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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Tänuavaldus

Eesti Keskerakonna nimekirjas Võhma Linnavolikok-
ku kandideerinud inimesed tänavad kõiki valijaid usal-
duse eest.
Usume, et Te ei pea meis pettuma – täidame ka edas-
pidi antud lubadused.

Valisime äsja kohalikke omavalitsusi. Ega omavalit-
sus tähendagi vaid üksust – valda või linna. Eelkõige 
tähendab see demokraatlikult moodustatud kohaliku 
võimuorgani õigust ja võimet kohalike elanike huvides 
ja seaduse piires korraldada ja juhtida ühiskonnaelu 
oma vastutusalas.
Demokraatlik moodustamine tähendab seda, et meil 
kõigil on selles oma osa. Häält valimistel ühele või 
teisele andes usaldate selle inimese või selle nimekir-
ja, kuhu ta kuulub, korraldama ja juhtima. Kujuneva 
omavalitsuse võime oma rolli täita sõltub meie kui va-
lijate teadlikkusest. Kui tegime teadliku valiku, kannab 
see vilja. Nagu taim hoolsa ja targa aedniku aias. Kui 
lasksime end valiku tegemisel mõjutada kõmust, liba-
lubadustest või hirmutamisest, oleme peagi lõhkise 
küna ees.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjast valisite 
volikogu 11 liikme hulka 3. Oleme teile selle usalduse 
eest väga tänulikud ja tegutseme teie heaks südame-
tunnistusest lähtudes.

Täname
Valimisliit Kodulinn Võhma toetajaid, kes meid usal-
dasid ja hääletasid meie kandidaatide poolt. Lubame 
anda endast parima ja linna vääriliselt juhtida.

Valimisringkond nr 1

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 E

Eesti Keskerakond

HANNES MÄNNIK 100,0000 48 40 8

TIIU NÕMM 50,0000 23 22 1

HELVE-KAJA OSS 33,3333 15 14 1

RIINA PAKANE 25,0000 4 4 0

VIRGO ÕITSPUU 20,0000 3 0 3

ASTA LAAS 16,6667 3 3 0

JANA ARJUS 14,2857 3 2 1

MEELIS TULTS 12,5000 1 1 0

KOKKU 100 86 14

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

LEIDA KULD 167,0000 44 43 1

LUULE TIIRMAA 83,5000 25 20 5

ÜLLE HELÜ 55,6667 23 12 11

LY UDIKAS 41,7500 13 12 1

TIINA TART 33,4000 10 5 5

KEVYN MÄEKIVI 27,8333 9 8 1

MATI TIIRMAA 23,8571 8 7 1

ILMAR ROOSIOKS 20,8750 8 8 0

ASTA KOPLI 18,5556 8 7 1

KAIRI IBRUS 16,7000 6 6 0

ELNA RANDMÄE 15,1818 6 4 2

CILLY SARV 13,9167 5 4 1

INGRIT SUUR 12,8462 1 1 0

MARE HUUM 11,9286 1 1 0

KOKKU 167 138 29

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

MARTIN REMMER 37,0000 15 12 3

VELLO LEHTLA 18,5000 9 9 0

URMAS FELDMANN 12,3333 8 6 2

LUULE TABUR 9,2500 5 5 0

KOKKU 37 32 5

Hääletamisest osavõtt

J/R Valijaid ni-
mekirjades

Hääletanud

Kokku %

J1 1184 575 48,56

E 0 97 0,00

KOKKU 1184 672 56,75

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1

Valimisliit Kodulinn Võhma 363 54,42 363 7 63,63 7

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 167 25,03 167 3 27,27 3

Eesti Keskerakond 100 14,99 100 1 9,09 1

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 37 5,54 37 0 0,00 0

KOKKU 667 100,00 667 11 100,00 11

Valimisliit Kodulinn Võhma

AGO VINGISSAR 363,0000 44 39 5

TIIT KRUUSIMÄE 181,5000 38 35 3

ELKE KLARA 
WÜTHRICH

121,0000 36 30 6

LEA IBRUS 90,7500 33 32 1

RIINE ANT 72,6000 29 20 9

JAAN VOLL 60,5000 23 21 2

EHA TREI 51,8571 15 13 2

ENNA TIKAS 45,3750 13 9 4

TOOMAS ISRAEL 40,3333 13 13 0

LEIDA PÜVI 36,3000 11 11 0

VILJO PRANTSUS 33,0000 11 10 1

JAANUS VÕRK 30,2500 10 9 1

KUUNO TIITUS 27,9231 10 10 0

ANNIKA ALLIKSAAR 25,9286 10 7 3

ARGO TEDER 24,2000 9 6 3

REIN VARES 22,6875 8 5 3

ANTS SALUSTE 21,3529 8 7 1

HELINA VUKS 20,1667 6 5 1

SIGNE MAASALU 19,1053 6 6 0

JANEK LINDAU 18,1500 6 6 0

RAINER AHJUPERA 17,2857 6 6 0

GUNNAR RAAGA 16,5000 4 3 1

MAILI TALVISTU 15,7826 3 1 2

KURMO PIIRSALU 15,1250 3 3 0

VAHUR JUUDAS 14,5200 3 2 1

ALLAN ANVELT 13,9615 3 3 0

AINAR IBRUS 13,4444 2 2 0

KOKKU 363 314 49

Ringkond KOKKU 667 570 97

Mandaate = 11
Lihtkvoot = 60,64
R - ringkond, 
J - jaoskond, 

M - mandaate, 
VA - võrdlusarv, 
VL - valimisliit, 
E - elektroonilised hääled

5% künnis = 33,35

Tumedalt märgitud nimed pääsesid Võhma Linnavolikogusse (Eesti Keskerakonnast 1, Sotsiaaldemokraatli-
kust Erakonnast 3 ja valimisliidust Kodulinn Võhma 7 kandidaati).
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Pühakoda
Pealkirjale sõnasõnali-

selt mõeldes saame kõige-
pealt lähtuda väga kitsalt 
ühe kiriku ehitamisest. 
Kuna mina elan ja tegutsen 
Pilistveres, siis loomulikult 
liiguvad mõtted Pilistvere 
kirikuhoone olukorrale ja 
tulevikule. See üle 700 aasta 
vanune hoone on püsinud 
kindlalt ja näinud väga eri-
nevaid aegu. Vähemalt ka-
hel korral ajaloos on tõsiselt 
kaalutud Pilistvere kiriku-
hoone hülgamist. Ka praegu 
kurdetakse maakogudustes 
inimeste vähesuse üle. Siin 
Pilistveres me selle nutu-
lauluga ei ühine. Ilmselt 
oli ka sajandeid tagasi, kui 
arutleti kiriku ülesehitami-
se küsimusi, palju neid, kes 
ütlesid: „Kas on sel mõtet?“. 
Ilmselt olid isegi vähemuses 
need, kes tõsiselt uskusid 
selle töö võimalikkusesse. 
Teadmise avardamiseks ta-
sub mängida korra mõttega, 
kui poleks olnud neid jul-
geid Pilistvere ülesehitami-
se algatajaid. Milline oleks 
meie keel praegu, kui poleks 
toimunud Pilistvere Piib-
likonverentsi 1687. aastal? 
Kuidas oleksid kujunenud 
25 aasta tagused sündmu-
sed siis, kui siin Eestimaa 
südames poleks olnud ki-
rikukohta, kuhu küüditada 
Vello Salumit. Need on põ-
nevad küsimused, aga meile 
tähtsam on see, et Pilistvere 
kogudus oli ja on ka prae-
gu. Pilistvere kirikuhoone 
väärib kordasaamist ning 
usume, et vähehaaval saame 
oma tähelepanu teistelt mu-
redelt just pühakoja korda-
tegemisele tuua. Mis oleks 
suurepärasem, kui kogudu-
se 800. juubeliks aastal 2022 
on Pilistvere kirik korrali-
kult remonditud.

