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Värvikas huvitegevus vallas

H

uvihariduse ja huvitegevu
se mitmekesistamiseks ja
kättesaadavamaks muutmi
seks eraldas riik sellest õppeaastast
omavalitsustele toetust. Toetuse
summa eraldamisel arvestati erine
vaid aspekte, eelistades hajaasus
tusega omavalitsusi. Nii oli näiteks
Elva linna 2017. aasta toetussumma
natuke üle 9000 euro, Puhja vallal
aga üle 28 000 euro. Kokku laekus
eelmise aastal huvitegevuse toetu
seks ligikaudu 115 000 eurot ning
käesoleval aastal toetatakse huvi
haridust peaaegu 300 000 euroga.
Toetuse kasutamiseks koostasid
omavalitsused Elva valla huvitege
vuse ühiskava. Aeg on vaadata, kuidas
2017. aasta plaanid omavalitsustes
täitusid. Milliseid huviringid tänu
riigipoolsele toetusele käivitati ning
milliseid vajalikke vahendeid soetati?
Huvitegevuse toetuse abil käivitu
sid uute ringidena Puhja Koolis rah
vatants noorematele ja vanematele
õpilastele, lastejooga, ringtreening
ja saalihoki, karate, põnev teadus,
robootika ning DJ-ring. Lisaks kor
raldati karjääripäev „Hobist ameti
ni“, mille käigus tutvustati erinevaid
huvitegevusi ja -ringe. Ringide käi
vitamiseks soetati spordivahendeid,
robootikaseadmeid, DJ-ringiks
vajalikku tehnikat ning laboriteh
nikat. Kõige popimateks ringideks
on osutunud lastejooga, robootika,
ringtreening, saalihoki. Poiste seas
on kõige populaarsem juba pika tra
ditsiooniga jalgpall, uutest ringidest
saalihoki. DJ-ringi on leidnud üles
noormehed, kes siiani huvitegevuses
ei osalenudki.
Rõngu piirkonnas on käivitunud,
kalastusring, jahindusring, kokandu
se ja etiketiõpe, jumping, lastejooga,

Rõõmsad lapsed huviringis					

lauatennise, saalihoki- ja korvpal
litreeningud, väikelaste tantsuring,
muusikameelte kamber, kitarri-,
trummi- ja bändiõpe, draamaõpe,
neidude akadeemia, käsitööring,
teadusring, ettevõtluse ABC, kujun
dus-, foto- ja videotöötlusring, mat
kaõpe, ratsutamistreening, heli- ja
valgustehnoloogia ring ning Rõngu
Muusikastuudio. Lisaks uute võima
luste tekkele, võimaldas huvihariduse
tegevuskava panustada ka inventari
soetamisse. Soetati kalastus-, matka-,
käsitöö- ja sporditarbeid, rütmipil
le, bändi instrumente, helitehnika
inventari ja videotöötlusvahendeid.
Poiste seas on kõige popimad spor
ditreeningud ning jahindus- ja kalas
tusring. Tüdrukute seas jumping,
kitarriõpe, käsitööring ning veidi
üllatuslikult ka kalastusring.
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
võimaldas Palupera piirkonnas käima
lükata poiste seas väga hästi vastu
võetud ja populaarse jahindusringi.

Foto: Pirjo Põim

Lisaks käivitus jumping ja rühma
treening, täiendada sai toimiva
draamaõppe ja kalastusringi tege
vusi. Sportlikku vaba aja veetmist ja
huvitegevust toetavad talispordiring
ning lastejooga. Iga huvialaringi
raames panustati erinevate vahendite
soetamisse. Kõige suurem investee
ring tehti talispordivahenditesse,
et noored saaksid täiel rinnal talve
mõnusid nautida. Aakre külas said
noored osa võtta rahvamajas näiteja kokandusringist ning jumpingust.
Koolis käivitus kandlering, robootika,
puutööring ja showtants.
Konguta piirkonna üheks eesmär
giks on rahvamaja laulustuudio ja
Konguta Kooli muusikaringide või
maluste parendamine. Koolimajas oli
amortiseerunud klaver ja helitehnika
ning seetõttu soetati professionaalne
digiklaver ning sel aastal saab kool
ka uued kõlarid ja mikrofonid. Koos
töös Konguta Kooli kunstiõpetajaga
alustati laste saviringis osalemise

võimaldamist Elva Huviala- ja Koo
lituskeskuses.
Elva Huviala- ja Koolituskeskuses
käivitus digikunstiring, õppetöö
kvaliteedi tõstmiseks sai soetatud
vahendeid keraamikaringile. Uusi
pille soetati ka Elva Muusikakooli
le. Elva huvikoolis on noorte seas
kõige popimaks RN tantsustuudio,
keraamika- ja kunstiring. Poistele
meeldib enim tehnikaring, trummi
ring, kitarriõpetus, digikunstiring ja
animatsiooniring.
Rannus käivitusid tänu huvitegevu
se toetusele loomering, trummiring,
kitarri ja bändiring, toidukultuuri
huviring, heli- ja valgustehnikaring,
rulakool. Erinevaid vahendeid osteti
nii muusikaringide kui rulakooli tar
beks. Sel aastal käivituva seikluskas
vatusringi jaoks soetati telgid, maga
miskotid, matid, binoklid, termosed
ja muud vahendid, mida looduses
viibides vaja läheb. Talispordivahen
ditest sai Rannu Kool ja Noortekeskus
24 suusakomplekti, mille abil esimene
kooliaste saab lume saabudes tõhusa
malt talispordiga tutvust teha. Vaja
likke vahendeid soetati ka toidukul
tuuri ringi jaoks. Rannus saab kõige
populaarsemaks pidada toidukultuuri
huviringi ja rulakooli.
Huvitegevused piirkondades jätku
vad ka käesoleval aastal ning lisandu
mas on uusi huvitegevuse võimalusi.
Elva valla ühise noorte huvihariduse
ja huvitegevuse kava aastateks 20172018 ning kontaktid lisainfo saami
seks leiab Elva valla veebilehelt www.
elva.ee.
Marika Saar
abivallavanem

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide
võrgustikku, et paigutada kirjakastid
nähtavatesse ja käidavatesse asu
kohtadesse, kus inimestel oleks neid
mugav kasutada. Parimate asukohtade
väljaselgitamiseks palume kohalike
inimeste ja kogukondade abi.
Praegustes asukohtades on kirja
kastid olnud üldjuhul juba pikki aas
taid, kuid inimeste liikumisteed ja
harjumused võivad aja jooksul muutu
da. Selleks, et postiteenuse kasutamine

oleks inimestele mugav, paigutatakse
kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel
on neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendami
ne tuleneb eelmisel aastal läbi viidud
uuringust, kus ilmnes, et inimesed
soovivad kirjakaste näha eelkõige
kohtades, kus nad niikuinii käivad: poe,
vallamaja, raamatukogu vms juures.
Uuring kinnitas Omniva enda statis
tikat, mille järgi kasutavad inimesed
käidavates kohtades asuvaid kirjakaste

rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas
asuv kirjakast on elu- või töökohale
lähemal.
Palume vallaelanikel saata kirjakas
tide paremate asukohtade osas ettepa
nekuid kuni 12. veebruarini aadressile
info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb
kindlasti lisada valla ja küla täpne
nimi ning võimalikult täpne asukoha
kirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul
arvestatakse valla ja elanike ettepane

kuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul
jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest
mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakaste kasutavad inimesed kirja
de saatmiseks. Postkaste, mille kaudu
inimestele ja ettevõtetele, asutustele
posti kätte toimetatakse, ümberkorral
dus ei puuduta.
Jaanus Jõelaid
Omniva jaotuskeskuse juht

LÜHIDALT

Gruusia linnade
esindajate
õppevisiit
Jaanuari lõpus saabuvad Tartusse
e-Riigi Akadeemia e-demokraatia
projekti koolitusvisiidile Kutaisi,
Akhaltsikhe ja Batumi esindajad
Gruusiast.
31. jaanuari pärastlõunal on dele
gatsioon külas Elva vallavalitsuses,
kus neile tutvustatakse Elva valla
kaasavat eelarvet ja tarkvaralahen
dust VOLIS, mis võimaldab osutada
elanikele suunatud avalikke e-tee
nuseid ja kaasata neid omavalitsuse
otsustusprotsessidesse. Sama süs
teemi soovivad külalised ka Gruusias
rakendada.
e-Riigi Akadeemia projektijuhi
Kristiina Reinsalu sõnul on Elval
häid kogemusi ja teadmisi nii kaa
sava eelarvega kui ka VOLISe kasu
tamisel, et neid Gruusia esindajatele
vahendada.
Tartu Linnavalitsuses tutvustab
linnasekretär Jüri Mölder külalistele
linna e-teenuseid ja abilinnapea Rai
mond Tamm räägib innovatsioonist.
Elva Vallavalitsus

Palupera otsib
aasta tegijaid ja
tegusid
Vallavalitsus ootab ettepanekuid
Palupera piirkonna 2017. aasta Aasta
tegija ja/või Aasta teo aunimetuse
kandidaatideks. Kandidaate võib
esitada iga isik, asutus, ettevõte või
organisatsioon.
Ettepanekuid koos põhjendustega
saab esitada vabas vormis kirjalikult
Elva vallavalitsusele aadressil Kesk
32, Elva või e-posti aadressil elva@
elva.ee, märksõnaga „Aunimetus
Aasta tegija ja/või Aasta tegu“.
Ettepanekud on oodatud 30.
jaanuarini 2018.
Kandidaatide nimekiri koos esi
tatud taotlustega edastatakse tun
nustamiskomisjonile, kes teeb valla
valitsusele ettepaneku aunimetuse
saajate osas. Aunimetuse andmise
otsustab vallavalitsus hiljemalt 20.
veebruaril 2018.
Aunimetuse Palupera piirkonna
Aasta tegija ja/või Aasta tegu 2017
saaja kuulutatakse välja Eesti Vaba
riigi aastapäeva üritusel.
Elva Vallavalitsus
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Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike
vastuvõtuajad
Elva valla sotsiaal- ja terviseosakon
na ametnikud võtavad vallakodanikke
vastu Elvas vallamajas ning Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
teenuskeskustes. Sotsiaal- ja tervise
osakonna ametnike vastuvõtuajad on
ühtlustatud: vallamajas kui ka kõikides
teenuskeskustes on vastuvõtuaeg T, N
9–12 ja 14–16.
Vallakodanikke võtavad vastu
vallamajas:
sotsiaalnõunik Alo Rebane, telefon
730 9894, alo.rebane@elva.ee , (ajuti
selt ka Elva piirkonna sotsiaaltööspet
sialisti ülesanded);
sotsiaalnõunik Eva Kuslap, telefon
730 9892, eva.kuslap@elva.ee; (aju
tiselt ka Elva piirkonna sotsiaaltöö
spetsialisti ülesanded);
lastekaitsespetsialist (Elva linn) Eve
Jõgi, telefon 730 9889, eve.jogi@elva.
ee.
Rõngu teenuskeskuses:
sotsiaaltööspetsialist
Ene
Sõber, telefon 731 4484, 513 9352,
ene.sober@elva.ee;
lastekaitsespetsialist Anneli Lepik,
telefon 505 1707, anneli.lepik@elva.
ee, vastuvõtuaeg T 9–12; 14–16.
Rannu teenuskeskuses:
sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm, tele
fon 731 1904; 525 3370,
sirje.erm@elva.ee;
lastekaitsespetsialist Anneli Lepik,
telefon 505 1707, anneli.lepik@elva.
ee, , vastuvõtuaeg N 9–12; 14–16.

