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Elva vald tunnustas sotsiaal- ja
tervisevaldkonna inimesi
17. märtsil toimus Puhja seltsimajas tänuüritus,
kus tunnustati silmapaistvaid Elva valla sotsiaal- ja
tervisevaldkonna inimesi. Tunnustusi jagati viies
erinevas kategoorias.

A

asta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse
pälvis SA Elva laste- ja
perekeskuse
kasvataja
Galina Reznikova, kes asus Elva
väikelastekodusse tööle 1993. aastal. Aastate jooksul on ta töötanud
erinevas vanuses lastega ja on ka
hetkel valmis vajadusel asendama
kolleege asendushoolduse peredes.
„Galina on nagu suure pere vanaema, kes aitab nõu ja jõuga kõiki.
Ta on nooruslik ja särtsakas, teeb
lastega kaasa kõik seiklused alates
veekeskustest kuni tuubimäeni,“
kirjeldab Galinat kandidatuuri
ülesseadja.
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti Elva vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalule. Elo Kasetalu alustas sotsiaaltöötajana tööd 1996. aastal Konguta
vallas ning alates 1. jaanuarist 2018
töötab ta Elva vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina Konguta ja
Elva piirkonnas. Seega on Elo sotsiaalvaldkonnas töötanud juba 25
aastat. „Elo on oma pika töötamise
ajal omandanud hea kogemuste
pagasi ning ta leiab alati erinevatele probleemidele lahenduse. Talle
läheb kõik abivajajatega toimunu
väga korda. Elo on töökas ja kohusetundlik ja kolleegide arvates on
Elo oma igapäevatöös energiline ja
abivalmis,“ ütles sotsiaalosakonna
juhata Milvi Sepp.

Aasta sotsiaaltöö teo aunimetuse sai projekt „Elva valla puuetega
inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“, projektijuht oli Elva
vallavalitsuse sotsiaalnõunik Alo
Rebane.
Alo Rebane on aastatel 2018–
2022 juhtinud Elva vallavalitsuses projekti „Elva valla puuetega
inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“, mida rahastatakse
Euroopa regionaalarengu fondi
vahenditest. Elva vald esitas taotlusi projekti nelja vooru, kokku saab
projektist kodu kohanduse 81 puudega inimest. Kodude kohandamisega luuakse tingimused, et puudega inimesed saaksid paremini
ja iseseisvamalt oma kodus kui ka
ühiskonnas toime tulla.
Aasta terviseedendaja aunimetuse pälvis OÜ Rannu Perearstikeskuse pereõde Eddi Keldo.
Eddi Keldo asus Rannus pereõena tööle peale meditsiinikooli lõpetamist. Tänaseks on ta Rannu piirkonna inimeste terviseprobleeme
aidanud lahendada juba 43 aastat.
Tema patsientideks on mitu põlvkonda Rannu inimesi. Eddi teeb ka
kooliõe tööd Rannu koolis, kus on
andnud suure panuse tervislike ja
turvalisust väärtustava eluviisi kujundamisel, samuti seisnud tervist
säästvate tegevuste järjepidevuse
eest.

VASAKULT: VALLAVANEM PRIIT VÄRV, VALLAVALITSUSE SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST ELO
KASETALU, SA ELVA LASTE- JA PEREKESKUSE KASVATAJA GALINA REZNIKOVA, RANNU
PEREARSTIKESKUSE PEREÕDE EDDI KELDO, ABIVALLAVANEM HEIKI HANSEN.

Aasta märkaja aunimetus anti
Elva vallavalitsuse Palupera piirkonna koordinaatorile Maia Kukk.
Maia Kukel on eriline anne märgata abi ja toetust vajavaid inimesi.
Ta on abivalmis ja tegutseja ka olukordades, mis ei puuduta otseselt
tema töövaldkonda. Aitab abivajajaid igapäevaseks toimetulekuks
vajalike teenuste ja toetuste tellimisel ja taotlemisel. Tal on usalduslikud suhted valla sotsiaalkorterite
elanikega. Tänu tema märkamisele
on mitmed inimesed saanud hädavajalikku abi või isegi haiglaravi.
„Maia on hooliv, tähelepanelik ja toetav, tema poole julgetakse

pöörduda erinevate sealhulgas ka
sotsiaalvaldkonna
puudutavate
küsimuste arutamiseks ja nõu saamiseks,“ kirjeldab Milvi Sepp.
Peale eelnevate aunimetuste
tunnustas Elva vallavalitsus tänukirjaga “Aitäh, et olite pingelisel
kriisiajal toeks Elva valla inimestele! Hindame Teie panust ja pühendumist väga kõrgelt.” järgmisi
inimesi ja asutusi:
• Merle Raidoja
• Elva Kesklinna Perearstikeskus
OÜ
• Ülle Hansen OÜ
• Lastearst/Perearst Signe Ustav
OÜ

Foto:
Kayvo Kroon

• Puhja Perearst OÜ
• Rannu Perearstikeskus OÜ
• Elva Perearstikeskus
Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks oli
kandidaate võimalik esitada veebruarikuu jooksul. Aunimetuste laureaadid valis välja Elva vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Ürituse galerii on leitav www.
flickr.com/photos/elvavald/albums.
Lisainfo:
Heiki Hansen, abivallavanem
heiki.hansen@elva.ee või
tel 527 3646
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Elva gümnaasiumihoone
rekonstrueerimisprotsess on alanud
Käimas on Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise
projekt, mille eesmärk on kaasajastada ja remontida
Elva gümnaasiumi ruumid aadressil Elva, Puiestee
tänav 2.

R

ekonstrueerimise
projekt
arvestab eelkõige Elva gümnaasiumi huvidega, muutuva kooliruumi kontseptsiooniga toetava vaimse, sotsiaalse
ja füüsilise keskkonna koosluse
loomiseks ning kasvavaid vajadusi
järgnevateks aastateks.
Rekonstrueeritud maja avamine
on planeeritud 1. septembriks 2023.
Hoone rekonstrueeritav suletud
netopind on 7400,6 m2, millest arvestatakse välja 144m2 juba varem
linnasauna tarbeks rekonstrueeritud ruumid. Samuti viidi juba
varasemalt, tööde esimeses etapis
aastatel 2016–2017, läbi fassaadi ja
ventilatsiooni rekonstrueerimine.
Elva valla arengustrateegias on
Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise projektile ette nähtud 20222023. aastal 3 miljonit eurot. Lähteülesande koostasid 2021. aastal
koostöös Elva gümnaasiumi töögrupp ja Elva vallavalitsuse spetsialistidest koosnev meeskond.
Ülesandest lähtuvalt ehitatakse
ümber ja muudetakse olemasoleva
kinnistu piires õuesõppe ala (teed,
parklad, jäätmekohad, osaliselt
välisvalgustus), muudetakse ruumiprogrammi (fuajee, garderoobid, klassi ja üldruumid), parandatakse ruumide akustilist olukorda
(sh võimla akustika), muudetakse
sisearhitektuurilisi lahendusi (viimistlusmaterjalid, erimööbel, osaliselt sisustus), konstruktiivset osa
(vastavalt normidele) ja tehnosüsteeme (säilitades võimalikult palju
juba rekonstrueeritud osa).

Asendiplaaniline lahendus
Gümnaasiumihoone valminud
eskiislahenduses on asendiplaanil
arvestatud kaasaegse kvaliteetse
ruumi alustega õpilasekeskse tulemuse saavutamiseks. Hoone sissepääsualade ümbrus on suunatud
eelkõige jalakäijatele ja ratturitele.
Hooviala lahendatakse õuesõppealana ning sinna on peale väliinventari loodud ka uus sissepääs
hoonesse, nullkorrusel paiknevasse rõivistusse. Lahendus annab
hoone kasutusele uue võimaluse

ühendada sise- ja välisruum loogilisse sümbioosi. Autoparklad
on kavandatud hoovialast eemale
– kinnistu põhja- ja lõunaküljele.
Kinnistu lõunaküljel lahendatakse
ka olmejäätmete kogumiseks vajalik jäätmemaja.

Hoonesisene lahendus
Suurim muudatus on seoses
nullkorruse ja esimese korruse kasutusega. Nullkorrusele planeeritud garderoob annab võimaluse
esimese korruse fuajeed kasutada
hoones toimuvate suuremate ürituste tarbeks, sest olemasolev aula
on koolipere üritusteks liiga väike.
Fuajees paiknev vaba ala on ühendatud kohviku- ja sööklaalaga, mis
annab fuajee rekreatsioonialale
funktsionaalsust juurde. Aula on
kavandatud jagada kaheks auditooriumiks.
Esimese korruse õppekorpuse
lõunaosasse on kavandatud eraldi
sissepääsuga kaugõppeosakond.
Teisel ja kolmandal korrusel muudetakse rekreatsioonialasid funktsionaalsemateks ja mugavamateks
õpi- ja puhkealadeks ning muudetakse tualettruumide ideoloogiat
(uniboksid). Klassiruumide paigutamisel on arvestatud paindlikkuse
ja multifunktsionaalsusega. Ruume
on võimalik suuremaks ja väiksemaks jagada helikindlate voldikseintega, mille pinda on võimalik
kasutada ka tahvlipinnana.
Projekteerimisel on arvestatud
ligipääsetavuse tagamisega. Hoonesse sissepääsud lahendatakse
panduste ja kaldpindadega ning
hoonesisene korruste vaheline liikumine on hõlbustatud lifti abil.
Hoonesse on projekteeritud invatualett.
Kõikide eskiisidega* saab tutvuda Elva valla kodulehel: blogi.elva.
ee/eskiisid
*Juhime tähelepanu, et tegemist on
esialgsete eskiisjoonistega ning need
võivad veel muutuda.

Tegevusplaan
Praegune õppehoone on rajatud
aastatel 1986-87 ja on seega 36 aastat vana. Aastatel 2017-18 teostati

maja rekonstruktsiooni esimene
etapp, mille käigus rekonstrueeriti
täielikult hoone fassaad, soojustus
ja amortiseerunud tehnovõrgud.
2021. aastal korraldati projekteerimise hange, mille võitjaks osutus
PP projekt OÜ. Projekteerimistöid
teostatakse summas 96 888 eurot
ja seda ajavahemikus jaanuar-mai
2022. Selle aasta jaanuaris sõlmiti
ettevõttega leping ja praegu käivad
projekteerimistööd. Büroo on kaasanud arhitektuuriliste lahenduste
saamiseks TEN-arhitektid. Sama
ettevõte on andnud lahenduse ka
esimesele, juba valminud etapile.
Praegu toimuvad regulaarsed
töökoosolekud, millest võtavad
osa PP projekt OÜ projektijuhid ja
juhtkond, Elva vallavalitsuse liikmed ja arhitekt, Elva gümnaasiumi
töörühm ja juhtkond ning SA Elva
teenused juhataja. Vajadusel kaasatakse veel lisaks eksperte ja valdkonna spetsialiste.
Koolipoolne töörühm koostab
ka ülevaadet sisustuse ja vahendite
vajadustest rekonstrueeritud maja
avamiseks.

Inspiratsioon
Projektimeeskond on külastanud
erinevaid uusi ja silmapaistvamaid
koolimaju üle Eesti, otsides sobilikke ja rakendatavaid lahendusi Elva
gümnaasiumi projekti jaoks. Kohtutud on koolijuhtidega ning kõik
kogutud tähelepanekud ja soovid
on edastatud ka projekteerijale. Eriliselt on silma jäänud näiteks Paide
gümnaasiumi ja Tartu Annelinna
gümnaasiumi maja.

ELVA GÜMNAASIUMI HOOVIALA
ESMASED ESKIISID.

Õppetöö ja huvitegevus ehitusperioodil
Elva vallavalitsuse ja Elva gümnaasiumi koostöös töötatakse
praegu välja õppetöö ümberkorraldamise kava rekonstruktsiooni
perioodiks (üks aasta). Kaalutakse
erinevaid variante: õppetöö viimist
kahte vahetusse Tartu mnt 2 koolihoones, võimalikke teiste asutuste
ja auditooriumite kasutamist Elva
linnas, aga ka distantsõppe võimalikku suurendamist (gümnaasiumi
osas).
Aktiivselt suheldakse ka gümnaasiumi pinnal tegutsevate spordiklubidega, nende esindajatega ja
Elva gümnaasiumi hoolekoguga, et
leida sobivaid ruume ja lahendusi
spordi- ja huvitegevuste jätkumiseks.

