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Kentsi paisjärve arendus
edeneb jõudsalt
Elva vallas, Kavilda ürgorus asuva Kentsi paisjärve
taastamine on jõudnud uude etappi – lõppenud
on kaevetööd kaldajoonel ning järv on täitunud
veega. Järv veel ujumiseks siiski päris valmis
pole, sest kaldaalad peavad veel pisut vajuma.
Aastaringselt kasutatava atraktiivse puhkepiirkonna
arendamiseks seisavad lähitulevikus ees olulised
tegevused.
KERTU VUKS

ABIVALLAVANEM

IVI TIGANE

SA ELVA KULTUUR JA SPORT JUHATAJA

Järve ajalugu ulatub 40
aasta taha
Algselt ligi 90 hektari suurune
Kentsi paisjärv projekteeriti juba
1977. aastal ning rajati aastatel 19791989. Põhifunktsioon oli toona vihmutusvee saamine kultuurkarjamaadele, kuid kuna vihmutusvee vajadus
osutus kavandatust väiksemaks, siis
sai järv ka puhkemajanduse funktsiooni. Aastate jooksul on paisjärve
juhitud Elva linna puhastusseadmete vesi, mis on paisjärve ökoloogilist
olukorda oluliselt mõjutanud. Tänu
Keskkonnainvesteeringute keskuselt
saadud toetusele suudeti 2009. aastal
paisjärve korrastamise esimese järgu
tööd lõpetada, kuid ressurssi ei jagunud kogu paisjärve korrastamiseks.
Seetõttu võttis pikki aastaid järve
juures võimust loodus.

Unistus mitmekülgsest
puhkealast saab peagi
teoks
2020. aasta sügisel alanud ning
aasta hiljem lõppenud kaevetööde
raames eemaldati setted ning anti järvele koos saartega uus vorm. Seejärel

rekonstrueeriti paisuregulaator, mis
võimaldas järve ka uuesti vee sisse
lasta. Järgmisena rajatakse vajalik taristu - elektriliitumised, parklad, ujumiskohad ja paadisillad. Praeguse tegevusplaani järgi valmib taristu järve
kasutamiseks juba selle aasta jooksul.

Järve ümbruses saab tegevusi jaguma kõigile
Kentsi paisjärve taastamise projekti realiseerimisega luuakse Tartu
maakonda täiesti omanäoline puhkeala, mis on maakonnaülese tähtsusega ning mis loodetavasti võimendab ka kohalikku ettevõtlust.
Suhteliselt väikesele maa-alale koondatakse kokku väga mitmekesised
vaba aja veetmise võimalused erinevatele sihtgruppidele ja huvilistele.
Järve ümbrus kutsub näiteks mängima kettagolfi, tegelema kalapüügiga,
planeeritakse rajada seiklusrajad,
arendatakse välja ujumiskohad, rajatakse palliplatsid. Kentsi ümber on
plaanis rajada terviserada, millega
loodame piirkonda meelitada ka hulganisti tervisesportlasi ning loodusmatkajaid. Lisaks tekib võimalus kor-

KENTSI PAISJÄRV ON TÄITUNUD VEEGA,
KUID JÄRV JÄRV TERVIKLIKULT VEEL PÄRIS VALMIS EI OLE.

raldada erinevaid vabaõhuüritusi.
Järve ümbruse vahelduv pinnareljeef
annab võimalusi ka talvisteks vaba
aja tegevusteks. Kogu arenduse lõpptulemusena tekib aasta läbi kasutatav
uudne ja omanäoline puhkepiirkond.

Omanäolise maastiku suur
potentsiaal
Projekti arendusala kuulub Elva
vallale, mis tagab võimaluse omavalitsusele koostöös ettevõtjate ja mittetulundusühingutega kujundada sellest välja erinevaid teenuseid pakkuv
kontseptsioon. Tegemist on suurt turismipotentsiaali omava piirkonnaga
Elva vallas. Kentsi paisjärve lähedal
asuv Kavilda ürgorg on vaieldamatult Tartumaa üks ilusamaid loodus-

likke objekte. Ürgorul on järsud veerud, millel sügavust kuni 40 meetrit
ja laiust umbes üks kilomeeter. Seal
asuvad ka Siidri linnamägi ja muinsuskaitse alla kuuluv Kaveläte ohvriallikas. Kentsi paisjärve taastamine
annab võimaluse kogu Tartumaa
mõistes unikaalse puhkepiirkonna
arendamiseks ja ettevõtluse aktiviseerimiseks, näiteks majutuse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkondades.

Projekti rahastatakse mitmetest allikatest
Projekti teostamiseks on Elva Vallavalitsus saanud lisarahastuse 210
667 eurot Riigi tugiteenuste keskuselt maakondliku arendustegevuse

Foto: Ragnar Vutt

toetuse raames ning 150 064 eurot
Tartumaa arendusseltsi vahendusel
suurprojektide arendamise LEADER
meetmest. Lisaks valla omaosalus,
mis hõlmab ka Elva valla omavalitsuste ühinemistoetust – nimetatud
punkt seisab kirjas ühinemislepingus. Projekt viiakse ellu koostöös
sihtasutusega Elva kultuur ja sport.

Lisainfo:
Kertu Vuks
abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086
Ivi Tigane
SA Elva kultuur ja sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870
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Lammutatavatest
objektidest Elva vallas

LÜHIDALT
ELVA VALLA JAANITULED
22.06 algusega kell 16.30 Puhja kihelkonnapäev ja jaanituli
Puhja lipuväljak
Kell 16.30-st on avatud näitused ja kohvikud. Kell 17 algab
Orthodox Singersi kontsert Puhja kirikus. Kell 19–20 toimuvad
tegevused lastele. Kell 20 tulge jaanikutulele! Isetegevuslaste
tervitus, tegevused kogu perele, toitlustus Sõbra Pesalt. Tantsuks
mängib ansambel NÖÖP. Üritus on tasuta.

E

lva vald on aktiivselt osa
võtnud sihtasutus KredEx
meetmest, mis on suunatud
kohalikele
omavalitsustele
lammutustoetuse taotlemiseks. Lammutustoetuse eesmärk on toetada
kohalikke omavalitsusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest
välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud ehitiste lammutamisel, kui nende hoonete rekonstrueerimine või võõrandamine
ei ole otstarbekas.
Elva vald sai 2021. aasta lõpus
positiivse rahastusotsuse Aakre katlamaja lammutamiseks. Sihtasutus
KredEx toetab otsuse järgi lammutamist 17 052 euroga, millele lisandub
30% kohaliku omavalitsuse panus.
Hetkel on Aakre katlamaja lammutamiseks korraldatud hange. Hankele laekus kuus pakkumust, neist
odavaim pakkuja oli ettevõte Masinakoda OÜ, kelle hinnanguliseks
tööde maksumuseks on 6900 eurot.
Projekti lõpptähtaeg on 31. detsember 2022, kuid esialgsetel andmetel
plaanitakse katlamaja lammutada
juba suvekuudel. Katlamaja jätkab
tööd konteinerhoones.
2022. aasta kevadel sai positiivse
rahastusotsuse ka Rannu kooli õppekasvuhoone lammutamise taotlus.

22.06 kell 18 Jaaniõhtu Armuorus Tulimäel
Ansamblid „Airi ja poisid“ ning „Viisiratas“. Sissepääs tasuta.
22.06 kell 20 Elva jaanituli Elva lauluväljak
Esineb ansambel „Klubi“, ansambli vaheaegadel toimuvad
rahvalikud mängud. Särisevad grillpannid ning suurtele ja
väikestele toimuvad erinevad mängud. