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Volinikud esimesel istungil														Foto: Kayvo Kroon

Valimistulemuste väljakuulutamisega tekkis Elva vald. Valimised võitis
Reformierakond (10 volikogu mandaadiga), koalitsiooni moodustamiseks
alustati läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonnaga,
24.oktoobril sõlmiti ajaloolises Hellenurme Vesiveskis koalitsioonileping.
Elva vallavolikogu esimene istung
toimus 30.10 Elva Kultuurikeskuse
saalis. Päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuste ja linnavalitsuse lahkumis
palvete ärakuulamine.
Elva vallavolikogu esimeheks valiti
senine Rannu vallavanem Maano Koemets, kelle poolt andis hääle 18 volinikku, aseesimeheks valiti 16 poolthäälega
endine Elva Linnavolikogu aseesimees
Peeter Laasik. Maano Koemets tänas
kõiki volikogu liikmeid toetuse eest:
„Ees seisab suur väljakutse, minu jaoks
on oluline, et volikogus valitseks hea

koostöö ja töine õhkkond”. Tutvu volikokku mandaadi saanud inimestega
Infolehe lehekülgedel 4-5.
7. novembril 2017 toimus volikogu
teine istung, kus valiti vallavanem
ja abivallavanemad, kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur,
moodustati volikogu komisjonid. Vallavanemaks valiti 16 häälega Toomas
Järveoja, abivallavanemateks Marika
Saar, Mikk Järv ja Heiki Hansen. Vallavalitsuse palgaliseks liikmeks Airi
Mahla. Volikogu otsustega on võimalik
tutvuda www.elva.ee .
Uue vallavalitsuse volitused algavad
ametisse kinnitamise päeval (st 07.11)
ja uus Elva Vallavalitsus kui täitevorgan
alustab tegevust, senised vallavalitsused ja linnavalitsus kui täitevorganid
lõpetavad tegevuse, samas jätkavad
linnavalitsus ja vallavalitsused kui
ametiasutused tegevust 2017. aasta
lõpuni.

Kokkuvõtlikult:
• 24.10 2017 jõustus Elva linna,
Konguta valla, Palupera valla, Puhja
valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemine ning moodustus uus
omavalitsusüksus Elva vald.
• 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema
ning toiminguid teha, abi ja nõu
küsida saab harjumuspärastest kohtadest.
• Praegu jäävad alles omavalitsuste veebilehed, info muutub ja
koondub jooksvalt!
• Uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Elva linna
põhimääruse alusel, põhimääruses
kinnitatakse ka uue valla sümboolika, seni kasutatakse Elva linna
sümboolikat.
• Senised õigusaktid (korrad,
eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni

edasi sellel territooriumil, kus nad
olid enne ühinemist kehtestatud (nt
Rannu valla õigusaktid senise Rannu
valla territooriumil, Elva linna
õigusaktid Elva linna territooriumil
jne). See tähendab, et õigusaktid on
seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui
asutusega.
• 31. detsembril 2017 lõpetavad
tegevuse Elva linnavalitsus, Konguta
vallavalitsus, Palupera vallavalitsus,
Puhja vallavalitsus, Rannu vallavalitsus ja Rõngu vallavalitsus kui
ametiasutused lõpetavad tegevuse
• 1. jaanuaril 2018 alustab tööd
Elva vallavalitsus kui ametiasutus
Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi
koordinaator

Valimistulemuste väljakuulutamisega tekkis Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
valdadest ning Puka valla Aakre piirkonna küladest (Aakre, Palamuste,
Pedaste, Pühaste, Purtsi ja Rebaste)
uus omavalitsusüksus - Elva vald.
Sellest tulenevalt muutuvad ka
aadressiandmed.
Näited:
• praegune aadress: Hellenurme
küla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress pärast haldus
reformi: Hellenurme küla, Elva
vald, Tartu maakond
• praegune aadress: Kesk 32, Elva
linn, Tartu maakond. Aadress
pärast haldusreformi: Kesk 32,
Elva linn, Elva vald, Tartu maakond.
Kuidas Sinu kodune aadress
muutus, saad vaadata aadressilt
http://geoportaal.maaamet.ee/
Andmete muutmine registrites
toimub automaatselt, ehk mass
kannetena maa-ameti poolt, inimesed ei pea ise registrites muudatusi
tegema.
Sihtnumbrid praegu ei muutu,
kõik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana
aadressi alusel. Peale haldusreformi
lõppemist hakkavad sihtnumbrite
muutmised, kuid mitte varem kui
2018. aastal. Omniva teavitab kliente
sihtnumbri muudatusest vähemalt 2
nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse
info postitatakse kliendi postkasti.
Haldusreformiga seotud registrikannete muudatused ja selgitused
on leitavad Maa-ameti veebilehelt:
http://geoportaal.maaamet.ee/
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Võiduideeks hääletati
„Rattaparklad koolide juurde“
Elva kaasava eelarve2018 rahvahääletus on lõppenud! Kaasava eelarve raames oli linnaelanike otsustada 10 000 euro investeerimine. Tegemist pidi olema investeeringuideega,
mis peab pakkuma avalikku hüve;
peab olema avalikus kasutuses ja ei
tohi tekitada ebamõistlikke kulusid
järgnevate aastate eelarvetele
Septembris toimunud ideekorje
raames laekus kokku 17 ettepanekut, rahvahääletusele pandi neist 9.
Rahvahääletus toimus 27. oktoobrist
kuni 2. novembrini. Hääletada said
16-aastased ja vanemad Elva linna
elanikud.
Hääletusel anti kokku 503 häält
ning hääletamisel osales 253 ini-

mest. Iga hääletaja sai valida 9 idee
seast ning anda kuni 3 häält.
Kõige enam hääli (116) sai idee
„Rattaparklad koolide juurde”, järgnes 90 häälega idee „Kõlakoda Arbi
järve äärde”.
Elva kaasava eelarve ideede pinge
rida:
1. Rattaparklad koolide juurde
(116 häält)
2. Kõlakoda Arbi järve äärde
(90 häält)
3. Verevi rannapromenaadi laudteed ja valgustus ( 87 häält)
4. Turuplatsi pargi funktsionaalsemaks muutmine (58 häält)
5. Verevi rand põnevamaks ja
hubasemaks (51 häält)

6. Arbi oja sillad (29 häält)
7. Elva bussipeatused korda
(28 häält)
8. Lisame väge Väikesele Väerajale (25 häält)
9. Võrguplatsid Elvasse (19 häält)
Kaasava eelarve protsessi käigus
koguti kokku palju väärt ideesid.
aitäh kõikidele ideede esitajatele ja
hääletajatele!
Kaasava eelarve ideed rakendati
Elvas juba neljandat korda.
Kertu Vuks
Koordinaator

Abi aitasid jagada vabatahtlikud
Foto: Kayvo Kroon

ja disc-golfi radade alal vandaalitseti
ning lõhuti inimestele istumiseks
pandud pinke ning puhtama keskkonna säilitamise jaoks paigaldatud
prügikaste.
Kui kellelgi on vajadust käsi või
jalgu peksta kuskile vastu ja ei leia
selleks muud võimalust, siis võite
julgesti teada anda. Leiame teile
mõne palgi või maakivi kuhu vastu
taguda. Palun austage teiste inimesAnnikoru külas, kergliikustee ääres te poolt tehtud tööd ja vaeva!

Konguta Vallavalitsuse 23. oktoobri 2017
istungil:
määratakse hooldaja kahele raske puudega isikule toimingutes, millega hooldatav ise toime
ei tule;
makstakse sotsiaaltoetusi vastavalt kehtestatud korrale ja määradele: 3 -le avalduse esitanud
kodanikule toetust summas 265 €; Konguta Koolis 2. - 6. klassis õppivale õpilastele Konguta

Euroopa Liidu toiduabi
Sotsiaalministeerium jagas Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi abil ostetud toiduabi
ka 2017. aasta oktoobrikuus. Toiduabi jagamist üle riigi koordineerib
Eesti Toidupank, kes vahendab abi
kohalikele omavalitsustele.
Toiduabi jagatakse kuni 2020. aastani kaks korda aastas – kevadel ja
sügisel. Toiduabi saadakse Sotsiaal
ministeeriumi poolt saadetud nimekirja alusel, kuhu 2017. aasta sügisel
kuulusid need perekonnad, kes said
toiduabi jagamisele eelneva kahe
kuu jooksul toimetulekutoetust või
vajaduspõhist peretoetust.
Sel sügisel kuulus Elva linnas jagamisele 680 kg toiduaineid (tatar, nel-

Kas vahel kaob mõistus või tulevad
lihtsalt „hiilgavad“ ideed?

Kooli toetust 30 €; toimetulekutoetust ühele perele summas 60,63 €; novembri kuul sündinud
juubilaridele juubelitoetust summas 40 €;

javiljahelbed, nisujahu, riis, rapsiõli,
suhkur, konservid, borš, šokolaad,
puuviljasegu, tee ja kohv). Ühe inimese kogus oli 14 kg toiduaineid. Sel
korral olid komplekteerimisel abiks
Elva Gümnaasiumi aine „Kodanik ja
ühiskond“ raames 10. klassi õpilased
Kai Riin Zukker, Casandra Meier,
Nikita Karasjov ja Ketlin Stserbakov.
Tänu nende abikätele jõudis toiduabi
kiiremini kui kunagi varem abivajajateni. Suur aitäh teile!
Käesoleval jagamisel said abi 26
leibkonda, kuhu kuulus 60 inimest,
kellest 28 olid lapsed.
Eva Kuslap
Elva Hoolekandespetsialist

nõustutakse Vahe (sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Vahe tee (sihtotstarve transpordimaa 100%) liitmisega ning määratakse moodustatava uue katastriüksuse aadressiks Külaaseme
küla Vahe ja sihtotstarbeks elamumaa 100 %;
määratakse Konguta vallas Annikoru külas asuvale Kõsse katastriüksusele uus koha-aadress
Helekotka;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Annikoru külas, Annikoru tee 7 kinnistule spordiväljaku rajamiseks;
eraldatakse 2017 aasta vallaeelarve reservfondist ettenägematute kulude katteks raha
summas 535.65 eurot;