Ajakava
• jaanuar – mai 2022: Projekteerimislepingu allkirjastamine ja
projekteerimine; võimalikud logistilised ja korralduslikud etteval-

mistavad tegevused ehitusperioodi
alguseks;
• mai 2022: Projekti valmimine ja
ekspertiis;
• juuni – juuli 2022: Ehitushanke
väljakuulutamine ja kestus;
• augusti esimene pool 2022: Ehitushanke lõpp;
• augusti teine pool 2022: Ehitustööde algus;
• juuli 2023: Ehitustööde planeeritud lõpp (ehitusperioodiks planeeritud 11 kuud);
• juuli – 31. august 2022: Kooli avamiseks ettevalmistav periood ja tegevused;
• 01.09.2023: Rekonstrueeritud
maja avamine.
Lisainfo:
Ehitusküsimused: Margus Ivask,
arendusjuht (margus.ivask@elva.
ee / 506 8687)
Õppetöö ümberkorraldusega seotud küsimused: Heiki Hansen, abivallavanem (heiki.hansen@elva.ee
/ 527 3646)
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Piirkonnakogude valimised
toimuvad 11.–17. aprill
Elva valla piirkonnakogu valimisteks sai kanditaate
esitada kuni 27. märtsini. Paraku ei laekunud Elva
linnast ja Konguta piirkonnast piisavalt huvilisi,
mistõttu piirkonnakogude valimised nendes
piirkondades lükkuvad edasi.

P

iirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks
ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning
kohaliku initsiatiivi ja identiteedi
hoidmiseks moodustatav valla ühe
piirkonna esinduskogu.
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude valimised
toimuvad 11.–17. aprillil VOLIS
keskkonna vahendusel ja valla teenuskeskustes nende lahtioleku aegadel. Teenuskeskusesse hääletama tulles tuleb kaasa võtta pildiga
isikut tõendav dokument.
Piirkonnakogu valimistel saavad osaleda kõik vähemalt 16aastased rahvastikuregistri järgsed piirkonna elanikud, kõigil on üks hääl.
NB! Hääletada saab vaid oma
piirkonna piirkonnakogu kandidaati poolt.

Piirkonnakogude liikmete arv
sõltub piirkonna suurustest, mistõttu:
• Palupera (kuni 2000 elanikku) on
kuni 7 liiget – esitati 10 kandidaati;
• Puhja (2000 kuni 4000 elanikku)
on kuni 9 liiget – esitati 12 kandidaati;
• Rannu (kuni 2000 elanikku) on
kuni 7 liiget – esitati 7 kandidaati;
• Rõngu (2000 kuni 4000 elanikku)
on kuni 9 liiget – esitati 13 kandidaati.
Hääletamistulemuste
alusel
moodustatakse kandidaatide pingerea alusel nimekiri. Nimekiri
moodustatakse kandidaatidest,
kes on saanud vähemalt ühe hääle.
Valituks osutuvad nimekirjast piirkonnakogu kohtade arvule vastav
arv kandidaate, ülejäänud kandidaadid jäävad asendusliikmeteks.

KANDIDAATIDE NIMEKIRI
Palupera piirkonnakogu:
kandidaadi number
Rain Komlev				101
Anne Udeküll				102
Veikko Käos				103
Madis Haug				104
Ain Veemees				105
Artur Lõhmus				106
Mae Juske				107
Triin Pannel				108
Kadri Koddala				109
Aet Treial				110
Puhja piirkonnakogu
Andrus Mäll				111
Madli Tuvike				112
Aarne Salo				113
Jaanus Lauri				114
Kaja Udso				115
Margot Mahla				116
Rainer Banhard				117
Egert Tuul				118
Kristina Ermel				119
Juta Lipmeister				120
Vahur Jaakma				121
Armas-Henneke Räis			122
Oluline on, et piirkonnakogu valimistel osaleks vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest.
Juhul kui osaleb vähem elanikke,
pikendab valimiskomisjon hääletamise aega või korraldab valimis-

Rannu piirkonnakogu		
kandidaadi number
Üllar Kaaver				123
Lea Tuvikene				124
Hille Andressoo			
125
Meeri Metspalu				126
Viive Vink				127
Tiia Runthal				128
Aivo Kapten 				129
Rõngu piirkonnakogu
Mari-Liis Vanaisak			130
Heilo Altin				131
Raul Simson				132
Laine Meos				133
Kalev Jago 				134
Andres Luik				135
Sirle Lüüs				136
Jüri Ilves				137
Indrek Jaal				138
Märt Mõtus				139
Riko Oras				140
Tõnis Leosk				141
Haimar Kallas				142

komisjon uued piirkonnakogu valimised.
Lisainfo ja link hääletamiskeskkonnale on leitav valla kodulehel
www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised.

Lisainfo:
Kertu Vuks,
abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086

Elva vald sai toetust biokonteinerite ja
kiirkompostrite soetamiseks
Biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete
üleandmine jäätmevedajale või alternatiivina
kinnistusisene kompostimine muutub Elva vallas
kohustuslikuks hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

E

lva vald taotles toetust
Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK)
jäätmete liigiti kogumise
lahendamiseks ning sai positiivse rahastusotsuse. Esialgsete plaanide kohaselt soetatakse
toetuse abiga 122 kiirkompostrit ja 106 biofilterkaanega biojäätmete konteinerit.

Kodukompostreid ja biojäätmete
konteinereid saab taotleda Elva vallas asuvatele kinnistutele, mis on
liidetud korraldatud jäätmeveoga
ja kus on olemas rahvastikuregistri
andmete kohane elukoht vähemalt
ühel isikul. Eelisjärjekorras saavad
kompostreid taotleda tiheasustusaladel elavad elanikud (nt Elva
linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik,

Rannu alevik, Puhja alevik).
Taotlemise täpsemad tingimused avaldame koos taotlusvooru
avamisega, mille algus sõltub hanke edukusest. Vastavalt teiste valdade praktikale, käib kompostrite
ning konteinerite jagamine lepingu
alusel ning väikese omafinantseeringu toel.
Märtsis toimus kompostrite ning
konteinerite pakkujate leidmiseks
hange. Hange on küll lõppenud
aga tulemused on veel selgitamisel.
Kindlasti ei pea kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite
omanikud muretsema kui neil ei
ole eelnevaid teadmisi komposteerimisest. Projekti raames toimub ka

komposteerimiskoolitus ning on
välja töötatud juhendid ning flaierid asjakohase infoga.
Keskkonnainvesteeringute keskus toetas projekti 34 981,82 euroga, projekti eeldatav kogumaksumus on 41721,60 eurot.
Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.
Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee
tel 5305 2500

ELVA VALLAVALITSUSE
BIOJÄÄTMETE
KONTEINER.

Foto:
erakogu
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Elva valla noortekonverents
#Kriis tuleb taas
Elva valla noortevolikogu korraldab teist korda Elva
valla noortekonverents #Kriis-i. Sel aastal toimub
üritus 21. aprillil Rõngu rahvamajas.

E

lva valla noortekonverents
#Kriis on Elva valla noortele suunatud konverents,
kus võetakse luubi alla ning
räägitakse noortele osalejatele ühiskonna ühe põletavama teema kohta – kiusamisest, täpsemalt kooli- ja
küberkiusamisest.
Konverentsil
selgitatakse ning haritakse noori
sellest, miks tekib kiusamine, kuidas tunda ära kiusamist ning kuidas käituda siis, kui kedagi kiusatakse. Samuti jõutakse selgusele
mida tunneb kiusaja ning ka kiusatav sisemiselt.
Konverentsile
on
kutsutud
esinema nii politsei, sotsiaalmeedia
suunamudija,
koolipsühholoog
kui ka üks noor, kes on kiusamist
omanahal läbi elanud.
Noortevolikogu
korraldab
noortekonverentsi
just
sellel
eesmärgil, et vähendada kiusamist
läbi erinevate meetmete Elva valla
noorte seas. Kiusamist näeb meist

igaüks enda kõrval igapäevaselt.
Olgu selleks koolis toimuv
kiusamine,
küberkiusamine
või koguni töökiusamine. Kuid
julgus ja oskus midagi teha selle
ära hoidmiseks või lõpetamiseks
puudub. Samuti puudub noortel
teadmine, kuidas mõjub kiusamine
vaimsele tervisele. Noore vaime
tervis saab kiusamise käigus, olgu
noor siis kiusaja või kiusatav, vägaväga palju kahjustada.

T

KAS TEADSID, ET ELVA
VALLAL ON OMA RAADIO?
orienteeruv lõpp on kella
14.30-15 vahel. Osalejatele on
vastavalt vajadusel tagatud
ka transport koolist Rõngu
rahvamajja ning tagasi.
Noortekonverentsile
saab ennast registreerida
ning kogu vajaliku info
leida
koduleheküljelt
noortekonverents.elva.ee.
Kohtade arv on piiratud.
Elva valla noortekonverents
#Kriis tegevuste elluviimist
toetab
Eesti
avatud
noortekeskuste
ühendus
ning rahastab Haridus- ja
teadusministeerium
ning
Haridus- ja noorteamet.

Elva valla raadiost leiad
iganädalaselt lühidaid ja vahetuid
ülevaateid erinevatest Elva valla
teemadest, erinevatelt Elva valla
inimestelt. Aeg-ajalt saad kuulata
ka pikemaid arutelusid.
Lisa Elva valla raadio oma
podcast’ide nimekirja ja kuula
mugavalt kodukohaga seonduvat
infot seal, kus parasjagu oled.
Viimastes saadetes räägivad:
• Marek Pihlak Südaööjooksust ja
Elva kohvikutepäevast;
• abivallavanem Kertu Vuks
Elva valla arengukavast ja
eelarvestrateegia koostamisest;
• ennetustööspetsialist Karmen
Paavel üldisest kriisivalmisolekust;
• projektijuht Kristi Liiv
noortegarantii tugisüsteemist Elva
vallas.
Kuula Elva valla raadiot siit:
raadio.elva.ee

Elva jaamahoones läheb
elu jälle käima
ähelepanelikud Elva
valla inimesed on ilmselt märganud, et Elva
jaamahoone aknal seisab silt „REMONDIKS SULETUD“
SA
Elva
kultuur
ja
sport, kelle üks ülesanne
on muu hulgas piirkonna
turismielu koordineerimine ja
edendamine, on otsustanud
Elva jaamahoonele uuesti
elu sisse puhuda. Ajalooline
muinsuskaitse objekt vajab
igal juhul säilitamist ja
aktiivses kasutuses olemist.
Aasta esimeses kvartalis
sai algust tehtud ruumide
värskendamisega,
remontööde aktiivne periood
jääb aprilli. Peale selle on
välja kuulutatud mööblihange

2019. aastal toimus samanimeline
noortekonverents
Rannu
rahvamajas. Tol korral korraldas
seda Elva valla noortevolikogu
esimene
koosseis.
Siis
olid
esinejad kohalikud Elva valla
noortekeskuste ja koolide töötajad.
Teema oli alguses samuti kiusamine
kuid keskendus ka erinevatest
kriisidest väljatulemisele. Oma
loo rääkisid Mari-Liis Vanaisak,
Kristjan Moorast, Robin Paring ja
Karin väljaots jpt.
Noortekonverents
#Kriis
algab 21. aprilli hommikul kell
8.30 kogunemisega. Terve päeva
vältel esinevad erinevad ja väga
mitmekülgsed inimesed kiusamiste
teemadel noortele. Konverentsi

LÜHIDALT

ning majale otsitakse särasilmset
koordinaatorit.
„Kogu ettevõtmise eesmärk
on välja arendada turismi- ja
loomekeskus Elva valla kohalikele
inimestele ja meie külalistele“
rääkis sihtasutuse juhataja Ivi
Tigane. Eelmisel aastal loodi
turismibränd Elav Elva ning
olemegi
omakeskis
hakanud
arendatavad keskust nimetama
„Elav Elva keskuseks“. Lõplik
nimetus koosloomes arutelus valla
ettevõtjate ja loomeinimestega,
kelle vajadusi silmas pidades seda
keskust arendada soovitakse.
Kokkuvõtlikult
peab
jaamahoonest kujunema Elva valla
visiitkaart, kuhu võiksid esimesena
sattuda meie Lõuna-Eesti külalised,
Eesti siseturistid ja loomulikult
väliskülalised.

