

 Linnavolikogu alatiste ko-
misjonide esimeesteks ja 
aseesimeesteks valiti:

 revisjonikomisjoni esime-
heks Luule Tiirmaa ja ase-
esimeheks Ago Vingissar; 
revisjonikomisjoni liik-
meks Tiit Kruusimäe;

 eelarve- ja arengukomisjo-
ni esimeheks Jaan Voll ja 
aseesimeheks Ago Vingis-
sar;

 sotsiaalkomisjoni esime-
heks Elke Klara Wüthrich 
ja aseesimeheks Riine Ant;

 hariduse-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni esimeheks 
Lea Ibrus ja aseesimeheks 
Hannes Männik.

7. J. Voll esitas eelarve- ja 
arengukomisjoni liikme-
teks Hannes Männiku, 
Kersten Kattai, Annika Al-
liksaare. Otsus võeti vastu 
9 poolthäälega, vastu 2.

 E. K. Wüthrich esitas sot-
siaalkomisjoni liikmeteks 
Ülle Helü, Leida Kulla, 
Eha Trei. Otsus võeti vas-
tu 11 poolthäälega.

 L. Ibrus esitas hariduse-, 
kultuuri- ja spordikomis-
joni liikmeteks Ülle Helü, 
Kuuno Tiituse, Tiina Tarti, 
Luule Tiirmaa, Riine Anti. 
L. Tiirmaa võttis oma kan-
didatuuri tagasi ja R. Ant 
teatas, et ei soovi komisjo-
ni liikmeks hakata. Otsus-
tati hariduse-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni liikmete 
kandidaatide esitamine 

ja koosseisu kinnitamine 
võtta uuesti arutusele järg-
misel istungil.

8. Võhma Linnavolikogu 
esindaja nimetamine Võh-
ma Gümnaasiumi hoo-
lekogusse. Ettepanekuid 
kandidaadi esitamiseks ei 
tehtud. Otsustati võtta kü-
simus arutusele järgmises 
volikogus.

9. Otsustati võtta vastu vo-
likogu määrus nr 1 „Lin-
na volikogu tööst osavõtu 
eest tasu maksmise kord“, 
mida rakendatakse 1. jaa-
nuarist 2014.

§ 1. Võhma Linnavoliko-
gu esimehe töötasu on 300 
eurot kuus.

§ 2. Mitteametnikest 
Võhma linnavalitsuse liik-
mete tasu linnavalitsuse töös 
osalemise eest on 10 eurot is-
tungi eest.

§ 3. Võhma Linnavoliko-
gu liikmete tasu linnavoliko-
gu tööst osavõtu eest on 10 
eurot istungi eest.

§ 4. Võhma Linnavoliko-
gu alatiste komisjonide esi-
meeste tasu komisjoni tööst 
osavõtu eest on 25 eurot 
koosolek. Võhma Linnavo-
likogu alatiste komisjonide 
liikmete tasu komisjoni tööst 
osavõtu eest on 10 eurot 
koosolek.

§ 5. Istungist ja komisjoni 
koosolekust osavõtu arvestu-
se tagab linnakantselei istun-
gi ja koosolekute protokollide 
alusel. Osavõtu kohta esita-
takse andmed igakuuliselt 
Võhma Linnavalitsuse raa-
matupidamisele iga kuu 25. 
kuupäevaks. Tasu kantakse 
üks kord kuus hiljemalt kuu 
28-ndal kuupäeval ülekan-
dega tasu saaja pangakonto-
le. Tasust arvestatakse maha 
töötasust kinnipeetavad sea-
duses ettenähtud maksud ja 
maksed. Volikogu ja valitsu-
se liikmel või volikogu komis-
joni liikmel on õigus loobuda 
talle määratud tasust, esita-

des linnavalitsuse raamatu-
pidamisele vastava taotluse.

Kolmas volikogu istung 
toimus 20. novembril
Istungist võtsid osa lin-

navolikogu liikmed: Riine 
Ant, Ülle Helü, Lea Ibrus, 
Tiit Kruusimäe, Leida Kuld, 
Hannes Männik, Luule Tiir-
maa, Eha Trei, Ago Vingis-
sar, Jaan Voll, Elke Klara 
Wüthrich. Kutsutud küla-
lised: lahkuv linnapea Avo 
Põder, linnapea Anneli Sii-
mussaar, Kaja Notta, Tiina 
Ranne, Kersten Kattai.
1. 10 poolthäälega otsusta-

ti taotleda Võhma linna 
omandisse munitsipaal-
omandis olevate tänavate 
alune ja teenindamiseks 
vajalikud maaüksused 
järgmiselt:

Aia tänav, pindala 3953 m2, 
sihtotstarve transpordimaa 
(L);
Lille põik, pindala 463 m2, 
sihtotstarve transpordimaa 
(L);
Lille tänav T1, pindala 1096 
m2, sihtotstarve transpordi-
maa (L);
Lille tänav T2, pindala 2907 
m2, sihtotstarve transpordi-
maa (L);
Õuna tänav, pindala 2308 
m2, sihtotstarve transpordi-
maa (L).
2. L. Ibruse esildise alusel 

kinnitati 10 poolthääle-
ga hariduse-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni liikme-
teks: Ülle Helü, Tiit Kruu-
simäe, Enna Tikas, Kuuno 
Tiitus ja Virgo Õitspuu.

3. Anneli Siimussaar esitas 
ettepaneku lisaks tema 
volituste ajaks kinnitada 
linnavalitsuse liikmeteks 
Lea Ibrus, Kersten Kattai, 
Kaja Notta ja Tiina Ranne. 
L. Kuld palus linnavalitsuse 
liikmetel end tutvustada.

4. L. Kuld luges ette otsuse 
eelnõu ning eelnõu kohta 
saadetud E. K. Wüthrichi 

muudatusettepaneku hü-
vitise suuruse osas. L Kuld 
pani hääletusele esmalt 
muudatusettepaneku, mil-
lega lahkuvale linnapeale 
makstakse ametist vabas-
tamisel hüvitist ühe ame-
tipalga ulatusel (poolt 4, 
vastu 7).

