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Võhma linna päevadest
Juba XVII korda korral-

das linnavalitsus Võhma 
linna päevi ja Kesk-Eesti 
laata. 2.–3. augustil valitses 
õues tõeline suveilm, mis tõi 
rahvast ja kauplejaid kokku 
üle Eesti ning kaugemaltki. 
Nagu tõelisel laadal ikka 
korraldati ürituse raames 
erinevaid kontserte, näi-
tuseid ja spordivõistluseid. 
Neil päevil oli tegevusi kõi-
gile laadakülalistele ja osa-
lejatele. Koostöös kohalike 
aktivistide ja ettevõtjatega 
saadi nimetatud sündmuse 
korraldamisega hästi hak-
kama.

Päevakavas oli kõigi-
le mõeldud ja programmis 
osalesid peaaegu kõik Võh-
ma kultuurikeskuse kollek-
tiivid ja nende juhendajad. 
Rahvatantsutruppidele oli 
külla tulnud ka tantsukol-
lektiiv Virpulis sõpruslin-
nast Stende.

Tahan südamest kiita 
meie endi kultuurikollektii-
ve ja kunstiringi naisi ning 
linna käsitööhuvilisi, tänu 
kellele meie aastaürituse 
programm oli väga mitme-
kesine. Suur tänu tantsu-
õpetaja Heli Tammaile ja 
kõigile tantsijatele, Natalja 
Remmerile koos kunstirin-
gi naistega ja Cilly Sarvele 
koos käsitöölistega ning En-
del Rõugule, kes võtsid lin-
napäevade korraldamisest 
osa suure südamega. Samuti 
ei saa tänamata jätta spordi-
võistluste korraldajaid ja lä-
biviijaid, kelleta oleks olnud 
linnapäevad vähem atrak-
tiivsed. Suur tänu teile, Ants 
Saluste, Kuuno Tiitus, Viljo 
Prantsus, Villu Ojassalu, 
Toivo Klamp, Vello Lehtla, 
Üllar Tamm, Indrek Valo, 
Aleksandr Kirpu, Enno Ro-
helpuu, Indrek Kiik, kes 
kõik olid osalised võistluste 
läbiviimisel. Samuti tänan 
siiralt kõiki ürituse toeta-

jaid, tänu kelle toetusele 
läksid päevad korda.

Siinkohal tahan tänada 
ka inimesi, kes oma ideede-
ga ja tähelepanekutega lin-
napäevadele kaasa aitasid, 
korralduskomisjoni liik-
meid ja linnavalitsuse töö-
tajaid, kes neil päevil olid 
praktiliselt ööpäevaringselt 
rakkes ürituse hea kordami-
neku nimel.

Aare Järvik
Linnapäevade 

korralduskomisjoni 
esimees

Abilinnapea

Fotod Alar Sügiste

Meie linnapea jutustab või deklameerib muigel ilmel midagi näiliselt lõbusat.

Võrkpall on võrratu! Suurüritusel lõid aktiivselt kaasa ka Pilistvere Pillimehed.

Võrratu vokaaliga ja alati särav Tanja Mihhailova. Kenas punutud korvis mõnusalt krõbedad vahvlitorukesed.

Esitlus päästetöötajatelt – meeliköitev vahumöll.
Mõlemal õhtul pakkus elamuse mees nagu orkester – Timo 
Vendt. Kaasa lõi DJ Kermo Hert.

Ümberpööratav auto – kas pärast liiklusõnnetust paiskub auto üle katuse või jääb seisma muusse asendisse kui ratastele?
Rammumehe võistlusel tuli rinda pista raskete võistlusaladega 
ja kuuma ilmaga.
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Väikene tagasivaade ja veidi ka ettepoole vaadates
Käesoleval aastal tegevu-

se lõpetav 11-liikmeli-
ne volikogu valiti Võhmas 
2009. a sügisel järgmises 
koosseisus: Ants Pihlak, 
Ago Vingissar, Riine Ant, 
Kersten Kattai, Rein Kessler 
(Luule Tiirmaa tema asen-
dusliikmena 2011. a algu-
sest), Leida Kuld, Hannes 
Männik, Ly Udikas, Helve-
Kaja Oss, Elke Klara Wüth-
rich, Jaan Voll. Lühiaegselt 
oli volikogus Elke Klara 
Wüthrichi asendusliikmena 
Rein Vares.

Selle aja jooksul on toi-
munud volikogu istungeid 

44 korda. Käesoleva aasta 
aprillis jäi volikogu istung 
toimumata, sest kohale tuli 
alla poole volikogu liikme-
test.

Kõik toimunud volikogu 
istungid on protokollitud 
ja nendega on asjast hu-
vitatutel võimalik tutvuda 
linnavalitsuses. Volikogu 
tegutsemise ajal avaldati 
kõik hetkel kehtivad Võhma 
Linnavolikogu määrused 
Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel, kust neid on va-
jadusel kõige lihtsam leida.

01.01.2011 jõustunud 
Kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise 
seadus tõi enesega kaasa 
mitmeid ümberkorraldusi 
eelarve koostamise, vastu-
võtmise, täitmise ja aruand-
luse osas. Volikogu tegevus 
on tihedalt seotud eelarve-
liste küsimustega. Meie linn 
ei ole jäänud puutumata 
üleriigilistest majanduse ja 
elanikkonnaga seotud prot-
sessidest. Oluline tuluallikas 
on linna jaoks olnud füüsili-
se isiku tulumaks. Seni on 
küll esinenud selles osas 
laekumise iga-aastane tõus, 
kuid kuna maksumaksja-
te arvu kasv ei ole edaspidi 

kuigi reaalne, võivad siin 
tekkida pinged. Elanikkon-
na vähenemine ja muutu-
sed vanuselises struktuuris 
muudavad kogu elu kulge-
mist linnas – kujukas näide 
on õpilaste puudusel kooli 
gümnaasiumiastme sulge-
mine. Keerulised küsimu-
sed on esile kerkinud seoses 
üleriigilise haldusreformiga.

Linnakeses toimuvat on 
objektiivselt kajastanud re-
gulaarselt kord kuus ilmuv 
linnaleht. Ja nii väikeses 
kogukonnas on kõik ka ot-
seselt nähtav: heakord, kool, 
laste mänguplatsid, lin-

napäevad, sõprussidemed 
Stendega, kanalisatsiooni- 
ja veetorustiku arendused, 
katlamajandusega seonduv 
jne.

Meie olemasolevad 
struktuurid ja seosed (teed, 
energiamajandus, puhas-
tusseadmed, vabad elamis-
pinnad, kool, lasteaed jm) 
võimaldaksid mingilgi mää-
ral ettevõtlusel areneda, 
kuid takistuseks on seni ol-
nud ning on ka ilmselt edas-
pidi üleriigilised trendid.

Uuel volikogul seisavad 
ees keerulised ajad ja asjad. 
Hea, et meil on inimesi, kes 

kandideerivad oktoobris 
toimuvatel valimistel. Loo-
dan, et linna valijaskond 
teeb aktiivselt omad järje-
kordsed õiged otsused, mil-
le tulemusena moodustub 
uus teotahteline volikogu.

Suured tänud siinjuures 
senistele volikogu liikmete-
le, linnavalitsuse töötajatele 
ja ka kõigile linnaelanikele. 
Küsite, mille eest? Selle eest, 
et elu siin ikka jätkuks, ede-
neks. Selleks on vaja meid 
kõiki.

Ants Pihlak
Linnavolikogu esimees

Tegevusprogramm Võhma linna jätkusuutlikuks valitsemiseks
Kaks valimisperioodi linna juhtimise juures on andnud 

veendumuse, et vajalikud on struktuursed muudatused 
Võhma linna valitsemiskorralduses. Kuigi ma volikokku ei 
kandideeri, siis võtan julguse oma ettepanekud esitada ja 
loodan, et tulevased otsustajad leiavad siit mõistlikku ellu 
viimiseks.

Enne konkreetseid ettepanekuid toon välja olulisemad 
muutused ja väljakutsed, mis linna juhtimist ja elukorral-
dust mõjutavad.

1) Rahvaloenduse tulemused näitavad, et elanike arv 
Võhmas on 10 aastaga vähenenud ligi viiendiku (18,3%) 
1555-lt 1314-le. Seejuures on märkimisväärselt kasvanud 
vanemaealiste elanike arv: kui 2000. a oli üle 50-aastaseid 
38,2% kõigist elanikest, siis 2011. a oli neid 47,2%, seejuu-
res on suurima kasvuga üle 65-aastaste vanuserühm. Samal 
ajal väheneb noorte arv. (vt joonis 1).

Joonis 1. Vanuserühmade osakaal Võhma linna elanik-
konnas 2000. ja 2011. a

Allikas: Statistikaameti rahvaloenduse statistika

2) Koos elanike arvuga on vähenenud perioodil 2006–
2012 maksumaksjate arv 23,8% (joonis 2), mis on pannud 
linnaeelarve tugeva surve alla, kuna inimeste tulumaksust 
saadav osa on linna üks peamisi omatulude allikaid.

Joonis 2. Võhma linna maksumaksjate keskmine arv 
2006–2012. a

Allikas: Rahandusministeeriumi omavalitsuste finantsnäi-
tajate statistika

3) Eelarve on tugevas sõltuvuses sihtotstarbelistest toe-
tustest (so riigi poolt eraldatavad vahendid konkreetsete 
kulude jaoks), mille saamine ei ole garanteeritud. Kuigi eel-
arve tulude struktuur on paranenud, st maksutulude ning 
omatulude ja mittesihtotstarbeliste toetuste osakaal eelar-
ve struktuuris on suurenenud (joonis 3), siis samal ajal on 
vähenenud ka investeeringute osakaal. Seejuures on kõige 
murettekitavam oma eelarveline investeerimissuutlikkus 
(joonis 4).

Joonis 3. Võhma linna eelarve tulude struktuuri dünaa-
mika 2006–2012. a, eristades maksutulusid, omatulusid ja 
mittesihtotstarbelisi toetusi ning sihtotstarbelisi toetusi

Allikas: Rahandusministeeriumi omavalitsuste eelarvetäit-
mise aruanded

Joonisel 4 on esitatud investeeringute osakaal eelarve 
kogukuludest ja võrdlevalt ainult omavahenditest tehtud 
investeeringute osakaal eelarvest, kust on maha lahutatud 
saadud toetused ja võetud laenud. Nulltulemus näitab, et 
toetuseid ja laene on saadud rohkem kui on investeeritud ja 
sellest tulenevalt ei ole oma eelarvest sisuliselt panustatud.