Osadus
Kirik ei ole ainult hoo-

ne. Ennekõike on kirik 
Kristuse ihu ja usklike ini-
meste osadus. See osadus 
inimeste vahel ei alga mitte 
kirikuhoonest, küll aga on 
see osadus alati ehitanud 
kirikuhooneid. Kui Issand ei 
ehita koda, tühja vaeva näe-
vad siis ehitajad temaga. Kui 
Issand ei hoia linna, siis val-
vab valvur ilmaaegu. Psalm 
127:1. See Vana Testamendi 
tarkus annab meile arusaa-
mist, mis on kõige tähtsam 
ja mis tuleb pärast kõike 
seda. Jumal on hoidnud ja 
õnnistanud Pilistveret ja 
selles on meie julgus ja loo-
tus ka praegusel ajal.

3. novembril alustab 
Pilistvere koguduse juures 
taas leerikool. Kutsun ja jul-
gustan tulema ning uurima 
lähemalt, mis on kirik, mida 
õpetab Piibel ja millega te-
geleb Pilistvere kogudus. 
Aga kõige tähtsam – jul-
gustan teid kõiki panema 
oma lootust Looja peale. 
Leerikooli tulek ei ole veel 
kogudusega liitumine, selle 
otsuse teeb inimene leeri-
kooli lõppedes. Leerikool 
on võimalus olla teadlikum 
ja targem kiriku asjadest 
ning vaadata koguduse töö 
köögipoolele.

Vaimsus
Kirik on vaimsus, pü-

hendumine ja ustavus. Kui 
maal kaovad koolid, kaup-
lused ja postkontorid, siis 
kirik on jäänud. Ka kõige 
väiksemates maakohtades 
pole ühtegi kogudust veel 
lõpetatud. Üldises virisemi-
se ja Eestist lahkumise kon-
tekstis tasub igaühel meist 
küsida: kuidas edasi? Kas 
on mõtet jätkata tormamist 
samadel radadel, mis ei ole 

toonud rahu ja ei ole teinud 
meid õnnelikuks? Kas on 
mõtet usaldada neid liid-
reid, kes on andnud meie 
maa ja rahva röövkapitalis-
tide lükata ja tõmmata? Kas 
tasub oodata midagi muud 
nendelt juhtidelt, kelle järel 
kajab vaid riid ja tüli ning 
tulemuseks on vaikne hää-
bumine? Viimselt on siin 
lihtne vaimne valik oma 
harjumuspärase mugavu-
se ja tuleviku nimel pin-
gutamise vahel. Pole nõus 
nendega, kes väidavad, et 
pole vahet keda valida, mi-
dagi ju niikuinii ei muutu. 
Võhma on muutunud päris 
palju viimase kümne aasta 
jooksul ja eks linnarahva 
otsustada on, mis on läinud 
paremaks ja mis on läinud 
kehvemaks.

Kihelkond
Kirik on alati olnud ka 

kihelkond. Kihelkond on 
võimalus, mida tasub kaa-
luda ka praegu. See on meie 
rahva vanim säilinud suu-
rem koostoimimise piir-
kond. Pilistvere kihelkon-
na seis on olnud muidugi 
keeruline viimased pool 
sajandit, sest ta on jaota-
tud kolme eri maakonna 
vahel. Palju räägitakse taas 
haldusreformist ja arvan, 
et liitumise küsimusi tasub 
kindlasti arutleda. Kui me 
jääme passiivselt ootama 
riigi otsuseid, siis liidetak-
se meid kardetavalt mingis 
meile ebaloomulikus suunas 
ja ääremaastumine süveneb. 
Olen kindlasti seda meelt, 
et kihelkondlik koostöö on 
siin võimalus. Enam-vä-
hem võrdsete omavalitsuste 
ühinemisel ja koostöös on 
teineteise üle domineerimi-
se risk kõige väiksem. Ühi-
nedes aga ükskõik millise 

suurema keskusega on sel-
ge, et eelistused hakkavad 
koonduma keskuse suunas. 
Ühinedes kihelkondlikult 
on seda võimalik ennetada 
ning siis saame vaikselt oma 
asju siin edasi ajada. Tasub 
kaaluda ka Kolga-Jaani kaa-
samist.

Tulevik
Kristlase päevakorras ei 

ole kohta lootusetusele, on 
öelnud kirikuõpetaja Harri 
Haamer, viibides Tallinna 
patarei vanglas ja oodates 
saatmist Siberisse. Nende 
sõnadega ta lohutas saks-
last, kes nuttis oma saatu-
se üle. Minu eelkäija siin 
Pilistveres, Vello Salum on 
ikka öelnud, et elu mõte 
peab olema suurem kui elu 
ise. Uku Masing on öelnud, 
et usk on võimatu uskumine 
võimalikuks. Tulevikuvaade 
peab alati olema vaba argi-
päeva muredest ning kau-
gemale vaatama igasugus-
test paratamatuse ahelaist. 
Elan usus, et kõik praeguse 
aja mured, tülid ja lõhed on 
ületatavad. Usun, et inime-
sed pöörduvad maale taga-
si ning leiavad siin väärikat 
tööd ja ausat leiba. Usun, et 
paljugi, mida praegusel ajal 
tunnistatakse realistlikult 
võimatuks, saab võimali-
kuks juba meie silme all. 
Selles lootuses tahan teid 
kutsuda leerikooli ja paluda 
teie toetust kihelkonnakiri-
ku korda tegemiseks. Selles 
lootuses me elame ja tegut-
seme siin Pilistveres ja sama 
lootusega tahan julgustada 
kõiki Võhma linna ja Pilist-
vere kihelkonna elanikke.

Elame lootuses.

Hermann Kalmus
Pilistvere hingekarjane

Aeg on ehitada kirikut

Esmakordselt tutvustati 
Kesk-Eesti Jäätmehool-

duskeskuse (KEJHK) loomi-
se ideed ja kontseptsiooni 
AS Väätsa Prügila esindajate 
poolt Järvamaa Omavalitsus-
te Liidu koosolekul 2001. aas-
ta 5. detsembril.

