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Luule Tiirmaa

Aastate karussell pöörleb ja ...
Näed siis! Jälle üks aasta 

läinud. Midagi koge-
tud, õpitud, rõõmustatud, 
kurvastatud, mõned tervi-
sehädad hangitud.

Kolleegid laulsid minu 
sünnipäeval: „Ole nii või 
ole naa, meile ikka meeldid 
sa – eriti, kui sul on sünni-
päev ...“. Eks sinuga ole sama 

lugu. Kuigi positiivne kipub 
lisanduvate „tervisehädade“ 
varju jääma, peetakse aasta-
päeval ikka ilusaid ja pidu-
likke kõnesid.

Mina läksin sel korral 
kergema vastupanu teed. Ei 
pingutanud ise sõnu seades 
ja ilu sealt otsides, kus seda 
pole. Kogusin inspiratsiooni 

selle aasta meedia-pealkir-
jadest. Eesti Päevaleht, Sa-
kala, Delfi . Kingitud hobuse 
suhu ei vaadata. Jah, mõni-
kord saab ka teistsuguseid 
valikuid teha, aga seekord 
läks nii. „Luuletus“ sai sel-
line – moodne, riimideta, 
kirjavahemärkideta.

Me oleme riiki sisse kirjutanud
pikaaegse Ebavõrdsuse Aasta alguses
muutus 73 seadust Elroni oranž ämber
Kangekaelne tunnistaja teeb
VEB Fondi uurijatele peavalu
Mõtteid riigipeade aastavahetusekõnedest:
isiklik vastutus, heaolu,
ühtsus, korras rahaasjad …
Ametiühing kuulutas välja Tallinki
laevade töötajate
hoiatusstreigi Õiguskantsler:
vangistusseadus on vastuolus
põhiseadusega Kas stipendiumide
probleem laheneb?
Asenduskodud vajavad puudega laste
jaoks paremat arstiabi Ka riik saab olla
ettevõtetele hea peremees Kiisler saatis
omavalitsusreformi ministeeriumidele
kooskõlastamiseks Eesti rahvaarv kahanes
10 000 inimese võrra 1,31 miljonini
Päästeamet: esitatud tuleohutusaruannetest
on vigadega pea pooled Inimõiguste keskus:
Eesti karm varjupaigapoliitika
paneb põgenike elud ohtu
Töövõimetuse asemel hakatakse
mõõtma töövõimet Oma eluga
riskinud Eesti sõdurid ei usu
Afganistani helgesse tulevikku
Ameeriklased protestisid

Eesti Energia vastu Eksperdid:
töö salastamine riigikogus
on absurd Ametnikud lükkasid
Kohtla-Järve tüdrukult
kodakondsuse äravõtmise
otsuse tegemise edasi
Karmid faktid: tänased
erikoolid on tulevaste
vangide kasvulava
SOS lasteküla annetustest:
lapsi ei kasvatata kampaania
korras. Eesti on inimkaubitsejate
jaoks transiitriik Skandinaaviasse
Linnade liit: riik on jätnud
õpetajad lubatud palgatõusust
ilma Uuring: Eesti elanikud
peavad laste õppimis- ja
arendamisvõimalusi nigelaks
Riigikontrolli audit andis
riigi tervise infosüsteemile
hävitava hinnangu
Aasta esimese kuuga diagnoositi HIV
33 inimesel Eestlased ja mitteinimesed
Põhjuseta puuduv riik Viljandimaal
on tööohutusega kehvad lood
Kümnendik lastest elab absoluutses vaesuses

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik!

Türi Ühisgümnaasium ootab Sind, 
tubli üheksandik!

Infopäev 
ÜKS PÄEV GÜMNAASIUMIS 

toimub 3. märtsil 2014
Pakume võimalust olla ühel päeval gümnasist, osaleda ak-
tiivselt tundides, kuulata põnevat aulaloengut teemal „Kui-
das teha oma valikuid õigesti“ ja lisaks tutvuda õppimisvõi-
malustega TÜG-is.

Üritusel osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine 
e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee hiljemalt 22. 
veebruariks. Registreerunutele saadetakse täpsem infor-
matsioon.

SISSEASTUMISKATSEID 10. klassi kunsti-, rakendus- ja 
loodus-reaalsuunda on sul võimalik sooritada 
19. märtsil kell 10.00 või 20. märtsil kell 12.00.

Kõik kandidaadid sooritavad matemaatika, eesti keele ja va-
litud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi.

Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, kirjutusva-
hend ja 9. klassi klassitunnistus (või selle koopia).

Sisseastumiskatsete tulemused teeme teatavaks e-posti 
teel hiljemalt 3. aprilliks.

Täpsem informatsioon sisseastumise kohta kooli 
kodulehel, telefonil 384 8567 ja e-posti aadressil 

maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

Mis maa see on?
Mis maa see on, kus lapsi on vähe
ja korrutustabel ei jää kõigile pähe?
Mis maa see on, kus rikkureid pole
ja ilm on külm ja sageli kole?
Mis maa see on, kus on ilveseid palju
ja Juku kohta tehakse nalju?
Mis maa see on, kus lipp on sini-must-valge
ja lugemine on kõikidel selge?
Mis maa see on, kus kuulus on Kanter
ja loomaaias elab ka panter?
Mis maa see on, kus naftat pole,
kuid kõikidel elada ikka on tore?
Mis maa see on, kus on ilusad metsad
ja populaarsed pole üldsegi pitsad?
Mis maa see on, kus keel on nii ilus
ja ema lastel pead ikka silub?
Mis maa see on, kus rändlinnuparved
ei esita kunagi siin oldud aja eest arveid?
Mis maa see on, kus leib on must
ja rikkamaiks riigiks pole me just?
Mis maa see on, kus pole kulda,
kuid see eest on palju viljakat mulda?
Mis maa see on, kus inimesed on töökad,
kuid suletud mitmete koolide sööklad?
Mis maa see on, kus lauldakse rohkelt
ja ajalugu toob kaasa vaid ohkeid?
See maa on meie Eestimaa,
me kõigi armas kodumaa.
L. Vähk, E. Piirits, A. Ahu, M. Alliku, T. Roosimägi, 
M. Kärner Illuka Kooli 3. klassist ja õp K. Klaamann

Palju õnne Eesti Vabariigi 
96. sünnipäevaks!

Südamlikud õnnesoovid Eesti kodanikele 
tähistamaks oma iseolemist ja vabadust!

Linnalehe toimetus

24. veebruaril 
kell 13.00 

Võhma Gümnaasiumis

Eesti iseseisvuspäeva aktus ja
sellele järgneb 

kontsert 

„Üits paigake“
Esinevad lasteaia laululapsed, 

laste tantsurühm Rukkilill, 
naistantsurühm Lilleke, 

segakoor Leelo ja 
meesansambel Avaja Türilt.

Tasuta

Viljandimaa Vapimärgi nõuko-
gu otsustas autasustada 2014. 

aastal Viljandimaa Vapimärgiga 
maakonna inimeste seas lugupee-
tud arsti Viktor Brin`i.

Maavanem Lembit Kruuse üt-
les, et nõukogu tunnustab ja hindab 
vapimärgiga tööd, mida Viktor Brin 
on nelja aastakümne vältel Viljan-
dimaa inimeste heaks töötades tei-
nud.

Viktor Brin on alates 1970. aas-
tast arst-neuroloogina töötanud 
Viljandi Haiglas ning nende aastate 
vältel pälvinud maakonna inimeste 
ja kolleegide tunnustuse.

Viljandimaa Vapimärk antakse 
kätte Viljandi maavanema, Viljan-

dimaa Omavalitsuste Liidu esimehe 
ja Kaitseliidu Sakala maleva pealiku 
pidulikul vastuvõtul 21. veebruaril.

Vapimärk on Viljandi maakon-
na kõrgeim autasu Viljandimaal 
alaliselt elavale inimesele, kes on 
oma töö ja tegevusega eriti silma-
paistvalt kaasa aidanud maakonna 
arengule. Vapimärgi asutas Viljandi 
Maavalitsus Eesti Vabariigi 85. sün-
nipäeva auks. Seni on Vapimärgiga 
autasustatuid kümme. Esimene Va-
pimärk omistati kodu-uurija Enno 
Piirile, eelmisel korral pälvis selle 
maakonna majanduselu arendaja 
Andres Veide.

