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Elva vald tänas spordivaldkonna
2021. aasta parimaid tegijaid
7. aprilli õhtul Elva
spordihoones aset
leidnud pidulikul
galal tunnustati Elva
valla tublisid sportlasi
ja spordivaldkonna
tegijaid.

T

avaliselt on tunnustussündmus toimunud juba
veebruaris, kuid sel aastal otsustati see kõrgete
koroonanäitajate valguses kevadesse lükata. Parimad sportlased
selgusid komisjoni otsusel 2021.
aasta tulemuste alusel, samuti toimus jaanuaris rahvahääletus VOLIS-keskkonnas.
Spordigala juhatasid sisse volikogu esimees Sulev Kuus ning vallavanem Priit Värv ning sündmust
vedas Elva valla spordijuht Madis
Šumanov. Alustati kõige noorematest ning esmalt antigi üle neidude
ja noormeeste kategooriate tunnustused, mis jagunesid järgmiselt:
• Aasta neiu vanuseklassis kuni
12 aastat on Minna Li Mäesepp
(triatlon);
• Aasta noormees vanuseklassis
kuni 12 aastat on Maru Mäesepp
(triatlon);
• Aasta
neiu
vanuseklassis
13–14 aastat on Rahel Mäe
(kergejõustik);
• Aasta noormees vanuseklassis
13–14 aastat on Sander Aan
(jõutõstmine, klassikaline tõstmine, powertrack);
• Aasta
neiu
vanuseklassis
15–16 aastat on Janeli Aan

ELVA VALLA SPORDIVALDKONNA PARIMAD.

(jõutõstmine, klassikaline tõstmine, powertrack);
• Aasta noormees vanuseklassis
15–16 aastat on Mihkel Villem
Kõps (laskesport);
• Aasta neiu vanuseklassis 17–
18 aastat on Katriin Sildnik
(jõutõstmine);
• Aasta noormees vanuseklassis
17–18 aastat on Markus Andreas
Tamm, Martin Elias Tamm
(võrkpall).

Aasta nais- ja
meessportlased
Edasi
liiguti
naisja
meessportlaste
kategooriate
juurde, millele järgnesid ka teised
spordivaldkonna tegijad:
• Aasta
naisjuunior
vastava
spordiala
vanuseklassis
on

Marianne Tavits (laskesport);
• Aasta naissportlane vastava
spordiala
vanuseklassis
on
Marelin Jüriado (jõutõstmine);
• Aasta meessportlane vastava
spordiala
vanuseklassis
on
Meelis Kiisk (laskesport);
• Aasta
naisveteran
vastava
spordiala vanuseklassis on Mare
Külv (kergejõustik);
• Aasta
meesveteran
vastava
spordiala vanuseklassis on Hillar
Loot (laskesport);
• Aasta treener on Jürgen Kuresoo
(jalgpall);
• Aasta spordihing on Peeter Aan;
• Aasta sporditegu on Elva miljon
(SA Elva Kultuur ja Sport, Madis
Šumanov);
• Aasta võistkond on Puhja
Spordiklubi
Barca
U13
tüdrukud.
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Jaak Jänes

„On tõeline rõõm, et Elva
vallal on nii suur ja mitmekülgne
spordikogukond. Meil on väga
palju silmapaistvaid tegijaid väga
erinevatelt aladelt ja erinevatest
vanuseklassidest. Head tulemused
ja edulood inspireerivad ja sütitavad
ka kõiki teisi endale aktiivseid
tegevusi leidma. Elva vallavalitsuse
nimel tänan meie spordiklubide
eestvedajaid, treenereid, sportlasi
ning loomulikult ka toetajaid – ilma
teieta ei oleks me siin, kus me täna
oleme," sõnas Elva vallavanem Priit
Värv.
Kõik
esitatud
nominendid
said kingituseks Euroopa parima
spordilinna logoga kandekotid
ning laureaadid lisaks pusad, millel
kirjas “Elva valla parim sportlane”
ning sportlase nimi, et ikka uhkelt
saadud tunnustust kanda. Aasta
võistkonna liikmetele kingiti sama

kirjaga nokamütsid.
Peale
selle
tunnustati
vallavalitsuse ja SA Elva kultuur
ja sport korraldatud spordigalal
Elva
valla
olümpiasportlasi
Kalev Ermistat, Kevin Maltsevit
ja Kristjan Ilvest ning nende
pikaajalisi
treenereid
Andrus
Ilvest ja Rein Pedajat. Neist igaüht
premeerib vallavalitsus ka 1000
euro suuruse rahalise preemiaga.
Tantsulisi vahepalasid pakkusid
Tõrva tantsukooli HOP Dance
tantsijad ning spordiklubi Airi
ilu- ja rühmvõimlejad. Ametliku
osa lõpetas üllatusesineja Jaan
Roose, kes spordihoone saali kohal
slackline’il hulljulgeid trikke tegi.
19 kategooriale esitati kokku 65
kandidaati. Aasta meesjuuniori
ja Aasta spordisõbra tiitlid sel
aastal välja ei antud.
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ELVA VALLA INFO

Avaneb fassaadide ja
piirdeaedade värvimise
toetuse taotlemise voor

LÜHIDALT

SA ELVA KULTUUR
JA SPORDI
TÖÖKUULUTUSED
SA Elva kultuur ja sport otsib
oma meeskonda turismijuhti
ja Elva jaamahoone
turismiinfo- ja külastuskeskuse juhti.

Sellel aastal on Elva

Särasilmne turistijuht –
ajutiselt ära oleva töötaja
asendaja, kelle ülesanne on
kavandada, korraldada ja ellu
viia Elva valla turismiarengut.
Kandidaadilt eeldatakse kõrghariduse olemasolu, võõrkeelte oskust, projektikirjutamise ja -juhtimise oskust ning
koostöö- ja meeskonnatööoskust.

vallas fassaadide
ja piirdeaedade
värvimiseks võimalik
toetust taotleda perioodil
1. mai kuni 1. juuni.

T

aotlemine toimub elektrooniliselt Elva valla kodulehe
kaudu Spoku-keskkonnas.
Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva
valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetust on võimalik taotleda
ka valla hajaasutusega alal asuvale
elamule ja/või elamu piirdeaia
värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt.
Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja
selle piire, või muu taoline, mis on
avalikust ruumist hästi vaadeldav
ja annab välimuse parendamisel
piirkonnale lisandväärtust.
Toetuse suurus on fassaadide
värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on
toetuse suurus maksimaalselt 200
eurot ning korterelamu värvimisel

Tööle asumise aeg: kokkuleppel juulis 2022.
Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 2. maiks esitada elulookirjeldus koos palgasooviga
ning kirjutada essee teemal
„Väljakutsed Elva valla turismivaldkonna arendamisel“
e-aadressile ivi.tigane@elva.ee.
TOETUS ON MÕELDUD ELAMUTE FASSAADIDE JA
PIIRDEAEDADE VÄRVI UUENDAMISEKS.

maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia
värvimise puhul makstakse toetust
kuni 50% värvi maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 100 eurot.
Toetuse suurem eesmärk on Elva
valla avaliku ruumi visuaalse pildi
korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla

elamute ja piirdeaedade värvimise
toetuse andmise korraga valla veebilehel
Värvimistoetust on Elva valla elanikud kasutanud juba kahel
eelneval aastal. 2020. aastal toetas
vald kolme üksikelamu fassaadi ja
ühe korterelamu fassaadi värvimist
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ning kahe piirdeaia värvimist. Aastal 2021 sai toetuse viis üksikelamut
ning kaks piirdeaeda.
Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole: Jaanika
Saar, tel 53 481 114 või e-aadressil
jaanika.saar@elva.ee.

Vallavalitsus tühistas
piirkonnakogude hääletuse
Elva vallavalitsus otsustas tühistada Elva valla
piirkonnakogude hääletuse tehniliste asjaolude
tõttu.

E

lva valla piirkonnakogude valimine otsustati
korraldada
elektrooniliselt
infosüsteemis
VOLIS, kuid hääletuse läbiviimisel selgus, et hääletust piirkondade kaupa ei ole võimalik
teostada. Kuna infosüsteem
võimaldas kõikidel Elva valla
elanikel valida ükskõik millise

Foto: pexels.com

piirkonna kandidaati, mis oli aga
vastuolus statuudiga, otsustati piirkonnakogude valimiste hääletusprotsess tühistada.
Piirkonnakogude valimise statuuti täpsustatakse hääletuse tehniliste tingimuste osas, st hääletusvõimalus antakse kõikidele Elva
valla elanikele piirkondade üleselt.
Piirkonnakogude valimised lükku-

vad seetõttu edasi maikuu lõppu.
Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonna
piirkonnakogudesse, et maikuus
toimuvad valimised korraldada
kõikides piirkondades samaaegselt.
Kõikide juba registreeritud kandidaatide kandidatuur jääb kehtima ka uuteks, maikuus toimuva-

teks valimisteks.
Elva vallavalitsus vabandab
tekkinud segaduse pärast!
Lisainfo:
Kertu Vuks,
abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
5813 7086

Otsitakse Elva jaamahoonesse rajatava turismiinfo- ja
külastuskeskuse juhti, kelle
ülesanne on kavandada, korraldada ja ellu viia Elva valla
turismiarengut koos valla
turismijuhi ning kogu sihtasutuse meeskonnaga.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel mai lõpus 2022.
Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 2. maiks esitada elulookirjeldus koos palgasooviga
ning kirjutada essee teemal
„Elva valla külastuskeskuse
areng ja võimalused“
e-aadressile ivi.tigane@elva.ee.

Lisainfo:
elavelva.ee
turismijuht Moonika Einaste,
tel 5353 6329
SA juhataja Ivi Tigane,
tel 552 8870

Elva valla leht

25. aprill 2022 Nr 111

Kõik on oodatud Arbi
loodusraja avamisele
Eesti looduskaitse seltsi Elva osakonna algatatud
ja MTÜ Elva Elama egiidi all korraldatava projekti

6. Arbi järve taimed
Järve ääres jalutades tasub tähelepanu pöörata taimedele, mis kasvavad täielikult vees. Nendel taimedel on vees elamiseks mitmeid eripäraseid kohastumusi. Näiteks ei ole veetaimedel vaja nii tugevaid
varsi, sest vees püsib püsti ka nõrgema varrega.