Jaamahoones soovime müüma
hakata kohalike ettevõtjate ja
loomeinimeste tooteid ja teenuseid
ning
korraldama
erinevaid
töötubasid ja koolitusi. Keskuses
peaks mõnusalt saama aega veeta
ühistransporti ootavad inimesed,
planeeritakse luua võimalused
kaugtööks.
Loomulikult
saab
keskus
oleme koht, kust saab tellida
kohaliku giiditeenust ja saada
informatsiooni kõikide vabaaja
veetmise ja puhkamise võimaluste
kohta. Turismiinfo edastamine saab
samuti kaasaegse vormi erinevate
audio ja digilahenduste näol. Otse
jaamahoone tagant on võimalik
suunduda Väiksele väerajale ning
keskusest saab edaspidi selle kohta
ka täpset infot ja juhiseid.
Muu hulgas soovime hakata
müüma
ka
erinevaid
Eesti
disainitooteid
ja
huvitavaid

ELVA JAAMAHOONE.

turismimeeneid.
„Soovime,
et meie juurde leiaksid tee ka
kohalikud Elva valla inimesed, kas
kingituse soetamiseks või muidu
uudistamiseks,“ lisas Elva valla
turismijuht Moonika Einaste. Äsja
Elva vallavalitsusel külas olnud
Jõgeva
valla
delegatsiooniga
sündiski idee, et tuleks igati
ära
kasutada
meievahelist
rongiühendust ja mõelda välja

Foto: Kayvo Kroon

omanäolise
kultuuri
ja
matkareise.
Kogu keskusele lisab väärtust
ka peagi suvehooajaks uksed
avav kohvik Elwa ja Elwa
burger.
Lisainfo:
Moonika Einaste, turismijuht
moonika.einaste@elva.ee,
tel 5353 6329
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Elvale anti Itaalias üle Euroopa
parima spordilinna tiitel

LÜHIDALT

OODATAKSE OSALEMA
MAAL ELAMISE PÄEVA
ARUTELUÕHTULE

21. märtsil anti Elvale Torinos, Itaalias toimunud

Valla kultuurijuhtide
koosolekul otsustati jagada
Elva valla Maal elamise
päeva korraldamine aastate
lõikes erinevate piirkondade
vahel. Nii said 2022. aastal
ülesandeks korraldada Maal
elamise päev Rõngu, Aakre,
Palupera, Hellenurme, Kirepi
piirkonnad. 2023. aastal
Rannu, Konguta, Valguta
ning 2024. Puhja, Ulila ja
ümbritsevad piirkonnad.

pidulikul ACES Europe korraldatud XXII
auhinnagalal üle 2021. aasta Euroopa parima
spordilinna tiitel.

T

unnustuse saamise nimel
võisteldi seitsme teise Euroopa spordilinnaga. ACES
Europe otsustas parima
spordilinna auhinna anda Elvale
erakordse töö eest spordivaldkonnas. Pidulikul üritusel võttis kuldse lipu vastu Elva valla spordijuht
Madis Šumanov. Oma kõnes märkis spordijuht, et väljateenitud tunnustuse taga on nii spordiklubide,
treenerite, õpilaste kui ka kogu kogukonna ja valla panus. „Tiitel on
märk aastatepikkusest heast tööst
kogukonnas, kes väärtustab sporti,“ lausus Šumanov.
Elva vallavanem Priit Värv lausus, et tal on siiralt hea meel, et
2020. aastal otsustati Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerida. „Sügav kummardus kõikidele, kes on
andnud oma panuse, et Euroopa
Spordilinnast sai omakorda Euroopa parim.“
Galal osalenud sihtasutuse Elva
kultuur ja sport juhataja Ivi Tigane
tõstis esile tiitliga kaasnenud eelised. „Elva valda on tunnustatud
Euroopa tasemel. Oleme loonud

vaimsuse, kus meie kogukonna
liikmete aktiivsus saab edaspidi
ainult kasvada. Auhind tähendab
kindlasti ka suuremat huvi meie
piirkonna ja võimaluste vastu,“
rääkis ta.

Tunnustatud koostööpartner
Ka nimetas Tigane, et Elva on
tunnustatud koostööpartner nii
Eestis kui ka laiemalt Euroopas.
„Meil on võimalik jagada häid
praktikaid ning osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel. Oleme suurendanud oma
võimalust taotleda toetust Euroopa
fondidest,“ lausus ta.
Šumanov lisas, et tunnustus ongi
eelkõige kui kvaliteedimärk, mille
abil saab Elva nüüd olla aktiivsem
pool rahvusvahelise koostöö suurendamisel ja kontaktide loomisel.
Tunnustuse pälvimisel on väga
suur roll ka sihtasutuse projektijuhil Martin Thomson, kes on olnud
ACES Euroopa ühendusega pidevas suhtluses ja vedanud eest aru-

KULDSE LIPU VÕTSID GALAL VASTU ELVA VALLA SPORDIJUHT
MADIS ŠUMANOV (KESKEL) NING TEMA KÕRVAL ELVA KULTUUR
JA SPORT JUHATAJA IVI TIGANE JA PROJEKTIJUHT MARTIN
THOMSON.

ande koostamise protsessi. Euroopa
parima spordilinna tiitli saamiseks
tuli 2021. aastal esitada kord kvartalis aruanne kõikidest spordiga
seotud tegevustest Elva vallas.
Pidulik üritus toimus Unesco
maailmapärandi nimistusse kantud suursuguses Reggia Venaria
palees. Elva sai oma tunnustuse
koos 50 linnaga. Euroopa 2022. aasta spordipealinnaks kuulutati Madrid (Hispaania) ja Haag (Holland).

Foto: Elva Sport

Euroopa spordilinna tiitlit annab
2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partner, MTÜ ACES Europe.
Elva pälvis eelmisel aastal ainsa
Põhja-Euroopa linnana Euroopa
spordilinna tiitli. Pärast seda võisteldi kogu aasta jooksul seitsme teise Euroopa spordilinnaga, kellest
parimaks tunnistati Elva.
Lisainfo: www.elvasport.ee

M

puudub ümberkeeramise võimalus. Peale selle on vallas ka mitmeid
aiandusühistuid (nt Vehendi küla),
kus kinnistud on tihedalt koos, mistõttu oleks otstarbekam ja säästvam
jäätmeid üle anda ühist mahutit kasutades. Hajaasustuses on toetust
võimalik taotleda vähemalt kolmel
lähedal asuva kinnisasja omanikul
esitades selleks ühine taotlus.
Autoparklate toetuse taotlemine
ei muutu. Autoparklate rajamise
toetuse osas toetuse saajate hulka
ei laiendatud. Seda toetust saavad
endiselt taotleda korteriühistud.

Uus määrus hakkas kehtima
4. aprillist 2022. Elva valla eelarvest
eraldatud toetuse suurus on jäätmemaja ja autoparkla ehitamisel
kuni 50% kogumaksumusest. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt valla
eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Taotlused,
mis on esitatud tiheasustusaladel
paiknevate autoparklate või jäätmemajade ehituseks rahuldatakse
eelisjärjekorras.
Määrusega on võimalik tutvuda
Elva valla kodulehel www.elva.
ee/toetus-jaatmemaja-ja-autoparkla-ehitamiseks või Riigiteatajas.

Nii saavad külastajad ning
osalejad süvitsi tutvuda
ühe kandi võimaluste ning
teenustega. See, et Maal
elamise päev toimub ühes
piirkonnas ei välista, et kogu
valla erinevad piirkonnad
oleksid sündmusel esindatud.
Vastupidi, oodatud
on panustama kõikide
piirkondade esindused.
27. aprillil algusega kell 18
toimub Aakre rahvamajas
teine Maal elamise päeva
aruteluõhtu.
Eelregistreerimine pole
vajalik. Oodatud on kõik,
kes soovivad antud päeva
korraldamisse Elva vallas
omalt poolt kaasa aidata.
Esimene kohtumine toimus
24. märtsil Rõngus, kus
otsustati, et päeva keskseks
punktiks saab Aakre. Muus
osas on avatud arutelu ning
mõtted on teretulnud!

Elva vallas hakkas kehtima uus
„Autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks
toetuse andmise kord“
äärusega
kehtestatakse Elva valla
eelarvest Elva valla
territooriumil asuvate korterelamute autoparklate
ja korterelamute ning eramute
jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord.
Uues määruses laienes jäätmemajade ehitamiseks toetuse
taotlejate ring. Varasemalt on
jäätmemajade puhul toetatud
ainult korterühistute jäätmemajade rajamist. Elva vallas on hajaasustuses piirkondi, kuhu on
jäätmeveokil halbade teeolude
tõttu raske juurde pääseda või
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Lisainfo:
Mari-Liis Vanaisak
Mariliis.vanaisak@elva.ee

ELVA VALLA
ARENGUKAVA
IDEEKORJE

NÄIDE
JÄÄTMEMAJAST.

Foto: Elva
vallavalitsus

Lisaküsimuste korral palume pöörduda Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Margit
Berg-Jürgensi poole telefonil
53052500 või e-aadressil margit.
berg-jurgens@elva.ee.

Algatatud on Elva
valla arengukava ja
eelarvestrateegia 2030
koostamine, mille raames
soovime kaardistada Elva
valla arendusvajadusi ja
koguda ideid.
Selleks on koostatud
küsimustik, millele ootame
tagasisidet 17. aprillini.
Küsimustik ja lisainfo
veebilehel www.elva.ee/
arengukava-2030-koostamine.

6

Elva valla leht

11. aprill 2022 Nr 110

KULTUUR

„See oli meie noorte kõige madalama kihi
labane väljaastumine ja kontserdi labastamine“
Elva rockfestival 50 aastat
11. juunil 2022. aastal
tähistab Elva esimese
Eesti rockfestivali 50
aasta juubelit.
RISTO LEHISTE
EESTI MUUSIKA KUULSUSTE KODA

V

aevalt, et oskasid toona lavale astunud ansamblid või
lava eest ekstaasis väänlev
rahvas loota, et pool sajandit hiljem on sellest kontserdist saanud legend, Eestist vaba riik ning
tookord päris karmide tagajärgedega kontserti meeles peetakse ning
suure festivaliga tähistatakse.
Eesti biit- ja rockmuusika
ajaloost on kirjutatud päris mitmeid
raamatuid, püüdes tabada nii
muusikute kui sociumi meeleolusid.
Ka Elva sõpruskontserdist on
kirjutatud ja meenutatud. 11
ansambli osavõtul korraldatud
kontsert tõi ilma igasuguse
avaliku reklaamita Elvasse kokku
väidetavalt 5 000 inimest. Võibolla
on tegemist liialdusega, aga

päris kindlate allikate väitel said
sellel kuumal „hipisuvel“ kokku
inimesed Eestist, Lätist, Leedust ja
Venemaalt. Hoolimata võimude
püüdeist festivali kohta käivat
infot summutada ning Tallinna
ansamblite kõrvalejäämisest oli
pidu väga vinge. Fotodelt võib
näha, et vähemalt mõne tunni
jooksul said inimesed end vabalt
tunda, unustada igapäevased
mured ja lihtsalt nautida muusikat.

Ees ootas karistus

Make love not war oli kauge
Vietnami sõja kaja okupeeritud
Eestis, mis 50 aasta tagust vaimsust
päris täpselt edasi andis. Hetke
vaba, ekstaatiline õhustik harras
noori endasse. Täpselt sama moodi
andis pealkirjas ära toodud tsitaat
1972. aasta ajalehest „Edasi“ aimu
sellest, mida vanem generatsioon
ning võimud sellest ettevõtmisest
arvasid. Eks lähitulevikus ees
ootavat karistust aimasid ka
kontserdi korraldajad Kalev Eek ja
Artur Vuks. Nii Tallinna 1967. aasta
jazzfestivali, 1968. aasta Kosmose
kontserdi kui 1969. aasta Tartu
üliõpilaspäevade tagajärjed olid
kõigil meeles. Kui olid populaarne,
siis järelikult keelati sind ära,

karistati. Kõik see juhtus ka Elva sõpruskontserdi
järel. Enamik muusikuid ja lava ees olnud noori
ei adunud, mis oli selle kontserdi hind vastutajate
jaoks.
Kuid ikkagi tehti taunitud muusikat, korraldati
kontserte, festivale, ikkagi püüti leida võimalusi
mässamiseks. See paar tundi ekstaasi, muusikat,
populaarsust ja vabaduse lõhna kaalus üles
järgnevad repressioonid, mida korraldajad ning
tihti ka ansamblid pidid taluma. Ju siis see asi oli
seda väärt.

