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Tervitused sünnipäevaks
Tere. Kuidas sul läheb? 

Mul läheb hästi. Sul on 
varsti sünnipäev. Mul just 
oli sünnipäev. Kuigi sündi-
mise aeg on meil ühte kuus-
se trehvanud, erineme nii 
sünniaastalt kui tähtkujult. 
Sinu vanust märgib päris 
ilus arv, selliseni võiks isegi 
jõuda. Oma praegust nime 
tean sind kandmas aga poo-
le minu eluajast.

Ütlesin, et mul läheb 
hästi. Ega see vale ole, aga 
igas argipäevas ei käändu 
keel seda siiski kinnitama. 
Kui näen enda kõrval ini-
mesi, kelle võimuses pole 
oma elukäigus midagi muu-
ta inimväärsuse suunas, siis 
tunnen, et ka minul ei lähe 
hästi. Kui näen, et inimesed 
ei saa oma riigis tööd, tun-
nen, et mul ei lähe hästi. Kui 
noortel pole võimalik enam 
aru saada, kas õppida seda, 
mis meeldib, milleks on 
eeldusi või millises ametis 
võiks hiljem rohkem palka 
saada, siis tunnen, et mul ei 
lähe hästi. Miks mind küll ei 
veena valitsusliidrite välja-

ütlemised stiilis „meil läheb 
hästi-oleme parimad-ma-
jandus on tõusuteel“?

Küllap mul on midagi 
viga. Olen optimist. Hästi 
informeeritud, See tähen-
dab – pessimist. Kellegi 
ütluse järgi pole pessimist 
muud kui hästi informee-
ritud optimist. Kes mind 
informeeris? Ise. Lugedes, 
kuulates, osaledes, elades. 
Kas see tähendab, et pessi-
mistide kujunemise vältimi-
seks tuleks mitte huvituda, 
mitte osaleda... ?

Ämmadest on ennegi abi olnud. Sünnipäevaks sulle lilleõis 
minu ämma aiast. Nagu näha, on ta loonud nii mõnedki tööko-
had – vähemalt mesilastele jagub tööd.

Luule Tiirmaa

Sakala Keskus – värskelt roosa kohtumispaik Viljandi linnas
Kaks aastat tagasi sule-

ti remondiks Viljandi 
kultuurimaja. Nüüd on vana 
maja renoveeritud ning ala-
tes 7. septembrist 2012 taas 
ametlikult avatud. Remon-
ditud ja uue juurdeehituse-
ga hoone ei ole saanud mitte 
ainult värske roosa välimuse 
ja uuendatud ruumid, vaid 
ka uue nime – Sakala Kes-
kus.

29. augustil 2012 kinni-
tas Viljandi Linnavolikogu 
Sakala Keskuse põhimääruse, 
mille järgi vastloodud Saka-
la Keskus on Viljandi Kul-
tuurimaja õigusjärglane.

Uue kultuurikeskuse 
eesmärgiks on pakkuda har-
rastus- ja huvitegevuse või-
malusi  ning täiendada linna 
kultuurisündmuste valikut, 
olles nii vahendaja kui ka 
looja rollis.

Lisaks kohaliku kultuu-
rielu korraldamisele koor-
dineerib ja haldab Sakala 
Keskus avatud noortetoa ja 
ekstreemspordihalli tege-
vust. Keskuse haldusalasse 
jäävad ka lauluväljak, II Kir-
simäe ja Kaevumäe lavad, 
Viljandi Linnaraamatukogu 

ruumid ning Kondase Kes-
kus.

Kapitaalremondi läbi-
nud maja tööd alustati 2012. 
aasta septembri algul Roosa 
Maja avapeoga. Roosaks 
Majaks nimetati uus keskus 
tähtsa sündmuse puhul see-
tõttu, et avapeo korraldami-
se ajal ei olnud veel õigust 
kasutada nime Sakala Kes-

kus. Nüüd korraldatakse 
Roosa Maja nime all muu-
sikasündmusi. Kord kuus 
leiavad aset kontserdid, 
mis kannavad nime „Roosa 
Maja unplugged“ ning peod, 
millel nimeks „Roosa Maja 
tantsuõhtud Viljandimaa 
ansamblitega“.

Juba 2. märtsil alguse-
ga kell 21.00 astub Sakala 

Keskuse suures saalis üles 
Super Hot Cosmos Blues 
Band, mille koosseisu kuu-
luvad rokkbändist Nevesis 
tuntud noormehed Janno ja 
Erki Reim, Bert Järvet.

Jaanuarikuus pandi Sa-
kala Keskuses algus kodu-
sele sündmuste sarjale, mis 
toob viljandlased õhtuti 
kokku tantsima ning tutvus-

tab kodukoha muusikuid. 
Tegemist on Roosa Maja 
tantsuõhtutega Viljandimaa 
ansamblitega. 22. märtsi 
tantsuõhtul tähistatakse 
ansambli Günf 35. sünni-
päeva. Juubelipeol on laval 
Günf & sõbrad.

Lisaks muusika- ja tant-
susündmuste sarjale on 
Sakala Keskuses igal kol-
mapäeval võimalik fi lme 
vaadata. Sügisel alustas Sa-
kala Keskus kinoõhtutega, 
mis nüüdseks kannavad 
nime kinokolmapäevad.

Veebruarikuus jõuab 
kinosõpradeni uus Eesti 
fi lmi toodang ning samuti 
väike tagasivaade. Suures 
saalis linastub uus kolmest 
lühifi lmist koosnev kassett 
„Karikakramäng II“ ja „Ela-
vad pildid“. Mõlemas fi lmis 
teeb kaasa Eesti näitlejate 
paremik.