Ka juurte kasvatamisele ei pea nii palju rõhku panema, sest vesi jõuab taime ka lehtede kaudu. Samas
võib esineda erilisi juuri, et hapnikku paremini kätte
saada. Veetaimedel on tihti isemoodi lehed. Mitmel
taimeliigil asetsevad veepinnal ujulehed (näiteks
vesiroos ja vesikupp). Mõnel liigil on kahe kujuga

Kollane vesikupp

Harilik varsakabi

Metskõrkjas

toritena on kaasatud veel mitmed
teised oma valdkonna spetsialistid: geograafiadoktor ja hüdroloog
Arvo Järvet, keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna
peaspetsialist Marju Keis, Terioloogia seltsi esimees Oliver Kalda,
geograaf Krista Noorkõiv.
Fotodega on panustanud Rein
Kuresoo, Randel Kreitsberg, Inna-Inga Kalmus, Iris Reinula, Oliver Kalda ja Ragnar Vutt. Kaardid
ja joonised valmistas Piret Vutt.
Keeletoimetaja oli Mihkel Rünkla,
ingliskeelsete tekstide toimetaja oli
Hella Tani. Nõuandjatena Tartu
ülikoolist entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder, linnuökoloogia
kaasprofessor Vallo Tilgar, terioloogia kaasprofessor Jaanus Remm,
hüdrobioloog Helle Mäemets. Kultuuri-, spordi- ja ajaloovaldkonnas
andsid nõu Leelo Suidt, Anneli
Aan, Eevi Volmer, Inga-Inna Kalmus ja Arvo Järvet.
Tahvlite ja stendide kujundus
on firmalt Salibar. Loodusraja in-

Rohkem infot leiad siit:

In English

Arbi järve ümbritsev loodus on mitmekesine ja
põnev, siin kasvab palju erinevaid taimeliike.
Järves kasvavad kollane vesikupp, valge ja
väike vesiroos, kohati ka ujuv ja ogaterav penikeel ning kähar vesikuusk. Kallastel leidub
pilliroogu, varsakapja, soovõhka, konnaosja,
metskõrkjat. Veidi kaugemal kaldast on palju
angervaksa ning siin kasvavad niitudele iseloomulikud liigid: erinevad ristikud, raudrohi, käbihein, hiirehernes ja mitmed kõrrelised. Järve
ümber võib kohata ka võõrliike nagu väikeseõiene lemmalts ja kanada kuldvits.

Iris Reinula

S

el päeval peab ka Elva linn
oma sünnipäeva ja seetõttu
on tore võtta ette üks ühine
jalutuskäik ümber Arbi järve
koos vastavatud raja loojate ja infotahvlite autoritega.
Rajal paikneb kaheksa infotahvlit ja kaks suuremat stendi. Kokku
kümme peatuspunkti, kus saab
teada midagi uut siinsete loodusväärtuste kohta. Ühel stendil on
toodud ka ülevaade Arbi järve tähendusest Elva kultuuriloos. Peale
selle on võimalik tutvuda põhjalikuma lisamaterjaliga kõigil tahvlitel ja stendidel antud QR-koodi
kaudu. Kõikide tahvlite ja stendide
info on olemas ka inglise keeles.
Raja valmimisse on panustanud
väga suur hulk inimesi. Tekstide
autorid on Tartu ülikooliga seotud
teadlased: looduskaitsebioloogia
teadur Liina Remm, ökotoksikoloogia teadur Randel Kreitsberg,
taastumisökoloogia spetsialist Marianne Kaldra ning maastike elurikkuse spetsialist Iris Reinula. Au-

21. märtsi Elva valla lehes nr 109, avaldasime
artikli, kus teavitasime, et vallavalitsus arutab
bussipeatustele uute nimede andmist.

Rein Kuresoo

avamine toimub 7. mail algusega kell 13.

BUSSIPEATUSELE TEHTI UUS NIME
ETTEPANEK

Rein Kuresoo

tulemusena valminud Arbi loodusraja pidulik

LÜHIDALT

lehti: ühed veesisesed, teised veest välja ulatuvad
(näiteks ujuval penikeelel on veesisesed lehed kitsamad kui veepealsed). On ka liike, millel on kaks
erinevat kasvuvormi: vee- ja maismaavorm (näiteks
vesi-kirburohi). Kui neid vorme kõrvutada, võib esmapilgul tunduda, et tegemist on kahe eri taimeliigiga. Kaldal kasvavatel taimedel on samuti mitmeid
omapäraseid kohastumusi, kuna nad peavad veetaseme muutudes hakkama saama nii märjas kui ka
kuivas keskkonnas.
Teksti autorid: Marianne Kaldra ja Iris Reinula

Kas tead, kuidas võivad
vesiroosid levida ühest
veekogust teise?

NÄIDE, MILLINE NÄEB VÄLJA INFOTAHVEL „ARBI JÄRVE
TAIMED“.

fotahvlite metallalused on valminud Rait Konnovi käe
all.
Arbi loodusraja valmimine on saamas teoks Kohaliku omaalgatuse programmi, Elva vallavalitsuse, Eesti
looduskaitse seltsi ning heade annetajate ühisel toetusel. Oleme väga tänulikud kõigile inimestele kes on
meie üleskutsele vastanud ja raja valmimist toetanud.
14. aprilli seisuga oli raja toetuseks vajaminevast 1100
eurost kogunenud 1050 eurot, millega saime tagada
tekstide ja pildimaterjali kvaliteedi ning tasuda kallinenud tehniliste tööde eest.
Ootame kõiki tutvuma Arbi järve ja selle ümbruse
loodusväärtustega.
Projektijuhid:
Tartu ülikooli terioloogia teadur
Maris Hindrikson ja
geograaf Krista Noorkõiv

TULE KOHTUMISELE
PEAMINISTER Kaja Kallasega
27. aprillil kell 11.30–12.30
Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis
(Tartu mnt 3)

Vallavalitsusele on laekunud ettepanek, et
Rebaste külas asuva ühissõidukipeatuse
„Kasumetsa“ uueks kohanimeks määrata Jülsi
asemel hoopis Kupu. Vallavalitsus nõustub
tehtud ettepanekuga.
Uue kohanime asendiplaaniga saab tutvuda
valla veebilehel.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
5302 0888 / terje.korss@elva.ee

VALLAVALITSUS MÜÜB OKSJONIL
VOLKSWAGEN POLO
Elva vallavalitsus müüb auto24.ee portaali
oksjonil sõiduauto Volkswagen Polo.
Oksjon lõppeb 28. aprill kell 14, auto müügi
alghind on 1 500 eurot.
Sõiduki põhiandmed (reg nr 329MLT):
Esmane registreerimine: 04.11.2008
Kategooria: sõiduauto
Kere nimetus: luukpära
Kere värvus: hall
Mootor: 1390 cm³
Mootori võimsus: 59 kW
Kütus: Mootoribensiin
Käigukast: manuaal
Veoskeem: esivedu
Oksjon on tagatisrahata ning oksjonil
saab osaleda portaalis www.auto24.ee/
soidukid/3616450.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee, 530 20 888
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Vabatahtlikud seltsilised
teevad tuju heaks ja meele
rõõmsaks
Mis on vabatahtliku seltsilise
projekt?
Projekt „Vabatahtlike kaasamise
koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi“ ehk suupärasema nimetusega “Vabatahtlik seltsiline” on suunatud peamiselt eakate
65+ ja täiskasvanud erivajadusega
inimeste abistamiseks. Eesmärk
on pakkuda vabatahtlike näol mõnusat seltsilist, kellega jutustada,
jalutamas käia ning kes saab oma
abi ja tuge pakkuda erinevate igapäevatoimetuste hõlbustamiseks.
Projekti viiakse ellu kõikides Eesti
valdades, tehes koostööd kohaliku omavalitsuse, külaseltside, vabatahtlike organisatsioonide ning
hoolekandeasutustega.

Kes on vabatahtlikud seltsilised?
Vabatahtlik seltsiline on inimene, kellel on veidi vaba aega ning
soov seda sisukalt ja teisi aidates
veeta. Sellesse rolli sobib igaüks,
kellel on siiras tahe meid ümbritsevate inimeste elu lihtsamaks ning
värvilisemaks muuta. Seltsiline
võib olla noor, kes tunneb, et eakate elukogemusterohke seltskond
võimaldab ka enda elu teistmoodi
näha, või aktiivselt toimetav eakam
inimene, kellel on puudu eakaaslastega suhtlusest. Seltsilised ise
saavad projekti raames vajalikke
koolitusi ning tuge, et toime tulla

Õ

OODATAKSE
KANDIDAATE
REGIONAALMAASIKA
AUHINNALE
Rahandusministeerium
ootab taaskord kandidaate
parimate regionaalarengut
toetavate algatuste
konkursile. Kandidaate saab
esitada 8. maini, tublidele
kohalike ettevõtmiste
eestvedajatele antakse
regionaalmaasika auhind
üle peaministri vastuvõtul
juunikuus.

kõikide tekkida võivate väljakutsetega. Koos luuakse toimiv ja jätkusuutlik võrgustik, mille abil saavad abi inimesed, kes sellest kõige
enam puudust tunnevad.

Keda saavad oma aja panustamisega seltsilised toetada?
Projekti raames aitame eakaid
65+ ja erivajadusega täiskasvanuid,
kes tunnevad, et elu võiks olla mitmekesisem ja rõõmsam. Seltsilised
pakuvad tuge neile, kes ehk ei julge või taha üksinda kodust väljas
liikuda, poes või arsti juures käia.
Koos saab käia ka raamatukogus,
kohvikus või lihtsalt looduses jalutades ilusat ilma nautida. Kui puudu on ennekõike mõnusast vestlusest, siis on hea teada, et seltsiline
on vaid telefonikõne kaugusel. Me
kõik vajame suhtlust ja koos veedetud aeg suurendab turvatunnet
ja vähendab üksindust. Meie kõigi
jaoks on tähtis tunda, et meist hoolitakse.

Millised võivad olla seltsilise ja
seltsitatava ühised tegevused?
Ühistegevused seltsilise ja seltsitatava vahel võivad olla väga
erinevad. Tegemist võib olla jalutuskäigu, poekülastuse või koos
kohvikus ja teatris käimisega. Sageli on selleks sisukas telefonivestlus
või mõnus hommikukohv, mille
kõrvale päevakajalisi teemasid aru-

Kaitsevägi korraldab 16.
maist kuni 3. juunini
õppuse Siil 2022
ppuse
peamine
tegevus
toimub
Valga ja Saaremaa
maakondades ning
kaitseväe ning Kaitseliidu
harjutusaladel. Aga kaitseväe
ning liitlaste tegevust õhus,
maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on
üle Eesti ja kindlasti on õppus

LÜHIDALT

elanike tavarütmis silmapaistval
kohal.
Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid
imitatsioonivahendeid, sealhulgas
paukpadruneid ja õppegranaate.
Olgugi et väljapool harjutuslasid ei
kasutata lahingmoona, võivad ka
imitatsioonivahendid teha valedes
kätes palju kahju. Leides õppuse

Auhinnakonkursile
saab esitada isikuid,
organisatsioone ja
ettevõtteid, kes on 2021.
aastal silma paistnud
regionaalarengut toetava
tunnustust vääriva
tegevusega või loonud
kodukohta lisaväärtust.