Viljandi Maavalitsus

Viljandimaa Vapimärgi saab 
maavanemalt tänavu Viktor Brin

Foto E. Riig, Sakala
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Uus aasta on toonud pal-
ju uusi mõtteid ja ette-

panekuid linnaelu paremaks 
korraldamiseks. Aktiivselt 
on toimetama hakanud vo-
likogu komisjonid: revis-
jonikomisjon, eelarve- ja 
arengukomisjon, sotsiaalko-
misjon, hariduse-, kultuuri- 
ja spordikomisjon. Põhiline 
tegevus jaanuaris on olnud 
komisjonidel tegevusplaani 
koostamine neljaks eelseis-
vaks aastaks ja valdkondlike 
õigusaktide ülevaatamine 
ning ettepanekute tegemine 
asutuste töö paremaks kor-
raldamiseks.

Uuel aastal on tulemas 
muudatused hallatavate asu-
tuste töös. Ettevalmistamisel 
on kultuuri- ja noorsootöö 
ning spordivaldkonna üm-
berkorraldamine. Võhma 
Kultuurikeskuse töö korral-
datakse ümber ja pärast uue 
asutuse põhimääruse kinni-
tamist hakkab tegutsema uus 
asutus Võhma Vaba Aja Kes-
kus. Keskuses hakkavad tööle 
keskuse juhataja ning noor-
soo- ja sporditöö spetsialist. 
Veebruaris tehakse avalik 
konkurss Vaba Aja Keskuse 
juhataja ametikohale. Noor-
soo- ja sporditöö spetsialisti 
ametikoha konkurss saab toi-
muma märtsi algul.

Võhma linnal puudub 
noortekeskus, kus noored 
saaksid pärast kooli oma vaba 
aega veeta. Hetkel asendab 
noortekeskust kaarhalli ui-
suväljak, kus võimaldatak-
se noortel käia pärast kooli. 
Sellel aastal on plaanis regu-
laarset noorsootöötegevust 
hakata läbi viima kaarhallis, 
mis hakkab tegutsema avatud 
noorsootöö põhimõtteid ar-
vestades.

Uuel aastal alustas nel-
japäeviti kell 18.00 kaarhal-
lis breigitrenn, eestvedajaks 
Marek Tamm. Selle treenin-
gu toomine Võhmasse on 
väga hea näide koostööst 
kooli, kultuurikeskuse, MTÜ 
Sinule ja linnavalitsuse vahel. 
Algne idee tuli aga koostöös 
Pilistvere noortega. Edaspidi 
loodame noortele pakkuda 
veel erinevaid treeninguid ja 
tegevusi ning teha koostööd 
Imavere, Pilistvere ja Võhma 
noortega.

Jaanuarikuu linnavoliko-
gu istung toimus Põltsamaa 
noorte ja elukestva õppe kes-
kuses, kus volikogu liikmed 
said näha, milline võiks olla 
noortekeskus, ja said tutvuda 
noortekeskuse põhimõtete-
ga. Põltsamaa keskuse eest-
vedaja on endine võhmalane 
Heidi Paabort (sünd Klamp), 
kes andis meile igati indu 
ning lootust ja pakkus oma 
abi Võhma noortekeskuse 
põhimõtete välja töötamisel. 
Järgnevatel aastatel on plaa-
nis ka Võhmasse luua noor-
tekeskus.

Linna sporditegevus on 
viimasel aastal olnud üsna ta-
gasihoidlik. Koostöös spordi-
klubiga on plaanis lähiajal üle 
vaadata sporditöö põhimõt-
ted ja ürituste plaan. Põltsa-
maa Talimängud oli hea näi-
de selle kohta, et võhmalased 
tahavad sporti teha ja ootavad 
võimaluste pakkumist. Ühi-
se koostöölepingu sõlmime 
ka Tääksi Spordiklubiga, kus 
osaleb ligi 26 Võhma noort ja 
15 meest. Soovime igati toe-
tada meie laste ja noorte jalg-
palli harrastust. Aastaid on 
Võhmas tegeldud ka lauaten-
nisega, kus väga häid tulemu-
si on saanud perekond Valo. 

Meie edaspidine eesmärk 
peaks olema sporditegevuse 
jätkamine, koordineerimine 
ja toetamine. Uue noorsoo- 
ja sporditöö spetsialisti tööle 
võtmisega peab korraldatud 
saama ka linna spordi- ja 
noorsootöö.

Jaanuarikuu andis või-
maluse nautida talverõõme. 
Võhma linnas ei ole uisuvälja-
kut, kuid on väga tublid ja usi-
nad vabatahtlikud, kes oma-
algatuslikult tegid uisuväljaku 
rabale. Sellise tegevuse eest 
tahan tänada aktiivseid vaba-
tahtlikke, kelle eestvedamisel 
said paljud linlased veeta to-
redaid hetki looduses. Vaba-
tahtliku tegevuse eesmärgiks 
ongi see, et inimesed teevad 
vabatahtlikult midagi kogu-
konna heaks. Alati ei olegi 
omavalitsuse poolt algatatud 
tegevusel sellist väärtust, kui 
vabatahtlikul omaalgatusel. 
Mitmetes valdades on tege-
vused vabatahtlikkuse alusel. 
Sellised näited on naabero-
mavalitsustest: Kabala spor-
dihoones viib tegevusi läbi 
Kabala Kultuuriselts, Pilistve-
res tegeleb noorsootöö ja piir-
konna heakorraga Pilistvere 
pastoraat ja Pilistvere noored. 
Võhmas ei ole hetkel selline 
vabatahtlik tegevus veel väga 
hoogustunud. Aeg-ajalt teeb 
selliseid üritusi MTÜ Sinule 
ja MTÜ Kanarbik.

Selle aasta Võhma linna 
päevadele soovime kaasata 
just vabatahtlikke, et seeläbi 
pakkuda erinevaid tegevusi. 
Esimene linnapäevade aru-
telu sai jaanuaris läbi viidud, 
kus avaldati mitmeid huvita-
vaid mõtteid ja ideid. Veeb-
ruaris on plaanis kokku pan-
na korraldusmeeskond, kes 
hakkavad linnapäevasid ette 

valmistama ja tegema koos-
tööd vabatahtlike ja erineva-
te huvigruppidega. Sel aastal 
on plaanis Kesk-Eesti laat ja 
Võhma linnapäevad läbi viia 
1.–2. augustil.

Aasta lõpus ja uue aasta 
algul oli Võhma linnas prob-
leeme turvalisusega. Pea-
mised korrarikkumised on 
olnud bussijaama ümbruses 
ja Konsumi esisel platsil. Tur-
valisuse tagamiseks paigalda-
takse koostöös Võhma ELKO 
AS-ga turvakaamerad, mis 
aitavad kiiremini reageerida 
ja fikseerida korrarikkumisi.

Jaanuari lõpus on omava-
litsustele saadetud kooskõ-
lastamiseks omavalitsuskor-
ralduse reformi seadus, mis 
on omavalitsustes tekitanud 
väga vastakaid emotsioone ja 
arvamusi. Reformi eesmär-
giks on 2017. aastaks oma-
valitsuste liitmine. Võhma 
Linnavolikogu arutas seda 
teemat ja ei nõustunud het-
kel sellise seaduse eelnõuga. 
Seaduse järgi on Viljandi-
maal ette nähtud kolm tõm-
bekeskust ning Võhmale on 
määratud tõmbekeskuseks 
Suure-Jaani. Definitsioon 
tõmbekeskuse kohta ütleb 
nii, et tõmbekeskus käesoleva 
seaduse tähenduses on toime-
piirkonna keskne tiheasusta-
tud asula, mis on piirkonna 
elanike jaoks kuni 30 minuti 
autosõidu kaugusel peamine 
sihtkoht, kuhu inimesed lii-
guvad igapäevase ja perioodi-
lise teenuse tarbimiseks ning 
töö ja hariduse tõttu. Võhma 
linna andmetel õpib hetkel 
Suure- Jaani Gümnaasiumis 2 
Võhma linna õpilast ja vallas 
töötab ligikaudu 20 Võhma 
linna elanikku. Perioodilisi 
teenuseid tarbivad Võhma 

elanikud Võhmas ja vajadusel 
Viljandis. Transpordiühen-
dus Suure-Jaaniga on piira-
tud. Võhma Linnavolikogu 
jäi sellisele seisukohale, et 
seaduse koostamisel ei ole 
arvestatud piirkonna vajadu-
si. Põhja-Viljandimaal peaks 
olema 2 tõmbekeskust, kuna 
Kõo valla Võhma poolsemate 
külade teeninduskeskuseks 
on Võhma linn. Kõo valla 
tõmbekeskuseks ei saa mitte 
pidada Suure-Jaanit.

