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Visioonipäev laste ja perede
heaoluks

Hetk visioonipäeva mõttetalgutelt				

Elva valla esimene visioonipäev
laste ja perede toetamiseks toimus
28. veebruaril Palupera Põhikoolis.
Visioonipäeval osales ligi 50 laste ja
perede heaolu tagamise ja toetamisega tegelevat spetsialisti Elva valla
koolidest, lasteaedadest, politseist,
Sotsiaalkindlustusametist, Elva
Laste- ja Perekeskusest ning Elva
Vallavalitsusest.
Tehtud sai esimene jõuline samm
eelkõige erivajadustega laste ja

Foto: Marika Saar

nende perede toetamiseks vajaliku
ja toimiva tugisüsteemi loomisel.
Visioonipäeval arutati töögruppides
nelja ratta meetodi abil selle üle,
mis on meie vallas hästi, mida saaks
paremini, mida muuta ja millest alustada. Kogutud mõtted on sisendiks
Elva valla arengukava ja valdkonna
tegevusplaani koostamisel.
Mis on Elva vallas hästi? Meil on
Elva Laste- ja Perekeskus, kes pakub
lastele rehabilitatsiooniteenuseid

ja perenõustamist. Meil on hea elukeskkond ja puhas loodus, rikkalik
koolivõrk koos väikeste maakoolidega, head spetsialistid koolides
ja lasteaedades, tasuta koolitoit.
Meil on mitmekesised huviringide
võimalused, meie valla sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkond on saanud lisajõudu ning abivajajatele peredele on
toetusvõimalused.
Mida saaks praegusest veel paremini teha? Juurde tuleks luua uusi
teenuseid ning parandada piirkondlikku kättesaadavust ja paindlikkust.
Paranema peab valdkondade ülene ja
asutustevaheline koostöö ja infovahetus, koolitust vajavad nii õpetajad
kui lapsevanemad, vaja on veelgi
juurde tugispetsialiste. Jätkama peab
ka valdkondlike teema- ja arenduspäevadega ning eraldi tähelepanu
vajavad alaealised õigusrikkujad.
Mida teha, et muudatuseks toimuks? Alustama peab kaardistamisest ja analüüsist, et meie tegevused
oleksid mõtestatud ning me saaksime hakata ka ressursse planeerima.
Tihti
lugu piisab alustamiseks ka
väga väikestest sammudest nagu info
edastamine ja süstematiseerimine
veebilehel. Rääkisime ka sellest, et
juba lasteaias tuleb alustada väärtuste loomisest, et lapsed oskaksid hoolida ja abivajajaid märgata. Oluline
on spetsialistidel omavahel suhelda,

kogemusi jagada ning üksteist ka toetada ja tunnustada.
Millest alustada ideede elluviimisel? Lisaks kaardistamisele, olukorra analüüsimisele ja info süstematiseerimisele on väga konkreetne
eesmärk käivitada Elva vallas laste ja
perede komisjon. Komisjon tegeleks
keerulisemate juhtumitega, erinevate
vaidluste ja lepitustega. Lisaks komisjoni põhikoosseisule peaks olema
võimalus kaasata just konkreetse
juhtumi tarvis vajalikke spetsialiste
ja eksperte. Komisjonil peavad olema
võimalused lapsevanemaid ja lapsi
teenusele ja/või koolitusele suunata.
Palju aruleti ka vajadusest koolitada lapsevanemaid ning siin on vald
juba tegevustega alustanud ning me
pakume lapsevanematele võimalust
osaleda tõenduspõhises koolitusprogrammis „Imelised aastad“.
Visioonipäevast kokkuvõtete tegemine ja järgnevate sammude seadmine jätkub, hea meel on selle üle, et
lisaks suurtele sihtidele sai üheskoos
välja mõeldud ka pisikesi toredaid
ideid, mida juba lähiajal rakendada.
Suur tänu osalejatele ning eriline
tänu Tartumaa Rajaleidjast Piret
Tatuntsile ja Annika
Raudojale.
Marika Saar
abivallavanem

Elva Gümnaasium kutsub teadmisi omandama
9. klasside lõpetajatel on kätte jõudmas otsustavad ajad – peagi on saabumas põhikooli lõpueksamid ning juba
märtsis saab jõudu katsuda Tartu linna
gümnaasiumide ühiskatsetel.
Enne otsustamist väärib kaalumist,
kas jääda kodukoha lähedasse kooli,
kust saab sama hea hariduse kui mujalt.
Elva Gümnaasium pakub alates
sügisest 2018 uusi võimalusi nii õppekorralduses kui ka õppekavas. Siiani
humanitaar-, reaal- ja kodanikukaitse
õppesuunda panustanud õppekava
viiakse üle moodulitele, mis võimaldab õpilasel endal kokku panna oma
huvidele vastava õppekava. Alates
sügisest on Elva Gümnaasiumi õppekavas kümme moodulit, igas moodulis
on kuue kursuse mahus õppeaineid.

Eelistusi moodulite osas küsime juba
sisseastumisel ning moodul avatakse, kui selle vastu on huvi vähemalt
kümnel õpilasel.
Uueks mooduliks teiste seas on draamamoodul, kus õpitakse üldisemalt
sissejuhatust draamasse, teatrikujundust, tulemas on improteatri kursus
ning koostöös Elva LendTeatriga
algavad praktilised draamatunnid ning
tuuakse välja lavastus.
Uus on ka mehhatroonika moodul,
kus õpitakse programmeerimist, koostöös Eesti Lennuakadeemiaga läbitakse drooni kokkupanemise kursus,
visandatakse tootearendusprojekt,
õpitakse materjalide töötlemistehnoloogiat ning tehnilist mehaanikat.
Kodanikukaitse õppesuuna ained on

jagatud kodanikukaitse alus- ja süvamoodulisse, mille õppeainete hulgas
on enesekaitse, riigikaitse kursused,
vetelpääste ning Päästeameti kursus,
laskmisõpetus, topograafia, juhtimise
ja suhtlemispsühholoogia kursused
ning välilaager.
Jätkame ka loodusainete mooduli
(põhirõhk on bioloogiakursustel,
geoinformaatikal), reaalainete mooduli (erinevad füüsika ja keemiakursused), humanitaarmooduli (kirjanduse,
kunsti, ajaloo ja meediakursused) ning
võõrkeelte mooduliga (esialgu soome
või saksa keel).
Elva Gümnaasium teeb erinevate õppeainete osas koostööd Tartu
Kõrgema Kunstikooli, Päästeameti,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste,

Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliiduga. Nimistusse lisanduvad Eesti
Lennuakadeemia ning Eesti Maaülikool.
Käivitamisel on kaks spordimoodulit
koostöös FC Elva ja Tartu Ülikooliga,
mille avamine selgub kevadel. Ka
valikainete osakaal suureneb. Sellest
aastast pakume vallaarhitekt Jaanika
Saare eestvedamisel sisearhitektuuri
kursust, jätkub koostöö Autosõit OÜga,
kohalik pastor Peeter Tamm veab religiooniteemalist valikkursust ning kooli
õpetajad on valmis pakkuma erinevaid
põnevaid kursuseid, jätkab ka neidudekoor.
Elva Gümnaasium läheb sügisest üle
perioodõppele ning osalistele paaristundidele gümnaasiumiastmes, mis

LÜHIDALT

Elva noortekas
kolis
Alates 5. märtsist saavad noored
veeta vaba aega noortekeskuse uutes
ruumides. Noortekeskus kolis Pikk 8
II korruselt I korruse ruumidesse, kus
tegutses varem kohvik. II korruse ruum
jääb huvikooli õpilastele nn ooteruumiks. Uus keskkond annab võimaluse
kasutada ära ka need tegevusvahendid,
mis seni seisid jõude. Noored, kes on
juba uusi ruume näinud, on märkinud
eriti positiivseks miljonivaate ning
ruumides pistikupesade rohkuse –
nüüd saavad kõik mobiilid laetud!
Noortekeskusesse pääseb Arbi järve
poolsest küljest. Noortekeskuse soolaleivapidu toimub 16. märtsil algusega
kell 15. Kõigil huvilistel on võimalus
tulla meid tervitama kuni kell 18. Soovi
korral võivad külalised soolaleivakingid anda üle sellisel kujul, mis võimaldab meil endil koos noortega valikuid
teha. Ootame teid külla!
Mirja Jõgi
Elva Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja

Uus bussiliin
Puhja-Elva-Puhja
Alates uuest õppeaastast hakkab
sõitma uus otsebuss Puhja ja Elva
vahel. Buss väljub Puhjast hommikul
kell 7.15 ja tuleb Elvast Puhja poole
orienteeruvalt kell 16. Täpsed väljumisajad kinnitab ja annab teada Tartumaa Ühistranspordikeskus. Loodame,
et uus otseliin rõõmustab nii õppureid
kui kõiki teisi, kellel Elvas asju ajada.
Elva Vallavalitsus
võimaldab õpilastel kontsentreeruda
korraga vähematele õppeainetele
ning aitab kaasa ka õpimotivatsiooni
tõusule.
Õppimisvõimalusi Elva Gümnaasiumis tutvustasime oma õpilastele 7.
märtsil, ümbruskonna koolides tutvustame 19.–29. märtsil.
Alates 26. märtsist kuni 10. aprillini
saab kooli kodulehel registreerida vestlusele Elva Gümnaasiumisse. Sisseastumisvestlused toimuvad 18. aprillist
kuni 24. aprillini.
Ootame sind, Elva valla noor, Elva
Gümnaasiumisse teadmisi omandama!
Eve Saumets
Elva Gümnaasiumi 7.–12. klasside
õppejuht
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Omavalitsuste liidud ühinesid
27. veebruaril toimus Tallinnas
Eesti Linnade Liidu üldkoosolek ja
volikogu koosolek, millest võtsid osa
Elva valla esindajad. Üldkoosolekul
esindasid Elva valda Toomas Järve
oja, Maano Koemets, Marika Saar ja
Mikk Järv ning volikogu koosolekul
Toomas Järveoja ja Maano Koemets.
Tegemist oli ajaloolise üldkoosolekuga, sest otsustati, et edaspidi on
Eestis kahe omavalitsusi ühendava
liidu Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit asemel üks – Eesti Linnade
ja Valdade Liit. Kokku esindab uus liit
72 omavalitsust. Eestis on kokku 79
omavalitsust. Seega võib öelda, et
liit esindab enamust Eesti elanikest.
Elva valla osalemisel on kindel

eesmärk – tahame seista oma elanike
ja omavalitsuse huvide eest. Ühise
liidu eesmärk on teha omavalitsuslikku koostööd, kaitsta omavalitsuste huvisid suhetes riigiga, teha
väliskoostööd, pakkuda ametnikele
koolitusvõimalusi ja tõsta omavalitsuste autoriteeti ühiskonnas.
Üheks oluliseks agendaks, millega
tuleks uuel liidul senisest palju enam
tegeleda, on põhikirjaline eesmärk riigivõimu detsentraliseerimisele
kaasaitamine. Selles valdkonnas on
palju ära teha, sest Eestis on omavalitsuste osa avalikus sektoris üsna
väike, kõigest 25% avaliku sektori
tuludest on omavalitsuste kasutada.
See ei ole omane euroopalikule või-