: VABATAHTLIK SELTSILINE LOOB ILUSAID HETKI JA TOOB
RÕÕMU NEILE, KES TUNNEVAD END ÜKSI.

tada. Koos saab toitu valmistada,
lilli istutada ning muid koduseid
toimetusi teha. Ühised tegevused
kasvavad sageli välja ühistest huvidest ning ka vajadustest. Ka koos
toimetamise sagedus pannakse paika nii, et see oleks sobiv mõlemale
osapoolele.

Kuidas mina saan end seltsiliseks pakkuda või oma abi
vajavast lähedasest teada anda?
Kui sinus tekkis huvi vabatahtliku seltsilise rolli vastu või tahaksid
veel veidi lisainfot siis võta julgelt
ühendust piirkondliku koordinaa-

alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi
ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras
teavitage sellest koheselt õppusel
osalejaid või häirekeskust telefonil
112.
Masinate ning õhuvahendite
liiklemine ja imitatsioonivahendite
kasutamine tekitavad tavapärasest
rohkem müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui ka koduloomi, palub kaitsevägi hoida
võimalusel õppuste piirkonnas
mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva
põhjust.

Foto: pexels.com

toriga. Ühendust võtma on oodatud ka eakad, kes vajaksid igapäevatoimetuste tegemisel veidi abi,
tuge või lihtsalt mõnusat vestlust.
Ootame kõnesid ka eakate lähedastelt, kes tunnevad, et ise ei
jaksa oma vanaemale või vanaisale talle vajalikul määral abiks
olla. Võta ühendust Tartumaa
koordinaatori Triin Fedotovaga
(triin.fedotova@gmail.com; tel 5635
1078). Koos aitame neid, kes seda
kõige enam vajavad.

Kaitsevägi annab endast parima,
et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast
argielu. Enamus tegevusi on planeeritud päevasele ajale arvestades
öörahu ning maa-alade/hoonete
kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega.
Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral
kontakteeruge kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 5745 0884 või aadressil kevadtorm@mil.ee.
Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis

Kandidaate saab esitada:
• interneti teel, täites vormi;
• e-posti teel, saates
vormikohase taotluse ja
soovi korral lisamaterjali
aadressile press@fin.ee;
• posti teel, läkitades
täidetud vormikohase
taotluse ja soovi korral
lisamaterjali märgusõnaga
„Regionaalmaasikas"
aadressile Suur-Ameerika
1, 10122 Tallinn.
Vormi ja vormikohase
taotluse leiab
rahandusministeerium.
ee/et/uudised/
oodatakse-kandidaateregionaalmaasika-auhinnale.
Konkursile võivad
ettepanekuid esitada kõik
isikud, organisatsioonid,
riigiasutused ja kohalikud
omavalitsused.

annate sellega olulise panuse
Eesti riigikaitsesse. Täname
Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle. Iga
okas loeb!
Kaitsevägi
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2022 - RAAMATUKOGUDE AASTA

Teedla raamatukogu – oma
tööst räägib raamatukoguhoidja
Piret Terve
Teedla raamatukogu tähistab sel sügisel oma 65.

LÜHIDALT

sünnipäeva. Sel puhul on igati sobilik mõelda veidi
olnule ja ka eesolevale.
Raamatukogu vanas
mõisahoones

Kuni 2015. aastani tegutses raamatukogu Teedla vanas mõisahoones. Kes on seal käinud, teavad,
et raamatukokku viis järsk kõrge
trepp. Mäletan, et kui olin laps, sai
sealt trepist tagumiku peal alla lastud. Mõisahoones olid kunagi veel
kontoriruumid ja korterid, algkool,
söökla ja saalis näidati filme. Isegi
pisike pood ja baar ootasid külastajaid. Lisaks tegutses mõisahoones
villavahetus- ja velskripunkt, telefonijaam ning kangastelgede tuba.
Mina asusin Teedla raamatukokku tööle 2003. aasta detsembris, raamatukoguhoidja kutse sain
kolm aastat hiljem. Enne mind
töötas raamatukogus Linda Pajur,
kes oli seda toredat tööd teinud
36 aastat. Käisin tihti lapsena tema
käest raamatuid laenutamas. Teedla raamatukogu külastasin juba
päris pisikesest peale, kuna elasin
samas külas. Vahepeal elasin kaugemal, aga süda läks soojaks, kui
sain jälle tagasi olla, sedapuhku
juba seoses tööga. Algus oli päris
keeruline, kuna ma polnud raamatukogutööga enne kokku puutunud, aga tahtmine õppida oli suur.
Minu tööülesannete hulka kuulus
alguses ka Teedla seltsimaja huvitegevuste koordineerimine, mida
sai väga hästi ka raamatukogutööga siduda. Lastega valmistasime
ette mitu näidendit, mida esitasime
emadepäeval Teedla seltsimajas.
Väga põnev oli üleminek lugejakaartidelt arvutipõhisele laenutussüsteemile. Selle protsessi käigus tuli kõik raamatud sisestada
raamatukoguprogrammi Urram,
nii sain iga raamatuga tuttavaks.
2009. aastal sai Teedla raamatukogust Rõngu raamatukogu Teedla
harukogu. Raamatukogu olen saanud kolida kahel korral. Esimene
kord mõisahoones teiselt korruselt
esimesele, kuna teisel korrusel oli
varisemisoht.

Uued ruumid		

Teine kolimine oli 2015. aastal
mõisahoonest lähedalasuva kortermaja 2toalisse korterisse. Uues
raamatukogus sain ise mõelda, kuidas miski olema saab. Kõigepealt
paigutasin riiulid, pistikud, lülitid
ja lambid sobivale kohale uue raa-

ELVA VALLA
NOORTEKONVERENTS
#KRIIS LÜKKUB EDASI

matukogu paberplaanil, siis valisin
seinavärvi ning kõik sai kokkuvõttes just nii, nagu soovinud olin.

Elva valla noortekonverents
#Kriis pidi aset leidma
esialgselt 21. aprillil (nii
kajastati seda ka 11. aprilli
Elva valla infolehes), kuid
erinevate asjaolude tõttu
lükkub sündmus edasi 21.
maile.

Kogukonnakeskus

Teedla raamatukogu on kogukonnakeskus – siin saab kohvitassi taga rääkida nii raamatutest
kui ka külaelust meil ja kaugemal.
Raamatukogus oli ja on ka praegu
üks avaliku internetipunkti arvuti.
2000. aastatel oli arvuteid kodudes
vähe ja arvutikasutajaid oli siis palju. Soovijad pidid endid järjekorda
panema ja igaüks sai korraga 15–30
minutit arvutiaega.
Raamatukogus töötades olen
kohtunud erinevate inimestega
ning püüdnud leida erinevaid tegevusi, mis neid ühendaks ja raamatukokku tooks. Enne koroonaaega
tegutses raamatukogus meisterdamisring – kohtusime lastega korra
nädalas ning kokkasime või meisterdasime midagi põnevat. Raamatukogus on puupliit, mille peal
saime maitsvaid toite teha. Lapsed
uurisid hoolega hulgaliselt kokaraamatuid, enne kui leidsid just
selle õige retsepti, mida valmistada.
Üle-eestilise lastele mõeldud
lugemisprogrammi „Lugemisisu“
raames käin Valguta lasteaias uusi
raamatuid tutvustamas ja ette lugemas ning alati on kavas ka käeline
tegevus või mõni mäng. Tunnike
lasteaias läheb lennates. Mäletan
üht imearmsat hetke pisikesest
isukast lugejast raamatukogus, kes
istus laua taga ja luges raamatut
(kuigi ta veel lugeda ei osanud),
mõeldes ise piltide järgi lugusid
välja.
Täiskasvanud õppija nädalal
on toimunud toredaid ettevõtmisi
(moosikeetmine, toolivõimlemine).
Raamatukokku tulid tublid naised,
kes koorisid ja tükeldasid õunad.
Moos valmis kiirelt, sai purki ja hiljem tegid lapsed purkidele toredad
sildid peale. Hiljem sai omatehtud
moosiga pannkooke süüa.
Sellel aastal toimub kõigile soovijatele lugemisbingo. Bingo võitmiseks tuleb läbi lugeda 16 raamatut,
millest 12 on juubelikirjanike teosed ja neli vabal valikul. Kuid nagu
juba õpetaja Laur raamatus „Kevade“ ütles, et kui tervet rehkendust
ei jõua, tee pool, aga tee hästi, siis
lugemisbingos võib lugeda ka neli
raamatut, mis asetsevad bingolehe

TEEDLA RAAMATUKOGU MÕISAHOONES.

nurkades. Bingolehti saavad kõik
huvilised Rõngu, Valguta ja Teedla
raamatukogudest ning Rõngu raamatukogu Facebooki lehelt. Tulge
osalema!

Raamatukogus pole kunagi täpselt samasuguseid
päevi

Mulle meeldib raamatukogus
töötamise juures see, et minu tööpäevad erinevad üksteisest. Mulle
meeldib töötada inimestega, nende
probleemidele lahendusi otsida, lugejate rõõmudest osa saada ja neile
raamatuid ulatada.
Ükskord küsis üks laps: „Tädi,
kas sa pead kõik need raamatud
läbi lugema?“ Seda kindlasti ei
jõua, aga palju tagasisidet raamatute kohta saab ka lugejatelt. Raamatuid saab soovitada individuaalselt,
sest igal on oma maitse-eelistus.
Hiljuti lugesin Marylin Jurmani
raamatut „Mul hakkasid päevad“.
Mõtlemapanev raamat, mida soovitan nii noortele kui ka nende vanematele.
Teedla raamatukogu lugejad on
mulle kõik omad ja armsad. Suuremalt jaolt on nad Teedla küla inimesed, teame ja tunneme üksteist
väga hästi. On selliseid lugejaid,
kes loevad ainult ajalehti ja ajakirju, mõned jälle proovivad kõik
uued raamatud läbi lugeda. Lapsed käivad raamatukogus rohkem
raamatuid vaatamas, koju viiakse
vähem. Ollakse arvutis ja soovitakse pilte värvida või siis mõnda
lauamängu mängida. Mul on hea
meel, et need tegevused ja huvid
lapsi raamatukokku toovad.
Teedla raamatukogu on avatud
E ja R kell 10–17. Raamatukogu

Foto: erakogu

on hele ja soe ning võtab alati suure rõõmuga vastu uusi lugejaid.
Rõõmsa kohtumiseni.
Piret Terve
Teedla raamatukogu
Järgmises lehes tutvume Valguta ja
Koruste raamatukogudega.