Idee oli lülitada kõik Väät-
sa prügila teeninduspiirkon-
da kuuluvad prügilad üht-
sesse süsteemi, hoida kogu 
jäätmehooldus omavalitsuste 
juhtimise ja kontrolli all läbi 
ühise omavalitsuste ühen-
duse. Vajadus moodustada 
Kesk-Eesti Jäätmehooldus-
keskus tulenes ka jäätmema-
jandust reguleerivatest sea-
dustest ning õigusaktidest. 
Soov oli tagada stabiilne ja 
tugev jäätmekäitluskultuuri 
arendamine.

2002. aasta veebrua-
ris algas KEJHK loomiseks 
arendus- ja selgitustöö Jär-
vamaa ja naabermaakondade 
omavalitsustega, jätkati in-
tensiivselt jäätmekeskuse vi-
siooni edasiarendamist. Loo-
mise küsimust arutati nii 
keskkonnateenistusjuhtide 
kui jäätmekäitlusspetsialis-
tidega. Ühingu põhimõtteid 
tutvustati Väätsa Prügila 
projektijuhi ja juhtkonna 
poolt erinevates juhatustes, 
üldkoosolekutel, volikogu 
koosviibimistel, korraldati 
tutvustavaid infopäevi. Mõ-
nedes omavalitsustes sündis 
otsus ühineda Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskusega ras-
kelt, kuna puudusid täpsed 
majanduslikud kalkulatsioo-
nid. Üks oli aga selge, et jäät-
memajanduse valdkonnas oli 
kasulikum ning efektiivsem 
arendada koostööd ulatusli-
kuma organisatsiooniga ühi-
nemisel.

Ühingu tegevuse peami-
sed ülesanded olid jäätmete 
tekke vähendamine, taaska-
sutatavate jäätmete kogumise 
suurendamine, konkursside 
korraldamine ja lepingute 
sõlmimine olmejäätmeveo 
ettevõtetega, ühtsetel alustel 
jäätmehoolduseeskirja välja 
töötamine, jäätme-, keskkon-
najaamade ja kogumispunk-
tide loomine ja haldamine, 
projektide ja rahataotluste 
koostamine, vahendite taot-
lemine jäätmemajanduse in-
vesteeringuteks, keskkonna-
teadlikkuse propageerimine.

24. oktoobril 2003 toimus 
MTÜ Kesk-Eesti Jäätme-
hoolduskeskuse asutamis-
koosolek. Asutajateks oli 22 
omavalitsust Jõgeva-, Järva-, 
Viljandi-, Harju-, Rapla- ja 
Pärnumaalt. Keskusega ühi-
nesid peatselt ka Põltsamaa 
linn ja Pajusi vald. KEJHK 
algseks tegevuspiirkonnaks 
oli regionaalse Väätsa prügila 
teeninduspiirkond üleriigilise 
jäätmekava järgi.

19. novembril 2003 
registreeriti Kesk-Ees-
ti Jäätmehoolduskeskus 

mi t te tu lundu sühing una 
Tallinna Linnakohtu regist-
riosakonnas registrikoodiga 
80195414.

Kui aasta 2003 kulus pea-
miselt KEJHK kontseptsiooni 
täpsustamiseks, tutvustami-
seks, põhikirja väljatöötami-
seks ning sisulise töö käivi-
tamiseks AS Väätsa Prügila 
eestvedamisel, siis 2004. aas-
ta jaanuaris delegeeriti kogu 
jäätmekäitlusega seotud tege-
vus ja majandamine KEJHK-
le. Alustati liikmeskonda 
kuuluvatele omavalitsustele 
jäätmekavade koostamisega 
ja nende menetlemisega ning 
korraldatud olmejäätmeveo 
ülesehituse väljatöötamisega.

Aastal 2006 tegeleti jäät-
meseaduse muudatusette-
panekute väljatöötamisega, 
KEJHK ja omavalitsuste va-
heliste halduslepingute sõl-
mimisega, valmimisjärgus oli 
jäätmevaldajate registri tark-
vara. Aasta 2007 tegusaimaks 
sündmuseks oli korraldatud 
jäätmeveo konkursi välja 
kuulutamine ja korraldami-
ne, mille käigus valiti jäät-
mevedaja segaolmejäätmete 
veoks ühingu 27 omavalitsu-
sele 8 piirkonnas. Samal aas-
tal rakendus jäätmevaldajate 
registritarkvara, tutvustati 
end esimest korda Järvamaa 
Messil, sõlmiti Türi Kolledži 
ja KEJHK vaheline koostöö-
leping.

Järgnevatel aastatel tege-
leti väga erinevate ülesanne-
tega: KEJHK uue strateegia 
välja töötamisega, jäätme- ja 
keskkonnajaamade rajami-
seks hangete korraldamise-
ga, liikmetele jäätmekavade 
ja jäätmehoolduseeskirjade 
koostamise või ajakohastami-
sega. Esindati oma liikmete 
huve mitmetel jäätmehooldu-
se koostööorganisatsioonide 
ümarlaual, Eesti jäätmekäit-
lejate Liidu jäätmepäevadel, 
jäätmeteemalistel õppepäe-
vadel. Pidev suhtlemine ja 
koostöö toimus SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskusega, 
AS Väätsa Prügilaga, erineva-
te jäätmeveofirmadega, Kesk-
konnaameti, Jäätmekäitlejate 
Liidu ja Keskkonnaministee-
riumiga.

Ühingusse kuulus algselt 
24 omavalitsust. Meie liik-
mete arv on aastatega järjest 
kasvanud. Ühinguga on täna-
seks liitunud 30 omavalitsust.

Oleme oma liikmetele ol-
nud abiks nii jäätmemajandu-
se korrastamisel kui ka kor-
raldamisel, koos tegutsenud 
ja koos astunud sammu edasi.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätme-
hoolduskeskus tänab kõiki 
oma liikmeid ja koostööpart-
nereid meeldiva pikaajalise 
koostöö eest!

MTÜ Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee

MTÜ Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus tähistab 
oma 10. tegevusaastat

Lõuna päästekeskuse 
inspektorid külastasid 

juulist kuni septembrini 
kodusid, kuhu Päästeamet 
koostöös kohaliku omava-
litsusega projekti „Kodu 
tuleohutuks“ käigus suit-
suandureid paigaldasid.

Möödunud suve juulist 
septembrini külastasid Lõu-
na päästekeskuse inspekto-
rid eluruume, kuhu projekti 
„Kodu tuleohutuks“ raames 
eelmistel aastatel suitsuan-
dureid paigaldati. Külastus-
te eesmärk oli teada saada, 
kas Päästeameti ja omavalit-
suse poolt paigaldatud suit-
suandurid on olemas ja töö-
korras. Varasemad sarnased 
kontrollid on näidanud, et 
umbes neljandikus kodu-
dest oli suitsuanduri pata-
rei tühjaks saanud, polnud 
seade töökorras või oli muul 
põhjusel laest alla võetud.