Elva Vallavalitsuse 20.02.2018 istungil otsustati:
mude jaotusele ja vajab muutmist.
Omavalitsus on ja jääb just selleks
riigivõimu osaks, mis on elanikule
kõige lähemal. Eesmärk on pärast
haldusreformi senisest suurematele
ja võimekamatele omavalitsustele
suurema otsustuspädevuse saamine.
Usun, et ka Elva vald on üks nendest omavalitsustest, mis on valmis
osutama elanikele uusi teenuseid.
Oluline on, et me ise oleks selleks
avatud ja valmis. Esimene samm on
selleks nüüd tehtud.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Vana tn 9 kinnistul korteriomandi nr 3 kirjalik
enampakkumine
Elva Vallavalitsus, enampakkumise
korraldajana, müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel ühte korteri
omandit (vastavalt korteri suurusele
ka mõtteline osa kinnistu tervikust):
korter nr 3 (registriosa nr 3411304),
katastritunnus 69403:001:0052,
sihtotstarve 100% elamumaa suurususega 4916 m², millel asub 1-korruseline Vana tn 9 elamu (ehr kood
104039151).
Asukoht Teedla küla, Elva vald,
Tartumaa.
Korteriomandi enampakkumise
alghind on 1 000 eurot.

Täpsem informatsioon enampakkumisel oleva objekti kohta, avaliku
kirjaliku enampakkumise tingimused
ning osalemisavalduse vorm on leitavad veebilehel www.elva.ee.
Enampakkumisest osavõtutasu on
10 eurot ja tagatisraha 50 eurot tuleb
tasuda hiljemalt 23. märtsil 2018. a.
enne pakkumuse esitamist.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega
tuleb esitada paberkandjal kinnises
ümbrikus, märkega „Vana tn 9 korteriomandi 3 pakkumus“ hiljemalt
23. märtsil 2018. a. kell 10.00 Elva

Vallavalitsusele aadressil Kesk 32,
Elva linn, Elva vald 61507 tähitult
või käsipostiga või digitaalselt
digiallkirjastatult e-posti aadressil
elva@elva.ee.
Pakkumuste avamine toimub Elva
vallamajas 23. märtsil kell 11.00, kus
kõik pakkujad võivad ka osaleda.
Kolme tööpäeva jooksul on võimalik avamise protokolliga korraldaja
juures ka tutvuda.
Lisainfo: telefon 53020888 või Elva Vallavalitsuse 22.02.2018 istungil otsustati:
e-post terje.korss@elva.ee.
Terje Korss kinnitada Palupera piirkonna 2017. aasta Aasta Tegija konkursi tulemused ning
vallavaraspetsialist omistada „Aasta Tegija“ aunimetus Kalev Lõhmusele;

Ravila kinnistul nelja korteromandi kirjalik
enampakkumine
Elva Vallavalitsus, enampakkumise
korraldajana, müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel neli korteriomandit
korraga (vastavalt korterite suurusele
ka mõtteline osa kinnistu tervikust):
korterid 3, 4, 5 ja 8 (registriosa
nr 4568604, 4568704, 4568804
ja 4569104), katastritunnus
69403:003:0154, sihtotstarve 100%
elamumaa suurusega 1611 m², millel
asub 1-korruseline Ravila elamu (ehr
kood 104024234).
Asukoht Uderna küla, Elva vald,
Tartumaa.
Korteriomandite enampakkumise
alghind on 3500 eurot.

Elva vald
toetab eakate
ujumisreise

Täpsem informatsioon enampakkumisel oleva objekti kohta, avaliku
kirjaliku enampakkumise tingimused
ning osalemisavalduse vorm on leitavad veebilehel www.elva.ee.
Enampakkumisest osavõtutasu on
35 eurot ja tagatisraha 175 eurot tuleb
tasuda hiljemalt 23. märtsil 2018 .a.
enne pakkumuse esitamist.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus,
märkega „Ravila korteriomandite 3, 4,
5 ja 8 pakkumus“ hiljemalt 23. märtsil
2018. a. kell 10.00 Elva Vallavalitsu-

sele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva
vald 61507 tähitult või käsipostiga või
digitaalselt digiallkirjastatult e-posti
aadressil elva@elva.ee.
Pakkumuste avamine toimub Elva
vallamajas 23. märtsil kell 10.15, kus
kõik pakkujad võivad ka osaleda. Kolme
tööpäeva jooksul on võimalik avamise
protokolliga korraldaja juures ka tutvuda.
Lisainfo: telefon 53020888 või e-post
terje.korss@elva.ee.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Mesika 8a detailplaneeringust

Käärdi aleviku Mesika 8a kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek
kestis 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018, mille käigus laekus planeeringu kohta arvamus, mis puudutab
planeeritava ala liikluslahendust.
Avaldati arvamust, et planeeringualale juurdepääsu tagaval Mesika
tänaval puudub kõnnitee, tänav on
liiga kitsas ning ülekoormatud ning
Mesika 8a kinnistule kavandatavad
11 elamukrunti suurendavad Mesika
tänava liikluskoormust veelgi. Piirkonnas turvalise liikluse tagamiseks
tehti arvamuse avaldajate poolt ettepanek rajada planeeringuala juurdepääs Kadaka tänava pikendusena või
rekonstrueerida olemasolev Mesika
tänav.
Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018. a. avaliku väljapaneku
Elva Vallavalitsus tulemuste avaliku arutelu, et aru-

Elva vallavalitsus otsustas toetada Elva eakate päevakeskuse Verevi
Vesiroosi ja Rõngu eakate aktiivgrupi
algatusel toimuvaid ühiseid ujumisi
Pühajärve veekeskuses. Edaspidi
ei sõltu sõidukulud enam reisijate
arvust, vaid iga ujumishuvilise panus
sõidukuludesse on 2 eurot. Eakate
jaoks on oluline kindlustunne, et
kulu on alati ühesugune ja taskukohane sõltumata huviliste arvust.
Kaks korda kuus toimuvale väljasõidule Elva linnast veekeskusesse
saab ennast registreerida telefonidel
735 3022 ja 5693 8150 (Andres Beekman). Rõngust väljuva bussi kohta
saavad eakad ujujad infot telefonil
5395 1730 (Jüri Orupõld). Järgmised
ujumispäevad on 14. ja 28. märtsil.

algatada Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine;
anda toetus Puhja piirkonna õpilastele (vastavalt nimekirjale) kokku 164,82 eurot
sõidukulude hüvitamiseks 2018. aasta jaanuaris;
anda Puhja Lasteaed Pääsusilm töötajatele põhipuhkust 2018. kalendriaasta eest
35 kalendripäeva;
anda luba Mõisanurme külas Taavitse katastriüksuse jagamiseks ning Kivi ja
Taavitse katastriüksuse omavaheliste piiride muutmiseks ning määrata uutele
katastriüksustele aadress ja sihtotstarve järgmiselt:
Taavitse maaüksuse hoonestatud osa aadressiks Elva vald, Mõisanurme küla, Taavitse ja sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Kivi maaüksuse hoonestatud osa aadressiks Elva vald, Mõisanurme küla, Kivi ja
sihtotstarbeks elamumaa,
hoonestamata maaüksuse aadressiks Elva vald, Mõisanurme küla, Kivipõllu ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa;
anda ehitusluba Elva vallas Aakre külas Koidu kinnistul ehitise püstitamiseks;
anda kasutusluba Mäeselja külas Sääniku kinnistul asuvale külamajale;
anda projekteerimistingimused Elva vallas Urmi külas Vambola kinnistul rajatise
püstitamiseks;
arutati Elva valla põhimääruse eelnõud;
eraldada ja maksta tegevustoetust MTÜ-le Segakoor AVE 368 eurot 2018. aasta
tegevustoetuse arvelt;
eraldada toetus MTÜ-le Eesti Straussi Ühing 620 eurot „Uusaasta tervituskontsert“
korraldamise eest;
jagada kinnistu Elva vallas Puhja alevikus Saare tee 9 ning määrata aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
hoonestatud maaüksuse nimeks Saare tee 9 ning sihtotstarbeks elamumaa,
hoonestamata maaüksusele nimeks Saare tee 9a ning sihtotstarbeks elamumaa;
jagada Elva vallas Mõisanurme külas Tõnise kinnistu ning määrata aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
hoonestatud maaüksuse nimeks Tõnise ja sihtotstarbeks elamumaa,
hoonestamata maaüksuse nimeks Tõnisepõllu ja sihtotstarbeks maatulundusmaa;
sõlmida sotsiaaleluruumi üürileping tähtajaga üks aasta;
vabastada Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 36 jäätmevaldajat;
volitada Eva Kuslapit esindama Elva valda MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku
üldkoosolekul.

tada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi
planeeringualale kolme loodava
elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning
kaheksa elamukrundi juurdepääsu
kavandamiseks Kadaka tänavalt.
Arutati olemasoleva Mesika tänava
rekonstrueerimise ja kergliiklustee
rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et
arendaja ja vallavalitsus arutavad
koos juurdepääsuteede rajamise ja
rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata.
Arutelu protokolliga on võimalik tutvuda valla koduleheküljel
http://elva.ee/detailplaneeringud.

kinnitada Palupera piirkonna 2017. aasta Aasta Tegu konkursi tulemused ning
omistada „Aasta Tegu“ aunimetus Palupera Põhikoolile „Spordi kaudu sõbraks“
Globe õpilaskonverentsi ja lõiminguprojekti korraldamise eest.