KOLLEEGID PIRETIST:
Maia Hellenurmest: Piret
on oma ala asjatundja, alati
sõbralik ja väga hea kolleeg. Ta
sobib väga raamatukogu töötajaks.
Imbi Elvast: Piret on armas
kolleeg – sõõm rahu, päikest
ja rõõmu. Ta on valmis võtma
tuld uutest asjadest. Kui vaja
teeb ta kõigepealt endale asjad
selgeks ja siis aitab ka teisi.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Kes oli see kirjanik, kellele
avati 1967. a. mälestuskivi
Teedla mõisa Topsi talu
maadel?
Vastused on oodatud kuni 8.
maini e-aadressil: teedla.raamatukogu@elva.ee või telefonil 551 7429. Õigesti vastanute
vahel loositakse välja auhind.

Asukoht on endiselt Rõngu
rahvamaja ning konverentsi
algusaeg on jätkuvalt kell
9 (8.30 algab kogunemine).
Elva valla noortevolikogu
vabandab tekkinud
ebamugavuste pärast!
Rohkem infot veebilehelt
noortekonverents.elva.ee.
Elva valla noortekonverents
#Kriis tegevuste elluviimist
toetab Eesti avatud
noortekeskuste ühendus
ning rahastab Haridus- ja
teadusministeerium ning
Haridus- ja noorteamet.

VALLAVOLIKOGU
TUNNISTAS OSALISELT
KEHTETUKS PÕHJA JA
LÕUNA KINNISTUTE
DETAILPLANEERINGU
Elva vallavolikogu
tunnistas 28. märtsi istungil
kehtetuks Mäeselja külas
Põhja ja Lõuna kinnistute
detailplaneeringu Lõuna
kinnistu osas. Põhja kinnistu
osas jääb detailplaneering
kehtima.
Detailplaneeringu osalist
kehtetuks tunnistamist
taotles Lõuna kinnistu
omanik, kuna ta ei soovi
detailplaneeringukohast
ehitusõigust ellu viia.
Volikogu otsuse ja
detailplaneeringuga saab
tutvuda valla veebilehel
www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
527 1860

5
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HARIDUS JA KULTUUR

Elva lasteaed
Murumuna on kaasava
hariduse teel
Eesti hariduskorralduse juhtiv põhimõte on kaasav
haridus. Lihtsalt öeldes tähendab kaasamine
hariduses seda, et igale lapsele pakutakse tema
võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust.
KADRI JOOST
ELVA LASTEAED MURUMUNA DIREKTOR

T

artu ülikooli haridusteaduste instituut ja Tallinna
ülikooli
haridusteaduste
instituut on Norra ja EMP
projekti „Kaasava hariduse õppekava ja õppe kvaliteedi arendamine ning tõhustamine“ raames välja
töötanud kaasava hariduse teemalise täienduskoolituse programmi,
mille eesmärk on toetada koole ja
lasteaedu kaasava hariduskorralduse rakendamisel.
2020. aasta novembris kutsus
Tartu ülikool Tartumaa lasteaedu

osalema programmis ja uuringus.
Elva
lasteaed
Murumuna
kandideeris ning sai võimaluse
osaleda oma meeskonnaga 1,5 aastat
kestval tasuta koolitusprogrammis,
mille
eesmärk
on
toetada
kaasava hariduse rakendamist
alushariduses.
Koolitusperiood
sai alguse veebruaris 2021 ja lõpeb
juunis 2022 a.
Murumuna lasteaiast kaasati
koolitusele 7liikmeline meeskond:
õppejuht, direktor, logopeed ja neli
rühmaõpetajat. Oluline oli hõlmata
meeskonnaliikmeid
erinevatel

tasanditel: juhid, tugispetsialistid
ja rühmaõpetajad, selleks, et välja
töötada osaleva haridusasutuse
kaasava hariduse kontseptsioon.
Koolitusel
mõtestasid
osalejad lahti kaasava hariduse
mõiste
ja
tähenduse
ning
võtmetunnused
erinevatel
tasanditel.
Kursuse
läbimisel
koostati meeskonnatööna lasteaia
kaasava hariduse rakenduskava,
õpiti
mõtestama
refleksiooni
rolli
õpetaja
professionaalses
arengus. Õpetajad said teadmisi,
kuidas arendada eakaaslastest
eristuva
lapse
tunnetusja
õpioskuseid,
mängu
ning
loovust. Õpiti arengukirjeldusele
toetudes koostama individuaalset
arenduskava,
koostama,
rakendama
ja
analüüsima
käitumise tugikava koostamist,
rahustamisvõtted, metoodikad.

Teaduspõhine uuring

Programmi lõpetamise eeldus oli
teaduspõhise uuringu korraldami-

ne meeskonnatööna. Meie lasteaed
valis teemaks „Laste kaasamine
teema valimisse ja õppe- ja kasvatustöö planeerimisse“. Uurimisprobleemiks oli see, et lapsed on
vähesel määral kaasatud õppekasvatustegevustes teema valimisse ja
õppe- ja kasvatustöö planeerimisse.
Töö eesmärk oli välja selgitada, et
kuidas muutub laste kaasatus sellest, kas õpetaja rakendab projektivõi teemapõhist õpet. Püstitasime
oma töös võimaliku hüpoteesi: projektõppe rakendamisel kasutavad
õpetajad rohkem erinevaid võimalusi laste kaasamiseks teema valimisel ja õppe- ja kasvatustöö planeerimisel kui teemapõhisel õppel.
Tegevusuuringu andmekogumine toimus ankeetküsitlusega, kus
oli esitatud 41 väidet laste kaasamisest erinevates õppe- ja kasvatustöö etappides (planeerimine,
eesmärgistamine, läbiviimine, dokumenteerimine, reflekteerimine).
Küsitlusest selgus, et õpetajad vajavad tuge laste kaasamiseks õppe- ja
kasvatustegevuse planeerimisel ja
korraldamisel, eesmärgistamisel.
Toodi välja, et tihti puuduvad lastel huvid, just erivajadusega lastel,
ning neid ei osata kaasata erinevatesse aruteludesse, seega on oluline
välja selgitada, et kuidas ja milliste
võtetega neid edukalt planeerimisse kaasata. Olukorra kaardistamisel kasutasime kombineeritud
uurimisviisi – ankeetküsitlust ja
fookusgrupi intervjuud. Pärast
praktiseerivaid tegevusi toimus
kordusküsitlus.

Positiivsed muudatused

Uuringu tulemused näitasid,
et lasteaia projektõppe põhistes
rühmades toimusid juba vähem kui
pole aastaga positiivsed muutused.
Projektõppe põhistes rühmades
kaasavad õpetajad lapsi rohkem
juhtimisse ja otsuste tegemistesse,
julgustavad
lapsi
koostööle.
Nad annavad lastele rohkem
õigusi avaldada oma arvamust
ning loovad võimalusi saadud
kogemuste taasesitamiseks.
Projektõpperühmade õpetajad
julgustavad lapsi omavahelisele
koostööle ning kasutavad õppe- ja
kasvatustöö korraldamisel rohkem
avatud küsimusi kui teemapõhise
õppe rakendajad. Tegevusuuring
näitas, et projektõppe rakendamine
lasteaias on igati õigustatud ning
loob lastele igakülgsed võimalused
olla aktiivsem ja kaasatud õppija.
Sellest lähtuvalt jätkab Elva lasteaed
Murumuna projektõppe kui lapsest
lähtuva õppe rakendamist kõigis
rühmades uuel õppeaastal.
Nüüd, kus koolitusprogramm
on läbi saamas, võime väita,
et
meie
nägemus
kaasava
hariduse võimalustest lastaias on
avardunud ning oleme tänulikud
Tartu ülikoolile just nende ainete
eest, mis andsid rühmaõpetajate
praktilisi tööriistu, et iga lapse
võimekust arendada. Usume, et
nüüd oleme tõhusamad kaasava
hariduse andjad kui varem.

Andrus Kivirähk
külastas Rannu kooli

A

prilli alguses külastas
Rannu kooli kirjanik
Andrus
Kivirähk.
Kuna kuulajad olid
1.–9. klasside õpilased, siis tegi
külaline kokku kaks esinemist.
See andis võimaluse kirjanikul
valida õpilaste vanusele vastavaid lugusid, mida ette lugeda
ning jutte, millest rääkida.
Tuli välja, et kirjanikule väga
meeldib lastega kohtumisel
oma
raamatutest
lugusid
ette lugeda. Väiksematele
valis Kivirähk ettelugemiseks
mõned lood lasteraamatust
„Tont ja Facebook“. Õpilased
said
kuulda
humoorikat
juttu väikesest meistrimehest
Uudost, kes kõike, mis
talle tundus katki olevat,
tahtis
parandada
ning
samuti põnevat lugu kahest
frikadellist – Itist ja Kustist ning
pelmeenist Albertist. Peale
nende juttude luges kirjanik

ette loo, mis näeb ilmavalgust alles
järgmisel kuul ajakirjas Täheke.
Suuremate jaoks oli Kivirähk
kaasa
võtnud
raamatu
„Mälestused“, mis on kirjaniku
kõige uuem trükist ilmunud teos.
Ettekandmisele tulid erinevate
asjade mälestused, nt rosolje ja
salvrätiku mälestuskillud pulmast
ning pargis seisva laternaposti
meenutus. Kuulates neid lugusid,
ei jäänud ükski saalisolija tõsiseks
ning hea tuju oli terveks ülejäänud
päevaks garanteeritud.
Peale ettelugemise said õpilased
külalise käest ka küsimusi küsida.
Seda võimalust kasutasid nii
suured kui ka väikesed, kuigi
julgemad küsijad olid algklasside
õpilased.
Tänu kohtumisele saime teada,
et esimene trükitud raamat ilmus,
kui kirjanik oli 24aastane ning päris
esimene trükis ilmunud luuletus
avaldati
kunagises
ajakirjas
Pioneer, kui Andrus Kivirähk õppis
4. klassis. Samuti rääkis külaline,

et kõige paremad mõtted tulevad
tal siis, kui ta jalutab koeraga.
Küsimusele, kui palju raamatuid
on tema sulest ilmunud, ei osanud
Kivirähk vastata, sest ta ei pea mitte
raamatute arvu tähtsaks, vaid ikka
seda, et need lood oleksid põnevad
ning inimesed tahaksid neid
lugeda.
Paljud õpilased ja õpetajad olid
kaasa võtnud mõne Kivirähki
raamatu, kuhu kirjanik lahkelt ka
autogramme jagas. Kes soovisid,
said Kivirähkiga foto või isegi selfi
teha.
Üritust võib igati kordaläinuks
lugeda, sest tagasiside õpilastelt oli
väga positiivne ning loodetavasti
tekitas kirjanikuga kohtumine
mõneski
lapses
suurema
lugemishuvi.
Ilme Mõttus
Rannu kooli eesti keele õpetaja
ANDRUS KIVIRÄHKI KÜLASTAS RANNU KOOLI JA LUGES
KOHTUMISEL OMA RAAMATUTEST LUGUSID.