Statistika näitab, et Võh-
mas õpib 13 Kõo õpilast, 
lasteaias käib 5 last, samuti 
kasutavad Kõo valla elanikud 
perioodilisi teenuseid Võh-
mas, bussiliiklus Võhmaga 
on hea. Volikogus arutati, et 
pigem võiks tulevikus Võhma  
tõmbekeskuseks olla Viljan-
di. Hetkel on selle seadusega 
Võhma linna jaoks välistatud 
valida tõmbekeskuseks Vil-
jandi, kuna omavalitsuskor-
ralduse reformi seaduse ko-
haselt peab valdade ja linnade 
ühinemise tulemusena moo-
dustuv kohaliku omavalitsuse 
üksus koosnema ühist piiri 
omavatest haldusterritooriu-
mitest. Meil aga seda võima-
lust ei ole.

4. veebruaril said kok-
ku Kõo, Imavere ja Võhma 
omavalitsusjuhid, kus arutati 
tõmbekeskuste teemat. Ot-
sustati, et ühe võimalusena 
võiks seaduses olla erisusena 
ette näha, et ühineda võiksid 
ühist piiri omavad omava-
litsused, kes on võrdväärsed 
partnerid, kuid puudub ühi-
ne tõmbekeskus. Hetkel on 
seadus keskendunud tõm-
bekeskuste arendamisele ja 
ära on unustatud ääremaad. 
Omavalitsuskorralduse re-
formi eesmärk peaks olema 

moodustada võimekamaid 
omavalitsusi, kes suudavad 
ise majandada, piirkonna 
arengut planeerida ja seeläbi 
pidurduks elanikkonna välja-
voolavus ja ääremaastumine. 
Suurtes ühinenud omava-
litsustes läheb kogu energia 
keskuse kui tõmbekeskuse 
arendamisele ja ääremaad 
on jäänud tühjaks. Suurtes 
omavalitsustes jääb tagamaa 
vaeslapse ossa, tõmbekeskus 
neelab olulise osa ajast ja res-
sursist.

Omavalitsused jäid sei-
sukohale, et omavalitsuse 
moodustamine ümber tõm-
bekeskuse ei taga teenuste 
kättesaadavust ühtlaselt ja 
seetõttu võiks kaaluda va-
rianti, kus ühineda võiksid 
omavalitsused, kes on rah-
vaarvult ja majandusliku 
suutlikkusega võrdväärsed 
partnerid. Uues tekkinud 
omavalitsuses ei tekigi kind-
lat tõmbekeskust, vaid teenu-
sed jagatakse omavalitsuste 
vahel võrdselt. Olulisemad 
teenused tarbitakse maakon-
na keskuses. Ühiselt, kolme 
omavalitsusega koostati ka 
seisukoht muudatuste ette-
panekutega seaduse eelnõule, 
mis saadeti regionaalminist-
rile, Viljandi Omavalitsuste 
Liidule ja Viljandi Maavane-
male. Eks lähikuudel on näha, 
kas omavalitsuste arvamusi 
arvestatakse ja seadus koos-
kõlastatakse ning võetakse 
Riigikogu poolt vastu.

Seni aga elame oma iga-
päevast elu, arendame oma 
linna ja planeerime oma te-
gevusi elanikkonna huvisid 
silmas pidades.

Anneli Siimussaar
linnapea

Võhma Linnavolikogu töömailt
Võhma Linnavolikogu 

istung toimus 22. jaa-
nuaril 2014 kell 15.15 Põlt-
samaa Noorte- ja elukestva 
õppe keskuses. Istungit ju-
hatas linnavolikogu esimees 
Leida Kuld, protokollis lin-
nasekretär Siiri Voll.

Istungist võtsid osa 
kõik linnavolikogu liikmed. 
Kutsutud külalised: EANK 
tegevjuht ja Põltsamaa 
Noorte- ja elukestva õppe 
keskuse eestvedaja Heidi 
Paabort, Põltsamaa linna-
pea Jaan Aiaots, Võhma lin-
napea Anneli Siimussaar.

1. Noorsootöö hetke-
seisust Eestis ja Põltsa-
maal ning arendamisvõi-
malustest Võhmas

Põltsamaa Noorte- ja 
elukestva õppe keskus 
(edaspidi keskus) on noor-
sootöö asutus, mille põ-
hiülesandeks on erinevate 
huvidega laste ja noorte 
(7–26-aastaste) ühistege-
vuse ja nende omaalgatuse 
toetamine vaba aja sisusta-
misel ning noorte sotsiaalse 
kaasatuse tõstmine.

Noorte- ja elukestva õppe 
keskuse loomise ideest, noor-
tekeskuse asukoha muutu-
sest, kinnistute vahetusest 
ja volikogu seisukohtadest 
noorsootöö küsimustes andis 
ülevaate Põltsamaa linnapea 
Jaan Aiaots.

Keskuse asukoha muut-
miseks (kinnistuste vahetu-
seks) oli volikogul 2010. a 
otsustamiseks aega üks päev, 
idee oli olemas ning projekt 
kaante vahel, aga otsus tuli 
üksmeelne.

Hoone andis linn mitte-
tulundusühingule 15 aastaks 
kasutada, sõlmiti hoonestus-
õiguse leping.

Linnapea sõnul on linn 
keskuses pakutavate teenuste 
ja noorsootööga igati rahul 
ning rõhutas, et kõik sõltub 
inimesest, kes asja veab ja 
Heidi on olnud väga tubli.

Sõna anti Heidi Paabor-
tile, kes on pärit Võhmast, 
Põltsamaal elanud ja tööta-
nud 15 aastat.

Keskus on isemajandav ja 
tegutsenud nendes ruumides 
3 aastat. Linna toetus kesku-

sele/majale on aastas 26 000 
eurot, erinevatest projekti-
dest tuleb juurde 75 000–100 
000 eurot, maja ülalpidamis-
kulu kuus umbes 2000 eurot. 
Vabatahtlikena töötab majas 
2 noorsootöötajat, kes ei ole 
maja palgal.

Maja ülalpidamiskulud 
katab mittetulundusühing 
ning linna osalus kogu MTÜ 
eelarvest on rahalises väl-
jenduses ¼, ülejäänud va-
hendid tuuakse sisse pro-
jektipõhiselt, lisaks muud, 
nagu koostöös Põltsamaa 
Felixiga on saadud purgisup-
pe. Hea koostöö ja kontakt 
on psühholoogi, kooli sot-
siaalpedagoogi ja lastekait-
sespetsialistiga, lastevane-
matega, ühesõnaga töötab 
toimiv võrgustik. Lapsed 
räägivad oma muredest au-
salt, kuna viibivad neutraal-
sel alal, tehakse lepitustööd, 
viies erinevad osapooled 
keskuses kokku, nõustavad 
koolitatud spetsialistid, oma 
ala parimad.

Kui on näha, et lapsel 
on kõht tühi, antakse süüa 

ja pannakse vajadusel ka rii-
desse.

Näiteks tervisliku toitu-
mise projekti kaasati lapsed 
koos vanematega, koos os-
teti toiduained, koos valmis-
tati toit, koos söödi ära ning 
koos tutvuti toidupüramii-
diga ning arutleti toidu ter-
vislikkusest.