Tänavusel kontrollil sel-
gus, et suitsuanduril oli pa-
tarei puudu 11% külastatud 
kodudest, 12% majapida-
mistest puudus suitsuan-
dur üldse või ei olnud seade 
töökorras. Päästjad näevad 
tulekahjudel sageli pilti, et 
alarmseade on laest alla 
võetud, asetseb riiulil või 
on kappi peidetud. Sellisest 
suitsuandurist elupäästjana 
kasu ei ole.

Suitsuandur on tähtis 
inimese enda, tema pere 
ning naabrite turvalisuse 
huvides. Seade annab mär-
ku väiksemastki suitsuvi-
nest ja tänu sellele saavad 
inimesed tulekahjule kiiresti 
reageerida, selle ise kustuta-
da või põlevatest ruumidest 
väljuda. Käivitunud alarm-
signaal annab ohust teada 
ka öisel ajal ning omanike 
kodust ära olles tõmbab 

naabrite tähelepanu. Tule-
õnnetuste rasked tagajärjed 
ja suured kahjud on sageli 
tingitud just sellest, et tule-
kahju avastatakse liiga hilja.

Lõuna päästekeskuse 
juhi asetäitja järelevalve alal 
Viljar Schmidti sõnul on ko-
dukülastuste tulemus sar-
nane eelmisele aastale, kuid 
veidi parem kui üle-eelmi-
sel aastal. „Kui töökorras 

suitsuanduritega kodusid 
lisandub aastas kasvõi paar 
protsenti, ei ole meie töö lii-
va jooksnud“, ütles Schmidt.

 
Lisainfot suitsuandurite 

kohta saab aadressilt http://
w w w.suitsuandurid.ee/ 
ning päästeala infotelefonilt 
1524.

Päästeamet

Päästeametnikud vaatasid kodudes üle 
suitsuandurid
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lapsed ikka tunnevad köö-
givilju ja teavad ka selliseid 
delikatesse nagu füüsal ja 
maapirn. Üks, mis selgeks 
sai, oli, et peedilehed ei ole 
lehtpeet. Lisaks nimede 
paigutamisele lahendasid 
vanemad õpilased ka köögi-
viljateemalist ristsõna. Selle 
lahendamise käigus oli hea 
teada saada, et paprikal ei 
ole lõpus „s“ tähte.

Et näituse külastajad lau-
susid palju kiidusõnu, tasub 
järgmisel sügisel ettevõtmist 
korrata, siis juba kapsaidki 
kampa võttes.

Marju Roosileht
näitusesaali valvur

Oktoober 2013

Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Põige marjametsa
Köögiviljanäitus
Esimene klass
Ja muudki

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Nalja otse elust

Suvel, kui koolimajas oli 
rahvast vähevõitu, liikus 

seal siiski ringi keegi, kes 
koerust tegi ja ühe kooli-
ruumi ukse niiviisi kaunis-
tas nagu juuresolevalt pildil 
näha.

Foto Marju Roosileht.

Tore köögiviljanäitus
Sügise esimestel päeva-

del vaatasid õpetajad üle 
oma aiasaaduste varud, et 
neist näitus kokku panna. 
Toredat täiendust tõid näi-
tusele ka õpilased.

Nii sai raamatukogus 
kolme päeva jooksul üle 
vaadata teada-tuntud köö-
giviljad, mis igapäevaselt 
söögilaual on, kuid ka sel-
lised põnevad aiasaadused 
nagu lehtpeet, maasikas-
pinat, maapirn ja muudki. 
Näituselt puudusid ainult 
kapsad.

Näitus sai teoks just õi-
gel ajal, sest sel ajal, kui eks-
ponaadid sooja tuba nauti-

sid, käisid õues aedadest üle 
esimesed öökülmad.

Lisaks söödavale kraami-
le olid oma õieilu näitamas 
ka suvelõpu viimased õied. 

Lillekimbud olid sügise saa-
bumisele vaatamata kirevad. 
Õpilaste vaieldamatu lem-
mik oli lillede seas jaapani 
füüsal ehk hiina latern.

Näitusele jagus külastajaid igas suuruses.

Enim olid esindatud kõrvitsa-
lised. (Fotod Marju Roosileht)

Õpilased, kes koolitun-
nist koos õpetajaga näitu-
sele tulid, ei pääsenud vaid 
eksponaatide vaatamisega. 
Nad pidid ise köögiviljade 
nimesildid õigetesse kohta-
desse paigutama. Mõni asi 
läks valesti ka, aga üldiselt 

Võhma Gümnaasiumis 
toimus 4. oktoobril 

õpetajate päev, mida viisid 
sel aastal läbi 12. ja 11. klass.

Õpetajate päevale eelnes 
palju tööd. Kõigepealt tuli 
tunnid õpilaste vahel ära ja-
gada. Pärast pidid õpilased 
õpetajatega kokku saama, 
et rääkida, mida neil oli vaja 
klassidele õpetada. Ka oli 
vaja aktuse kava koostada, 
õpetajatele kaardid valmis-
tada ja mõnda asja veel pla-
neerida.

Samal ajal, kui koolis 
käis usin õppimine uute 
õpetajate käe all, läksid pä-
ris õpetajad küünlavabri-
kusse ekskursioonile. Seal 
oli neil võimalus ka ise küü-
nal valmistada.

Pärast nelja lühenda-
tud tundi, kui õpetajad olid 
ekskursioonilt tagasi, toi-
mus pidulik aktus. Esinesid 
algklasside lapsed laulude 
ja luuletustega. Direktor 
pidas kõne ning seejärel 
tänati õpetajaid. Õpetajad 
olid valmistanud ka etteas-
te. Aktuse lõpetas 12. klassi 
laul “Õpetaja”.

Pärast kogunesid õpeta-
jad ja tunde andnud õpilased 
ühe laua taha, kus koos mul-
jetati päeva sündmuseid. 12. 
klassi poolt oli õpetajatele 
kingituseks isetehtud jäätis.

Noorte õpetajate muljed 
sellest vastutusrikkast päe-
vast olid järgmised.

Gea, kes andis 2. klassile 
tunde, ütles: “Nad kõik veel 
küll parajad põngerjad, kuid 

sellegipoolest on aru saada, 
et klass on üksmeelne ja 
abivalmis. Julgust, positiiv-
sust ja tahet selles klassis 
leidub. Tunnitöödega said 
kõik suurepäraselt hakka-
ma ja igav meil ei hakanud. 
Vahvad sellid!”

Tauno, kes oli lisaks õpe-
taja rollile ka õppealajuhataja, 
lausus, et tema jaoks oli õpe-
taja olla huvitav kogemus. Ka 
lisas ta: ”Õpilased olid rõõm-
sad, täitsid mu käsklusi ja see 
tegi päeva toredaks. Kui õpi-
lased alati nii sõnakuulelikud 
ja töökad oleksid, oleks lust 
olla õpetaja.”