Väikese värskenduse ki-
noprogrammi toob küün-
lakuus pesamunakino algus 
ehk üldtuntuma nimetusega 
beebikino. See on võimalus 
värsketel lapsevanematel 
tulla hommikupoole pisi-
põnniga Sakala Keskusesse 

fi lmi vaatama. Beebikino 
seanssidel on saalis heli 
tavalisest vaiksemaks kee-
ratud, on veidike valgust 
ning võimalus istuda toolil 
või end põrandal sisse sea-
da. Vanematele vendadele-
õdedele on omaette män-
gunurk. Esimene beebikino 
seanss leidis aset 14. veeb-
ruari hommikul kell 11.00. 
Vaadata sai siis uut Eesti 
lühifi lmide kogumikku „Ka-
rikakramäng II“. Järgmine 
seanss toimub 28. veebrua-
ril kell 11.00 fi lmiga „Elavad 
pildid.“

Keskuse programmi väl-
ja töötades soovitakse pak-
kuda uut, kuid samas jätka-
ta ka Viljandi Kultuurimaja 
ajast pärit inimestele süda-
melähedaseks muutunud 
sündmuste korraldamist.

Sakala Keskus tervitab 
oma uusi ja vanu sõpru ning 
ootab kõiki külla. Vaatama, 
kuulama, tegutsema, jälle-
nägemisrõõmu jagama.

Maris Aarna
Sakala Keskuse

 turundusjuht

Või on see lihtsalt kesk-
eakriis? Uudiseid vaadates 
tunnen tülgastust, „Fooru-
mit“ kaedes tekivad mee-
leoluhäired, „Vabariigi ko-
danike“ puhul sügelus. Siis 
veel „Zeitgeist“. Mis toi-
mub? Millal sul keskeakriis 
oli? Kas riigi sellise vanuse 
juures on see üldse olnud 
või ootab alles ees? Sul on 
ju mitmesuguseid kriise 
olnud, küllap tead, kuidas 
neist välja tulla.

Loodan, et see minu 
kriis ka möödub. Praegu 
suudan rõõmu tunda oma 
tegemistest, perest, hobi-
dest, aastaaegade vaheldu-
misest Eestimaal ja sellest, 
et ikka veel on neid inimesi, 
kes ühiskondliku teabega 
kaasnevaid nähtusid (sü-
gelus, iiveldus jmt) ületades 
ümbritseva vastu huvi suu-
davad tunda.

Soovin sulle, et sa oma 
eas (inimese puhul väga 
kõrge) säilitaksid vaimse 
painduvuse, vitaalsuse, ja 
kindlasti ka füüsilise vormi. 
Palju õnne sulle sünnipäe-
val!

Hinge pisaratest sulle
pärga püüdsin kududa;
hõlmad lahti hoia mulle,

hinge ilu – Eestimaa!

L. Koidula

Parimad soovid 
Eesti Vabariigile ja 
õnnitlused eestlastele 

igal pool 
Eesti Vabariigi 
95. aastapäeval!

Linnalehe toimetus
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Viljandi maavalitsuses jätkuvad 
energiasäästu alased konsultatsioonid
Viljandi maavalitsuses 

hakkab ekspert taas 
andma huvilistele nõu, 
kuidas igapäevaselt säästa 
elektrit ja sooja ning kuidas 
tuleb õigesti ehitust planee-
rida. Tasuta konsultatsioo-
nid on kavas ühel päeval 
nädalas, teisipäeviti kella 
10–16. Esimene konsultat-
sioon leidis aset teisipäeval, 
12. veebruaril ning esialgu 
kestavad need kuni mai lõ-
puni.

„Energeetikaalase tasuta 
konsultatsiooni võimalus on 
suurepärane. Eesti inimesed 
on harjunud oma muredega 
ise toime tulema, kuid see ei 
peaks alati nii olema. Eriti 
nii keerulises valdkonnas 
kui seda on energeetika,“ 
rääkis Viljandi maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna juhataja Kaupo Kase. 
„Soojustamise ja seeläbi 
energiasäästmise eesmärgil 
tehtavad vead võivad hiljem 
väga kalliks osutuda. Suuri 
investeeringuid n-ö üle jala 
teha ei ole otstarbekas. Just 
ehituste planeerimise faasis, 
enne kevad-suviseid ehitus-

töid on konsultatsioonist 
kõige enam kasu.“

Konsultant tuleb Tartu 
Regiooni Energiaagentuu-
rist ning tema poole saavad 
pöörduda kõik inimesed, 
kellel on küsimusi energia-
kasutamise ja energiasäästu 
kohta hoonetes ning kesk-
küttevõrgus. Oodatud on 
eraisikud, korteriühistute 
juhid, ettevõtjad, valdade 
ehitusspetsialistid jt. Kon-
sultant juhatab kätte õige 
teeotsa, kuidas paremini 
majandada ja planeerida 
edasisi toiminguid hoone-
tel, mille energiakulud on 
suured. Samuti võib saada 
abi energeetikaalase projek-
ti kirjutamisel või arutleda 
selle idee üle.

Sarnaseid konsultat-
sioone korraldatakse ka 
mujal maakondades ning 
eksperdi Tiit Pika sõnul on 
ette tulnud nii lihtsamaid 
kui keerulisemaid muresid. 
„Aga ei ole oluline, kas mure 
on väiksem või suurem – la-
hendust vajab see ühtemoo-
di.“ Inimesi on huvitanud, 
miks kommunaalkulud on 

siiski nii kõrged, kuigi tun-
dub, et hoone on soojapidav 
või isegi renoveeritud; kas 
valida soojustuseks penop-
last või kivivill; kas ja kuidas 
kasutada päikesepaneele 
jne.

„Meie majad on sageli 
jõudnud seisu, kus niikuinii 
tuleb olukorra parandami-
seks midagi tegema hakata. 
Siis peabki läbi mõtlema, 
kui suurelt ja millised tööd 
ette võtta, et saada ener-
giasäästlikum ja kõige tasu-
vam tulemus. Ühtlasi saa-
vutada maja hea välisilme 
läbi soojustamise,“ selgitas 
Pikk. „Igati tuleks vältida 
olukordi, kus kortermajades 
hakatakse üksikute korteri-
te seinu seestpoolt soojus-
tama, sest see on võimalus 
hallituse tekkeks ja seab 
ohtu tervise,“ tõi ekspert 
näite.