anda välja kasutusluba Elva Muusikakooli (Elva, Kalda 11) rekonstrueeritud hoonele
kinnitada Aakre Lasteaed-Algkooli töötajate koosseis;
kinnitada Elva Vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad kodutee
ja hooldajatoetuse määramiseks täi nuse, sotsiaaltransporditeenuse ja tugiisikuteenuse osutamisel;
Palupera teenuskeskuses:
sotsiaaltööspetsialist Heli Elbson, sealise puudega isiku hooldajale ning kinnitada sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste vormid.

telefon 767 9502; 511 2479, heli. puudega laste vanematele. Sotsiaal
elbson@elva.ee; (ajutiselt ka laste tööspetsialistid väljastavad puudega
kaitse teemad).
isikutele parkimiskaarte.
Lastekaitsetöötajad nõustavad ja
annavad informatsiooni lastekaitse
Konguta teenuskeskuses:
sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu, alastes küsimustes, nõustavad lapseva
telefon 731 4435; 523 9389,
nemaid ja teisi lapse kasvatamisest osa
elo.kasetalu@elva.ee;
võtta soovivaid isikuid lapse elukorral
lastekaitsespetsialist Hille Deede, dust puudutavates ja lapse kasvata
telefon 730 0647; 5919 1693,
mises osalemise üle peetavates vaid
hille.deede@elva.ee, vastuvõtuaeg lustes. Lastekaitsetöötajad annavad
T 9–12; 14–16.
kohtule arvamuse laste isikuhooldu
sega seotud vaidluse korral ja osalevad
vajadusel vastaval kohtuistungil. Nad
Puhja teenuskeskuses:
osakonna juhataja Milvi Sepp, tele valmistavad ette dokumendid vanem
fon 515 4872, milvi.sepp@elva.ee, vas like õiguste äravõtmiseks ja eestkoste
tuvõtuaeg N 9–12; 14–16 (ajutiselt ka vormistamiseks ning laste hoolekan
Puhja piirkonna sotsiaaltööspetsialisti deasutusse paigutamiseks. Lastekait
ülesanded);
setöötajad tegelevad peredega, kus
lastekaitsespetsialist Hille Deede, vanemad ei täida oma kohustusi laste
suhtes ning peredega, kus laste käitu
telefon 730 0647; 5919 1693,
hille.deede@elva.ee, vastuvõtuaeg mises on tekkinud kuritegelikke jooni
N 9–12; 14–16.
ning alaealiste õigusrikkujatega. Nad
nõustavad peresid, kus kasvab puudega
Abi vajadusel enda või oma pere laps.
Sotsiaaltööspetsialistid ja lastekait
toimetulekuks, tuleb võtta ühendust
piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga, setöötajad teevad kodukülastusi tee
kes selgitab, millises ulatuses ja mil nistusülesannete täitmise eesmärgil.
list abi konkreetse sotsiaalse probleemi Sotsiaalsetesse raskustesse sattunud
lahendamine vajab. Teenuskeskuste inimese abistamisel ja tema olukor
sotsiaaltööspetsialistid abistavad ra parandamisel tehakse koostööd
inimesi sotsiaalhoolekandealase abi inimese enda, tema perekonna, töö
saamiseks vajalike taotluste vormis hõivekonsultandi, aga ka näiteks töö
tamisel. Nad võtavad vastu taotlusi andja, arsti, õpetaja ja teiste inimesega
sotsiaalteenuste osutamiseks ja sot kokku puutuvate spetsialistidega.
siaaltoetuste määramiseks, sealhulgas
toimetulekutoetuse määramiseks, täis
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
ealisele isikule hoolduse seadmiseks

Tänavu möödus 99 aastat Rannu lahingust
Vabadussõjas toimunud Rannu
lahing pole olnud sõja käiku mõjuta
nud suurlahing. Samas on lahing jõud
nud Albert Kivikase kirjandusteosesse
„Nimed marmortahvlil“ ning sealt
edasi ka kinolinale.
Rannus on ikka lahingu aastapäeva
tähistatud. 1990. aastal oli veel võima
lik kohtuda Vabadussõjas osalenutega,
järgmisel aastal avati Rannu vallamajas
mälestustahvel valla aukodanik Kaarel
Eenpalule. Varasemalt on toimunud
vanade kroonikakaadrite vaatamist
ning koolipoisid on läbi viinud lavastu
se Rannu lahingust. 2014. aastal tähis

tati lahingu 95. aastapäeva mälestus
hetkega Rannu kalmistul, millele
järgnes ühine jalgsimatk Randu. Too
kord käis ka Aare Uind välja mõtte, et
Vabadussõja mälestussammas tuleks
taastada 100. aastapäevaks. Sammas
sai aga avatud juba pooleteise aasta
pärast, 23. augustil 2015. aastal.
Sel aastal möödus lahingust 99
aastat. Elva vallavolikogu esimees
Maano Koemets ning vallavanem
Toomas Järveoja otsustasid sel puhul
korraldada mälestushetke Rannu
kalmis
tul mälestussamba juures.
Kohale oli tulnud ka Kaitseliidu esinda

jaid ja mälestussamba taastamisega
seotud inimesi. Maano Koemets rääkis
lühidalt Rannu lahingu käigust ja meie
mälestussamba taastamise loost. See
järel asetasid valla esindajad samba
jalamile pärja ja süüdati küünlad.
Rannu lahingus hukkus ka 19-aastane
noormees Oskar Ahas, kelle kalmul
samuti süüdati küünlad.
Me ei tohi iial unustada neid, kes
võitlesid Eesti iseseisvuse eest ning
andsid selle eest oma elu.
Viive Vink
Rannu Raamatukogu juhataja

Kongutas valiti piirkonnakogule eestvedajad
10. jaanuaril toimus Konguta piir
konnakogu koosolek, mille käigus valiti
Konguta piirkonnakogu esimeheks Agu
Kasetalu ning aseesimeheks Serjoža
Smorodin. Esimehe ja aseesimehe
volitused otsustati anda üheks aastaks.
Konguta piirkonnakogu liikmeteks
on lisaks eelnimetatutele veel Ülle
Johanson, Märt Meesak, Riina Savisaar,
Albert Vutt ning Kristjan Vilu.

Piirkonnakogu on piirkonna elanike
esindajate kogu, mis moodustatakse
piirkonna elanike huvide paremaks
arvestamiseks kohaliku omavalitsuse
teostamisel. Piirkonnakogul on õigus
teha kohaliku elu küsimustes ettepa
nekuid õigusaktide vastuvõtmiseks,
muutmiseks või kehtetuks tunnista
miseks, olla informeeritud vallaeelarve
koostamise protsessist ja esitada ette

et ka Elva vallas jääb Rõngu Rõnguks,
ehk siis Rõngu piirkonna keskuseks.
Tänaseks juba endise Rõngu valla
lipu langetas viimane vallavanem
Aivar Kuuskvere. Rõngu vallavoli
kogu viimane esimees Sulev Kuus
andis Rõngu raamatukogu juhatajale
Laine Meosele hoiule valla lipu ning
ühinemisdokumendid. Laine võttis
need vastu Rõngu kihelkonna must
ris labakinnastes ja lubas ajalugu
hoolsalt hoida.
Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsuse 16.01.2087 istungil otsustati:

anda välja kasutusluba Elva vallas Mäeselja külas Vahtra kinnistul asuvale puhkemaja
kasutamiseks;
anda välja ehitusluba Elva vallas Mäelooga külas Jõeääre kinnistul ehitise (elamu)
püstitamiseks;
anda välja ehitusluba Elva vallas Käärdi alevikus Kaseküla tn 3 ehitise (abihoone)
püstitamiseks;
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2017.a. detsembrikuu sõidupiletite alusel
väljaspool Elva valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele
kokku 213, 61 eurot;
lubada MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada avaliku ürituse „45. jalgratturite talikross“ I
etapp 27.01.2018 ja II etapp 10.02.2018 ning sulgeda Kalda tänav 27.01.2018 kell 11.3015.30 ja 10.02.2018 kell 11.30-17.00. Vastutav isik on Caspar Austa.
muuta Mairam OÜ-ga Konguta valla raamatupidamisteenuse osutamiseks sõlmitud
lepingut;
määrata Hermani kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Väike-Rakke, Her
mani kinnistu sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Väike-Rakke, Lepiku kinnistu
sihtotstarve elamumaa.

Elva Vallavalitsuse 17.01.2087 istungil otsustati:
sõlmida töövõtuleping Raian OÜ-ga Elva Vallavalitsuse hoone Kesk tn 32 siseruu
mide remondiks summas 48 446,05 eurot, millele lisandub käibemaks.
Salle Ritso
vallasekretär

Elva vallavolikogu istung toimub 13. veebruaril kell 16 Puhja
alevikus Viljandi tee 11 Puhja Rahvakojas. Volikogu kutse koos
päevakorraga avaldame aasta 6. nädalal Elva valla koduleheküljel
www.elva.ee; Elva Elu veebilehel ja ajalehes Elva Postipoiss.
Lisainfo: Maano Koemets, vallavolikogu esimees,
e-post maano.koemets@elva.ee

Ettevõtlus- ja turismikomisjoni
esimene koosolek
3. jaanuaril toimus vallavolikogu
ettevõtlus- ja turismikomisjoni esi
mene koosolek. Komisjoni liikmed
tutvustasid ennast ja oma endise valla
piirkonda. Abivallavanemad Heiki
Hansen ja Mikk Järv andsid ülevaate,
kui kaugele on jõutud vallavalitsuse
meeskonna komplekteerimisega. 3.
jaanuari seisuga ootas vallamajanduse
osakond veel komplekteerimist, aga
enamik tegemistest sujub plaanipä
raselt.
Komisjon tegi vallavalitsusele
ettepaneku igati toetada ettevõtluse
arengut ning tunnustada igal aastal
parimaid tegevust alustanud ja juba
tegutsevaid ettevõtteid. Samuti tegi
komisjon ettepaneku tutvustada valla
kodulehel ettevõtjaid ja mittetulun
dusühinguid, kes tegelevad turismi

ga ning eelarve menetlemise käigus
tutvustada komisjoni liikmetele valla
osalusega äriühingute tegevust ja
majanduslikku seisu.
Komisjon tegi ettepaneku kaardis
tada vallasisese transpordi hetkeseis
ja vajadused. Näiteks Puhja ja Elva
vaheline bussiliiklus on hetkel olema
tu, vajaduse korral tuleks bussiliiklust
tihendada. Võimaluse korral tuleks
leida Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutusele radade korrashoiuks lisa
raha. Elva spordihoone ja ujula ehitust
tuleks kindlasti juba käesoleval aastal
alustada. Tehti ka ettepanek kaaluda
ujula pindala vähendamist pealtvaa
tajate tribüüni arvelt.
Rein Abel
komisjoni esimees