Foto: erakogu
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Pannkoogifestival
tuleb taas

LÜHIDALT

LÕUNA-EESTI
HOMMIKUPROGRAMM –
SINU INFOKANAL LÕUNAEESTIS

Möödunud kevadel sai Puhja piirkonnas stardi uus

Lõuna-Eesti hommikuprogramm
keskendub Lõuna-Eesti uudistele ja
tegemistele ning on eetris korraga
Ring FM´i ja Ruut FM´i sagedustel.
Valdavalt piirkondlikud
sündmused ja tegevused toovad
teieni hommikuprogrammi
saatejuhid Kristjan Veedler ja Kadri
Savva.

sündmus, pannkoogifestival, millele korraldajad
loodavad pikka iga. Kui eelmisel aastal maiustati
pannkookidega Ulila keskuse õuealal, siis seekord
oodatakse tulijaid Uula huvikeksuse õuele.

K

utsume festivalile pannkooke
küpsetama
ja
müüma tegusaid pere- ja
sõpruskondi, ettevõtteid,
asutusi, külaseltse. Tulla võivad
kõik eelregistreerunud kauplejad
lähedalt ja kaugemaltki. Festival
toimub 29. mail kell 11–15.
Pannkoogifestivalil
saavad
kokku
pannkoogisõbrad,
kes
valmistavad värskes õhus endi
lemmikretseptide järgi põnevaid
ja erinevaid hõrgutisi. Küpsetada
võib omal valikul magusaid ja/või
soolaseid pannkooke ning kõike
muudki, mis meele rõõmsaks teeb.
Festivali külastajad saavad
valida kõikide maitsete seast
lemmiku ehk keegi küpsetajatest
saab tiitli „Lemmik pannukas
2022“.
Korraldaja tagab küpsetajatele
vajaliku elektrivoolu ja müügipinna
ühise, suure telgi all. Müügilaud
(müügilett) on 2 meetrit pikk ja 60
cm lai. Küpsetajatel on võimalus
kasutada ettevalmistuslauda (2000
x 600 mm). Muud tingimused

ja erisoovid tuleb korraldajaga
eraldi kokku leppida. Kõik
küpsetamiseks vajaliku (pliidid,
pannid, köögitarvikud, taldrikud,
noad-kahvlid jne) tagab müüja.
Osalemiseks tuleb hiljemalt 13.
maiks täita registreerimisvorm,
mille leiab Uula külaseltsi ja
Puhja seltsimaja Facebooki lehelt.
Tasub olla kiire, sest müügikohtade
arv on piiratud.
Festivalile on kutsutud teisigi
kauplejad, kes pakuvad müügiks
teemakohaseid tooteid.
Festivali
laval
on
meelelahutusprogramm väikestele
ja suurtele. Lapsi lõbustab Pipi
(MTÜ Feralia), meeleolu loob Äge
Brass ning päeva lõpetab duo
Märten Männiste ja Merit Männiste
kontsert.
Märten
Männistet
on
teleekraanilt viimase kümne aasta
jooksul vähemalt korra näinud
ilmselt kõik. Ja kui mitte näinud, siis
kindlasti kuulnud. Ta on esinenud
lugematul
hulgal
erinevates

PANNKOOGIFESTIVAL EELMISEL AASTAL ULILAS.

saadetes, üles astunud kümnetel
lavadel ning oma hääle andnud
vähemalt kolmekümnele tuntud
multikale. Tema fenomeniks on
peale tohutu musikaalsuse ja
näitlemisande ka kaugele paistev
siirus ja heasüdamlikkus, mida on
tunda isegi läbi teleekraani. Märten
esines edukalt ka möödunud aastal
toimunud konkursil „Eesti otsib
superstaari”.
Äge Brass on tõepoolest äge
kooslus: Alari Piispea (susafon,
löökpillid),
Karl
Laanekask
(bandžo, cabasa) ja Tanel Aavakivi
(trompet, eufoonium), ei jäta küllap
külmaks kedagi.
Seega, soovitame taas jätta
29.
mail
kodus
pannukad

Autor: Ragnar Vutt

küpsetamata ning kutsume
osa
saama
festivalil
pakutavatest pannkookidest
ja programmist. Pannkoogifestival rõõmustab tulijaid
erinevate maitsete ja vahvate
esinejatega.
Sündmust
korraldavad:
Uula külaselts MTÜ, Uula
huvikeskus, Puhja seltsimaja,
Ulila suveaed MTÜ, Ulila
keskus/MTÜ
Sooveere.
Sündmust toetab Elva vald ja
Sound Group OÜ.
Lisainfo telefonil 5559 9608
või e-aadressil uulaselts@
gmail.com.

Igas saates tutvustatakse
kohalikke ajalehti, kutsutakse
külla huvitavaid persoone ja
arvamusliidreid. Nädalalapäevad
on üles ehitatud temaatiliselt
ning keskenduvad kas tervisele,
võistluslikkusele, kultuurile,
naistele või meestele ning
sisaldavad endas ka erinevaid
väljakutseid saatejuhtidele.
Igal esmaspäeval annab nädala
ülevaate esoteerik Inga Rämson.
Loomulikult toimuvad ka erinevad
mängud ja kuulajate vahel
loositakse välja auhindu.
Kui teie teate kedagi, kellel
oleks soovi ja julgust oma
aktiivsest tegevusest või
omaalgatusest rääkida Lõuna-Eesti
hommikuprogrammis, kirjutage
julgelt e-aadressile hommik@
ringfm.ee.
Hommikuprogramm on eetris
argipäeviti kell 7–11 Tartumaal
104,7 MHz, Viljandimaal 93,7
MHz, Lõuna-Eestis 101,7 MHz ja
Valgamaal 96.6 MHz.

30. aprillil toimub Võrtsjärve
Limnoloogia sadamas Avatud
Kalasadamate päev
Üritus on tasuta (va sissepääs muuseumi, kus kehtib soodustus 2 peret
ühe hinnaga). Muuseumipilet on ka eelduseks loengute kuulamisele.
Kõik kontserdid, õpitoad, välitegevused, sh parvesõit Võrtsjärvel on
rahvale tasuta.
Kalasadamate päeva juhib ja helindab Kavilda Hobi, päeva
jäädvustab fotograaf Eivo Kuulmets.

Päevakava:

Kell 8–18.30 kalastusõpe Limnoloogia muulil – igaüks võib
õppida loodussäästlikult kalastama (Lõuna-Eesti kalastajate
klubi).
Kell 8–18.30 avatud sissepääs
Järvemuuseumi, muuseum ja
virtuaalreaalsuselamus “Ekspeditsioon Võrtsjärves”. Muu-

seumipilet tagab sissepääsu Järvemuuseumi ja loengutele terve
Kalasadamate päeva jooksul (käepael).
Kell 9–18.30 on avatud kohvik.
Kell 9 – … värske kala ja kalasaaduste müük.
Kell 9 – 18.30 kalagiid ja kalakokk
Jarko Jaadla õpetab huvilistele, mil
viisil kalastusõpitoas püütud kalu

väärindada. Maitsvat toitu saab
teha ka lihtsatest ja väikestest kaladest. Kohal grill, praepann ja suitsuahi.
Kell 10 avalik loeng Järvemuuseumi II korruse seminariruumis „Kas
peale kalade veel keegi vees elab?
Jah!“ (Henn Timm). Osavõtt muuseumipiletiga.
Kell 10 parvesõit Võrtsjärvel (sõiduks registreeruda Järvemuuseumi
vastuvõtuletis).
Kell 11 vetelpääste ja vetelpäästekoerte demoesinemine, pärast
esinemist sõidutatakse soovijaid
päästepaatidega (Rõngu vabatahtlik päästeselts MTÜ).

Kell 11–16 lastega tegelevad kolm
Vanemuise teatri kollast kassi
(mängud, meisterdused jms tegevused). Kassid ja kalad.
Kell 12–12.45 avalik loeng Järvemuuseumi II korruse seminariruumis „Võrratu Võrtsjärv“ (Lea Tuvikene). Osavõtt muuseumipiletiga.
Kell 12 parvesõit Võrtsjärvel (sõiduks registreeruda Järvemuuseumi
vastuvõtuletis).
Kell 13 kontsert – Elva muusikakooli puhkpilliorkester, dirigent
Ülo Laanesaar. Elva muusikakooli
klarnetiansambel ja saksofoniansambel.
Kell 14 parvesõit Võrtsjärvel (sõi-

duks registreeruda Järvemuuseumi vastuvõtuletis).
Kell 15 kontsert. Lõõtspill ja
laul, Rauno Koorts.
Kell 15 parvesõit Võrtsjärvel
(sõiduks registreeruda Järvemuuseumi vastuvõtuletis).
Kell 16 parvesõit Võrtsjärvel
(sõiduks registreeruda Järvemuuseumi vastuvõtuletis).
Kell 16 avalik loeng Järvemuuseumi II korruse seminariruumis „Kalade saladused“
(Arvo Tuvikene). Osavõtt
muuseumipiletiga.
Kell 17 päeva lõpetab Nedsaja
küla bändi kontsert.
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Puhja lasteaia
tegemised kevadkuul

Õnneks on kevadetuul pühkinud suurema
haigusepuhangu ja saame jälle kontaktselt suhelda,
koos tegutseda ja lastele palju tegevusi pakkuda.
GALINA MÜÜRSEPP JA
LEELO SUIDT

Meie lasteaias on mitmeid toredaid
traditsioone, mis viimastel aastatel küll tähistamata jäid, aga nüüd
korralduslikud võimalused jälle
olemas.

Vanavanemate pidu

Läbi aegade on seda sündmust
lasteaias au sees peetud ja tavaliselt korraldati vanavanemate päev
küünlapäeval. Sel aastal toimus see
märtsis ja korraldajad olid koolieelikute Õnnelille rühm. Vanavanemate päeva eesmärk on väärtustada
põlvkondade
sidet-teadmisi-traditsioone ja koos lustimist. Lapsed
kutsuvad külla oma vanaisad, vanaemad. Pidu algas välilaval meie
Pääsusilma lauluga, mille autor on

Anne Soosaar. Koos süüdati küünlad, lapsed esinesid laulude-luuletustega ja tantsuga, mis oli lastele
õpetanud muusikaõpetaja Merilin,
õpetajad Katrin , Galina ja tantsuõpetaja Leelo.
Peo lõpus tehti ühine tantsuring vanavanematega ja kõlas laul Kungla
rahvas koos ühise liikumisega.
Lapsed olid vanavanematele valmistanud ka kingitused ning peo
lõpetuseks söödi maitsvaid pirukaid ja joodi kuuma teed.
Suur tänu esinejatele ja ka vanavanematele, kes said toreda peoelamuse ja võimaluse koos lapselastega lustida.