H. Paabort tutvustas rii-
gi poolt seatud 4 prioriteeti 
ning noortetegevuse erine-
vaid rahastamisvõimalusi. 
Sotsiaalministeeriumi ja 
Justiitsministeeriumi ra-
hastatavad projektid, ANK 
projektikonkursid läbi maa-
valitsuste, ülevabariigilised 
organisatsioonid nagu Eesti 
4H rahastus, 2015. a EL ra-
hakraanid avanevad. Koos-
töös on võimalik teha palju, 
kuskil on juht, idee, noored, 
ressursid.

H. Paaborti soovitused: 
1) arengukavad üle vaadata, 
mida noortetöö kohta sisal-
dab, vajadusel täiendada; 2) 
leida õige inimene, kes peab 
meeldima noortele, mitte 
omavalitsusele; 3) ärge teh-

Uuel aastal uue hooga!

ke noorte eest ära, laske neil 
ise toimetada, vastutada.

Ettekannete järel tehti 
maja peal ringkäik (15 min).

2. Võhma linna aren-
damiseks aastatel 2014–
2017 koostöölepingu sõl-
mimine

Valimisliidu Kodulinn 
Võhma, Eesti Keskerakon-
na ja Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna Võhma linnavoli-
kogu liikmed allkirjastasid 
koostöölepingu (4 eks), igale 
erakonna ja valimisliidu ni-
mekirjale anti üks eksemp-
lar ning volikogu protokolli 
lisana on üks originaalallkir-
jadega eksemplar.

3. Võhma Linnavalitsu-
se struktuur

Kinnitati alates 1. jaa-
nuarist linnavalitsuse struk-
tuur [struktuurimuudatus 
(ehitusnõunik 0,25, aren-
dusjuht 1,0)] ja delegeeriti 
linnavalitsusele muudatuste 
tegemine aasta jooksul ame-
tiasutuse struktuuris ning 
teenistujate koosseisus kin-
nitatud teenistujate üldarvu 
ja palgafondi piires.

4. Linnavalitsuse info
4.1. VOL-i teavituskiri tõm-
bekeskuste valimisest Viljan-
di maakonnas (maavanema 
kiri Siseministeeriumile) ja 
ELL teavituskiri omavalitsus-
korralduse reformi seaduse 
eelnõu kohta 20. veebruariks 
tagasiside saamiseks;
4.2 VOL-i 2014. aasta eelar-
vest;
4.3 Võhma linn osaleb oma 
võistkondadega Põltsamaa 
Jõe XXXII talimängudel 
(25.01.2014),
4.4 meeldetuletuseks mees-
konnatöö koolitus Võhma 
volikogu liikmetele, linnava-
litsuse töötajatele ja hallata-
vate asutuste juhtidele 6.–7. 
veebruar 2014 kultuurikes-
kuses;
4.5. 30.01.2014 kell 14.00 
Võhma kultuurikeskuses Su-
lev Valneri koolitus ,,Kom-
munikatsioon ja kihelkond”.

Järgmine linnavolikogu 
istung toimub 19. veebrua-
ril 2014 algusega kell 15.00.

Allikas: linnavolikogu 
protokoll ja õigusaktid
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06. jaanuari 2014 istung
Linnavalitsus kinnitas 

Võhma linnas Tartu ja Kirsi 
tänavate vahelise maa-ala 
kohta koostatava detailpla-
neeringu lähteseisukohad.

Moodustati neljaks aas-
taks kolmeliikmelise Võhma 
Linnaraamatukogu nõu-
kogu järgmises koosseisus: 
Ülle Helü – linnavolikogu 
esindaja, Marju Roosileht 
– linnavalitsuse esindaja, 
Luule Tiirmaa – lugejate 
esindaja.

Otsustati määrata ja 
maksta vajaduspõhist pere-
toetust 14 avalduse esitanu-
le summas 210,98 eurot.

20. jaanuari istung
Otsustati määrata ja 

maksta toimetulekutoetust 
15 avalduse esitanule sum-
mas 2 403,42 eurot ning 
detsembrikuus ekslikult 
nimekirjast välja jäänud, 

kuid õigeaegselt taotluse 
esitanud taotlejale detsemb-
rikuus saamata jäänud toi-
metulekutoetust summas 
84,01.

Kinnitati linnavalitsuse 
sotsiaalkomisjoni ettepanek 
linna eelarvest ühekordse 
sotsiaaltoetuse maksmise 
kohta ning maksta toetust 
kolmele avalduse esitanule 
üldsummas 150 eurot.

Kinnitati linnaeelarvest 
makstava lasteaia toidura-
hatoetuse suuruseks det-
sembrikuus kokku 111,35 
eurot kaheksale taotlejale.

Seati kaks koduteenust, 
otsustati lugeda Võhma lin-
na jäätmeveo piirkonnas 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks kaheksa jäät-
mevaldajat.

Linnavalitsus kinnitas 
sotsiaalkomisjoni ettepane-
ku ja otsustas anda üürile 
1-toalise sotsiaalkorteri.

03. veebruari istung

AS Võhma ELKO nõu-
kogust kutsuti tagasi A. 
Järvik ja nimetati liikmeks 
Kersten Kattai.

Linnavalitsus võttis vas-
tu määruse nr 1 „Võhma 
linna raamatupidamise si-
se-eeskiri“, mille eesmärgiks 
on Võhma linna kui avalik-
õigusliku juriidilise isiku 
raamatupidamisarvestuse 
ja finantsaruandluse korra 
kehtestamine ning aruand-
luse tagamine. Eeskiri keh-
tib ka kõigile Võhma linna 
hallatavatele asutustele.

Alates 1. jaanuarist keh-
testati mobiiltelefoni kõ-
neaja limiidid ühes kuus 
hallatavate asutuste juhtide 
(4 inimest) ja linnavalitsuse 
ametiisikute (5 inimest) mo-
biiltelefonidele.

Otsustati määrata ja 
maksta vajaduspõhist pere-

toetust 15 avalduse esitanu-
le summas 220,57 eurot.

Linnavalitsus võttis vas-
tu määruse nr 2 „Teenistuja-
te värbamise ja valiku kord“, 
mida kohaldatakse Võhma 
Linnavalitsuse ametnike 
värbamisel ja valikul.

Kinnitati Võhma linna 
kriisikomisjon järgmises 
koosseisus: Anneli Siimus-
saar – Võhma linnapea, 
kriisikomisjoni esimees; 
Avo Põder – Võhma ehi-
tusnõunik, kriisikomisjoni 
aseesimees; Rein Vares – AS 
Võhma ELKO juhataja, krii-
sikomisjoni liige.

Otsustati lugeda Võhma 
linna jäätmeveo piirkonnas 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks kuus jäätme-
valdajat.

Allikas: linnavalitsuse 
protokollid ja õigusaktid

Linnavalitsuse istungitel

Võhma linnavalitsus 
on esitanud linnavoli-

kogule 2014. aasta eelarve 
eelnõu, mille maht on 1 534 
513 eurot.

Eelarve tulud on vähe-
nenud 3% võrreldes 2013. 
aasta eelarvega ning kulud 
2%. Investeeringud on suu-
renenud võrreldes 2013. 
aasta eelarvega.

2014. aasta eelarve tulu-
dest on suurima osakaaluga 
saadavad toetused (tasan-
dusfond, toetusfond ja muud 
toetused tegevuskuludeks) 
42,3% ja maksutulud (füüsi-
lise isiku tulumaks ja maa-
maks), mis moodustavad 
34,7% kogu eelarve mahust.

Füüsilise isiku tulumak-
su on 2014. aasta eelarvesse 
planeeritud 6,7% võrra suu-
remana, kui  2013. aastal te-
gelikult laekunud tulumaks.

2014. aastal laekub ko-
halikule omavalitsusele 
füüsilise isiku tulumaksust 
11,6% (2013. aastal 11,57%).

Kulude poolel on arves-
tatud alampalga tõusuga 
320-lt 355 eurole. Võhma 
eelarvest tasustatavate pe-
dagoogiliste töötajate pal-
gaalammäära on muudetud 
715-lt 800 eurole.