Kohtusid raamatukogutöötajad

panekuid eelarve kujundamiseks. Piir
konnakogu informeerib vallavolikogu
Uues Elva vallas on koos haruko
ja -valitsust piirkonna probleemidest gudega kokku 13 raamatukogu. Neist
ja vajadusest ning teeb ettepanekuid 11 on enne haldusreformigi pidevalt
nende lahendamiseks.
koostööd teinud, näiteks kasvõi on
käidud üksteise raamatukogude juu
Kerli Rätsep belitel. Elva valla raamatukogude selts
Konguta piirkonna koordinaator konda lisandus aga kaks raamatukogu
Valgamaalt: Aakre ja Hellenurme.
Abivallavanem Marika Saar kutsus
raamatukogude töötajad kohtumisele
Elvasse, et saada üksteise ja vallajuhti
dega tuttavaks ning rääkida töökorral
dusest ning murekohtadest. Kohtumi
sest võttis osa ka vallavanem Toomas
Järveoja, haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Mare Tamm ning maakonna
keskraamatukogu Kõrveküla Raamatu
kogu direktor Hele Ellermaa.
Alustuseks tutvustasid kõik osalised
end lühidalt ning seejärel asuti rääki
ma tööjutte. Kõigepealt jagati juhiseid
ja näpunäiteid, kuidas vallas asjaaja
Sulev Kuus annab Laine Meosele üle Rõngu
mine käib ning täpsustati, kelle poole
valla lipu ja liitumisdokumentide kaustad
oma murede ja rõõmudega pöörduda.
Foto: Andres Luik
Loomulikult tuli jutuks ka meie

Rõngu valla lipp sai kogukonnale hoiule antud
Rõngu valla lipp langetati 18.
jaanuari keskpäeval, mil vana val
lamaja juurde kogunes endisi val
lavalitsuse töötajaid ja kohaliku
elu eestvedajaid. Kohapeal valitses
ühteaegu nukravõitu ja samas ka
lootusrikas meeleolu. Tõdeti, et
üks etapp Eesti omavalitsuste loos
on läbi saanud ja näeme tulevikus,
mida toob elu uues omavalitsuses.
Elva vallavolikogu esimees Maano
Koemets tänas kõiki rõngulasi, kes
kodupaika kalliks peavad ja rõhutas,

Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 istungil otsustati:

probleemid. Kõigi raamatukogude
mureks oli, kuidas edaspidi saadakse
kätte Kõrvekülast uued raamatud.
Seni olid kõigi valdade raamatukogud
seda ise organiseerinud. Marika Saar
lubas leida sellele probleemile sobiva
lahenduse. Murekohtadeks oli veel
postipunkti töö korraldamine, poole
liolevate uute ruumide projekt, arvutid
ning palgaküsimus. Meie mured kuu
lati ära ja lubati ka kõigile lahendused
otsida.
Vallajuhid rõhutasid, et nad hinda
vad tööd, mida raamatukogud teevad
ja lubasid meid igati toetada. Otsustati
ka, et valla raamatukogude töötajad ei
hakka regulaarselt koos käima. Paljud
küsimused on võimalik lahendada
meili teel ning olulisemate problee
mide korral on võimalik korraldada ka
kokkusaamisi.
Viive Vink
Rannu raamatukogu juhtaja

Maia Kukk: hea meeskonnatöö
näitab valla tugevust
Olen töötanud kolmes
omavalitsuses. Pikem
tööperiood oli Elva Linna
valitsuses. Alustasin
linnavara spetsialistina
1996. aastal. Kahe aasta
pärast jätkasin linnasek
retärina kuni pensionile
jäämiseni 2013. aastal.
Hiljem asendasin lapse
puhkusel olevat töötajat
Rannu Vallavalitsuses
vallasekretärina. Kui seal
lõpetasin, sain pakkumise
asuda tööle Palupera Val
lavalitsuses vallasekretäri
abina.
Oma põhitöö kõrvalt
olen nüüdseks juba kaks
kümmend aastat tegev
Elva Naisseltsi juhatuses.
Lihtliikmena toimetan
kangastelgedel kudujate
sektsioonis.
Mis sind oma töö
juures kõige rohkem on
võlunud?
Ega hää sõna raha
Maia Kukk 			
Foto: Kayvo Kroon
massa, ütleb rahvasuu.
alupera teenuskeskuse Mind võlub suhtlemine, inimeste
koordinaatoril Maia Kukel teenindamine hea sõna ja nõuande
on juristiharidus Tartu Riik ga ja rõõmustan, kui saan omapoolse
likust Ülikoolist ja seljataga pikk positiivse suhtumise, kiire asjaaja
töökogemus omavalitsustes. Maia mise ja teenindusvalmidusega teha
leebe naeratus ja kuulamisoskus kin nii, et kodanik rahule jääb.
nitavad tema pühendumist inimeste
Mis abi teenuskeskused vallaabistamisele.
elanikule pakuvad ja mida sinu
Mitmes omavalitsuses oled arvates veel peaks pakkuma?
töötanud ja milliste ühiskondlike
Kohe igapäevaselt oleme valmis
ülesannetega oled veel seotud?
abi pakkuma sotsiaalvaldkonnas. See

P

on ja jääbki kõige suurema tähelepa
nu alla. Teistes valdkondades nagu
ehitus, maaküsimused, prügivedu ja
muudes küsimustes oleme vahenda
ja osas, suuname pöördumised edasi
vallavalitsuse vastavale ametnikule.
On ka lahendamist vajavaid üksik
juhtumeid. Momendil on käsil mitme
manalateele lahkunud vallakodaniku
vara hooldamise ja säilimise mured
ning pärimisega seotud asjaajami
ne. Samuti tegeleme Palupera val
last järele jäänud ja lõpuni viimata
probleemide lahendamisega. Kuna
nii teenuskeskuses kui ka piirkonda
des on kõik väga algusjärgus, ei saa
välja tuua teenust, mida me võiks
veel pakkuda. Peame saama aega atra
seada.
Mis on sinu arvates uue ja suure
Elva valla iseloomulikud ja olulised tunnusjooned?
Elva suurvallale on omane Lõu
na-Eesti looduslik omapära, kus
rohkesti metsa ja veekogusid, eel
kõige Võrtsjärv. Matkarajad ja head
sportimisvõimalused. Hea ühistrans
pordi korraldus. Valda läbib raudtee,
mis viib meid ka Euroopasse. Meie
piirkonnas on tasemel rahvakultuu
rikollektiivid ja teised kultuuripä
randi edasikandjad. Näen, et Elva
valla töötajatest on välja kujunemas
asjatundlikud, professionaalsed
nõuandjad ja abilised igas valdkon
nas ning toimib omavaheline tugev
meeskonnatöö.
Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Erivajadusega laste pered on Elva Laste- ja
Perekeskuse hästi omaks võtnud
SA Elva Laste- ja Perekeskuses
alustati sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenuste pakkumisega 2013. aastal,
esialgu vaid asenduskoduteenusel
olevate laste arengu toetamiseks.
Mõne aastaga selgus aga, et vaja
dus laste ning perede toetamiseks
on piirkonnas suur. Tuli otsus luua
eraldi tugiteenuste üksus, kus täna
pakutakse lisaks rehabilitatsioo
niteenustele ka perenõustamist,
perelepitust ning mänguteraapiat.
Rehabilitatsioonimeeskonna
põhisuund on lisaks individuaalse
tele teenustele toetada erivajaduse
ga laste peresid, sest kui vanemad
saavad tuge, jaksavad nad ka oma
lapsi rohkem toetada. Aidata last
ilma perekonda kaasamata ei ole
enamasti võimalik.
Hetkel on Elva Laste- ja Perekes
kuse rehabilitatsioonimeeskonna
käsutuses Elvas Järve tänaval kolm
nõustamisruumi, mis on varusta
tud teenuse osutamiseks vajalike
vahenditega. Meeskonnas on psüh
holoogid, eripedagoogid, sotsiaal
töötaja ja füsioterapeut, kes ühtse

meeskonnana püüavad leida igale
perele ja lapsele sobiliku teenus
tepaketi. Hetkel oleme suutnud
järjekorrad plaani koostamiseks
ja teenustega alustamiseks hoida
lühikesed – enamasti toimub esma
kohtumine peale pöördumist kahe
nädala jooksul.
Tugiteenuste üksus on viimase
aasta jooksul pakkunud ka täiend
koolitusi tugiisikutele, asendusko
du töötajatele, tugispetsialistidele.
Vajadusel osaletakse ümarlaudadel
ja võrgustikukohtumistel, et tagada
peredele mitmekülgne ja asjalik
toetus.
Erivajadusega laste vanemad ei
pea jääma oma mures üksi. Mida
varem last toetama asutakse, seda
suurem on tõenäosus, et ta hilisemal
perioodil enam abi ei vajagi. Julgus
tame vanemaid kuulama perearste
ja lasteaia pedagooge, kes vahel
näevad last koduvälises keskkonnas
võrreldes eakaaslastega hoopis teise
pilguga kui oma vanemad kodus. Kui
nad soovitavad lapsele täiendavaid
uuringuid või abistavaid meetmeid,

Teenetemärk Tartumaa Kuldne
Tammeoks ootab nominente

Tartumaa teenetemärgiga tunnus
tatakse inimesi, kes on pika aja jooksul
olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa
arengule, siinsele majandusele, kultuuri
le, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste
heaolule.
Seoses maavalitsuste tegevuse lõp
pemisega otsustavad teenetemärgi
andmise maakonna omavalitsused

ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidus.
Teenetemärk antakse üle 24. veebruaril
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Tartumaa
pidulikul vastuvõtul.
Teenetemärgi kandidaate saab esitada
kuni 5. veebruarini 2018.
Lisainfo: Pille Ratassepp, Tartumaa
Omavalitsuste Liit, telefon 505 0026,
e-post tol@tartumaa.ee.