Ajalooline kontsert

Lugupidamisest Eesti rockmuusika sünni
aastate vastu korraldavad Eesti muusika kuulsuste
koda ning SA Elva kultuur ja sport selle aasta
juunis selsamal lauluväljakul ajaloolise kontserdi,
kus astuvad üles 1970. aastate tegutsenud Eesti
rockansamblid nii originaalkoosseisus kui
ka tribuutansamblitena. 14 ansambli seas on
mitmeid neid, kes ka ise 50 aastat tagasi laval olid,
kui ka neid, kes sel kümnendil Eesti muusikasse
oma jälje vajutasid. Fix Trio 72, Kogudus, Fööniks,
Meie, Optimistid, Teravik, Syrius on ainult pool
sellest nimekirjast, kes aitavad Eesti esimese
rockfestivali suurt juubelit väärikalt tähistada.
Päris kindlasti on tegemist sellise kontserdiga,
mis toimub üks kord ajaloos. Kõik need legendid
koos samal kontserdil, musitseerimas ning
avaldamas austust Eesti rockmuusikale.
Loodame, et seekord ei saa festivali korraldajad
töökohast kinga ega kollektiivi valju noomitust…

Kodukant me südames – uus suvelava ja
värske suvelavastus on tulemas

E

lva on imeline kultuuripaik. Eelmisel suvel avanes rahvale SA Elva kultuur ja sport õhutusel võimas suvelava
Tartu mnt. 3 õuealal koos LendTeatri suure suvelavastusega “Kuningal on külm” (lavastajad Katrin Pärn ja
Janek Savolainen, ühes peaosas Jan Uuspõld). Sel aastal saab
Elva juurde ühe mõnusa ilmastikukindla suvelava – Teater
NUUTRUM avab Verevi Motelli kuurilava suvelavastusega
“Kiri kodukandist” (lavastaja Jaanus Nuutre, osades Viire
Valdma ja Eva Püssa), mille kirjutamiseks on dramaturg Andra Teedele ainest andnud Elva inimesed oma mälestuste ja
meenutustega elust Elvas.
Peatselt avatav hoone on saanud uhiuue kena logo. Verevi
Kuurilava nimel kõneles Aire Pajuriga (LendTeater) Verevi
Motelli tegevjuht Liis Arujõe.
Elva endise pioneerilaagri söökla on ehitatud 1970.
ndal aastal. Kas see maja on ka vahepealsetel aegadel, kui
pioneerilaager enam ei tegutsenud, kasutust leidnud?
Liis: Pärast pioneerilaagri sulgemist on sööklamaja seisnud
pikalt tühjana ja pakkunud eelkõige tuge Verevi Motelli
majandusruumidele. Vahepealsel ajal toimusid sööklamajas
ka noortepeod, kuid noorte kasvades kasvasid ajapikku
ka peod majast välja. Praeguse ajani on sööklamaja olnud
hellitavalt lihtsalt kuur.

Kuidas sündis idee teha vanast sööklamajast Verevi
Kuurilava?
Mõtet Kuurilava sünnist oleme veeretanud juba mitu aastat.
Aastaid tagasi planeerisime sinna ka restorani, kuid segased
olud ümbritsevas maailmas panid plaanid pausile. Sel kevadel
võttis meiega ühendust Jaanus Nuutre (Teater Nuutrumi
juht ja lavastaja) mõttega mängida Verevi Motelli terrassil
suveetendust. Kui Jaanus kohale tuli, siis muidugi näitasime
talle motelli terrassi ja aeda, aga soovisime ka, et ta vaataks
korraks kuuri uksest sisse. Jaanusele meeldis kuur isegi rohkem,
sest see koht oli etendusele palju sobilikum – stiilipuhas ja
originaalne. Meil on väga hea meel, et saame Verevi Kuurilava
uksed külastajatele lahti teha.
Suvine Elva saab juurde uue esinemispaiga. Milliseid
võimalusi Kuurilava pakub, milliseid sündmusi on kavas
Kuurilaval korraldada?
Verevi Kuurilava loodab suvisele Elvale pakkuda kõike, mida
fantaasia lubab. Kuurilava sobib nii etendusteks, tantsupeoks
kui ka kontserdi korraldamiseks ja annab ka Verevi Motelli
terrassikontsertide suvisele sarjale edaspidi vajadusel hoopis
ilmastikukindlama vormi. Oleme loonud Eestimaa suvele
väärilise vastase, et nautida kultuuri veelgi muretumalt.

VEREVI KUURILAVA ELVAS.

Foto: erakogu

Millal
on
oodata
nostalgiahõngulise
K(ult)uurilava avamist?
Verevi Kuurilavale lükkab hoo sisse Teater
Nuutrum oma südamliku suvelavastusega "Kiri
kodukandist" koos Viire Valdma ja Eva Püssaga.
Lavastus esietendub juba 9. juunil ning mängitakse
Kuurilaval kaheksal korral – seega ootame igat
elvalast meile külla!
Aire Pajur
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KOGUKOND

Rõngu kandis hakkab
asju juhtuma

seljatud ning üle pika aja saab planeerida sooja suvesse vahvaid tegevusi ja sündmusi, kuhu on oodatud külalised siit ja sealtpoolt.

Maitseelamused ootavad puhvetitepäival

MARI-LIIS VANAISAK JA
KÕDUKÜLA NING RÕNGU
RAHVAMAJA MEESKOND

A

RÕNGU KANDIS HAKKAB
ASJU JUHTUMA

Foto: erakogu

JüriÖÖ orienteerumise. Alates kella 21
on Rõngu rahvamaja sisehoovis avatud
mõnus Jüripäeva lebola, kus mängib
muusika, põleb lõke ja vahvate lauludega
on kohal Erle Mägi laululapsed.
Orienteerujatele on tulemas kaks trassi
– täiskasvanutele ning noortele. Rohkem
infot leiab juba jooksvalt Facebookis
MTÜ Kvaliteetaeg lehel.
Mai kuus tuleb peale kaheaastast
pausi taas Rõngu Kihelkonnapäev (21.
mai) Toimumas on laat, kuhu saab iga
kaupleja end kohe-kohe registreerida

Emakeelepäev
Põhjala talus

Rannu lasteaed Naerupesa Mesimummi rühm
veetis emakeelepäeva Põhjala talus.

L

aste silmad lõid särama
juba Põhjala talu sildi juures. Kui talusilt tõmbab
niipalju tähelepanu, siis
võib aimata, et ees ootab põnev
tutvumine taluga. Särasilmne
perenaine Aire astus hoogsalt
Rannu lasteaia matkasellidele
vastu. Juhatanud külalised taluõuele tegi matkajuht ülevaate sellest, kuidas loomade eest
hoolitsetakse ja missuguseid
tööriistu talus kasutatakse. Perenaise Aire ja laste vahelise
vestluse käigus rikastus laste sõnavara. Perenaine oli lastega su-

KONVERENTS „ÄRA MIND LAHTI
LASE – KASVAMINE KÄRGPERES“

numbril 5669 0271 (Ele). Meelelahutuseks toimub vahva
isetegevuslaste kontsert, spordisõpradel on võimalus
taas Kihelkonnajooksul üksteisega mõõtu võtta. Päeva
lõpetab sulni muusika ja heleda häälega Rolf Roosalu
kontsert Rõngu kirikus. Uuri lisa elvakultuur.ee lehel
või Facebookis Rõngu rahvamaja lehel.

Tundub, et praeguseks on Covid järjekordne laine

vasime Rõngu rahvamajas 20.märtsil koos
kohaliku kogukonnaga
maalinäituse „Kogukond
maalib“. Näitus oli sedavõrd eriline, et valminud maalid olid kõik
kohalike kogukonnaliimete tehtud.
Koos käidi kolmel nädalavahetusel
erinevates Elva valla piirkondades
ning tubli juhendaja, Triin Pannel
(Triini Hobinurk), käe all said kõik
kätte õiged nõksud ja tehnikad, et
valmis teha oma enda maal. Kõikidest valminud maalides pandi
kokku kodukootud ja armas näitus „Kogukond maalib“. Õpitubade toimumist ja näituse valmimist
toetas Kohaliku omaalgatuse programm.
Vaadates nüüd kiirelt tulevikku
ja olles ka ise elevil, mis asju kõik
juhtuma hakkab, siis 23. aprillil,
Jüripäeval, korraldame koostöös
MTÜ Kvaliteetaja meeskonnaga

LÜHIDALT

heldes siiras ja hooliv ning ta kuulas hoolega laste eelnevaid teadmisi
talus tehtavatest tegevustest.
Mesimummi rühm veetis talus
kaks tundi ja see oli igati sisukas
ning lastepäraselt organiseeritud.
Ka täiskasvanutel oli huvitav ja tore
päikeselisel päeval taluõuel aega
veeta. Lastele korraldatud aardejaht
oli väga hästi läbimõeldud ja väga
hea teostusega, sealhulgas ka kogu
materjali valik. Õpetajad kasutasid
võimalust ja ostsid seebitalust
kitsepiimast ning ravimtaimedest
valmistatud
lõhnavaid
seepe.

Rõngu kandi suvesündmuste pärl on kindlasti 11.
juunil toimuv Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv,
mis sel aastal lõpeb suure rahvapeoga Hiugemäel.
Päeval avavad uksed ja koduhoovid, isegi küüni
eriilmelised kodukohvikud, mis ootavad külastajaid
nautima angerjasuppi, koduleiba või maitseb hoopis
suus sulav sushi… Kindlasti leiab maiustamist igale
toidugurmaanile või lausa kriitikule.
Iga puhvet pakub peale erinevate maitseelamustele
tegevusi ja üllatusi kogu perele. Samuti saab päeva
alguses hoo sisse järjest suurema osalejate arvuga
templimäng. Nimelt tuleb külastada päeva jooksul
kindlat arvu puhveteid, sooritada ost ning seeläbi
koguda templeid. Kõikide osalejate vahel loositakse ka
sel aastal välja vägevaid auhindu.
Täpsem info, mis kohvikuid sel aastal külastada
saab, ilmub juba mais ka Elva valla infolehes.
Kindlasti tasub nüüd haarata märkmik või telefonis
kiirelt lisada kalendrisse 11. juunil toimuv rahvapidu
Hiugemäel. Väravad avatakse kell 20 ja laval astuvad
sel aastal üles Grete Paia (trio), Stefan & Band ja
Smilers. Sooduspileteid saab soetada kuni 15. maini
keskkonnas piletikeskus.ee.
Hoia tegevustel ja värsketel uudistel silma peal
Facebookis Rõngu rahvamaja /Rõngu kandi viie
tee puhvetite päiv ja jälgi meid Instagramis Rõngu
rahvamaja.