Konguta Vallavalitsuse 30. oktoobri 2017
istungil:
eraldatakse tagasiulatuvalt alates 23.10.2017 Elva valla elanikule sotsiaaleluruum Tarekse
üürimajas Annikoru külas;
määratakse hooldaja raske puudega isikule toimingutes, millega hooldatav ise toime ei tule;
antakse kasutusluba Tartumaal, Elva vallas, Majala külas, Matsi kinnistule püstitatud üksik
elamule;
eraldatakse 2017 aasta vallaeelarve reservfondist ettenägematute kulude katteks raha
summas 4032.00 eurot;
antakse välja kasutusluba Tartumaal, Elva vallas, Annikoru külas, Annikoru tee 7 kinnistul

Selgus Tartumaa noore töötu portree
Eestis on tuhandeid noori, kes ei
õpi ega tööta, kuid Noorte Tugila
programmi abil on kooli ja tööle
jõudnud noorte arv jõudsalt kasvanud. Kui palju selliseid noori oli
Tartumaal ja kuidas Noorte Tugila
neid aitas?
Noorte Tugila logiraamatu põhjal
valmis märtsi lõpus põhjalik üle
vaade, mis avab tausta – kes on
see Eesti noor, kes ei tööta ega õpi,
milline on tema taust ja miks ta on
praegusesse olukorda sattunud?
Eestis oli 2015. aasta lõpu seisuga
15-26aastaseid noori, kes ei õppinud
ega töötanud, ligi 30 000, ametlikult
töötuid oli nendest ca kolmandik ehk
üle 9000. Tänu Noorte Tugila riiklikule programmile on Eestis saanud
tänaseks üle 3400 noore vajalikku
tuge jõudmaks tööturule või tagasi
haridusteed jätkama. Tartumaal on
programmis osalejaid üle 450 noore.
Programmiga liitub iga päev uusi
noori.
Tööturult eemale jäämise põhjused Tartumaa noorte seas. Põhjused,
miks noored ei õpi ega tööta, on üle
Eesti erinevad. Lisaks poolikule
haridusele, koolist väljalangemisele
või sotsiaalsetele või majanduslikele
takistustele, on põhjusteks ka näiteks
lapsega kodus olek, ajutised või pikaaegsemad tervislikud või perekondlikud põhjused, sh pereliikme hooldamise kohustus jne. Tuge vajavad ka
viimati nimetatud noored, sest pikka
aega töölt või hariduselust eemale
jäädes kaob üsna kiiresti sotsiaal
võrgustik, seejärel enesekindlus ja
lõpuks tahe või võimalus tööd teha

või haridust omandada.
Madal haridustase ja kehvasd
sotsiaalised oskused olid peamised
probleemid. Kõige sagedamini on
Eestis Tugila keskustesse pöördunud
noorte staatuseks märgitud kas töötu
(35%), noor on registreeritud töötukassas (14%), mitteaktiivne (7%),
töökogemus puudub (11%) ja töötav
vabatahtlik (4%). Tartumaal on enim
pöördujaid alg- või põhiharidusega
(134 noort), millele järgnevad üldharidus (keskharidus) 53 noort, töötu
52 noort, lõpetamata põhiharidus
45 noort, lõpetamata kutseharidus
38 noort, lõpetamata üldharidus 34
noort. Töötukassas on end registreerinud 27 Tugila poole pöördunud
noort.
Noore portree tähtsaks jooneks
on ka kehvad sotsiaalsed oskused ja
märgata võib noorte vähest oskust
eesmärke seada ja neid täita, meeskonnatööd teha, julgust otsuseid
teha jne.
Analüüs näitas, et tüdrukud saavad
programmis paremini hakkama ja
täidavad eesmärgid kiiremini ja kergemini. Teadupärast langevad poisid
koolist kergemini välja, kuid siin ei
ole Eesti erand, vaid see on teisteski
riikides nii.
Maakondade lõikes püüavad
kõik Tugilad pakkuda parimat abi
ja tuge, mis piirkonnas võimalik.
Tartumaa Tugila keskustes, nt Elva
noorte Tugila on pakkunud noortele
mitmesuguseid üritusi: nt kakskeelne noortelaager, koolitus „Kuidas
aidata lapsel valikuid teha“, ratastel
metallitöö töötuba (Merkuur OÜ),

püstitatud spordiväljakule.

digikunstialased laagrid, suunamised
erinevatesse tasuta koolitustele (mis
aitavad jõuda noorel iseendas arusaamisele seoses karjäärivalikuga),
karjäärinõustamise töötuba ja erinevad vestlusõhtud, suunamised
Rajaleidjasse ja Töötukassasse ning
individuaalsed nõustamised, tutvumised Tartu Kutsehariduskeskusega.
Põnevad on olnud ka teema üritused eraldi nii noormeestele, kui ka
neidudele (bowling, õhtusöögid,
pizza- ja filmi õhtud , teatris käimine, rabamatk, spordi üritused jne.).
Noortel on olnud võimalus osaleda
üritustel vabatahtliku abistajana
sprdiüritustel ja kohvikute päevadel,
samuti on olnud võimalus osaleda
töövarju päevadel. Need kogemused
aiatavad jällegi jõuda iseendast paremale arusaamisele, milline elukutse
sobib kõige enam.
Kui sa oled 15-26 aastane noor, kes
ei õpi ega tööta või sul on koolis raskusi edasi jõudmisega, võta ühendust
otse Tugila keskusega www.tugila.ee
või Elva Huviala-ja Koolituskesuse
Tugila Spetsialistiga tugila@elva.ee
Jälgi noorte tegemisi/üritusi/koolitusi FB Grete Kald Coaching ning FB
Elva Huviala- ja Koolituskeskus ning
FB Elva Noortekeskus.
Grete Kald
Elva NK Tugila spetsialist
Allikas: Andmed pärinevad Eesti ANK Logiraamatu
statistikavaatest seisuga 13.10.2017.

Maris Sirendi
vallasekretär

Rõngu Vallavalitsuses 23. oktoobri istungil
otsustati:
määrata I. P-V poolt ostueesõigusega erastatava maaüksuse aadressiks Tartumaa, Rõngu vald,
Rannaküla, Kalevi, suuruseks 4994 m² ja sihtotstarbeks elamumaa;
määrata Rõngu vallas munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste aadressid, sihtotstarbed
ja suurused;
määrata Rõngu vallas Teedla külas Farmi maaüksuse sihtotstarbeks 95% maatulundusmaa
ja 5% mäetööstusmaa;
omandada võõrandamise teel Rõngu valla omandisse kinnistute jagamisel moodustatud
transpordimaa ja tootmismaa sihtotstarbega maaüksused;
väljastada ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Käärdi alevikus Kaera tn 7 kinnistule;
väljastada AS-le Emajõe Veevärk kasutusluba rajatisele Teedla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassid Rõngu vallas Teedla külas;
määrata vajaduspõhine peretoetus kahele isikule ja toimetulekutoetus kahele isikule ning
ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 206,00 eurot;
pikendada 01.12.2007. a Sihtasutusega Rõngu Hooldusravikeskus sõlmitud ehitiste ja rajatiste
tasuta kasutusse andmise lepingu nr 13.4-1.9/114 tähtaega kuni 31.12.2022. a.

Rõngu Vallavalitsuses 27. oktoobri istungil
otsustati:
kiita heaks toetuse saaja Herki Henno ja Riho Plaani esitatud hajaasustuse programmi
aruanne;
määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 65 eurot;
kutsuda tagasi SA Uderna Hooldekodu nõukogust Andreas Hutrof ning määrata nõukogu
liikmeks Aivar Kuuskvere;
kinnitada Rõngu vallale kuuluva traktori T 16MG-U1 reg märk 1338TA, elektroonilise enampakkumise tulemused ning sõlmida ostu-müügileping enampakkumise võitjaga Arvi Pihlaka
Ettevõtted FIE hinnaga 1500 eurot;
sõlmida leping Moreen OÜga valla teedele 5 cm purukruusa lisamiseks koos eeltöödega
kogumaksumusega 23 000 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil 26. oktoobril
2017 anti välja korraldused:
Väljastada Palupera Vallavalitsusele kasutusluba Hellenurme mõisahoone välisfassaadi
restaureerimistöödele.
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Ütleme rohkem tere!

Arvutimängude sõbrad said kokku
Kongutas
27-28.oktoobril toimus esimest
korda Kongutas võrgupidu, mis kestis
kaks päeva nagu tavaliselt võrgupeod
kestavad. Võrgupidu viis läbi seltskond vahvaid noori Eesti e-sporti
edendavast Playfair-ist. Esmapilgul
võiks arvata, et mis see võrgupeo
korraldamine ikka on. Paned aga
arvutid lauale ja mängid. Minul
õnnestus näha ürituse ettevalmistavat tööd ning seda kui töömahukas
selline korraldamine võib olla. Kõik
sujus hästi ja seda tänu Playfair-i
hästi organiseeritud tiimitööle.
Et kell 17:00 uksed avada ja 19:00
turniiridega pihta hakata saabusid
korraldajad kohale juba kell 11.00,
vaatasid ruumid üle, joonistasid
paberile plaanid, pidasid aru, kuidas
kõik toimima hakkab. Kõrvaltvaatajana oli algul raske aru saada mis
toimub, sest siginat-saginat oli palju.
Mõned tassisid kaste, teised laudu,

Iga inimene, iga laps on erinev. Erineme
üksteisest välimuse, vanuse, iseloomu, huvide,
oskuste poolest. Kuid kõik me soovime olla
vajalikud, kõik me vajame enda ümber teisi
inimesi. Igaüks vajab individuaalses koguses
tähelepanu, mille kaudu saadakse sõnum, et
me ei ole üksi. Tähelepanu saamiseks ja andmi
seks on ülilihtne võimalus - “Ütle tere”. Tere
on alati kahepoolse mõjuga. Tere on oma
vahelise suhtlemise kõige lihtsam algus. Tere
ütlemine ei maksa midagi, aga tema jõud on
suur. Anname siis selle õppeaastal terele oma
SÕNAJÕU tagasi.
Vaata lisaks: http://rahvahaal.delfi.ee/

Jälle väitlema!

Õpetaja Kairit Leesalu ja Palupera põhikooli õpilased Karel Objartel, Andre Lõhmus ja Ave Riivik
Kadrioru lossi roosiaias					Foto: erakogu

2015/ 2016 õppeaastal osalesid kolm
Palupera põhikooli 9. klassi õpilast
presidendi väitlusturniiril „Anname
sõna tulevikule“, mille eesmärgiks
on kutsuda noori üles rääkima kaasa
ühiskondlikel teemadel. Tol korral
meie võistkond küll auhinnalist kohta
ei saavutanud, kuid võidust tähtsam on
siiski osavõtt.