Andris rääkis, et päev 
oli tore ning üldiselt olid 
õpilased rahulikud. Kuid 
nüüd ta tundis seda pinget, 
mida õpetajad, ning sai aru, 
kui raske on õpetada neid, 
kes üldse midagi ei mõis-
ta. Sama arvas ka Tony, kes 
mõistis, et õpetaja töö ei ole 
kerge.

Vahva oli Piretil, kes an-
dis lastele muusikatundi. 
Ta ütles: “Väikestele meel-
dib väga laulda ning sinna 
juurde ka rütmipilli kaa-

sa mängida. Kõik möödus 
väga hästi ning lapsed võt-
sid mind kui päris õpetajat, 
teretasid ning käitusid vii-
sakalt.”

Mina (Maarja-Liis) and-
sin tunde esimesele klassile. 
Alguses ei olnud lapsed ju-
tukad, aga hiljem ei saanud 
enam pidama. Väga tore oli 
kolme õpihimulise tüdruku-
ga õppida.

Kuid 11. klassi Markol 
oli öelda, et ega kõik muljed 
ei olnud positiivsed. Vähem 
oleks võinud olla lollitamist. 
Tulevikus ei leia teda ka 
õpetaja rollis, sest arvas, et 
närvid ei peaks vastu. Geti 
arvas, et ei olnud väga viga, 
kuigi mõni õpilane oleks 
võinud korralikumalt käi-
tuda. Direktor Martin sai 
ka paar õpilast seletuskirja 
kirjutama.

Päeva lõpuks tundsid 
ennast kõik hästi. Õpetajad 
olid saanud puhata ja õpi-
lased uusi kogemusi, nii oli 
kasu mõlemapoolne.

Maarja-Liis Helü
12. klass

Õpetajate päev

Õpetajad on valmis ekskursioonile minema. (Fotod Tiina Tart)

Esimesele klassile jagas tarkust õpetaja Maarja-Liis Helü.

Õpetajate päev

Reedel, 4. oktoobril, õpe-
tajatepäeval käis 9. klass 

lasteaias külas. Meid jagati 
seal kolme rühma. Agnessa, 
Renita ja Edvard olid kõige 
väiksemate juures esime-
ses rühmas. Kairi, Otmar ja 
Cätlyn olid teises rühmas. 
Airo, Sanna, Kullar ja Alo 
olid kolmandas rühmas.

Esimeses rühmas me pa-
nime koos lastega puslesid 
kokku ja joonistasime.

Teises rühmas oli meil 
päris palju tegemist. Män-
gisime peitust ja poodi ning 
joonistasime. Ehitasime 
kindlust ja lossi, panime 
puslesid kokku, mängisime 
legodega, lugesime ja rääki-
sime juttu.

Kolmandas rühmas täit-
sime koos lastega töövihi-
kuid, värvisime sünnipäe-
vaks pilte, lugesime luuletust, 
mängisime legodega, jõudsi-
me meiegi puslesid kokku 
panna ja kindlust ehitada.

Pärast koristasime kõik 
koos mängutoad ära ja kas-
vatajad andsid meile kommi.

Lastele ja meile väga 
meeldis see päev. Meil oli 
väga lõbus, kui lapsed läksid 
ülemeelikuks: hoidsid meid 
kätest ja jalgadest kinni ning 
kasutasid Edvardit liumäena.

Ühiselt 9. klass

LÜHIDALT

27. septembril käisid 7. klassi õpilased Bruno, Kai-
le, Gunnar, Kimberly, Iris, Siim, Darina ja Meiko 
Martin Viljandimaa koolide vahelisel päästealasel 
võistlusel “ABI ABC 2013“. Muuhulgas tuli kus-
tutada tuld, abistada vigastatut ja rahustada šokis 
inimest, teha erinevaid harjutusi päästjate täisva-
rustuses ning vastata küsimustele elektri-, tule- ja 
veeohutuse, esmaabi ja pommi leiu korral tegutse-
mise kohta.

Põige 
marjametsa
Septembri keskel põika-

sid gümnaasiumiõpilased 
paariks tunniks marjametsa, 
et õues õppida ja heategevuse 
korras pohli korjata. Varuti 
15 l pohli, mis kuluvad talve 
jooksul koolilõuna mitmeke-
sistamiseks.Meie õpilased tuld kustutamas. (Foto Kaile Eiert)

Kasulik ja tegus päev
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Kevadel lõppenud õppe-
aastal koostasin õpeta-

ja Maret Lina juhendamisel 
uurimistöö „Mõnuainete 
tarvitamine Võhma Güm-
naasiumis“.

Uurimuse eesmärgiks 
oli teada saada, millised on 
8.–12. klasside õpilaste mõ-
nuainete tarbimisharjumu-
sed ning kuidas ja kelle kau-
du saadi üldse mõnuainetest 
teavet. Kokku küsitlesin 60 
õpilast.

Uurimistöö teoreetilises 
osas kirjutasin legaalsetest ja 
illegaalsetest mõnuainetest 
ning milline on nende mõju 
inimese organismile. Käsitle-
sin eraldi alkoholi, tubakat ja 
narkootikume. Pakun lugeja-
le mõned faktid.

Inimesed teavad, et al-
kohol on meelemürk, aga 
ses suhtes on neil kollektiivne 
mälukaotus. Nad eelistavad 
seda stimulaatoriks pidada. 
Vägijook teeb inimese ela-
vaks, lööb silmad särama ja 
paneb maailma ringi käima. 
Alkoholi joomisest kuuleb/
näeb laps oma vanematelt, 
koolinoor puutub kokku tele-
visiooni, interneti ja esimes-
te proovimiste kaudu, kuid 
suhtumise alkoholi loovad 
põhimõtteliselt kodu ja ühis-
kond üheskoos. Heitlikus eas 
on noorel sageli raske jääda 
põhimõttekindlaks ning selle 
tulemusena proovitakse esi-
mest korda alkoholi, mis võib 
mõjuda erinevalt. Mõnele 
võib see meeldima hakata, 
teine aga hakkab hoopis kaa-
rega alkoholist mööda käima.

Eestis on võimalik proo-
vida erinevaid tubakatoo-
teid. Mitmed uuringud on 
näidanud, et noored eelis-
tavad sigareti, sigarillo või 
sigari asemel pigem tubakat, 
mida ei pea kasutama avali-
kult, vaid on võimalik vaja-
duse korral ära peita. Selleks 
tubakatooteks võib olla näri-
mistubakas.

Kanep on maailmas kõige 
enam levinud keelatud ui-
masti. Eesti pole mingi erand. 
Kanepi mõju sõltub lisaks 
suitsetaja meeleolust, ootus-
test ja isegi seltskonnast, kus 
seda pruugitakse. Algaja tar-

vitaja ei tunne eriti midagi. 
Kanepisuitsetaja tunneb, et 
tema huumorimeel on saa-
nud tiivad. Kainele kõrvalt-
vaatajale aga paistab see ha-
rilikult põhjuseta kummalise 
itsitamisena.