Osalemine mitteteatrite
festivalil Elvas

Teatrikuul Elvas toimunud festivalil osales Rukkisinine rühm. Puhja
lasteaiale oli see esmakordne osalemine ja igati tore väljakutse. Õpetajad Merilin, Reet, Kati ja Krista olid

teinud tublisti proove ja läbimänge,
et lapsed saaksid selgeks Jussikese
seitse sõpra etenduse. Takistas ka
Covidi viirus, aga lõpp hea kõik
hea – lapsed olid väga, väga tublid
ja mängisid oma rollid ilusasti välja. Tore oli vaadata ka teiste lasteaedade esinemisi.
1. aprillil, naljapäeval, külastas
lasteaeda kloun Ummi ja lastel oli
lõbu kui palju.
Külalisi oli lasteaias veelgi. Keskkonnakonnake oma filmiga prügi
sorteerimisest andis mõtteainet ja
tarkust, kuidas prügi sorteerimisega keskkonda hoida. Kuna meie
lasteaia eripära on maaelu ja looduskeskkonna väärtustamine ning
keskkonnahoid ja säästva eluviisi
kujundamine, siis oli õpetlik ka filmi vaatamine.
Künnipäeval algas õuesõppe aasta.
Meie alustasime seda lasteaia laululaval koos teadusteatriga Kolm
põrsakest. Teadust, teadmisi, üllatusi ja põnevust oli küllaga.

Näitused Elva
linnaraamatukogus
Eve Labi näitus „AKNAD“
Kuni 29. aprill.
Endiselt vanadele lauajuppidele
truuks jäänud näitus akende auks ja
kiituseks.
Aknad, majade silmad, näevad ja
teavad rohkem kui hoomatav. Näevad
rõõmustavalt palju ilusat ja head aga
ka palju seda, mida näha ei tahaks ega
tohiks.
Kõiki neid teadmisi kannavad need
endi silmades olgu need siis klaasist,
plastist, kilest, põiest või mõnest muust
veel tundmatust materjalist. Kannavad
kuni purunemiseni, mis on sama
ettearvamatu kui inimesegi elukestus.
Nende peegeldustes on ajalugu, olevik
ja tulevikuunelmad.
Hoidkem aknaid, et need ei saaks
pahaseks ega annaks välja kõiki meie
saladusi, nii ilusaid kui inetuid või ei
variseks pahameelest kildudeks jättes
nii majad silmituks, pimedaiks.

Vitraažinäitus
„Klaasikillumäng“
Kuni 29. aprill.
Elva
linnaraamatukogu
akendel
saab näha Anni Käärsti vitraažinäitust
„Klaasikillumäng“.
Anni näitusest: „Klaasikillumäng“ ei
ole mul kaugeltki esimene näitus Elva
linnaraamatukogus, küll aga on see
minu esimene vitraažinäitus. Olen siin
varasemalt näidanud puuskulptuure,
õlimaale, joonistusi, tekstiili ja palju
muudki. Klaasi juurde jõudsin soovist
mängida valgusega. On ju aknal rippuv
klaasikunst iga ilmaga erinev – kas paistab
värvilisest vitraažist läbi päiksekiir või
lambivalgus, kas on pilvealune ühtlaselt
hall või lendleb helkleva klaasi taga
lumi. Soovin kõigile näituse külastajatele
rõõmu, värvi ja valgust igasse argi- ja
pühapäeva.
Lisainfo www.elvaraamatukogud.ee/
sundmused.

LAPSED KUTSUSID KÜLLA OMA VANAISAD JA VANAEMAD
NING KOOS SÜÜDATI KÜÜNLAID JA TANTSITI.

KESKKONNAKONNAKE ANDIS MÕTTEAINET JA TARKUST,
KUIDAS PRÜGI SORTEERIMISEGA KESKKONDA HOIDA.

Foto: : Erle Leinus

Foto: : Leiki Sild

Kevad ongi käes. Vahtramahlaga oleme juba maiustanud, kasemahla
samuti kogunud ja maitsnud, värvilised munad maalitud. Rühmade aknalaudadel on seemnetest sirgunud rohelised taimed, mis ootavad peenardele istutamist. Nüüd veel esimesed kevadlilled, lootused päikselisele
kevadele ja soojale suvele. Toredat kevadet kõigile.

Kohtumine loodusajakirjaniku ja kirjaniku
Kristel Vilbastega
Elva linnaraamatukogus
kolmapäeval,
27. aprillil kell 17.
Kristel Vilbaste on 2021. aastal
pärjatud Hea Sõna auhinnaga
ja avaldanud palju loodust ja
ravimtaimi tutvustavat raamatut.
Autor jutustab oma lapsepõlvest,
avaldab suguvõsa tarkusi, aga
kõneleb ka imerohtudest, terveks
söömisest, taimedega tossutamisest,
herbaariumi tegemisest, metsas
toidu
leidmisest,
taimeravi
võlujõust,
ellujäämisoskustest,
söödavatest taimedest metsas
ja
joogivee
allikatest.
Enda
kogemuse põhjal räägib ta sellestki,
kuidas tegelda taimedega nii, et
kogumiskirg ei tapaks, vaid aina
tugevdaks armastust nende vastu.
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Võrtsjärve ühendus avab
taas LEADER-meetme
projektitaotluste vastuvõtu
5.-10. maini on
võimalik esitada
projektitoetuse taotlusi
LEADER-meetmele
„Konkurentsivõimeline
ettevõtlus".

M

eede 1 „Konkurentsivõimeline ettevõtlus" eelarve on 250
000 eurot. Maksimaalne projektitoetus on 45 000
eurot ja minimaalne 1 000 eurot.

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste taotluste arv
taotleja kohta on 1.
Hindamise tähtaeg tegevusgrupis hiljemalt 9. juuli 2022.
Info taotlemisega seonduva kohta leiab MTÜ Võrtsjärve Ühenduse
kodulehelt www.vortsjarveyhendus.ee/mai2022.
Taotluste esitamine toimub
elektrooniliselt PRIA e-teenuste
keskkonnas epria.pria.ee.
Täiendav taotlusvoor MTÜ-dele
toimub sügisel, 24.-31.10.2022,
meetme eelarve 132 000 eurot.

Hea ettevõtlus- ja/või
töökogemusega ettevõtlik naine TULE HÄKATONILE
Tartu Ärinõuandla ja Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus korraldavad
2.–3. juunil Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste häkatoni, kuhu on oodatud ainult
naised.
Häkatonile on osalema oodatud:
• olemasoleva ettevõttega naised, kes tahavad luua uut teenust/toodet;
• naised, kes soovivad jätta palgatöö ja/või alustada ettevõtlusega või kes soovivad kannapööret elus;
• sotsiaalse, kogukondliku loomuga ideed - kuid võib tulla ka täitsa ilma ideeta.

Vajalik on eelnev ettevõtlus ja/või töökogemus ning huvi, soov ja valmidus teha koostööd NAISkonnas.
Ootamas on põnevad inspiratsiooniesinejad ja mentorid ja auhinnad parimatele naiskondadele.
Häkaton toimub Mäeotsa puhketalus (maeotsapuhketalu.ee), kuhu viib ühiselt tellitud buss 2. juunil kell
15 ja toob tagasi järgmisel päeval, 3. juunil, ca kella 18ks.
Täpsem programm ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel kuni 27. maini arinouandla.ee/
voog/naiste-hakaton.
Häkaton on rahastatud Euroopa liidu regionaalarengu fondist.

KODULUGU

Elva rahategijad

O

li aeg, kui Tartumaa
muuseumis,
mis
asus Pikal tänaval
praeguses advokaadimajas, töötas mitmeid tõelisi
ajaloofanatte.
Üks neist, Endel Jaanus,
võttis kätte ja kirjutas kaks raamatut Elva minevikust. Need
avaldati Tartus 1993. aastal ja
kandsid väga sümpaatset nimetust – „Elva ajaratas“. Trükised eristusid rooma numbritega I ja II.
Endel tegi raamatu nimel
ära suure töö, uurides ürikuid
nii kodumuuseumis kui ka üleriigilistes arhiivides.
Laename sedapuhku tema
raamatutest erakordselt huvitava teate. Sündmuskohaks oli
Kõrgepalu all-lään koos selle
naabruses seisnud vesiveskiga.
Endel tõlkis selle sõnumi 1495.
aasta ostulepingu tekstist. Siin
see on:
„...mõisakoht
Kõrgepalul
(ehk) teisiti nimetatud Arbimaa, on pärislääniks antud
Nicolaus Tymmermann`ile ja
tema lastele, mille eest ta vannet ja teenistust peab pidama,
nagu tema läänikiri seda tõendab, ja sellest kaugemal sealsa-

mas on teine maa koos veskimaaga,
mille peal maksumaksjad - sakslased ja mittesakslased - elavad, kokku kaheksa liivi adramaad.“
Edasisest tekstist selgub, et Arbi
veski piirkonnas elanud maksumaksjad („sakslased ja mittesakslased“) tegelesid kaubandusega.
Lugejal tekib küllap kohe pildike
mingist faktooriumist Ameerikas
Metsiku Lääne hõivamise ajal Mississipi jõel, sedapuhku Elva jõekese
kalda peal.
Muide, sõna „faktoorium“ kui
kauplemiskoha nimetus tuli siinkirjutajale ette üsna ootamatus ürikus. Tegu on Täyssinä rahulepingu
tekstiga 18. maist 1595. Sellele kirjutasid alla Moskva vürstiriigi ning
Rootsi ja Poola esindajad Täyssinä
külas (tänapäevases Izvozi alevikus Narvast kirdes).
Lepingu järgi võisid Rootsi
kaupmehed vabalt kaubelda kogu
Venemaal kuni Moskvani ja kaugemale kuni tatarlaste ja teiste maadeni ning selleks omada ladusid, elumaju ja f a k t o o r i u m e Moskvas,
Novgorodis, Pihkvas ja teistes kohtades. Tänapäeval on faktooriumil
hoopis teine tähendus.
Elva puhul võime Arbi faktooriumi kaugeks järeltulijaks lugeda
Elamusfestivali, mida juba mitu
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aastat Järve teel peetud on. Mis sellest, et vaid mõni päev järjest. Niisiis, Arbil oli 15. sajandi lõpus asula
ja faktoorium ehk kaubahoov, kus
tehti mitmesugust käsitööd ja müüdi kaupmeestele igasugust toodangut. Ja tehti veel midagi – v e r m i
t i m ü n t e.
Erinevalt ajaloolasest, kes vaimustub lihtsalt mõnest tavatust
faktist, tekib majandust jagaval
inimesel küsimus, kuidas ikkagi
„sakslased ja mittesakslased“ raha
tegema pandi. Ürik intrigeerib
veelgi, kinnitades, et nood olnud
maksumaksjad. Ajaloolane jääb
vastuse võlgu. Müntide vermimise
tõttu võidi makse vähendada või
see töö oligi omamoodi maksu tasumine. Täpselt ei tea. Huvitav on
ka see, kes olid need sakslased ja
(eriti huvitav!) ka mittesakslased?
Ristisõdijad olid oma läänid-vakused ammuilma kätte saanud. On
teada fakt, et rüütlite järeltulijad
toonud mitmele poole meie maal
saksi vaesemaid mehi, eeldades, et
neist saavad mõisades eestlastele
n-ö. keskastme juhid. Ürikud kinnitavad, et „keskastme juhid“ asusid
liiga innukalt tegelema kangema
kraami ja kohalike tüdrukute tarbimisega ning saadeti peagi faterlandi tagasi. Kõik see juhtuski 15.
sajandi paiku.
Eestlastest kupjad tuli tunnistada ikka paremateks tagasundijateks. Saladuseks jääb, kes olid