Enne turniiri toimus põhjalik ettevalmistus argumenteerimiskoolis, mis
toimus Nõo Reaalgümnaasiumis. See
andis õpilastele aimu, mida väitle
mine endast üldse kujutab ja kuidas
seda õigesti teha. Kooli lõpus toimus
ka prooviväitlemine.
Õpilased olid väga rahul märgates
väitluses osalemisest reaalset kasu.
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kolmandad vedasid kaableid, neljandad tegelesid interneti ja serveritega
jne. Ühesõnaga tehti ära väga suur
töö. Nüüd jäi loota, et ka huvilised
kohale tulevad. Vaatamata ootamatult saabunud talvisele ilmale,
oli esimese korra kohta mängijaid
tublisti, kuigi juurde oleks mahtunud
veel noori e-sportlasi ja ka niisama
uudistajaid.
Toimusid turniirimängud: Counter-Strike : Global Offensive, FIFA,
Rocket League, Dirt Rally. Lisaks
turniiridele pakuti mängimiseks veel
mitmeid armastatud mänge nagu
näiteks Gang Beasts, Speed Runners
ja Move or Die.
Kohtumiseni juba järgmisel korral!
Meelis Külaots
Konguta rahvamaja juhataja

Kodutütred metsalaagris
28 -29. oktoober toimus Rannu
Kodutütarde „Tulesäde“ ja Elva
Kodutütarde „Sinililled“ rühmade
ühine Metsalaager Roiul. Laagrist
osavõtjad said uusi teadmisi telgi

Osalejad tajusid, et suudavad oma
argumente läbimõeldult põhjendada
asjalikke näiteid tuues.
Turniir lõppes kutsega presidendi
Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtule
Kadrioru lossi roosiaeda, mis tekitas
õnnelikku elevust kõigis osalejates.
Ka sellel aastal astub Palupera kool
väitlustulle. Kooli esindavad 9. klassist
kolm tüdrukut ja varumehena tuleb
kaasa ka üks tüdruk kaheksandast
klassist. Kuna sel korral argumenteerimiskooli ei ole, siis tuleb harjutada
ja eeltööd teha ise.
Eelturniir toimus Miina Härma
Gümnaasiumis 5. novembril ja see
kestis terve pika päeva. Seekordseks
väitlusteemaks on “Poliitilised kampaaniad koolides peaks olema keelatud”. Teema on intrigeeriv ning pinget
pakkuv. Loodame, et seegi kord on
huvitav väitlusturniir, kus võimalik
võrrelda end teiste kuldsuudega.
Väitlejate juhendaja Kairit Leesalu

Kodtütred			

Foto: erakogu

püstitamises, orienteerumises,
kompassi kasutamises ning esmaabi õppepunktis. Õppepunktides
meisterdati veel laternaid, hallo
weeni kummitust (koostisosadeks
banaan, sokolaad ja kookoshelbed),
aga mängiti ka põnevaid mänge.
Õppepunkte aitasid läbi viia lisaks
kogenud instruktoritele ka rühmajuhtide kooli noored. Nende jaoks
oli see rühmajuhtide kooli lõpetamise viimane pingutus ja omamoodi
eksamitöö eest.

Laagris ööbiti köetavates sõjaväetelkides, mille kütmine oli paljudele
esmakordne kogemus. Kuna telgid
pidid soojad olema öö otsa, siis
toimus ka kütmine graafiku alusel.
Teise päeva hommik
võttis meid vastu sügisese sooja ilmaga ja peale
hommikusööki sai ette
võetud vahva matk ning
põnevad mängud.
Laager sai teoks paljudele vahvatele abilistele.
Aitäh Tartu maleva endisele noorteinstruktorile
Anneli Rullile ja praegusele noorteinstruktorile
Kärol Mõttusele. Suur
tänu rühmajuhtide kooli
noortele ning noorte juhendaja Kadi
Laaneotsale. Tänan Elva Kodutütarde
rühmavanemaid Dagmary Kuslapit
ja Krista Soosaart ning tänusõnad
ka Elva Naiskodukaitsele eesotsas
Mariina Liinariga. Teie valmistatud
toidud olid võrratud ja maitsesid
lastele väga.
See oli küll esimene rühmade
metsalaager, aga kindlasti ei jää see
viimaseks. Kohtumisteni järgmistes
põnevates Kodutütarde tegemistes.
Rannu Noortekeskus
Maret Kallejärv
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Kes said mandaadi esimesse Elva Vallavolikogusse?

S

aame tuttavaks Elva
valla volikokku mandaadi saanud inimestega! Kõik volinikud annavad
lühikese ülevaate oma taustast ning selgitavad missiooni
Elva valla volikogus.

Rein Abel

Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsanduse- ja maaparanduse
teaduskonna maakorralduse
insenerina. Olen töötanud
Elva EPT-s töödejuhatajana,
Elva Laskespordibaasis direktori asetäitjana ja ettevõtjana.
Rajatud ettevõtetest suurimad on AS Livonia, OÜ Elvo
Kaubandus, AS Maxilla jt.
Maxilla Hambakliinikud,
mis tegutsevad Elvas, Tartus
ja Tallinnas on kasvanud Eesti üheks suurimaks
hambaravikliinikute ketiks.
OÜ Elvo Kaubandus oli üks
esimesi erabaaride ja kaupluste
rajaja Elvas. AS Livonia tegeleb pereelamute ehituse ja
kinnisvaraga. Olen AS Livonia
ja AS Maxilla juhatuse liige.
Oman kogemusi teedeehituses,
maastikuarhitektuuris, ehituses,
kaubanduses ja põllumajanduses. Osutunud mitmeid kordi
valituks Elva Linnavolikokku,
osalenud maa-ja keskkonnakomisjonides komisjoni esimehena
ja liikmena.
Korrastatud teed ja tänavad
ning tänapäevased transpordi
ühendused Elva valla elnikele;
multifunktsionaalse spordikeskuse rajamine koos ujulaga; Elva
linna kergejõustikustaadioni
renoveerimine; piirkondliku
omapära säilitamine; säästev
suhtumine parkidesse ja parkmetsa.

huvi tulla oma KODU looma
Elva valda. Lisaks rahulikule
elu kulgemisele Elva vallas
peab siin olema piisavalt kaasaegseid eneseteostuse võimalusi nii noorele kui vanemale
rahvale. Samas on oluline, et
säiliks turvaline elukeskkond.

liikmena lähtun ma meie
koalitsioonilepingust. Tahan
seista jätkuvalt kodukandi
arengu ja eakate huvide eest.
Soovin, et vald oleks ausalt ja
läbipaistvalt juhitud.

Kristel Ilves
Madis Ess

Eesti Maaülikool, spetsialist.
Uuel omavalitsusi ühendaval
volikogul on tulemas palju väljakutseid tulenevalt ühinemislepingust. Seega pean oluliseks,
et oleks ka rahva ja lihtinimeste
ettepanekuid, mitte tagatubades kokkulepitud otsuseid
kellele, mida ning kuidas?
Enim soovin kaasa rääkida
maakohtade ning küla keskuste
arengus, mis on potentsiaalsed
kohad väikeettevõtlusega tegelemiseks, olgu selleks siis põllumajandus, turism, kalandus
või väike- tootmine. Oluliseks
pean kindalsti noorte haridust
ning sportimisvõimalusi kõigis
piirkondades, sest hea haridus
ja lapsepõlve emotsioon toob
tagasi piirkonda otsustusvõimelisi ning ettevõtlikke inimesi.

Heiki Hansen

ast. Kõrgema kooli lõpetasin
Tallinnas, kus omandasin elektriinseneri kutse. Hilisemas elus
olen pidevalt tegelenud enesetäiendamisega, eriti organisatsioonijuhtimise valdkonnas.
Abielus, kolm täiskasvanud last,
kolm lapselast. Minu töökohad
on olnud seotud Puhjaga, Elvaga
ja Tartuga. Aastatel 2002-2011
töötasin Puhja vallavanemana,
viimasel valimisperioodil juhtisin Puhja Vallavolikogu. 2015.
aasta suvest töötan sihtasutuse
Puhja Valla Arendus juhatuse
liikmena.
Milline on minu missioon
volikogu liikmena? Sellele on
lihtne vastata väljavõttega
Elvamaa Esimeste programmist: Elva vald ei ole joonistustrikk maakaardil, kus kuue
kohaliku omavalitsuse ja Aakre
kandi ümber on tõmmatud uus
paksem joon. Ühinenud tervikvald on uus struktuur, uus
organisatsioon ja uus avaram
mõtlemine. Uus mõtlemine
peab olema tark, et kasutada
ära oluliselt suurema kohaliku omavalitsuse maa-ala ja
elanikkonna arenguvõimalus ja
-võimekus. See on pikk ja väga
põnev teekond, kus unistada
tuleb suurelt, alustada tuleb
väikestest asjadest ja tegutsema
peab hakkama kohe!

Olen kasvanud üles Rõngu
piirkonnas ja soov on siia luua
ka oma pere. Pärast põhikooli
jõppisin Lähte Ühisgümnaasiumis ning Tartu Ülikooli Pärnu
kolledžis. Erialaks sotsiaaltöö ja
rehabilitatsiooni korraldus. Sel
sügisel asusin Tartu Ülikoolis
magistriõppes sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika õppesuunal.
Töökogemus on mul küllaltki
mitmekesine- tegelenud müügi
tööga, töötasin mõned aastad
Tõrva linnas erihoolekande
valdkonnas, õpetades psüühikahäirega täiskasvanutele tööalaseid oskusi. Praegu töötan Puka
vallas lastekaitse spetsialistina.
Jätkan tööd loodud Otepää vallas
lastekaitse spetsialisti tööd.
Minu jaoks on oluline, et Elva
valla sotsiaaltöö korraldus oleks
igaühele kättesaadav, lahenduskeskne ning vajaduspõhine. Vaja
on luua eakate jaoks ülevallaline hästi toimiv koduteenuse
süsteem. Ära ei tohi unustada
tugispetsialistide olulisust
lasteasutustes, alustades juba
lasteaedadest. Lisaks sobitus- ja
Mikk Järv
tasandusrühmad ning väikeklassid! Oluliseks pean, et meie pered
Puhja piirkond. Tartu Ülisaaksid vajadusel perenõustamist kooli Majandusteaduskond
ja -teraapiat oma koduvallas.
(rahandus ja arvestus/ lisaeriala avalik haldus). Töötanud
Puhja vallavanemana ja viimased 3 aastat Kanepi vallavanem.
Anda oma panus ja teadmised Elva valla terviklikku
arengusse.