Imetleti ka perenaise kootud
pehmet villavaipa.
Mesimummi
rühm
on
koolieelikute rühm, kus käivad
6-7aastased lapsed.
Mesimummi rühm soovitab
kõikidele
nii
Elva
valla
lasteaedadele ja koolidele kui
ka kõikidele teistele huvilistele
Põhjala talu külastust. Kontakti
leiate Põhjala Seebitalu veebilehelt
www.loodusepuudutus.ee.
Mesimummi rühma lapsed
jutustasid pärast matka oma
muljeid, et mida keegi märkas:
• vaatasime loomi, nägin hobust
ja kanu, andsin kanadele süüa, suur
lind oli (see oli kalkun), mängisime
aardejahti;
• seal oli kits, kukk oli, saime
süüa anda hobusele ja kitsele, saime
ühte lindu (kalkunit) paitada, kes
oli väga pehme;
• käisime loomade juures,
võtsime kaasa leiba ja porgandit,

Konverents toimub Elva
kultuurikeskuses 28. aprillil kell 10–16.30
ning on mõeldud lapsevanematele ja
lastega töötavatele spetsialistidele.
Mitte kõik lapsed ei saa kasvada
täiskasvanuks peres, kus temaga koos
elavad ema ja isa. Ligi pooled abielud
lahutatakse ning see toob sageli kaasa
nii lapse kui ka täiskasvanute jaoks palju
segadust, ebakindlust, hirme. Kuidas olla
lapsele toeks nii lahkumineku ajal kui
ka selle järgselt, kus ühel hetkel leiavad
vanemad endale uued kaaslased ning
tekivad uued peresüsteemid?
Seda kõike kuuleme meie esinejatelt:
• Kätlin Ojamets - Sotsiaalkindlustusameti perelepituse koordinaator;
• Karina Lõhmus-Ein - perekonnaõigusega tegelev advokaat;
• Annika Laats - Tallinna Lastehaigla
hingehoidja;
• Rafaela Lehtme - Tallinna Ülikooli
doktorant;
• Karmen Maikalu - Koolipsühholoogide
Liidu juht;
• Kai Räisa – pereterapeut.
Päeva juhib ja arutelu modereerib
ajakirjanik ja saatejuht Urmas Vaino.
Registreerumine kuni 21. aprill.
Osalustasu 35 eurot kohapeal, 25 eurot
veebi teel osaledes.
Registreeru kirjutades
lastejaperekeskus@elva.ee.

MESIMUMMI RÜHMA LAPSED SAID VÕIMALUSE
TUTVUDA PÕHJALA TALU LOOMADEGA.

Foto: Karin Tuvikene

saime loomi toita, mängisime ka;
• me käisime Põhjala talus, ma nägin hästi suurt hobust ja mulle
meeldis aardejaht.
Rannu lasteaed Naerupesa Mesimummi rühm
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2022 - RAAMATUKOGUDE AASTA

Ka väike raamatukogu on olemasolu
väärt – Sangla raamatukogu ja Ivika

S

õites Elvast läbi Rannu või
Tartust läbi Puhja Viljandi
poole jõuame lõpuks Väike
Rakke külla. Kohe maantee
ääres paremat kätt näeme vana
rohekat puumaja. See on endine
Tamme koolimaja, nüüdne Rakke
külaseltsi maja. Selle maja esimesel korrusel väikeses toakeses asub
Sangla raamatukogu, mis on Rannu
raamatukogu harukogu.
Raamatukogu ukse taha jõudes,
astub mulle vastu vanem naine,
kott ajakirjadega käes ja tema kannul tormab haukudes minu poole
pisike armas taksikoer. „Sa oled ju
võõras, sellepärast Reti haugub,“
ütleb nende järel uksele tulnud
Sangla raamatukoguhoidja Ivika
Palo. Tema oma taksikoer ongi.
Reti on raamatukogu külastajate
lemmik ja lapsed on talle isegi raamatuid ette lugenud.
Raamatukogu tuba on tihedalt
täis riiuleid, ometi on Ivika osanud
sättida need nii, et ruumis on valgust ja hubasust. Istun laenutusleti
kõrval olevasse mugavasse tugitooli, võtan kätte Ivika pakutud teetassi ja tunnengi ennast igati koduselt.
Meie vestlus algab:

Kuidas sinust, Ivika, sai Sangla
raamatukoguhoidja?

Raamatukoguhoidja sai minust
ootamatult ja lihtsalt. Pikka aega
Sanglas töötanud Maarika Soots
läks pensionile ja Rannu raamatukogu direktor Viive kutsus mind
tööle. Miks mind, seda peab temalt küsima. Põhjust keelduda ei
olnud, uus väljakutse tundus põnev. 01.09.2018 oli minu esimene
tööpäev raamatukogus. Ega ma
sellest tööst midagi ei teadnud küll.
Alguses tundus keeruline kogu see
raamatute töötlemine ja süsteemis
orienteerumine. Olles aasta töötanud, läksin kutseõppesse. Üle
aastate olin taas õppur ja veetsin
nädalaid täis sisukaid ja pikki päevi
Eesti rahvusraamatukogus. Koroona piirangute tõttu venis kursus
oodatust natuke pikemaks, aga
lõpuks kutsetunnistuse sain 2020.
aasta sügisel. Samuti on mul nüüd
sellest ajast toredaid kolleege, kellega aeg-ajalt suhtleme.

Oled raamatukogus töötanud
üle kolme aasta. Millised on
sinu praegused muljed ja mõtted raamatukogu tööst?

Väikeses maaraamatukogus töötamine erineb päris kindlasti tööst
linnaraamatukogus. Maal ei juhtu
küll tihti, et uksest astuks sisse võõras inimene. Töö siin on kuidagi
isiklikum. Praeguseks arvan juba
teadvat lugejate eelistusi. Vähemalt

talvel. Õigete küttekollete ja sooja
puudumise tõttu on ka klubiliste
ürituste korraldamine vägagi probleemne. Samuti pole arusaamatult
jõudnud majja kiire internet, mis on
õue ammu paigaldatud. Nendele
küsimustele ootaks lahendust.

Mida sa oma elus armastad ja
hindad?

VAADE SANGLA
RAAMATUKOGULE.

ma püüdlen selle poole kogu aeg.
Igav ei ole küll mitte kunagi. Arvan, et väike raamatukogu on oma
olemasolu väärt ka siis, kui lugejaid
ei käi kümnete kaupa. Igas maaraamatukogus ei ole vajadustki hulga
lisateenuste järele. Lugejad Sanglas
arvavad, et kõige tähtsam on, et
nende raamatukogu ikka alles on.
Viimasel ajal olen olnud natuke hädas kirjakasti tulnud koolituskutsete, meeldetuletuste ning koosolekul
osalemissoovitustega, sest hästi ei
jõua järge pidada ja raske on teha
valikut.

Kuidas Sangla raamatukogu igapäevaselt tegutseb? Mida raamatukogu külastajatele pakub?

Raamatukogu on avatud T, N
10–16 ja R 8.30–13. Raamatute tellimisega tegelen ma ise püüdes
arvestada lugejate soove. Uudiskirjandusega saab tutvuda Facebooki
Rakke külaseltsi lehel ja veebiaadressil lugeja.ee. Alati tahaks rohkem
tellida, aga peab arvestama rahalisi
vahendeid. Hetkel on fondi suurus
6 900 eksemplari. Alati on võimalus
soovitud, kuid meil puuduv teos,
raamatukogudevahelise laenutuse
(RVL) kaudu hankida. Kui lugejad
on kõik värske uudiskirjanduse siin
läbi lugenud, on võimalus Rannu
„rikkamast” kogust lisa tuua. Raamatukogus on ka internetipunkt
ühe arvutiga, saab teha paljundusi,
printida ja skaneerida.
Kuna olen ilmselt veel üsna „roheline” raamatukoguhoidja, juhtub
veidraid asju ka. Tuleb kord lapsevanem kohustusliku kirjanduse järele. Raamatust on meil päev
varem juba juttu olnud. Külastaja
on kohal ja mina lähen riiulist raamatut võtma. Ei leia. Lapsevanem
asub oma paarkümmend ja pluss
nooremate silmadega appi. Lappame riiulites raamatuid hoolega, aga
mis kadunud, see kadunud. Inven-

Foto: erakogu

tuur on tehtud pool aastat tagasi,
arvutiprogramm ütleb „kohal”.
Loobume otsimast. Vabandan ja
luban Rannust tuua. Lapsevanem
lahkub. Mina suundun uuesti riiuli
juurde ja leian raamatu täpselt õigest kohast. Raamatu pealkiri oli
„Raamatukogunõid Rosalie”. Võib
olla oligi põhjus pealkirjas.

Mis on sinu lugemislaual praegu? Mida soovitaksid teistele?

Ise ma päris kõiki raamatuid läbi
ei jõua lugeda ja kui ei sobi hetkel, ega pingutama ei hakka, jätan
pooleli. Katsun küll enam vähem
aimu saada kiirkorras. Eriti sobivat
raamatut enda jaoks olen muidugi kõvasti reklaaminud ja ohtralt
tagasisidet saanud. Viimati oli see
Elva raamatukogu lugemisklubi
soovitusena loetud Nina Lykke
„Surmahaigus”. Raamat ise ei ole
sugugi morbiidne nagu pealkirjast
võiks arvata. Samuti on lugejatele
meeldinud Mudlumi „Mitte ainult
minu tädi Ellen”. Argimuredest
väljumiseks sobib hästi hea kriminaalromaan, soovitavalt muidugi
mitte liiga õõvastav. Rootsi psühholoogilised põnevusromaanid on
head, väsimatult soovitan Henning
Mankelli lugeda. Uudiskirjandus
jõuab maal lugejani ilma pikalt järjekorras ootamiseta ja seda ei jõua
nende linnainimestest tuttavad ja
sugulased kuidagi imestamata jätta. Usun, et see polegi tähtis mida
inimene loeb, oluline on, et loeb.
Me kõik oleme ju erinevad.

Milline on praegu kõige olulisem lahendamist vajav küsimus/probleem Sangla raamatukogus?

Rakke külaseltsi maja e. Tamme
koolimaja vajaks küll uut voodrit ja soojustamist. Raamatukogu
asub ühes väikeses ruumis ja hea
tahtmise korral lausa ära ei külmu

Armastan häid raamatuid, teatrit, inglise ja taani filme. Hindan
oma vanu sõpru ja inimesi siiruse,
empaatiavõime ja huumorimeele
tõttu.
Ivikaga on tund aega läinud lennates. Juba lahkuma asudes, kuulen veel Ivika suurest kirest – hobused. Hobused talle lihtsalt väga
meeldivad juba lapsepõlvest peale.
Ta on ise tegelenud ratsutamisega
ja siiani vaatab huviga ratsavõistlusi. „Hmmmm… „ mõtlen „kas
Tartumaa raamatukoguhoidjatel
on hobusepisik!?“ (Kui mäletate,
siis eelmises lehes oli juttu raamatukoguhoidja Elgast, kes alati võib
rääkida hobustest.)
Muide, sel kevadel, kui ilmad
lähevad soojemaks, plaanib Ivika
teha raamatukogu hoovis taimevahetuslaata. Nii et kõik aiandushuvilised, oodake reklaami. Teistel
tasub niisama Sanglast läbi astuda
ja võtta Ivikalt kaasa mõni hea lugemissoovitus.
Ivikaga vestles Pille Rekker Elva
linnaraamatukogust
.

KOLLEEGID IVIKAST:
Viive Rannust:
Ivika on hea suhtleja. Teda
iseloomustavad kultuurihuvid
ja ikka soov midagi juurde
õppida. Ta on ka oma
seisukohtade
tulihingeline
kaitsja.
Urve Elvast:
Ivika on avatud olekuga hea
suhtleja. Vajadusel viib ta oma
lugejatele raamatuid ka Elvast.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Kes on pikima staažiga raamatukoguhoidja Sanglas ja
kui kaua ta siin töötas?
Vastused on oodatud kuni 25.
aprillini e-aadressil: sangla.
raamatukogu@elva.ee või telefonil 745 4746. Õigesti vastanute vahel loositakse välja
auhind.