Joonis 4. Võhma linna investeeringute osakaal koguku-
ludest ja investeeringud puhastatud eelarvest

Allikas: Rahandusministeeriumi omavalitsuste eelarvetäit-
mise aruanded

Selle tegelikkuse taustal tuleb võtta fookusesse vahendi-
te otstarbekam kasutamine ning õigete asjadega tegelemine 
selleks, et tagada ühelt poolt eelarveline jätkusuutlikkus, mis 
võimaldaks linna arendada, ja teiselt poolt elanike reaalsed 
vajadused. Selleks pakun teha järgmised muudatused.
Administratsiooni struktuuri korrastamine ja arendamine
•	 Võhma	suuruse	linna	jaoks	piisab	kahest	raamatupidajast,	

kellest üks tegeleb raamatupidamise ja kassaga, teine fi-
nantsplaneerimise ja raamatupidamisega.

•	 Võhma	 linn	 on	 piisavalt	 väike	 (alla	 2	 km2), mistõttu on 
mõistlik maa ja ehitusega seotud tegevused teenusena sisse 
osta vajaduse- ja juhtumi põhiselt. (Nt 2012. a andis linna-
valitsus välja 6 ehitusluba ja 7 kasutusluba, volikogu võttis 
vastu ca 10 maa ja ehitusega seotud otsust).

•	 Sotsiaaltöö	on	mitmetahuline	(pereküsimused,	lastekaitse,	
eakad, töötud, heitunud, puudega inimesed jne) ja kasvava 
tähtsusega valdkond (arvestades ka muutuseid rahavastiku 
struktuuris), mistõttu on üks sisutöötaja terve valdkonna 
peale liiga vähe. Valdkonna töötajate profiili tuleb laienda-
da, võimalusel koostöös naaberomavalitsustega.

•	 Linnasekretäri	 ja	 sekretär-asjaajaja	 rollide	 ja	 ülesannete	
parem määratlemine (nt registrite pidamise ja õigusloome 
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valdkonnas) ning seeläbi tööprotsessi ja -mahu korrigeeri-
mine.

•	 Arendustöötaja	 töölevõtmine	 abilinnapea	 asemel,	 kelle	
ülesandeks on linna strateegilise arendamise eestvedamine 
ja arendusprojektide läbiviimine.

•	 Noorsootöötaja	töölevõtmine,	ametikoht	võib	olla	osaliselt	
seotud ka sotsiaalvaldkonnaga (nt lastekaitse küsimustes) 
või allasutustega (kool, kultuur).

•	 Kultuuri-	ja	spordivaldkonnas	sisu	ja	tugifunktsioonide	la-
hutamine, kus majandusküsimuste ja sisutegevuste korral-
damiseks on erinevad inimesed. Arendada MTÜ-de rolli 
tegevuste läbiviimisel.

Struktuursed muudatused taristu kasutamises
•	 Analüüsida	 asutuste	majanduslike	 tugifunktsioonide	kon-

solideerimist (nt ELKOsse), mis peaks looma läbi tervikliku 
planeerimise mastaabisäästu. Kui analüüs näitab, et efek-
tiivsust on võimalik saavutada, siis vastav reform läbi viia.

•	 Arvestades,	et	kool	on	pooltühi,	tuleks	kaaluda	lasteaia	ja	
raamatukogu kolimist kooli. Võimalike efektide selgitami-
seks viia läbi analüüs ja otsida rahastust vastavateks üm-
berehitusteks.

•	 Tühja	 lasteaiahoonesse	 rajada	 pansionaadi-tüüpi	 hoolde-
kodu, mis on arvestades muutuseid elanike struktuuris 
kasvava tähtsusega valdkond. Lisaks võimaldab see teenust 
välja müüa ja luua töökohti (2 hoolduskohta tähendab ca 1 
töökohta).

Strateegia ja tegevuse planeerimine
•	 Senisest	 enam	 kasutada	 nii	 volikogu,	 valitsuste	 kui	 asu-

tuste tegevuses pikemaajalist planeerimist ja prioriteetide 
seadmist mitte ainult formaalselt vaid ka sisuliselt. Seeläbi 
vähendada juhtumispõhiseid ad hoc tegevusi, mis võimal-
dab teemasid tähtsustada ja seeläbi kiiremat edu saavuta-
da.

•	 Luua	 mehhanismid	 asutuste	 töö	 ja	 nende	 omavahelise	
koostöö arendamiseks, nt kodanike (kasutajate) nõukogud.

Elukeskkonna arendamine
•	 Linna	taristu	on	suhteliselt	heas	korras,	mistõttu	tuleb	võt-

ta fookusesse nn pehmete valdkondade arendamine: kogu-
kondlikkus, noorsootöö, vabaajategevused, turvalisus jne.

Pikaajalise jätkusuutlikkuse loomine
•	 Kasutada	 järgnevat	 nelja	 aastat	 ettevalmistusperioodiks	

ühinemiseks Suure-Jaani vallaga või kui on võimalik saa-
vutada ühine piir, siis Viljandi vallaga. Võhma elanike elu-
keskkonna arendamise ja teenuste kättesaadavuse taga-
miseks tuleb selleks hästi läbi mõelda detsentraliseeritud 
juhtimise mudel, kus elanikule lähedased funktsioonid: 
haridus, sotsiaaltöö, noorsootöö, vabaajategevused jne jää-
vad kohapeale. Samuti peaks olema linnavanem, kes tege-
vust koordineerib ja taristu haldamisega tegeleb ning on 
vahendajaks administratiivvõimukeskuse ja Võhma vahel. 
Selline korraldus ei muudaks enamuse inimeste jaoks mi-
dagi peale selle, et juhtiv- ja tugiametnikud asuvad admi-
nistratiivkeskuses.

•	 Alternatiiviks,	kuid	seda	on	mõistlik	ka	paralleelselt	aren-
dada, on valitsemisfunktsioonide täitmise alane koostöö 
(ennekõike ühisametnikud) naaberomavalitsustega. Nt 
vabaaja, sotsiaaltöö, noorsootöö, ehituse ja planeerimise 
valdkonnas.

Kersten Kattai
Võhma Linnavolikogu liige

Võhma Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni 
esimees

Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor

Joonis 4. Võhma linna investeeringute osakaal kogukuludest ja investeeringud puhastatud 
eelarvest
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puudega inimesed jne) ja kasvava tähtsusega valdkond (arvestades ka muutuseid 
rahavastiku struktuuris), mistõttu on üks sisutöötaja terve valdkonna peale liiga vähe. 
Valdkonna töötajate profiili tuleb laiendada, võimalusel koostöös 
naaberomavalitsustega. 

 Linnasekretäri ja sekretär-asjaajaja rollide ja ülesannete parem määratlemine (nt 
registrite pidamise ja õigusloome valdkonnas) ning seeläbi tööprotsessi ja -mahu 
korrigeerimine. 

 Arendustöötaja töölevõtmine abilinnapea asemel, kelle ülesandeks on linna 
strateegilise arendamise eestvedamine ja arendusprojektide läbiviimine. 

 Noorsootöötaja töölevõtmine, ametikoht võib olla osaliselt seotud ka 
sotsiaalvaldkonnaga (nt lastekaitse küsimustes) või allasutustega (kool, kultuur). 

 Kultuuri- ja spordivaldkonnas sisu ja tugifunktsioonide lahutamine, kus 
majandusküsimuste ja sisutegevuste korraldamiseks on erinevad inimesed. Arendada 
MTÜ-de rolli tegevuste läbiviimisel. 

Struktuursed muudatused taristu kasutamises 
 Analüüsida asutuste majanduslike tugifunktsioonide konsolideerimist (nt ELKOsse), 

mis peaks looma läbi tervikliku planeerimise mastaabisäästu. Kui analüüs näitab, et 
efektiivsust on võimalik saavutada, siis vastav reform läbi viia. 

 Arvestades, et kool on pooltühi, tuleks kaaluda lasteaia ja raamatukogu kolimist kooli. 
Võimalike efektide selgitamiseks viia läbi analüüs ja otsida rahastust vastavateks 
ümberehitusteks. 
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Koduõendus on kvalifi t-
seeritud õendusteenus. 

Koduõenduses lähtutakse 
järgmistest printsiipidest: 
võrdsus, kättesaadavus kõi-
gile koduõendust vajavatele 
nende endi kodus.

Koduõendusteenus on 
viimastel aastakümnetel kii-
resti arenenud tervishoiu-
teenus, millel on mitmed 
kasutegurid. Eestis nagu 
mujalgi maailmas on ooda-
ta eakate inimeste osakaalu 
tõusu. Eakad tarbivad 2–3 
korda rohkem tervishoiu- ja 
hoolekande teenuseid kui 
noored inimesed. Aktiivravi 
järgsete patsientide kõrval 
moodustavad küllalt oluli-
se osa eakad ja krooniliste 
haigustega inimesed, kellel 
puudub perspektiiv oluli-
seks paranemiseks. Teenuse 
saajale on kodus viibimine 
parim võimalus iseseisvuse 
ja elukvaliteedi säilitamiseks 
või parandamiseks. Hästi 
korraldatud koduõenduse 
korral on võimalik patsient 
kiiremini haiglaravilt kodu-
sele ravile kirjutada ning en-
netada ka patsiendi haiglasse 
tagasi sattumist. Koduõde 
on praktilise töökogemusega 
õde, kes on saanud spetsiaa-
lse väljaõppe õendusteenuse 
osutamiseks patsiendi kodus. 
Koduõendusteenuse eesmärk 
on pakkuda õendusabi pat-
sientidele:
•	 kes	 ei	 vaja	 haiglaravi,	 kuid	

kelle tervislik seisund vajab 
õendusabi;

•	 patsient	 ja	 tema	 perekond	
on nõus koduõendusteenu-
sega ja valmis koostööks;

•	 patsiendi	kodune	keskkond	
võimaldab vajalike õen-
dustoimingute, sealhulgas 
protseduuride osutamist 
ning emotsionaalne kesk-
kond on kodus teenuse 
osutamist toetav ja soodus-
tav;

•	 teenust	 osutav	 koduõde	 ja	
patsient sõlmivad lepingu, 
mis annab koduõele õiguse 
teenust patsiendile kodus 
osutada.