Elan Elvas. Hariduselt
olen kõrgema haridusega
mehaanikainsener ning
magistri tasemel olen õppinud
haldusjuhtimist, mis hetkel on
lõpetamata. Olen ligi 10 aastat
leiba teeninud ettevõtjana,
hiljem Elva abilinnapeana ja
viimased kaks aastat AS Tartu Margus Ivask
Elva linn, lõpetanud Tallinna
Turg arendusjuhina.Aidata
kaasa tugeva ja areneva Elva Majanduskooli õigusteaduse
valla tekkele piirist piirini ning eriala, töökogemus KOVis 2,5
inimesest inimeseni.
aastat Elva linna arendusjuhina.
Osaleda aktiivselt volikogu
töös, viies ellu valimisliidu Elva
Tõnu Aigro
Vallakodanik programmilisi
lubadusi ja eesmärke.
Elva on mu sünnilinn, lõpetanud Elva Keskkooli ja Eesti
Põllumajanduse Akadeemia.
Olen töötanud mehhaanika
inseneri, osakonna mehhaaniku, peamehhaaniku,
peaenergeetiku, peainsenero,
sovhoosi direktori, kolhoosi
esimehe, aktsiaseltsi juhatuse
esimehena. Viimased 22 aastat Hillar Hänilane
ja natuke peale Marepleks OsaOlen elanud Rõngus 30
ühingu juhatuse liige Elvas. aastat. Kõrgharidus(magisOlen väga huvitatud Elva valla ter). Vallavolikogu liige 1996
arengust. Soovin, et lapsed aastast, sellest vallavanem Vahur Jaakma
saaksid siit alustada oma elu- 2013-2015. Pensionär.
Puhja vallas olen elanud 35
kujundamist, et noortel oleks
Oma töös vallavolikogu aastat. Pärit olen Rakvere linn

Toomas Järveoja
Eesti Reformierakonna
nimekirjas kandideerinud Elva
elanik. Kõrgharidus. Olen 1999
aastast valitud Elva volikogusse. Aastatel 2007-2015 töötasin
Elva linnavalitsuses
Kohaliku arengu võti on
ühtehoidev kogukond, tegusad
ja sportlikud inimesed!

Eva Kams

Neljandat põlve elvalane. Magistrikraad kinnisvara
planeerimise ja hindamise
erialal (cum laude); muusikaõpetaja ja koorijuht.
Kevad 2015 -august 2017 töötasin
Elva linnapeana. Olen olnud Elva
Linnavolikogu liige, osalenud
volikogu komisjonide ja haridus
asutuste hoolekogude töös.
2002. aastast EST Kinnisvara
OÜ asutaja, juht ja omanik,
mille peamiseks tegevusalaks
on välisinvestorite kinnisvara
investeeringute haldamine.
Tartu Hansa Segakoori dirigent
ja asutaja. Olen heategevusliku
organisatsiooni Tartu Hansa
Rotary klubi liige ja Naiskodukaitse toetajaliige.
Soovin, et Elva vallavalitsus
oleks kaasaegne, konkuretsivõimeline ja professionaalseid
teenuseid pakkuv asutus. Pean
oluliseks otsuste vastuvõtmise
julgust. Mind huvitab uue valla
tasakaalustatud areng, igale
elanikule peavad olema kättesaadavad ja väga heal tasemel
kohaliku omavalitsuse teenused.
Elva valla arengus mängib suurt
rolli ühinemisleping, mida tuleb
täita! Elva vald peab saama parimaks elukohaks ja võrdväärseks
partneriks riigile!

suhelda kõigi valla inimestega
igas piirkonnas. Volikogu liige
võiks alati olla kättesaadav, inimene, kelle poole vajadusel pöörduda kui midagi jääb ümberkorraldustes ebaselgeks. Inimestele
tuleks anda ausat ja selget infot
toimuvatest muudatustest. Olen
arvamusel, et Elva vallavolikogus
tuleb leida ühine selgesõnaline
ja täidetav eesmärk, mille poole
järgmisel neljal aastal pingutusi
teha. Eesmärgid- Elva valla elanike arvu kahanemiselt kasvule
pööramine; ettevõtluse arengule
ja töökohtade tekkimisele reaalselt kaasaaitamine ning avalike
teenuste kvaliteedi ühtlustamine
kogu vallas.

Terje Korss

Piirkond- endine Palupera
vald. Haridus - kõrgem, Tartu
Ülikool, majandusküberneetika
eriala, majandusteadlane-matemaatik. Töökogemus - raamatupidaja, peaökonomist ja alates
1996.a vallavanem.
Märgata noort, märgata
eakat, kuulata üksteist ja püüda
enam arvestada-mõista.Teenuskeskuste rolli ja olulisuse
rõhutamine. Piirkonnakogude
kaasamine, valla terviku nägemine. Avatud valitsemise tagamine. Oma heade kogemuste
edasiandmine.

Maano Koemets
Olen pärit Rannust, lõpetanud
Rannu 8-klassilise kooli ja Elvas
keskkooli 1986. aastal. Esimene
töökoht oli peale keskkooli veoautojuht kohalikus sovhoosis. Olen
töötanud veel mitmel töökohal
ühismajandis ja peale selle laialiminekut ka ehitajana kohalikus
palkmajasid valmistavas ettevõttes. Rannu vallavalitsuses olen
teenistuses alates 1997. aastast.
Alustasin maakorraldajana, siis
olin majandusnõunik ja alates
2009. aastast vallavanema ametis
Inimesed nii maal kui linnas
on ootuses, kas ja kuidas uus
vald hakkab tööle. Täna ei ole
Elva vallal veel ühtset terviklikku
nägu, koosneme eri piirkondadest
ja ühine on tegelikult ainult nimi
ja just tööd alustanud volikogu.
Volikogul on suur töö ees, et ühinemisleping ellu viia. Oluline on
volikogu liikmete koostöö. Uus
vald nõuab ka uut lähenemist, uut
moodi mõtlemist ja käitumist, nii
koalitsioonilt kui opositsioonilt.
Lisaks professionaalsele tööle on
volikogu liikmetel vaja julgelt

Urmas Kruuse
Sündinud 1965 a. Tartus.
1983a. lõpetasin Elva Keskkooli
ning kogemus erasektoris motiveeris mind omandama kõrghariduse ärijuhtimises. 2002-2014
a. töötasin linnapeana Elvas ja
Tartus. 2014- 2016 a. minister
Sotsiaal- ja Maaeluministeeriumis. 2016 a.- Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees.
Elva linna ühinemine ümbritsevate valdadega on suur väljakutse ja ma tahan sellele oma
kogemusega kaasa aidata. On
väga oluline, et uue valla loomisega ei jäetaks kedagi maha.
Me oleme täpselt nii tugevad,
kuivõrd suudame ühendada
oma kogemuse ja nutikuse valla
piirist piirini ning inimesest
inimeseni. Peame pingutama,
et iga ruutmeeter meie valla
pinnal oleks hea koht elamiseks
ning igas vanuses inimene oleks
kaasatud.
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Sulev Kuus

Põllumajandusettevõtja, volikogu esimehe töö Rõngu vallavolikogu 2 koosseisus. Peres
kasvab 4 last.
Seisan Elva vallavolikogus
selle eest, et uues omavalitsuses
ei tekiks ääremaastumist ning
et valda arendataks tervikuna.

Aivar Kuuskvere

Sündinud Tallinnas ning
sealt ka koolis käinud. Lõpetasin
Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna. Abikaasa on pärit Elvast ning alates
1990ndatest aastatest olen
seotud siinse piirkonnaga. Peres
on 2 last ja olen kolmekordne
vanaisa. Töötanud olen Tartu
Teedevalitsuses, olnud ettevõtja
ning alates 1997 töötanud omavalitsustes (Nõo, Rannu, Puhja,
Rõngu ja ka väikese perioodi
Vara vald) ehitusnõuniku või
spetsialistina. Ning 3 aastat
Saint-Gobain Sekuriti ehk
Elvexi tehases tehnoloogina. 3
korda on valitud mind Rõngu
vallavolikokku ning olen olnud
Rõngu vallavanem 2004-2009
ja 2015-2017. Hobiks on olnud
50 aastat filateelia ja postiajalugu, olen kahe filateeliaaalse
käsiraamatu kaasautor, millest
viimane on võitnud maailmanäitustel 3 hõbemedalit kirjanduse klassis. Olen olnud seotud
aastaid Võrtsjärve arendustega,
SA-ga VVV ning Luke Mõisa
Sihtasutuse tegevustega.
Loodan väga, et suudan seista
volikogus Elva valla tasakaalustatud arengu eest, mitte
leppida paigalseisuga. Ning
seda eelkõige endiste valdade
piirkondades. Jälgida seda, et
ühinemislepingus ning eelarvestrateegiates ettenähtud
tegevused ning investeeringud
saaks teostatud.