 L. Kuld pani hääletusele 
otsuse eelnõu, millega lah-
kuvale linnapeale maks-
takse ametist vabastamisel 
hüvitist kolme kuu ame-
tipalga ulatuses (poolt 7, 
vastu 3, 1 erapooletu).

 Otsustati maksta Avo Põd-
rale ametist vabastamisel 
hüvitust kolme kuu ameti-
palga ulatuses. Avo Põdral 
anda asjaajamine uuele 
linnapeale Anneli Siimus-
saarele üle ühe nädala 
jooksul.

5. 10 poolthäälega nimeta-
ti Võhma Gümnaasiumi 
hoolekogusse kooli pidaja 
esindajana linnapea An-
neli Siimussaar.

6. 11 poolthäälega nimetati 
Võhma linna esindajateks 
Viljandimaa Omavalit-
suste Liidu vanemate ko-
gusse Võhma Linnavoliko-
gu esindajana L. Kuld ja 
asendusliikmeks A. Vin-
gissar; Võhma Linnavalit-
suse esindajana A. Siimus-
saar ning asendusliikmeks 
H. Männik.

7. 11 poolthäälega nimetati 
Võhma linna esindaja-
teks Eesti Linnade Liidu 
üldkoosolekule: A.  Sii-
mussaar, asendusliige H. 
Männik ja L. Kuld. asen-
dusliige A.  Vingissaar. 
ELL-i volikogusse A.  Sii-
mussaar, asendusliige 
H. Männik.

Järgmine linnavolikogu 
istung toimub 17. detsemb-
ril 2013 algusega kell 15.00.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

kultuuris olemas – kohalike 
omavalitsuste tasemel – kus 
vastavalt Kohaliku omavalit-
suse korraldamise seadusele 
on vähemalt ühel protsendil 
hääleõiguslikel valla- või lin-
naelanikel õigus teha koha-
liku elu küsimustes algatusi, 
mis tuleb arutlusele võtta. 
Sama lugu on Euroopa Lii-
du institutsioonidega, kus 
rahvaalgatuseks tuleb kogu-
da miljon allkirja. Oluline 
on märkida, et 1920. aasta 
Põhiseadus andis võimaluse 
25 000 hääleõiguslikul ko-
danikul esitada Riigikogule 
rahvaalgatuse korras eelnõu. 
Niisiis pole tegemist mingi-
suguse uudse lähenemisega 
ei Eesti ega Euroopa mõttes 
ning selle põhimõtte seadus-
tesse toomine ei muuda olu-
liselt riigi poliitilist pilti.

Keskerakonna fraktsioon 
oleks küll eelistanud rahvaal-
gatuse võimaluse kirjutamist 
Põhiseadusesse, kuid oleme 
valmis toetama ka põhisea-
duskomisjoni välja töötata-
vat lahendust. Peamine on 
see, et rahvaalgatuse korras 
Riigikokku jõudnud eelnõu 
kohustab rahvasaadikuid sel-
lesse väga tõsiselt suhtuma. 
Ka valitseval koalitsioonil 
on seda keeruline „sahtlisse“ 
jätta. Rahvaalgatuse võimal-
damine aitab meie poliitilist 
kultuuri parandada ja ehk ka 
inimesi poliitikale positiivses 
võtmes lähemale tuua.

Priit Toobal
Riigikogu põhiseadusko-

misjoni liige
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Pärimus sai raamatusse
Ettelugemise rõõm
ÕE tegutseb
Ja muudki

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Varivalimistel jäi 
huvi varjatuks

Tänavu aprillis külastas 
meie kooli jutuvestja Pi-

ret Päär. Tema osavast jutu-
lõnga veeretamisest said osa 
õpilased 1.–6. klassini. Külas-
käik sai teoks projekti “Lugu 
loob, jutt juhib“ käigus.

Piret Päär külastas palju-
sid Viljandimaa koole. „Vas-
tutasuks“ pidi iga kool sü-
giseks välja mõtlema ja läbi 
viima tegevuse, mis samuti 
Pärimuskultuuri aasta tee-
madega hästi haakuks. Meie 
õpilased asusid emakeele-
õpetajate Kairi Ibruse ja Ly 
Udika eestvedamisel uurima 
oma pere pärimuslugusid. 

Kõige enam huvitas õpilasi 
see, kuidas nad endale nime 
said ja kuidas nende vanemad 
kohtusid. Klassi pärimuslood 
said illustreeritud fotode ja 
joonistustega ning kaante va-
hele köidetud. Parimad joo-
nistajad kaunistasid tiitellehe. 
Köidetud raamatud jäävad 
hoiule kooli raamatukokku, 
kus neid võib lugemas käia 
kasvõi igal vabal hetkel.

Nüüd on raamatukogus 
hoiul juba kahed klassiraama-
tud. Esimesed valmisid 2010. 
aastal kooli aastapäevaks.

Marju Roosileht

Pärimusaasta 
klassiraamatud

Ma sündisin 2000. aasta 
kevadel. Oli ilus päik-

sepaisteline päev ja oma esi-
mesed elutunnid veetsin ma 
koos isaga Tallinnas Pelgu-
linna sünnitusmaja kolmanda 
korruse peretoas. Just selles 
toas algaski minu nime välja 
nuputamine.

Vanemad olid juba kodus 
nime välja mõelnud, aga kui 
ma nüüd kohal olin, ei sobi-
nud see enam sugugi. Tun-
neksite muidu mind praegu 
nimega Ron Roald Väljaots 
– sellest nimest ma pääsesin! 
Isa arvas, et see nimi sobiks 
kõhnale lapsele ja seda ma 
polnud kohe kindlasti. Niisiis 
oli vaja leida uus nimi ning 
seda mõeldi välja päris tükk 
aega. Otsiti netist ja küsiti 
tuttavatelt kuid siiski ei leitud 
seda päris minu nime.

Kaks ja pool nädalat hil-
jem olin ma ikka nimeta, 

mind kutsuti lihtsalt Pähkliks 
– ma ei tea küll, miks. Aga see 
pole praegu ka oluline.