LÜHIDALT
ARBI JÄRVE ÜMBRUSE
KUJUNDAMISE PROJEKT
OOTAB TOETUSI
Elva linna südames paiknev
Arbi järv ja selle ümber kulgev
rada on vaieldamatult nii
kohalike kui ka külaliste lemmik,
sobides hästi jalutamiseks,
spordiharrastusteks ja lihtsalt
puhkamiseks. Peale keskväljaku
valmimist on Arbi ümbrus
kujunenud üle-eestiliseks
vaatamisväärsuseks.
Järve ümbritsevat rada on
aktiivselt kasutatud õppetööks –
loodusõpetuse tundides
nii lasteaialastele kui ka
kooliõpilastele. Läbi aastate
on paljud linna loodusesõbrad
ning lasteaedade ja koolide
loodusõpetajad soovinud
järve ümbruse mitmekesise
elustiku tutvustamiseks rajada
siia infostendidega tähistatud
loodusrada.
Eesti Looduskaitse seltsi Elva
osakonna ja MTÜ Elva Elama
koostööna ning Kohaliku
omaalgatuse programmi,
Elva vallavalitsuse ja Eesti
Looduskaitse seltsi toetusel on
see nüüd lõpusirgele jõudmas.
Soovime, et infotahvlid ja
stendid, mida kokku on kümme,
saaks valmis Elva sünnipäevaks
7. maiks. Loodusraja infotahvlite
ja stendide sisu on loodud
koostöös linnaelanikest
loodusesõprade ja Tartu ülikooli
teadlastega.
Rajal on kokku kaheksa
infotahvlit ja kaks suurt stendi:
• Saame tuttavaks - Arbi järv;
• Meie oma Pokumaa;
• Inimtegevuse mõju järve ja
kalda ökosüsteemidele;
• Arbi järve taimed;
• Järveäärse madalsoo
loodusväärtus;
• Puud Arbi järve ääres;
• Arbi järve imetajad;
• Arbi järve tähendus Elva
kultuuriloos;
• Arbi järve linnud;
• Arbi järve kalad.
Siinkohal on üleskutse kõigile
elvakatele ja Elva sõpradele.
Kuna toetajate võimalused on
olnud piiratud ja ilmnenud on
olulised lisakulud, siis vajame
veel ka teie abi. Kauaoodatud
projekti edukaks lõpuleviimiseks
vajame lisarahastust 1100
euro ulatuses. Vajame seda
nii tekstide toimetamiseks,
illustratsioonideks, fotodeks,
aga ka seoses toorme
kallinemisega. Ootame teie
toetusi MTÜ Elva Elama kontole
EE647700771001241485.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu
28. märtsi istung

Elva vallavolikogu II koosseisu VII istung toimus 28.
märtsil vallamajas volikogu saalis. Istungist võttis
osa 28 ja puudus üks volikogu liiget.

Ü

levaade Tartu 2024 tegevusest. SA Tartu 2024
Lõuna-Eesti koordinaator
Annela Laaneots andis
ülevaate, missugused on Tartu
2024 eesmärgid, positiivne mõju
Tartule ja Lõuna-Eestile ning milline tuleb programm. Täpsem info
kultuuripealinna tegevustest on
leitavad tartu2024.elva.ee
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni esimehe Aivar Õuna
ettekande 2022. aasta tööplaani
kohta. Põhimääruse kohaselt peab
revisjonikomisjon töötama välja
iga järgneva aasta töökava ja esitama selle volikogule arutamiseks.
Volikogu kinnitas 21.05.2018
määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmise.
Peamised muudatused puudutavad ümberkorraldusi sõnastustes.
Muudetakse kinnitatud teeninduspiirkondi ning täiendavalt täpsustatakse Elva valla asustusüksusi
teenindavate koolieelsete lasteasutuste nimekirja ning täpsustatakse ka maapiirkonda teenindavate

koolieelsete lasteasutuste nimekiri.
Volikogu otsustas lõpetada
Aakre lasteaed-algkool tegevuse. Aakre lasteaed-algkool tegutseb ühe asutusena. Lasteasutuses on moodustatud üks liitrühm
1,5-7-aastastele lastele ning põhikool, kus õpe toimub 1.-6. klassis.
2021-2022. õppeaastal õpib Aakre
koolis 4 õpilast. 2022. aasta kevadel
lõpetab üks õpilane Aakre kooli 6.
klassi ning jätkab õpiteed Rõngu
Keskkooli 7. klassis. Aakre lasteaias on liitrühmas 20 last vanuses
1,5-6. Märtsis avati lasteaias täiendav sõimerühm. Lasteaias ei ole sel
õppeaastal sellises vanuses lapsi,
kes lõpetaksid lasteaia ja vajaksid
uuel õppeaastal koolikohta. Nelja
õpilasega koolis on keeruline tagada õpilasele keskkonda, mis oleks
mitmekülgne ning kus õpilasest
saab kasvada iseseisev ja sotsiaalselt pädev isiksus. Selleks, et tagada
ka edaspidi kvaliteetset haridust,
tuleb haridusvõrku vastavalt demograafilistele muutustele kohandada. Selleks otsustati Lõpetada
Aakre Lasteaed-Algkool tegevus

31. augustil 2022. Lasteaia osa lastele tagatakse alates 1. septembrist
2022 võimalus jätkata lasteasutuse
teenuse kasutamist Rõngu lasteaed
Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre lasteaed-algkooli senises asukohas. Aakre lasteaed-algkooli kooli osa õpilastele tagatakse
alates 1. septembrist 2022 võimalus
jätkata hariduse omandamist Rõngu Keskkoolis.
Volikogu tunnistas osaliselt
kehtetuks Mäeselja külas Põhja
ja Lõuna kinnistute detailplaneeringu. Planeerimisseaduse § 140
lõige 1 alusel võib planeeringu või
selle osa tunnistada kehtetuks, kui
detailplaneeringu kehtestamisest
on möödunud vähemalt viis aastat
ja detailplaneeringut ei ole asutud
ellu viima või/ja planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava
kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Põhja ja
Lõuna kinnistute detailplaneeringu
puhul esinevad mõlemad asjaolud.
Detailplaneeringu kehtestamisest
on möödunud ligikaudu üksteist
aastat ning detailplaneeringut ei
ole Lõuna kinnistu osas asutud ellu
viima. Samuti on esitanud Lõuna
kinnistu omanik vallavalitsusele
taotluse, et soovib loobuda detailplaneeringu elluviimisest Lõuna
kinnistu osas.
Volikogu kinnitas Elva valla
piirkondade kuulumise LEADER
tegevusgrupi tegevuspiirkonda
määramise. Elva linn on vallasisene
linn ja seega on uuel Leader programmperioodil Elval samuti õigus
kuuluda ühte Leader tegevusgrupi
piirkonda. Elva valla piirkonnad

kuuluvad LEADER programmperioodil 2023–2027 järgmistesse tegevusgruppidesse:
• Mittetulundusühing Tartumaa
Arendusselts – endise Konguta
valla ja Puhja valla alevikud ja
külad ja Elva linn;
• Mittetulundusühing Võrtsjärve
Ühendus – endise Rannu valla ja
Rõngu valla alevikud ja külad;
• Mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu – endise Palupera valla ja Puka valla Elva valla
koosseisu kuuluvad külad.
Volikogu kinnitas autoparkla
ja jäätmemaja ehitamiseks toetuseandmise korra. Volikogu on
varasema määruse vastu võtnud
22.04.2019. Põhjusel, et vanas määruses tehakse mitmeid muudatusi
teeb vallavalitsus ettepaneku võtta
vastu uus määrus ja eelmine kehtetuks tunnistada. Uues määruses
tehakse võrreldes kehtiva määrusega parandusi sõnastuses ja laieneb
jäätmemajade ehitamiseks toetuse
taotlejate ring. Peale selle viiakse
sisse muudatus, mille kohaselt on
tiheasustusaladel paiknevate korteriühistute taotlused eelistatumad,
kui eelarvelised vahendid toetuse
väljamaksmiseks on lõppemas ning
tuleb teha valikuid raha eraldamise
osas. Autoparklate toetuse taotlemine ei muutu.
Volikogu ei nõustunud Põrgumäe XII uuringuruumi uuringuloa väljastamisega. Elva vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa
andmisest tuleb keelduda, sest uuringutel on ebasoodsad mõjud ja
häiringud kohalikele elanikele ja

keskkonnale. Peale selle on kohalikud elanikud avaldanud vastumeelsust kaevandustegevusele.
Volikogu kinnitas vaideotsus
vaidele „Jõnni uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse otsuse eelnõu kohta“. Vallavolikogu ei
soovi muuta tehtud otsust geoloogilise uuringuga mittenõustumise
kohta ning esindab endiselt kohaliku kogukonna seisukohta, mis on
kaevandamise ja kaevandamise lubamiseks tehtavate eeltoimingute
(sh geoloogilise uuringuloa väljastamine kaevandamise eesmärgil)
vastu.
Volikogu nõustus Kurejärve
liivakarjääri maavara kaevandamisekeskkonnaloale
arvamuse
andmisega. Kõnealusele karjäärile on 2020. a Elva vallavolikogu
andnud nõusoleku alal teostada
geoloogilist uuringut. Tegemist
on varasemalt juba kaevandatud
mäeeraldisega, mis on aastaid seisnud ning kus soovitakse uuesti
kaevandamist alustada. Kurejärve
liivamaardla ei asu looduskaitseega keelualal.
Vallavalitsuse tegevusülevaade.
Vallavanem Priit Värv tegi istungil
ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst ja vastas volikogu
liikmete küsimustele.
Informatsiooni ja sõnavõttude
päevakorrapunktis esitasid kaks
volikogu liiget vallavalitsusele
arupärimised, millele ootavad
vastust nii kirjalikult kui ka suuliselt
järgmisel volikogu istungil.
Järgmine volikogu istung toimub
25. aprillil 2022.

KODULUGU

Elva legendaarne apteeker
Roman Redlich

R

oman Otto Nikolai
Redlich sündis väikeses Lihula asunduses
Läänemaal 14. märtsil
1858. Oma aja kohta oli Redlich
lausa maailmarändur. Alustanud apteekrina Mustvees, kus
sai ka abielumeheks, seadis ta
mõne aasta pärast sammud
Tiflissi ehk praegusesse Gruusia pealinna. Seal kinkis saatus
Romanile kolm poega, aga võttis ära naise. Proua Redlich suri
ebaõnnestunud abordi tagajärjel. Lapsi tuli appi kasvatama
naiseõde, Elva kaupmehe tütar
Maria Kozlova.
Sellega viiski saatus mehe
Elvaga kokku. Maria ostis
Romanile Elvas apteegi ja
kogu perega koliti siia. Roman
hakkas ladina kööki pidama.
Kõik see juhtus 1905. aastal.

On andmeid, et Redlich olnud
enne
Elvaga
kokkusaamist
kümmekond aastat varem ka
Tartuga seotud – talle olevat aastatel
1894–1897 kuulunud mõned Tartu
limonaadivabriku osatähed. Ehk
just seetõttu ja muidugi ka Elva
klientidele meeldimiseks (aga nii
iga õige kommersant teebki) avas
ta otsemaid Elva apteegi juures ka
väikese limonaadikäitise ja hakkas
kihisevat karastusjooki rohupoes
müüma.
Redlich pani uuesti käima ka teise
„tootmisliini“, mis tegi proovid läbi
juba Jürgensoni-Schabachi ajal. Ka
tema hakkas keefirit valmistama.
Miskipärast tekkis arvamus, nagu
Roman Otto Nikolai olnukski Eesti
esimene keefiritootja. Tegelikult
hakati Eestis keefirit müüma hoopis
Kuressaares aastal 1885.
Selle joogi kuivatatud seenekesi