Kui inimene joob, imen-
dub alkohol suust, söögito-
rust, maost ja kõige suuremal 
määral peensoolest kiiresti 
verre ning jõuab kõikidesse 
organitesse. Nii mõjutab al-
kohol kogu organismi ja suu-
rendab paljude haiguste tek-
keriski. Uuringud näitavad, 
et alkohol on mitmesuguste 
südame-veresoonkonnahai-
guste, pahaloomuliste kasva-
jate (vähi), psüühikahäirete, 
seedeelundkonna ja teiste 
haiguste tekke riskitegur.

Suitsetamine mõjutab 
tervist juba esimesest sigare-
tist alates.

Narkootikumide toimel 
on inimese teadvus hägune, 
ta on ülierutuv, mõtlemine 
või tajumine on korrapära-
tud.

Uurimuses Võhma Güm-
naasiumi õpilaste kohta 
selgus, et mõnuainete tarvi-
tamine on noorte seas popu-
laarne. 60 õpilasest oli alko-
holi tarvitanud 97 protsenti, 
tubakatooteid 82 protsenti 
ja narkootikume 27 prot-
senti. Enim pani mõtlema 
see, et nooremad õpilased 
on juba varakult narkootili-
si aineid proovinud. Samuti 
pani imestama, et 60 küsit-
letust ainult 20 noort ei tar-
vita mõnuaineid edasi, mis 
on kolmandik koguarvust. 
See tähendab, et nad ei ole 
veel päris täpselt aru saanud, 
kuidas mõnuained rikuvad ja 
kahjustavad organismi.

Usun, et minu uurimis-
tööd oleks nii lastel kui ka 
lastevanematel väga huvitav 
lugeda. Sellest saab palju ka-
sulikku ja harivat teavet. Kui 
keegi soovib sellega lähemalt 
tutvuda, siis on seda võimalik 
laenutada Võhma Gümnaa-
siumi raamatukogust.

Gea Rumjantseva
12. klass

Mõnuained on popid 
ka Võhmas

TEATED

Samal päeval, kui planee-
rin külla minna esime-

sele klassile, satuvad nad 
juhuse tahtel külla hoopis 
minule. Kolm tüdrukut 
vupsavad raamatukogu uk-
sest sisse ja hakkavad kohe 
hoolega ringi uudistama.

Keegi ei puudu, kõik on 
kohal: Kelly, Kadri ja Jade 
Leann. Sel aastal alustaski 
kooliteed kolm last. Selle 
kohta, et neid nii vähe on, 
arvavad tüdrukud, et nende 
klass võiks ikka suurem olla 
küll.

„Kaks last võiks veel 
olla,“ ütlevad nad nagu 
ühest suust.

Aga selles suhtes, kas 
need võiksid olla tüdrukud 
või poisid, lähevad arvamu-
sed lahku. Lõpuks lepitakse 
kokku, et üks poiss võiks 
ikka olla.

Kuu aega pikast koo-
liteest on seljataga. Küsin 
tüdrukutelt, mis sellel ajal 
kõige toredam on olnud. 
Kõigepealt ikka meenuvad 
koolitunnid ja vestlusest 
koorub välja, et lemmikud 
on kunst, tööõpetus, laul-
mine ja lugemine. Et lu-

gemine tohutult tähtis on, 
saab aru sellestki, et tüdru-
kud otsivad oma koolikotti-
dest välja aabitsad ja loevad 
oma tänase koduse töö mul-
le üksteise järel ette.

Muudest koolielu sünd-
mustest nimetavad tüdru-
kud õpetajate päeva, kui 
nende õpetajaks oli keegi 
suur tüdruk (Maarja-Liis 
Helü). On olnud veel üks 
erakordselt tore päev, kui 
suured poisid tõid nende 

klassi palju mänguasju. Va-
hetundides saavadki lapsed 
oma klassi mängunurgas 
mängida. Seal mängunur-
gas on ka doominopadjad, 
mis valmisid kevadel 12. 
klassi lõpetanud õpilase 
Laura Tähemaa materjali-
õpetuse lõputööna.

Et tüdrukud tunnevad 
raamatukogus suurt huvi 
kokaraamatute vastu, küsin, 
kas nad kõik tahavad suu-
reks saades kokaks saada. 

Aga ei. Hoopis kaks poe-
müüjat ja üks tantsija on 
kasvamas. Küllap siis kok-
kamine saab tulevikus liht-
salt kasulikuks hobiks.

Kui jutud räägitud, asu-
vad lapsed üksmeelselt 
lauamänge mängima ja pus-
lesid kokku laduma. Polegi 
nagu kooliklass, vaid väike 
sõpruskond või kolm õde.

Marju Roosileht

Nagu kolm õde

Esimene klass naudib vaba tundi raamatukogus. (foto Marju Roosileht)

24. septembril kogune-
sid 7.–12. klassi õpilased 
aulasse kuulama Varivali-
miste debatti teemal „Meie 
kodukandi tulevik. Kas 
noortele on kohta?“. Mõni 
juba aimas, mis ees ootas, 
aga suuremale osale õpilas-
test oli varivalimise mõiste 
sel hetkel veel täiesti uus.

Õhus oli tunda ärevust, 
sest debatilaua taha astusid 
kõik oma majast tuttavad 
inimesed – direktor Hannes 
Männik Keskerakonna, õpi-
lane Martin Remmer IRLi, 
huvijuht Tiina Tart Sotsiaa-
ldemokraatliku Erakonna ja 
Riine Ant valimisliidu Ko-
dulinn Võhma esindajana.

Õpetaja Valdis Naab-
ri abiga olid 9.–12. klassi 
õpilased ühiskonnaõpe-
tuse tunnis kirja pannud 
küsimused kandidaatidele 
esitamiseks. Teada taheti, 
miks otsustati volikokku 
kandideerida ja mida isikli-
kult Võhmas volikokku pää-
sedes eesmärgiks seatakse, 
kuidas loodavad tulevased 
volikoguliikmed elavdada 
Võhma majanduselu ning 
milline võiks olla Võhma 
2–3 aasta pärast või kau-
gemas tulevikus. Suur hulk 
õpilasi tahtis teada, mida 
arvavad kandidaadid kooli 
gümnaasiumiosa sulgemi-
sest ja millised muutused 
hariduskorralduses veel ees 
võiks seista. Oli mitmeid 
küsimusi Võhma tänavate 
kohta: tänavate remonti-
mise, talvise hoolduse ja 
tänavavalgustuse, sh endise 

lihakombinaadi ja soolalao 
vahelise tee valgustamise, 
kohta. Veel oli küsitud, kui-
das võiks soodustada turis-
mi, kas plaanitakse rajada 
koolistaadionile tribüünid, 
kas Võhma ja Kahala vahe-
le rajatakse kergliiklustee ja 
soovitusi igavlevatele noor-
tele.