siis kindlasti vaid lapse aitamiseks
ja tema arengu toetamiseks.
Täiendavate küsimuste korral võib
julgelt kirjutada e-posti aadressile
pereteenused@elva.ee või helistada
telefonil 5749 5499.
Kai Räisa
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
teenuste juht
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Dialoogid kooli arendamise
nimel
Tartu Ülikooli professor, majan
dusteadlane Raul Eamets on oma
loengus „Milliseid oskusi vajatakse
tuleviku tööturul?” rääkinud ameti
test, mis võivad robotite pealetun
giga hääbuda ja ka ametitest, mida
robotid suure tõenäosusega päriselt
üle ei võtagi. Tööd, mida inimesed
tema sõnul ka tulevikus edasi teha
saavad, on oletatavasti need, mis
vajavad empaatiavõimet. Ja õpetaja
amet on kindlalt üks empaatilise
maid.
Kuigi kooli kõige tähtsam persoon
on päris kindlasti õpilane, kelle
huvides kogu koolielu korraldamine
käibki, on võtmeisikuks parimate
lahenduste leidmisel siiski õpetaja.
Õpetajad peaksid oma töö pari
maks tegemiseks saama lisaks
õpetamisele ja juhendamisele ise
vahepeal olla nii kuulajate kui tegut
sejate rollis. Õpetajatele peab olema
loodud võimalusi ja piisavalt aega
teistelt kolleegidelt mujalt koolidest
või koolitajatelt vahetult küsida ja
kogemusi koguda: aga kuidas teie
teete?
Puhja Kool on viimase aasta
jooksul panustanud kooli ja õpeta
ja ametialasesse arendamisse aega
ja energiat ning saanud selleks ka
lisaressursse struktuurifondidest.
Taotlusvoor „Üldhariduskoolide
ja kutseõppeasutuste ümberkor
raldamist või alustamist toetavad
meeskonnakoolitused“ andis meile
kasutada 4 875,60 eurot muutunud
õpikäsituse rakendamise soodusta
miseks ja õpetajate liidrioskuste ja
professionaalse arengu toetamiseks.
Õppisime kasutama õpikogukon
na meetodit. Õpikogukondadena
toimima õppimine ei olnud mingi
tavaline täiendkoolitus. Õppimine
toimus valdavalt töökeskkonnas,
koostöös kolleegidega ja toetudes
omaenda kogemustele. Kuuemoo
dulilise koolitustsükli tulemusena
kuuluvad Puhja Kooli õpetajad nüüd
õpikogukondadesse ja oleme saanud
tunda tugevamaid partnerlussuhteid
õpetajate vahel.
Õppimist toetava hindamise
rakendamiseks uuenenud õpikesk
konnas taotlesime ning saime uut
moodi õpetamise korraldamise õppi

miseks 2184 eurot struktuurifondide
raha. Projekt aitas läbi viia muutust
õpetajate igapäevatöö planeerimisel.
Kui reeglina planeeritakse tööd aine,
ainetunni ning klassiruumi põhiselt
ning neid kriteeriume ületavad õpi
tegevused on pigem erandiks, siis
projekti tegevuste käigus Randvere
Koolis ja Järveküla Koolis said Puhja
õpetajad kogeda ja praktikas näha,
kuidas reaalselt toimib kaasav hari
dus koos planeerimise ning kooli
ruumi kasutamisega. Saadud ideed
ja mõtted aitavad meid õppekavade
ümbertöötamisel ja õpitegevuste
planeerimisel ning kooliruumi kasu
tamisel õpitegevuse osana praegu ja
ka näiteks pärast meie koolihoone
renoveerimist.
Kuidas tulla toime kooli vormilis
test ümberkorraldustest lähtuvate
uute ootustega? Teiste sarnaste koo
lide edulugusid aitas meid käesoleva
aasta alguses vaatama viia SA Innove
positiivne otsus toetada Puhja Kooli
töötajate õpiüritust 2340 euroga.
Alustasime pärast jõuluvaheaega
õppetööga, olles Viljandimaa ja Pär
numaa kogemuste võrra rikkamad ja
oma tegutsemistes enesekindlamad.
Vahetasime kogemusi, kuidas kooli
meeskonnad kaasavad õppeprotsessi
erinevate võimete ja huvidega õpilasi
ning rakendavad õpilaste õpieesmär
kide täitmise toetamiseks kogu kooli
meeskonda. Kõne all oli ka numbri
teta hindamise temaatika kaasava
hariduse põhimõtete rakendamise
ühe osana.
Dialoogihuvi kolleegidega teistest
Eestimaa koolidest ei tulene vajadu
sest kõike toredat ja toimivat otseselt
kopeerida või üle võtta. Pigem oma
asjade paremini selgeksmõtlemiseks,
võrdlemiseks ja kui aus olla, siis ka
rahulolu tundmiseks.
Meie kooli kurss on selgelt õpe
tajate professionaalsete oskuste
arendamisele suunatud. Kavatseme
arvestada ümbritsevaga ja liikuda
jätkuvalt enda valitud suunal.
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Ants Laaneotsa loeng kaitsepoliitikast

Ants Laaneots sai Elva valla poolt kingiks Ragnar Vuti areofoto Elva linnast. Kingi andis üle
vallavanem Toomas Järveoja. 			
Foto: Milivi Kapaun, Elva Postipoiss

13. jaanuaril oli huvilistel võima
lik kuulata Elva Linnaraamatukogu
kaminasaalis riigikogu liikme, kait
seväe looja, kaitseväes mitmel kõrgel
ametikohal töötanud ning Ida-Eu
roopa ja Venemaa poliitika asjatund
ja Ants Laaneotsa loengut Venemaa
ja läänemaailma uuest vastasseisust.
Enne loengu algust õnnitles Elva

vallavanem Toomas Järveoja Ants
Laaneotsa 70. aasta sünnipäeva
puhul ning andis üle roosikimbu ja
Elva linna aerofoto, kus oli peal ka
Ants Laaneotsa maja.
Ants Laaneots tutvustas teoseid
Venemaa poliitilisest doktriinist,
kus olid kirjas Venemaa eesmärgid,
suhtumine naabritesse ning lootus

saada neid oma mõjusfääri. Loengu
käigus selgitati, et suurimaks Vene
maa vaenlaseks peetakse NATO-t,
eriti USA-d, halvad suhted on Vene
maal Eesti ja Gruusiaga. Venemaa
peab ennast kolmandaks Roomaks
ning Venemaad peab juhtima tugev
isik. Ajalugu on näidanud, et ajalu
gu ei kordu ja impeeriumid kaovad.
Loengus saime ülevaate ka praegu
sest Venemaa sõjajõudude paiknemi
sest ja relvastusest, Osseetia sõjast,
tegutsemisest Ukrainas ja Süürias.
Ants Laaneots selgitas, kuidas on
muutunud riikide kaitsekulutused
külma sõja lõpust tänapäevani. Ees
märgiks on, et kaitsekulutused moo
dustaksid 2% riigieelarvest. Praegu
on selle nõude täitnud viis NATO
liikmesriiki, sh Eesti.
Nii huvitavat kaitsepoliitikaalast
loengut ei ole Elvas ammu toimunud.
Suur tänu Ants Laaneotsale!
Kalev Jago
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Rannu Koolis tunnustati
tublisid õpilasi

R

Jõululaua korraldustoimkond 				

annu Koolis on juba aastaid
traditsiooniks saanud õpi
laste tunnustamine piduli
kul jõuluvastuvõtul. Klassijuhataja
ettepanekul tunnustab kool neid
tublisid õpilasi, kes ei ole silmapaist
vad mitte ainult ja alati õppimises,
spordis või kooli konkurssidel ning
olümpiaadidel, kes on oma olemuselt
sageli tagasihoidlikumad, vaikse
mad, hoiavad või siis jäävad teiste
varju, aga samas väärivad märkamist
hoopis mõnel teisel viisil ja mõnes

Foto: Vaike Rootsmaa

takse ette õpetaja Vaike Rootsmaa
juhendamisel ja koostöös kooli köögi
personaliga. Samuti juhendavad ja
suunavad kooli vanema klassi õpi
lased nooremaid koolikaaslasi pidu
likul vastuvõtul kombekalt käituma.
Jõululaua korraldustoimkonnas olid
seekord: Lauri, Elise, Kerttu ja Laivi.
Pidulikul vastuvõtul pälvisid tun
nustuse järgmised õpilased:
I klass: Kätlin Kudu, Aron Uibo
II klass: Artur Uibo, Liisa Koorits,
Keitlin Piilman
III klass: Kädili Mälton, Kirke Kin
sigo, Karoliina Püvi
IV klass: Anette Piilman, Vladimir
Šarõi
V klass: Anete Kudu
VI klass: Kristo Kullaste,
Aleks-Sander Rubli
VII klass: Kristjan Reismaa, Oskar
Kolk, Karl Roosimäe
VIII klass: Helena Erikson, Merili
Toomsalu
IX klass: Reimo Klopets

teises olukorras. Igast klassist tun
nustame kuni kolme õpilast. Nende
õpilaste kohta koostab klassijuhata
ja iseloomustava teksti, mille loeb
õppealajuhataja koosviibijatele ette
ning see märgitakse ära ka e-kooli
keskkonnas.
Pidulik jõululaud ja õpilaste tun
nustamine toimus 22. detsembril
Rohkem märkamist ja tunnusta
kooli sööklas. 9. klassi kodunduse mist!
Helle Kiik
tunnid lõpevad igal aastal piduliku
Rannu Kooli õppealajuhataja
jõululaua ülessättimise ja kaunista
misega. Pidulik jõululaud valmista

Tantsukursused Rõngu Keskkoolis
Taas üle mitme aasta said Rõngu
Keskkooli õpilased täiendada oma
tantsuoskusi õpetaja Kätlin Kase
kindla käe all. Algklassid alustasid
päris algusest, vanemad õpilased olid
mõned aastad tagasi tantsuõpet juba
saanud. Algus oli pisut vaevaline,
sest eks sa proovi kogu aeg hoida selg
sirge ja tantsuvõte sobivas asendis,
mitte vaadata jalgu ning samal ajal
tantsida. Tantsusammud tundusid
hullemad veel kui hiina keel.
Tantsuõpe algas novembris, aga
juba kooli jõulupeol said 7.–12. klassi
õpilased demonstreerida õpitud
tantsusamme. Peab ütlema, et õpeta
jad olid meeldivalt üllatunud õpilas
te heast tantsuoskusest ja julgusest,
sest tantsuplats täitus kohe esimeste
muusikahelidega.
Tantsukursus lõppes kõikides klas
sides ettetantsimisega, mis tekitas
päris palju elevust, sest publikuks
olid nii kaasõpilased kui ka õpe
tajad. Üldjoontes said kõik kenasti
hakkama ja pärast ettetantsimist 1.

klassi õpilased lausa lendasid klas
sijuhataja juurde ning teatasid, et
tantsusammud tulid hästi välja ja
kõik said õpetajalt kiita.
Kuigi päris kõik meist ei ole sün
dinud tantsulõvideks, siis on üldine
suhtumine koolis toimuvatesse tant
sutundidesse on väga positiivne.
Lysandra, 2. klass: „Õpetaja õpetas
ägedaid tantse. Vahepeal saime ka
mängida. Minu lemmiktants on aeg
lane valss. Tahaks veel tantsutunde.“
Olger, 2. klass: „Mulle meeldis
ruudutants, tegelikult kõik tantsud.“
Raido, 4. klass: „Mulle meeldib
tantsida. Tantsisin juba eelmises
koolis ka. Minu lemmiktants on Tantsuhoos Regina Riis ja Tarmo Tamm
Foto: erakogu
aeglane valss ja tšatša. Õpetaja on
ne inimene peaks oskama tantsida.“
väga tore.“
Kaimar, 6. klass: „Tantsutunnid
Tantsuhuvilised ei pea kurvasta
meeldivad, sest olen varem sellega ma, sest alates märtsist tantsuõpe
tegelenud. Palju oleneb ka tantsu jätkub. Kerget jalga kõigile!
partnerist. Minu lemmiktants on
Jive.“
Eha Päiviste
Heiko, 11. klass: „Meeldib, et meil
Rõngu Keskkooli huvijuht
on koolis tantsuõpe. Iga intelligent

KONGUTA KOOL ON TÄNULIK

Aitäh Taimur Treierile 2. klassi õpilaste
ujumiskursusele kaasaaitamise ja õpilaste
abistamise eest!