Koduõendusteenust osuta-
takse patsientidele, kes on 
suunatud kodusele ravile 
haiglast, perearstikeskusest 
või hooldusasutusest, pere-
arsti või eriarsti saatekirja-
ga, kus on peal arsti poolt 
määratud protseduurid, 
jälgimise vajadus jt korral-
dused. Koduõendusteenust 
osutatakse näiteks:

•	 kroonilisi	 haigusi	 põdeva-
tele patsientidele haiguse 
ägenemise perioodil (naha-
haavandid, luu- ja liigese-

haigused, südame- ja vere-
soonkonna haigused jne);

•	 haavaravi	 vajavatele	 pat-
sientidele;

•	 vähihaigetele	 koduse	 toe-
tusravi osutamiseks;

•	 puudega	patsientidele;
•	 neuroloogiliste	 kahjustus-

tega patsientidele.
Koduõendusteenus vajab 

meeskonnatööd: siia kuu-
luvad patsient, perekond, 
koduõde, pereõde, pere-
arstid, sotsiaaltöötaja ja va-
jadusel ka psühhiaater jne. 
Koduõde peab olema hea 
suhtlemisoskusega, et võita 
patsiendi usaldus ja nii saa-
vutada ühine koostöö.

Koduõde koostab õen-
dusplaani, lähtuvalt pat-
siendilt kogutud andmetest, 
diagnoosist ja üldseisundist. 
Õendusplaanist tulenevalt 
teostab koduõde vajalikke 
protseduure: seob haavu ja 
haavandeid, võtab analüüse, 
manustab ravimeid, mõõdab 
vererõhku, teostab lamatiste 
ja asendravi, ravivõimlemist 
jne.

Koduõenduses tegeleb 
õde haige inimesega, eesmär-
giks tema tervise edendami-
ne. Õe roll on informeerida 
patsiente eluviisi osas, tege-
ma patsienti puudutavaid 
otsuseid koos tema ja ta pere-
konnaga, õpetada ja nõusta-
da perekonda. Õpetamine on 
koduõenduse peamine osa, et 
patsient oleks võimeline iga-
päevaeluvajadusi rahuldama 
ka peale professionaalse töö-
taja lahkumist.

Õendusperioodi pikkus 
ja koduvisiitide sagedus ole-
neb patsiendi tervislikust sei-
sundist, kui ühe haige juures 
tervis vajab pikemat ravi, siis 
teise haige juures võib min-
na vähem aega. Haigekassa 
kontrollib koduõe visiitide 
vastavust diagnoosile ja ravi-
tegevuse õigsust ning annab 
ette kvartali plaani, inimeste 
arvu ja päevade arvu. Kodu-
õendusteenuse eest maksab 
täies mahus Haigekassa. Ko-
duõendusteenuse käigus ka-
sutatavate ravimite eest tasub 
patsient ise.

Töötan koduõena SA Lõ-
havere Ravi- ja Hooldekesku-
ses alates 01.07.2010.a, minu 
tööpiirkond on Võhma linn, 
Kõo vald ja Suure-Jaani vald.

Kuna meditsiinis on pal-
ju uuendusi, siis õpin praegu 
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 
meditsiiniõe erialal.

Leida Kuld

Kersten Kattai kirjutises 
on välja toodud mit-

meid asju, millega me lähi-
aastatel oma linna elukor-
ralduses peame arvestama: 
rahvastiku vähenemine ja 
vananemine ning kohali-
ku omavalitsuse tulubaasi 
jätkuv sõltumine keskvalit-
susest. Nii see paraku on – 
meeldib see meile või mitte. 
Samas ei sõltu enamik neist 
teguritest kohalikust oma-
valitsusest, vaid on suuresti 
riigi tegemata töö.

Rahvastiku vähenemine 
ei ole mitte midagi Võhmale 
eripärast, selle üle kurdavad 
kõik Tallinnast ja Tartust 
kaugemal asuvad omavalit-
sused. Rahvastiku vähene-
mist on omavalitsusel väga 
raske pidurdada ja täna näen 
ma siin ainsa võimalusena 
riiklikult sekkuda, kehtes-
tades näiteks ettevõtjatele 
erinevad tulumaksumäärad 
või muud sellised kardi-
naalsed sammud. Täna on 
omavalitsused küll arenda-
nud oma infrastruktuure, 
rekonstrueerinud koole ja 
lasteaedasid, kuid inimesed, 
eelkõige tööealised inimesed 

liiguvad ikkagi sinna, kus on 
töökohad ja suuremad või-
malused leida tasuvamat 
tööd.

Teine probleem on oma-
valitsuste madal tulubaas, 
mis ei võimalda ka aktiivselt 
uusi töökohti piirkonnas 
luua. Ma pean ebanormaa-
lseks olukorda, kus valdav 
enamus kohalikest omava-
litsustest saab riigilt raha-
list abi tasandusfondi näol, 
erandiks ainult Tallinna-Tar-
tu lähiümbruse vallad ja mõ-
ned erandid veel. Tegelikult 
ei ole ju küsimus omava-
litsuste mittetoimetulekus, 
vaid tuleks ümber vaadata 
omavalitsustele maksutulust 
eraldatav raha. Täna tundub, 
et riik ongi huvitatud nõr-
gast omavalitsusest, keda 
siis rahaliselt toetades on 
võimalik panna käituma en-
dale meelepäraselt. Kurb on, 
et Toompea–Tallinna linna 
vastasseisu tõttu kaotavad 
kõik omavalitsused.

Ettepanekuid tööjõu osas 
pean ma vägagi lihtsustatuks 
ja tundub, et Kersten ei ole 
päris hästi kursis omavalit-
suses tehtavast tööst. Mõ-

ned näited: ehitusvaldkond 
ei ole ainult ehituslubade ja 
kasutuslubade väljastami-
ne, sinna juurde kuuluvad 
ka ehitusalaste hankeme-
netluste korraldamine, le-
pingute sõlmimine, suht-
lemine projekteerijatega 
ja ehitusjärelevalvega jne. 
Hulgaliselt lisakoormust on 
toonud omavalitsusele va-
litsuse poolt tehtud otsused 
(nt kodualuse maa maamak-
suvabastus, vajaduspõhine 
toimetulekutoetus), mille 
puhul riigijuhid on teinud 
otsuse, kuid analüüsitud ei 
ole, kui suur halduskoor-
mus sellega kaasneb. Nende 
ülesannete täitmiseks ole-
me teinud linnavalitsuses ka 
mitmeid ümberkorraldusi 
ja jaganud ümber tööüles-
andeid, et kõik valdkonnad 
oleks kaetud. Väikeses oma-
valitsuses ei ole probleemiks 
mitte see, et ametnikud 
oleks alakoormatud, vaid 
see, et tulenevalt omavalit-
sustele pandud kohustustest 
on ametnikel vaja tegeleda 
väga paljude ülesannetega.

Probleeme ei lahenda ka 
plaanitav haldusreform, sest 

praegusel kujul hakkavad 
teenused koonduma veel 
rohkem „tõmbekeskustesse“. 
Sarnaselt Kerstenile näen 
ka mina, et tulevik võiks 
olla kahetasandiline oma-
valitsus, kus need teenused, 
mida igapäevaselt ei vajata 
(näiteks ehitus, planeerin-
gud, hanked jms) võiksidki 
olla näiteks maakonnakes-
kuses, kuid igapäevased 
teenused (alusharidus, hu-
viharidus, esmased sotsiaal-
teenused, heakord) peaksid 
asuma inimesele võimalikult 
lähedal. Paraku ei ole prae-
guse haldusreformi kavas 
selline lahendus võimalik ja 
plaanitud on ellu viia tõm-
bekeskuste mudel.

Igal juhul on vähemalt 
kohalikul tasandil meil kõi-
gil võimalik kaasa rääkida ja 
suunata Võhma lähiaastate 
arengut – 20. oktoobril toi-
muvatel KOV valimistel saa-
me teha oma valiku ja valida 
volikogusse inimesed, keda 
usaldame juhtima Võhma 
linna järgneval neljal aastal.

Avo Põder
Linnapea

Küttesüsteem vajab pidevat hoolt
Selle sügise esimesed öö-

külmad on juba toad 
jahutanud ja joped kappi-
dest välja meelitanud. Idül-
lilisest sügispildist on veel 
puudu ahjus praksuv tuli 
ning suitsev korsten. Et soe 
kolle ei muutuks lõõmavaks 
tulekahjuks, jagame sinuga 
näpunäiteid, kuidas toast 
ohutult külma peletada.

Kutsu enne kütteperioo-
di algust kutsetunnistusega 
korstnapühkija, kes puhas-
tab suitsulõõrid, soemüüri, 
korstna ja ahju. Puhastami-
ne aitab tahma põlemist ära 
hoida. Tahmapõlengu leegid 
ei püsi vaikselt lõõrides, vaid 
lahmavad korstnast välja 
väga kõrgele ja kaugele. Li-
saks küttesüsteemi puhasta-
misele märkab korstnapüh-
kija asjatundlik silm selles 
ka puudusi. Tehtud töö koh-
ta väljastab ta akti, millega 
juhib perepea tähelepanu 
võimalikele ohtudele.

„Inimesed puhastavad 
igapäevaselt küttesüstee-
mi ise, kuid tahes-tahtmata 
jääb asjatundmatul silmal 
nii mõnigi oluline detail 
märkamata. Korstnapühkija 
poole pöördutakse aga vii-
mases hädas, näiteks kui ahi 
enam üldse ei tõmba,“ üt-
les korstnapühkija-meister 
Leo Kalme. „Küttesüsteemi 
puhastama tulnud korst-
napühkija ei tee oma tööd 
lihtsalt vaikselt ära, vaid 
annab ka näpunäiteid ise-
seisvaks lõõride puhastami-
seks. Ühtlasi viib asjatundja 
koduomaniku soojaallika 
eripäradega kurssi. Peami-

ne on, et kodu kütmine toi-
muks võimalikult ohutult,“ 
rõhutas Kalme korstnapüh-
kimise põhieesmärke.

Küttesüsteeme tuleb 
kogu kasutusaja vältel kor-
ras hoida, kuid kord aastas 
tuleb need hoolikalt pu-
hastada. Vajalike teadmiste 
ja oskuste olemasolul võib 
ühepereelamus iga-aastast 
korstnapühkimist teha ise. 
Kord viie aasta jooksul peab 
selle aga kutsetunnistusega 
inimene ette võtma. Kor-
termajade puhul on kvalifi t-
seeritud korstnapühkija töö 
vajalik igal aastal.