Elva Vallavalitsuse 26.02.2018 istungil otsustati:
määrata Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogu liikmeks abivallavanem
Mikk Järv.
Salle Ritso
vallasekretär

Arengukava koostamine on
alanud

Elva valla meeskond on alustanud
Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus
1. märtsil Elva Matkakeskuses, kus
koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted
arengukava koostamiseks. Elva valla
arengukava- ja eelarvestrateegia
koostatakse aastateks 2019-2025.
Võrreldes varasemaga on uudne see,
et arengukava ja eelarvestrateegia
koondatakse üheks dokumendiks.
Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport;
kultuur ja kogukonnad; planeerimine
ja heakord; vallamajandus (taristu,
heakord, keskkond) ja ettevõtluse- ja
turismi töörühm ning juhtrühm, kes

vastutab kogu protsessi eest. Arengukava koostamise raames saavad
toimuma mitmed avalikud arutelud,
arengukavasse annavad omapoolse
sisendi ka piirkonnakogud ja volikogu
komisjonid. Märtsikuu jooksul alustame ideekorjega, kus iga vallakodanik
saab oma mõtted Elva valla arengu
teemadel kirja panna. Täpsem info
Elva valla veebilehe www.elva.ee ja
Infolehe vahendusel.
Lisainfot arengukava koostamise
protsessi kohta on võimalik küsida
e-posti aadressil kertu.vuks@elva.ee
või telefonil 58137086.
Kertu Vuks
arengu-ja planeeringuosakonna
juhataja

Üksi elava pensionäri toetusest

2017. aastast alates saavad üksi
elavad vanaduspensioniealised üks
kord aastas toetust 115 eurot. Pensionär ei pea toetust ise taotlema,
vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab
toetuse välja pärast andmete kontrollimist. Selleks, et saada toetust,
peab inimene perioodil 1. aprillist
kuni 30. septembrini vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
• olema vanaduspensionieas;
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist
• elama rahvastikuregistri andmetel Eestis üksi;
• talle on määratud pension ja

selle igakuine netosumma on väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine
vanaduspension.
Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist perioodi
1. aprill kuni 30. september alusel.
Seega soovitame vanaduspensionäridel märtsikuu jooksul kontrollida,
kas ta elab rahvastikuregistri andme
tel üksi. Üksi elava pensionäri toetust
makstakse üks kord aastas oktoobris.
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja
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Oma riigi sünnipäevaks omadelt omadele

Finaal - laval on kolm põlvkonda					

„Eestlaste ajalugu ulatub minevikku üle viiekümne sajandi,
Eesti riik ulatub minevikku aastani
1918.“ Lennart Georg Meri
Puhjal on traditsioon, et tähtsamatel vabariigi sünnipäevakontsertidel
esinevad meie oma inimesed ja selliseks puhuks sünnib lavastus – omadelt omadele. Pole midagi väärtuslikumat kui aeg ning kui oma inimesed
kulutavad selleks, et kaaskondsetele
rõõmu valmistada just seda kõige
hinnalisemat, on tulemusel eriline
tähendus ja väärtus. Vahepealsetel
aastapäevadel kutsume loomulikult
külla ka tuntud artiste ja kollektiive.
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistamiseks sündis kontsert-aktus
„Kodu meie kätes“, mille stsenarist
ja lavastaja on Puhja tantsujuht Karel
Vähi. Aktust alustas „Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele” ja hümn. Meie
oma puhjalane, Puhja Kooli vilistlane, tänane Elva valla abivallavanem
Mikk Järv tervitas omavalitsuse nimel
pidupäevalisi ja andis üle tunnustused meie tublimatele. On eriline
rõõm, et seekordse tunnustuse „Aasta
Inimene 2017” pälvijad Milvi Sepp,
Kersti Aadusoo ja Urve Hämäläinen
on kõik ka väga staažikad seltsimaja
isetegevuslased.
Ühiskonna alustala on tugev perekond ning aktust ja kontserti siduski

Foto: Kalju Tisler

seekord pereteema. Sõnumikandjaks
meie kandi tubli neljaliikmeline perekond Massur koos kolme põlvkonna
tantsijatega: Puhja Kooli algklasside rahvatantsurühm Karel Vähi
juhendamisel, naisrahvatantsurühm
Rukkilill Vaike Podari juhendamisel
ja segarahvatantsurühm Opsal Karel
Vähi juhendamisel. Mõnikord, eriti
aga nii väärika tähtpäeva puhul, tasub
vaadata enda ümber ja enda sisse
sügavuti. Mõtiskleda olnust, tänasest päevast ja tulevikust. Kontserdil
andsid selleks võimaluse tantsude
vahel kõlanud armastatud eestlaste
mõtted. Nii kuulsime rääkimas Mait
Agu Põhjamaast, Arvo Pärti alandlikkusest, Leelo Tunglat tänapäeva
lastest, Fred Jüssit vaikusest ja rahust,
Helju Mikkelit kodust ja Lennart Meri
Eestist. Tundus, nagu oleksid need
inimesed viibinudki sel hetkel meie
hulgas. Lisavärvi andsid esinemiste
ja kõnede kõrval meie tublid ettevõtjad – fotograaf Jaak Nilsoni fotod
kodukandist läbi erinevate aastaaegade ning piduruumides Puhja lillepoe
perenaise Monika Rätsepa kaunid
lilleseaded. Kontserdi helitehnilise
poole eest hoolitses samuti meie
kandi firma Kavilda Hobi OÜ, eesotsas
Taago Leetbergiga. Kogu sündmuse
salvestas Tiit Kuusemaa.
Kontsert-aktusele järgnes suure-

Rannus rännati läbi 100 aasta

pärane suupiste- ja vahuveinilaud
kõigile pidulistele, mille valmistas
meie Sepaka Käsitöökoja perenaine
Ere Sepp. Mõned nimetused pidulaualt: rohelise herne vaht angerjaga
mustal leival, kartulipliinid kiluvahu
ja vutimunadega, põdramaksapasteedi vaht marineeritud kurgiga mustal
leival. Kõike suupärast kroonis põnev
ja mõtlemapanev kohvritega lauakujundus. Miks kohvrid? Ere Sepp: „100
aasta vältel on eestlane ikka ja jälle
olnud sunnitud pakkima oma kohvrid
ja kodust lahkuma... Ja ikka veel...”.
Järgneva koosviibimise jooksul oli
kõigil kohalolijatel võimalik üksteisega jutelda, silma vaadata ja soovida
head saabuvat vabariigi aastapäeva.
Külaliste kõrvu paitas kaunis kitarrimuusika meie andeka noore kitarristi
Jaagup Kuusemaa esituses. Kohal oli
ka fotograaf ja EV100 fotonurgas sündisid mälestuseks toredad fotod.
Kontserdi pealkirja „Kodu meie
käes“ võib võtta otseselt ja kaugemale
vaatavalt. On ju meie endi teha suuresti nii see, mis toimub oma pereringis, kogukonnas või ühiskonnas
tervikuna. Kõik algab suhtumisest
ning igaühe panus on oluline. Suur
tänu kõigile esinejatele, abilistele ja
teile, hea publik.
Koosviibimise lõpus suundusime
seltsimaja kõrval asuvasse parki, et
asetada pärjad ja süüdata küünlad
meie vabadussambale. Vaprate langenud puhjalaste ja Eesti riigi auks.
Meeleoluka päeva lõpetuseks kõlas
meie südamekujulise pargi 100-aastaste põlispuude all lumises vaikuses
Enn Võrgu ja Martin Lipu laul „Eesti
lipp”. Elagu Eesti!
Sündmusel tehtud fotosid on võimalik seltsimajas tellida tööpäeviti
E-R 10–13 ja E-N 18–19 kuni märtsikuu lõpuni.
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja

Fotonäitus „Waba Eesti“

Margus Tigane, Lembit Abel ja Jüri Arumets tänamas toetajaid 		

Foto Vaido Lillemaa

Kaks Elva meest, hobikollektsionäär matmispäeval. Ühel fotol on Jaan
Margus Tigane ja põllumees Lembit Poska Tartu rahulepingut allkirjastaAbel, panid omal algatusel Eesti sün- mas. Tähelepanu väärib pilt noorest
nipäevaks kokku ligikaudu neljasajast kindral Johannes Laidonerist Narva
vanast fotost koosneva näituse, kus rindel ja noorest Konstantin Pätsist
lisaks eksponeeritud mitme vitriini esimesel vabariigi sünnipäeval. Eraldi
jagu ka muid ajastusse sobivaid ese- stendil on Elvaga seotud fotod ja
meid. Näitus on välja pandud Elvas näituse lõpetavad fotod Vabadussõja
Puiestee tn 17, Lembitu maja kõrval- ausaammastest ning uhke foto Elva
hoones, kunagises kapsakeldris, mis alevivalitsusest.
Kuna näitusel annab lahkesti selginüüd kenasti galeriiks kujundatud.
Enamik näituse pilte pärineb tusi ka Margus Tigane ise, on pildiline
Margus Tigase pildikogudest, 59 fotot rännak Eesti auks eriti tuumakas.
Vabadussõja ausammastest on Lembit Näitus on tööpäevadel avatud kell
Abelilt, lisaks fotosid Pille ja Lembit 16–18, puhkepäevadel alates kell 13.
Abeli ühisest kogust. Eksponaadid Soovi korral saab näitust ka muul ajal
pärinevad aastatest 1900–1943 ja vaata tulla, külastus eelnevalt kokku
on stendidele asetatud temaatiliselt, leppides telefonil 523 6416. Näitus on
mis muudab Eesti elukäigu väga hästi avatud kuni märtsi lõpuni.
jälgitavaks. Küsisin Marguselt, milliEhkki Lembit ja Margus suure osa
sed fotod on näitusel haruldasemad näitusest ise teoks tegid, läks vaja nii
ja erilisemad. „Kõik pildid on mulle lähedaste kui sõprade ja tuttavate
kallid ja erilised,“ vastas kogenud kol- toetust. Suur tänu Tõnu Aigrole ja
lektsionäär ja osutas fotole Nikolai II Marepleksile, Uno Suurteele, Raiko
ja Wilhelm II kohtumiselt 1912. aastal Tigasele, Martti Tammarule, Tiit Ain
Käsperile, Jüri Arumetsale, Vambola
Paldiskis.
Tore on pilt Eestlaste kauplusest Kokvelile, Pille Abelile, Marika Tiga(Eestimaa vorstikauplus) Gatšinas sele, Holar Sepale, Madli Raidverele,
Peterburi lähistel. Tähelepanu väärib Esta Metsikule, Vaido Lillemaale, Olev
foto Eesti sõjaväelaste kongressist Roometsale, Liia Liibuskile, Milla LiiTallinnas 1917. aastal. Huvitavad buskile, Aivel Liibuskile, Oliver Leppion pildid eestlaste manifestatsioo- kule, Oliver Kiviloole, Rein Abelile ja
nist Peterburis 1917. aastal. Väga Urmas Leppikule, kes kõik omal viisil
eriline on ka Parikase originaalfoto näituse sellisena võimalikuks tegid.
Rahvuskogust ja juhatusest. Silma
Infoleht
jääb pilt Vabadussõja fotograafist
Ernst Peernast ja Julius Kuperjanovi
sõda, küüditamine, kolhooside moo- kalmukünka pilt, mis tehtud mehe
dustamine. Aeg muutus, aga inimesed
käisid ikka koos, laulsid, tantsisid ja
korraldasid pidusid. Isetegevusele
ja spordile andsid siinmail hoogu
juurde Võrtsjärve mängud. Ka haridust on Rannu antud pikka aega ja
seda väga heal tasemel. Koolinaljad
on aegumatud! Eesti taasiseseisvumisele aitasid kaasa Rannu inimesedki.
1995. aastal toimus taaskord Rannus
rahvamaja avamine, nüüd spetsiaalselt selleks ehitatud hoones. 2015.
aastal said rannukad oma Vabadussõja mälestussamba taastatud ning
olimegi jõudnud tänasesse päeva.
Lõpetuseks luges meeleoluka luuletuse Valev Vanker. Etenduse taustaks
Foto: Kaisa Konoplitski
olid vastava ajastu fotod ja videod. Rakke küla pidutseb					
Fuajees oli avatud näitus vanadest
Rakke Külaseltsi ruumides toimus Toimus ka päevakohaste küsimustekuulutustest ja fotodest. Kataköögi 25. veebruaril Eesti Vabariigi 100. ga viktoriin, kus kohalviibijad said
poolt valmistatud suupistelaua juures aastapäevale pühendatud külava- oma teadmisi Eesti Vabariigi ajaloost
jätkus peolistel juttu kauemaks.
nema vastuvõtt koos kätlemistse- ja ka tänapäevast näidata ja teadmisi
Korraldajad tänavad kõiki, kes remooniaga. Peost võttis osa suur rahval oli!
ideega kaasa tulid ning omalt poolt hulk külarahvast, kus noorim osaline
Peol jagati ka kombekohaselt
seda edasi arendasid ja täiendasid. oli 10-kuune ja vanim 81-aastane. aurahasid ja rinnamärke tublidele
Samuti täname kõiki neid, kes laval Rahvast oli tulnud ka naaberküla- tegijatele, kes on panustanud meie
esinesid või olid taustajõuks. Ilma dest ja kaugemaltki. Lauldi hümni, külaelu edendamisele. Kaetud oli
kõigi teieta poleks ideest asja saanud. külavanem pidas sütitava kõne, rikkalik pidulaud, kust ei puudunud
Meil on ikka uskumatult palju tublisid esinesid kandlelapsed Elvast Ethel kiluleivad. Üritus oli korraldatud
tegijaid. Uute ühiste ettevõtmisteni! Kuldvere-Venti juhendamisel. Nende kohaliku külaseltsi, külavanema ja
pillilood ja laulud võttis rahvas aktiivsete külaelanike kaasabil ja
Viive Vink marulise aplausi ja sooja südamega rahastatud kohalike ettevõtjate ja
Rannu Raamatukogu juhataja vastu. Kohalikud noored olid sel- sponsorite poolt.
geks õppinud paar rahvatantsu, mis
samuti tormilise heakskiidu pälvisid.
Tänulik piduline Imbi Ülper