suvitajatena ära leppida ka eestlannast ehk
müüdi
Vene
Impeeriumi kultuuritegelased
apteekides XX sajandi teisel poolel Eestis“), sisaldab ka G. Ponomarjova „untermenshist“ minijaga, kes
üsna laialdaselt, nii et keefiri väga huvitavat uurimust „Elva ja samuti farmatseudi eriala Tartu
valmistamine oli kättevõtmise asi. selle suvitajad“. Tänu uurimuse ülikoolis selgeks sai.
Redlichil aga jätkus nii ette- kui autorile saame lisada veel ühe
Redlich
oli
ka
Elva
värvika seiga meie legendaarse postiteenistuse isa. Postimaja
kättevõtmist küll ja veel.
Kui 20. mail 1907 Uderna apteekri tegemistele. Ponomarjova Elvas ja posti koguminemõisapidaja
Fuchsi
suvila kirjutab, et Tartu maakonna ülema jaotamine vaksalis oli samuti
Elvas maha põles ja oli esimene Žoltkevitši soovitusel, kelle hea ärksa apteegihärra erilise valve
inimohver, võttis Redlich kätte sõber Redlich oli, asutas apteeker all.
ning asutas Elva tuletõrjujate 1910. aastal ka siinse Puhkekoha
Roman Redlich suri 4. juulil
priitahtliku seltsi. Mõistagi oli ta korraldamise seltsi. Sellesse kuulus 1929. Enne siitilmast lahkumist
Foto:
EELMISE AASTA JAANUARIS SÕLMIS ELVA
liiget.TARTU 2024
ka seltsi
esimene president. Uuest 31 VALD
pani ta oma järeltulijatele
Kayvo Kroon
KOOSTÖÖLEPINGU.
Redlich oskas seltsi meelitada südamele, et apteegimajas oleks
ühendusest sai väga populaarne
VASAKULT: ANNELA LAANEOTS, PRIIT MIKK, URMAS KLAAS,
mitmeid
jõukaid
inimesi
– alati apteek ja mitte midagi
Elva seltsielu arendaja.
MARIKA SAAR, MAANO KOEMETS.
kaupmehi,
majaja
veskiomanikke.
See roll oli ühendusel täita
muud.
ka
nö
lihtrahvast.
erakordselt pikka aega – ligi pool Kuid
2020. aasta suvel kolis apteek
sajandit. Veel 1950–1960. aastatelgi Suveprofessoritest astus seltsi Kesk tänaval mõnedkümned
osalesid elvakad just selle juures kolm – Afanasjev, Aleksejev ja meetrid Valga poole. Kalmistu
tegutsevates ringides ja rühmades, Kondakov. Kaugemaid liikmeid oli poolt pole veel suuremat
sest muud punavõimu korraldatud Peterburi eesti kirikukooli direktor müra kostnud. Ju kogub vana
üritused
olid
propagandast A. Brock, kes iga suvi Elvas puhkas. proviisor ikka veel teispoolsuse
Proviisorisaks püüdis kogu musklimaid mehi, et rohuriiulid
iiveldamiseni läbi immutatud.
hingest
kõigi
„kõrgemalpool vana apteegimaja riiulitele tagasi
Elva kunagise disaineri Aurika
Meimre 2011. aastal Moskvas välja seisvate“ ees kummardada, et tarida...
antud kogumikus «Топография pürgida samuti nende hulka. Ju see
Kalju Hook
культуры.
Деятели
русской oli väikese Lihula juudipoisi suur
Koduloo
rubriigis
kirjutab
Kalju
unistus.
Kokkuvõttes
jäi
ta
ikka
культуры – дачники Эстонии»
Hook
Elva
vallaga
seotud
inimestest,
(„Kultuuri
topograafia.
Vene kahe tooli vahele. Ja lõpuks tuli
kohtadest ja sündmustest.
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KOGUKOND

Kaks naist – õnn või õnnetus?

TEATED

Rakvere teater toob 27. aprillil Elva
kultuurikeskusesse komöödia „Oi, Johnny“.

ELVA LINNA SAUN ON AVATUD
PIIRANGUTETA

„Oi, Johnny” on hoogne
lugu, kus ühest valest pääsemiseks tuleb leiutada üha
uusi ja uusi, mässides end
aina enam valede sasipuntrasse. Mõte ja jalad peavad
töötama välkkiirelt, et mitte
vahele jääda.
Johnny on suures hädas.
See selgub juba lavastuse
esimestel minutitel, kui
publik saab teada, et
John
Smith,
Londoni
taksojuht, ei ole ööseks
koju tulnud. Olukorra teeb
eriti täbaraks aga see, et
John’i ootavad murelikult
koju
kõrvutiasuvates
piirkondades kahes kodus
kaks naist, Mary ja Barbara,
mõlemad tema abikaasad.
Loomulikult aga ei tea
naised teineteise olemasolust
midagi. Kui John Smith saab
koju jõudes aru, et tema
peensusteni kalkuleeritud
graafik on õnnetuse tõttu
koost lagunenud ja saladus
ähvardab
ilmsiks
tulla,
läheb lahti võidujooks, et
olukorrast puhtalt välja tulla.
Lavastaja Peeter Raudsepa
sõnul ärkab komöödiameistri
Ray
Cooney
näidendis

Elva saun on avatud piiranguteta. See tähendab, et
koroonatõendit ega -passe enam ei küsita.
Elva saun asub Elvas, Puiestee tn 2 (Elva
gümnaasiumi keldrikorrusel).
Saun on avatud iga neljapäev, reede ja laupäev kell
13–20. Viimased inimesed lubatakse sauna tund enne
sauna sulgemist.
Saunaliste kasutada on 55 lukustatavat kappi ja kaks
eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi. Leiliruumis
võib kasutada kaasatoodud vihta ja samas on ka
võimalus muretseda viht ka kohapealt.
Sauna külastamiseks on tarvis meeles pidada, et sauna
tuleb minna tervena (ei tohi olla haigussümptomeid)
ning saunaruumis võib korraga viibida seitse inimest.

ETENDUS "OI JOHNNY". VASAKULT
MARGUS GROSNÕI JA ÜLLE LICHTFELDT.

Foto: Kalev Lilleorg

Lisainfo telefonil 527 4620
inimene just „tänu” valedele
ellu ja saab oma köidikutest
vabaks. „Vähemalt selle kaks
tundi, mis meie lugu kestab,
saab tegelane elada uljalt ja
panna kõik oma fantaasiad
ja elujõu mängu,” räägib
lavastaja Raudsepp.
Möödunud aastal enim

publikut kogunud ning
armastuse erinevaid vorme
ja värve tutvustav lavastus
jõuab Elva kultuurikeskuses
publiku ette kolmapäeval,
27. aprillil kell 19. Publikut
naerutavad laval Margus
Grosnõi, Ülle Lichtfeldt,
Anneli Rahkema, Eduard

Salmistu, Madis Mäeorg,
Märten Matsu ja Tarmo
Tagamets.
11. mail saab aga taas
Rakvere Teatrit näha ja
kuulda Rannu rahvamajas,
kus etendub kontsertlavastus
„Lihtsalt, rõõmuks“.

GoWorkaBit-i kaudu saab nüüd
kandideerida ka vabatahtlikele
humanitaarabiga seotud tööampsudele

E

estisse on saabunud üle 20
000
sõjapõgeniku, kes vajavad meie abi just siin ja
praegu. Selleks, et pakutud abi oleks süsteemne ja hõlpsasti leitav,
on GoWorkaBit loonud
eraldi platvormi humanitaarabi
projektidele,
kuhu on päevaks, nädalaks või ka pikemalt vaja
appi vabatahtlike.
Veebilehe GoWorkaBit-i kaudu otsitakse erialaspetsialiste ja töökäsi

Saunapileti hinnad:
• täiskasvanu – 5 €;
• pensionär (s.h. töövõimetuspensionär) – 4 €;
• õpilane (vanus 7–18) – 3,5 €;
• laps – 2,50 €;
• perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja
2 last/õpilast) – 11 €.

näiteks vastuvõtukeskustesse ja majutusasutustesse või
toidu- ja esmatarbekaupade
pakkimiseks ja abivajajateni
toimetamisteks ning muudeks sõjapõgenikega seotud
abistavateks
tegevusteks.
Tööampsude juures on kirjas
osutatava abi iseloom, vajalike vabatahtlike arv, asukoht
ja eeldatav tööaeg/vahetused. Valikus on nii väikesed
tööampsud ehk ühekordsed
või paaripäevased ampsud,
samas on võimalik liituda ka
suuremate tiimidega, kus vajatakse abi pidevalt.

Selleks, et olla kursis, kus
ja millal Elva vallas, lähipiirkonnas või Eestis parasjagu
vabatahtlike abi eriti vajalik
on:
1.
Looge endale konto veebilehel vabatahtlik.
goworkabit.com või volunteer.goworkabit.com.
2.
Sisestage enda nimi
ning valige piirkond, kus
soovite vabatahtlikel tööampsudel käia.
3.
Kontrollige
menüüst „Minu CV“ alt, et teil
on kindlasti lisatud oma
kontaktandmed (e-mail või

telefoninumber), et teiega
saaks vajadusel ühendust
võtta.
4.
Kontrollige
menüüst „Minu eelistused“
alt, et teil oleksid vajalikud
teavitused sisse lülitatud
– nii olete koheselt kursis,
kui lisatakse mõni uus tööamps või kui olete mõnele
tööampsule valituks osutunud.
5.
Juhised,
kuidas
täpselt erinevatele tööampsudele kandideerida leiate
vajadusel menüüst „Juhendid“ alt.

LUULEKEVAD 2022 OOTAB LUULETUSI
Eesti luuleklubide liit korraldab traditsiooniks
saanud Luulekevade võistlust juba 39. korda.
Oodatud on võistlusluuletused (soovitavalt 5-6) igas
vanuses luulehuvilistelt, mistahes teemadel, 15. maini
e-aadressile intuitiiv@gmail.com.
Esineda võib ka varjunime all, kuid Eesti luuleklubide
liit palub neile teada anda ka oma õige nime, aadressi,
telefoni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi või kursuse,
täiskasvanuil vanuse ja elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võetakse
ühendust ning paremiku luuletustest avaldatakse
trükis luulevihikuna.
Eesti luuleklubide liit

SIGULDA LILLELAADA KÜLASTUS
Elva Eakate päevakeskus korraldab väljasõidu
Sigulda taime-, istiku- ja lillelaadale
30. aprillil 2022, alustame sõitu kell 7 Elvast, kesklinna
kaubanduskeskuse parklast.
Info ja registreerimine Elva päevakeskuses või
telefonil 518 5437, Anu Uudelt.

ELVA JEHOOVA TUNNISTAJATE KOGUDUS
Reedel, 15. aprill kell 20.15 – olete oodatud kuulama
kõnet Jeesus Kristuse surmast ja selle tähendusest
meile.
Koosolekud toimuvad Elvas Ujula tn 10
kuningriigisaalis. Peale selle on võimalik jälgida
ülekannet internetis.
Info telefonil 527 8545.
JW.ORG
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PUUKOOLI TÖÖLINE

KUULUTUSED
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130

Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge tehnika,
kvaliteetne töö. Lisainfo
tammepalk@gmail.com või tel 510 9827

Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322

Elva E.P.T. AS võtab tööle traktoristi ja suvehooajaks töölisi turbarappa. Tel 515 2586

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
tel 5597 7007

Soovime osta maja Elva linnas. Oodatud
on kõik pakkumised. Tel 55 696 802, e-mail
rwd@hot.ee

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu. www.
igihaljas.ee, tel 56501649
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik
vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks
ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Üldehitustööd: katused, fassaadid ja sisetööd Lõuna-Eestis. eestis.ehitan@gmail.com,
tel 5866 8999
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Hind 3,3 €/kott. Alates 40 kotist
soodushind 3,0 €/kott. Vajadusel transport.
Talita targalt ja telli küte soodsa hinnaga!
Tarm AS, info ja tellimine telefonidel
507 2419, 734 9991
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
www.kasumetsa.ee

Tänavakivi ja äärekivi paigaldus.
Haljastus ja kaevetööd.
Tel 5564 9350,
info@rohelineheakord.ee
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Leidke uusi kliente – kiirelt ja lihtsalt. Valmistan müügitulemuste tõstmisele suunatud
kodulehti ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele. Tasuta nõustamine. Tel 5835 7592
Torutööd. Tel 5595 1141
Massaaž – klassikaline ja spordi, punktiravi,
venitused, liigesravi, kiropraktika, siseorganid pingevabaks. Kui on depressioon, peavalud, pearinglus, unetus, kõrvatinitus, tsüstid
müoomid. Koduvisiidi võimalus,
tel 565 3845
Müüa laagerdunud hobusesõnnikut. Kotid
50-liitrised. 1 tk 3,50. Kohale toomisega.
Tellimine tel 522 0627

Plantex AS otsib oma töökasse kollektiivi
puukooli töölist, kelle töö ülesanneteks on:

Taimede hooldamine ja sellega seotud tööde teostamine;
Taimede istutamine ja ettevalmistamine;
Rekka laadimine;
Erinevad tööd tehnikaga (puude kaevamine, istutamine, põldude
harimine, niitmine jne).

Ootused kandidaadile:

Väga hea füüsiline vastupidavus;
Kohuse-ja vastutustundlikus;
Koostöö-ja õppimisvõime;
Võime töötada nii iseseisvalt kui ka
meeskonnas;
Kasukus tuleb töökogemus või
haridus aianduse valdkonnas;
Pinge- ja keskkonnataluvus;
B-kategooria juhiload.