Kuludest on suurima 
osakaaluga hariduskulud, 
mis moodustavad 49,6%.

Linnal on kavas 2014. 
aastal võtta laenu 200 000 
eurot investeeringuteks, 
mis on Tallinna tänava re-
konstrueerimiseks. Kogu 
investeering on 235 000 eu-
rot.

Tiina Ranne
pearaamatupidaja

Linna eelarve on 
1,5 miljonit eurot

Õpime, et sead ei peaks sõjaväkke minema
Hiljaaegu said arvuti-

kasutajad, kes Face-
bookis Võhma Linna grupis 
liikuvat infot jälgivad, muu 
hulgas lugeda, et „enne lä-
heb siga sõjaväkke, kui meie 
linna valitsusest-volikogust 
miskit loota on“. Olukorras, 
kus meie põllumajanduse 
osakaal nagunii kasin on, 
ei peaks sead seda rolli küll 
enese kanda võtma. See-
pärast püüdsime olukorda 
teistmoodi lahendada.

Küllap meie kõigi elus, 
kellelgi sagedamini, kellel-
gi harvem, tuleb ette seda, 
et kuulume mõnesse uude 
hulka. Töökollektiivi, töö-
rühma, komisjoni, klubisse, 
ringi. Igal sellisel hulgal on 
eesmärgid ja etapid, mis 
tuleb läbida, et nende ees-
märkideni jõuda.

Üheks selliseks hulgaks 
on ka kohalik volikogu, mis 
moodustub iga nelja aasta 
järel just neist inimestest, 
keda valijad sinna valinud 
on. Koostöö linnaametnike 
ja erinevate asutustega on 
vältimatu. Elu pause ei tee, 
õppimisaega ei anna – kohe 
peab sellest hulgast saama 
õigesti, õiglaselt, otstarbe-

kalt, ausalt tegutsev töö-
grupp. Kuidas see võimalik 
on?

6.–7. veebruaril osalesid 
Võhma linnavolikogu liik-
med, linnavalitsuse ametni-
kud ja linna asutuste juhid 
supervisiooni- ja koostöö-
seminaril. Koolitajad Ene 
Velström ja Ene Kulasalu 
olid selleks Võhma tulnud.

Supervisioon paistab 
nii peen sõna, et selle tä-
henduse seletamine nõuab 
ettevõtmist. Kui seda talu-
poja-keeles seletada, tähen-
daks see midagi, mis annab 
võimaluse igaühel paremini 

aru saada sellest, mille sees 
ta on, milleks ta on, milline 
on tema roll. Seda võib ka ni-
metada koolitaja ja koolitu-
jate peeglimänguks, millega 
aidatakse kujundada orga-
nisatsiooni kultuuri, paran-
dada omavahelist koostööd, 
info liikumist ja kommuni-
katsiooni, luua selgust rolli-
dest ja võimalustest.

Koostöö ei ole üldse 
nii lihtne, kui see sõnades 
paistab. Inimesed on väga 
erinevad. Seepärast tundub 
mõnikord palju lihtsam asi 
üksinda ära teha, kui teiste-
le kõike selgitada, kuni nad 

ühes suunas liikuma hakka-
vad. Siis aga tekivad vastu-
olud sellest, et keegi tunneb 
end kõrvalejäetuna, kauge-
mal olijad ei loodagi enam 
kaasamisele ja kujunev suh-
tumine õõnestab sedagi, mis 
natukenegi toimis.

Eesmärkide poole liikuv 
grupp läbib mitmeid eri-
nevaid etappe. Neist koos-
tööetapini on käia pikk tee. 
Nii tekkiski küsimus, kas 
need etapid üldse volikogu 
nelja aastasse mahuvadki. 
Loodame saadud teadmisi-
oskusi rakendades siiski ma-
hutada.

Vabandus
Palume vabandust, kallid lugejad, tegime jaanuari-

kuu linnalehes leheküljel 4 ilmunud artiklis „Elroni reisi-
rongidel uued sõiduplaanid“ tehnilise vea.

Avaldame reisirongide sõiduplaani uuesti. 

Eelmisest linnalehest on eksikombel välja jäänud üks 
80-aastane juubilar SULEV TROSSMANN (sünnipäev 
25.01.).

Palume südamest vabandust ning soovime head ter-
vist ja jõudu, rõõmsat meelt ning pikka iga!

Linnalehe toimetus

Elroni reisirongide sõiduplaan kehtib alates 01.01.2014. a

Rongi nr Marsruut Väljumine 
algjaamast

Väljumine
Türilt

VÕHMA Saabumine 
sihtjaamasaabumine väljumine

0041 TALLINN – VILJANDI 7.36 9.04 9.22 9.23 9.45
0241 TALLINN – VILJANDI 13.20 14.59 15.17 15.18 15.40
0043 TALLINN – VILJANDI 17.35 19.06 19.24 19.25 19.47
0243 TALLINN – VILJANDI 19.05 20.45 21.03 21.04 21.26

VÕHMA Saabumine
Türilesaabumine väljumine

0242* VILJANDI – TALLINN 5.15 5.37 5.38 5.56 7.35
0042 VILJANDI – TALLINN 6.41 7.03 7.04 7.22 8.51

0244** VILJANDI – TALLINN 8.19 8.41 8.42 9.00 10.40
0246 VILJANDI – TALLINN 13.32 13.54 13.55 14.31 15.58
0044 VILJANDI – TALLINN 17.10 17.32 17.33 17.51 19.22

* Rong käigus ainult E, T, K, N, R  ** Rong käigus L, P ja riiklikel pühadel

On neid, kes ütlevad koo-
lituste kohta, et need on ai-
nult üks teooria, millega pole 
midagi peale hakata. Ja on 
need, kes teavad, et iga koo-
litus õpetab midagi. Raske 
öelda, mida just see koolitus 
igaühele osalejaist andis. Aga 
kindlasti
• meeldetuletust sellest, 

mida teati varemgi, aga oli 
unustatud kasutada;

• meeldetuletust sellest, kui 
olulised on oskus teisi kuu-
lata, selgitada, argumentee-
rida, veenda;

• meeldetuletust konkreet-
sete kokkulepete sõlmimi-
seks ja nende täitmiseks;

• erinevate arvamuste ja ini-
meste aktsepteerimise os-
kust;

• oskust kompromissile min-
na;

• oskust anda infot nii, et 
seda on võimalik vastu võt-
ta;

• teadmise, et mitte midagi 
ei saa pidada iseenesest-
mõistetavaks: isegi nn ele-
mentaarsed viisakusreeglid 
ja eetikanormid võivad olla 
igaühe arusaamas erine-
vad.

Saime paremini tundma 
neid, kellega koos igapäeva-
selt otsustama-tegutsema 
peame. Me oleme erinevad, 
aga meil on ühised eesmär-
gid. Peame seda kõike arves-
tama.

Täname koolitajaid-kor-
raldajaid.

Kaasõpilastele soovin, et 
õpitu ikka meeles püsiks.

Luule Tiirmaa
volikogu liige

Kohaletulnud kuulasid hoolega, mida rääkisid koolitajad Avatud Meele Instituudist (Ene Kula-
salu vasakul ja Ene Velström paremal) ...

... ning seejärel algas meeskondlik töö, algul väiksemates 
gruppides, hiljem koos ühtse meeskonnana. Fotod Jaan Voll
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Võhma aiandusseltsi Ka-
narbik on koondunud 

aianduspisikust nakatunud 
inimesed, keda huvitavad 
taimed ja nende kasvatami-
ne. Talvel, kui aias mütata ei 
saa, leiame aega enesetäien-
damiseks.