Rakke Külaselts pidas pidu

Naisansambel Ralana						Foto: Tiia Runthal

Rannus tähistati vabariigi aastapäeva kontsert-etendusega „Rännak
läbi 100 aasta“. Idee etenduseks sain
ühelt koolituselt, kus räägiti kooliõpilastele suunatud ettevõtmisest
rännata tagasi Eesti Vabariigi väljakuulutamise aega. Mõtet sai arutatud
Liis Jaametsa ja Küllike Lõhmusega
ning vaagitud, kuidas oleks seda kõige
mõistlikum teha, et vaatajatel-kuulajatel oleks huvitav. Sõelale jäi plaan,
et leiame igast kümnendist nii Eestile
kui eelkõige Rannule olulise sündmuse ja paneme neist kildudest kokku
etenduse. Ettevõtmisse olid kaasatud
kõik rahvamaja taidlusringid ja lavale
jõudsid ka uued koosseisud. Rannus
oli aastaid tagasi väga populaarne
naisansambel Ralana. Nüüd jõudis

lavale uuendatud koosseis, kus laulis
ka omal ajal Ralanas laulnud naisi.
Perekond Kaaver oli esindatud koguni
kolm põlvkonnaga ja nendegi laulud
tulid paljudele üllatusena.
Peo alguses kõlas traditsiooniliselt Eesti hümn ja pidukõne pidas
Elva vallavolikogu esimees Maano
Koemets. Seejärel rullus lahti ajalugu: loeti ette iseseisvusmanifest,
meenutati Rannu lahingu käiku läbi
tollal 17-aastase tütarlapse jutustuse. Meenutati Rannu inimestele
väga olulist sündmust, oma rahvamaja avamist 1932. aastal, kus isegi
riigikogu esimees Jaan Tõnisson
isiklikult oli kohal. Hoone oli vana
mõisatall, mis kohalike initsiatiivil ja
jõul ümber ehitati. Siis tuli uus võim,
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Elva vald tunnustab piirkonna elu edendajaid
Elva linna tunnustused

koolitanud Tartumaa alushariduse
õpetajaid. Luule koos oma lastega on
anti üle 23. veebruaril Elva osalenud igal Mitteteatrite festivalil
Elvas.
Kultuurikeskuses aktusel.
Elva linna aukodanik – legenKultuuripreemia „Elva Täht“
daarne jalgrattatreener Jüri laureaat – kultuurispetsialist Lea
Kurvits
Kalmus

Jüri Kalmus

Foto: Kayvo Kroon

Jüri Kalmus on jalgrattasporditreener, kes alustas 1965. aastal
Elva Spordikoolis jalgrattaspordi- ja
kiiruisutamistreenerina ning Tartu
Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna suusakateedris jalgrattaeriala
õppejõuna. Jüri kuulub Elva Spordiliidu juhatusse, on olnud Elva linna
kultuuri- ja spordikomisjoni liige
ning Elva Jalgrattaklubi Velorõõm
asutaja.
Jüri Kalmus on Elva ja Eesti
spordile andnud palju – lisaks tulemuslikule treeneritööle on ta Elvas
aastaid korraldanud mitmesuguseid
jalgrattavõistlusi. Jüri Kalmust on
tunnustatud 2005. aastal Elva linna
teenetemärgi ja kultuuripreemiaga.
Veebruaris tunnustas Eesti Kultuurkapital teda elutööpreemiaga,
märkides mehe panust Eesti jalgrattaspordi arengusse enam kui poole
sajandi jooksul.
Elva teenetemärgi laureaat –
lasteaiaõpetaja Luule Juhanson

Lea Kurvits

Foto: Kayvo Kroon

Lea töö ja saavutused on oluliselt
kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, rahvapärimuse säilitamisele
ning kultuurielu edendamisele Elvas
ja ümbruskonnas. Lead on iseloomustatud kui Eesti ja Elva pärandkultuuri edasiviijat. 2006. aastast
Lea vedada olnud Tartumaa lustitantsimise traditsioon saab tänavu
20 aastaseks. Tänu Leale ja meeskonnale toimuvad igal aastal Elvas
Looduslaul, Lepatriinu lauluvõistlus,
Mitteteatrite festival ja meeleolukas
Kultuurirahva pidu. Lea juhendamisel tantsib kõrgemas kategoorias
kolm rahvatantsurühma. Temast
on saanud tantsujuhtide mentor, ta
on olnud tantsupidude ja Euroopa
rahvakultuuri festivali Europeade
tantsude liigijuht.
Elva linna noortepreemia laureaadid – Laura-Maria Mats, Klea
Marie Laar

Laura-Maria Mats, Klea Marie Laar
Foto: Kayvo Kroon

Luule Juhanson

Foto: Kayvo Kroon

Vanempedagoog Luule Juhanson
on lasteaias töötatud 45 aasta jooksul olnud mitme põlvkonna laste ja
nende perede jaoks esimene õpetaja.
Ta on astunud koos Murumunaga
ühtset sammu selle esimesest päevast alates kuni tänaseni. Luule on
avaldanud mitmeid üle-eestilisi
alusharidusele suunatud keskkonnateemalisi õppematerjale, koostanud
loodusmatkade kogumiku Elva piirkonna laste õppekava toetamiseks ja

Laura-Maria ja Klea Marie eestvedamisel toimus 16. juunil Elva
esimene Südaööjooks haigete laste
toetuseks. Kogu korraldus, alates toetuse küsimisest, sponsorite leidmisest
kuni ürituse läbiviimiseni, oli nende
kahe noore teha. Elva Südaööjooksust võttis osa ligikaudu 300 jooksjat.
Kogutud annetussumma (2045 eurot)
pälvis suurt tähelepanu ka meedias,
tüdrukud võttis vastu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi juhtkond.
Laura-Maria ja Klea Marie tõestasid,
et Elva Südaööjooksul on Elvas oma
koht ning sellest võiks kujuneda uue

Elva valla tunnusüritus.
Tänukirjad panuse eest Elva elu
edendamisse:
Merili Aasma
Merili on üks neist, kelle algatusel
ja eestvedamisel on Elva linnas ainukordne Väike Väerada ning toimub
Matkamaraton. Elva turismitöötajana on Merili teinud suure töö Elva
linna ja piirkonna tutvustamiseks
Elvas ja kaugemal.
Andrus Ilves
Andrus on meie kahevõistlejate
treener alates 1993. aastast. Seni on
parimaid tulemusi näidanud poeg
Kristjan Ilves, kes on kolmekordne
juunioride MM pronks kahevõistluses ja tänavune taliolümpia
debütant. Andrus on ka üheks
„peasüüdlaseks“ selles, et Elvas on
suusahüppemägi tublid suusahüppajad ja kahevõistlejad.
Meeta Eliise Veigel
Meeta Eliise on Elva Huviala- ja
Koolituskeskuse kunsti- ja animatsiooniringi juhendaja, kellel jätkub
lisaks ringitööle energiat võtta lastega osa näiteks rahvusvahelisest
leiutajate laadast, kino- ja animafilmide festivalidest ja korraldada
kunstinäitusi, huvilaagreid ja koolivaheaegade sündmusi.
Kayvo Kroon
Kayvo jääb ise harva pildile, kuid
tema terav silm ja kindel käsi on
aastate jooksul jäädvustanud lugematutele fotodele ja filmilintidele
Elva ja ümbruskonna spordi- ja
kultuurisündmusi. Tema jaoks ei
ole miski võimatu – reklaamvideo
tegemine, esindusfotod, teatrifotod,
plakatid ja alates möödunud aastast
ka Elva valla Infolehe küljendamine.
Rein Pedaja
Rein on pälvinud 2009. aastal Elva
teenetemärgi. Laskesuusatajate
treenerina on ta teinud võimalikuks
selle, et Elvast osales tänavustel
taliolümpiamängudel koguni viis
sportlast.

päev, noorte üritused, Nõuni triatAasta Inimene – kooliõpetaja
lon) algataja. Üks viimaseid tema Kersti Aadusoo
algatatud projekte oli Palupera küla
kaamerad. Kalev on Palupera Põhikooli vilistlane ja patrioot, praegu
ka hoolekogu liige. Kalevit teavad
kõik inimesed Palupera piirkonnas
ja ta on alati kõigi jaoks olemas.
Palupera Aasta Tegu – Palupera Kool
Väike, aga silmapaistev Palupera
koolipere on aastaid edukalt teinud
üle-eestilisi ja ülemaailmseid koostööprojekte. 2017. aasta sügisel
viidi koolis läbi Globe (Global Learning and Observations to Benefit
Environment) vabariiklik õpilaskonverents. Kool pälvis tunnustust
väga heal tasemel konverentsi
korraldamise ja läbiviimise eest.
Lõiminguprojektis „Spordi kaudu
sõbraks“ arendasid Palupera õpilased koos Kohtla-Järve Tammiku
Põhikooli õpilastega sportides oma
keeleteadmisi ning lihvisid keeleoskust.