Ole hea ja aita ka vana-
vanematel ning abi vajaval 
naabrinaisel küttesüsteem 
üle kontrollida. Nii saame 
kõik rahulikumalt kütte-
hooajale vastu minna.

Ohutu kütmise lisainfo
Igal aastal saab ligi 300 

tulekahju alguse suitsu-
lõõris süttinud tahmast, 
katkisest küttekoldest või 
siis kütteseadme valest 
kasutamisest. Kõik taoli-
sed põlengud on võima-
lik ära hoida korstnate ja 
küttekehade regulaarse 
puhastamise ja hooldami-
sega.

Tavalisemad küttekol-
dest alguse saanud tule põh-
jused:
•	 katkised	 kütteseadmed	

(praod pliidis, kõver ah-
juluuk, iganenud materja-
list korsten jms);

•	 ahju	ülekütmine;

•	 lahtine	ahjuuks;
•	 valesti	 või	 omavoliliselt	

ehitatud küttekolded;
•	 pühkimata	korsten;
•	 küttekolde	 ette	 jäetud	

kergestisüttiv sodi/mater-
jal;

•	 rõivaste	 kiirkuivatamine	
kõrgel temperatuuril või 
lahtise tule juures;

•	 palju	 sädemeid	 tekitava	
materjali kütmiseks kasu-
tamine ahjus ja kaminas;

•	 plahvatusohtlike	 esemete	
ja olmeprahi põletamine.

Ohutu kütmise ABC
•	 Hoolda	 küttekollet	 (loe	

lähemalt pressiteatest).
•	 Ära	 küta	 rikkis	 küttekol-

let.
•	 Kasuta	küttesüsteemi	pa-

randamiseks elukutselist 
pottseppa.

•	 Enne	 tule	 süütamist	pühi	
tolm ja sodi küttekolde 
pealt ning eest.

•	 Tõsta	 ahju	 ja	 pliidi	 lähe-
dusest ära sinna suvel ko-
gunenud asjad.

•	 Puhasta	 kolle	 vanast	 tu-
hast.

•	 Küta	ahju	kvaliteetse	leht-
puu haluga.

•	 Ära	 viska	 koldesse	 värvi-
tud, immutatud, kemikaa-
lidega töödeldud puitu.

•	 Ära	põleta	olmeprahti.
•	 Hoia	 küttepuud,	 diivan,	

vaip jms kergesti süttivad 
asjad ahjust/pliidist kau-
gel.

•	 Ära	 mine	 magama	 või	
lahku kodust enne, kui 
kütmine on lõppenud.

•	 Siiber	 peab	 olema	 täieli-
kult avatud.

•	 Külmade	 ilmade	 korral	
küta üks ahjutäis kaks 
kuni kolm korda päevas. 
Pea meeles, et ahi hakkab 
korralikult sooja andma 
aja möödudes, mitte ko-
heselt.

Millal tuleb avada tõm-
beuks ja sulgeda siiber 
umbkoldega ahju puhul?

Umbkoldega ahjul (le-
vinud ahjud maamajades) 
puudub kolde all tuharuum, 
mille kaudu kolle õhku saab. 
Selle tõttu tuleb õhk koldes-
se läbi sisemise koldeukse 
(tõmbeukse). Enne kütmist 
tuleb kolle vanast tuhast pu-
hastada. Kui puud on sütti-
nud, pannakse tõmbeuks 
kinni, välisuks jääb lahti. 
Kui kütus 10–20 minuti pä-
rast intensiivselt põleb, võib 
välisukse koomale lükata. 
Välisukse võib aga lõplikult 
sulgeda alles siis, kui leeki 
pole näha ja ahju on jäänud 
vaid hõõguvad söed. Siibri 
võib sulgeda paarkümmend 
minutit pärast ahju välisuk-
se sulgemist. Soovitav on 
jätta väike pilu, mitte siiber 
täielikult sulgeda.

Restkolde puhul (levi-
nud puuküttega pliidid) su-
letakse koldeuks täielikult, 
kui puud on üleni leekides. 
Kolle saab õhku läbi tuha-
ruumi ja resti.

Siiber peab olema küt-
mise ajal täielikult avatud.

Kelli Talving
Päästeameti 

kommunikatsiooni-
osakond

Võhma linnas 
on korstnapühkija

21. ja 22. oktoobril.
Kes soovib korstnapühkija teenust, 
andke endast teada linnavalitsusse

hiljemalt 15. oktoobriks.

KoduõendusKommentaar artiklile 
“Tegevusprogramm Võhma linna jätkusuutlikuks valitsemiseks”

21. ja 22. oktoobril.
Kes soovib korstnapühkija teenust, 
andke endast teada linnavalitsusse
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Rassijate suvised rassimised

Kui pakkusime Teatrihoo-
vi poolt esinemisvõi-

malust Hansaööde ajal Vil-
jandis, siis kõlas Olev Rassi 
suust kohe: jah, me tuleme... 
ükskõik, mis ajal, mis kell... 
ööetendus? Õues? MUIDU-
GI oleme nõus mängima ka 
öösel! Pole probleemi! Tõeli-
sed teatrientusiastid! Leiame, 
et tegime ööetenduse tar-
vis väga õige ja väärt valiku. 
Lugu, mis lõbusalt naerutas 
ja teisalt pani ka tõsisemate 
asjade üle mõtlema. Lavasta-
ja Olev Rass kapten Mooney 
rollis sai hakkama meisterliku 
ümberkehastumisega.

Kogu trupp ansamblina 
kandis eneses palju energiat 
ja mängulusti.

Ane Purgas (Viljandi 
Teatrihoov, korraldaja)

Tosinast Teatrihoovi eten-
dusest Viljandi Hansaöö-

de raames jäi minule sügavalt 
meelde just Võhma Rassijate 
etendus, sest seda, nagu need 
näitlejad oma rolli sisse elasid 
ja rahvale endast kõik andsid, 
ei kohta harrastusteatris iga 

„Opal otsib meest“

Aiandusseltsi Kanarbik meeldejäävamad suveüritused
Suvi on aednikule tegus 

aeg. Vaatamata sellele 
on VAS Kanarbik liikmetel 
head tahet korraldada igal 
suvel mõni väljasõit, et uu-
distada teiste aiahuviliste 
tegemisi. Meenutades sel-
le aasta reise tulevad kohe 
meelde heatahtlikud naljad 
ja entusiastlikud taimejutud 
ning nagu alati, ka sel suvel 
päädisid meie huvireisid 
ikka rahulolu ja ihaldatud 
taimede hunnikuga. Mui-
dugi sellise taimehulga kor-
ral tuleb pärast reisi soovida 
hüvastijätu asemel hoopiski 
„Head istutamist!!!“

Natuke täpsemalt meie 
reisidest, et huvilised saaks 
aimu, mida me seltsis tee-
me. 20. aprillil käisime 
uudistamas Eesti tuntud 
sibullillekasvataja Sulev Sa-
visaare varaseid sibullilli. 
Arvestades asjaolu, et sellel 
aastal talv venis kuu jagu pi-
kemaks kui tavaliselt, olime 
tema aias esimesed külasta-
jad ning nägime tõesti kõi-
ge varasemaid kevadisi õisi. 
Sulevi taimevalik on väga 
mitmekesine ja huvitav. Li-
saks paljudele erinevatele 
krookustele õitsesid sel ajal 
erinevad võrkiirised. Neist 
põnevam oli roheliseõieli-
ne sort ´Sea Green´, mida 
võib pidada sibuliiriste are-
tustöö tipuks. ’Sea Green’ 
täpset õievärvi on raske 
kirjeldada. Selle õied lähe-
vad kollasest roheliseks ja 
siis hallikassiniseks. Tõeli-
ne värvidemäng, mida siia-

ni pole võrkiiriste sortidel 
olnud. Sulevi aias õitsesid 
veel peale võrkiiriste kaunid 
armeenia sügislilled, mis oli 
paljudele üllatuseks, kuna 
taime nimi viitab sügisele. 
Armeenia sügislille piim-
valgete õite puhas värv oli 
tugevaks kontrastiks ümb-
ritsevale õlgkollasele kulu-
värvile. Põnev oli veel see, 
et Sulevi aias on tekkinud 
roosakaslilla varjundiga ar-
meenia sügislille teisend. 
Hoolimata väga varasest 
ajast said ka selle aasta esi-
mesed taimeostud soori-
tatud. Enim meeldisid aia-
külastajatele transilvaania 
sinilille istikud.

Kokkuvõtvalt tahan öel-
da, et varakevade võlu seis-
neb pisikeste sibullillede 
värvikirevates õielaikudes, 
mida saavad näha ainult 
eriti julged ja pealehakkajad 
huvilised.

Samal päeval jõudsime 
käia ka Tartu Ülikooli Bo-
taanikaaias. Meie giidiks oli 

Sten Mander, kes tutvustas  
kasvuhoonetes soojamaa 
taimi. Sellist giidi tasub kii-
ta, sest tema jutt oli nii haa-
rav ning me ei märganudki, 
kuidas aeg lendas. Viimaks 
said ka botaanikaaia va-
rakevadised õueõied üle 
vaadatud ning kahetseda ei 
tulnud, sest kollektsioonid 
on erinevad. Ringkäigu ro-
sinaks oli Steni vastrajatud 
samblaaed, kus taimed olid 
esimest korda talvitunud. 
Samblaaed on Eestis uudne 
aiatüüp ning on põnev jälgi-
da, kuidas paljud aednikud 
on hakanud Steni eeskujul 
endale varjulisi aianurki tai-
mestama.

4. mail sõitsime juba 
teist aastat järjest Sigulda 
lillemessile. Üritus on võr-
reldes Türi lillelaadaga väik-
sem, kuid vaatamata sellele 
väga põnev. Iga huviline 
leiab sealt midagi meele-
pärast. Pakuti rohkesti ro-
dosid, siberi iirise uuemaid 
sorte ja okaspuude huvita-

vaid väiksekasvulisi vorme. 
Pärast messi, bussi taga-
istmel, oli palju arutamist 
nähtu sobivuse üle Eesti 
kliimasse. Loomulikult, seal 
kus kamp aednikke koos, ei 
puudu ka vimkad ja naer.