Konsultatsioonile saab 
tulla Viljandi maavalitsuse 
hoonesse (Vabaduse plats 2, 
tuba 210) teisipäeviti alates 
12. veebruarist kella 10–16. 
Eelregistreerimist vaja ei 
ole. Kui keegi soovib kon-

sultandiga eelnevalt aega 
kokku leppida, siis telefonil 
525 3868 ja e-postiaadres-
sil tiit@trea.ee saab samuti 
ühendust võtta. Kohtumise-
le võiks kaasa võtta materja-
le objekti kohta, mille kohta 
soovitakse küsida. Kui sel-
gub, et kindlasti oleks vaja-
lik konsultandiga kohapeale 
minna olukorraga tutvuma, 
siis lepitakse ajas ja võima-
lustes eraldi kokku.

„Usun, et Viljandi maa-
konna inimesi energiasääs-
tu teema huvitab ja seetõttu 
otsime erinevaid võimalusi 
pikaajaliseks koostööks eks-
pertidega,“ kinnitas Kaupo 
Kase. „Heaks näiteks on ka 
taoliste tasuta konsultat-
sioonide pakkumine. Need 
olid maavalitsuse ruumes 
kavas eelmise aasta oktoob-
rist detsembrini ning jät-
kuvad nüüd pärast väikest 
vaheaega kuni mai lõpuni.“

Tiina Pihlak
Viljandi Maavalitsus

avalike suhete nõunik

Võhma Ajaloo Sõprade Selts korraldab

3. märtsil kell 11 
Võhma kultuurikeskuses 

konverentsi
Võhma kultuurijuhi ja tunnustatud rahvatantsuõpetaja 

Roman Pärna
100. sünniaastapäeva 

mälestuseks.

Ootame huvilisi ja kaasarääkijaid sel päeval Võhma 
kultuurikeskusesse.

Sealhulgas on muljeid jagama oodatud ka Roman Pär-
na juhendatavate naistantsurühmade tantsijad:
Virve Markina, Reet Kallaste (Rommi ajal Lindeberg), 
Saime-Helene Valo, Helju Pata, Reet Lauk, Aino Piir-
salu, Mai Põldma, Elma Koort, Liia Ots, Valli Veski, Elle 
Epro, Laine Timps, Leida Lehtla, Valli Teor, Silvi Veiper, 
Eha Klamp, Merike Kalistratov, Helje Jõemaa, Elle Va-
res, Eret Koort, Ulve Kannimäe, Maie Valm (Rannala), 
Tiiu Vindi, Hilja Õitspuu, Rutt Salla, Anne Kallaste, Tea 
Jaanus, Luule Kikas, Eha Laaman, Anne Hajanen, Lea 
Remmel, Evi Mustik, Leili Võrk, Leili Piirits, Vaike-Aivi 
Sillat, Rauni Noor.

27. märtsil kell18.00 
Võhma kultuurikeskuses

kultuurikeskuse näiteringilt Rassijad etendus

Eduard Vilde 

„Pisuhänd“.
Pilet 
3 eurot, õpilased 1,50.

Märtsikuu üritused kultuurikeskuses:

Niimoodi kutsusid teda 
nii noored kui vanad 

ja tundsid kõik Võhma ela-
nikud.

Ei ole võimalik numbri-
liselt üles lugeda, kui suur 
hulk huvilisi tema juhen-
damisel esimesed tantsu-
sammud tegi. Arvan, et 
suurem osa Võhma rahvast. 
Tol ajal tantsisid enamasti 
kõik õpilased, lisaks nende 
vanemad. Uskumatu, aga 
meenutades oma kooliae-
ga, siis oli tantsimine lausa 
„kohustuslik.“ Laulmine sa-
muti. Koolipeod toimusid 
kultuurimajas ja kestsid nad 
hiliste õhtutundideni, sest 
esinejaid oli palju.

Tantsuproovides oli 
Rommi väga nõudlik. När-
viliselt häält tõstmas ei 
kuulnud ma teda kunagi, 
aga kurja nägu oskas teha 
küll. Kui ikka punt teisme-
lisi koos, siis kord kippus 
käest kaduma. Tantsiti tol 
ajal kõikide rahvaste tantse 
ja mingi vale või ebatäpne 
samm või liigutus ei tulnud 

Meie Rommi
kõne allagi. Lihvisime siis 
seda üht või kaht sammu 
tüdimuseni. Eriti hull minu 
jaoks oli see, kui Rommi 
meid, tüdrukuid, poiste osi 
tantsima pani. Siis pidid ju 
igasuguste grimassidega 
oma pahameelt väljendama 
ja kui sellega vahele jäid, 
passisid ukse taga ning selle 
võrra kestis trenn kauem.

Aga erinevatel ülevaa-
tustel ja võistutantsimistel 
olime nagu „kalad vees“, 
ikka Rommi nime ja tegude 
taustal. Tantsijad oli tol ajal 
nagu Võhma kaubamärk, 
kui nii tohiks nimetada. 
„Tantsuisana“ oli ta tuntud 
ja tunnustatud Eestimaa eri 
paigus. Tema teine kodu 
oligi kultuurimaja. Nüüd 
olen mõelnud ja imestanud, 
kuidas on üldse võimalik, 
et ühes inimeses on nii to-
hutult vaimu, energiat ja ka 
füüsilist jõudu sellise hulga 
rahvaga töötada. Kusjuu-
res mäletan ma teda nende 
suurte tegude juures ikkagi 
suhteliselt tagasihoidliku 
inimesena. Tema tantsijad 
ja tantsud rääkisid iseenda 
eest. Peale rahvatantsu õpe-
tamise genereeris ta karak-
tertantse, õpetas ja tantsis 
ise. Tema rõõm ja kurbus, 
öö ja päev oligi tantsimine.

Elu murdepunk oli 
kultuurimaja põleng. Hä-
vis Rommi elutöö ja teine 
kodu. Vaim hääbus. Seda 
kaotust Rommi hinges on 
raske ettegi kujutada.

Seda Võhma suurmeest 
peab meenutama ja temast 
võiks teada saada ka uusela-
nik, sest see mees on oluline 
osa Võhma aja- ja kultuuri-
loost.

Mul on hea meel, et 
Võhma Ajaloo Sõprade 
Selts on võtnud ette Võhma 

kultuuritegelase ja tantsu-
juhi, Roman Pärna elulugu 
tema 100. sünniaastapäeval 
tutvustada. Kohtumiseni 3. 
märtsil kell 11.00 Võhma 
kultuurikeskuses.