Kersti Adusoo

Foto: Kalju Tisler

Kersti Aadusoo on Puhja Koolis
(Puhja Keskkool, Puhja Gümnaasium)
ajaloo õpetajana töötanud alates
1983. aastast. Kersti Aadusoo enda
sõnul hoiab õpetajatöö vaimu värske
ning nõuab pidevat oskuste täiendaPuhja piirkonna
mist, kohanemist. Ajalooõpetajana
tunnustused
on Kersti väärtustanud oma kodukoha ajalugu ja pärimust. Legende
anti üle 23. veebruaril Puhja Selt- kodupaigast on ta tutvustanud ka
simajas toimunud aktusel.
televisioonis. Tema ainetundide
Elutöö preemia – Kogukonna raames toimuvad Puhjas alevikus ja
Pärl Milvi Sepp
ümbruskonna ajaloolistes paikades
õppekäigud, kuhu kaasatakse külalisõpetajaid, kes teavad ja mäletavad.
2006. aastal pälvis Kersti Tartumaa
aasta õpetaja tiitli. Samasuguse
pühendumisega nagu õpetajatöösse,
on Kersti panustanud ka kolleegide
toetamisse koolimeeskonnas. Kersti
on Puhja naiskoori Läte pikaaegne
laulja ja teinud kaasa Puhja Seltsimajas lavastatud näidendites ning
andnud oma panuse mitmete piirkonna jaoks oluliste ürituste korraldamisesse esineja või ürituse juhina.
Aasta Inimene – lasteaiaõpetaja
Urve Hämäläinen

Palupera piirkonna
tunnustused
Foto: Kalju Tisler
anti üle 23. veebruaril Palupera Milvi Sepp
Koolis toimunud aktusel.
Milvi töötas Puhja vallas 27
Palupera Aasta Tegija 2017 – aastat, sellest 21 aastat sotsiaalnõukohaliku elu eestvedaja Kalev nikuna. Vallavalitsuse liikmena on
Lõhmus
ta pühendunult ja edukalt juhtinud
sotsiaal-, kultuuri- ja sporditööd.
Valla aastapäevad, Emajõe mängud,
jüripäeva tähistamine, valla eakate
peoõhtud ja väljasõidud – kõigi korraldustoimkonnas on ka Milvi. Milvi
tantsib Puhja Seltsimaja segarahvatantsurühmas Opsal selle loomisest
1985. aastast alates tänaseni. Ta on
üks Tantsuselts Opsal asutajatest
ning juhatuse liige. Sellest ajast on
Opsal olnud kohaliku elu väsimatu vedaja. 2009. aastal ilmus tänu
Opsali uurimistööle trükis „Puhja
naise pidulikud rahvarõivad” ja
2012. aastal „Puhja kihelkonna
meeste rõivastus 19. sajandil”.
Heade tegude loetelus on Puhja
pargi, lipuväljaku korrastamine
aleviku südames, laste mänguväljaku rajamine. 2006. aastal istutas
Kalev Lõhmus
Foto: Eeva Kumberg
Opsal Puhja kalmistu tee äärde 76
Kalev on kogukonna hing, Palu- leinakaske ja rajas hiljem sinna jalupera Pritsikuuri renoveerimise tajatele istumispaigad. 2016. aastal
eestvedaja, Nõuni Maakultuurimaja istutasid Opsali liikmed Puhja valla
arendusjuht, MTÜ P-Rühma juhatu- 25. sünnipäeva tähistamiseks 50
se liige, mitmete kohalike kultuuri- väikest männipuud. Milvi on nelja
ja spordiürituste (küladevaheline täiskasvanud lapse ema ja mitmejalgpall, mälumängud, jaanipeod, kordne vanaema.
avatud küladeväravad, valla sünni-

Urve Hämäläinen

Foto: Kalju Tisler

Urve töötab Puhja lasteaias Pääsusilm alates 1983. aastast lasteaiaõpetajana. Alates 2017. aastast õppealajuhatajana. Rahuliku meelelaadi, hea
kuulamisoskuse ning probleemide
lahendamisele suunatud mõtteviisi
tõttu on ta väga hinnatud kolleeg.
Urve seob lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse oskuslikult kodukohaga,
selle looduse ja igapäevaeluga ning
tähelepanuga keskkonnahoiule.
Koostöös lastevanematega on Urve
loonud lasteaias õhkkonna, mis
toetab pere kasvatusväärtusi ja
arvestab ka muukeelsetest kodudest
pärit lastega. 2006. aastal valiti Urve
Tartumaa aasta õpetajaks. Urve on
15 aastat laulnud Puhja Seltsimaja
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Puhja Aasta Tegija – Puhja Gümnaasiumi mudilaskoor			

naiskooris Läte ning segaansamblis Dionysius. Ta on kaasa aidanud
Puhja koguduse tegevusele, osalenud näiteringi tegevuses ja mitmeid
hooaegu edukalt osalenud Puhja
mälumängudes. Urve on nelja täiskasvanud lapse ema ja mitmekordne
vanaema.
Aasta Tegija – Puhja Gümnaasiumi mudilaskoor ja lastekoor
Puhja Gümnaasiumi mudilaskoor
ja lastekoor osalesid 2017. aastal
toimunud XII noorte laulu- ja tantsupeole „Mina jään”. Laulupeole
pääsemiseks pidid koorid läbima äärmiselt nõudliku ettevalmistusfaasi.
Keerulise repertuaari omandamisega
alustati juba 2016.a. alguses. Lauluproovideks ja -laagriteks koguneti
pärast koolipäeva, aga ka nädala
vahetustel ja koolivaheaegadel.
Arvukatel koos- ja ettelaulmistel
ning ülevaatustel osalemine kulmineerus pääsuga laulukaare alla.
Aasta Tegu – Jüripäeva tähistamine (Puhja valla tervisenõukogu)
2015. aasta lõpus loodud Puhja
valla tervisenõukogu on Puhjas jüripäeva traditsioonile uue hoo andnud.
Lasteürituse toomine keskpäevasele
ajale võimaldas jüripäeva jooksudest
osa saada kõigil Puhja valla lasteaiaja koolilastel, aga ka kodustel lastel,
tuues jooksma ligikaudu 300 last.
2017. aasta jüripäeval taaselustas
tervisenõukogu Puhjas tõrvikujooksu traditsiooni. Tõrvikutega teatejooksule Kiigemäel oodati osalema
klasse, peresid, sõpruskondi, asutusi,
ettevõtted, MTÜ-sid. Kokku tuli suur
hulk võistlejaid ja pealtvaatajaid.
Võitjad premeeriti küll uhke rändkarikaga, kuid üle kõige oli rõõm

Foto: Riin Massur

kaasaelamisest ja liikumisest, enese
proovilepanekust ja koostegemisest.
Tänukirjad
Andres Bõkarev ja MTÜ Spordiklubi Barca
Puhja valla lapsi on haaranud jalgpallivaimustus ja seda vaimustust
jagab Andres Bõkarev ehk omadele
lihtsalt Bõks. Jalgpalli mängivad nii
lasteaialapsed kui koolilapsed, nii
poisid kui tüdrukud. Lisaks Puhja
lastele käib Bõks trenne juhendamas
ka Rannu koolis. Palju käiakse võistlustel, kust tihtipeale tullakse tagasi
ka karikate ja medalitega.
Jalgtee ehitamine kõrvalmaantee Elva-Puhja äärde
Puhja pargi ja kiriku vaheline teelõik oli aastakümneid jalakäijatele
ja liiklusvahenditele kitsas, pime ja
ohtlik. Tänu jalgtee rajamisele
saavad meie elanikud, eelõige lapsed,
lapsevankritega emad-isad, vanad
inimesed ja jalgratturid, seal ohutumalt liikuda. Uus jalgtee moodustab
koos teiste jalgteedega turvalise
valgustatud tervikliku „ringliikluse”
tervisekõndijatele ja teistele jalakäijatele ning parandab aleviku ilmet.

Rõngu piirkonna
tänukirjad
anti üle 23. veebruaril Rõngu Keskkoolis toimunud kontsert-aktusel.
Laine Meos
Rõngu Raamatukogu ja Laine Meos
on alati kohalike sündmuste ja uute
algatuse juures nõu ja jõuga abis.
Laine eestvedamisel on toimunud
aastaid Rõngu Kodukandipäeva
raames ajalooretk, mis talletab meie
kohapärimust ning ei lase unustusehõlma vajuda Rõngu jaoks olulistel inimestel ja objektidel.