mittesakslased. Meie esivanemaid
poleks vast häbenetud maarahvaks
või eestlasteks nimetada. Müntide
vermimine nõudis igatahes kindlaid oskusi, sest raha pidi olema
käibevahendina usaldusväärne.
Mündivermimist tellisid Tartu
piiskopid. Piiskopid Bernardus II,
Theodericus IV, seejärel peaaegu
eesti nimega Bartolomäus Savijerve ja Andreas Peper (seega aastatel
1410–1473) tellisid Arbi mündivermijatelt a r t i g e i d, nagu oli
tolleaegsete müntide nimi. Piiskop
Johannes ning tema järglane Theodericus V lasid vermida k i l l i n g
e i d. Killingitele oli peale graveeritud tekst „MONET **TARP“, nii et
„Tartu raha“.
Lõpetuseks laename Endlilt ka
ühe toponüümilise avastuse. Nimelt kinnitab ta, et kohanimi Arbi
võis olla tuletatud konkreetse isiku
perekonnanimest. Endli kätte sattus ühe siinse maatüki ostuleping
aastast 1483, kus ostjana esines Tartu kodanik Hans Harpe. 1485. aastal saigi revisjoniraamatust lugeda
kohanime „Harpen mole“ (Harpe
veski). Üheksa aastat hiljem kirjutati revisjonipaberitele juba kobedam omand „Harpenland“ (Harpe
maa).
Huvitav, et 50 aastat hiljem revisjonikirjades Harpe- või Arbimaad
siinkandis märgitud pole. Ürik teatab, et siin on Kõrgepalu lään ehk
alamsaksa keeles Hohenheide lene.

Ürik teatas ka, et „lene“ kuulus
Tiesenhausenitele.
Aga seda on ennegi juhtunud,
et kunagine kohanimi kerkib esile nagu Fööniks tuhast, muutub
suupäraseks ning leiab kindlat
kasutamist veel paljudeks aastateks.
Või püsib rahvasuus mitteametliku nimena läbi aegade,
olgu revisjone vahepeal tehtud
kuitahes palju. Ongi ju Endli tõlgitud lepingutekstiski kirjas, et
„...mõisakoht Kõrgepalul (ehk)
teisiti nimetatud Arbimaa“.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest,
kohtadest ja sündmustest.

Veaparandus
Eelmises vallalehes ilmunud
artiklisse “Elva legendaarne
apteeker Roman Redlich” lipsas sisse eksitav viga, mis vihjas hr. Redlichi rahvusele („…
ju see oli väikese juudipoisi
suur unistus“).
Heinrich Wilhelmi poeg
Roman Redlich oli rahvuselt
sakslane. Hr Redlichi järeltulijale suur tänu veale tähelepanu
juhtimise eest!
Kalju Hook
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Tartumaa ettevõtja –
tule lähme külla
Setomaa väikeettevõtjatele
Tartu Ärinõuandla ja Setomaa ettevõtjad kutsuvad
osalema kontaktreisil Setomaale 29.–30. aprill.
Väljasõit Tartust reedel, 29. aprillil ca kell 8 ja Setomaal külastame
järgmisi ettevõtteid ja ettevõtmisi:
• VIP-Mööbel (www.vipmoobel.ee/)
• Obinitsa külmakeskus ja kavandatav tööstusala
• Obinitsa galerii-ateljee Hal´as Kunn
• Värska Laht OÜ (varskalaht.eu)
• Verska Mineraalvee OÜ (varska.ee)
• Seto Rõivakoda OÜ, mis toodab modernseid puuvillast mähkmeid
(www.hipsik.ee/kolm)
Laupäeval 30. aprillil külastame Värska kultuurimajas üle-eestilist
noorte ettevõtjate laata ning seejärel sõidame tagasi Tartusse.
Ööbimine ja toitlustus on korraldatud, osalustasu kuni 20 eurot.
Täpsem programm ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel
arinouandla.ee/voog/kontaktreis-setomaale.

TULE TEE PÄIKESEST
ELEKTRIT!
Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele,
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE
PAIGALDAMISEL
Meie poolt professionaalsed koolitused ja
objektid üle kogu Eesti.

www.kliimaseade.ee
Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu
tasuta vaktsineerimine sel aastal 14.,16. ja 17. mail.
14. mai 2022 Elva linn

16. mai 2022 Rannu ja Rõngu
piirkond
• Rannu alevik. Kaupluse parkla
9–9.30
• Kureküla alevik. Mõisa tn 1
9.45–10.15
• Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla 10.30–11
• Valguta küla. Seltsimaja
11.30–12
• Teedla küla. Bussipeatus
12.15–12.30
• Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)
12.45–
13.15

17. mai 2022 Konguta ja Puhja
piirkond
• Annikoru küla. Annikoru tee 16,
(endise katlajama juures platsil)
• Karijärve küla. Bussipeatus
• Ulila alevik. Pargi tn 1 park
• Rämsi küla. Keskuse tee 4
• Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla

9–9.15
9.30–9.45
10.15–10.30
10.45–11
11.15–11.45

Rannu, Puhja, Konguta ja Rõngu piirkonnas
teostab vaktsineerimist Tartumaa volitatud
loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245).
Kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, paroviirus)
või kiipimise soovi korral teatada sellest eelnevalt
(tasuline).

• Jaani 12, Elva linn, Paarisjalga Loomakliinik
9–11
Võimalik teostada ka kompleksvaktsiini (katk,
hepatiit, paroviirus) loomaarstiga kohapeal kokku
leppides (tasuline). Hille Laos (tel 557 8806).
Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik
mitte harvem kui üks kord 24 kuu jooksul.
Märgitud aegadel ja kohtades on marutaudi
vastu süstimine tasuta. Koerad tuua süstimisele
jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa
vaktsineerimistunnistus või looma pass.
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KUULUTUSED
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130

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

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

Müüa laagerdunud hobusesõnnikut. Kotid
50-liitrised. 1 tk 3,50. Kohale toomisega.
Tellimine tel 522 0627

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

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

PUITBRIKETT JA PELLET!

SAADAVAL KA:
KIVISÜSI
TURBABRIKETT
KÜTTEKLOTS

Muru niitmine ja aiatehnika remont, vajadusel
transport. Tel 5340 7836
Torutööd. Tel 5595 1141

Ohtlike puude langetamine ja hooldus. Vilja- Elektritööd. Tel 528 5831
puude lõikus, okste äravedu. www.igihaljas.ee,
Eritellimusmööbel võimaldab luua sellise
tel 56501649
sisustuslahenduse, mis sobib just Sinu korterisse, eramusse või äripinnale. Liuguksed,
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
garderoobid, köögid, elutoad, erilahendused.
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
info@gramel.ee, tel 5885 6220
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
tel 5597 7007
Üldehitustööd: katused, fassaadid ja sisetööd
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik va- Lõuna-Eestis. eestis.ehitan@gmail.com,
jalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest tel 5866 8999
kohast. Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete
Garaažiuste müük, paigaldus, hooldus ja reehitus. Tel 5672 6823,
mont. www.enator-doors.eu, tel 5803 4531
www.teenustööd.ee
Metsa ja võsa vedu. Tel 5803 4531
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305, www. Elva OTT- otse tootjalt tarbijale, igal neljapäekasumetsa.ee
val kell 16-18 Elva kultuurimaja parklas.
Tel 5650 7985
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Hind 3,3 €/kott. Alates 40 kotist soodus- Soovin osta maja Elvasse või selle lähiümbruhind 3,0 €/kott. Vajadusel transport. Talita
sesse. Maja võib vajada remonti. Hind kuni
targalt ja telli küte soodsa hinnaga! Tarm AS,
100 000 eurot. E-mail RandoTenso95@gmail.com,
info ja tellimine telefonidel 507 2419, 734 9991
tel 5903 3188
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

MÜÜGIL SOODNE NING KVALITEETNE

Soovin osta Elvas mugavustega 1 või 2-toalise
korteri. Tel 5804 3635

KASEKÄBI OÜ
www.kasekäbi.ee

VAJADUSEL KOOS TRANSPORDIGA!