Riina Pakane

Head lemmiklooma 
omanikud!
Tuletame meelde kõi-

gile loomaomanike-
le, et omale looma võttes 
peab arvestama sellega, et 
tema järelt tuleb koristada 
ja seda ka õues.

Kuigi iga lemmikloo-
ma omanik on kohustatud 
koristama looma poolt 
reostatud trepikoja, tä-
nava, pargi, haljasala või 
muu avaliku koha, ei täida 
seda nõuet siiski kõik.

Kohe on saabumas 
kevad ning lume sulades 
on olukord üsna hull, kui 
kõik loomaomanike hoo-
limatusest lume alla jäetud 
hunnikud päevavalgele il-
muvad. Ei ole just meeldiv 
kevadel looma väljaheide-
te vahel jalutada ja vahel 
ka tahtmatult seda taldade 
küljes koju kaasa tuua.

Avalikus kohas looma-
ga jalutades tuleb kaasa 

võtta kott, millesse vaja-
dusel korjata väljaheide 
ning toimetada see oma 
prügikasti.

Kaaskodanike rahu 
ja turvalisuse tagamiseks 
tuleb loomapidamisel jär-
gida linnavolikogu poolt 
kehtestatud koerte ja 
kasside pidamise eeskir-
ja. Eeskirja rikkujale saab 
määrata 400 euro suuruse 
trahvi.

Kindlasti on palju loo-
maomanikke, kes korista-
vad oma lemmikute järelt 
ning loodame, et selline 
käitumine aastatega kas-
vab.

Jääme lootma Teie 
mõistvale ja heatahtlikule 
suhtumisele kaaslinlastes-
se.

Võhma Linnavalitsus

Rommi tegevus ei piirdunud ainult õpetamisega, vaid ta osales 
ka ise aktiivselt tantsunumbrites. Kirglikus hispaania tantsus 
on Rommi partneriks Aino Johanson. Foto erakogust.

03. märts kell 11.00 Roman Pärna 100. sünniaastapäeva konverents
05. märts kell 18.00 Kontsert Maarika laulusõpradelt. 
 Omaloominguliste laulude ja poiste laulude põimik.
09. märts kell 20.00 Naistepäeva seltskonnaõhtu ansambliga VESKIKIVI
10. märts kell 11.00 Mälumäng
18. märts kell 18.00 Etendus PISUHÄND

Jälgige kindlasti reklaami reklaamtahvlitel,  
sest mõned ettevõtmised võivad veel lisanduda.
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Õpetaja Silva Muriku päev
Luuletused Eestimaast
Ja muudki …

Vastlapäev

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem

Eile nägin ma 
Eestimaad!

Nii käib kada ajamine. (Fotod Tiina Tart)

8. klassi õpilased kirjutasid 
kirjanduse tunnis Juhan Liivi 
ja Ott Arderi eeskujul luule-
tusi pealkirjaga „Eile nägin 
ma Eestimaad“. Eestimaa 
sünnipäeva puhul avaldame 
mõned neist.

*
Eile nägin ma Eestimaad!
Mets see on me riigi rikkus,
kartulipõllud talumehe nuhtlus,
suitsusaunad meie uhkus.
Eile nägin ma Eestimaad!
Eile nägin ma Eestimaad!
Jaanipäeval rahvas möllab,
laulab, tantsib nii kuis jaksab.
Maamees aina heina segab,
linnahärra mere ääres peesitab.
Eile nägin ma Eestimaad!
Eile nägin ma Eestimaad!
Kuigi eestlasi on vähevõitu,
on meis palju jonni ja jaksu.
Eile nägin ma Eestimaad!
See on minu kodumaa.

Edvard Maasalu
8. klass

*
Eile nägin ma Eestimaad!
Suuri lumehangesid,
väikseid käpajälgesid.
Nägin lapsi kelgutamas,
suuri poodi tormamas.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin tubades valgust.
Nägin õues pimedust,
mida valgustas öösel kuu.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin närbunud 
põõsaid-puid.
Nii on Eestimaal meil talvel.
Eile nägin ma Eestimaad!
Eile nägin ma Eestimaad!

Kätlin Häidma
8. klass

12. veebruaril tähistati 
koolis vastlapäeva, nii nagu 
igal pool mujalgi.

Õpilased olid jaotatud 
kahte vanuserühma: 1.–7. 
klass ja 8.–12. klass. Noo-
rematel õpilastel oli kolm 
lühendatud tundi ning see-
järel pakuti käsitööklassis 
neile teed ja küpsiseid. Pä-
rast seda läksid õpilased 
välja talverõõme nautima. 
Tegevusteks olid eesti va-
nad rahvamängud mood-
sas kuues: silmad kinni 
seale saba külge panemi-
ne, tandemsuusatamine, 
köievedu kilesussides, kada 
ajamine, kelgumäel liu 
laskmine, jalgpall lumes ja 
karkudel kõndimine. Võist-
konnad koosnesid erineva-
te klasside õpilastest. Nii 
tekkis võimalus suurematel 
väiksemaid aidata ja juhen-
dada. Mõnedes võistkon-
dades tekkis ka segadust 
eri punktide vahel liikumi-
sel ja väiksemad kippusid 
maha jääma. Alguses oli 
ilm ilus, aga peaaegu kohe 
hakkas paksu lund sadama. 
Pärast seda, kui kõik tege-
vuspunktid läbitud, läksid 
õpilased sööklasse oasuppi 
ning vastlakuklit sööma.

Suurematel õpilastel 
oli neli lühendatud tundi, 
pärast mida pakuti neilegi 
küpsist ja teed. Siis läksid 
õpilased välja ning igale 
klassile andis huvijuht Tii-
na Tart ülesandeks ehitada 
lumest skulptuur, mis ku-
jutab madu. Iga klass sai 
kooliõuel valida sobiva lu-
mehunniku, mille traktor 
oli kokku lükanud. Skulp-
tuuri oli võimalik ka kau-
nistada erinevate värvide-
ga. Lumesadu oli endiselt 
tihe ning seetõttu ei jäänud 
värvid hästi kujudele pea-
le. Igal klassil tulid välja 

omamoodi ilusad erilised 
lumemaod. Kui kujud olid 
valmis, läksid needki õpi-
lased sööklasse oasuppi ja 
vastlakuklit sööma.