Suve keskel, täpsemalt 
13. juulil, põrutasime Ka-
gu-Eesti kaunitesse kodu-
aedadesse ning külastasime 
Järvselja taimeaeda. Suur 
taimeostusoov kannustas 
meid esimesena sõitma 
Järvseljale – toredasse koh-
ta, kus on eriline taimevalik 
ja toredad aednikud. Need, 
kel oli huvi kõige suurem, 
olid kodus põnevamad lii-
gid-sordid välja valinud ning 
kohapeal oli ainult taimede 
ülesotsimise vaev. Kõige po-
pim oli kareda päikesesilma 
sort ´Loraine Sunshine´, 
mis oli eksponeeritud sel 
kevadel ka Kanarbiku kor-
raldatud lillepäeval ning jäi 
meie liikmetele meelde oma 
kauni rohelise-valgekirju le-
hestiku poolest.

Taimeostud tehtud sõit-
sime külla Reet Palusalule, 
et näha tema kuulsat ingli-
se stiilis koduaeda. See oli 
võimas elamus, kus pilku 
püüdsid suured taimegru-
pid, mis olid oskuslikult pai-
gutatud, võttes arvesse tai-
mede kõrgust, värvi, vormi 
ja õitsemisaega. Märkamata 
ei jäänud ka muru, mis oli 
ülikvaliteetne. Uudistamist 
ja imetlemist jagus paariks 
tunniks. Nii toredas kohas 
ei saanud jätta grupifotot 

tegemata. Ühe istumisko-
ha juures rivistasime meie 
seltskonna üles ja nii jäigi 
pilt meie ilusat reisi meenu-
tama.

Enne Andres Vaasa 
aia külastust tegime väik-
se puhkepausi Kersti Kul-
la vanematekodus Põlvas. 
Jõudnud kohale ootas meid 
Kersti ema sooja koogi ja 
kuuma kohviga. Rõõmsat 
jutuvada jätkus tunnikeseks 
ja ega siis aiahuvilised loo-
bunud võimalusest nende 
ilusat koduaeda imetleda.

Andres Vaasa aed oli 
selle ilusa laupäevase reisi 
viimane sihtpunkt. Vastupi-
diselt Palusalu aia värvikül-
lusele ja püsikuterohkusele 
oli Andrese aed pigem par-
gilaadne, kus kasvamas suu-
res valikus puittaimi. Kui 
Andres on tuntud kui okas-
puude kollektsionäär, siis 
pärast aia laiendamist on 
sinna aeda istutatud palju 
lehtpuid ja -põõsaid. Ilusad 
vaated aia keskosast mis-

päev. Olev Rassi võiks lausa 
võrrelda mõne professionaa-
lse teatri näitlejaga. Kui ma 
poleks seda inimest enne 
etendust ringi kõndimas 
näinud, oleksin arvanud, et 
ongi selline kööbakas :). Sa-
muti imetlesin Natalja Rem-
meri vaba ja julget lavalist 
väljenduslaadi. Minu silmis 
õnnestus ööetendus tänu 
Rassijatele 100 protsenti. See, 
et rahvas etenduse lõppedes 
püsti seistes aplodeeris, oli 
kuhjaga ära teenitud. Õige 
tükk, õigel ajal ja õiges kohas. 
Suured tänud meeldiva koos-
töö eest ja uute kohtumisteni!

Marek Nõmm (Viljandi 
Teatrihoov, korraldaja)

20. juulil esines Rassijad 
Kurgjal C. R. Jakobsoni Ta-
lumuuseumis etendusega 
„Pisuhänd“. Muuseum tä-
histas oma 65. sünnipäeva 
konverentsiga, pärast mida 
sai nautida Eesti näitekir-
janduse klassikat võhmaka-
te esituses.

Need, kes tulid etendust 
vaatama eelarvamusega 
rahvateatri mitteprofessio-
naalse taseme suhtes, pidid 
pettuma. Nägin ise Rassija-
te esinemist esimest korda, 
olen kuulnud ja lugenud 
neist palju häid arvustusi 
ning tõesti, olen harva ko-
hanud rahvateatris nii head 
näitleja- ja lavastajatööd.

Etendus toimus õues ja 
vaatamata kõledale tuulele 
oli see hoogne ning naer-
da sai palju. Kõik näitlejad 
esinesid väga hästi. Peter 
Wüthrich Ludvig Sanderina 
tegi oma suurepärase  näit-
lejameisterlikkuse ja saksa 
aktsendiga tõetruu kada-
kasaksikust tõusiku rolli. 
Ingrit Suur mängis väga 
hästi nõudliku ja saksiku 
seltskonnaproua, Ludvigi 

abikaasa Matilde osa. Tar-
mo Suur Tiit Piibelehena 
suutis ka publiku silmis end 
karmile tulevasele ärihun-
dist äiapapale Vestmannile 
(Hubert Mathiesen) mee-
lepäraseks väimeheks ke-
hastuda, nende sõnaduell 
oli väga kaasakiskuv. Laura 
Luule Tiirmaa esituses oli 
täpselt õige pruut boheem-
laslikule kirjanikule  Piibe-
lehele – malbe ja pilvedes 
elav. Ja muidugi ei saa ka 
tänamata jätta mitmekülg-
set Maaja Vaaksi, kellel oli 
päris mitu ametit – näitleja, 
piletimüüja, õmbleja, kostü-
meerija.

Näitlejate tubli töö ja 
etenduse hoogsuse taga oli 
aga rõõm ära tunda pro-
fessionaalset lavastajatööd, 
mida tegi Olev Rass.

Loodan, et Rassijad ka 
edaspidi Kurgjale esinema 
tulevad, seniks aga Teile 
suur tänu ja loovat rassi-
mist!

Monika Jõemaa 
(C. R. Jakobsoni Talumuu-

seumi direktor)

IX teatrifestivali kolman-
da päeva publik valis oma 
lemmikuks meeosatäitjate 
hulgast Võhma näitetrupist 
Rassijad Peter Wüthrichi. Sel 
päeval astus üles üheksa eri-
nevat näitemänguseltskonda.

Neljandat korda Kuhjave-
res elamusi pakkunud Rassi-
jad oli lavaküpseks mänginud 
E. Vilde „Pisuhänna“. Kor-
raldajatena olime sunnitud 
seadma ajalisi piiranguid ja 
seetõttu nägime vaid esimest 
vaatust. Tänu samanimelisele 
filmile ja suurepärastele rolli-
täitmistele on lugu publikule 
tuttav, kuid Peter Wüthrichi 
mitte-eestlasliku tempera-
mendi ja kuraasiga mängitud 
roll vääris tunnustamist. Mä-
letan, et napilt jäi Peter ilma 
sellest tiitlist siis, kui män-
giti „Püve talus“ Passaia talu 
õuel. Lisaks avaldas muljet ka 

Rassijate lavakujundus, mis 
tekitas korraldajatel mõtte 
tulevikus anda välja eripree-
miaid ka näiteks lavakujun-
duse osas.

Külateatrite festivali oo-
tab ees juubeliaasta – 2014. 
aasta 16. ja 17. augustil oo-
tame näitetruppe Kuhjaver-
re kümnendat korda. Lavale 
ei mahu kindlasti enam 25 
truppi, nagu käesoleval aastal 
kolmel päeval, võib-olla vaid 
kümmekond. Kutse teatri-
peole saavad aga kõik 54 näi-
temängu seltskonda, kes on 
seni Kuhjaveres üles astunud. 
Kindlasti ei puudu peolt ka 
festivali patroon Kalju Ko-
missarov.

Edukat uut hooaega 
soovides,

Urve Mukk Kuhjaverest

Osalemine Kuhjavere teatrimaratonil

„Pisuhänd“

tahes suunas nõuab head 
taimede tundmist ja oskust 
neid omavahel sobitada, 
arvestades nende omadusi 
tärkamisest kuni sügisvär-
videni. Andres Vaasa on sel-
lega suurepäraselt hakkama 
saanud.

25. augustil toimus aian-
dusseltsi koosolek, kus anti 
viimast lihvi sügisese suu-
rürituse “Võhma juurikas” 
korraldamiseks. Lisaks eel-
nevale värskendati kultuu-
rikeskuse ees asuvaid lille-
peenraid. Seltsi liige Aide 
Vendla tõi kingituseks Võh-
ma linnale 30 taime kolmest 
uuest päevaliiliasordist, 
mille seltsi liikmed maha 
istutasid. Peenrad said uue 
multšikatte ja värske väli-
muse.

Suvehooaja lõpetas 14. 
septembril laat „Võhma juu-
rikas“ ehk Võhma juurika-
laat.

Helle Treier
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Kutsume huvilisi
11. oktoobril kl 18

Võhma  
kultuurikeskuse saali

• Arutame elu ja olude üle meie 
riigis ja omavalitsustes

• Külas on Riigikogu liige 
Helmen Kütt

• Tutvustame inimesi, 
kes kandideerivad 
kohalikel valimistel

Võhma linnas 
SDE nimekirjas

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Sidus ja kestlik riik algab 

tugevast, oma kogukon-
da parimal viisil teenivast 
omavalitsusest. Ka „tõm-
bekeskuste“ tõmbetuules 
peame oma linna juhtima 
perspektiivitundega.

Missugune valimisni-
mekiri ka välja ei tule ja oma 
plaanidest ei räägi, võiks ju 
uskuda – nad tõesti tahavad 
neid plaane täita. Möödub 
neli aastat.

Kui jätta kõrvale see, et 
omavalitsuse rahakott just 
paljut ei võimalda, on seda 
enam tarvis tõsist süvene-
mist otsustamisel ja pla-
neerimisel. Vaid valmisolek 
vastutust võtta ja tahe näha 
iseenda huvidest ja tänasest 
päevast kaugemale tagab 
arengu.

Inimestele meeldib vali-
miste eel lugeda konkreet-
seid lubadusi. Eriti konk-
reetsed paistavad asjad, 
objektid. Siiski on neist vähe 
kasu, kui nende kasutamist 
ei toeta tahe, vastutustunne, 
avatus, ettevõtlikkus.