Kuna aeg oli väga piira-
tud, valisid abiturientidest 
moderaatorid Andris Sild ja 
Maarja-Liis Helü välja üksi-
kud küsimused. Igal deba-
teerijal oli võimalus selgita-
da, milliseid muutusi tema 
valimisnimekirja kandidaa-
did valituks osutudes tulevi-
kus Võhmas näha loodavad, 
kuidas elavdavad majandust 
ja toovad siia töökohti ning 
mida arvavad gümnaasiu-
miosa kadumisest, tänavate 
seisukorrast ning Võhma ja 
Kahala vahelise kergliiklus-
tee loomisest. Õpetaja Val-
dis Naaber tõi hiljem välja, 

et debatti ei kujunenud, vaid 
tegelikult toimus pigem 
mõttevahetus. Üheskoos 
leidsid kandidaadid, et tege-
mist on oluliste ja lahenda-
mist vajavate küsimustega.

Töökohtade juurde 
loomiseks ühtki selget la-
hendust välja ei pakutud 
ja Hannes Männik selgitas, 
et linnas ei ole ka jäänud 
palju maad, millele ettevõt-
teid rajada. Kooli jätkamist 
põhikoolina pidasid kõik 
vajalikuks sammuks ja Tii-
na Tart rõhutas, et nüüd 
tuleb kujundada tugev ja 
oma eripäraga põhikool, et 
siia tahaksid tulla ka õpi-
lased lähiümbrusest. Riine 
Ant senise volikoguliikme-
na selgitas täpsemalt mõne 
senise otsuse tagamaid ja 
rääkis kergliiklustee ehita-
misel tekkinud takistustest. 
Nimelt peavad mõlemad 
omavalitsused, Võhma linn 
ja Türi vald ehitust alustama 

üheaegselt ja leidma selleks 
lisarahastust Euroopa Liidu 
fondidest. Martin Remmer 
rõhutas, et Võhma linnas 
peab rohkem arvestama 
noortega ja jälgima, et noo-
red ei jääks tegevuseta, vaid 
oleksid kaasatud erinevates 
huvitegevuse vormides.

Õpilastel ja õpetajatel oli 
ka debati ajal võimalik kü-
simusi kirja panna. Näiteks 
taheti teada, keda soovi-
takse näha volikogu esime-
hena. Selles osas jäid kõik 
esinejad äraootavale seisu-
kohale ja lubasid olla valmis 
koostööks kõigi nimekirja-
de esindajatega.

Kuna aeg oli lühike ja 
esinejad poliitikutele oma-
selt pika jutuga, jäid pal-
jud küsimused vastuseta. 
Loodetavasti korraldatakse 
selliseid ettevõtmisi, kus ka 
noored saavad linnajuhtide-
le küsimusi esitada ka vali-
miste vahelisel ajal, ja noo-
red seda võimalust ka sama 
aktiivselt kasutavad.

Varivalimiste projekti 
raames oli 1.–9. oktoobril 
võimalus 13–17-aastastel 
noortel osaleda valimissi-
mulatsioonis ja valida päris 
kandidaatide seast. Valimis-
simulatsioonis antud hääled 
ei lähe küll arvesse päris 
valimistel, kuid noorte va-
limiseelistused avaldatakse 
20. oktoobril pärast valimis-
jaoskondade sulgemist.

Tiina Tart
Huvijuht

Varivalimised Võhma Gümnaasiumis

Võhma linna volikokku kandideerijad silmitsi õpilastega. (Foto 
Pille-Riin Pregel Kalmus)

Isadepäeva 
PEREÕHTU
6. novembril 
algusega kell  18.00
aulas

Mängud kogu perele

Põnevad esinemised
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Uus rong meelitas jaama 
hulga rahvast

SPORDIST

Pärast eelmise kuu lehes 
kirjutatut jäid pidada 

veel mõned võistlused.
•	 Linna	 2013.	 aasta	 meist-

rivõistlustel triodele olid 
parimad Ilmar Roosioks, 
Ivan Ignatov ja Raivo Ig-
natov.

 Teiseks jäid Raivo Vares, 
Aare Alliksaar ja Rein 
Alliksaar.

 Kolmanda koha said Tiia 
Sepp, Ando Saar ja Heiti 
Pent.

•	 Lisaks	 Võhma	 võistlus-
tele esindasid petankarid 
linna ka väljaspool. Kol-
me omavalitsuse, Võhma 
linna, Kõo valla ja Põltsa-
maa linna, karikavõistlus-
tel jäädi seekord teiseks. 
Seda Põltsamaa järel ja 
Kõo ees.

•	 Päris	 hooaja	 lõpus	 osa-
lesid julgemad ka Viljan-
dimaa meistrivõistlustel. 
Üksikmängus võitles end 
5. kohale Mati Tiirmaa, 

2013. aasta petangihooajal joon all

XI Ümber Võhma linna jooks
Vanuseklasside 3 parimat
Mehed   Naised 
kuni 12-aastased
1. Kaimar Tamm  1. Kirsika Tõruvere
2. Mihkel Rohelpuu 2. Grete-Liis Kändma
3. Kardo Tamm  3. Birgit Blumbach
13–18-aastased
1. Argo Ploom  1. Kairi Koort
2. Ralf Raaga  2. Liis Koort
3. Raido Remmer 3. Sandra Ilmjärv
19–40-aastased
1. Sander Virgla  1. Heilika Vahtra
2. Priit Vendelin  2. Laura Püvi
3. Olav Mets  3. Marit Kreitsman
41–55-aastased
1. Enno Rohelpuu 1. Ülle Helü
2. Viljo Prantsus  2. Asta Laas
3. Toomas Aavasalu
56-aastased ja vanemad
1. Ott Võhma  1. Anne Särg
   2. Milvi Meidla
   3. Anne Sarv