TEL 56683202
info@kasekabi.ee

Emadepäeva 100 aasta
kontsert-aktus
Kutsutakse osa saama kontsert-aktusest „100 aastat Eesti esimese emadepäeva
tähistamisest Uderna koolimajas“, mis toimub 8. mail algusega kell 14 Uderna
pargis.
Sel aastal möödub 100 aastat Eesti esimese emadepäeva tähistamisest Uderna
koolimajas, praeguses Elva vallas, Kalme külas Uderna kultuuriloolises pargis.
Võimalusel kaasa võtta pink istumiseks. Projekti juht on Uderna kooli vilistlane
Kalev Jago.
Lisainfo:
Kalev Jago
jagokalev@online.ee / tel 562 2364
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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!
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETIHIND
HIND
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI
kuni 29. aprill, E–R
kuni 31. märts
EveLeili
Valperi
„Näeb värvi“ Elva
kultuurikeskus
tasuta
Puremaalinäitus
maalide näitus-müük
Puhja
seltsimaja
tasuta
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
mõjude teemaline
27. aprill kell 11.30- Raudteeliikluse
Kohtumine peaminister
Kaja
Elva linnaraamatukogu
23. märts kell 18
Peedu kooli saal
tasuta
tasuta
arutelu
12.30
Kallasega
kaminasaal
23.27.
märts
Teatriõhtu
Krabi
Külateatriga
Rõngurahvamaja
rahvamaja
5€
aprillkell
kell18.30
18
Maal elamise
päeva
arutelu
Aakre
tasuta
Küüditamisohvrite päeva puhul pärja
25.
kell19
10 Rakvere Teatri etendus „Oi, Johnny“ Rõngu
monumendiplats
27. märts
aprill kell
Elva kultuurikeskus
15 tasuta
€ / 17 €
asetamine
LendTeatri
etendus „Ühesugune
LendTeater (Pikk 73,
Perekodu konverents
„Ära mind
25.aprill
märtskell
kell9–17
19
10 €
28.
Elva kultuurikeskus
258 –/ 35
õnn“ kärgperes“
Elva)
lahti lase – kasvamine
26. märts kell 14 ja LendTeatri
Korvpall: OPTIBET
Rahvaliiga
lõuna LendTeater (Pikk 73,
lisaetendus
„Ühesugune
Elva spordihoone
29. aprill kell 19
8 €tasuta
/ 10 €
16
regioon,õnn“
poolfinaalid
Elva)
30.–31. märts
XIV Mitteteatrite festival
Elva kultuurikeskus
tasuta
Tasuta
(va
30. aprill kell
Võrtsjärve Limnoloogia
Avatud Kalasadamate päev
sissepääs
1. aprill
kell 19
Vana Baskini Teater: „Uus peatükk“
Elva kultuurikeskus
19 € / 22 €
sadam
8–18.30
muuseumi)
Näitus:
Enn Praks,
fotonäitus
teemal
Kettagolf:
Terminal
Oil Annikoru
1.30.
aprill
– 31.
Elva kultuurikeskus
tasuta30 €
aprill
kellmai
9
Annikoru
discgolfipark osalustasu
kaduvad
OPENEesti
2022lood
Jalgpall,Oil
Esiliiga:
FC Elva vs Pärnu
Terminal
Eesti meistrivõistlused
2. aprill
Nike
Arena Elva
tasuta
30.
aprillkell
kell12.30
9.30
Kulbilohu
15 €
Jalgpalliklubi
rallikrossis
2022 / 1. etapp
2. aprill kell 11
Kärajadavamine:
rahvamaja
tasuta
Elav Elva Külade
Matkahooaja
ERõngu
Järvemuuseum
1. mai kell 11
5 – 10 €
Avasta Võrtsjärve äärt tõukerattal
Akva:riumi parkla
3. aprill kell 12
Mälestuspingi avamine Kaljo Ermile Valguta seltsimaja ees
tasuta
Jalgpall, meeste esiliiga: FC Elva vs
2. mai kell 19
Nike Arena Elva
tasuta
3. aprill kell 13
Seenioride
kevadpidu
Rannu rahvamaja
5€
Ida-Virumaa
FC Alliance
Jalgpall,
meeste Esiliiga:
FC Elva vs
16. mai kell 19
Nike Arena Elva
tasuta
Film „Kiik,
Kirves
4. mai kell 10 ja 13
Etendus
Ernesto
küülikutega
Rõngu rahvamaja
tasuline
Viimsi
JKja Igavese
5. aprill kell 12.30
Puhja seltsimaja
3€
Armastuse
Puu“
Väärikate
ülikooli
loeng
„K. Pätsi roll
17. mai kell 19
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“
Mustjärve ääres
tasuta
4. mai kell 11
Elva kultuurikeskus
tasuta
5. aprill kell 19
Filmeestlaste
„Kaks tundi
õnneni“
Puhja seltsimaja
4/5€
jaoks“
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“,
20. mai kell 17.30
Aakre mõisa juures
5€
6. aprill kell 11
Väärikate
ülikooli
loeng
Elva
kultuurikeskus
tasuta
JalgpallPolina
U17 tüdrukud:
FC Elva vs
Tšerkassova
5. mai kell 17
Nike Arena Elva
tasuta
Lasteraamatute
päev, külas on
Rannu
Pärnu
JK Vaprus
21. mai kell 10
Rõngu
kihelkonnapäev
Rõngurahvamaja
alevik
tasuta
8. aprill kell 13
tasuta
jutuvestja
Polina
Tšerkassova
kaminasaal
LendTeatri
lisaetendus
„Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
Rattasport:
EMV kriteeriumis
/
6. mai
8 € / 10 €
21.
maikell
kell19
11
Start Elvas, Arbimäel
osalustasu
Jutuõhtu
Polina
RannuElva)
rahvamaja
õnn“
Maxilla
64.kontsert
Elva Tänavasõit
8. aprill kell 19
5€
Tšerkassovaga
ElvaRN
Päev
„84“ ja
kevadlaat, õhtu
21. mai kell 17
Stuudio
kevadkontsert
Elva kaminasaal
kultuurikeskus
5€
7. mai kell 9
Elva keskväljak
tasuta
LendTeatri
„Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
lõpetab
ansambel
Player
21. mai kell 19
Kontsertetendus
Rolf Roosaluga
Rõngu kirik
15 / 20 / 25 €
8. aprill kell 19
8 / 10 €
õnn“
Elva)
7. mai kell 12
Elva XXII kellatornijooks
Arbi
järve
ümbrus
osalustasu
Start,
finiš
ja
8. aprill kell 19
Tantsõhtu ansambliga NÖÖP
Rõngu
rahvamaja
10 / 15 €
Tartumaa
ürituskeskus
on Elvas,
08.mai
40.
Tartu
osalustasu
Elva
37. Maastikumaraton
rattapäev, Filter
pealtvaatajatele
tervusespordikeskus
Saint-Gobain
22. mai kell 9
osalustasu
9. aprill kell 10
Lepatriinu
lauluvõistlus 2022
Elva kultuurikeskus
Maanteekarikasari
tasuta
Emadepäev - 100 aastat esimesest klaasitehase ees (Kirde
8. mai kell 14
Uderna park
tasuta
Korvpall:
OPTIBET Rahvaliiga
emadepäevast
Eestis lõuna
2)
9. aprill kell 14 / 16
Elva spordihoone
tasuta
regioon,
3-4.
ja
1-2.
koha
mängud
Emadepäevale
pühendatud
kontsert
Jalgpall, meeste Esiliiga: FC Elva vs
8. mai
Konguta
rahvamaja
5tasuta
– 15 €
Nike Arena
Elva
22.
maikell
kell17
15
LendTeatri
etendus
„Ühesugune
LendTeater (Pikk 73,
DUO
RUUT
FC Nõmme
United
10. aprill kell 16
8 / 10 €
õnn“
Elva)
Rakvere
Teatri
etendus „Lihtsalt,
Tartumaa
memme-taadi
XXII
11.
mai
kell
119
Rannu
rahvamaja
14
€ / 16 €
22. mai kell 16
Elva lauluväljak
tasuta
Näitetrupp Rõõmuks“
Poolvillased
„Veidike
lustipidu
10. aprill kell 16
Aakre rahvamaja
10 €
õrnust“
Sportkeegli
Elva Laulustuudio
kontsert koos
mai18
Elvakultuurikeskus
spordihoone
täpsustamisel
27.13.-28
mai kell
Elva
tasuta
Rekymaailmameistrivõistlused
etendus:
Kunksmoor ja Kapten
saatebändiga
12. aprill kell 11
Elva kultuurikeskus
10 €
Trumm
14. mai kell 11
10
Rohevahetus
Rannu
29.
Pannkoogifestival
Rämsirahvamaja
külaplats
tasuta
31. mai kell 18
Elva muusikakooli kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
tasuta
14. mai kell 19
Muusikakooli sõprade klubi kontsert Elva kultuurikeskus
tasuta
16. mai kell 19
17. mai kell 19
20. mai kell 17.30
21. mai kell 10
21. mai kell 11
21. mai kell 17
21. mai kell 19

22. mai kell 9

22. mai kell 15

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Emily Laas
sündis 22.03.2022

Albert Hernits
sündis 30.03.2022

Karel Henrikson
sündis 02.04.2022

Marta Rinell Massakas
sündis 28.03.2022

Arabella Saamel
sündis 30.03.2022

Jete Tikka
sündis 05.04.2022

Andri Paas
sündis 29.03.2022

Robin Tühis
sündis 31.03.2022

Elva vald mälestab
Vello Viljaste
04.01.1932-30.03.2022

Virve Teder
12.02.1925-01.04.2022

Viktor Kiselev
14.08.1937-11.04.2022

Laine Salem
11.01.1935-31.03.2022

Aleksei Pleskovski
14.03.1939-05.04.2022

Aivar Oinus
26.05.1959-11.04.2022

Elvine Veimann
06.01.1942-31.03.2022

Meelis Karjus
13.06.1975-07.04.2022

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
Sügav kaastunne Tiit Oinusele
kalli isa

Aivar Oinus’e
26.05.1959–11.04.2022
kaotuse puhul!

• valmistamine
• paigaldamine
• puhastamine
• kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome
graniitkivi.
Indrek 5107312

#mariseinglid

www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Elva päev ja kevadlaat
Ka sel aastal ootame teid kõiki 7. mail tähistama Elva
päeva, mis toimub Elva keskväljakul ja selle ümbruses.
Kell 9 saab külastada kevadlaata (osavõtjate eelregistreerimine toimub 4.maini k.a.), kus mitmekülgne kaubavalik ning palju tegevusi nii suurtele kui ka
väikestele.

Jalgpall, meeste Esiliiga: FC Elva vs
Kell 9.30 alustavad meie kultuurikollektiivid oma etteastetega. Näha saab
Nike Arena Elva
tasuta
Viimsi JK
tantse nii meilt kui ka mujalt, kuulata kauneid laule solistide ja ansamblite esituses. Päeva juhivad humoorikad Mafalda ja Loreida.
Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“
Mustjärve ääres
tasuta
Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“,
Aakre mõisa juures
5€
Kell 12 antakse start traditsioonilisele Kellatornijooksule Elva vallavalituse ees.
Polina Tšerkassova
Rõngu kihelkonnapäev
Rõngu alevik
tasuta
Kell 20 lõpetab õhtu vabaõhupidu ansambliga Player (kultuurikeskuse ees).
Rattasport: EMV kriteeriumis /
Start Elvas, Arbimäel
osalustasu
Maxilla 64. Elva Tänavasõit
Lisainfo: elvakultuur.ee
RN Stuudio
kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
5€
LISAINFO
ELVA.EE VÕI ELVAKULTUUR.EE
Kontsert Rolf Roosaluga
Rõngu kirik
15 / 20 / 25 €
Start,
finiš ja Triinu Paas • Küljendus: Kalurileht OÜ • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
Väljaandja: Elva vallavalitsus
• Toimetaja:
ürituskeskus
on Elvas,
ExpressPost
Elva 37. rattapäev,
Filter • Tiraaž: 6550 • Järgmine leht ilmub 09.05. 2022 • Kaastöö esitamise soovist teatada 25.04.2022 kell 15
Saint-Gobain
osalustasu
Maanteekarikasari
klaasitehase ees (Kirde
2)
Jalgpall, meeste Esiliiga: FC Elva vs
Nike Arena Elva
tasuta
FC Nõmme United
Tartumaa memme-taadi XXII