Peeter Laasik

Sündinud Tartu linnas, lõpetanud Tartu 5. Keskkooli, 1983.a.
TÜ Arstiteaduskonna spordimeditsiini erialal. Töötanud
spordiarstina spordiühingus
“Dünamo”, seejärel NSVL judo-

koondise juures; ortopeedina
Tartu Maarjamõisa Haiglas,
Elva Haigla peaarstina, EV Sots.
ministeeriumi abiministrina.
Hetkel olen Elva Haigla nõukogu esimees ja ortopeed , lisaks
töötan Lääne-Tallinna Keskhaiglas ortopeedina. Tegelenud
klassikalise maadluse, judo ja
sõudmisega, olin maadluses
NSVL meistersportlane. Mul on
2 last. Arstina pean oluliseks
pidevat enesetäiendamist ja ravis
tulemusele orienteeritust. Juhina
hindan inimestes analüüsioskust
ja õpivõimet, eesmärkide seadmist ning nende saavutamist.
NSVLiidu koondise arstina keskendudes sportlaste funktsionaal
diagnostikale ja kiirele ravile, sain
kogemuse väga erinevatest rahvustest inimestega suhtlemises
ning koostöös. Haigla juhina ning
abiministrina töötades täiendasin ennast tervishoiu korralduses
ja õppisin eelarvete koostamist
ning efektiivset majandamist.
Samas olen alati esikohale
pannud patsiendi , tema tervise
ja heaolu. Nii arstina, haiglajuhina kui ka abiministrina.
Volikogu aseesimehena pean
oluliseks tähtsustada kõigis meie
tegemistes inimest. See kõlab küll
trafaretselt, kuid nii see on. Mida
see minu jaoks tähendab ? Algab
see sellest , et meil peavad olema
tervislikuks eluks vajalikud tingimused lastele , täiskasvanud ja
eakatele. Kui inimene on terve ,
siis suudab ta olla täisväärtuslik
perekonna liige, õppida koolis
ja teha huvitavat ning vajalikku
tööd. Need lihtsad asjad koos teevadki inimese õnnelikuks. Selleks
on vaja koolis häid õpitingimusi
ja spordihoonet/ujulat, ohutut
liikluskorraldust tänavatel ning
teede pindamist , samuti huvitavaid/nutikaid töökohti täiskasvanutele, jõukohasi tegemisi
eakatele. Kui me suudame ennast
asetada võimalikult paljude inimeste positsiooni , siis suudame
teha õigeid otsuseid enamuse
inimeste jaoks õigel ajal. Siis on
prioriteedid paigas ja kasu meie
tegemistest saavad paljud meie
valla inimesed.

ja maapiirkondade sulandamine
ühtseks omavalitsusüksuseks,
kus on võrdne tähelepanu kõigile asustusüksustele ja kodanikele. Sotsiaalsete teenuste
vajaduspõhise kättesaadavuse
tagamine igale abivajajale. Anda
oma panus vastavasse seadusloomesse.

Mati Miil

Pärit olen Pärnumaalt Vändrast. Elan Konguta vallas Mälgi
külas ja igapäevaselt käin tööl
Puhjas ja Sillamäel. Ettevõtja
alates 1994. aastast. Olen üles
ehitanud mitmeid ettevõtteid.
2004. aastal ostsin AS-i Sangla
Turvas ja see tõi ka mind siiakanti
elama. Sillamäe sadamas juhatan
logistikaettevõtet.
Soovin rakendada oma pikaajalist kogemust transpordi ja
energeetika valdkonnas selliset,
et Elva valla elanike igapäevased
kulutused ühistranspordile ja
soojusenergiale väheneksid, et
inimestele jääks rohkem raha
kätte muude eluliste vajaduste
katteks. Kuidas seda teha, selleks
on meil plaan olemas.

Toomas Paur
Kõrgharidus EPA agronoomia
1975.a. Omavalitsus kogemus
13.a. Olen olnud abilinnapea ja
Võru linna volikogu esimees.
Tervikliku inimsõbraliku
arengu eest.

Margus Reinoja

Silver Laks
Elan Aakre külas, olen ettevõtja ja aktiivne külaelu edendaja,
juhatuse liige MTÜ Aakre Külaselts. Koolitee algas Puka keskkoolis ja peale põhikooli lõpetamist siirdusin Helme KKK-i
põllumajandust õppima. Peale
sõjaväeteenistust Eesti Kaitseväes aga sattusin tööle Tallinnasse, kus omandasin ehitusalased
teadmised ja lõin oma ettevõtte.
See toidab mind tänaseni.
Soovin olla sillaks oma külade
piirkonna ja uue suure Elva valla
vahel. Loomulikult loodan volikogus olles teha õigeid ja kaalutletuid otsuseid, mis läbi saab
terve Elva valla territooriumil
parem elu olema.

Olen üles kasvanud ja koolis
käinud Rannu vallas. Viimased
20 aastat olen aga elanud Konguta vallas Vellaveres esivanemate
maal. Kõrghariduse omandasin
Eesti Põllumajanduse Akadeemias piimatehnoloogia erialal.
Töötan Coveris Rigid Finland
OY-s Eesti ja Läti müügijuhina,
tegevusvaldkond on pakendite
tootmine ja müük toiduainetööstuse ettevõtetele. Vabal ajal
tegelen tervisespordiga.
Olen saanud oma valijatelt
mandaadi esindamaks neid uue
Elva valla ülesehitamisel. See
on ajalooline missioon. Tahan
seista kogukonna ja oma toetajate huvide eest, millest ehk
olulisemad teemad on korras
teed, elamisväärse elukeskkonna
säilimine, Kentsi paisjärve taastamine, korralik ujula Elvasse.

Armas-Henneke Räis

Puhjas olen elanud 25 aastat,
abielus, neli last. Õppisin Tartu
Kutsehariduskeskuses koka
erialal. Viimased 15 aastat olen
tegutsenud ehitusettevõtte
tegevjuhina. Viimase Puhja
Vallavolikogu koosseisu liige.
Volikogu liikmena tahan
hoolitseda selle eest, et Puhja
piirkonnas jätkuksid varemal- Leelo Suidt
Elva,nüüd ka töö tõttu Puhja.
gatatud projektid ja arendusteKõrgharidus (ajaloo ja ühiskongevused.
naõpetuse õpetaja).Haridusasutuse juhi ja personali juhtimise
täiendkoolitus ülikoolis.Atesteeritud rahvatantsujuht.Töötanud Elva koolis pea 19 aastat
õpetajana , huvijuhina; 19 aastat
Elva Huviala-ja kultuurikeskuse
ja noortekeskuse direktorina;
praegu Puhja lasteaia direktor:
osalenud Elva volikogu kuues
koosseisus ja volikogu esimees
10 aastat.
Marika Saar
Seisan hariduse,kultuuri ja
Olen töötanud viimased kolm noorsootöö valdkonnas aruaastat Elva abilinnapeana ning kate, innovaatiliste ja inimesi
olnud osaline ühinemisläbirää- arvestavate otsuste eest.Põlise
kimiste protsessis. Abilinnapea elvalasena,nüüd veidi ka puhja
peamisteks valdkondadeks olid kana seisan ühtse tugeva valla
haridus-, kultuuri-, noorsootöö- kujunemise eest, et tekiks ühtne
ja sotsiaalküsimused. Minu hari- tunnetus ja teadmine, et inidustee algas Värska Gümnaasiu- mestest hoolitakse.
mis, edasi läksin õppima põllumajandusülikooli maamajanduse
juhtimist ja ühistegevust. Peale
seda suundusin Tallinna Pedagoogikaülikooli haldusjuhtimise
magistriõppesse. Magistritöö
teemaks oli ametnike ja poliitikute roll Eesti kohalike omavalitsuste reformiprotsessides. 2016.
aastal lõpetasin Tartu Ülikooli
ärijuhtimise magistriõppe.
Elva valda tuleb arendada kui
tervikut arvestades piirkondade Esta Tamm
eripära. Väga oluline märksõna
Olen olnud ametis Nõo vallaon tasakaal - valla keskuse ja vanemana, Tartu maavanemateiste piirkondade vahel, tradit- na ja Konguta vallavanemana.
sioonide ja uuenduslikkuse vahel. Lisaks olen tegutsenud põlluUue valla edukuse võti seisneb majandusettevõttes ning kaasa
meie inimestes. Oluline on kaa- löönud kolmandas sektoris.
samine ja kaasa löömine, ühiste Olen lõpetanud EPA maakoreesmärkide kokku leppimine raldusinsenerina.
ning nende suunas kirglikult
Esimeseks missiooniks on
töötamine. Uue valla üles ehi- kindlasti panustada uue valla
tamine annab võimalusi „kastist toimimahakkamisse mistahes
välja“ mõelda ning midagi suurt valdkonnas - kus kõige rohkem
ja ägedat korda saata.
parasjagu abi vaja on. Selleks on
vajalik üksmeel ja hea õhkkond
nii volikogus kui vallavalitsuses.
Tugevamana tunnen ma end
planeeringute ja arengukavade
valdkonnas.

Vambola Sipelgas

Osalenud 25 aastat Palupera
vallavolikogu töös. Viimased 5
koosseisu , ehk 18 aastat Palupera vallavolikogu esimees. Aastast
1999 töötan sotsiaalhoolekande
valdkonnas. AS Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse tegevjuht.
Uues suures Elva vallas linna-
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sotsiaalpsühholoogina. Tööelu
alustasin Elva Väikelastekodus
logopeedina ja vanemkasvatajana. Seejärel töötasin Meeri
Eriinternaatkoolis õppealajuhatajana ja Rannus Keskkooli
direktorina. 1998a-st töötan
Kongutas.
Minu prioriteet on Inimene- tema areng ja toetamine
hällist elu väärika lõpuni. Pean
tähtsaks elukestvat õpet. Tahan
seista meie suures Elva vallas
inimeste elukvaliteedi ja eluolu
parendamise eest. Pean väga
oluliseks piirkonna tasakaalustatud arengut ja volikogus koostööd tegevat meeskonda. Minu
loosungiks on “Märka Inimest!”

Vahur Vuks

Lapsepõlv ja noorusaastad
möödusid Aakres, kaheksanda
klassi lõpetasin Rõngu koolis.
Kutsehariduselt olen laevaremondilukksepp. Kõrghariduse
omandasin TPI-is toiduainetööstuse seadmed ja aparatuuri erialal. Olen töötanud
Kilingi-Nõmme Leivatehases,
Rõngu Aiandusseadmete Katsetehase tehnikaosakonnas
ja kontsentreeritud mahlade
tootmise tsehhis juhatajana. 28 aastat olen olnud AS
BACULA juhataja.
Soovin anda panuse, et
lapsed saaksid alghariduse
kodulähedases koolis ja osaleda mitmekülgselt huviringide
töös.