Oma nime sain ma kol-
menädalaselt Viimsi valla-
valitsuses, kui minu sünd oli 
vaja registreerida. Mind kanti 
vallaelanike registrisse nime-
ga Meiko Martin Väljaots. 
Ema ja isa olid nimega väga 
rahul, vallasekretär mitte 
eriti, sest tal õnnestus kahele 
sünnitunnistusele kirjutada 
nimi Veiko. Õnneks kõik laa-
bus lõpuks hästi.

Mina olen niinimetatud 
viimase hetke nimega rahul ja 
leian, et see sobib mulle hästi, 
sest iga kord, kui ma peeglis-
se vaatan, tean täpselt, sealt 
vaatab vastu Meiko Martin, 
mitte Ron Roald.

Meiko Martin Väljaots
7. klass

Kuidas ma omale 
nime sain
Pärimuslugu

Isadepäeva töötuba. (Foto Merlin Suur)

Isadepäeva pereõhtul 
kogunes koolimajja um-

bes 75 inimest. Kontserdil 
esinesid Võhma Muusi-
kakooli ja Võhma Güm-
naasiumi õpilased. Kõigile 
olid avatud töötoad, kus 
sai trumme taguda, eri-
nevaid kaarte valmistada 
ja pimeda aja saabumisele 
nii sobivalt helkuri meis-
terdada. Osades töötuba-
des said lapsed ise hak-
kama, kuid mõnel pool 
lõid kaasa ka emad ja isad. 
Kõik töötubades osalenud 
said loosikasti pista oma 
nimega loosipileti. Üle lu-
gedes selgus, et loosikas-
ti oli pandud 66 sedelit. 
Massaažiaparaadi võitis 
Roger Rätsepso 3. klassist.

Tiina Tart
Huvijuht

Koos kohalike omava-
litsuste valimistega 

lõppesid noorte varivalimi-
sed, millega Eesti noorte-
ühenduste liit andis hääle 
ja valimisõiguse kõikidele 
13–17-aastastele noortele, 
noorte arvamus ja madal 
aktiivsus peegeldab aga 
liidu hinnangul praegust 
ühiskondlikku konteksti.

Varivalimistel hääletas 
2529 noort ning varimistele 
eelnevalt avaldasid arvamust 
ning osalesid ühiskondlikes 
aruteludes ja debattides 10 
000 noort üle Eesti, teatas liit.

Oodatust madalamat ak-
tiivsust kompenseerib liidu 
kommunikatsioonikoordi-
naator Iiris Viirpalu sõnul 
noorte teadlikkuse suure-
nemine ning mitmekülgne 
kaasamine sisulistesse tege-
vustesse, misläbi on noored 
demonstreerinud seisukohti 
kodukoha arengute osas.

Noored näitasid oma 
eelistust, valides kohalike 
omavalitsuste kandidaatide 
vahel. Sellele eelnesid arvu-
kad debatid ja aruteluringid 
haridusasutustes, noortele 
suunatud teavitustöö ja kaasa 
rääkima innustavad üritused.

Aktiivsemad maakonnad 
olid Järvamaa (12,8% eagru-
pist), Viljandimaa (9,5%), 
Valgamaa (8,6%). Valdadest 
hiilgasid kõrge valijate arvuga 
Väike-Maarja (31,3%), Koeru 
(33,3%), Väätsa (26,7%) ja Are 
vald (33,9%).

“Arvestades eeltegevuste 
ulatust ja kajastust meedias, 
osutus valimas käinute hulk 
loodetust madalamaks. Pa-
ralleele võib tõmmata ühis-
konnas toimuva ja praeguse 
üldise hoiakuga erakonda-
desse ja valimiskeerisesse,” 
selgitas Viirpalu. (http://uu-
dised.err.ee/?06289014)

Võhma Gümnaasiumis 
avaldas varivalimistel hääle-
tades oma arvamust 8 õpi-
last. Paljudele tuli varivali-
mistel osalemisel takistuseks 
see, et neil puudus isiklik 
e-kooli konto, ema või isa 
kontolt seda aga teha ei saa-
nud. Et tulemus oli niivõrd 
tagasihoidlik, ei ole siinkohal 
kohane välja tuua „võitjaid“.

Tiina Tart, huvijuht

Sõit Tapale algas Võhmast 
varakult, sest kõigepealt 

pidi rongiga jõudma Tallin-
nasse. Alles pärast lõunat 
sai Tallinnast edasi liikuda 
Tapale ja ikka rongiga, sest 
Edalaraudtee oli mainitud 
ürituse sponsor ja kõikide-
le osalejatele oli sõit tasuta. 
Nii oligi vähemalt üks vagun 
koosolekule sõitvaid õpilasi 
täis, võib-olla oli neid selles 
rongis veelgi. Võhmast sõit-
sid Tapale 7. klassi õpilane 

Kaile Eiert ja 9. klassi õpila-
ne Kullar Jõras.

Tapa Gümnaasiumisse 
kogunes õpilasi üle Eesti 129 
koolist. Esimene õhtu ku-
lus omavahel tutvumiseks. 
Ööbimine ja sööminegi 
toimusid samas koolimajas, 
seetõttu kutsuti klassiruu-
me hellitavalt tudulateks. 
Esimesed tutvumismängud 
toimusidki tudulates, kui-
das muidu siis üle Eesti kok-
ku tulnud rahvas tuttavaks 

saaks! Hiljem koguneti saali, 
kus moodustati kaks ringi. 
Rahvast lihtsalt oli nii pal-
ju. Osalejad liikusid mööda 
ringi, tutvustasid ennast ja 
vastasid küsimustele.

Teisel päeval alustati 
oluliste teemade arutelu-
ga. Näiteks võib tuua, et 
arutleti selle üle, kas koo-
liaastas võiks üks vaheaeg 
juures olla, mis poolitaks 
kolmandat veerandit. See 
aga tähendaks seda, et siis 

muutuks suvevaheaeg sa-
muti lühemaks. Üheks aru-
telu teemaks oli, et Eestis on 
lastetoetused liiga väikesed. 
Arutleti selle üle, kuidas 
seda olukorda parandada, 
kuidas ja kui palju neid toe-
tusi suurendama peaks.