Kõike lubatut-tehtut ei 
saa käega katsuda, aga seda 
tuntakse. Me kõik tahame 
tunda, et meie linna aren-
gust ja inimeste heaolust 
hoolitakse.
•	 Omavalitsuse ülesanne-

te täitmisel on mõistlik 
kaasata senisest enam 
partnereid teistest oma-

Esimene rida vasakult: Leida Kuld, Asta Kopli, Kairi Ibrus, 
Cilly Sarv.
Teine rida vasakult: Luule Tiirmaa, Kevyn Mäekivi, Ly Udikas, 
Mare Raudjärv, Elna Randmäe, Ingrit Suur, Ülle Helü, Ilmar 
Roosioks, Tiina Tart, Mati Tiirmaa.

nr 109 LUULE TIIRMAA  SDE Viljandimaa piirkonna esimees,  
 Võhma linnavolikogu liige, 
 eripedagoog
nr 110 ASTA KOPLI  pensionär
nr 111 TIINA TART  Võhma Gümnaasiumi huvijuht, 
 Viljandimaa Noortekogu liige
nr 112 CILLY SARV  emapuhkusel; ringijuht, kokk
nr 113 LEIDA KULD  SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse  
 koduõde, Võhma linnavolikogu liige, 
 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppur
nr 114 MARE RAUDJÄRV  Võhma Gümnaasiumi kokk
nr 115 ÜLLE HELÜ  Võhma lasteaia Mänguveski õpetaja
nr 116 ILMAR ROOSIOKS  Riigimetsa Majandamise Keskuse  
 metsur
nr 117 ELNA RANDMÄE  Tere AS
nr 118 KAIRI IBRUS  Võhma Gümnaasiumi õpetaja
nr 119 MATI TIIRMAA  OÜ Timori
nr 120 KEVYN MÄEKIVI  OÜ Helimulk juhatuse liige, Eesti  
 Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppur
nr 121 INGRIT SUUR  hambaarsti assistent
nr 122 LY UDIKAS  Võhma Gümnaasiumi õpetaja, 
 Võhma linnavolikogu liige

valitsustest, ettevõtete ja 
kodanikeühenduste seast.

•	 Oluline	 on,	 et omavalit-
suse palgapoliitika oleks 
vastandamist vältiv – iga-
ühe töö on meie omava-
litsuse arengu huvides ja 
väärib tunnustamist ning 
head palka.

•	 Meie	 lapsed	 peavad	 saa-
ma hea hariduse, alus-
tades alusharidusest. 
Lasteaiaõpetajate palgad 
peavad tõusma. Õpetaja 
kvalifikatsioon ja sellele 
vääriline tasu on olulised.

•	 Meie laste arengut pea-
vad vajadusel toetama 
tugispetsialistid (eripe-
dagoog, logopeed, sot-
siaalpedagoog), nende 
rakendamine peab olema 
võimalik nii koolis kui las-
teaias.

•	 Oluline	on omavalitsuste 
ja riigi koostöö aktiiv-
se tööpoliitika meetmete 
loomisel ja rakendamisel.

•	 Omavalitsuse	 kirjutama-
ta kohustus on tutvusta-
da aktiivselt kohalikke 
võimalusi ettevõtlusega 
tegelemiseks ja töökoh-
tade loomiseks. Töö- ja 
pereelu ühildamine on 
esmavajadus, mitte privi-
leeg.

•	 Oluline	 on	 muuta	 suht-
lemine linnavalitsusega 
lihtsamaks, parandades 
muu hulgas ka teenindus-
kultuuri.

•	 Meie	 linn	 kui	 elukesk-
kond vajab konkreetset 
plaani haljastuse ja hea-

korra osas. Vaid nii kuju-
neb linnaruum, mis pakub 
rahulolu lastele, noortele 
ja eakatele, kohalikele ja 
läbisõitnuile.

•	 Kiidame	oma	 linna	 logis-
tiliselt head paiknemist, 
aga ühistranspordigraa-
fikud toetavad aina vähem 
meie vajadusi. On oluline 
märgata neid muutusi ja 
vajadusi ning leida koos-
tööpartnereid, kellega 
olukorda parandada.

•	 Kõigeks	 selleks	on	vajalik	
tugev, nutikas ja mis-
sioonitundega omava-
litsus. Pikaajaline „asja 
juures olek“ ei taga ilm-
tingimata nimetatut. Vas-
tupidiselt – võib tekitada 
rutiini, mis võimaldab 
küll olla, aga mitte püsida 
konkurentsis. Seisval ja 
voolaval veel on erinevu-
sed. Koostöö ei tähenda 
üksmeelselt vaikides käe 
tõstmist. Arutelu ja kaasa-
mõtlemine, mitte üksnes 
volikogus ja linnavalitsu-
ses, vaid ka iga linnakoda-
niku poolt, on äärmiselt 
oluline.

Sotsiaaldemokraadid 
tajuvad vastutust iga inime-
se ja omavalitsuse ees. Kui 
teeme tugevaks oma linna, 
suudame teha tugevaks ja 
elamisväärseks kogu Eesti.

Oma ühist kodu saame 
kestvaks teha koostöös ja 
otsustusvastutust võttes.

Oleme valmis seda vas-
tutust võtma.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 123 
MARTIN REMMER

Võhma Gümnaasiumi  
12. klassi õpilane
Kaitseliidu liige
Juhendab Võhma Noorkot-
kaste tegevust

nr 124 
URMAS FELDMANN

Füüsilisest isikust ettevõtja
Abipolitseinik
Kaitseliidu Sakala maleva 
Võhma rühma pealik

nr 125 
VELLO LEHTLA

Töötanud autojuhina
Tegeleb pottsepatööga
Hobiks koroonamäng

nr 126 
LUULE TABUR

Eesti Põllumajanduse Aka-
deemia (lõpetanud 1968. a)
Töötanud zootehnikuna 
Võhma sovhoosis 1968–1975
Võhma kolhoosi zootehnik 
1975–1994
Väikeettevõtjana kauban-
duses 1994–2000
Hobiks korras koduaed, 
muusika

Valid Isamaa ja Res Publica Liidu, 
valid Võhma linna arengu, töökohad ja 

linnakodanike rahulolu.

Isamaa ja Res Publica Liit on erakond, kes hoolib 
linna igakülgsest arengust. Lähtume põhimõttest, 

et hea elukvaliteet peab Võhmas olema tagatud nii 
lastele, tööinimestele, eakatele kui ka linna külalistele.

1. Hooldust vajavad eakad ja puuetega inimesed pea-
vad olema kvaliteetselt hooldatud.

2. Kergliiklusteede vajadus on suurenenud, sest liik-
lus küllalt tihe, laste koolitee peab olema turvaline. 
Linnas peab olema rohkem pinke, millel saaksid 
inimesed jalgu puhata.

3. Tahame inimesteni tuua rohkem teavet Võhmas 
toimuva kohta, suurendame informatsiooni kätte-
saadavust.

4. Maksame paljulapselistele peredele kodutoetust 
oma elamistingimuste parandamiseks.

5. Töötuks jäänud vanemate lastele pakume osalist 
või täielikku vabastust lasteaia ja kooliga kaasneva-
test kulutustest, laste tegevuse toetamist huviringi-
des jne.

6. Loome rohkem huviringe, et sisustada noorte vaba 
aega.

7. Linnavalitsus peab olema kodanikele lähemal, ning 
tundma ja kasutama kõiki olemasolevaid võimalusi 
inimeste abistamiseks.

8. Linnavõim peab hoolitsema selle eest, et keegi ei 
jääks töö kaotuse tõttu nälga, ei kaotaks sihti ega 
satuks masendusse ning hätta oma lapsi kasvatades 
ja lähedasi aidates.

9. Toetame ettevõtluse teket ja arengut meie linnas. 
Uusi töökohti on vaja!

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 20. oktoober 2013
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9 ja lõpeb 16. oktoobril kell 18. Eelhääletada saab 14.–16. oktoobril kell 12–20, samal ajal saab hääletada ka väljaspool elukohta.

Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kell 9–20. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka 
kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Valimisjaoskond asub Tallinna tn 15, Võhma linn, Võhma Linnavalitsuse I korruse saalis.
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Hea võhmalane,

•	 Soovime,	et	 linnal	oleks	 jätkuvalt	korras	rahakott,	et	meil	oleks	soodus	keskkond	ettevõtjatele,	
mille esimeseks sammuks on linna maa munitsipaliseerida. Töökohtade säilitamine ja loomine on 
võtmeküsimus.

•	 Linna	arendamisel	on	oluline	kasutada	Euroopa	Liidu	struktuurifondidest	saadud	raha	efektiivselt	
ja kohalike elanike huvidest ning vajadustest lähtuvalt.

•	 Lapsed	peavad	saama	käia	kodulähedases	lasteaias	ja	koolis,	oluline	on	tagada	toimivad	tugitee-
nused (logopeed, psühholoog jms) ja hea haridus.

•	 Huviharidus	ja	sportimisvõimalused	peavad	jääma	tasuta	kättesaadavaks	kõigile	lastele.
•	 Tunnustame	ja	toetame	koostööd	noortega,	arvestades	nende	soovide,	huvide	ja	püüdlustega.
•	 Peame	oluliseks	tagada	inimeste	turvalisus	läbi	ennetustegevuse,	sotsiaaltöö,	järelevalve	ja	kesk-

konna kujundamise. Vajalik on tihe koostöö Politsei- ja Päästeameti ning teiste turvalisust tagava-
te organisatsioonidega.

•	 Muudame	linna	liikluskorralduse	lihtsamaks.
•	 Perearsti	teenus	peab	jääma	Võhmas	kättesaadavaks.
•	 Säilitame	ja	arendame	tegevusi	Päevakeskuses.
•	 Hoiame	ja	arendame	kohalikke	kultuuritraditsioone.	Säilitame	kultuurikeskuses	tasuta	huvitege-

vuse.
•	 Toetame	kodanikualgatusi	ja	vabaühenduste	loomist	ning	toimimist.
•	 Väärtustame	kogukonna	ühtekuuluvustunnet.
•	 Meie	ei	ole	nõus	tõmbekeskuste	Eestiga,	mis	liidaks	Võhma	linna	Suure-Jaani,	Põltsamaa	või	Tü-

riga.