Kokkuvõtlikult öeldes 
oli tore vahelduseks viibida 
ka väljas paksu lume sees.

Agnessa Koobas
8. klass

Karkudega käimisega on nii, et seda kas oskad või ei oska. Andrei oskab!

10. ja 11. klassi ühisloominguline madu.

Kui veel natuke sikutada, on võit käes! 

Arvuti – kas lapsehoidja? Sõber? Ajaröövel?
Meie uurimise eesmärk oli 

teada saada, kui palju 
meie kooli õpilastest kasutavad 
arvuteid, ning kui palju vaba 
aega kulub neil arvuti taga istu-
des.

Me koostasime selle teada-
saamiseks igale klassile küsi-
mustiku. Kokku vastas 159 õpi-
last. Selgus, et kõigil vastanuil 
on kodus arvutid. 159 vastanul 
oli kokku 219 arvutit, sellest 108 
lauaarvutit ja 111 sülearvutit. 
Sellest saab järeldada, et palju-
del õpilastel on kodus kasutada 
nii laua- kui sülearvuti. Kõik 
õpilased ei käi arvutis iga päev. 

Iga päev kasutab arvutit 123 
õpilast. Kogu oma vaba aja vee-
dab arvutis 17 õpilast.

Enim külastatavad veebile-
hed internetis on Youtube (141 
vastanuist), Facebook (130) ja 
eKool (121). Loodame, et neil 
õpilasel, kes eKooli ise ei külas-
ta, teevad seda lapsevanemad.

Nooremad õpilased mängi-
vad arvutis palju, aga vanemad 
õpilased alates 9. klassist hakka-
vad sellest välja kasvama. 37-st 
vastanud 9.–12. klassi õpilasest 
mängib kaheksa arvutimänge.

1.–7. klassist on 38 õpilasel 
kodus arvuti kasutamisel seatud 

piirangud, samuti ühel 12. klas-
si õpilasel. Ülejäänud õpilastel 
arvuti kasutamise piiranguid ei 
ole.

Uurisime ka, milliseid tei-
si hobisid on õpilastel arvuti 
kasutamise kõrval. Vastanuist 
141 õpilast leiab aega sõprade-
ga koos veetmiseks, 127 õpilast 
vaatab ka televiisorit, 100 õpilast 
käivad huviringides ning 60 õpi-
last loevad vabal ajal raamatuid.

Agnessa Koobas
Sanna Härm

8. klass
Õpilaste ajaveetmisviisid arvutivabal ajal.
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Õpetaja Silva tööpäev

Õpetaja Silva koos sõbra Fergiga. 

Alates sep-
tembrist on 

meie koolis õp-
pealajuhatajaks 
ning 8. klassi klas-
sijuhatajaks õpe-
taja Silva Murik. 
Võhma Gümnaa-
siumis on ta lapsi 
õpetanud aastast 
1992. Me otsusta-
sime, et uurime, 
kuidas näeb välja 
tema tööpäev. Ta 
oli väga lahkesti 
nõus meile oma 
tööpäevast rääki-
ma.

Õpetaja Silva 
ärkab tööpäeva-
de hommikul kell 
6.30. Olustverest, 
kus õpetaja Silva elab, tuleb 
ta Võhmasse tavaliselt kas 
autoga või bussiga. Vasta-
valt võtab tööle jõudmine 
aega kas 10 või 15 minutit. 
Et ta käib esmaspäeviti ja 
neljapäeviti Olustvere koo-
lis õpetamas 9. klassi ühele 
õpilasele saksa keelt, siis ta 
tuleb neil päevadel tavali-
selt Võhmasse tööle autoga. 
Ülejäänud päevadel kasutab 
ta tööle jõudmiseks bussi.

Õpetaja Silva tööpäe-
vad Võhma Gümnaasiumis 
on sellised, et hommikul 
ta loeb e-maile ning an-
nab klassidele tunde. Kolm 
korda nädalas annab ta 7. 
klassile saksa keele tunde 
ning ühel korral nädalas 

8. klassile karjääriõpetust. 
Lõunapausi õpetaja otseselt 
ei pea. Kui aega on, siis käib 
ta esimesel söögivahetunnil 
kooli sööklas söömas ning 
kohvi joob siis, kui aega 
üle jääb. Muul ajal tegeleb 
õpetaja Silva nende asjade-
ga, mida õppealajuhataja 
tegema peab. Näiteks on 
tema ülesandeks tunniplaa-
ni koostamine ja koolitusel 
viibivatele või haigestunud 
õpetajatele asendajate mää-
ramine. Ametlikult peaks 
lõppema õpetaja Silva töö-
päev kella neljast, aga tavali-
selt venib tööpäev poole viie 
või viieni. Vahel on õpetaja 
Silva pärast tööpäeva väsi-
nud, vahel mitte. Aegajalt 
peab ta ka kodus tegema 

Kui pere kolib maale, 
võib neid tabada tal-

vehommikul halb üllatus. 
Teed on kinni tuisanud ja 
kooliõpilased istuvad lume-
vangis. Sahamehed töötavad 
puhaste teede nimel kas või 
silmad peast, aga igale poo-
le siiski õigeks ajaks ei jõua. 
Kindlasti ei tule kasuks, kui 
ühes piirkonnas on ainult 
üks lumesahk. Õpilased jää-
vad terveks päevaks koju ja 
sisutavad aega magamise ja 
arvutis olemisega.

Kuidas tagada, et õpila-
sed sama päeva kooliasjad 
õpitud saaksid? Kas peaks 
veerandi alguses õpilaste-
le kätte andma töölehed ja 
saatma puudumise korral 
kiri, millist töölehte peaks 

parasjagu tegema? Või peaks 
välja arendama mingi muu 
süsteemi, mismoodi õpila-
sed sellisel juhul kodus õp-
pida saaksid. Tore oleks, kui 
õpilane saaks osaleda tunnis 
näiteks skype vahendusel.

Mõned õpilased kind-
lasti rõõmustavad, kui talv 

võimaldab neile tuisu- või 
külmapühad. Teised muret-
sevad, et jäävad õppimises 
maha, ja kodus olla on igav 
ka.