Puhja Aasta Tegu – Jüripäeva tähistamine				

Puhja Aasta Tegija – Puhja Gümnaasiumi lastekoor			

Marit Külv
Marit on tubli ja tegus noor inimene, kes on aastaid kaasa löönud
nõu ja jõuga Rõngu Kodukandipäeval ajalooretke korraldamisel. Marit
on tulihingeline pärimuskultuuri
austaja ning seda õhkub igast tema
teost ja panustest selle talletamisel
ja taasavastamisel.
Lea Pung
Lea kohta võib julgelt öelda „kes
teeb, see jõuab“. Lea viis 2017. aastal
lõpuni mahuka Leader projekti, mille
käigus puhastati Valguta tiik. Nüüd
saavad taaskord kohalikud nautida
suvel suplusi ja talvekuudel alla
panna uisud. Augusti kuus toimus
tiigi kaldal ka kogupereüritus Valguta
veepäev, mis saab toimuma ka käesoleval aastal.
Celia Arras ja Rutt Viljaste
Celia ja Rutt on alati naerusuised
ja lennukate ideedega eesti keele
õpetajad, kes löövad julgelt kaasa
kogukonna algatustes. Seetõttu haakusid nad kiirelt ka Kõduküla korraldusmeeskonnaga ning ühiselt viidi
Rõngu Keskkoolis läbi Ivar Ivaskile
pühendatud luulekonkurss. Luulekonkursi parimaid töid saab lugeda
selleks puhul välja antud kogumikust.
Kalev Jago
Kalev on aastaid eest vedanud ja
meeldivad tegevusi organiseerinud
Käärdi Pensionäride Päevakeskuses.
Lisaks sellele hoiab Kalev au sees
emadepäeva tähistamist Uderna
koolimaja pargis, kus see kunagi ka
alguse sai. Lisaks on Kalev elus hoidnud jaanipäeva traditsiooni Käärdis
Maasikamäel.

tete arendamisse. Tegusad naised
on ka imelised kokad, osalemas igal
aastal Kodukanidpäeva laadal loosi
ja maistvate pannkookidega. Lisaks
korraldavad nad aastas põnevaid väljasõite, et ammutada inspiratsiooni ja
tuua kodukohta uusi teadmisi.
Kirepi ja Kalme külakogukond
Kirepi ja Kalme külakogukond
võttis 2017. aastal vedada Rõngu
külaelu jaoks nõnda olulise tähendusega sündmuse nagu Külade Olümpia.
Kilplaste Olümpia oli nutikas, täis
vigureid ja uudset lähenemist, mida
selline vahva traditsioon ka vajab.
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damisel. Seda eriti just tubli projektitööga, mis on andnud olulise panuse
Rõngu külaliikumise toetamisel. MTÜ
juhtkond on pisike, aga üheskoos on
saavutatud hea tööjaotus. Kes kirjutab
projekte, kes teeb raamatupidamist
ja kes tegeleb muude korralduslike
küsimustega. MTÜ Rõngu Rõõmsaks
panustab piirkonna arengusse.

Avatud Rõngu Noortekeskus
Ükskõik, millised suuremal sündmusel Rõngus viibida, siis silma paistavad alati helkurvestidega noored,
kes korraldavad parkimist või valvavad peoala. Noortekeskuse vabatahtlike panus Rõngu suursündmuste
korraldamisel on märkimisväärne.
MTÜ Kvaliteetaeg
MTÜ Kvaliteetaeg meeskond koos- Siinkohal suur tänu neile tublidele
neb tõsistest entusiastidest. MTÜ on noortele, kes kogukonna tegevustes
lühikese aja jooksul kirjutanud suu- kaasa löövad.
remaid ja väiksemaid projekte. Rõngu
miniarena, jaaniku mitmevõistlus,
MTÜ A-Pluss Music
sügiskross, öökoss, ausambajooksu
MTÜ A-Pluss Music on Rõngu
korraldus ja palju muid põnevaid noored poisid, kes Rõngu Rahvamasündmusi. Kvaliteetaeg ei tee mitte jas väikesest peale on pilli mänginud,
ainult spordisündmusi vaid sündmusi bändi teinud, suureks kasvanud, tööle
kogu perele.
läinud, kuid jätkuvalt panustavad
kohalikku kogukonda. Noormuusikute stuudio, mis avatakse peale
Kõduküla
Kõduküla kohta võib julgelt öelda, rahvamaja suurremonti, saab olema
et tegu on 2017. aastal kõige tegusa- Elva valla üks uhkemaid ja sära eestma külaga Rõngu piirkonnas. Kõdu- vedajate silmis annab märku, et ka
küla meeskond on iga rahvamaja üks edukamaid.
unistuste koostööpartner. Kõduküla
aktiivsed eesvedajad mitte ainult ei
EELK Rõngu Mihkli kogudus
genereeri ideesid, vaid viivad nad ka
Rõngu Mihkli kogudus ei ole
ellu. Kõduküla vahvatest ideedest on kogudus, mis toimetaks vaikselt
meie piirkonda välja kasvamas uued tasa ja targu omaette. Rõngu Mihkli
traditsioonid: Rõngu kandi viie tee koguduse energilised eestvedajad ei
puhvetite päiv, KäsitööTee Rõngust lase kohalikul usuelul soiku vajuda.
Panustatakse nii kiriku remonti kui
Otepääni, Ruubeli rattaralli.
huvitavatesse tegevustesse, et kirik
Rõngu Maanaiste Selts
Rõngu Maanaiste Selts on üks tubli
oleks kogukonna osa ja viiks omal
MTÜ Rõngu Rõõmsaks
ja võimekas selts, mis lisaks imelisele
Tegu on MTÜ-ga, kes on abiks moel kogukonna usurikkust edasi.
käsitööle panustab uute käsitöövõ- olnud suuremate sündmuste korral-

Foto: Riin Massur

Palupera Aasta Tegu – Palupera Kool					

Foto: Eeva Kumberg
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Sada on alles algus

Koolipere pidulik lõunasöök					

Eesti sadat aastat hoitakse eriliselt
fookuses koguni kolm aastat. Üritused, mis on mõeldud Eesti kõige
ümmargusemat juubelit 48 kuud
järjest tähistama, on kulgemas plaanipäraselt. Väiksemaid ja suuremaid
sündmuseid on toimunud ja toimub
linnades, maakohtades, peredes ja
organisatsioonides. Kolmest aastast
üritustetihedam oli siiski vahetu sünnipäevanädal.
Puhja Koolis valmistuti riigi iseseisvuspäevaks juba päris ammu.
Tõhusaks sissejuhatuseks tihedasse
teemanädalasse oli nii klasside detsembrikuine projektipäev „Meie klass
100”, mille käigus valmis saja soovi
peenar, saja liigutusega liikumisbingo, sada kaunimat sõna, saja jutu puu,
õpilaste näoga kooli mudel, saja soovi
pilvelõhkuja, sada märksõna, kui ka
veebruari alguses toimunud isamaaline luulefestival.
Teemanädala „Hakkame sättima”
otsustasime lahendada meie koolile
omases ja meie õpilastele sobivas
võtmes.
Alustasime hommikuid temaatiliste loengutega kooli raadiost. Rääkisime iseseisvusest, riigi sümbolitest,
saja aasta sisse mahtuvatest kümnenditest ning nende tähtsamatest
sündmustest, eesti keelest ja eesti
toidust. Kümmekond minutit välta-

Foto: Riin Massur

vad loengud juhatasid sisse kooli
päeva ja häälestasid õpetajad ning
õpilased sünnipäevalainele. Õpetajad
olid varmad kuuldud informatsiooni
käsitlema ka oma tundides, ärgitades
õpilasi küsima ja kaasa mõtlema.
Kesknädalal saabusid kulleriga
koolimajja rinnamärgid, millel kujutatud riigi juubelilogo, integreeritud
Puhja Kooli öökulllimärgiga. Märkide
saabumine oli ajastatud aktusepäevaks, et koolipere saaks piduriietele
lisa ka rinnaehtest.
Konstrueerisime oma aktuse kokku
kahest orgaaniliselt sobivast poolest
– traditsioonilisest koosolemisest
kõnede, tunnustamiste ning oma
esinejatega ning Ivo Linna ja Antti
Kammiste meeleolukast kontserdist.
Tunnustame vabariigi sünnipäeval
õpilasi ja õpetajaid silmapaistva
tegevuse eest möödunud kalendriaastal. Õpilased saavad ise valida oma
lemmikõpetaja. Auhinnad on tähtpäevale kohaselt väärikad – raamatud
ja autoritööd. Juhtkonna tunnustuse
ja raamatu pälvisid õpetajatest isamaaliste ürituste korraldaja Lea Järv
ja õppetöösse uue kvaliteedi tooja
Triinu Vakmann. Õpilastest tunnustasime aasta muutujat Argo Reinholdi,
koolielu elavdajat Rebeka Käpat ning
Londoni hariduselu Puhja koolielu
vastu vahetanud ning siin toredasti

kohanenud Mirjam Elessawit. Õpilaste lemmiku tiitli ja kunstnik Maanus
Mikkeli seinataldriku sai õpetaja ja
haridustehnoloog Riin Saadjärv.
Meeleolu aitasid pidulikumaks teha
kodutütred, solistid, mudilaskoor,
luulelugejad. Tuntud muusikud panid
sündmusele väärika punkti. Ootuspäraselt kõlasid Ivo Linna esituses ka
isamaalised laulud ja tekitasid uue
põlvkonnagi seas tundelaviini.
Koolinädal lõppes teemapäevaga
„Eesti 100”. Õpetajad jaotusid mitmekesi klasse juhendama. Õpilased
esitasid üksteisele ette valmistatud
lugusid, ettekandeid, laule, mitmed
klassid tegid jalutuskäigu vabadussõja ausamba juurde ja süütasid seal
küünlad. Vaadati kultusfilmi „Nimed
marmortahvlil”, osaleti liikumisega
mälumängus, arutleti ajaloosündmuste üle, jälgiti arvuti vahendusel
meediat ja ajaloolisi lühifilme. Lahendati veebipõhiseid ajalooviktoriine.
Sünnipäeva puhul ei saa me kuidagi
jätta rääkimata söögist. Nädala vältel
pakkusime koolis õpilastele ja õpetajatele traditsioonilise eesti köögi
tugevate mõjutustega roogasid.
Riigipühale eelneva koolipäeva
lõpetas koolipere ühine ja pidulik
sünnipäevalõuna. Rahvusvärvidega
kaunistatud pidulauad kandsid traditsioonilist seapraadi, vanaemade
retsepti järgi valmistatud karaskit
ning kamavahtu röstitud riivleivaga.
Kooli jaoks ei olnud kõrghetked
kaugeltki veel lõppenud – õhtusel
Puhja piirkonna aktusel pälvisid
kõrged tunnustused meie kooli tegijad. Ajalooõpetaja Kersti Aadusood
tunnustati Aasta Inimese 2017 tiitliga
ning meie kooli mudilas- ja lastekoor
tunnistati 2017. aasta tegijaks.
Valdur Mikita on öelnud, et me
oleme pisikeste asjade maa. Et mastaapseid asju ei ole üleliia palju.
Oma tegemistele järele mõeldes ja
uusi kavandades saame oma väikesed
asjad ise suureks mõelda. See on alles
algus.
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Eesti Vabariik 100 Rannu Koolis