101 Hannes Männik
102 Jana Arjus
103 Asta Laas
104 Tiiu Nõmm
105 Helve-Kaja Oss
106 Riina Pakane
107 Meelis Tults
108 Virgo Õitspuu

Valimiste aeg on oota-
matult kiiresti kätte 

jõudnud. Aeg on huvitav 
ja tahes-tahtmata peame 
mõtlema selle üle, mida 
meie linnas on hästi teh-
tud ning mida saaks pare-
mini. Võhma linn on vii-
masel kahel valimistsüklil 
elanud kahetist elu. Ühest 

otsas on linn teinud läbi 
väga korraliku arengu. 
Linn on suutnud teha väga 
suuri investeeringuid, 
olgu siin loetletud sooja-
trasside ja katlamaja reno-
veerimine, veemajanduse 
programmi elluviimine, 
spordihoone ja staadioni 
valmimine. Tubli on ol-

nud ka kolmas sektor, ra-
jatud on mänguväljakuid, 
remonditud ruume. Aga 
murelikuks teevad meid 
eelkõige üleriiklikud aren-
gud, mis on väga süga-
va jälje jätnud ka Võhma 
linna arengutesse. Oleme 
sunnitud olnud loobuma 
gümnaasiumi pidamisest, 

sest vähese õpilaste arvu ja  
gümnaasiumiosa riikliku 
rahastamismudeli muutu-
misega ei ole linn võime-
line gümnaasiumi üleval 
pidama. Rahva- ja töökoh-
tade arv maapiirkondades 
väheneb ja see toob kaasa 
ka linna tulubaasi languse. 
Lisaks kõigele on linnalt 

ära võetud ka teehooldus-
rahad. Leiame siiski, et 
sääraste tingimuste kiuste 
on Võhma linna väga hästi 
majandatud.

Kui meilt küsite, et 
miks kandideerime, siis 
meie peamiseks sooviks 
oleks jätkata tugevat ja 
kindlakäelist linna ma-

jandamist. Et märgataks 
ja tehtaks suuri asju ja vä-
hem virisetaks pisiasjade 
kallal. Ja et 20. oktoobril 
oleks Sul lihtsam vali-
kuid teha, siis tutvustame 
Keskerakonna nimekirjas 
kandideerijate peamisi 
seisukohti ja plaane tule-
vikuks.

Alati ei ole oluline raha, vaid 
tähtis on tähele panna ja kuulata 

oma linna kodanikke!

VALIMISLIIT KODULINN VÕHMA
Valimisliit Kodulinn Võhma nimekirjas kandideerivad inimesed väga 

erinevatelt elualadelt. Meie seas on asutuste juhte, tippspetsialis-
te, eraettevõtjaid, õpetajaid, lihttöölisi, põllumehi ja veel teiste erialade 
esindajaid. Meid kõiki ühendab soov, et linna juhtimine oleks võimali-
kult läbipaistev, tasakaalukas ja kohalikust huvist lähtuv.

Valimisliidu Kodulinn Võhma eesmärgid on tasakaalustatud eelarve 
ja sealjuures igasugused kodulinna arengut toetavad tegevused.

Valimisliit Kodulinn Võhma märksõnadeks on Võhma välisilme, 
Võhma linna ja ettevõtluse areng, sotsiaalhoolekanne, noorsootöö, 
kultuur, sport, vaba aeg. Suuname rohkem tähelepanu linna tänava-
te ja haljastuse korrashoiule. Muudame linnaliikluse paindlikumaks ja 
ohutumaks. Arendame kergliiklusteede võrgustikku ja paigaldame ohu 
kohtadesse ,,lamavad politseinikud”. Arendame koostööd ettevõtjatega 
ja igal võimalusel püüame töökohti tuua elukohale lähemale. Toetame 
ja nõustame ettevõtjaid, kes soovivad oma ettevõtet Võhmasse tuua. 
Tagame eakatele hoolitsuse ja vajalikud teenused. Kõiki abivajajaid ko-
heldakse väärikalt ja igale probleemile lähenetakse individuaalselt. Toe-
tame noorte osalust, et meie noortest saaks toimetulevad, aktiivsed ja 
kodukoha käekäigust huvitatud kodanikud, kes viivad tulevikus Võhma 
elu edasi. Propageerime tervislikku elulaadi, kaasates spordi- ja kultuu-
riüritustele üha rohkem inimesi. Toetame Võhma maine tõstmiseks eri-
nevate ürituste korraldamist.

Jätkame investeerimist Võhmasse, oleme avatud ja valmis koostööd 
tegema kõikide huvigruppidega. Tahame senisest oluliselt rohkem pöö-
rata tähelepanu koostööle. Üksteisega arvestades ja koostööd tehes 
muudame oma kodulinna paigaks, kus on kõigil hea elada.

Valimisliidu Kodulinn Võhma väärtuseks ongi väga paljude erialade 
ja huvialade esindatus ning need inimesed on huvitatud linna edasisest 
heast käekäigust.

Kutsume valijaid kohtumisele 
Valimisliit Kodulinn Võhma kandidaatidega 

pühapäeval, 13. oktoobril 2013 algusega kell 17.00 
kultuurikeskusesse.

127 Ago Vingissar OÜ Prenton juhatuse liige kalapüük, sasku
128 Jaan Voll Ettevõtja, nõrkvoolu süsteemid, kuuseistikute 

kasvatamine
mesilased, 
potipõllundus, male

129 Rainer Ahjupera ATKO GROUP bussijuht sasku, koroona
130 Annika Alliksaar OÜ Combimill pearaamatupidaja jooga, reisimine
131 Riine Ant Viljandi Maavalitsus noorsootöö spetsialist tervisesport, 

noorteüritused
132 Allan Anvelt OÜ Tonerex üldehitus talu taastamine, sasku
133 Ainar Ibrus Ampailon OÜ ehitaja helitehnika, hobisport
134 Lea Ibrus Võhma Linnavalitsus sotsiaalnõunik aed, lilled, lilleseaded
135 Toomas Israel Võhma Gümnaasium õpetaja mesilased, mälumäng
136 Vahur Juudas Kirivere Põhikool direktor muusika, mälumäng
137 Tiit Kruusimäe AS Võhma ELKO lukksepp arvutitega seonduv, 

aiandus
138 Janek Lindau Dii Ehitus OÜ juhatuse liige vana tehnika
139 Signe Maasalu FlashTrade OÜ õmbleja õmblemine, aiatöö, 

kokkamine
140 Kurmo Piirsalu Dii Ehitus OÜ meister noorkotkad, 

ajaloohuviline
141 Viljo Prantsus OÜ Prenton autojuht sport
142 Leida Püvi AS Võhma ELKO sauna perenaine käsitöö, aiatöö
143 Gunnar Raaga OÜ Aviator juhatuse liige kalapüük, sport
144 Ants Saluste Pensionär male, sasku, matkad 

loodusesse
145 Maili Talvistu SA Viljandi Haigla erakorralise meditsiini õde, 

koduõde
laulmine, käsitöö, 
tervisesport

146 Argo Teder Sakala Teed OÜ tööline lugemine, ristsõnad
147 Kuuno Tiitus EO Eesti Ühendus juhatuse aseesimees, 

Lahmuse Kool õpetaja
korvpall, aiandus

148 Enna Tikas Võhma Gümnaasium õpilaskodu kasvataja roosid, kunst, sport
149 Eha Trei AS Võhma ELKO juhataja asetäitja 

elamumajanduse alal
lugemine, aiatöö, 
käsitöö

150 Rein Vares AS Võhma ELKO juhatuse liige aiatöö, lugemine
151 Helina Vuks Võhma Konsum müüja tervisesport
152 Jaanus Võrk OÜ Prenton autojuht jalgrattasõit, autosport
153 Elke Klara Wüthrich OÜ Gift Line juhatuse liige ujumine, matkamineHea Võhma inimene, tule valima!
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SPORDIST

Linnapäevade spordivõistluste 
tulemused
Linnapäevadel tehakse alati palju sporti. Kas sel korral 

võisteldi palju ja siinkohal tahan välja tuua võistluste 
parimad.
Võrkpall (kolmeliikmelised võistkonnad):
I koht – Desperado (Mart Vingissar, Ricki Tikas ja Kaido 
Kaljula)
II koht – Veteranid (Agu Ots, Ivar Avik ja Viljo Prantsus)
III koht – 3 sõpra (Sten Maasalu, Erlend Ohno ja Jörgen 
Võsa)
Läbiviijad: Kuuno Tiitus, Ants Saluste.
Kiirmale:
I koht – Hillar Kuhi (Olustvere)
II koht – Üllar Tamm (Kõo)
III koht – Hardo Kampus (Tallinn)
Läbiviija: Üllar Tamm.
Sasku:
I koht – Rainer Ahjupera – Toomas Israel
II–III koht – Ilme Mägi – Tamara Parik
Kokku osales 22 paari. Läbiviija: Villu Ojassalu
Võhma–Põltsamaa veteranide jalgpall: 5:0.
Tänud Toivo Klampile meeskonna komplekteerimise eest 
ja Tauno Rämsonile hea vilepartii eest.
Võhma linna 2013. a lahtised meistrivõistlused lauaten-
nises:
Meesüksikmäng
I koht – Janis Svikis (Läti)
II koht – Urmas King (Pärnu)
III koht – Kuido Põder (Pärnu)
Naisüksikmäng
I koht – Valeria Sarõtševa (Pärnu)
II koht – Viktoria Kirpu
III koht – Helga Vasemägi (Jäneda)
Kokku osales 31 võistlejat. Tänud Indrek Valole ja Alek-
sandr Kirpule.
Koroona:
I koht – Ruve Koska
II koht – Rainer Ahjupera
III koht – Raivo Vares
Osalejaid 11. Läbiviija: Vello Lehtla.
Lastejooksust võttis osa kokku 21 võistlejat ja kõigile panid 
korraldajad välja diplomi ja šokolaadi ning õnnelikumad 
said Vudila Mängumaa OÜ poolt väljapandud kinkekaardi.
Tänan kõiki osalejaid ja Enno Rohelpuud võistluse läbivii-
mise eest.
Eesti meistrivõistluste III liiga jalgpallimatš SK Tääksi 
– Valga Warrior 3:1 (2 väravat Ricki Tikaselt, 1 värava lõi 
Jan-Erik Jegorov).
Võhma Rammumees 2013 on taas Romek Velt (Jõgeva).
Läbiviija: Indrek Kiik.
Traditsioonilise puusaagimise võistluse paremusjärjestus:
I koht – Ainar Ibrus – Aivo Ibrus
II koht – Aivo Peek – Janar Sepp
III koht – Lea Ibrus – Urmas Arulaid
Osales 6 paari. Läbiviija: Ants Saluste.
Väikest sportlikku katsumust oli ka Kesk-Eesti Peavalla-
vanema konkursil, kus peavallavanemaks osutus Anneli 
Siimussaar (Imavere).
Läbiviija: Peter Paul Wüthrich.