Priit Värv

Olen praegusest Konguta
vallast, Vahessaare külast.
Keskhariduse sain Puhja Gümnaasiumist. Olen 16 aastat
olnud seotud ehitussektoriga
ja sellest viimased 8 aastat ise
ettevõtjana. Aastast 2005 olen
olnud Konguta vallavolikogu
liige ja osalenud ning juhtinud
Maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni tööd.
Soovin panustada erinevate,
piirkonda arendavate, projektide elluviimisse. Osalen
Kentsi paisjärve taastamisega seotud planeeringutes
arendamaks välja päris uut
puhkepiirkonda ning soovin
aidata kaasa Elvasse ujulaga
spordihoone rajamisel. Soovin
aidata kaasa sellele, et lapsed
ei peaks trennis käima õhtul
kell 22, sest muid aegu ei ole
Liina Tamm
ja liikumise lihtsustamiseks
Konguta Kooli juht. Olen peaks tugevdama ka vallasilõpetanud Tartu Ülikooli 1984a. sest ühistranspordi võrgussurdopedagoogina ja 1992a. tikku.
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Teeme üheskoos korterite majandamise paremaks!
Alates 1. jaanuarist 2018 jõustub
uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis asendab kahte seni kehti
vat seadust - korteriomandiseadust ja
korteriühistuseadust.
Seaduse vajalikkus
Eesti Omanike Keskliidu juhatuse
liikme Andry Krass’i sõnul seni olemasolevate regulatsioonide põhipuuduseks on ebaselge õigusvõime
probleem nendes kortermajades,
kus puudub korteriühistu. Regulatsioonide põhipuuduseks korteriühistuseaduse seisukohast vaadates
oli asjaolu, et korteriühistuseadus
käsitles korteriühistut korteriomanikust eraldiseisvana, isikuna, kelle
kohustused kortermaja majandamisel tekivad üksnes üldkoosoleku
otsuse alusel. Uus seadus lahendab
mõlemad eelpool toodud puudused
- annab korteriomanike ühisuse normidele juriidilise isiku õigusvõime
(igas kortermajas tekib korteriühistu)
ning võrdsustab kortermaja majanda
misel korteriühistu ja korteriomaniku
kohustused.
Riik loob korteriühistu
Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimub uue
seaduse jõustumiseni korteriomanike
ühisuse vormis ilma korteriühistuta,
loob riik ise korteriühistu. 01.01.2018
avatakse registris iga uue korteriühistu jaoks registrikaart, millel on selle
korteriühistu nimi (koosneb korteri
omandite asukoha aadressist ja
sõnast „korteriühistu“), registrikood
ja aadress (korteriomandite asukoha
aadress). Kui korteriomanikud on
enne korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist ametisse nimetanud valitseja, siis jätkab valitseja oma
tegevust. Kui valitseja on füüsiline
isik, siis loetakse ta uue korteriühistu juhatuse liikmeks. Kui valitseja on
juriidiline isik, siis tegutseb ta edasi
korteriühistu valitsejana, st korteriühistu juhatust asendava organina.
Sellise uue korteriühistu liikmed ehk

korteriomanikud võivad üldkoosolekul vastu võtta ka põhikirja, millega
reguleeritakse täpsemalt omavahelisi suhteid, kuid kohustuslik see
ei ole. Seaduses on kõik küsimused
lahendatud, mõnedes küsimustes
on põhikirjaga võimalik kehtestada
teistsuguseid reegleid (nt. majanduskulude arvestuspõhimõtted).
Peamised muudatused
Tekib korteriühistute register.
Korteriühistute register on mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registri osa. Registrit peavad maakohtute registriosakonnad oma tööpiirkonnas asuvate korteriühistute
kohta. Registrisse kantakse ka kõik
korteriühistu poolt võetud laenud.
Kuni 10 korteriga ühistutel ei ole
vaja juhatust. Eraldi reeglid kehtiva väikeste majade jaoks, kus on
kuni kümme korteriomandit. Kuigi
korteriühistu tekib sõltumata korteriomandite arvust, on kuni kümne
korteriomandiga majas korteriühistu
juhtimine võimalik ka ilma eraldi
juhatust valimata. Sellisel juhul
loetakse kõik korteriomanikud ühise
esindusõigusega juhatuse liikmeteks.
See tähendab, et korteriühistu nimel
tehingu tegemiseks on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut.
Maksejõuetuse erisused. Uues seaduses sätestatud ka erisused korteriühistu maksejõuetuse puhuks. Korteriühistu pankroti väljakuulutamine
on küll endiselt võimalik, kuid selle
järel toimub sisuliselt ühistu saneerimine. Halduri ettepanekul kehtestab
kohus ajutise majanduskava, mille
järgimisel taastub korteriühistu maksevõime.
Põhikirja ei ole enam vaja. Põhikirjaga võib ette näha tingimusi, mis ei
ole vastuolus seadusega ega eriomandi kokkuleppega. Kui põhikirja säte
on vastuolus seadusega, kohaldatakse
seaduses sätestatut. Kui põhikirja
säte on vastuolus eriomandi kokkuleppega, kohaldatakse kokkuleppes

Aakre õpetajad õppimas
Aakre Lasteaed-Algkooli kogu
meeskond koos mõne huvilise lapsevanemaga on olnud alates juunikuust
neli päeva õppimas. Nimelt saime
toetust projekti „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine “Hea Alguse
metoodika õppimine“elluviimiseks
Sihtasutuselt Innove „Alushariduse
parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames. Projekti toetati Euroopa Liidu Struktuurifondist tegevuse
„Koolimeeskondade ühine õppimine
haridusuuenduste rakendumiseks“
raames ja tegevuse „Õpetajate ja
koolijuhtide professionaalse arengu
toetamine“ elluviimiseks. Projekti
eesmärk on parendada Aakre Lasteaed-Algkooli toimimist, laiendada
lasteaia tegevust ja saada uusi ideid
Hea Alguse metoodikast.
Koolituse eesmärgiks on tõsta
meeskonna valmisolekut, motivatsiooni ja teadlikkust lapsekeskse
metoodika põhimõtete rakendamiseks igapäevatöös. Selgitada täiskasvanute olulist rolli kõigile lastele
soodsa arengu- ja kasvukeskkonna
loomisel.
Lihtsamalt öeldes - meenutada
vana ja saada teada uut. Kõigi osalejate sõnul moodustasid õpetliku
osa Tartus Hea Alguse lasteaedade
külastused. Oli hea näha kuidas teised
lasteaiad toimivad, kuidas oma üritusi korraldavad, hommikuringe läbi

viivad. Meie kogenud õpetajatel oli
ka äratundmisrõõmu ja meenutusi
varasemate aastate Hea Alguse koolitustelt juba ellu viidud ja aktiivselt
kasutuses olevatest tegevustest ja
võtetest. Kuid oli ka huvitavaid avastusmomente. Mööblitki sai koolituse
käigus ringi tõstetud, ikka selleks, et
proovida kas uutmoodi on parem.
Hoolimata sellest, et linna suurte lasteaedade materiaalsed võimalused ei
ole võrreldavad pisikese maalasteaia
võimalustega, saime hulga häid mõtteid ja ka unistusi, mille poole tulevikus püüelda. Kõik ikka tasa ja targu.
Luubi all oli ka meeskonnatöö, sest
oleme ju paras punt päris erinevaid
inimesi, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel – lastele parimate õpitingimuste loomisega meie tingimustes.
Samuti mõlemapoolne hea koostöö
lastevanematega on väga tähtis.
Täname lastevanemaid mõistva
suhtumise eest neil neljal päeval!
Täname SA INNOVE projekti rahastamise eest ja Hea Alguse Koolituskeskuse rahvast koolituse läbiviimise
eest! Ja Karli Pastakut meid transportimast!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli
direktori kt

sätestatut. Majanduskulude jaotamine uue seaduse kohaselt toimub
vastavalt kaasomandi suurusele.
Käesolevas praktikas jaotatakse veeja kanalisatsiooni kulu mõõtjate järgi,
jäätmemajandus on jaotatud elanike
arvule. Kui omanikel on soov senise
praktika järgi käituda, tuleb vastu
võtta põhikiri.
Korteriomaniku kohustused. Eri
omandi eseme korrashoidmisel on
korteriomanik muu hulgas kohustatud
hoidma selle piires sellist tempera
tuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste
eriomandite esemete kasutamise
nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Nõue tuleneb
majandus- ja taristuministri määrusest „Eluruumile esitatavad nõuded“.
Siseõhu temperatuur eluruumis peab
olema optimaalne, looma inimesele
hubase soojatunde ning aitama kaasa
tervisliku ja nõuetekohase sisekliima
tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast
köetavas eluruumis ei tohi siseõhu
temperatuur inimese pikemaajalisel
ruumis viibimisel olla madalam kui
18ºC. Siseõhu temperatuuri lubatav
ülempiir tuleb määrata kehtestatud
nõuete alusel. Eluruumis peab siseõhu suhteline niiskus olema vahemikus, mis ei kahjusta inimese tervist,
väldib veeauru kondenseerumist ja
ei tekita niiskuskahjustusi. Eluruumi
siseõhu optimaalne suhteline niiskus
on 40–60 protsenti.
Juhatus või valitseja. Juhatus on
korteriühistu juhtorgan, kes esindab
ja juhib korteriühistut. Juhatusel võib
olla üks liige (juhataja) kuni kolm
liiget. Põhikirjaga võib ette näha
käesolevas lõikes sätestatust erineva
juhatuse liikmete arvu või selle ülemja alammäära. Korteriühistul ei pea
olema juhatust, kui korteriomandite
arv ei ole suurem kui kümme või kui
kõik korteriomandid kuuluvad ühele
isikule. Korteriühistu juhatuse asemel

võib korteriühistut juhtida ja esindada juriidiline isik ehk valitseja. Valitseja valimisele, tegevusele ja vastu
tusele kohaldatakse korteriühistu
juhatuse kohta sätestatut. Valitseja
peab määrama iga oma esindatava ja
juhitava korteriühistu jaoks füüsilise
isiku ehk majahalduri, kes tegeleb
valitseja ülesannete täitmisega selles
korteriühistus. Majahalduril peab
olema kinnisvarahalduri või korterelamuhalduri kutse kutseseaduse
tähenduses.
Korteriühistu pandiõigus. Selle
õiguse eesmärk on lihtsustada
korteriühistu nõuete realiseerimist
omanike vastu. Kui korteriomandi
omanik on jäänud korteriühis
tule võlgu majandamiskulude eest,
kohustuste täitmine on tagatud
pandiõigusega. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes
esimesel järjekohal oleva hüpoteegi
kohta sätestatut. Pandiõiguse suurus
on korteriomandi eelmise majandus
aasta majandamiskulude summa.
Lihtsustub otsuste vastu võtmine.
Koosolekut kokku kutsumata on otsus
kehtiv ka siis, kui selle poolt on enam
kui pool korteriomanikest. Ka ehituslikud ümberkorraldused kaasomandi
suhtes ei vaja enam kõigi omanike
nõusolekut, vaid piisab enam kui
poolte korteriomanike nõusolekust,
eeldades neile kuulub enam kui pool
kaasomandi suurusest.
Autori tähelepanekud
Majanduskava. Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandus
aastaks majanduskava, mis annab
ülevaate kaasomandi eseme seisu
korrast ja kavandatavatest toimingutest; näitab ära tulud ja kulud.
Majanduskava on ühest küljest
korteriühistu järgmise majandusaasta
eelarve ja samas ka alus korteriühistu
rahalistele nõuetele korteriomaniku
vastu. Majanduskava peaks vastu
võtma majandusaasta esimeses kvartalis, see annab võimalusi remonttöid