Puhja Koolis alustas tegevust
8.-9. klasside näitering

Puhja Kooli Saabastega kassi näitetrupp				

Käesoleval õppeaastal alustas
Puhja Koolis tööd 8.-9. klasside
näitering. Kuna karjääripäeval oli 8.
klassi õpilastel võimalus tutvuda Elva
LendTeatriga, kus sai alus pandud
näidendile „Saabastega kass”, otsus
tasime oma näiteringiga jätkata seal
alustatud tööd. Detsembri lõpuks sai
lavaküpseks näidend „Saabastega
kass”, mille Perrault muinasjutu järgi
on instseneerinud Margus Möll.
22. detsembril toimus Puhja Seltsi
majas esietendus oma kooli õpilas
tele. Kuna etendus oli menukas,
otsustasime seda mängida ka Puhja
lasteaialastele ja lapsevanemate
le. Kordusetendused toimusid 11.
jaanuaril.
Peaosa, saabastega kassi rolli,
mängis Rebeka Käpa, kes paistis laval
silma loomulikkuse ja loomingulise
lähenemisega oma rollile. Etenduses
osalenud õpilased olid kõik väga
tublid. Kandvamates osades paist

Foto: Riin Massur

sid silma Helli Ilves, Greete Kübe,
Maria-Elise Poom, David Kallas, Ott
Mets ja Rasmus Uibokand. Etendu
ses tegid kaasa ka Markus Kährik,
Kertu Kirriland, Karmen Tiit, Helina
Kade, Kristyn Pukki, Miia Uibo, Arina
Opikova ja Paul Jean Otto Faucheux.
Helitehniku ülesandeid täitis Joosep
Topolev ning lavatöölisena toetas
etenduse toimumist Tarmo Peedo.
Osalenud õpilaste vahel kujunes
suurepärane meeskonnatöö ja nad
nautisid mängimist.
Tänan Puhja Seltsimaja hea koos
töö eest. Seltsimaja garderoobilaost
saadud kostüümid võimaldasid laval
luua tõetruu pildi muinasjutulisest
ajastust.
Kersti Aadusoo
Puhja Kooli 8.-9. klasside
näiteringi juhendaja

Lenna Piirisild sai jubejuttude
võistlusel kolmanda koha

Jaanuari alguses saabus Aakre
Lasteaed-Algkoolile jube rõõmus
uudis. Ajakirja Täheke peatoimetaja
Ilona Martson teatas, et jubejuttude
võistluse kõige nooremate vanu
segrupis sai kolmanda koha meie 1.
klassi õpilane Lenna Piirisild. Auhin
naks saab ta ühe jubeda raamatu
„Õuduste kool“ ja õnneks mitte nii
jubedad Tähekese kalendri ja ajakirja
aastatellimuse.
kindlasti ka oma kooli loo.
Avaldame teilegi lugemiseks Lenna
Saadetud tööde kirjeldused ja jubejutu. Kui jube siis veel esimese
pildid avaldatakse Balsnacki Face koha jutt on? Uhhuu.
booki leheküljel ning veebileheküljel
www.linnutoit.ee. Facebooki lehel
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkool
toimub kõikide saadetud tööde vahel
rahva lemmiku valimine. Kaks kõige
rohkem meeldimisi kogunud tööd
Vampiir, kes kaotas oma kere
saavad rahva lemmiku tiitli ning
pääsevad otse finaali.
Ükskord üks vana vampiir ajas
Siinkohal, kallis lugeja, on Sinulgi täiskuuööl ühte last taga.
Laps tuiskas marti jooksvate laste
veebruari keskpaigas hea võimalus
Balsnacki Facebooki lehel hääletada kamba juurde ja nendega oli tal
Palupera Põhikooli 5. klassi poolt!
julgem olla. Vampiir nägi tahmaste
nägudega lapsi ja arvas, et nad on
Arvet Silk teised võimsamad vampiirid kui
klassijuhataja tema. Ehmatusega tal hakkas pea
ringi käima ja ta põrkas hooga vastu
puud. Ta polnud ammu söönud ja ta

Palupera kooli viienda klassi õpilased osalevad
projektis „Linnusõbrad 2018“

Lustakas seltskond - Palupera kooli 5. klass
koos klassijuhatajaga
Foto: erakogu

Palupera Põhikooli 5. klassi õpila
sed koos klassijuhatajaga osalevad
vabariiklikus suurimaid linnusõpru
otsivas projektis. See on vahva kon
kurss, mille käigus tuleb lahendada
erinevaid ülesandeid, mis aitavad

juhtida tähelepanu kodumaal talvi
tuvatele lindudele.
Projekti esimese ülesandena tuli
õpilastel meisterdada lindude söögi
maja. Otsustasime, et meie lindude
söögimaja peaks olema võimalikult
looduslähedane ja vastupidav, ilma
eriliste kaunistusteta. Põhiprojek
teerija oli Natalie. Söögimaja val
mistasime kooli tehnoloogiaõpetu
se klassis ja riputasime üles klassi
akende alla õunapuu külge. Esimesed
tihased olid kohal enne, kui meie
tundi tagasi jõudsime.
Teiseks ülesandeks on linnutee
maline kingitus EV100 aastapäevaks.
Tähtajani on veel enam kui paar
nädalat aega, kuid idee on olemas
ja teostus käib. Kingitusega seome

Vampiir, kes kaotas oma kere
Joonistas Lenna Piirisild

oli nõrk ja sellepärast ta kere puru
nes. Teine kerepool kadus ära. Aga ta
tahtis kiiresti koju saada, siis ta liikus
käte peal edasi. Lumele jäi verine
rada. Mardisandid vaatasid tummalt,
kuidas vampiir metsa poole roomas.
Lenna Piirisild
1. klass, Aakre Lasteaed-Algkool

Ettevõtlikkuse arendamisest
Puhja Koolis

E

ttevõtlikkus on oluline üld
pädevus, mida tänases koolis
arendama peab, sest ettevõtlik
inimene saab hakkama iseendaga ja
suudab erinevates rollides muuta ka
ühiskonda. Selleks tuleb igapäevases
õppetöös soodustada olukordi, kus
saab loovalt mõtelda, ideid generee
rida ja ellu viia; näha probleeme ja
neis peituvaid võimalusi; koostada
plaane, neid tutvustada ja ellu viia;
korraldada ühistegevusi ja neist osa
võtta; näidata algatusvõimet ja vas
tutada tulemuste eest. Ettevõtlikku
õpet rakendades suureneb õpimo
tivatsioon, paranevad õpitulemused
ja kujuneb ettevõtlik ehk tahan-suu
dan-teen eluhoiak.
Puhja Kooli II kooliastmes õpime
ettevõtlikkust õppeainena, mille
raames korraldavad õpilased tervise
kohvikuid, heategevusüritusi,
õppepunktidega matkamänge ja
käivad laagris. Oleme mitmel aastal
ammutanud inspiratsiooni Tartu
Ettevõtluskülas. Tänu huvitegevuse
kava rahastusele said sellel õppeaasta
detsembris Ettevõtlusküla õppemän
gudest osa kõik meie kooli 3.–9. klassi
õpilased, kus kõige suurem rõhk oli
meeskonnatöö oskustel.
3.–4. klassi õpilased osalesid
mängus „Ettevõtlik pere“, mis on
perekonna majandamist, ettevõtlust
ning rahatarkust õpetav rollimäng.
Kaks tundi kestnud mängu õppe-ees
märgid olid järgmised: õpilane oskab
kasutada isiklikku raha ning mõistab
sularaha ja pangakonto olemust; saab
aru säästmise vajalikkusest ning teeb
vahet soovidel ja vajadustel; saab aru,
et raha saamiseks on vaja anda oma
panus ning kogeb, et edu aluseks on
meeskonnatöö. Ettevõtlusmäng oli
jagatud etappideks, kus igale tege
vusele järgnes analüüs koos juhen
dajaga, kes aitas märgata võimalikke
probleeme ja innustas lapsi katseta

Puhja Kooli 6. klass Tartu Ettevõtluskülas 				

ma võimalikke lahendusi. Mängijad
jagati viieks perekonnaks. Igal perel
oli suur eesmärk, mille saavutamiseks
tuli kõigil pereliikmetel kogu mängu
jooksul raha säästa. Selleks tuli teha
otsuseid, milliseid asju on vaja osta
ning millised ostud võib edasi lükata
või üldse tegemata jätta. Pere tulu
deks oli kõigi pereliikmete palk, mis
tuli välja teenida oma enda perefir
mas. Tuludele lisaks olid peredel ka
kulud, mille suurus sõltus pereliikme
te elustiilist. Meeskonnana toimides
õpiti paremini tundma nii iseennast
kui ka kaaslasi.
5.–9. klassi õppemäng “Ettevõtlik
kodanik” on ettevõtlikkust, ettevõt
lust ja rahatarkust õpetav rollimäng
põhikooli noortele. Kahe ja poole
tunni jooksul said mängijad rakenda
da loovust müügivõimaluste nägemi
seks ja sihipäraseks kasusaamiseks;
planeerida koostöös rühmakaaslas
tega äritegevust, müügi korraldamist
ja raha arvestamise-planeerimise
tehinguid; õppida oskust teenindades
kaupa pakkuda ja aktiivselt koostöös
osaleda ning võtta vastutust oma