Teise päeva õhtul oli ka 
kostüümipidu, mille tee-
maks oli „Mineviku gala“. 
Peole oodati tegelasi mine-
vikust. Kostüümid oli vaja 
kodust kaasa võtta, kostüü-

miladu Tapa Gümnaasiumis 
ei ole.

Kolmandal päeval tehti 
ametliku osaga lõpp, kuid 
kuna korralikku kokkuvõtet 
aruteludest ei jõutud valmis, 
siis tuleb kogu sellel rahval 
lähema kuu aja jooksul veel 
kord kusagil üheks päevaks 
kokku saada.

Kullar Jõras 9. klass
ja Kaile Eiert 7. klass

Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek kogunes Tapal

Isadepäeva 
pereõhtu

Tänavune etteluge-
mispäev nihkus 20. 

oktoobrilt sujuvalt 8. no-
vembrile, sest 20. oktoobril 
nautisime koolivaheaega ja 
uue veerandi esimene nä-
dal kulus nii ruttu käest, 
nagu poleks seda olnudki. 
Pärimusaastale kohaselt sai 
seekord lugemiseks valitud 
Eesti loomamuinasjutud. 
Nagu ikka, valiti varem igas 

klassis välja parimad luge-
jad, kes siis suure julgustü-
kina kogu koolile oma loo 
ette lugesid. Või mis see 
ikka ära ei ole! Enamus et-
telugejaid olid mikrofoniga 
juba ammu enne seda päeva 
tutvust teinud. Kes seda aga 
polnud, sai esinemisärevu-
sest ruttu üle. Etteloetud 
lood olid toredad ja õpetli-
kud. Paha sai alati oma palga 

Lugusid loomadest

12. klassi õpilane Piret sai 
oma koolis ette lugeda vii-
mast korda. (foto Tiina Tart)

ja vaesed õnnetud parema 
elujärje peale. Iga ettelugeja 
sai auhinnaks suutäie ma-
gusat ning tänukirja. Ettelu-
gemine jätkub kindlasti ka 
edaspidi, sest lisaks ettelu-
gemisoskusele tuleb harju-
tada ka kuulamist.

Marju Roosileht1. klassi õpilane Kardi luges väga hästi, ainult seljatagust tuli 
natuke julgestada (Foto Tiina Tart)
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18. detsembril kell 17.00–19.00
Võhma Gümnaasiumi aulas

Kibeda käega poiss

8. klassi poiss Rainer Valo 
tuleb intervjuud andma 
otse kehalise kasvatuse tun-
nist. Jätkame samas vaimus 
ehk siis puhume natuke 
spordijuttu. Rainer mängib 
lauatennist ja on sellel alal 
päris kibe käsi. Ajalehes Sa-
kala on sageli ilmunud tea-
teid tema saavutuste kohta. 
Mida räägib aga Rainer ise 
oma hobist? 

Mis ajast sa lauaten-
nisega tegeled? Alustasin 
treenimist 2. klassi lõpus, 
siis kui Võhmas veel laua-
tennise treeningud toimu-
sid. Käisin muidu hoopis 
maadlustrennis, aga laua-
tennise trenn hakkas kohe 
pärast maadlust. Läksin 
siis ka sinna proovima. See 
tundus ka huvitav. Võhmas 
käisin nii kaua trennis, kuni 

treener pensionile jäi, siis 
hakkasin käima Viljandi 
Spordikoolis.

Kas pead muud füü-
silist trenni ka tegema 
lisaks reketiga palli taba-
misele? Jalgadele pean te-
gema, aga see ei ole tavaline 
jooksutrenn, vaid on erine-
vad liikumisharjutused.

Kas kodus ka lauaten-
nist mängid? Ei mängi, sel-
leks pole ruumigi.

Kas mängid ka teisi 
reketimänge, näiteks ten-
nist, sulgpalli või seina-
tennist? Ainult nii palju, 
kui seda kooli kehalise kas-
vatuse tunnis on vaja läinud.

Oled päris palju võist-
lustel käinud, räägi neist 
lähemalt! Võistlustel hak-
kasin käima 3. klassi algu-
ses. Praeguseks on kõige 

kaugem võistlus toimunud 
Prantsusmaal. See oli iga-
aastane mitteametlik mini-
kadettide EM. Eesti meister 
sai sinna tasuta, mina kui 
edetabelis teine poole hin-
naga. Soomes olen käinud 
igal aastal võistlemas, Lä-
tis kaks-kolm korda aastas. 
Eestis olen käinud Tallinnas, 
Aseris, Narvas, Haapsalus 
ja mujal, kus lauatennist 
harrastatakse ja võistlemi-
seks sobivad tingimused 
loodud. Viljandis toimuva-
tel erinevatel võistlustel on 
osalemine kohustuslik, seal 
pean oma klubi esindama.

Kas sport ja võistlused 
koolitööd ei sega? Kunagi 
olid trennid iga päev ja siis 
sain õppida alles õhtul hilja. 
See oli päris raske. Nüüd on 
trennid kaks korda nädalas, 
nüüd on selles suhtes liht-
sam. Võistlused toimuvad 
nädalavahetustel ja suveva-
heajal, õpikuid võistlusele 
kaasa vedama ei pea.

Mida teed tulevikus? 
Minu plaanid on ikka koo-

liga seotud. Õppimine on 
tähtsam, sest tahan ülikooli 
minna. Sport ei ole nii olu-
line. Olen rahul, et olen nii 
palju saavutanud, aga üks-
kord tuleb selle alaga hü-
vasti jätta. Lauatennis on 
lühemate inimeste ala, sel-
lepärast ongi Aasia rahvad 
selles nii andekad. Minule 
kipub juba praegu tennis-
elaud madalaks jääma.

Küsitles Marju Roosileht

Raineri saavutused lauatennises
Eesti MV hõbe minikadettide arvestuses 2011,
Laste GP üldarvestuse kuld 2009/2010,
Laste GP üldarvestuse hõbe 2011/2012,
Riia “TABLE TENNIS FRIENDSHIP CUP” kuld 2013,
Eesti MV pronks paarismängus kadettide arvestuses 
2013.