kiiremini planeerida ja nende lepinguid sõlmida.
Reservkapital. Korteriühistul peab
olema reservkapital, mille suurus on
vähemalt üks kaheteistkümnendik
korteriühistu aasta eeldatavatest
kuludest. Praktikas paljudes majades
see puudub. See on mõeldud ootamatute kulude katmiseks, mitte ajada
segamini remondifondiga.
Korteriomaniku õigus ja kohustus
teabele. Korteriomanikul on õigus
saada juhatuselt teavet korteriühistu
tegevuse kohta ja tutvuda korteri
ühistu dokumentidega. Korteri
omanik on kohustatud teatama
korteriühistule oma olemasolevate
sidevahendite andmed, eelkõige
telefoninumbri või elektronposti
aadressi.
Kaasa rääkimine kortermaja asjades. Kõige olulisem koht, kus saab
maja asjades saab kaasa rääkida, on
korteriomanike üldkoosolek. Seadusest ja põhikirjast tulenevalt otsustatakse seal põhikirja kinnitamine,
juhatuse valimine, majanduskulude
arvestuspõhimõtete kinnitamine,
reservfondi ja remondifondi loomine, majanduskava ja majandusaasta
aruande kinnitamine, laenu võtmine
ja elamu rekonstrueerimine, korteriomandi võõrandamise kinnitamine.
Praktikas osaleb koosolekutel 50-70
% korteriomanikest, vahel tuleb korraldada korduv üldkoosolek. Korteri
omanikud peaksid hoolitsema selle
eest, et nende kontaktaadressid ja
sidevahendite andmed oleksid korrektsed, vastasel juhul ei jõua info
üldkoosoleku toimumise kohta nendeni.
Kutsun üles kõiki korteriomanikke
oma elamu eest hoolt kandma ja tulemuslikult majandama.
Toomas Kuris
Elva Varahalduse OÜ
juhataja

Elva noored Läänemere Linnade Liidu üldkonverentsil

Elva Avatud Noortekeskus osales
noortega 21.-28. oktoobril Rootsi
Kuningriigis noortevahetuse programmis ja noortekonverentsil, mille
korraldas Läänemere Linnade Liidu
(UBC) noortekomisjon. Kuna sellesse
perioodi jäi sisse ka UBC üldkonverents, kus tänavu Elvast ühtegi esin-

konkreetseid küsimusi ning andsid
lahenduste otsimiseks ja ettepanekute esitamiseks aega 24 tundi.
Näiteks soovis turvaliste linnade
komisjon teada, milliseid turvalisuse probleeme näevad noored oma
linnades. Tarkade linnade komisjon
uuris noortelt, kuidas aitaks noorte
kaasamisele kaasa digitaliseerumine.
Noored töötasid probleemide kallal
ning kõrghetk saabuski üldkonverentsi kolmanda päeva hommikul,
kui iga teema eest vastutav noor sai
suurel laval kõigest kaks minutit
noorte ettepanekute esitamiseks.
Noortevahetus ja noortekonverents andis noortele väärtusliku
kogemuse. Loomulikult mahtusid
tihedasse programmi ka ekskursioonid Växjö linnas ja piirkonnas.
Nägime ära kohaliku noortekeskuse,
mille puhul võib öelda, et meil on
ikka veel pikk tee minna, et saavutada sarnane keskkond.
Kohtumiseni järgmisel üldkonvedajat kohal polnud, saame öelda, et rentsil, mis toimub kahe aasta pärast
Elva oli siiski esindatud noorte näol. Kaunases.
Noortevahetuse töötubade
temaatika oli seotud migratsiooni
Mirja Jõgi
probleemide ja noorte osalusega.
Elva Avatud Noortekeskuse noorEriülesanne saadi aga kõigilt UBC
sootöötaja
komisjonidelt, kes tõstatasid noortele oma valdkonnast lähtuvalt
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Tantsuselts Opsal 20
Puhja Seltsimaja segarahvatantsurühm Opsal tegutseb 1985. aastast.
Rühma liikmete baasil moodustati
mittetulundusühing Tantsuselts
Opsal, mille põhikirjalisteks eesmärkideks on rahvatantsu, -laulu,
-tavade tutvustamine, kogumine ja
säilitamine ning rahvatantsuhuviliste ühendamine. Põhikiri kinnitati
1997. aasta 24. oktoobril.
Tantsurühm tegeles aktiivselt
kohalikus elus kaasalöömisega juba
enne seltsi moodustamist. Opsali
seltsi- ja tantsuline tegevus on ka
täna tihedalt põimunud. Kehtib
reegel – kõik tantsijad on seltsiliikmed, aga kõik seltsiliikmed ei
pea olema tantsijad. Kollektiivi
tegutsemisaastatesse mahub arvukalt esinemisi maakondlikel ja
vabariiklikel rahvakultuuriüritustel,
samuti on rühm aktiivselt osalenud
folkloorifestivalidel nii Eestis kui
välismaal. Loomulikult ei toimu
ilma Opsalita ükski Puhja valla
rahvakultuuriüritus. Oma tegevusaastate jooksul on kollektiiv edukalt esinenud mitmetel konkurssidel.
Kontsertreisid on Opsalit viinud
Gruusiasse, Saksamaale, Poola,
Hollandisse, Belgiasse, Ungarisse,
Itaaliasse, Venemaale, Tśehhi, Valgevenesse, korduvalt Soome ja Rootsi.
Rühmal on aastate jooksul olnud
sõprussidemed Soome Karstula ja
Saarijärvi rahvatantsurühmaga, Hollandi folkloorirühmaga “Tirvelaesj”
ja Rootsi sõprusühinguga “Karlskoga – Baltikum”. Hollandi ja Soome
sõpruskollektiivid on Opsali vahendusel esinenud paljudes Tartumaa
paikades ja olnud külalisteks Baltica
kontsertidel. Seltsi kordaminekutest
võiks nimetada koostöös Puhja Seltsimajaga Puhja rahvatantsupidude,
kihelkonna rahvakultuuripäevade ja
kirikukontsertide korraldamisi ning
aastatel 1984-2013 Tartumaa laste
folklooripäevade läbiviimisi. Kokku
toimus nimetatud aastatel 15 folklooripäeva. 2001. ja 2004. aastal aitas
Opsal korraldada ja läbi viia “Baltica”
maapäevi Tartumaal. Opsali korraldada oli ka 2011. aasta Pisieuropeade
Puhjas. Tantsuselts Opsal on oma

eesmärgiks ja südameasjaks seadnud
puhjalaste poolt kodanikualgatuse
korras rajatud ajalooliste objektide
jätkuva heakorra ja säilimise. Seltsi
liikmed on aastate jooksul panustanud palju jõudu ja aega aleviku heakorra heaks. Opsal on korraldanud
Puhja pargi koristustalguid aastatel
1996 – 2008 igal kevadel ja sügisel,
kaasates kohalikke isetegevuslasi,
elanikke ja asutusi. Mitme aasta jätkuprojektide tulemusena korrastati
aleviku südames asuv lipuväljak ning
rajati laste mänguväljak. 2006. aastal
istutas Tantsuselts Opsal Puhja kalmistu tee äärde 76 leinakaske ja aasta
hiljem rajati sama tee äärde jalutajatele ja kalmistule jalgsi minejatele
istumispaigad. Tantsuselts Opsal on
aktiivselt osalenud üleriigilistel talgutel “Las jääda ükski mets”, „Teeme
ära!“ ja Teeme ära, minu Eesti!“.
2006. aasta tantsupeo “Las jääda
ükski mets” meenutuseks istutasid
Puhja tantsijad Opsali eestvõtmisel
meie kirikuaeda oma rühmaliikide
puud. Puhja aleviku lipuväljakul
kasvab 20 meie seltsi liikmete
istutatud mägimändi. 2016. aastal
istutasid Opsali liikmed Puhja Konsumi vastas asuvale haljasalale Puhja
valla 25. sünnipäeva tähistamiseks
50 väikest männipuud. Samasse on
meie tantsijad mände istutanud ka
järgnevatel aastatel. Mõnestki Opsali
rajatud objektist on tänaseks saanud
mälestus. Näiteks oli Opsali rajatud
Puhja pargis asunud külakiik ja kontserdiplats, kuid paraku ükski asi pole
igavene.
Huvist kodukoha kultuuri vastu on
Opsal korraldanud loenguid Puhja
rahvarõivastest. 2009. aastal sündis
Opsali uurimistöö tulemusena trükis
“Puhja naise pidulikud rahvarõivad”,
2012. aastal aga trükis „Puhja kihelkonna meeste rõivastus 19. sajandil”.
Trükised Puhja kihelkonna rahva
rõivastest on välja antud tutvustamaks kodukoha rahvarõivaste ilu
ja mitmekesisust ning abistamaks
huvilisi nende valmistamisel.
Opsalil on kombeks rühma sünnipäevi tähistada avalike kontsertide ja
rahvapidudega, mille korraldamisel

Tantsuselt Opsal talgutel kevadel 2009							

lööb kaasa kogu selts. Sünnipäevakontsert „Kordumatu aeg”, tähistamaks tantsurühma 30. tegevusaastat,
pälvis Puhja Vallavalitsuse tunnustuse „Aasta Tegu 2015”.
Peale seltsiliikmete töö on paljud
ettevõtmiste õnnestumise taga on
arvukad projektid, mida on toetanud Eesti Kultuurkapital, Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja PRIA.
Käesoleva aasta oktoobris tegi
Tantsuselts Opsal Puhja Vallavalitsusele ettepaneku Puhja Seltsimaja
pargi rekonstrueerimise projekti
koostamiseks ja edaspidiseks uuendamiseks. Selgituseks veidi ajaloost.
1921.-1922. aastal rajasid kohalikud

inimesed Vabadussõjas langenud
Puhja meeste mälestuseks Puhjas
südamekujulise pargi. Pargi raja
miseks on kasutatud ainult ühte
puuliiki – pärna. 1925. aastal püstitati parki Vabadussõja mälestussammas. Puhja pargis on erinevatel
aegadel peetud vabaõhusündmusi,
kuid kahjuks on tänasel päeval Puhja
park kasutamata ala Puhja alevikus.
Pargis on pime ja seal saavad elada
ainult varesed, osa saja aasta vanuseid puid on muutunud ohtlikuks
ja pärnade hulka on ise kasvama
hakanud teisi liike puid. Puhja pargi
rekonstrueerimise eesmärgiks on
alevikusüdame ümberkujundami-