Foto: Ülle Närska

loodud ettevõtte dokumenteerimise,
asjade korrashoiu ja reeglite järgimi
se eest. Ettevõtlust käsitleti kui ühte
võimalikku väärtuse pakkumise viisi.
Mängu miniühiskond jäljendas päris
elu, kus seitse meeskonda esindasid
erinevaid elualasid. Iga mängija andis
oma panuse ja sai selle eest palka,
millelt maksti maksud miniühiskonna
riigiesindajatele. Mängu kokkuvõttes
räägiti raharinglusskeemist, mis aitas
luua kogu õpitust tervikpildi.
Õpilased olid õppemängudest vai
mustuses, sest tegevused oli elulised,
huvitavad ja õpetlikud. Nii mõnigi
meeskond avastas, et koos tööle hak
kamine ei ole üldse lihtne ning tule
musliku meeskonnatöö nimel tuleb
teha raskeid otsuseid. Ettevõtluskülas
omandatud teadmised ja kogemused
suurendavad õpilaste valmisolekut
ise luua, majandada, analüüsida ja
vastutada.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
künnisel teeb TÜK Lastefond kam
paania „Üleannetus“ raames Eesti
riigile kingituse, milles osalevad
ka meie lasteaia rühmad koostöös
peredega. TÜK Lastefondi sümbol on
Mõmmik ning nii tekkis neil mõte
kinkida kõikidele Eesti kohalike
omavalitsuste sotsiaalosakondade
le üks Üleannetuse Mõmmik. Elva
Lasteaed Murumuna hoolekogu esi
mees Maris Hindrikson tegi laste
aiale ettepaneku osaleda ka lasteaial

heategevuskampaanias. Leidsime, et
koostöös täiskasvanutega on projek
tis osalemine jõukohane ka lasteai
alastele. Mõmmikute valmimine on
juba täies hoos. Mõmmikud aitavad
kohalike omavalitsuste ametnikel
meeles pidada, et kui riiklik rahastus
mõne lapse haigusega seotud kulu
sid osaliselt või täielikult ei kata, on
võimalik abivajav pere suunata TÜK
Lastefondi poole. Kingituste valmi
mise tähtaeg on 28.02.2018.
Elva Lasteaed Murumuna on sel

õppeaastal juba osalenud ühes hea
tegevusprojektis. Liblikate rühma
pered kogusid kokku 5x25 Alma
liblikaga kohupiimakreemi etiketti
ning vahetasid need armsate Alma
kaisuliblikate vastu. Kaisuliblikad
jõudsid Liblikate rühma 2017. aasta
detsembris. Ostes Alma väikeses
topsis liblikaga kohupiimakreeme,
toetasime iga kohupiimatopsi ostuga
ühe eurosendiga vähekindlustatud
laste sportimisvõimalusi. Valio Eesti
ning Lastekaitse Liit otsustasid toe
tada nende laste regulaarset tren
nis käimist, kellel pole seni selleks
vahendeid olnud. Alma liblikaga
kohupiimakreemide müügi pealt
kogunenud heategevussumma eest
makstakse väljavalitud toetuse
saajate poolt ära märgitud treeningu
aastamakse ning lapsed saavad aasta
aega käia trennis, ilma et peaks tasu
pärast pead murdma ja südant valu
tama. Harjumus regulaarselt liikuda
on üks olulisemaid tervisliku eluviisi
komponente.
Kingime Eesti riigile tervemad ja
rõõmsamad lapsed!

5

Konguta Kooli
heategevuskontsert
Konguta Koolis on kujunenud tra Rahvamajas oli avatud kohvik, kust
ditsiooniks, et detsembrikuu viimase soovijad said osta head ja paremat.
nädala jõuluhommikutel ettekantud Külalisi oli palju ning külla olid
esinemistest koostatud kontserdi tulnud ka Tartu ja Viljandi Ladies
kava saavad lapsevanemad ja kooli Circle klubi esindajad, kes samuti
sõbrad jälgida uuel aastal, kui aas toetavad MTÜ Kogemuse Jõudu.
talõputuhin ja rutt on möödunud ja Üllatusesinejaks oli Birgid Täht.
meil kõigil on aega, et nautida oma
Tänutunnet ja rõõmu on raske
laste tegemisi.
sõnadesse panna. Me märkame maa
Traditsiooniks on kujunemas ka ilma valukohti, mõjutame maailma
kontserdi heategevuslik külg. 9. jaa ja inimesi oma käitumisega ning
nuaril toimus heategevuslik kontsert muudame ümbritsevat üheskoos.
MTÜ Kogemuse Jõud toetuseks. See Kontsert õnnestus suurepäraselt
üle-eestiline
ühendus koon
dab kogemus
nõustajaid, kellel
on olemas isiklik
kriisikogemus,
mis võimaldab
jagada oma tead
misi ja pakkuda Konguta Kooli õpilased heategevuslikul kontserdil Foto: erakogu
tuge abivajajatele. Kogemus ühen ning koostöös kogusime MTÜ-le
dab inimesi ja loob kiire teineteise Kogemuse Jõud 425 eurot.
Aitäh kõikidele õpetajatele, lapse
mõistmise, mis tugineb vastastikusel
austusel ja usaldusel. Selline nõusta vanematele, külalistele ning Konguta
mine on efektiivne, sest nõustatav Rahvamajale!
Kiitus tublidele esinejatele!
tunnetab, et teda aitab inimene, kes
on läbinud samalaadse traumeeriva
elusituatsiooni.
Pille Granovski
Kontserdil kõlasid vahvad laulud
Konguta Kooli 1. klassi õpetaja
ja uhked tantsud. Õhtujuhtideks olid
meie kooli õpilased ja ka õpetajad
esinesid laval viiskandle ansamblina.

Hullud robootikud saavutasid II
koha!

Konguta Kooli robootikavõistkond
“Hullud robootikud” saavutasid
Lõuna-Eesti First LEGO League
(FLL) eelvoorus II koha ja pälvisid
märtsikuuks finaalikoha lõppvõist
lusele Tallinnas. Võistkonnas: Mar
taliis Hermann, Kelis Randver, Leila
Lehtsalu, Mirtel-Mia Kivirähk, Vallo
Ülle Närska Villonen ja Kevo Kasesalu. Õpilasi
Puhja Kooli loovjuht juhendas robootikaõpetaja Meeli
Riin Massur Treier.
Puhja Kooli õppejuht
Liina Tamm
Konguta Kooli juhataja

Elva Murumuna lasteaiapere jagab kingi tegemise
rõõmu!

Liblikate rühma lapsed					Foto: erakogu

ELVA VALLA INFOLEHT

Konguta Kooli robootikavõistkond Hullud
robootikud		
Foto: erakogu

Maakondlik õpilasvõistlus
Kongutas Koolis

Konguta Kooli 4. klassi juhtõpilased				

18. jaanuaril võõrustas Konguta Kool
Tartumaa 2. klasside võistlusmängust
“Targad ja osavad” osavõtvate koolide
võistkondi. Külla oli tulnud 18 kolme
liikmelist võistkonda.
Õpilasvõistlusel lahendati ülesan
deid lugemise, nuputamise, liikluse,
Eesti ja looduse teemadel. Meeskonnad
said näidata oma loovust ja kiirust. Kõik
Veronika Abroi osalejad olid targad ja osavad! Esikol
Elva Lasteaed Murumuna õpetaja mikusse tulid Puhja Kooli, Kõrveküla
Põhikooli ja Konguta Kooli esindused.

Foto: erakogu

Võistlusmängu aitas ette valmistada
ja läbi viia kogu kooli personal ning
lisaks oli täita 4. klassi õpilastel vastu
tusrikas roll: nemad olid meie külaliste
saatjateks ja said teha ka kohtuniku
tööd loovülesande hindamisel.
Aitäh kõikidele osalejatele ja palju
õnne võitjatele!
Astrid Külaots
korraldustoimkonna esinaine
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Rahvariide kool Rannus

Kingitus kõige kallimale!

Sääniku külamaja 						Foto: Kalju Tisler

M

öödunud sajandi lõpul
alustati meie riigis õigus
vastaselt võõrandatud
maade tagastamisega. Kuna Tuvikes
te pere oli tunnistatud kulaklikuks,
oli ka neil õigus kunagi võõrandatud
maadele. Tegime kiire otsuse, võtsi
me väikese tütre Madli ja läksimegi
Puhja, Sääniku tallu. Algas eluaeg
ne töö, mida jagub ka järgnevatele
põlvedele. Normaalseks eluks oli
vajaka peaaegu kõigest. Õppisime
ise erinevaid töid tegema ja miks
ka mitte teisi õpetada. Leidsime
vastavat eriala tundvad inimesed,
kes olid nõus ka suurele vaatajas
konnale avaldama oma töö saladusi
ja näitama, kuidas lõigata sindleid,
lüüa katust, laduda kiviaeda, lõigata
rukist, siduda rukkivihku, küpsetada
leiba ja muud. Nii me hakkasimegi
kodus tööd tegema, ise õppima ja
näitama ka soovijatele kuidas üht
või teist tööd tehakse. Nii kujunesid
välja teemapäevad. Uudistajaid oli
ohtrasti. Eelmainitud tegevused ei
vajanud seni varjualust, kuid tekkis
vajadus mõtteid realiseerida aasta
ringselt. Esitasime rahataotluse
PRIA meetmesse 2010. aastal ning
saime ka projekti rahastuse ja nii
hakkas aasta-aastalt kerkima endise
küüni asemele külamaja. Siinjuures
tänusõnad kõikidele, kes vähegi
käe külge löönud on, kohalikule
omaalgatusprogrammile, Leaderile.
Suurim tänu kuulub loomulikult Elva
EPT AS-st Aadu Püvile, kes andis
meile laenu, sest üheltki pangalt me

seda ei saanud.
Käesoleva aasta 16. jaanuaril tähis
tasime olulise ehitusetapi lõppu.
Kutsusime külla ka küla- ja vallaini
mesed. Uuele majale head käekäiku
soovides oli Elva vallavolikogu esi
mehel Maano Koemetsal kaasas vana
kombe kohaselt sool ja leib. Tore, kui
vanu kombeid au sees hoitakse. Leiba
on võrreldud ajast aega kulla, päike
se ja elu endaga. Leiba me hoiame,
kogemata maha pillates võtame üles
ja anname suud. Leivast lauldakse,
leivaga võetakse vastu kalleid külali
si. Nii kostitasime ka meie oma küla
lisi leivaga. Rõngu Pagari vormileiva
kujundasid kohalikud meistrid Ingrid
Tamm, Hanna Härma ja Madli Tuvike
koos suitsusingi, heeringa, pasteedi,
munade ja veel paljude lisanditega
oskuslikult nägusaks külamajaks
koos kiigeplatsiga. Kokkusaamise
algatuseks laulsime seitsmekümnen
datel aastatel bioloogide ansambli
„Rajacas” loodud laulu „Tuhanded