Õpetaja arvab: 
Rainer on tavaline 
(14-aastane) koolipoiss, 
kes ometi jõuab tundu-
valt rohkem kui tema 
klassivennad. Ta õpib 
hästi, on tubli sportlane. 
Ta on heatahtlik ja ak-
tiivne, alati valmis kaasa 
lööma, olgu see vikto-
riin, klassiõhtu, teatrisse 
minek või mõni sõbralik 
vemp.

Riina Remmer
8.b klassijuhataja

Rainer Valo Riias võistlustules. 
(Foto http://www.lauatennis.ee/web/node/580)

Eesti Noorteühendus-
te Liit korraldas no-

vembris koos maakondlike 
noortekogude ja linna- ning 
valla noortevolikogudega 
15 maakondlikku osalus-
kohvikut. Osaluskohvikuid 
korraldati kolmandat korda 
ja need toimuvad igas maa-
konnas üheaegselt.

Osaluskohvikute ees-
märk on tuua ühiste tee-
made ümber arutlema väga 
erineva tausta ja kogemuse-
ga noored ning noortemeel-
sed, et erinevatest unis-
tustest ja mõtetest saaksid 
konkreetsed ideed, ideedele 
leitaks kõrvale konkreetsed 
võimalused ja tegevused 
ning et tegevustele leitaks 
vastutajad, kes need ellu vii-
vad.

Nii kohtuvad laudade 
taga noorte esindajad – õpi-
lased põhikoolist, aktivistid 
keskkoolist, asjaarmastajad 
kutsekoolist, õpihimulised 
ülikoolist, noored emad ja 
isad, töötavad noored jne 
– ja otsustajad – vallavane-
mad, linnapead, fi rmajuhid, 
noorsootöötajad, maavane-
mad, ühiskonnaõpetajad, 
riigikogulased, koolijuhid 
jne!

Osaluskohvikus on 
palju erinevaid teemasid, 
arutlusele tulevad nii üle-
eestilised valukohad kui 
kohalikud tähtsad teemad. 

Arutelu toimub maailma-
kohviku meetodil, kus osa-
lejad valivad endale olulise 
teema ja saavad seal võrd-
selt kaasa rääkida olenema-
ta vanusest või ametist.

Võhma kooli õpilased 
osalesid 7. novembril Vil-
jandi Gümnaasiumis Vil-
jandi maakonna Osalus-
kohvikus. Osaluskohvikus 
olid erinevad teemad, milles 
oli võimalus oma arvamust 
avaldada. Esimesena rääkis 
meiega Hardi Volmer. Ta 
võrdles oma noorusaega tä-
napäeva noorusega ja leidis, 
et tänapäeva noortel on ras-
kem elu.

Osaluskohvikus osalesid 
peamiselt 7.–9.klassi õpila-
sed. Võhma koolist käisid 
seal Otmar Liiver, Airo Ib-

rus, Iris Oder, Kairit Soe, 
Lauri Sarv, Rainer Valo, 
Martin Remmer ja Kullar 
Jõras. Meiega kaasas oli 
kooli huvijuht Tiina Tart. 
Teemad olid: koolivägivald, 
meelemürgid, seksuaalkas-
vatus, noorte töötus, noorte 
omaalgatus, piiratud trans-
port ja noorte passiivsus.

Osaluskohvikus arutati 
teemasid kohvikulaudade 
ümber. Teiste hulgas osale-
sid aruteludes veel riigikogu 
liige Peeter Võsa, Viljandi 
maavanem Lembit Kruuse, 
Viljandimaa Omavalitsus-
te Liidu esimees Ene Saar, 
mõned omavalitsus- ja koo-
lijuhid ning mitmed noor-
sootöötajad. Saime erineva-
te laudade teemades kaasa 
rääkida. Tõime näiteid oma 

kogemuste kohta. Otmar 
näiteks rääkis oma koge-
mustest noorte tööturul. 
Kõige huvitavamateks aru-
teludeks olidki meie meelest 
noorte tööturuprobleemid 
ja seksuaalkasvatus. Jõudsi-
me ka sellisele järeldusele, 
et kui teha noortele erine-
vaid tegevusi, siis see aitab 
unustada narkootikumid, 
tubakatooted ja alkoholi.

Päeva lõpus tegid töö-
rühmade juhid aruteludest 
kokkuvõtted, mida esitati 
siis kõigile kokkutulnutele.

Osaluskohvikutest veel: 
http://kohvik.noortekogud.
ee/

Tiina Tart
Huvijuht

Kairit Soe 8.a klass

Meie noored osaluskohvikus

Meie LOMikad Rocca al Mare kooli ees.

Sel aastal algas projekt 
Lugeda On Mõnus 

(LOM) Tallinnas Rocca al 
Mare koolis. Meie koolist 
osales üritusel 11 õpilast 
ning õpetajad Kairi Ibrus ja 
Ly Udikas. Pidime pealinna 
poole liikuma hakkama juba 
varahommikul, kui kõik 
olid veel unised. Tallinna 
lennujaama juurde jõudes 
oli uni juba kõigil kadunud, 
kes andsid siis veel meigile 
viimast lihvi, kes kohmitses 
mütsi või üleriiete kallal.

Kooli ette jõudes tärkas 
kahtlus, kas oleme ikka õiges 
kohas. Paari minuti pärast 
tuli meie bussi juurde üks 
tore naine, kes juhatas meid 
majja sisse. Rocca al Mare 
kool oli võhmakate meelest 
hiigelsuur, kuid kooli õpila-
sed olid väga lahked ja saat-
sid meid õigesse kohta. Saa-
lis tervitasid kokkutulnud 
rahvast Rocca al Mare kooli 
direktor Kaido Kreintaal ja 
kirjanik Jaanus Vaiksoo, kes 
luges meile ette huvitavaid 
luuletusi enda loomingust 
ning teiste maade luuleta-
jate luulet. Viimasena ütles 
tervitussõnad Urmas Paet, 

kes oli enne välisministriks 
saamist LOMi patroon.

Pärast tervituskõnesid 
tehti meile koolimaja peal 
põhjalik ekskursioon. Nüüd 
oli palju kergem orienteeru-
da. Kool tutvustatud, algas 
viktoriin, mille küsimuste 
vastusteks pidime vihjete 
järgi leidma kooli pealt QR-
koodid. Nende põhjal pani-
me vastused paberile.