Üllatuslik kohtumisõhtu Elva
Linnaraamatukogus
Hingedepäeva õhtul pidi Elva
Linnaraamatukogus toimuma
kohtumisõhtu kirjaniku, kirjastaja
ja kristallipoodniku Epp Petronega. Olen ka üks paljudest Petrone
Prindi„Minu“ sarja andunud fänn ja
otsustasin kohale minna. Lugejatega kohtuma tuli aga hoopis Justin
Petrone. Loomulikult polnud ma
sellest vahetuses pettunud. Justin sai
eestlastele tuntuks raamatuga „Minu
Eesti“. Nüüdseks on neid ilmunud 3
osa, aga just esimeses osas lahkas ta
mõnusa huumoriga meie ilma, meie
iseloomu, meie tavasid.... Samuti on
ilmunud tema vaimukaid kolumne
paljudes ajakirjades. Äsja ilmus tema
järjekordne raamat „Peegelmees“,
kus ta on märganud elu erinevaid
tahke. Esmalt lugeski ta paar lugu
uuest raamatust. Seejärel jutustas
elust väikelinnas (Viljandis) ning
üldse Eestis ja vastas paljudele küsimustele. Ta räägib head eesti keelt,
aga siiani on kirjutanud kõik raamatud inglise keeles. Küsimusele, mis
keeles ta mõtleb, ei osanudki täpselt

vastata. Samas meeldib talle eesti
keele väljendusrikkus ja ta kasutab
neid ka kirjutades. Saime teada, et ta
ei mõista Tammsaare tegelasi. Näiteks tõi ta Andrese ja Pearu. Eesti
klassikutest hindab ta kõige rohkem
Tuglast. Kirjanikuks saamine tuligi
kuidagi pooljuhuslikult ja üllatusena tema perekonnale, aga nüüd talle
see tegevus meeldib. Tekste meeldib
talle kirjutada ka käsitsi, mõte pidi
paremini jooksma. Samas paneb ta
oma elu seigad kirjadesse ja saadab
need ühele sõbrale Ameerikas. Nii
ongi see sõber Viljandi (Eesti) eluga
paremini kursis, kui mõni kohalik
elanik.
Arvan, et paarkümmend kohtumisõhtul viibinud inimest jäid
selle vahetusega rahule. Ka Petrone
Prindi väga soodsa hinnaga raamatuid osteti hoolega. Küll see Epp ka
ükskord Elva jõuab!
Rannu raamatukogu juhataja
Viive Vink

Tantsuselts Opsali rajatud puhkekoht ja kaseallee kalmistu teel		

Foto: seltsi arhiiv

Foto: seltsi arhiiv

ne kaasaegseks avatud ruumiks,
kus saaksid inimesed vaba aega
veeta ja kultuuriüritusi korraldada.
Tantsuselts Opsal on nõus osalema
uute pärnade istutamisel ja heakorratalgutel Puhja pargis ning oleme
arvamusel, et pärnade istutamisel
liituvad ka teised Puhja seltsid ja
kohalikud inimesed. Puhja pargi
uuendamise talgute korraldamine,
sh uute pärnade istutamine võiks
olla Puhja kogukonda liitev ja kaasav
ettevõtmine.
Puhja Vallavalitsus arutas esitatud
ettepanekut 19.10.2017 istungil ning
oldi seisukohal, et Puhja seltsimaja
park vajab uuendamist ning elanik
konna kaasamist, et leida parim
lahendus olemasoleva pargi säilimisele ja kasutamisele. Ettepanek
edastati kinnitatavale Elva Valla
valitsusele Elva valla 2018. aasta
eelarve projekti lülitamiseks. Loodame, et meie peaaegu 100. aastase
pargi olukord edaspidi paraneb ja
kogukond saab oma südamepargist
rõõmu tunda ka Eesti Vabariigi 200.
juubeli tähistamisel.
Tänan südamest senitehtu eest
armsaid seltsikaasi ja soovin, et
ka edaspidi sünniks häid mõtteid,
leiduks töökaid käsi ning jätkuks
südamega kaaslasi jätkama kunagiste
aktiivsete puhjalaste heade tegude
rada.
Kaja Udso
Tantsuselts Opsal juhatuse liige

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 12. november 2017

Isabella Luik

sündis 27.10.2017

Sebastian Pungas
sündis 21.10.2017

Kell 14.00 23. pühapäev pärast neli
püha, jumalateenistus
Pühapäev, 26. november 2017

Kell 14.00 Igavikupühapäev, jumala
teenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

Rõngu vald
mälestab
Eha Anier

31.10.1928– 13.10.2017
Lapetukme küla

Palupera
vald
mälestab
Tanel Reimann

20.01.1972-29.10.2017
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
16. november
18:00

Koolinoorte disco
“Elva kool 104 afterparty”

17. november
19:00

Tõnis Mägi

Elva Kultuurikeskus

19. november
9:00

Madri laat

Aakre rahvamaja

autorikontsert

Elva Kultuurikeskus

20. november
Henrik Normani monoetendus
Puhja Seltsimaja
19:00 “Kraaniga hunt Bangkokist”
21. november
19:00

Vana Baskini Teatri etendus

„Kõik meestest“

26. november
15:00

Elva puhkpilliorkestri
kontsert

30. november
11:00

Lasteteater Reky
“Väike nõid”

2. detsember
10:00-14:00

Ootame müüma ja ostma.
Täpsem info ja registreerumine:
ere.sepp@mail.ee, 55685352

JÕULULAAT

Esimese advent

3. detsember

Süütame esimese advendiküünla ja
jõulupuul tuled.

ADVENDIKONTERT

3. detsember
12:00

Süütame 1. advendiküünla koos
voksalansambliga MESI
Konguta eakate jõulupidu,

3. detsember
12:00

LENDTEATER,
HELISEV HOROSKOOP

Rannu rahvamaja
Elva Kultuurikeskus
Rannu rahvamaja

Elva Kultuurikeskus esitleb:

Puhja Seltsimaja

Autorikontsert

Rõngu alevik

Tõnis Mägi

Puhja Seltsimaja
Konguta rahvamaja

3. detsember
Elva Laulustuudio kontsert Elva Kultuurikeskus
14:00

17.11.2017
16.12.2017

18.00 – 20.00

19.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Ehmatavalt näitab meie praegune aeg ,et nihestatud mõttemaailma ja ettearvamatu käitumisega ning labiilse psüühikaga inimesed võivad saada suurriikide
juhtideks. Kuidas käivitub ja areneb selline "hulluse " protsess, seda näitab väga
ilmekalt ja ülimalt värvikalt Gogoli novelli peategelane. Äärmiselt huvitav ja põnev
väljakutse näitlejale ning lavastajale. Aksenti Ivanovitš Poprištšin- Argo Aadli
(Tallinna Linnateater).
Uksed avatakse tund enne algust. Avatud KultuuriKohvik.
Täispilet 14 €, sooduspilet 10

elvakultuur.ee

Uhiuuel Estonia kontsertklaveril musitseerib ja esitab oma
loomingut Elva linna aukodanik muusik Tõnis Mägi.
Kontsert on tänukingitus Elva linnale ja kuulajatele tasuta

Prii sissepääs (saali mahutavus 256 kohta)

elvakultuur.ee

Aastavahetuspidu

“SEL ÖÖL...”
Elva Kultuurikeskus
31.detsember 2017 kell 20:00
Saa osa unustamatust aastavahetuspeost!
Ootame teid Elva Kultuurikeskuses, et veeta üks maagiline
ja meeleolukas vana-aasta õhtu. Teid ootab rikkalik
programm, kus õhtut juhib Venno Loosaar,
tantsuks mängib ansambel Mahavok, esinevad
showtantsijad. Pärast südaööd tantsutab retroviiside järgi
dj Vahur Kollom

HIND
38€

Juubelipidu

Uksed avatakse kell 20:00
Riietusstiil: mõõdukalt pidulik
Avatud KultuuriKohviku baar

Pileteid hinnaga 38€
saab osta
Elva Kultuurikeskusest
ja Piletimaailmast
kuni 30.11.2017

Pilet sisaldab:
Kultuuriprogrammi ja
rikkalikku buffet õhtusööki

03.11.2017

11.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Elva Naisselts 85

Sergei Mihhalkovi muinasjutu “Kolm Põrsakest” ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja: Aarne Mägi
Põrsaste ja Hundi osas Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Jürgen Gansen
See

on kõigile teada ja tuntud lugu kolmest põrsakesest ja kurjast hundist. Ja
muidugi on hunt see, kes iga hinna eest tahab põrsaid ära süüa .... stopp! Nii
lihtsalt see aga ei käi, sest põrsad on kavalamad kui kunagi varem ja hunt suurem
kui arvata võiks. Kes sööb keda? Laval on kolm näitlejat, kes proovivad nukkude
abil kogu loo selgeks jutustada. Öige pörsas on vöitja!

22.12.2017

Elva Kultuurikeskus

Kontsert Naisseltsi kollektiividelt
LendTeatri juhtimisel
ja pidu ansambliga KUKERPILLID

Etenduse sihtgrupp 5-12 aastased lapsed

Pilet: 5 €

19.00

elvakultuur.ee

10 eur

elvakultuur.ee

Elva Kultuurikeskus I Kesk 30, Elva I Tel: 7 330 132 I kultuur@elva.ee I www.elvakultuur.ee I

3. detsembril kell 12:00 Konguta rahvamajas

KONGUTA
EAKATE
JÕULUPIDU
Teatrielamusi pakub
LENDTEATER etendusega
„Kaks teist tooli“
Lauludega kosutab meelt
ansambel HELISEV HOROSKOOP
Infoleht on Elva valla infoleht.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus:
Kayvo Kroon.
Olete oodatud
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht 24.11.2017