Teabepäevadeks kutsu-
takse Võhmasse Eesti pa-
rimaid aednikke või aian-
dusega tegelevaid inimesi 
rääkima meile olulistel tee-
madel. Olles olnud seltsi lii-
ge kaks aastat, leian, et need 
üritused on alati õnnestu-
nud, sest hubases keskkon-
nas tulevad jutuks aian-
duse peened nüansid ning 
saladused. Tavaliselt on 
loengutesse pikitud täies-
ti tundmatuid ja põnevaid 
taimepilte, millest paljud 
saavad inspiratsiooni ja uusi 
unistusi. Sageli juhtub nii, 
et loengu lõppedes ei lähe 
rahvas laiali, vaid jääb veel 
kuuldu üle arutlema väik-
semates seltskondades. Sel-
lise tegevuse tulemusena ei 
ole aednik talvel puhkusel, 
vaid plaanib hoolsalt järg-
mist hooaega. Kui juba kord 
mõni taim on südamesse 
pugenud, siis tuleb see leida 
ja oma aeda istutada.

Teabepäevade teemade 
valimine on seltsis toredasti 
korraldatud – sügisesel üld-
koosolekul saavad kõik välja 
pakkuda teemasid, millest 
soovitakse rohkem infot 
saada. Teabepäevaks saavad 
need, mille vastu on kõige 
rohkem huvi. Vahel paisub 
arutelu päris ägedaks.

Kanarbiku teabepäevad 
on tuntud-teatud üle vaba-
riigi. Sageli on kohale sõi-
detud Tartumaalt ja isegi 
Harjumaalt. See et Viljan-
dist ja Viljandi maakonnast 
loengut tullakse kuulama, 
on üsna tavapärane.

Nelja tegevusaasta jook-
sul on korraldatud 18 tea-
bepäeva. Sealhulgas lisaks 
erinevate taimegruppide 
süvitsi tutvustamisele on 
teemaks võetud ka taime-
haigused ja -kahjurid ning 
taimede väetamine. Ilma 
selliste lisateadmisteta ei ole 
võimalik terveid ja tugevaid 
taimi kasvatada.

Selle aasta esimene tea-
bepäev toimus 19. jaanua-
ril. Huvilisi oli kogunenud 
35. Teemaks oli ilupõõsaste 
kasvatamine. Nendest rää-
kis Tõnise puukooli omanik 
Tõnis Tenso. Ta tutvustas 
erinevate lehtpõõsaste ka-
sutamise võimalust väike-
aias. Loeng oli üles ehitatud 
nii, et ta tutvustas erine-
vaid taimeperekondi, nen-
de sorte ja kasvunõudeid. 
Põhjalikud taimekirjeldu-
sed ja nende sobivus Eesti 
kliimasse on olulised tead-
mised, mis hõlbustab aeda 
parima taksoni valimist ja 
ostmist.

16. veebruaril toimus 
teabepäev kiviktaimla tee-
mal. Katrin Mäeots Tar-
tu Ülikooli botaanikaaiast 

jagas meile 
tarkusi kivik-
taimla rajamise 
ja hooldamise 
kohta. Lisaks 
sellele oli palju 
põnevaid tai-
mesoovitusi ja 
põhjalik üle-
vaade nende 
nõudest kasvu-
kohale. Teata-
vasti on kivik-
taimla taimed 
nõudlikud kas-
vupinna suhtes. 
Oluline on hea 
drenaaž, mis 
hoiab ära tai-
mede hukku-

mise liigniiskuse tõttu. Bo-
taanikaaia rikkalik kogemus 
ja palju uusi edevaid taimi 
jõudis meie teadvusesse ja 
soovinimekirjadesse.

Meenutuseks mõned 
eelnevatel aastatel toimunud 
teabepäevad, mis on meelde 
jäänud ajakohase teemaga. 
Näiteks loeng varjuaiast, 
mida pidas Aivar Kaljuste 
Enno talust. Ta on Eestis ai-
nuke aednik, kes paljundab 
sõnajalgu müügiks eostest, 
mis nõuab palju kannatlik-
kust ning kogemusi. Aivar 
tutvustas sõnajalgade liike, 
nende sobivust Eesti klii-
masse ja sõnajalgade paljun-
damise võimalusi. Kaasa-
haarav oli Mati Rangi loeng 
liiliatest. Ta tutvustas teabe-
päeval liiliate liike ja andis 
põhjaliku ülevaate nende 
sibulasoomustega paljun-
damisest. Mõlemad teemad 
tekitasid kuulajates nii palju 
elevust, et Mati pidi maini-
tud teemasid mitu korda üle 
rääkima. Liiliate paljunda-
mine sibulasoomustega on 
suhteliselt lihtne ja annab 
tegevust just selleks ajaks, 
kui aed on talveunes.

Lisan siia kokkuvõtte 
Mati õpetustest. Sügisel, lii-
liate istutamise ajal, tuleb lii-
lia sibul puhtaks pesta. Puh-
tast sibulast murda mõni 
soomus sibula küljest lahti 
ja asetada niiske turbasamb-
laga kilekotti. Kilekott sibu-
lasoomustega tuleb hoida 
pimedas soojas ruumis kuni 
kaks kuud. Seejärel tuleb si-
bulasoomuseid (kilekotis) 
hoida pimedas ruumis 0–10 
kraadi juures veel 2 kuud. 
Selle aja jooksul arenevad 
soomustele väikesed sibu-
lad, mis tuleb istutada potti. 
Õitsemisealised taimed saab 
2–3 aasta pärast. Huvi kor-
ral saab täpsemat infot Laine 
Pihlaste raamatust „Liiliad“.

Kohtumiseni!
Helle Treier

VAS Kanarbik liige

Milleks aednikele teabepäevad?

Liikumisel on elus hin-
damatu väärtus. 2014. 

aasta on Eestis kuulutatud 
liikumisaastaks. Ka tradit-
sioonilise südamenädala 
peateema on liikumine. Lii-
kumist on vaja igas vanuses. 
Lapsed ja noored tahavad 
liikuda. See on vajalik tu-
gevate luude, lihaste ja sü-
dame arenguks. Lapse- ja 
noorukipõlves arendatud 
kehaline tervis hoiab meid 
tervemana pika elu jooksul.

Iga inimene püüab pü-
sida tervena ja liikumisvõi-
melisena, soovides igapäe-
vaeluga ilma kõrvalise abita 
võimalikult kaua toime tul-
la. Uuringud on näidanud, 
et liikumist harrastavad ea-
kad on tervemad ja tulevad 
oma eluga paremini toime. 
Vanuse kasvades muutub 
ainevahetus aeglasemaks ja 
lihased hakkavad kõhetu-
ma, lihaste jõud ja vastupi-
davus märgatavalt nõrgene-

ma lihaskiudude omaduste 
halvenemise tõttu, jalgade 
jõud väheneb kiiremini kui 
käte oma. Mõõdukas liiku-
mine pidurdab lihaste nõr-
genemist, luuaine vähene-
mist, soodustab liigesevõide 
eritumist liigeseõõnde ja 
liigesekõhre säilimist pea-
miselt verevarustuse kau-
du. Lihasluukonna talitlus 
– liigutuste sooritamine, 
liigutuste kooskõlastamine 
vananemisel aeglustub. So-
biva intensiivsusega liiku-
mine leevendab krooniliste 
haiguste vaevusi ja võib vä-
hendada ravimite (eriti ui-
nutite) tarvitamise vajadust. 
Vähesest liikumisest on tin-
gitud ka seedimisproblee-
mid nagu kõhukinnisused.

Regulaarne kehaline ak-
tiivsus avaldab toimet väga 
mitmete mehhanismide 
kaudu. Alaneb kõrgenenud 
vererõhk, väheneb “halva“ 
ja suureneb “hea“ koleste-

rooli tase, väheneb trom-
boosirisk, langeb kehakaal, 
paraneb meeleolu. Lisaks 
paraneb suhkruainevahe-
tus, mis hoiab ära suhkru-
haiguse tekke ja regulaarse 
kehalise aktiivsusega saame 
langetada ka vähihaiguse 
riski. Seega teeme liikumi-
sega oma kehale ja vaimu-
le hindamatu teene, mida 
keegi meie eest ära teha ei 
saa. Kehalise koormuse lii-
kidest on eelistatumad üht-
lase koormusega tegevused 
nagu kõndimine, matkami-
ne, kepikõnd, jooks, jalgrat-
tasõit, tantsimine, ujumine, 
suusatamine ja uisutamine. 
Seega on võimalusi palju ja 
igaüks saab nendest valida 
talle sobiva.