Agatha Dooni Murro
6. klass

Õpilased lumevangis

Õpetaja Maret Lina:

Elan maakohas, kust lähima bussipeatuseni on 5 kilomeetrit. Viimane kilomeeter kodu-
teest on talu sissesõidutee, mida lumekoristajad-sahad ajavad lahti viimases järjekor-

ras.
Talvel algab ettevalmistus järgmisele tööpäevale juba varakult. Ilmateadet ja vaistu 

usaldades tuleb karta hullemat. Siis hoiatan igaks juhuks tööandjat juba ette, et võin hiline-
da. Igal juhul helistaksin hättajäämisest sama päeva tundide alguses: pole mõeldav, et jätan 
lihtsalt tööle tulemata! (Õnneks pole sel talvel seda vaja läinud.)

Kolmapäevaks, mil on esimene tund inimeseõpetus, olen eelnevalt tunnitöö materjalid 
pannud valmis, et minu puudumise korral võiks ainetunni läbi viia keegi kolleegidest. Üht-
lasi olen potentsiaalse asendusõpetaja juba eelnevalt asjaga kurssi viinud.

Kodust väljumine algab lumerohkel päeval tavapärasest varemalt, tuisu korral tuleb esi-
mene kilomeeter sumada läbi mitmekümnesentimeetrise lumevaiba.

Õpilased, kes kergekäeliselt koju jäävad, omavad reeglina internetiühendust, mille kau-
du olla kursis koolis toimuvaga, seda nii eKooli kui suhtlusportaalide kaudu. Lisaks inter-
netile on ju kõigil telefonid.

Õpetaja Liis Mutle, 6. klassi juhataja:

Lisaks õpilaspäevikule on õpilastel alati võimalik õppimist vaadata ka eKoolist. Just siis, 
kui õpilane puudub koolist kas haiguse, ilmastikuolude või muude mõjuvate põhjuste 

tõttu, on eKool parim variant õpilasele vajaliku informatsiooni edastamiseks. eKoolist saab 
õpilane infot tunni sisu ja ka koduste ülesannete kohta. Need õpilased, kellel ei ole eKooli, 
saavad vajalikku õppeinfot aineõpetajale või klassijuhatajale helistades. Kui lapsevanemal 
ei ole aineõpetajate kontakte, on ikkagi klassijuhataja see, kes saab vajalikku informatsiooni 
õpilasele ja lapsevanemale edastada.

tööga seotud lisatöid (tunni-
plaanid, loovtööd).

Vabal ajal loeb õpetaja 
Silva palju raamatuid, ning 
käib kaks korda nädalas 
Suure-Jaani Gümnaasiumis 
aeroobikatrennis. Suvel te-
geleb aiatöödega ja kasvatab 
erinevaid köögivilju. Kell 
11.00 õhtul läheb ta tavali-
selt voodisse ning loeb seal 
veel natuke aega raamatuid.

Üldiselt on õpetaja Sil-
va rahul oma tööga Võhma 
Gümnaasiumis ning talle 
meeldib siin töötada.

Agnessa Koobas
Sanna Härm

8. klass

TEATED

Esinevad klasside koorid eestimaiste 
ja vabalt valitud lauludega. 

Lisaks üllatusesinejad.

Kõik huvilised on oodatud kaasa 
elama!

15. märtsil kell 11.00
kohtub 

kirjanik Mika Keränen
kooli aulas
4.–12. klassi õpilastega

Nalja otse elust
Gümnasist: “Me pidime mingit linnuteemalist raamatut lugema … Aa, „Stepihunt“ oli 
hoopis!“

Õpilane tormab raamatukokku ja hõikab juba ukse vahelt: „Pea suu!“.
Selge! Toon riiulist Helga Nõu raamatu „Pea suu!“

Gümnaasiumiõpilane raamatu „Isa Goriot“ kohta: „See raamat on paksult juttu täis“.

5. klassi õpilane teeb ilmavaatlust: „Täna on pilves ilm, järelikult päike ei tõusnud.“

Kogunud Marju Roosileht

TULUÕHTU KABAREE *

Esinevad: rahvatantsurühm „Rukkilill“, 
showtantsuring „Minoor“, draamaring jt.
Heategevusoksjon

Sissepääs kell 17.30
Etendus kell 18.00
Oksjon kell 18.45
Tantsuõhtu kell 19.15

Toetuskaart 2 €   
Avatud puhvet!

Tuluõhtul kogume raha 
tantsuruumi peeglite ja 
valgustite soetamiseks.

Tantsuõhtu 

       üllatusbändiga

15. märtsil  Võhma Gümnaasiumi aulas

* erinevaid kunstivorme ühendav meelelahutuslik etendus

Laululahing
27. veebruaril kell 18.00 Võhma Gümnaasiumi aulas

Sissepääs TASUTA!

Oodatud on ka huvilised väljastpoolt kooli!
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SPORDIST

Võhma linna spordihuvi-
lised on juba mitu aastat 

osalenud Põltsamaa piirkon-
na spordipeol. See sündmus 
on pikaajaliste traditsiooni-
dega ja korraldajad püüavad 
ikka nimetatud mänge elus 
hoida.

Võhma esindus võistles 
kokku seitsmel spordialal, 
millest edukamad olid ko-
roonamängijad, võites võist-
kondlikult selle ala suure 
edumaaga teiste ees. Indi-
viduaalselt saavutas naistes 
kolmanda koha meie linna 
esindaja Tiia Sepp. Meestest 
tuli kaksikvõit Võhmasse, 
kus Ando Saar saavutas hin-

natava võidu, jättes teiseks 
oma võistkonnakaaslase Hei-
ti Pendi ning kuuendaks Tiit 
Pari. Veel osalesid meie linna 
au eest Rainer Ahjupera ja 
Jaan Voll. Koroona on spor-
diala, mis on pidevas arengus 
ja Võhma linna esindus oo-
tab juba Sakala Mänge, kus 
loodetavasti suudetaks hästi 
esineda. 