külad”. Emotsiooni lisas ansambli
Väliharfi liikme Anto Siimsoni saade
karmoskal.
Selleks, et saada maja valmis,
kulub uskumatult palju aega, tööd
ja vaeva. Hetkel tundub nagu kõik
on läinud mängleva kergusega, aga
tegelikult on see maja nagu Tallinna
linn, mis kunagi valmis ei saa. Kuna
külamaja sai kasutuskõlbulikuks
vabariigi sajanda sünnipäeva eel,
siis taotles Kodukant Tartumaa meie
külamajale märgise EV100. Üheskoos
naelutasimegi sildi külamaja seinale.
Kaarel Tuvike tänas vaevanägijaid ja
andis üle külamaja pildiga kruusid
koos tänusõnadega. Siiras tänu kõi
kidele avaüritusel osalenutele!
Meil on ka päris enda kätega val
mistatud suveniir – Puhja kihelkon
na kirivöö mustriga järjehoidja, see
on kirivöö kudumise kursuste lõpp
tulemus. Kursused toimusid siinsa
mas külamajas. Samuti on meil päris
enda koostatud kokaraamat. Tartu
Kutsehariduskeskuse spetsialist käis
meile õpetamas, kuidas oskuslikult
lihakeha lõigata ja milliseid toite
on võimalik valmistada erinevatest
rümbaosadest. Valmistasime toidud,
pildistasime, kirjutasime üles retsep
ti, tõlkisime inglise keelde ja nii val
miski meil väike kokaraamat, mis on
just sobiv kingituseks. Meie MTÜ on
Ülemaailmse Maanaiste Assotsiat
siooni liige ja seetõttu külastab meid
ja ühtlasi ka kogu Eestimaad naisi
erinevatest maadest ja oleme tihti
ka ise külla kutsutud. Tegutseme nii
pereettevõttena kui ka MTÜ-na ning
meid võib interneti kaudu leida Eesti
Maaturismi ja Visitestonia kodule
helt Ugaraja nime all. Sääniku talu
puhkekeskus ja vanema poja Taavi
Kotkapesa puhkekeskus Vastseliina
lähistel on koondatud ühise nime
tuse alla Ugaraja, kuna asume kuna
gistel Ugandi aladel.
Külalised Saksamaalt on korduvalt
käinud just siin, Säänikul, vaikust
nautimas, taanlased jälle ööbikulau
lu kuulamas, samuti on suitsusauna
eelistajaid. Tartu ja Tallinna inime
sed on avastanud siin mõnusa paiga
koolituste läbiviimiseks. Aga kõige
rohkem rõõmustab meid asjaolu, et
oma koduvalla lasteaia kollektiiv on
leidnud tee meie juurde!

Rahvariide kool on
Rannu Kultuuri- ja
Haridusseltsi eest
vedamisel Rannu
Rahvamajas Leader
projekti raames
tegutsenud juba eel
nevalt kolm aastat.
Nüüd, kui projektid
taas avanesid, saame
taas jätkata koolitust
rahvariiete alal.
Sügisel kogunesid
huvilised kokku, et
hakata valmistama
lillemantleid. Kokku
kogunes üle Tartu
maa 30 naist. Kuna
koolituse vastu oli
suur huvi, siis sai
korraldatud kaks
õpituba. Juhendajaks Lillemantli õpituba			
Foto: Liis Jaamets
oli oma imeilusate
lillemantlitega tuntud mamsel Janika töö valmimise käigus soojaks mant
Saar. Lillemantlid ei ole küll otseselt liks viltub. Kuna materjali kogunes
rahvariided, kuid on saanud Eesti Rah töö käigus rohkesti, siis on juba val
vakunsti ja Käsitöö Liidult märgistuse mimas uued mantlid. Kes teeb lapsele,
„Eesti oma kuub“.
kes sõbrannale ning ka tuttavad juba
Algselt võibki algaja huviline teha tellivad. Osalejad said põneva oskuse,
oma lillemantli pikk-kuue lõikega ning mõnusa meeleolu heas seltskonnas ja
kellel on osavust rohkem, saab teha ka palju positiivset energiat.
Uued õpitoad on peagi tulemas ning
mantli lõikega. Meie koolitusel selgus,
et kõik osalejad olid osavad: valmisid juba veebruaris stardib rahvariide see
jakid, kleidid ja mantlid. Kuna kogu töö likukanga kudumise projekt. Juhen
tuleb ära teha käsitsi, siis oli see üsna dama tuleb Tartu Rahvaülikoolist Airi
aeganõudev ja suuremahuline ette Gailit. Esmalt külastame Eesti Rahva
võtmine: käsitsi villase ja vanutatud Muuseumi näitusesaale, kus saame
materjali kokku õmblemine, õmbluste põhjalikumalt tutvuda esiemade val
nõelaga üle viltimine, masinas vanu mistatud triibuseelikutega ning sel
tamine ja lõpuks tikkimine. Valmisid lega, kuidas rahvariiet on kasutatud
ilusad, isikupärased ja kordumatud uuemas kõrgmoes. Seejärel on aeg
esemed – iga ese enda omaniku nägu. õppida ise seelikukangast kuduma.
Lillemantlite valmistamine on ka
Projekti rahastab MTÜ Võrtsjärve
keskkonnasäästlik projekt, sest õmb Ühendus Leader tegevusgrupp.
lemiseks kasutatakse taaskasutatavat
materjali. Iga osaleja oli varasemalt
Loomingulisi talvepäevi soovib
Liis Jaamets
kogunud või projekti käigus hankinud
Rannu Rahvamaja juhataja
villast materjali, millest oli loota, et see

Rutt Tuvike
EV100 märgise paigaldamine
Foto: Kalju Tisler

Rahvakultuuri Keskuse rändnäitus „Pärand elab!” jõuab Puhja
rändnäitust tutvustavat ettekannet.
Milline koht on traditsioonilistel
teadmistel ja oskustel meie igapäe
vaelus? Kas peame näiteks vajalikuks
koduaias vikatiga niita, kui murut
raktor teeb selle töö palju kiiremini
ära? Kas teame, milliste sõnadega
lohutada haiget saanud last või millal
on õige aeg sibulad maha panna? Kas
usaldame oma esivanemate ravitar
kusi?
Mööda Eestit ringi rändav näitus
„Pärand elab!“ kutsub märkama ja
väärtustama põlvest põlve edasiantud
teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid,
mis on meile ja meie kogukondade
le olulised ja omased. Näitusel on
29. jaanuaril kell 13 avatakse Puhja Seltsimajas Eesti vaimse kultuuripärandi väljas neliteist eriilmelist näidet Eesti
nimistu rändnäitus „Pärand elab!“. Rahvakultuuri Keskus esitleb näitusel vaimse kultuuripärandi nimistusse
vaimse kultuuripärandi mõistet, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut ja kantud teadmistest, oskustest, kom

metest ja tavadest. Igaüks neist on
oma kogukonnale armas ja oluline.
Näitusekülastaja saab muu hulgas
aimu nii seto kirmasest, ukrainlaste
lihavõttekombestikust kui sellest,
kuidas on muhulased oma keele
püsimise eest hea seisnud. Kõiki neid
näiteid ühendab asjaomaste inimeste
soov kõnealuseid teadmisi ja tavasid
hoida ja järeltulevatele põlvedele
edasi anda.
Seda silmas pidades on otsustatud
neid traditsioone vaimse kultuuripä
randi nimistu abil esile tõsta. Lisaks
teadmistele pakub näitus ka silmailu
– pesunööri laadis kujundus on lõbus
ja pilkupüüdev. Näitus on rännanud
mööda Eestit juba üle nelja aasta, igal
pool on see soojalt vastu võetud.
Näitus „Pärand elab!“ jääb Puhja

Seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja)
avatuks 9. veebruarini, näitust saab
külastada E–R kell 10–13, muul ajad
kokkuleppel 5291773 või 7451344.
Näituse meeskond:
kuraator: Jane Kalajärv, Rahvakul
tuuri Keskus
töögrupp: Kristiina Porila, Rahva
kultuuri Keskus
kujundus: Malle Jürgenson ja Krista
Lepland, Laika, Belka & Strelka
keeletoimetaja: Helika Mäekivi,
Päevakera
tõlge inglise keelde: Margit Siim
tõlge vene keelde:
Ingrid Velbaum-Staub
Näituse on kujundanud siseku
jundusbüroo Laika, Belka & Strelka
ning selle valmimist toetas Kultuuri
ministeerium.
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Konkurss „Elva
Laul“ tuleb
taas
3. mail 2018. aastal leiab taas aset
kontsert-konkurss „Elva Laul 2018“,
mis käesoleval aastal on pühenda
tud kahele suurele juubelile: Eesti
Vabariik 100 ja Elva linn 80. Kon
kursil on rohkem kui kümneaastane
traditsioon, mille idee autoriks on
Piia Jõesaar. Algusaastatel osalesid
sellel konkursil ka tantsukollektiivid.
Kuna tantsu- ja lauluetteasteid on
võrdsetel tingimustel keeruline hin
nata, siis loobuti tantsijate osalusest
peagi ja praegu ootavad korraldajad
konkursile ainult muusikapalasid.
Konkursi eesmärgiks on anda
autoritele võimalus tuua avalikkuse
ette oma loomingu paremik ja teha
seda ühe toreda kontsert-konkursi
vormis, kus ei puudu ka võistlus
pinge. Konkursil selgitatakse välja
parimad ning erilisemad lood ning
ka publiku lemmik. Muusikapalasid
hindab kolmeliikmeline žürii, kel
puudub info loo autorit kohta, või
dulugude autorid selguvad parimate
autasustamisel.
Osalema on oodatud autorid üle
Elva valla. Konkursist osavõtuks on
soovijad oodatud registreerima kuni
25. aprillini.
Lea Kurvits
kultuuritöötaja

FC Elva
tegemistest
Möödunud aasta auhinnagalal
avalikustas FC Elva uue ja tugeva
partneri, kelleks on ehitustarvete
müügiga tegelev Decora. Koostöö
eesmärgiks on tagada Nike Arena
Elva kunstmuruväljaku valgustus
koostöös Elva vallaga ja pakkuda
soodsamaid võimalusi klubi kogu
konna liikmetele. Lisaks koostööle
pakub Decora püsisoodustust -14%,
mis kehtib kõigile Elva valla kodani
kele ja on FC Elva ning Decora panus
kogukonda, kes annavad võimalusi
tegutseda parema ja sportlikuma
Elva valla ning Lõuna-Eesti nimel.
Soodustus kehtib kõigis Decora poo
dides, kui öelda müüjale, et soovid
end kliendiks vormistada ning ütled
ka salaparooli „FC Elva“.
Ka käesoleval aastal on FC Elva
olnud juba tegus ning 8. jaanua
rist asus klubisse ametlikult tööle
Rain Suits, kelle peamisteks välja
kutseteks on kogukonnaga seotud
üritused, väljakute haldamine ning
ka tegutsemine noortetreenerina.
Rain Suits on FC Elvas tegutsenud
vabatahtlikuna juba 2,5 aastat. Ta
hindab inimesi, kes julgevad välja
öelda ja pakkuda oma nägemusi ning
seega ootab, et kõik julgesti räägiks
või kirjutaks oma plaanidest, et koos
ägedat asja edasi teha.
Uueks aastaks on klubil plaane
veelgi. Marek Naaris: „Uues vallas
on vaja muuta struktuurid paremini
toimivamaks ja iga noor peab saama
võimaluse tegeleda huviringidega
ja selleks peavad olema väga selged
MTÜ-sid kindlustavad toetusprog
rammid, mis on üheselt mõistetavad
ja kontrollitavad. Tänasel päeval on
minu kui ühe Elva valla suurima
MTÜ tegevjuhi jaoks palju sega
dust ja ebakindlust sportivate laste
toetuste osas. Samas oleme Marika
Saarega lükanud käima tegevused,
et seda olukorda paremini toetada,
hinnata ja tagasisidet koguda.“