ÕRNE
REBANE
Tugevat tervist ja veel
tugevamad õnnesoovid
veel pikkadeks
aastateks!
Kallist kauaaegset
sõbrannat
õnnitleb Ingrid

80

Vaheldusrikast ja väljakutsuvat
tööd värskes õhus;
Toredaid ja abivalmis kolleege;
Võimalust rakendada oma
aiandusalast huvi ja teadmisi;
Tunnitasu alates 7€/bruto.

Asukoht:

Elva vald, Pühaste ja Koruste

Huvi korral helistada 5302 1510 või kirjutada
kaspar.semm@juhanipuukool.ee

MÜÜGIL SOODNE NING KVALITEETNE

PUITBRIKETT JA PELLET!

SAADAVAL KA:
KIVISÜSI
TURBABRIKETT
KÜTTEKLOTS

Müüa hobuse kõdusõnnikut 75 L kottides, 6
eurot kott. Kohale toomise võimalus.
Tel 5647 6281

Oi aegu ammuseid,
oi aegu kauneid neid...

Omalt poolt pakume:

KASEKÄBI OÜ
www.kasekäbi.ee

VAJADUSEL KOOS TRANSPORDIGA!

TEL 56683202
info@kasekabi.ee
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib ette tulla muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume kontrollida
elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI HIND
kuni 29. aprill, E–R
kuni 31. märts
EveLeili
Valperi
„Näeb värvi“ Elva
kultuurikeskus
tasuta
Puremaalinäitus
maalide näitus-müük
Puhja
seltsimaja
kell 10–14
kunikuni
29. 31.
aprill,
maiE–R
Aime Uibokand maalinäitus
Rannu rahvamaja
tasuta
Leili Pure maalide näitus-müük
Puhja seltsimaja
tasuta
kell 10–14
Enn Praks, fotonäitus teemal
kuni 31. mai
Elva kultuurikeskus
tasuta
22. märts kell 18
Leedu
tsirkuse
Puhja seltsimaja
10 €
kaduvad
Eestietendus
lood
Raudteeliikluse
teemaline
11. aprill kell 16
Lastefilm mõjude
„Hülgetiim“
Rannu rahvamaja
3,50 € / 5 €
23. märts kell 18
Peedu kooli saal
tasuta
Reky etendus: arutelu
Kunksmoor ja Kapten
12. aprill kell 9.15
Elva kultuurikeskus
10 €
23. märts kell 18.30
Teatriõhtu Trumm
Krabi Külateatriga
Rõngu rahvamaja
5€
Küüditamisohvrite
päeva puhul
pärja
Reky etendus: Kunksmoor
ja Kapten
25.
kell 11
10
Rõngu
tasuta
12.märts
aprill kell
Elva monumendiplats
kultuurikeskus
10 €
asetamine
Trumm
LendTeatri
„Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
12. aprill kell 19
Jareketendus
Kasari kontsert
Konguta rahvamaja
5 – 15 €
25. märts kell 19
8 / 10 €
õnn“
Elva)
14. aprill kell 18
Rütmimaagia
Elva kultuurikeskus
tasuta
26. märts kell 14 ja Korvpall:
OPTIBET
Rahvaliiga
lõuna
Mentorklubi kohtumine:
Elvakultuurikeskus
spordihoone
tasuta
14. aprill kell 18
Elva
16
regioon, poolfinaalid
Investeerimise
alused
30.–31. märts
XIV meeste
Mitteteatrite
festival
Elva kultuurikeskus
tasuta
Jalgpall,
Esiliiga:
FC Elva vs
14. aprill kell 19
Nike Arena Elva
tasuta
Flora U21
1. aprill kell 19
Vana BaskiniFCTeater:
„Uus peatükk“
Elva kultuurikeskus
19 € / 22 €
16. aprill kell 9–16
Naljakuu LAAT
Elva keskväljak
tasuta
Näitus: Enn Praks, fotonäitus teemal
vajalik
1.16.
aprill
– 31.
Elva
tasuta
aprill
kellmai
10
Elva Kabe
2022 kolmas
miniturniir
Elvakultuurikeskus
spordihoone
kaduvad
Eesti lood
registreerimine
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs Pärnu
2. aprill kell 12.30 Korvpall, OPTIBET Rahvaliiga lõuna
Nike Arena Elva
tasuta
Jalgpalliklubi
mängud.
aprillkell
kell1311/ 15 regiooni koha
Külade
KärajadRoofix/SL
Rõngu
rahvamaja
tasuta
17.2.aprill
Elva spordihoone
tasuta
Ehitus vs AMG/RULO (3-4.koht). BC
3. aprill kell 12
Mälestuspingi
avamine Kaljo(finaal)
Ermile Valguta seltsimaja ees
tasuta
Elva vs BC Estiko/Septicum
aprillkell
kell18.30
13
18.3.aprill
aprill
19
5.19.
aprill
kellkell
12.30

19.
aprillkell
kell19
19
5. aprill
6. aprill kell 11
20. aprill kell 16
8. aprill kell 13
21. aprill kell 10
8. aprill
21.
aprillkell
kell19
11
8. aprill kell 19

aprill
8.22.–24.
aprill kell
19

Seenioride
kevadpidu
Film
„Apteeker
Melchior“
Film
KirvesMelchior“
ja Igavese
Film„Kiik,
„Apteeker
Armastuse
Puu“
Film „Kiik, kirves ja Igavese
Film Armastuse
„Kaks tundiPuu“
õnneni“
Väärikate
ülikooli
Noorte mälumänguloeng
õhtu
Lasteraamatute
päev,
külas
on
4.–9.klassidele
jutuvestja
Polina Tšerkassova
Elva
valla noortekonverents
#Kriis
Jutuõhtu
kontsert
Polina
Klaveriõpilaste
võistumängimine
Tšerkassovaga
„Arbi
klaver 2022“
LendTeatri etendus „Ühesugune
õnn“
Jüripäeva
lõbus
matkamäng
Tantsõhtu ansambliga
NÖÖP

Rannu
Rannu rahvamaja
rahvamaja
Puhja
seltsimaja
Puhja seltsimaja

3,505€€/ 5 €
4 €3/€5 €

Konguta
rahvamaja
Puhja seltsimaja
Elva kultuurikeskus
Rõngu rahvamaja
rahvamaja
Rannu
kaminasaal
Rõngu
rahvamaja
Rannu rahvamaja
Elvakaminasaal
kultuurikeskus
LendTeater
(Pikk 73,
Puhja kihelkond,
Elva)
korraldavad Puhja
Rõngu rahvamaja
seltsimaja
ja Konguta

3,50
4 /€5/€5 €
tasuta
tasuta
tasuta
registreerimisega
5€
tasuta
8 / 10 €
registreerimisega,
10tasuta
/ 15 €
pealtvaatajatele
tasuta
võistkonna

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Virko Toomeste
sündis 15.02.2022

Ander Thor Riik
sündis 14.03.2022

Krete-Mi Kalmus
sündis 17.03.2022

Milana Kuznetsova
sündis 03.03.2022

Liivi-Lenna Toomela
sündis 16.03.2022

Kustav Uus
sündis 22.03.2022

Liisbeth Sihver
sündis 10.03.2022

Stefan Kovaljov
sündis 17.03.2022

Adeele Pruun
sündis 24.03.2022

Elva vald mälestab
Irja Kasela
03.02.1944-10.03.2022

Enn Melk
04.02.1953-17.03.2022

Heiki Rammo
25.08.1946-25.03.2022

Eduard Kudu
22.05.1948-12.03.2022

Iia Lammertson
27.11.1975-19.03.2022

Juhan Lukk
09.03.1934-29.03.2022

Juta Suhhareva
30.10.1968-13.03.2022

Urmas Alvere
19.06.1952-20.03.2022

Siiri Aart
26.05.1953-29.03.2022

Aivar Ainsalu
13.06.1962-14.03.2022

Aita Graf
24.04.1929-22.03.2022

Seal kus sulgub eluraamat, algab
mälestuste tee.

Iia Lammertson
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Elva Maxima

Avaldame sügavat kaastunnet
Margitile lastega kalli isa ja
vanaisa

Aleks Aidla
kaotuse puhul.

Elva Spordiliit

Lepatriinu lauluvõistlus 2022
Elva rahvamaja
kultuurikeskus
29. mälumänguturniir Palupera
Avaldame kaastunnet Roosi
Rõngu rahvamaja
22. aprill kell 19
Korvpall: OPTIBET
Rahvaliiga lõuna
karikale
osalustasu
Haadenile kalli õe
Avaldame
kaastunnet
Ilmar
9. aprill kell 14 / 16
Elva spordihoone
tasuta
regioon,
3-4.
ja
1-2.
koha
mängud
Tõnnole
kalli
isa
Õhtu ansambliga Respekt. Värvi
22. aprill kell 20
Puhja seltsimaja
15 €
LendTeatri
etendus „Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
lisab
showtantsutrupp
Väntwõllid
10. aprill kell 16
8 / 10 €
õnn“Hinnomäel
Elva)
23. aprill kell 9
Linnulauluretk
Vapramäe
loodusmaja
tasuta
kaotuse puhul.
Näitetrupp Poolvillased „Veidike
surma puhul.
Start
Rõngu
keskkooli
10. aprill kell 16
Aakre
rahvamaja
10 €
Jüripäeva orienteerumine
mõnusa
õrnust“
23. aprill kell 21
juures ja finiš Rõngu
tasuta
õhtuprogrammiga
Reky etendus:
Kunksmoor ja Kapten
rahvamaja
juures
12. aprill kell 11
Elva
kultuurikeskus
10 €
Rukki 11 elanikud
Tantsukaaslased segarühmast
Trumm
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs Paide
Kolumats
Nike Arena Elva
tasuta
24. aprill kell 12.30
Linnameeskond U21
Eakate puhkeõhtu ansambliga Irena
24. aprill kell 14–17
Elva kultuurikeskus
5€
ja Ivar Hansen
Pillapalla peotuba
35 €, vajalik
27. aprill kell 17.30
Pintselmarkeri õpituba
(Elva, Kesk 19)
registreerimine
Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
Mälestame head, rõõmsameelset
27. aprill kell 18
Maal elamise päeva arutelu
Aakre rahvamaja
tasuta
jääb möödunust mälestus hell...
töökaaslast ja sõpra.
12. aprill kell 19
Jarek Kasari kontsert
Konguta rahvamaja
5 – 15 €
Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee,
Südamlik kaastunne lähedastele.
27.
etendus „Oi, Johnny“
Elva
15tasuta
€ / 17 €
14. aprill
aprill kell
kell 19
18 Rakvere Teatri
Rütmimaagia
Elva kultuurikeskus
kultuurikeskus
see helendav rada, see tähine kee...
Urve ja Jüri, Milvi ja Lembit, Arto,
Jalgpall,
meeste
Esiliiga:
FC Elva vs
Kettagolf:
Terminal
Oil
Annikoru
Mare, Tiia, Ene E.
14.
Nike Arena
Elva
tasuta 30 €
30.aprill
aprillkell
kell19
9
Annikoru
discgolfipark
osalustasu
FC
Flora2022
U21
OPEN
LISAINFO
ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA
VALLA
ÄPIST
1. mai kell 11
Matkamaraton
Elva
kultuurikeskus
tasuta
Jalgpall, meeste esiliiga: FC Elva vs
2. mai kell 19
Nike•Arena
Elva Triinu Paastasuta
Elva vallavalitsus
Toimetaja:
• Küljendus: Kalurileht OÜ • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
Ida-VirumaaVäljaandja:
FC Alliance
ExpressPost
• Tiraaž:
Väärikate ülikooli loeng
„K. Pätsi
roll 6550 • Järgmine leht ilmub 25.04.2022 • Kaastöö esitamise soovist teatada 11.04.2022 kell 15
4. mai kell 11
Elva kultuurikeskus
tasuta
eestlaste jaoks“
Elva Päev „84“ ja kevadlaat, õhtu
7. mai kell 9
Elva keskväljak
tasuta
lõpetab ansambel Player
Tartumaa
08.mai
40. Tartu Maastikumaraton
osalustasu
tervusespordikeskus
9. aprill kell 10

Ilmar Tõnno

Tooni Laut

Viire Tammistu