Seejärel kogunesime 
uuesti saali ja hakati esitle-
ma külaliskoolide koduseid 
ülesandeid teemal „Meie 
raamat“. Teiste esitlusi oli 
põnev jälgida, aga meie vi-
deot vaadates tuli naer pea-
le.

Pärast esitlusi toimus 
päeva lõpetamine, parima-
tele jagati kommi ning kõi-
gile sooviti edu järgmisteks 
ettevõtmisteks.

Koduteel lippasime veel 
läbi Ülemiste ostukesku-
sest ja sõitsime heatujuliselt 
kodu poole. Muljetamist ja-
gus terve tee peale ning kõik 
olid Tallinnas veedetud päe-
vaga väga rahul.

Ines Safj anova
8.a klass

LOM pidas Tallinnas 
avapidu

Osaluskohvikus osalejad proovivad Viljandi gümnaasiumi istumisalasid

JÕULUKONTSERT
19. detsembril 

kell 12.00–14.00

Võhma Gümnaasiumi aulas
1.–12. klasside ja 

huviringide esinemised

JÕULULAAT

Ostma-müüma-vahetama 
on oodatud kõik õpilased, 

lapsevanemad ja külalised.

Müügikoha saamiseks võtta 
ühendust huvijuhiga 

13. detsembriks.
Tel 437 7552
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1.12  kell 11.30 Mälumäng
1.12  kell 15.30 Süütame advendiküünlad linnakuusel bussijaama platsil
8.12  kell 16.00 Kontsert „Sammud lumel“. Esinevad Maarika laulusõbrad  
 ja Cilly tantsulapsed
20.12  kell 14.00 Klubi Elulõng jõulupidu. Esinevad klubi lauluansamblid.  
 Tantsuviisid kapellilt. Meeleolu loovad noored lauljad ja  
 pillilapsed.
21.12  kell 19.00 Linnarahva jõulupidu. Esinevad kultuurikeskuse 
 isetegevuslased. Tantsuks mängib Mait ja Margus bänd.  
 Eelregistreerimisel pääse 6 eurot, kohapeal 8 eurot
22.12  kell 13.00 Linnapea vastuvõtt 2013. aastal sündinud laste vanematele
22.12  kell 13.30 Eelkooliealistele kodustele lastele jõuluetendus
  koos jõuluvanaga

Kultuurikeskuses Eneli Bergmani maalide näitus-müük avatud 10.00–14.00. 
Tasuta

Detsembri sündmused

SPORDIST

SK Tääksi jalgpallurid lõpetasid hooaja
Mängude ja tegevuste-

rohke jalgpalli väli-
hooaeg on SK Tääksil saanud 
ühele poole – on paras aeg 
teha kokkuvõtteid ning anda 
ülevaade meie tegemistest 
jalgpalliga ja selle ümber. Tä-
helepanelikud ja jalgpalliga 
kursis olevad ringkonnad on 
tähele pannud, et Suure-Jaani 
piirkonnas tegutsevad kaks 
täiesti erinevat jalgpalliklubi 
ja oleme siia ka ära mahtu-
nud, sõna igas mõttes.

SK Tääksi on oma arengu 
suunanud kogu Põhja-Viljan-
dimaale, nii Võhma linna kui 
Kõo valda. Samuti tuntakse 
huvi meie tegevuste vastu nii 
Järva- kui Jõgevamaal, kind-
lasti ka Viljandimaal, kus ol-
lakse leitud tee meie jalgpal-
litreeningutele. Jätkame oma 
arenguid ka tuleval aastal 
ning kasvuruumi on kuhjaga.

Käesoleval hooajal osale-
sime Eesti meistrivõistlustel 
nelja võistkonnaga.

Neiud rahvaliigas
Rahvaliigas naiste grupis 

alustasid märtsikuus tree-
ninguid peamiselt 8.–9. kl 
tüdrukud. Pidasime liigas 
kolm mängu ja seekord tuli 
mängudes vastu võtta kaotu-
sed – kõik seisuga 0:2! Lisaks 
osalesime 1999+ sünd tüd-
rukute turniiril Põlva Lootos 
Cupil, kus saavutasime 3. 
koha, seda Tallinna Levadia 
neidude ees. Kindlasti tasub 
märkimist Kirivere põhikoo-
li neidude võit Viljandimaa 
kuni 9. klassi neidude koo-
lidevahelisel turniiril. Neiud 
on SK Tääksi jalgpallitree-
ningutel osalejad. Vabariik-
likul fi naalturniiril tuli Kiri-
vere kooli neidudel leppida 
5. kohaga. SK Tääksi valis 
omalt poolt lõppenud hoo-
ajal parimaid ning neidudest 
pälvis tähelepanu Kärt Seil, 
kelle mängijaoskused on 
teistest kuidagi mitme sam-
mu jagu ees pool, ilmselt sa-
latreeningutest.

1999 poisid
Poisid osalesid Eesti 

noorte meistrivõistlustel, kus 
noorte meistrivõistluste raa-

mes jäid võiduarved avama-
ta. Hooaeg oli väga heitlik. 
Noormehi vahetus pidevalt 
ja koosseisu otsimine ning 
meeskonna komplekteeri-
mine oli igapäevane tegevus. 
Kindlasti tasub märkimist 
SK Tääksist sirgunud Mar-
ten Ritsoni arvamine Eesti 
U15 II koosseisu väravava-
hiks. Tema sai eriloa alusel 
kaasa lüüa vanemas vanuse-
grupis, koos U19 mängijate-
ga, et oma oskuseid ja või-
meid lihvida. Võistkonnast 
väärib tähelepanu selle hing 
ja mootor Reiko Männik, kes 
sõltumata halvast tervisest 
või ilmast oli alati mängudel 
kohal ning mängis positsioo-
nil, mida oli vaja täita – liht-
salt universaalne poiss.