Vastuvõtjad Maano Koemets ja Aide Raal
		
Foto: Marko Hõrak

23. veebruaril tähistas Rannu Kooli
pere Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtu ja kontserdiga. Vastuvõtjateks olid Elva vallavolikogu
esimees Maano Koemets ja Rannu
Kooli hoolekogu esimees Aide Raal.
Rannu Kooli toimekas hoolekogu
otsustas kooliperele kinkida toreda
hommiku nii vaheajale mineku kui ka
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva auks.
Mõte liikus ainult ühes suunas, ehk
et üritus peab tulema pidulik. Kindel
soov oli anda õpilastele ja kooliperele
võimalus selleks puhuks selga panna
pidulikud rõivad ja tunda end olulistena. Hoolekogu töökoosolekuid sai

ürituse korraldamiseks läbi viidud
mitmeid ja kirjavahetus liikmete
vahel jõudis venida juba kilomeetrite
pikkuseks. Aga tulemus oli seda väärt!
Vastuvõtule oli kutsutud ministeeriumid ehk klassid. Iga klass sai valida
endi hulgast vastava ministeeriumi
ministri ja kõik teised ministeeriumis
olulised ametikohad said samuti õpilastega esindatud. Igaüks sai nimelise
kaunilt kujundatud kutse.
Tänud Rannu Rahvamajale, kelle
saali me taaskord kasutada saime. Eelmisel päeval sai maha rullitud punane
vaip, ettevalmistatud suupistelaud ja
paika pandud kõik saalikaunistused.
Vastuvõtt algas kell 9, kuid kutsutud saabusid pool tundi varem, et
lasta fotograaf Marko Hõrakul kauni
fotoseina taustal end jäädvustada.
Seda võimalust kasutati meelsasti,
sest kõik olid ju end pidulikult riidesse sättinud. Seda võimalust ei ole
just väga tihti! Pildile jäädvustati end
nii üksi, sõbraga kui ka kogu klassiga.
Ka Rannu Kooli Haridusministeerium
ehk õpetajad ja teised koolitöötajad
jäädvustasid end ühisel pildil.
Pidulikult vastuvõtult ei puudunud
muidugi ka heerold. Kõik kutsutud
edastasid heeroldile oma kutse, millelt hõigati maha tiitel koos nimega
ja edasi viis tee juba mööda pikka

Eesti sünnipäev Aakre LasteaedAlgkoolis

Koolilapsed Eestimaast omakirjutatud luuletusi esitamas		

Aakre Lasteaed-Algkooli õpilased
hakkasid juba veebruari alguses valmistuma Eesti juubeliaastapäevaks.
Lapsed luuletasid teemadel „Kodu
ja pere”, „Minu kodumaa”, „Eesti
sünnipäev.” Kolmanda klassi õpilane Meribel tuli mõttele saata need
luuletused Eesti presidendile. Seda
mõtet toetasid ka teised lapsed ja nii
saidki need omaloodud mõtteterad
teele läkitatud.
15. veebruaril võtsime osa mõisakoolide laulupäevast Puurmani Mõisakoolis, kus laulsime R. Pajusaare
laulu „Kodus” ja ühislauluna O. Ehala
„Kodulaulu.” Väga tore oli kohtuda
helilooja Olav Ehalaga.
21.veebruaril toimus meie lasteaia
ja koolilastel pidulik aktus, pühen

Aide Raal
Rannu Kooli hoolekogu esimees

datud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Loeti omaloodud luuletusi
kodust ja kodumaast, lauldi laule
Eestimaast, tantsiti tantse ja mängiti
ringmänge. Iga laps sai rinda lasteaiaõpetajate meisterdatud pidupäeva märgi. Need olid nagu meie oma
teenetemärgid. Lapsed olid uhked
oma sünnimaa üle. Täname kõiki,
kes oma toetuse, abi ja nõuga meie
tegemisi ja üritusi toetasid.
Rõõmsat sünnipäeva-aastat kõigile!
Eda Luht
Aakre Lasteaed-Algkooli
muusikaõpetaja

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev
Palupera koolis

Eesti sünnipäeva tähistamine Paluperas

punast vaipa saali kätlejateni. Saal
oli pidulikkusest „paks“ ja kätlemine
möödus meeldivas õhkkonnas, taustaks vaid heeroldi teated ning vaikne
taustamuusika.
Peale seda, kui kõik olid õnnesoovid
vabariigi aastapäevaks kutsujatele
edastanud ning hümn kuulatud, pidas
piduliku kõne vallavolikogu esimees
Maano Koemets. Nagu alati – siiralt ,
lihtsalt ja ausalt.
Lõpuks ometi oli aeg suupisteid
maitsta. Laual olid soe tee, karastusjoogid, lihapirukad, puuviljad ja kringel. Pärast seda, kui kõhud head-paremat täis, saime nautida kontserti.
Sel korral olid tulnud meie pidulikku
hommikut muusikaga täitma rahvamuusikud Viljandi Pärimuskojast.
Neil oli kaasas nii mitmedki pillid,
mis vanemad või sama vanad kui
100 aastaseks saanud Eesti Vabariik.
Saime laulda ühislaulu ja nautida
toredaid rahvaviise erinevatelt pillidelt. Oli väga pidulik ja meeldejääv
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtt. Loodame, et sellest
sai algus ühele ilusale traditsioonile.
Elagu Eesti! Elagu Rannu Kool!

Foto: erakogu

23. veebruaril algas Paluperas tore
ja teistmoodi koolipäev aktusega,
mis oli sel korral üles ehitatud Heli
Nurgeri poolt kirja pandud näidendile „Eesti rahva lugu“. Näidend rääkis
loo eestlaste ajaloost alustades
Kalevipojast ja lõpetades taasiseseisvumisega. Igal klassil oli loost
jutustada oma osa. Näidendi sisse oli
põimitud Eesti hümn ja lauldi ka teisi
eestimeelseid laule. See läks hinge
kogu kooliperele, tekkis siiras rõõm
oma kodu, Eestimaa, üle.

ÜKS PILT

Aktusele järgnes eestiteemaline
klasside vaheline võistlusmäng.
Kuues erinevas punktis lahendasid
õpilased teemakohaseid ülesandeid
ja igas punktis said nad uue vihje
salakirja lahendamisel järgmise
punkti leidmiseks. Näiteks loodusainete klassis pidid õpilased nimetama Eesti pikima jõe, suurima saare,
vanima puu. Töölustist ja entusiasmist pakatavad võistlejad andsid
endast kõik, et võita. Parimad said
auhinnast suud magusaks.
Seejärel, kui õpilased olid piisavalt
ringi jooksnud ja ajusid ragistanud,
mindi pidupäeva roogasid ja torti
sööma. Pidulikkust lisasid veel tordi
peal kaunistuseks olevad vulkaanid,
mille purskamine tekitas õpilastes
suurt elevust. Sellele järgnes tegevus
kooliõues. Iga õpilane ja õpetaja sai
küünla, mis süüdati põlema ning
asetati kooli ette platsile EV100-kujuliselt. Päev oli väga meeleolukas ja
emotsioonirohke.
Kairit Leesalu
Palupera Põhikooli õpetaja

Konguta Kool tähistas Eesti sünnipäeva
tegusalt!
Fotol koolipere kogunenud E. Taska memoriaalplatsile, et ühiselt suunduda avama õpilaste ja
laste kingitust Eesti Vabariigile - kunstinäitus,
kus 100 kaunist maali!
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Kaugõpe Elva Gümnaasiumis

MTÜ Puhja Aja Mälu uurib ja väärtustab
kodukandi ajalugu

Ajalootund Robert Närskaga

Foto: erakogu

MTÜ Puhja Aja Mälu on tegutsenud neli aastat. Sellesse aega
mahub palju ettevõtmisi ja meeldivat
koostööd Puhja Seltsimaja, kiriku,
ettevõtjate ja ajaloolise mälu säilitamisest huvitatud inimestega.
Tegevust alustasime fotode kogumisega Puhja tähtsatest objektidest,
sündmustest ja inimestest.
Üheks tähtsaks ettevõtmiseks oli
meil sarja „Meenutades tänutundega” avaldamine vallalehes, kus olid
artiklid manala teele läinud Puhja
kihelkonna inimestest. Selle kauni
idee autoriks on aukartust äratava
mäluga põline puhjalane, endine
Puhja Keskkooli bioloogiaõpetaja
Heljo Koppel. Artiklid koos fotodega ilmusid igas ajalehes ja nüüd
on plaanis need Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks ja Puhja küla 600.
esmamainimise aastapäevaks välja
anda raamatuna.
Esimene suurem ettevõtmine ja
koostöö oli 2015. aastal seltsimaja,
kiriku ja toetavate ettevõtjatega
Puhja küla päeval 2015. aastal. Sel
päeval tähistas 155. sünniaastapäeva Aleksander Läte, kes on töötanud
Puhja ja Nõo kihelkonna koolides
õpetajana, olnud organist ja köster.
Tänapäeval on tema enamesitatav
laul „Kuldrannake”, mis on kirjutatud
Puhjas. Samal päeval tähistasime ka
Gustav Wulff-Õie 150. sünniaastapäeva, kes töötas Puhja kihelkonnakoolis õpetajana aastail 1885–1892
ning tema tuntuim luuletus on „Õrn
ööbik”. Nende Puhjaga seotud suurmeeste mälestuseks püstitasime
kirikuaeda kivi koos plaatidega.
Me avastasime Puhjas sündinud,
koolis käinud ning pensionieas
kodukohta tagasi tulnud luuletaja
Valli Sepa, kelle luulekogu „Laanelill” toimetasime trükki. Trükikulud
EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 25. märts 2018
Kell 14.00 Palmipuudepüha,
jumalateenistus
Reede, 30. märts 2018
Kell 14.00 Suur Reede, jumalateenistus
Pühapäev, 1. aprill 2018
Kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha,
jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