Konkursi “Elva Laul 2018” tingimused
Kontsert-konkurss toimub Elva Kultuurikeskuses

3.mail 2018. a algusega kell 18.00
1. Konkurss on pühendatud - Elva linn 80 ja Eesti Vabariik 100.
2. Konkursi eesmärgiks on tunnustada ja leida väljund Elva ja selle
lähiümbruse autorite loomingule, selgitada välja publiku lemmik ja
eripreemiate saajad.
3. Konkursil võivad osaleda ka autorid väljastpoolt Elvat.
4. Ühe autori poolt võib esitada konkursile kuni kolm muusikapala.
5. Korraldajatel on õigus lubada konkursile ka vähem kui kolm pala,
kui konkursile laekub selline hulk teoseid, mis ei võimalda üritust
läbi viia planeeritud ajalises formaadis. Sellise olukorra tekkimisel
märkida autoril oma lugude esituseelistused.
6. Muusikapala soovituslik kestvus alla 4 minuti.
7. Muusikapalade ettekandmiseks kontserdil võib kasutada nii
soliste instrumentaliste kui ka ansambleid, kellede koosseisud ja
tehniliste vahendite vajadus tuleb korraldajatele teada anda
hiljemalt üks nädal enne ürituse toimumist.
8. Konkursil esitatud lugude salvestusi võib korraldaja kasutada
lisatasudeta oma kodulehel antud ürituse reklaamimiseks.
9. Konkursist osavõtuks registreeruda soovijatel hiljemalt
25. aprillil 2018
10. Kontserdieelseid proove saab teha vastavalt registreeritud
graafikule.
11. Muusikapalasid hindab žürii ja selgitab välja parimad, kes
saavad preemiad väärtuses:
1. I preemia - 100 eurot
2. II preemia - 70 eurot
3. III preemia - 50 eurot
4. Publiku preemia - 30 eurot
Konkursskontsert salvestatakse helis ja pildis.
Registreerumine ja info: http://www.elvakultuur.ee
kultuur@elva.ee või tel. 7457 201
Elva Kultuurikeskus, Elva Kesk 30

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
korraldab

3. veebruaril kell 11.00
matkasarja talvine matk EV 100
matkame „ajateljel“
näitus vanadest matkavahenditest
vana-aja mängud lastele
talvised rahvakalendripäevad
grupifoto ja video võistlus
üllatused
toidu degusteerimine
Koguneme Vapramäe Loodusmaja juures.
Osalemine tasuta.
Matkasarja matkad on kingitus Eesti Vabariik 100. sünnipäevaks ja viiakse ellu
koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.

RÕNGU KÜLADE OLÜMPIA 2018

Talvine Sportlik Vastlapäev Rõngu Keskkooli spordisaalis
17.02.2018
Kava
• 10.00 - 10.30 registreerimine
• 11.00 – Rõngu valla sportliku vastlapäeva avamine. Võistlusala tutvusta
mine ja reeglite selgitamine. Võistlusjärjekordade loosimine.
• 11.30 – Rätivolle
• 13.00 – Lõunasupp – Pakutakse traditsioonilist vastlapäevale omast her
nesuppi ja vastlakukleid.
Rätivolle juhend
Korraga võistlevad omavahel kaks küla. Küla esindavad 2 naissoost ja
2 meessoost isikut (vanusepiiranguid ei ole). Väljakul moodustavad 4
mängijat omavahel paarid. Oluline pole kuidas (naine-naine; mees-mees;
naine-mees). Jooksvalt võib küla mängijaid vahetada, kuid väljakul peavad
olema 2 naissoost ja 2 meessoost mängijat.
Mänguväljaku reeglid
1. Rätivollet mängitakse võrkpalli ja saunarättidega. Paaridele antakse
üks saunarätt. Küla võib endale sobiva saunaräti kaasa võtta või siis
korraldajate poolt valida endale sobiva.
2. Rätivollet mängitakse täismõõtmetega võrkpalli väljakul (9x18m)
Mänguvõrgu kõrgus on 2 meetrit.
3. Rätivolle servid toimuvad vähemalt 3m ründejoone tagant. Servitakse
kordamööda nii nagu võrkpalli reeglid ette näevad. Servimisel aseta
takse pall saunarätiku sisse ja visatakse üle võrgu. Vastasmeeskonna
pall püütakse kinni saunarätiku abil. Püütud pall vistakse saunarätiku
abil vastasmeeskonnale tagasi samast kohast kust pall kinni püüti.
4. Rätivolle mängu eesmärk on toimetada võrkpall saunaräti abil üle
võrgu vastaste poole nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ja
takistada palli maandumist oma väljakupoolele.
5. Punkti ja servimisõiguse saab meeskond siis, kui üle võrgu visatud pall
kukub vastase mänguväljaku piirides sissepoole maha, kui vastane
eksib palliviske servidega või ebaõnnestub viskega ja pall kukub enda
mängupoolele. Kui enda mänguväljaku poolel olev pall visati välja
ja on näha, et viskel polnud piisavalt jõudu, VÕIB palli uuesti kinni
püüda ja üle võrgu toimetada. Peaasi, et pall ei puuduta põrandat.
6. Mängitakse ühe geimi võiduni. Geim pikkus on 15 punktini. Geimi
lõpus peab olema kahe võistkonna punktivahe vähemalt 2 punkti.
7. Olenevalt võistkondade arvust on kohalikul korraldajal õigus muuta
võistluste süsteemi.
8. Rõngu Kekkooli aeroobikasaalis toimuvad samaaegselt tegevused
lastele, mida korraldavad Rõngu Noortekeskuse noored. Toimuvad
eakohased võistlusmängud ja käelised tegevused. Lisaks näidatakse
lastele Rõngu külade olümpia suvise ajastuga kattuvaid multifilme
“конец мультфильм”.

Delissa Hiir
sündis 29.12.2017

Armin Kerk Arlend Roodla
sündis 21.12.2017

Neemo Sootla
sündis 23.12.2017

Karastusjoogiga toetab A. Le. Coq.
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sündis 02.01.2018

Keron Käos
sündis 11.01.2018

Mirelle Lüütsepp Kiara-Ly Songisepp

Info: www.vvvs.ee

sündis 24.12.2017

Demi Roomets
sündis 27.12.2017

sündis 13.01.2018

Robin Lood
sündis 16.01.2018

Elva vald mälestab

34. Eesti omavalitsuste

t a l i m ä n g u d

Mati Olep

23.12.1957-29.12.2017

Vahur Tilger

08.02.1960-31.12.2017

Pelageja Samulina
28.04.1938-31.12.2017

Toomas Lõhmus

28.09.1950-01.01.2018

Heino Kurvits

14.09.1934-03.01.2018

Samuel Põld

22.02.1988-05.01.2018

Juta Pihu

13.06.1938-05.01.2018

Edgar Vaht

11.12.1955-08.01.2018

Toomas Kogri

11.04.1954-09.01.2018

Ain Koosa

10.06.1957-11.01.2018

Amanda Väärsi

21.06.1928-11.01.2018

Heinhard Käkki

31.08.1951-14.01.2018

Heino Mandel

15.07.1952-18.01.2018

Selma Pooland

14.04.1929-18.01.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
2. veebruar
10:00

Tartu rahulepingu aastapäeva
tähistamine ausambaplatsil

Rõngu alevik

Tartumaa rahvatantsijate

3. veebruar
talvefestival Tantsutallad. Rannu Rahvamaja
19:00 Tantsuks ansambel Sinu Naine
10. veebruar
12:00
10. veebruar
19:00
13. veebruar
19:00

45. jalgratturite talikrossi II
MV talikrossis II etapp
24. Eesti MV talikrossis

Tallinna Linnateatri
etendus
“Köster”
Kontserttuur “Vaikus”
Kalle Sepp &
Mikk Tammepõld

Elva Lauluväljak
Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

16. veebruar
Sõbrapäeva ball valla
Elva Kultuurikeskus
19:00 koolidele, ans. Bossenova

Elva Kultuurikeskus esitleb:

17. veebruar
11:00

Rõngu külade olümpia

“Köster”

18. veebruar
9:00

45. Tartu Maraton

20. veebruar
18:00

Üle valla
MÄLUMÄNG

Elva Kultuurikeskus

22. veebruar
13:00

Rakvere Teatri
lasteetendus
“Timbu-Limbu”

Rannu Rahvamaja

Tallinna Linnateater

Rõngu alevik

Elva vald

10.02.2018

19.00 – 21.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Oskar Lutsul oli imeline võime kirjutada oma tegelased nii ehtsaks ja
elusaks. Antud etenduses heidame pilgu Köstri maailma.
Loo autor ja lavastaja on teada-tuntud Andrus Kivirähk,
laval Peeter Tammearu
Avatud KultuuriKohvik
Uksed avatakse tund enne algust, hilinejaid saali ei lubata
Täispilet 15 €, sooduspilet 13 €

EESTI VABARIIGI
SÜNNIPÄEV
ELVA VALLAS

22.02

17: 0 0 a a rete ja h t He l l e n u r m e k ü l a s

23.02

16 : 0 0 ko n t s er t -a k t u s R õ n g u ko o l i m a j a s
18 : 0 0 ko n t s er t -a k t u s E l v a k u l t u u r i ke s k u s es
18 : 0 0 ko n t s er t -ete n d u s R a n n u r a h v a ma ja s
19 : 0 0 ko n t s er t -a k t u s P u h ja s el t s i ma j a s
2 0 : 0 0 r a h v a p i d u Ko n g u t a r a h v a m a ja s

25.02

12 : 0 0 s p o r t l i k s ü n n i p ä ev Aa k re k ül a s

elva.ee
Ootame uusi lapsi Hellenurme lasteaeda!
Tule sõbrapäeval, 14. veebruaril
kell 9.30-11.00
AVATUD USTE PÄEVALE
HELLENURME LASTEAEDA
•
•

9.30 ringkäik majas ja lasteaia tutvustamine
mängimine rühmades uute sõpradega
• loovtegevused Lepatriinude
või Mesimummide rühmas
Info lasteaia ja vabade kohtade kohta
tel 56628718 Maarika Vähi
lasteaed.palupera.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 09.02.2018

elvakultuur.ee