Terve südame heaks tee 
reibast kõndi vähemalt 30 
minutit päevas 5–7 päe-
val ehk 3–4 tundi nädalas. 
Parem, kui liigud iga päev. 
Kui sa ei ole üldse liiku-

mist harrastanud, siis alus-
ta vastavalt suutlikkusele ja 
püüa liikuda iga päev veidi 
rohkem. Kahjuks ei seosta 
paljud inimesed tervisetree-
ningut ja liikumist südame-
veresoonkonna haiguste 
ennetamise, vererõhu lan-
getamise ja soodsa mõjuga 
vere kolesteroolile. “Hea“ 
kolesterooli tõstmiseks on 
liikumine üks paremaid va-
hendeid. Vajaliku kehalise 
koormuse võib saada koos 
igapäevaste toimetustega, 
kui teed vähemalt 10 000 
sammu päevas.

Sel aastal toimub tra-
ditsiooniline südamenädal 
„Sinu sammud loevad“ 14.–
20. aprillil. Lasteaias ja koo-
lis tähistatakse südamenä-
dalat ürituste ja liikumisega. 
Tean ka, et Võhma rahvas 
teeb palju kepikõndi ja 
kõndimist. Kutsun Võhma 
rahvast ka ühiselt tähista-
ma südamenädalat – teeme 

üheskoos kõndimist ümber 
Võhma linna.

14. aprillil ja 16. aprillil 
alustame hommikul kell 
10.00 päevakeskuse juurest 
ja kes tööl on, siis õhtul kell 
19.00 samast kohast.

Kaasa lööma on oodatud 
on ka rataskärudega liiku-
jad, aga liikumise suhtes 
pidage enne nõu oma pere-
arstiga. Teeme alustust Ves-
ki tänava pargi kolmnurgast 
15. aprillil kell 11.00 ja 18. 
aprillil kell 11.00 samast 
kohast.

15. aprillil 8.00–10.00 
saab päevakeskuses mõõ-
ta vererõhku, veresuhk-
rut.

Planeeri liikumine oma 
päevakavasse. Leia kaaslane 
liikumise harrastamiseks, 
sest koos on lõbusam. Pa-
rajast koormusest annab 
tunnistust meeldiv reipus, 
toonuse tõus. Paraneb ka 
meeleolu ja une kvaliteet. 
Naudi liikumist!

Leida Kuld

Liikumine – hea tervise alustala

Teadaanne ettevõtjatele!
10. aprillil toimub Pihkvas Eesti–Läti–

Pihkva piirialade ettevõtjate 5. partneriaad.

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale 
ettevõtjale leitakse teiselt pool piiri sama valdkonna 
koostööst huvitatud ettevõtja. Vastavalt ajagraafiku-
le korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised, mille 
käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koos-
tööks.

Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda 
ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks 
üle piiri, koostööpartnerite leidmiseks uute toodete 
väljatöötamisel või ühisturunduseks.

5. partneriaadi valdkonnad on
• Puidutöötlemine ja puittoodete, mööbli tootmine
• Metalltoodete tootmine
• Toiduainete tootmine
• Turism
• Infotehnoloogia

Viisa maksumus 70 eurot. Partneriaadile regist-
reerimine aadressil ain369@gmail.com, tähtaeg on 
10. märts.

JÄRGMISED 
TEABEPÄEVAD 

TOIMUVAD:
• 9. märtsil aia kujun-

damise teabepäev – 
lektor Reti Randoja-
Muts

• 13. aprillil teabepäev 
kõrreliste kasvatami-
se kohta – lektor Hel-
le Väärsi

Kõik teabepäevad toi-
muvad Võhma kultuuri-
keskuse suures saalis ja 
algavad kell 11.00.

Seltsi liikmetele tea-
bepäevad tasuta, mitte-
liikmetele 1 euro.
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Osalesime edukalt Põltsamaa Jõe 
Talimängudel!

SPORDIST

Põltsamaa Jõe XXXII Ta-
limängud toimusid 25. 

jaanuaril 2014. aastal Ada-
veres.

Osa said võtta kõik Põlt-
samaa jõe piirkonnas õppi-
vad, elavad või põhikohaga 
töötavad elanikud ja nende 
õppivad lapsed.

Võhma linn osales väga 
tublilt, saavutades 7 omava-
litsuse seas Põltsamaa valla 
ja linna järel auväärse III 
koha. Punktiarvestus saadi 
suusatamise, uisutamise ja 
5 parema spordiala koha-
punktide ning omavalitsuse 
juhtide osalemise punkti-
dest.

Võhma osales 9 spor-
dialal: uisutamine, laua-
tennis, koroona, kabe, 

juhtide mitmevõistlus, 
sisepetank, suusatamine, 
mälumäng ja sasku.

Uisutamises osalesid 
Võhma Gümnaasiumi tüd-
rukud Cätlin Taškin, Kairit 
Soe, Renita Salur, kes saa-
vutasid oma vanuserühmas 
kolmikvõidu.

Lauatennises saavutasid 
kolmikvõidu perekond Valo 
poisid Rainer, Raiko ja Rau-
no. Poiste mängule oli kaasa 
tulnud elama ka ema Astrid, 
kes ise osales kabemängus, 
saavutades III koha.

Väga edukad olid nendel 
mängudel meie koroona-
mängijad: Tiia Sepp, Jaan 
Voll, Heiti Pent, Vello Lehtla 
ja Ando Saar. Võistkondli-

kult saavutas meie koroona-
meeskond I koha.

Ando Saar osales lisaks 
koroonale ka sisepetankis.

Kabemängu esindasid 
seekord ainult naised. Li-
saks Astrid Valole mängis 
kabet meie volikogu esi-
mees Leida Kuld, saavuta-
des II koha.

Suusatamises osalesid 
Võhma Gümnaasiumi õpi-
lased: tüdrukutest Kirsika 
Tõruvere I koht, poistest 
Jack Brereton III koht, Rag-
nar Ploom II koht, Edvard 
Maasalu II koht ja Kevin 
Aas III koht. Võistkondli-
kult saavutati III koht.

Võhma mälumängijad 
Ilmar Roosioks, Raivo Igna-

tov ja Rein Alliksaar saavu-
tasid II koha.

Teise koha vääriliseks 
said ka saskumängijad: Ind-
rek Kaalep, Ruve Koska, 
Feliks Roos, Ago Vingissar, 
Raivo Vares, Aare Alliksaar, 
Ivan Ignatov, Aare Virgla, 
Kalju Kuusik.

Juhtide mitmevõistlusel  
ja uisutamises osales linna-
pea Anneli Siimussaar.

Täname kõiki osalejaid 
ja gümnaasiumi kehalise 
kasvatuse õpetajaid, kes ai-
tasid meeskonda komplek-
teerida.

Võhma Linnavalitsus

Aasta algus lauatennises 
on olnud Võhma 
noortele edukas

Võhma Rabaralli
08. veebruaril Tipina Vee-
hoidlal (kohalikele Võhma 
Rabas). Osalejaid kokku 30. 
Meeste arvestuses toome 
siinkohal välja kolm parimat.
NOORED (kuni 14-aastased):
Kardo Karu
Henri Helü
Karl Taškin

Esimest korda Koolitantsul
Eesti Tantsuagentuuri 

poolt korraldatav Kooli-
tants on Eesti populaarseim 
ja suurima osalejate arvuga 
üritus tantsu harrastavatele 
lastele ja noortele.

Sel aastal tuuritab möö-
da Eestit Koolitantsu fes-
tival juubelivääriliselt 20. 
korda. 20 aastat tantsu, s.t 
1995. aastal alguse saanud 
loometantsufestivalist on 
aastatega kujunenud kooli-
ealiste noorte seas üks oo-
datumaid suurüritusi.

Koolitants koosneb kol-
mest erinevast voorust: 
maakondlik, piirkondlik ja 
finaal. Tantsukategooriateks 
on: lastetants, vabatants, 
estraaditants, showtants, 
tänavatants ja Eesti-teema-
line tants erinevates vanu-
seastmetes.