aitasid tasuda kohalikud tegijad.
Tundsime rõõmu õnnestunud ja
huvipakkuvast ajalookonverentsist, kus teemadeks olid Puhja küla
ajalugu, vabadussammas ja teised
Puhja ajaloos tähtsal kohal olevate
hariduskultuuriliste ehitiste ajalugu:
kirik, vana koolimaja, seltsimaja, vallamajad ja lammutatud meierei. Väga
populaarseks kujunes fotonäitus
Motoaidas „Puhja küla 19. sajandil”.
Puhja küla päeva lõpetuseks
toimus Mart Kivastiku näidend
„Käsu Hansu ajalootund”, milles
olid osalised ka meie ühingu liikmed. Käsu Hans oli esimene teadaolev eesti soost luuletaja, kes 1701.
aastast töötas ka köstrina Puhjas.
Tartu linna hävitamine Põhjasõjas
Vene vägede poolt inspireeris Käsu
Hansu kirjutama nutulaulu „Oh, ma
vaene Tardo Liin” 1708. aastal. Ta
elas härdalt kaasa meie maa ja rahva
kannatustele.
See näidend andis meile idee
hakata korraldama ajaloolise mälu
säilitamiseks ka ajalootunde ja kutsuda Puhjaga seotud tublisid, ettevõtlikke ja kodukohta armastavaid
inimesi külalisteks. Ajalootundide
külalisteks on olnud Puhja Kooli esimese juhataja Valter Puidaku poeg
Enn-Toots Puidak, Puhja Keskkooli
esimese direktori August Kirsipuu
abikaasa Nelli koos dirigentidest
tütarde Kadri ja Kaiga, Puhja Keskkooli endine füüsikaõpetaja, 20.
Augusti Klubi liige Rein Järlik, Tarmeko direktor, endine Ulila elanik,
Kaimi kooli vilistlane Olev Nigul,
kohalik Eesti parim langevarjur Jaan
Toom, kes on hüpanud üle 1860
hüppe, endise Ulila valla sekretär
Lehte Lokk. Hariv ja meeldejääv oli
kohtumine Anu Pärnpuuga, kes on
õueteatri looja ja kodumuuseumi
rajaja oma kodus ning Hillar Kopaga,
kes on tuntud topiste tegija. Väga
emotsionaalne oli kohtumine muusikapedagoogi, kauaaegse Tallinna
Laste Muusikakooli direktori, suguvõsa ja Palupõhja külade uurija Toots

Normanniga.
Viimase ajalootunni külalisteks
olid Puhja Keskkooli vilistlased
Robert Närska ja Mikk Järv. Mõlemad
rääkisid oma lapsepõlvest Puhjas.
Pensionipõlve pidav Robert Närska
on olnud maavanem, siseminister,
Weroli juhataja. Vaatamata edukale
karjäärile on ta ikka jäänud sõbralikuks, lihtsaks ja kodukohta väärtustavaks inimeseks.

Elva Vallavalitsus võtab tööle heakorraspetsialisti, kelle ülesandeks on heakorra- ja
haljastusalase tegevuse korraldamine Elva vallas ning vastavate õigusrikkumiste
(sh loomapidamise eeskirjast tulenevate) menetlemine Elva vallas.
Mikk Järv 			

Foto: erakogu

Noor vilistlane Mikk Järv meenutas oma tudengipõlve: ühel suvel
oli ta vahetusüliõpilane Ameerikas,
kus ta müüs raamatuid. Ülikooli kõrvalt töötas ta ka audiitorina. Enne
praegust ametit oli ta Kanepi vallavanem. Praegu on Mikk Järv valitud
Elva valla abivallavanemaks. Me
soovime talle jõudu ja oma ideede
julget elluviimist, et vald ei muutuks
ääremaaks.
Meie ajalootunnid jätkuvad ka
edaspidi ning ootame neile ikka
rohket osavõttu.
Linda Gottlob
Puhja Aja Mälu juhatuse liige

Elva Vallavalitsus võtab tööle õigusnõuniku, kelle ülesandeks on Elva Vallavalitsuse
ja osakondade teenistujate õigusalane teenindamine ning osakonna tegevuse
õiguspärasuse tagamine riigihangete ja võlaõiguse küsimustes.
Oled oodatud kandideerima, kui:

sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses;
tööks vajalike õigusaktide tundmine;
oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
oled initsiatiivikas ja täpne.

Kasuks tuleb:

hea pingetaluvus;
ühe võõrkeele tundmine kõnes ja kirjas.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitust.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•

tööd tuleb siiski enamikes ainetes
sooritada koolis. Õppetöö toimub
kaks korda nädalas kell 9–17, Elva
Gümnaasiumi renoveeritud Tartu
mnt õppehoones, kus asub mittestasionaarse osakonna jaoks eraldi
korrus mugavalt sisustatud õppekabinettidega. Kooliga samas majas asub
raamatukogu, kaasaegne arvutiklass
ja söökla. Majas on tagatud liikumispuutega inimestele juurdepääs,
olemas on liftid ja kaldteed.
Ootame oma kooliperre uusi liikmeid, kellel on tõsine suhtumine
õppetöösse ja soov kaasa lüüa igapäevases koolielus, et tunda end täieõigusliku Elva Gümnaasiumi ühise
pere liikmena. Kool on pidevat arenev
keskkond, kus oodatakse ka õppijate
uusi ideid ja ettepanekuid.
Täiendavat infot leiate Elva Gümnaasiumi veebileheküljelt www.elvag.
edu.ee ning helistades telefonil 730
1820.
Heli Rähni
Elva Gümnaasiumi õppesekretär

heakorras pets i al i s ti

õ i g usnõ uni kku

•
•

Uue aasta alguseks antakse ikka
eesootavaks aastaks lubadusi – teeme
rohkem sporti, veedame aega koos
lähedastega, loeme rohkem raamatud ja pürgime oma unistuste poole.
Õppida pole kunagi hilja, sest õppimine annab tulevikus rohkem valikuvõimalusi.
Elva Gümnaasiumis on hea võimalus omandada gümnaasiumiharidus
kaugõppes ehk mittestatsionaarses
osakonnas. Õppida saab sõltumata
vanusest, eelduseks on, et olete lõpetanud põhikooli. Mittestatsionaarses
osakonnas saab omandada haridust
vastavalt oma võimetele, vajadustele
ja võimalustele. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab,
mida tahab ja oskab otsustada, kuidas
oma õpinguid korraldada. Samas on
see väga heaks võimaluseks pere või
töö kõrvalt jätkata õpinguid.
Õppijaid ootab Elva Gümnaasiumis meeldiv ja hubane õpikeskkond,
sõbralikud ja vastutulelikud õpetajad.
Kokkuleppel õpetajaga on võimalikud
erinevad õppetöö variandid. Kontroll-

Elva vald vajab

Elva vald vajab

•
•
•
•

7

CV;
motivatsioonikiri koos palgasooviga;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: õigusnõunik, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 16.03.2018. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: vallasekretär Salle Ritso (salle.ritso@elva.ee või telefoni teel 730 9893).

TÖÖKUULUTUS

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•

kõrgharidus või erialane kutseharidus;
varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas;
tööks vajalike õigusaktide tundmine;
oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:
•
•

hea pingetaluvus;
ühe võõrkeele tundmine kõnes ja kirjas.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitust.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•

CV;
motivatsioonikiri koos palgasooviga;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: heakorraspetsialist, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 16.03.2018. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Hegri Narusk (hegri.narusk@elva.ee või telefoni teel 512 9072).

TÖÖKUULUTUS
Elva vald mälestab
Alviina Nummert

08.01.1950-15.02.2018

Pjotr Kuznetsov

31.05.1944-16.02.2018

Annika Lehtveer

30.06.1959-19.02.2018

Valter Luik

Raimund-Valfried Reiljan
31.05.1933-24.02.2018

Harri Reimann

26.02.1941-26.02.2018

Taissa Dementjeva
16.10.1920-26.02.2018

01.01.1924-24.02.2018

Kristelle Räis
sündis 22.01.2018

Aleksand Opikov
sündis 18.02.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
16. märts
18:00

PLMF kontsert
Kristina Kriit ja Johan
Randvere

Elva Kultuurikeskus

17. märts
10:00

Tartumaa Kooliteatrite
festival

Aakre Rahvamaja

11:00

Tartumaa laste
lauluvõistlus
“Rannu Kuldnokk”

Rannu Rahvamaja

18. märts
14:00

Eakate tantsuline
puhkeõhtu

Elva Kultuurikeskus

22. märts
18:00

Tiina Kallavuse loeng
“Tänapäeva lapsed ja
meie kooskasvamised”

Elva
Linnaraamatukogu
kaminasaal

22.-23. märts

XII Mitteteatrite Festival

Elva Kultuurikeskus

17. märts

25. märts
15:00
28. märts
19:00
29. märts
16:00
31. märts

13:00

Mälestuspäev
etendus
Maria Siberimaal
Rakvere Teater esitab
uusetenduse
“Lahus”

SOLISTIDE LAULUKONKURSS

RANNU KULDNOKK
2018

Elva Kultuurikeskus

Rannu Rahvamajas
17. märts kell 11.00

Elva Kultuurikeskus

Võimla mitmevõistlus

Elva Gümnaasium
Puiestee tn võimla

FC Elva - Rakvere JK
Tarvas

Elva Linnastaadion

TASUTA

EV 100 Pillimuuseumi kingitus

„100 PILLI LUGU“

ÜLESKUTSE : IGA PILL RÄÄGIB LOO!
Ootame kõigilt eestlastelt põnevaid fotosid, lugusid, juhtumisi või muid materjale neile oluliste pillide kohta! Olgu tegemist esimese kitarri, vana armsa
klaveri, päevi näinud suupilli, vanaisa viiuli, sõjas käinud lõõtspilli või mistahes
muu instrumendiga, palun pane oma armsa pilli lugu kirja!
Infot ning vihjeid põnevate instrumentide kohta ootame:

15. märtsiks 2018
aadressil: pillimuuseum@gmail.com või telefonil 56619805 (Anti Mehine)
Kõigi saadetud materjalide hulgast valitakse välja 100 pilli ja lugu, mis
köidetakse raamatuks. *Väljavalitud ja ka kõik ülejäänud materjalid talletatakse
Pillimuuseumi arhiivis ning Pillimuuseumil on õigus neid käesoleva projekti
raames ja edaspidi õilsatel eesmärkidel kasutada.

Eakatepidu:

Tantsuline

PUHKEÕHTU
18.03.2018
14.00
Elva Kultuurikeskus
Tantsuks mängib Kandlemees Sander,
vahepalasid pakub Rannu folkloorirühm Liisud,
õhtut juhib Juta Tigane.
Avatud KultuuriKohvik.
5 € (müügil kohapeal)

elvakultuur.ee

Laste ja noorte

XII Mitteteatrite
Festival
22.-23.03.2018

Elva Kultuurikeskus

Osalevad noored näitlejad Tartumaalt, Põlvamaalt,
Võrumaalt, Valgamaalt, Jõgevamaalt, Viljandimaalt.
Mõlemal päeval etendusi kella kümnest viieni.
Avatud KultuuriKohvik.
Pealtvaatajale tasuta

elvakultuur.ee

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6600.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 23.03.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 16.03.2018.