U19 noormehed
Noormehed said väga 

hästi hakkama oma liigas, 
kus suudeti võita ka üldvõit-
jat Pärnu JK-d kodusel Suu-
re-Jaani staadionil. Hea kas-
vulava noortele mängijatele, 
kes soovivad end proovile 
panna ning teada saada, kas 
neis on tahtmist ning jaksu 
jalgpalli ka kõrgemal tasemel 
mängida, kui suudavad seda 
kohalikud meeskonnad het-
kel pakkuda. Vastasteks on 
noormängijad suurklubidest 
nagu näiteks Tallinna Kalev 
ja Narva Trans, samuti ma-
dalamast liigast Pärnu Lin-
nameeskonna järelkasv. See 
liiga on arendanud paljusid 
noormängijaid kohe silm-
nähtavalt ning need noored 
pakuvad kindlasti meeskon-
nale peagi tõsist konkurent-
si. Suurima arengu on teinud 
ja seeläbi meeskonna üheks 
mänguliidriks on tõusnud 
Jan-Erik Jegorov.

Meeskond
Meeskonda kuuluvad 

mängijad, kes on leidnud 
põhitöö ja õpingute kõrvalt 
rohkem aega ning pööranud 
enam tähelepanu jalgpallile. 
Seda eelkõige suhtumises ja 
eneses motivatsiooni leid-
mises. Püüame areneda ning 
oma positsiooni tugevdada 
veelgi. Aasta ju algas väga 
suurelt, võideti Viljandi JK 
Tulevik Cup 2013 ja samuti 
Viljandi maakonna meist-
ritiitel saalijalgpallis. Suve 
läbi kestnud III liiga lõuna 
tsoonis saavutati suurepära-
ne 4. koht, millest hooaja eel 
ei osatud unistadagi. Püsiti 
ju kogu turniiri vältel tabeli 
esimeses pooles ning koha-
ti heideldi edasipääsu nimel 
kõrgemasse II liigasse. See-
kord jäi see siiski unenäoks. 
Statistikast tulenevalt olime 
meeskond, keda käis kodu-
väljakul vaatamas enim pub-
likut, s.o keskmiselt 55 pealt-
vaatajat mängu kohta. Olime 
resultatiivsuselt oma grupis 
teised, lüües vastastele 63 vä-
ravat. Järelikult meis on, mis 
pealtvaatajaid kohale toob, 
ning meie suudame neile 
omalt poolt emotsioone pak-
kuda. Spordiklubi poolt päl-
vis tähelepanu kaitses tegut-
senud Rando Haugas, kelle 
töötahe väljakul, suhtumine 
ning hing on ka vabal hetkel 
meeskonna eduvõtme kallal.

Muud tegemised
Oleme ka sel aastal jalg-

pallitreeningutega katnud 
kolm omavalitsuse piirkonda, 
nii Suure-Jaani valla, Võhma 
linna kui Kõo valla. Treenin-
gud toimuvad nende piir-
kondade koolide juures ja vä-

hemalt 2 treeningut toimub 
nädalas igale vanusegrupile.

Kokku on treenimisel 
hetkel 5 vanusegruppi ja toi-
mub 16 jalgpallitrenni üle 
Põhja-Viljandimaa: Suure-
Jaani, Võhma, Kirivere, Kildu 
ja Sürgavere. Suur palve on 
lastevanematele, et olge ak-
tiivsed ja abivalmid oma lapsi 
transportima treeningutele ja 
tagasi. Mõistan, et meil kõigil 
on töö ja omad tegemised, 
aga kindlasti on meil ka aega 
oma lastele ja nende tege-
mistele. On lapsi, kes käiksid 
ka mõni kilomeeter eemal 
treeningul teises koolis, kuid 
spordiklubi vajab samuti va-
hendeid.

Koolivaheaegadel toi-
muvad SK Tääksi jalg-
pallilaagrid, seda juba 
alates suvevaheajast. Ka sü-
gisene lühike koolivaheaeg 
leidis laagris osalejaid ning ka 
peale aastavahetust on alga-
mas juba uus ja talvine jalg-
pallilaager SK Tääksi noorte-
le palluritele.

Alustasime Suure-Jaanis 
eraldi treeninguid jalgpalli vä-
ravavahtidele. Väravavahid ja 
nende treeningud ning osku-
sed on siiski erilaadsemad, va-
javad eraldi tähelepanu ning 
treeninguid. Suured tänud 
lapsevanem Madis Ritsonile, 
kes on võtnud selle enda kan-
da, läbinud rahvaliiga treeneri 
koolituse ning on abitreeneri 
õigustes ja kohustustes.

Jalgpallihuvilised, sa-
muti väravavahid on alati 
meie trennidesse oodatud, 
ole sa noor või vanem, poiss 
või tüdruk. Treeningute 
kohta on info üleval kooli-
des, samuti saab infot otse 
treenerilt, tel. 5277566 või 
indrekjegorov@hot.ee.

Täname siinkohal meie 
suurepärast publikut, kaasa-
elajaid, lapsevanemaid, toe-
tajaid, kohalikke omavalitsusi 
ja eelkõige lapsi, kes te kõik 
meile töötahet pakute.

Indrek Jegorov
SK Tääksi jalgpallitreener

Toomas Aavasalu
SK Tääksi juhataja

Head korvpallisõbrad!

Laupäeval, 
28. detsembril 
kell 11.00 toimub 

Võhma spordihoones

KORVPALLI 
JÕULUTURNIIR 

meestele
Osalevad: 

Põltsamaa veteranid, 
Põltsamaa mehed, 

Suure-Jaani, Võhma

Ootame huvilisi kaasa 
elama!

SK Võhma

Eelteade
Swedbank annab teada, et jaanuarist 2014 muutub 
pangabussi peatuse päev ja aeg, kuna peatuskohti 

tekkis juurde ja tuli teha uued graa� kud.
Uuel aastal peatub pangabuss 

Võhma linnavalitsuse juures
2 korda kuus  TEISIPÄEVITI kell 14–15.30.

esinevad pisikesed ja veidi suuremad laululapsed.