JJ Street Viljandi õpila-
sed osalesid maakondlikus 
voorus 9. veebruaril Viljan-
di teatris Ugala, kus grupp 
esitas tänavatantsude kate-
goorias tempoka hip-hop 
tantsu „Vesi”. Koreograafia 
iseloomustab vee rahulikku 
voolamist, mis järjest muu-
tub tormiselt vahutavaks, 
üle kallaste kobrutavaks ja 
seejärel pikkamisi vaibub, 
jäädes vaikseks ja peegelsi-
ledaks.

Koolitantsul esinemisele 
eelnes neli kuud kaks korda 
nädalas treener Kairi Jerlo-
vi käe all hoogsalt trenne ja 
järjepideva kordamise kõr-
valt ei puudunud ka nali ja 
naer. Võhma koolist käivad 
treeningutes allakirjutanu, 
Agatha Dooni Murro ja 
Nele Grenman.

Žürii (Kärt Tõnisson, 
Kristin Pukka ja Ramon 
„Rammi“ Paukson) andis 
tantsupäeva lõppedes väi-
kese tagasiside juhendaja-

tele, aga tantsugrupid, kes 
lähevad edasi piirkondlikule 
voorule, selguvad 24. veeb-
ruaril.

Õhtujuhiks oli karis-
maatiline Marek Sadam, kes 
teeb muusikat ballaadidest 
pungini ja on esinenud edu-
kalt nii Euroopas kui Amee-
rikas. Sadam alias N-Euro 
haaras publiku esimesest 
hetkest enesega kaasa ja viis 
argipäevast välja. Ta pani 
saalitäie rahvast lõbusalt lii-
kuma ja kaasa laulma.

Üritus oli tore ja häs-
ti korraldatud, kõik sujus 
suuremate viperusteta. Nii 
armas oli selle päeva tant-
sijatest sünnipäevalaste nn 
ühine õnnitlemine. Hiljem 
on neil väga tore meenu-
tada, kes kõik sünnipäeval 
külas olid ja kui palju neid 
oli – terve Ugala teatri saali 
täis külalisi! 

Sanna Härm

Laupäeval, 8. märtsil kell 19
Pilistvere rahvamajas

Kihnu Virve pereansambliga 

naistepäevakontsert.

Tund enne ja pärast kontserti avatud Ingli kohvik.

Pilet eelmüügist 7. märtsini 
5€ (õpilased, pensionärid) ja 7€. 
8. märtsil 7€ (õpilased, pensionärid) ja 9€. 

Lisainfo: 5301 2279; kultuur@koo.ee 

JJ Street Viljandi grupp Ugala fuajees enne lavale minekut. Võhma tüdrukud Agatha Dooni (esi-
reas vasakul) ja Nele (esireas paremal) ning Sanna (keskel). Foto: erakogu.

NAISED:
Nele Helü

MEHED:

Esivedu: 
Tanel Raudsepp
Kuldar Keres
Olev Helü

Tagavedu: 
Heiki Lill
Kristen Priilinn
Jörgen Pukk

4x4 vedu: 
Andrus Karu
Heiki Hiiemäe
Raido Elbing

Allikas: Facebooki grupp 
Võhma Raba Jäärada

Pildialbum leitav ja vaada-
tav aadressilt
h t t p s : / / w w w. d r o p b ox .
com/sh/e69ib5zen73u4vu/
bFZM7g2F_S#/

Pilistvere rahvamajas
Laupäeval, 8. märtsil kell 21

TANTSUÕHTU

ansambliga IGATAHES
Kihnu Virve kontserdi külastajale tantsuõhtule pääs 2€.
Tantsuõhtu pilet 5 eurot, koolinoortele 4 eurot, 
kohapeal 8 eurot (kohapeal soodustused ei kehti). 

Lisainfo ja laudade broneerimine tel: 5301 2279; 
            e-post: kultuur@koo.ee

Laua katab igaüks ise. 

Avatud Ingli kohvik. Alkoholivabade kokteilidega.

Jaanuaris Eesti 
Lauatennise Lii-

du laste grand prix’ 
viiendal osavõist-
lusel olid Viljandi-
maa noored edukad 
võistlusklassis P-15, 
kus võhmalane Rai-
ner Valo teenis teise 
koha.

Aseris Eesti 
noorte kadettide 
klassi võistkondlikel 
lauatennise meist-
rivõistlustel said 
meeskond Rainer 
Valo ja Raiko Valo 
kolmanda koha.

Veebruaris Vil-
jandimaa lauatenni-
se meistrivõistlustel 
pärjati naiste üksik-
mängus kullaga Ju-
lia Kirpu ja meeste 
mõõduvõtul osutus 
võidukaks nooruke 
Rainer Valo.

Jõudu ja jaksu 
noorsportlastele!

Võhma 
Linnavalitsus

Viljandi maakonna 2014. aasta meist-
rid on Rainer Valo (keskel) ...

... ja Julia Kirpu (keskel).  
Allikas: Viljandi Lauatenniseklubi 
Sakala
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VAIKE PANI 
19.07.1927 – 20.01.2014

Mälestame

Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Vaene ei 
ole see, kes vähe teenib, vaid see, kes palju kulutab”. Õigeid 
vastuseid laekus 25. Loosiõnn naeratas Valli Veskile (Veski). 
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupongid 
palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab kätte 
auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

Võhma Linnaleht nr. 187
VASTUS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
NIMI ja AADRESS:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

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.

85 04.02  HELJO PÄEVA
84 06.02  VAIKE SAUL
83 02.02  HELJU ENNUK
65 16.02  VILVE KÄRT
60 11.02  HEINO SILLAT
 14.02  REET RAND

Minevikust ära mõtle,
see toob silmast välja vee.
Tulevikku ära tõtle,
hirmutav ju tundub see.
Ela tänases ning sära,
naudi iga hetke.
Saada aasta kaunilt ära,
õnne eluretkel!

Õnnitleme veebruarikuu 
sünnipäevalapsi!
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Võhma Gümnaasiumi aulas
5. märtsil kell 18.00

Esinevad Võhma Gümnaasiumi 
1.–12. klassid

Tule kuulama-kaasa elama!

LAULULAHINGReedel, 7. märtsil 
algusega 10.55

Võhma 
Gümnaasiumi 

aulas

Pimemassöör Lembit Roosileht
pakub Võhmas ELKO majas
esmaspäeval ja kolmapäeval

Sobiva aja saab kokku leppida tel 521 4754

rootsi klassikalist massaaži, 
tai massaaži, 
lümfi massaaži, 
kupumassaaži, 
tselluliidimassaaži, 
näo- ja peamassaaži, 
käe- ja jalalaba ortopeedilist massaaži,
reikit ning On-Site toolimassaaži.

Noor pere otsib Võh-
masse 3–4-toalist kor-
terit (küte võib olla nii 
kesk- kui ka ahiküte).

Kuna kohe pole va-
jalikku paari tuhandet 
eurot käepärast võtta, 
siis ehk leidub keegi hea 
inimene, kes oleks nõus 
järelmaksu võimalusega!
Kirjutada saab e-posti 
aadressile 
annamari01@hot.ee ja 
helistada  tel 5694 0990.

Igasugune abi on 
teretulnud!

10. veebruarist kuni 15. märtsini
tööpäeviti kell 10–14 

Võhma kultuurikeskuse suures saalis
avatud Bastor Stuudio kunstniku 

Irina Rjabkova maalide personaalnäitus-müük.
Näitusele sissepääs TASUTA.

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

Abja Vallavalitsusel ja Abja 
Gümnaasiumil on heameel 
Teile teatada, et nende vallas 
on valminud UJULA 
(25 m - 4 rida ja väikebassein ).

Võimalus on kasutada suures 
basseinis hüdromassaaži ja 
väikeses basseinis mullimas-
saaži. Pidev saunakasutus-
võimalus soome saunades.

Kontakt: Abja Gümnaasiumi 
Spordikompleksi administraator 
Imre Jugomäe, tel 5597 2631, 
http://sport.abja.ee/

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

Saada aasta kaunilt ära,