JRK NR NIMI KLASS AEG
1 Sander Virgla 19–40 11.47,6
2 Argo Ploom 13–18 11.56,9
3 Ralf Raaga 13–18 12.05,3
4 Enno Rohelpuu 41–55 12.38,1
5 Raido Remmer 13–18 12.54,7
6 Priit Vendelin 19–40 13.18,1
7 Kaimar Tamm kuni 12 13.32,8
8 Josia Wüthrich 13–18 14.16,8
9 Olav Mets 19–40 14.25,5
10 Kenert Tamm 13–18 14.28,0
11 Risto Kalistratov 19–40 14.33,0
12 Jan-Erik Jegorov 13–18 14.34,7
13 Viljo Prantsus 41–55 14.34,8
14 Ragnar Ploom 13–18 14.49,4
15 Helar Põldma 19–40 15.00,1
16 Mihkel Rohelpuu kuni 12 15.05,8
17 Andrei Bõkov 13–18 15.18,4
18 Kardo Tamm kuni 12 15.23,9
19 Mark-Tanner Jegorov kuni 12 15.47,2
20 Heilika Vahtra 19–40 15.56,1
21 Sven Lindau kuni 12 16.17,9
22 Tauno Rämson 13–18 16.24,2
23 Toomas Aavasalu 41–55 16.24,4
24 Indrek Jegorov 41–55 16.33,2
25 Jack James Brereton kuni 12 16.43,0
26 Kirsika Tõruvere kuni 12 16.49,0
27 Rein Tamm 41–55 17.25,3
28 Laura Püvi 19–40 17.31,5
29 Kairi Koort 13–18 17.39,1
30 Marit Kreitsman 19–40 17.52,5
31 Grete-Liis Kändma kuni 12 17.56,7
32 Anneli Rikk 19–40 18.16,6
33 Liina Raitma 19–40 18.23,0
34 Ülle Helü 41–55 19.29,1
35 Annika Kaup 19–40 19.35,8
36 Tuuli Teder 19–40 20.21,7
37 Kersti Ahjupera 19–40 20.22,3
38 Gert-Marten Kaup kuni 12 20.23,4
39 Liis Koort 13–18 20.49,4
40 Sandra Ilmjärv 13–18 20.49,7
41 Ainar Alliksaar 19–40 21.44,7
42 Anne Särg 56+ 22.21,7
43 Milvi Meidla 56+ 22.52,7
44 Maris Huopolainen 19–40 24.42,6
45 Egert Sarv kuni 12 26.23,7
46 Ott Võhma 56+ 27.02,9
47 Birgit Blumbach kuni 12 27.04,9
48 Cetlin Jõemaa kuni 12 27.05,2
49 Anne Sarv 56+ 27.16,9
50 Asta Laas 41–55 29.46,8
51 Aino Pitertseva 56+ 30.06,2
52 Asta Kopli 56+ 34.35,1
53 Irene Raudava 56+ 34.35,2

9. kohale Heiti Pent ja 
11.-le Ando Saar.

Paarismängus said 5. 
koha Ando Saar ja Heiti 
Pent.

Suheldes petankarite-
ga 30 kilomeetri raadiuses, 
tunnustavad tegijad meie 
linna mängijate tihedat ja 
tegusat võistlushooaega, 
kadestavad ka auhinnalauda 
ja lõpuüritust. Tulemustest 
on näha, et järjepidev te-
gutsemine on meid viinud 

tasemele, kus võhmakatega 
tuleb kõigil paratamatult 
arvestada. Loodame, et ka 
tulevased linnajuhid saavad 
aru meie töövõitudest ning 
leiavad võimaluse väärilise 
väljaku rajamiseks.

Hoidkem end, innus-
tagem teisi ja kohtumiseni 
uuel hooajal.

Mati Tiirmaa
korraldaja

Tähelepanu, kallis kaaslinlane!
Anna endast teada, kui vajad abi (koduhoolduseks, abi duši all või 
saunas käimiseks, supi koju toomiseks jne) või tead sõpra, naabrit, kes 
murega üksi. Proovime muredele koos lahenduse leida.
Soovi korral (kellel sissetulek pereliikme kohta alla elatusmiinimumi 300 
eurot) on võimalik saada Euroopa Liidu toiduabi, Eesti Punase Risti 
kaudu jagatavaid kuivtoiduaineid: makaronid (sarvekesed), jahu, riis.
Helista telefonidel 437 7170, 5669 5308 või astu ise läbi linnavalitsusest!
Lea Ibrus, sotsiaalnõunik

Teisipäeval, 15. oktoobril kell 15.09 saabus Võhma jaama uus diiselrong. Fotod Riina Pakane.

Vedurijuht on valmis uuteks reisideks.

Kolm juhti (vasakult Elron müügi- ja turundusjuht Norbert Kaa-
reste, Võhma linnapea Avo Põder ja Viljandi maavanem Lembit 
Kruuse) vestlusringis.

Linnapoolne kingitus reisironge tarnivale ettevõttele.

Vaprad lasteaialapsed laulsid pillimeeste muusika saatel.

Kõik huvilised kogunesid raudteejaama, et tutvuda uue rongi-
ga, mis tuleb liinile 1. jaanuaril 2014. Lapsed saabusid kohaliku “Võhma Ekspress” rongiga.
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Mälestame

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Elu ees-
märk pole teadmine, vaid tegutsemine”. Õigeid vastuseid 
laekus 24. Loosiõnn naeratas Marika Mustale (Must).
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. 183
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

Kallis Anne!
„Sünnipäeval soovime
Sulle rõõmurikkust,
sõrmedesse osavust,
südamesse headust.
Õnneks pole olemas
õnne vastast seadust!“
/O. Saar/

Sünnipäeva tervitustega 
Võhma lasteaed 
Mänguveski pere

AS MIVAR-VIVA 
asukohaga Viljandi linn, Lossi 
t 41 (bussijaama juures)
võtab tööle töömahu olulise 
suurenemise tõttu täiendavalt 
liinide komplekteerimiseks
LIINIMEHAANIKUID
OPERAATOREID
ÕMBLEJAID
VAAKUMPAKKIJAID 
(täiskasvanud noormehi) jne

Töö on tekstiilitööstuse (tekid, 
padjad jne) tootmisliinil kahes 
vahetuses täistööajaga. 
Täiendõpe kohapeal. Tasu 
vastavalt tehtud tükitöö 
kogustele ja lisaks preemia 
normitäitmise eest. Lõunaks soe 
toit soodsa hinnaga oma maja 
sööklast.
Tööd vaatama ja läbirääkimisi 
pidama tule kohapeale igal 
tööpäeval kell 9.00–16.00.
Tel 433 3748 või 433 4296
Kuulutus ei aegu!

Pimemassöör Lembit Roosileht:

Info ja registreerimine tel 521 4754

Rootsi klassikaline massaaž,
ortopeediline massaaž,
lümfi massaaž,
kupumassaaž,
tselluliidimassaaž.

Võhma Kultuurikeskuses
teisipäeviti  ja kolmapäeviti .

Aastaid veel palju elu Sul andku,
õnne ja jaksu kõigel’ sel lisaks.

Mured ja pisarad eemale kandku,
palju tervist, et oleksid visa!

Kallist abikaasat  VASSILI ŠARŠOVI
õnnitlevad 70. juubelisünnipäeval ja 
soovivad tugevat tervist edaspidiseks 

abikaasa, lapsed ja lapselapsed
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Päiksesära päevadesse,
unerahu öödesse!
Õnnetunnet südamesse,
palju jaksu aastaisse!

ÕNNITLEME OKTOOBRIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

92 21.10 HANS SAVISIK
86 24.10 ROSALIE NÕMMIKSAAR
70 18.10 VALLI VESKI
 23.10 VASSILI ŠARŠOV
 30.10 VIIVI MÄE
60 19.10 ANNE KRIISA

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.

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

Tel 512 7665.

6. detsembril 2013. a kella 10-st 
Võhma Linnavalitsuse I korruse saalis

Silmade kontroll maksab 6 eurot. Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine telefonil 4377228

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida nägemisteravust ja tellida 
vastavalt sellele prille. Võimalus mõõta silmarõhku.

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

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

Pensionäridele prillide tellimisel hinnasoodustus -10%
Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel. 

Postikulu maksame meie.

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

ÕNNITLEME OKTOOBRIKUU 