Lauatennisest meie linnas 
on saanud perekond Valode 
ala. Seekord oli võistlejate 
hulgas ka pesamuna Riine 
Valo, kes sai oma elu esimese 
medali, mis sedapuhku hõ-
bedaseks kujunes. Kaksikud 
Raiko ja Rauno Valod saavuta-

sid kaksikvõidu – 12-aastaste 
poiste hulgas ja vanem vend 
Rainer Valo 13–15-aastaste 
poeglaste hulgas võitmatud. 
Ema Astrid Valo võistles ka-
bes, kus saavutas hinnatava 
teise koha. Au sellele perele, 
kel pole kunagi takistusi oma 
kodulinna esindada!

Sasku on olnud aastaid 
juba populaarne ala – teisi-
päeviti käiakse ka Põltsamaal 
mängimas. Seekord indivi-
duaalset medalit kahjuks ei 
tulnud, kuid võistkondlikult 
saavutati ikkagi hinnaline tei-
ne koht.

Mälumäng, mille küsimu-
sed koostas tuntud spordive-

teran Villu Ojassalu, on alati 
Võhma meestele raskusi val-
mistanud, kuna tegemist on 
küsimustega Põltsamaa piir-
konnast. Seekord siis vennad 
Aare ja Rein Alliksaar ning 
Raivo Vares olid kuuendad.

Juhtide võistlustest võt-
tis seekord osa allakirjutanu, 
saavutades teise koha.

Järgmised suuremad 
võistkondlikud ülesastumi-
sed toimuvad maikuus ehk 
üle aasta toimuvad Sakala 
Mängud, milleks sportlastel 
juba ettevalmistumine täie 
hooga on käimas.

Aare Järvik

Põltsamaa jõe XXXI talimängud

“MULLE MEELDIB MAA!”

Reedel, 29. märtsil kell 19.00
Pilistvere rahvamajas

Vanad merelaulud ja ballaadid koos 
lugudega purjelaevanduse kuldajast.
LAVAL MARKO MATVERE 
(laul, kitarr) JA 
PEEP RAUN (akordion).

Pilet eelmüügist 7€ ja 
5€ (õpilased ja pensionärid), 
samal õhtul 9€ ja 
7€ (õpilased ja pensionärid).

Lisainfo: 
5301 2279; kultuur@koo.ee

SELTSKONNATANTSU KURSUS
alates 3. märtsist pühapäeviti kell 18.00 

Pilistvere rahvamajas.

Kohtumised kaheksal järjestikusel pühapäeval (8 x 1,5h).
Õpetatakse rumbat, sambat, džaivi, tša-tša-tšaad, fokstrotti, aeglast 
valssi, viini valssi ja tangot. 
Kursusel osalemise tasu 40€/osaleja, 80€/paar (ühe 1,5h tantsutunni 
hinnaks 5€/osaleja). Kursusel osalemise tasu 
tuleb kogu ulatuses tasuda ettemaksupõhiselt 
esimesel või hiljemalt teisel treeningul. 

Koolitajateks Eesti Tantsuspordi Liidu 
Elukutseliste Alaliidu ladina-ameerika 
ja standardtantsude õpetajakoolitusega 
seltskonnatantsuõpetajad Marju Mei ja Arvo 
Saad.

Registreerimine Kõo valla kultuuritöötajale 
tel: 5301 2279; 
e-post: kultuur@koo.ee

Reedel, 8. märtsil kell 19.00 
Pilistvere rahvamajas

Alburahva Teatri esituses
A. Liivese näidend kahes vaatuses. 

HÜVASTI, MERERÖÖVEL!
Saarel kohtuvad kaks võõrast. Naine ja mees. Kummalgi 

on oma põgenemise lugu.

Naine – Aire Pitk, mees – Tiit Tammleht.
Kunstnik – Maris Korrol, muusikaline kujundaja – Ivar Viil. 

Pilet 3 €. 

Lisainfo tel: 5301 2279.

7. märtsil kell 17.00
Kõo vallamaja saalis.

KÕO TÄITURG O
S
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A
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T
A

Müüjad registreerida Katrele 
(kultuur@koo.ee; 5301 2279 kuni 6. märtsini).

Täika mitmekesistamiseks 
ootame soove ja ettepanekuid. 

AVATUD PÄRLIPUNUMISE TÖÖTUBA 

(osalemine 2€). 

Põltsamaa tantsurühm otsib 
oma ridadesse tantsijaid

Põltsamaa segarühm “Nii ja Naa” soovib laiendada koos-
seisu ning otsib oma ridadesse 20–45-aastaseid tant-

suhuvilisi, kellega koos teha trenni ja esineda nii Eestis kui 
välismaal.

Huvilistel võiks olla varasem kokkupuude tantsuga, 
kuid see ei ole kõige olulisem. Oluline on tahe kaasa lüüa. 
Huvi korral võib kirjutada aadressile kajakivi@gmail.com 
või helistada telefonile 5289679.

Uute tantsijatega soovib “Nii ja Naa” osaleda 2013. aasta 
suvel toimuval Kuremaa öötantsupeol. Samuti on rühma 
koosseisus võimalik osaleda 2014. aastal Tallinnas toimuval 
üldtantsupeol, mis kannab pealkirja “Puudutus”.

Tantsurühma repertuaari põhituumiku moodusta-
vad kaasaegsed rahvalikud lavatantsud (nt Ilma Adamso-
ni “Ilosa”, Maido Saare “Ära tule”, Mait Agu “Klapermees”, 
Maido Saare “Tule aga tule” jt).

2009. aastal Põltsamaa Kultuurikeskuse juurde loodud 
segarahvatantsurühmas “Nii ja Naa” tantsib hetkel seitse 
paari. Tantsijaid on nii Põltsamaalt kui Jõgevalt. Proovid 
toimuvad kord nädalas, suuremate esinemiste eel ka sage-
damini. Rühma juhendaja on Kaja Kivi.

Rühma kohta võib lähemalt lugeda aadressil 
http://et.wikipedia.org/wiki/Nii_ja_Naa

Viljandimaa bussiliikluses 
tuleb muudatusi

Viljandi maavalitsuse teatel muutuvad alates 
20. veebruarist mõned maakonna bussiliinide 

väljumis- ja saabumisajad.

Liini nr 58 (Suure-Jaani – Võhma – Viljandi) 
buss väljub edaspidi laupäeviti Võhmast kell 7.25 
(enne väljus kell 7.55) ja saabub Viljandisse kell 8.10. 