Aare Järvik, abilinnapea

Võhma linna spordi-
sõbrad osalevad juba 

mitmeid aastaid Põltsamaal 
toimuvatel jõe suve- ja tali-
mängudel. Nii ka sel aastal.

11. augustil kogunesid 
ka meie linna sportlased 
Põltsamaa linna kunstmuru 
jalgpalliväljakule, kus avati 
Põltsamaa jõe 39. suvemän-
gud. Tervitussõnad sport-
lastele edastasid osalevate 
omavalitsuste juhid, kes ka 
omavahel jõudu katsusid.

Meie linna esindas al-
lakirjutanu, kes juhtide 
võistlustel saavutas 4. koha. 
Kompaktselt läbiviidud 
võistlustel osalesid meilt 

veel petangimängijad, kes 
tõid Põltsamaalt koju ko-
guni kolmikvõidu. I koha 
said Ilmar Roosioks, Ivan ja 
Raivo Ignatov; II koha Ruve 
Koska, Indrek Kaalep ja Hil-
lar Puskar ning III koha Tiia 
Sepp, Ando Saar ja Heiti 
Pent. Soome kurnis sai kol-
manda koha Hillar Puskar.

Järgmised mängud pee-
takse ilmselt 2014. aasta 
septembris, mil saaksime 
meiegi paremini kaasata ka 
koolilapsi esindama oma 
linna au neil mängudel.

Aare Järvik, abilinnapea

Põltsamaa jõe XXXIX suvemängud

Kõigi suviste ahvatluste kiuste on petankarid rutiinse 
järjekindlusega teinud oma tegemisi. Juulilehe veer-

gudele jõudsid karikasarja viie esimese etapi tulemused. 
Edasi läks nii:

VI etapi võitjad: Rein Alliksaar, Raivo Vares
VII etapi võitjad: Ruve Koska, Raivo Ignatov

Pärast maha- ja kokkuarvestamisi on tulemused sellised:
Võhma 2013. aasta karikasarja
I koht – Raivo Ignatov
II koht – Raivo Vares
III koht – Rein Alliksaar
Võhma 2013. a meistrivõistluste võitjad üksikmängus:
I koht – Raivo Ignatov
II koht – Ilmar Roosioks
III koht – Raivo Vares
Võhma 2013. a meistrivõistluste võitjad paarismängus:
I koht – Hillar Puskar, Ruve Koska
II koht – Annika Alliksaar, Rein Alliksaar
III koht – Indrek Kaalep, Ivan Ignatov

Pidamata on veel Võhma meistrivõistlused triodele.
Järelkasvu e koolinoorte võistluse kolmas etapp ku-

junes väga pingeliseks. Võitjana väljus läbi suve stabiilselt 
hästi võistelnud Sven Lindau, keda ohustas Kim Wüthrichi 
väga hea mäng. Kolmandale kohale oli samuti tihe rebimi-
ne. Edu saatis lõpuks Tuuli Randmäed. Seda Kristiina Saare 
ja Tõnis Lindau ees. Tänu lastele, ilusat kooliaega ja kohtu-
miseni järgmisel suvel!

Petankarite nimel
Mati Tiirmaa, korraldaja

5. petangisuvi:  
teeme ise suve põnevaks

Pühapäeval, 15. septemb-
ril toimusid Põltsamaal 

vendade Saviaukude mäles-
tusvõistlused jalgpallis, kuhu 
oli juba mitmendat aastat 
osalema kutsutud ka Võhma 
veteranid. Mõnusat sügisil-
ma nautides turniir toimus 
ja esimeses mängus läksime 
kokku kohe Põltsamaa linna 
ja valla koondvõistkonnaga, 
mille koosseisu kuulusid ka 
mõned praegu maakondlikul 
tasandil võistlevad jalgpallu-
rid. Algus läks meil päris häs-
ti, asudes juhtima 3:0, kuid 
teisel poolajal said põltsukad 
oma mängu käima ning meie 
vanakesi hakkas piinama ka 
väsimus. Kuigi meie värava-
vaht Tanel Alliksaar mängis 
väravajoonel väga hästi, pol-
nud meil siiski kaotusest pää-
su. Tulemuseks 3:6.

Teises mängus olid meie 
vastasteks Põltsamaa noo-
red koolipoisid, keda pärast 
pikka üritamist ja tänu Kuu-
no Tiituse väravatele õnnes-
tus võita 3:2.

Turniiril osalenud Võh-
ma meeskond koosseisus: 
Tanel Alliksaar, Simon Bre-
reton, Indrek Jegorov, Too-
mas Aavasalu, Viljo Prant-
sus, Kuuno Tiitus, Mati 
Klamp ja Aare Järvik. Mees-
konna treener ja esindaja 
oli jalgpalliveteran Toivo 
Klamp.

Tore on vahel võistelda 
ja nautida ilusat ilma. Loo-
dame, et ka järgmisel aastal 
meid samasugusele turniiri-
le kutsutakse.

Aare Järvik

Jalgpalliveteranid Põltsamaal

Teade

ALATES 28. SEPTEMBRIST KELL 14 ALUSTAB 
HOOAEGA KOROONATUBA. Ootame koroona huvilisi!

SK Võhma

IX ümber Võhma linna jooks
pühapäeval, 29. septembril 2013 kell 12.00

Start Võhma gümnaasiumi eest (Veski tn 12)

Registreerimine 10.00–11.30

Vanuseklassid:
• kuni 12-aastased poisid ja tüdrukud
• 13–18-aastased noormehed ja neiud
• 19–40-aastased mehed ja naised
• 41–55-aastased mehed ja naised
• 56-aastased ja vanemad mehed ja naised

Vanuseklasside kolme parimat 
autasustatakse medalitega, 
võitjat karika ja eriauhinnaga.

Osalema on oodatud kepikõndijad ja matkajad!

Inimene kulgeb
aega mööda
kord rutates ajast ette
kord lonkides aegamööda
mõtlemata, et kell mõõdab aega
ja aeg inimest.
Siis aga ühel hetkel
kell näitab aega, et
aeg on täis.
Pole keerajat enam ja
kellgi jääb seisma.
Aeg ise on igiliikur...

(A. Saadik)

Kui kased vargsi kollaseid lehti poetama hakkasid, 
võttis hea sõber Heldur Kallas otsad selleks korraks 
kokku. Läks. Kaugele.

Heldur oli inimene, kel jagus kuni minekuni huvi 
kõige ümbritseva suhtes. Laul ja pillimäng tõid kodust 
välja, teiste hulka.

Praegu, valimiste eel, ütlevad inimesed, et nemad 
poliitikaga ei tegele. Heldur nii ei öelnud. Ta oli Võhma 
sotsiaaldemokraatide rakukese kujunemise juures ja 
huvitatult osalemas sellesisulistel üritustel. Elutarkus 
andis selleks julguse. Ta ei näinud vaeva leidmaks põh-
juseid, miks millestki loobuda, midagi tegemata jätta. 
Tegi kõiges kaasa, kuni jaksas. Aitäh talle selle eest. Ai-
täh talle meiega olemise eest.

Luule Tiirmaa
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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

Võhma Linnaleht
Tiraaž 950

Võhma Linnalehte esindab:
Angela Härm  tel. 437 7228

Aadress:
Tallinna 15
70603 Võhma

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

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.

ELVI-ASTRID VATSA 06.11.1932 – 17.07.2013
ERIKA LUTS 22.08.1945 – 29.07.2013
LINDA KIIMAN 14.02.1926 – 15.08.2013
HELDUR KALLAS 10.05.1931 – 02.09.2013

Mälestame

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/
elektroonikat, autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, 
rattaid, tööriistu, metalli jne. Transport, äravedu, 
demontaaž TASUTA!  Info 5894 7301.

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Üks 
sõna vabastab meid elu raskustest ja valust, see sõna on 
armastus”. Õigeid vastuseid laekus 32. Loosiõnn naeratas 
Marje Heilmanile (Heilman).
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. 182
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

Vanusevanker kaugusse vurab,
nii a� tad ta endaga ka� a viib.
Noorus kui lumi, m�  ajaga sulab
või hoop�  kui pihust pudenev liiv.

90 12.09  MINNA VEIBER
88 03.09  PETR CHIMOV
 24.09  LYDIA VÄLJAK
86 29.09  NADEZHDA KORZHINSKAYA
84 02.09  VILHELMINE LAAMAN
 10.09  VOLDEMAR OLESK
 27.09  ÕILME-LISETTE KOPPEL
83 09.09  ALIIS VAHTRA
82 05.09  MAIMO VARES
 06.09  EVI TURRO
75 07.09  MILVI LEIDUR
 16.09  ALEKSANDRA KURISTIK
 20.09  REIN RAAGA
70 13.09  ANTS LOIGU
65 14.09  TIINA LEIER

Naistantsurühm Lilleke ootab oma ridadesse uusi 
tantsijaid. Tants konti ei murra, aga hoiab hinge noorena.
Huvi korral võta ühendust meie juhendaja Heli Tammaiga 

tel 5814 5875

25. oktoobril kell 20
Võhma kultuurikeskus

avab hooaja TANTSUÕHTUGA.
Tantsuviisid bändilt Annely ja Ivar.

Pilet 4 eurot.
Oma osalemissoovist anna teada 
tel 5345 7584 Riinale.

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!

Soovime tänada kõiki meie sõpru, kes on meid pide-
valt rõõmustanud hooajaliste andide ja maiustustega.

Meil on alati hea meel teie külaskäigu üle!

Küünlavabriku neljakäpalised ja sulelised

1.oktoobril kell 13.00 Kabala mõisas 

PILISTVERE KIHELKONNA EAKATE PÄEV 
Terviseloeng, 
innustav vestlus 
Ingerisoomlaste Seltsiga, 
kammermuusika, 
isetegevuslaste 
esinemised.
Avatud mõisakohvik, 
soovijatele 
mõisaekskursioon. 

Oma osalemise soovist 
anna teada Riinale 

kultuurikeskusesse hiljemalt 
27. septembriks.

ÕNNITLEME SEPTEMBRIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

1. oktoobril 
alustab taas 

KÄSITÖÖRING, 
mida juhendab 

Võhma gümnaasiumi 
õpetaja Heli Lehis.

Kokkusaamised toimuvad 
teisipäeviti kell 16.00–18.00 
gümnaasiumi käsitöö 
klassis.

Ole uudishimulik ja tule 
näputöö saladustega 

tutvuma.
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