Kihelkonna JÕULUKAART!
Hind 1 euro
Saadaval: kihelkonnapäeval Pilistvere rahvamajas.
Hiljem koguduse kantseleis ja võimalusel piirkonna 
raamatukogudes

Võhma Kultuurikeskuse huviringid ja toimumisajad

Info 437 7253, 5345 7584 Riina Pakane

Segakoor Leelo esmaspäev 19.00–21.00 Konverentsisaal
Rahvatantsurühm Tald ja Apsat neljapäev 16.30–18.00 Suur saal
Rahvatantsurühm Lilleke  18.00–19.30 Suur saal
Laste rahvatantsurühm Rukkilill kolmapäev 16.00–17.00 Gümnaasiumi tantsuruum 
Näitering Rassijad esmaspäev 18.00–20.00 Suur saal 

kolmapäev 17.00–20.00 Suur saal 
Jooga teisipäev algusega 19.00 Päevakeskus 

laupäev algusega 8.30 Päevakeskus 
Käsitööring teisipäev 16.00–18.00 Gümnaasiumi käsitööklass
Rahvamuusikakollektiiv 
Pilistvere Pillimehed

kolmapäev algusega 18.30 Võhma lasteaed Mänguveski 
ruumides

Sasku pühapäev algusega 14.00 Konverentsisaal 
Mälumäng pühapäev 

(kord kuus)
algusega 11.30
(alates 04. novembrist)

Suur saal 

Pilistvere Jõulumaa 2013

käelised tegevused 
töötubades, esinejad, 
jõuluvana ja päkapikud, 
jõulustseen, Ingli kohvik. 
Lumeanni korral ka 
lumememmemaa ja 
saanisõit.

Selle aasta rõõmud Jõulumaal 
13.-14. detsembril kl 11-16:

Info ja broneerimine: Pille-Riin P. Kalmus 5564 6222
Pilet kohapeal 5/7 eurot

DOONORIPÄEV
Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd 

loovutama 03. detsembril Võhma Kultuurikeskusse kell 10.00–12.00. 
Loovuta verd – aita päästa elu!
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Angela Härm  tel. 437 7228

Aadress:
Tallinna 15
70603 Võhma

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

JAAN TIIT 10.04.1937 – 07.10.2013
TAMARA LUNINA 07.04.1931 – 01.11.2013
HELGA MAASING 01.08.1935 – 16.11.2013

Mälestame

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Ametlik 
vale on riikliku tähtsusega tõde”. Õigeid vastuseid laekus 
27. Loosiõnn naeratas Ruth Ausile.
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 184
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/
elektroonikat, autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid, 
tööriistu, metalli jne. Transport ja demontaaž TASUTA! 
Raha kohe! Rohkem infot: 589 47301

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.

Head Võhma Ekraani vaatajad!
Neljapäeval, 28. novembril kell 18 näitame Teile fi lmi
Võhma linna päevadest ja Kesk-Eesti laadast 2013.

Võhma Ekraan

F. SCOTT
FITZGERALD
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Võimalus alustada keeleõppega! 

Inglise keele vestluskursus
Esimene tund toimub neljapäeval, 5. detsembril 2013 kell 16:30 Suure-
Jaani vallavalitsuses (Lembitu 42), kuhu on oodatud ka Võhma huvilised.
Kui grupi täituvus on suurem, siis saame avada keeleõppe nii Võhmas kui 
ka Suure-Jaanis – 5. detsembril selgub täpsemalt.

Soome keele vestluskursus
Soome keele kursus alustab jaanuaris. Jälgige edaspidist reklaami!

Ühe kursuse maht 20 akadeemilist tundi. 
Ühe kursuse maksumus 80 eurot 
 (tasuda saab kahes osas), millest tagastatakse koolitusel osalejale 
21% kursusetasust vastavalt üksikisiku esitatud tuludeklaratsioonile.

Huvilistel palume keelekursustele registreeruda hiljemalt 2. detsembriks 
info@emajoe.ee.

Lisainfo: 58167882 Signe Laigu, Emajõe Keeltekool.

Mida Teil soovida sünnipäeval,
mis tähtis on, mis rõõmustaks Teid?
Soovime, et head ainult silmad Teil näevad,
et rõõmust ja tervisest pakataks hing.

ÕNNITLEME NOVEMBRIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

95 29.11  ELFRIDA MEYER
92 28.11  HILJA ROOSILEHT
86 01.11  AKSEL PIKK
85 25.11  INGRID VÄLJA
84 23.11  ERNA VEEVERS
82 04.11  LEIDA KOPPEL
80 03.11  HELMI VAIGO
 18.11  MARTA LINNASTE
75 04.11  MILVI SALUSTE
 18.11  ANTS VALG
 19.11  JAAN MÄND
 24.11  VAIKE TAMM
70 14.11  MARE-REET OŠTŠEPKOVA
60 19.11  OSKAR REITEL

Sinule, Ingrid Välja
Ehk oli sel ajal tõesti rohi rohelisem ja meri sinisem, 

kui Sinuga ühist koolimaja jagasime – Sina õpetajana ja 
meie koolijütsidena. Olid meie jaoks mi� e ainult õpetaja, 
vaid ka väga hea sõber.

Kõik „haavatud“ pead ja sõrmed said seotud, ninad 
pühitud, väljakitkutud lilled uuesti istutatud. Sügise-
kirjud lehed puudel loetud ja matkarajad läbitud. Kooli 
seinaleht hoolikalt korras hoitud ja pahandused ilusaks 
räägitud. Ikka koos Sinuga, meie õpetaja Ingrid.

Igaühel meist on omad mälestused ja ikka ainult väga 
head.

Nagu ammustel aegadelgi muretsed ja rõõmustad 
koos oma kasvandikega. Sinust rääkides ja mõeldes mee-
nuvad Doris Kareva sõnad: On asju, mis ajas lakkavad, 
lagunevad, lahtuvad, lahustuvad, ja on asju, mis seda mit-
te ei tee. Üheks selliseks asjaks, millel on jääv väärtus, on 
heategu. Ja Sinu heategu, armas õpetaja Ingrid Välja, on 
see, et õpetasid meid hindama headust ja hoolivust läbi 
iseenda.

Sel tähtsal päeval, Sinu väärikal sünnipäeval võta vas-
tu meie siirad õnnitlused. Tugevat tervist ja elurõõmu, et 
saaksime ikka ja jälle rõõmsalt kohtuda.

Sinu õpilased