Tagasi Võhmasse väljub buss Viljandist laupäeviti 
kell 8.15 ja jõuab Võhmasse kell 9.00.

Viljandi Maavalitsus

Teade malehuvilistele!
Traditsiooniline Võhma–Suure-Jaani vaheline 

KIIRMALE MATŠ toimub
kolmapäeval, 27. veebruaril kell 18 

kultuurikeskuse konverentsisaalis.

Malehuvilised, andke endast teada 
Aare Järvikule 528 6574.

SK Võhma ja SK MIX korraldavad
30. märtsil kell 10 

Võhma Gümnaasiumi spordihoones

VÕRKPALLITURNIIRI 3N + 3M
Osalema on oodatud võistkonnad kogu Eestist.

---
Täpsem info märtsikuu Võhma linnalehes.

Sotsiaalkindlustusameti 
klienditeeninduste lahtiolekuajad 
muutuvad
1. veebruarist 2013 muutu-
sid Sotsiaalkindlustusameti 
klienditeeninduste lahtiole-
kuajad. Muutuse tulemusel 
toimub klientide vastuvõtt 
kõikides Sotsiaalkindlus-
tusameti teenindusbüroode 
klienditeenindustes reedeti 
kella 13.00ni.
Lisaks muutub Tartu, Põlva, 
Jõgeva, Võru, Viljandi, Valga, 
Pärnu, Haapsalu ja Kures-
saare klienditeenindustes nn 
pikendatud päev, mil kliente 
võetakse vastu kella 18.00ni. 
Alates 1. veebruarist on pi-
kendatud päev esmaspäev.
Jätkuvalt on esmaspäeviti kel-
la 18.00ni avatud ka Tallinna, 
Rapla, Paide, Rakvere, Narva, 

Kohtla-Järve ja Jõhvi kliendi-
teenindused.
Seega alates 1. veebruarist 
2013 on Sotsiaalkindlus-
tusameti klienditeenindus-
te lahtiolekuajad järgmised:
E 8.30–18.00
T, K, N 8.30–16.30
R 8.30–13.00
Täiendavat infot Sotsiaal-
kindlustusameti poolt paku-
tavate toetuste ja teenuste 
kohta saab ameti kodulehelt 
www.ensib.ee ning Sotsiaal-
kindlustusameti infotelefo-
nilt 16106 kõikidel tööpäeva-
del 9.00–17.00.

Sotsiaalkindlustusamet

Võhma Ekraan näitab 
neljapäeval, 28. veebruaril kell 18.00 fi lmi

“Eestimaa ohustatud tõud 2012“
Tegemist on lühikese ülevaatega Eestis peetavate ohus-
tatud liikide hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest. Täna 
loetakse Eestis ohustatuks kolme kohalikku hobusetõugu, 
Eesti vutti ja maatõugu veiseid.
Filmi autor ja teostaja: Imre Annus, toimetaja: prof Olev 
Saveli.
Lõunameedia OÜ, 2012.

Häid filmielamusi!
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läheb”. Õigeid vastuseid laekus 34. Loosiõnn naeratas Imbi 
Aasale (Aas). Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. 
Vastusekupongid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kät-
te (samast saab kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse 
postkasti.

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

OÜ TM Energy teatab:
Müüa lõhutud küttepuid, 30 ja 50 cm, lehtpuu, 
metsakuiv kuusk. Info 523 5877.

Müüa küttepuid: lepp, metsakuiv kuusk. Info 526 3881.

Müüa lõhutud küttepuid. Info 5336 3931.

Müüa küttepuid, lõhutud 30 ja 50 cm, kuiv, märg.
Info 775 2018, 5191 8165.

GEINA SÄDE
17.06.1929 – 05.02.2013

Mälestame

Tähelepanu kõigile!
Kui kellelgi on majanduslikult raske ja ei ole võimalik osta riideid, 
jalanõusid, siis mine vaatama AS Võhma ELKO maja (Kauba tn 3, 
Võhma) II korrusele.
Seal on tuba, kus on võimalik valida endale sobilik asi. Samasse on 
võimalik viia ka väikseksjäänud riideid, jalanõusid, toidunõusid jne. 
Võib anda teada ka soovist midagi suuremat (nt kodumasinad vms) 
ära anda või vastupidi – soovist saada endale vajaminevat.
TOO–VÕTA–VAHETA!
Avatud esmaspäeval kella 10.00–12.00 ja reedel 8.00–10.00 või 
anna endast märku sotsiaalnõunikule, telefon 4377170, 56695308.
NB! Palun hoia toas korda!

Õnn ilmast iial ei kao,
on teda me kõigi jaoks,
on naerus ja pisarais,
on ilmsi ja unelmais.

ÕNNITLEME 
VEEBRUARIKUU 

SÜNNIPÄEVALAPSI!
87 14.02  LINDA KIIMAN
84 04.02  HELJO PÄEVA
83 06.02  VAIKE SAUL
82 02.02  HELJU ENNUK
75 09.02  SAIMA SEPP
70 01.02  REET TIIROJA 
 03.02  KALJU PARD
65 06.02  SIRJE VARIKSOO
60 06.02  VÄINO TUULA

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Maret Papil (Papp) ja 
Heigo Koidul (Koit) 
sündis 31. jaanuaril

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused talvekirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

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

24. veebruar, P Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 
jumalateenistus kell 13

25. märts, E  Märtsiküüditamise 64. aastapäev 

10. veebruaril alustas leerikool. 
Soovijad saavad liituda veel veebruarikuu jooksul.
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Pilet 4 eurot, naistele 2,50 eurot.
Registreeri 5. märtsiks kultuurikeskuses 
437 7253 või 5345 7584

Lisaks mõni üllatuski.
Millal siis veel, kui mitte nüüd?!

LUGUPEETUD Võhma piirkonna ja mujalt kandi 
MEHED!

9. märtsil kell 20.00 
Võhma kultuurikeskuses
pakume teile võimalust õnnitleda

oma naistuttavaid, abikaasat, tütreid, ämma ja ema

Millal siis veel, kui mitte nüüd?!

NAISTEPÄEVA 
SELTSKONNAÕHTUL

koos ansambliga „Veskikivi“ Tartust.

poeg ANDERO


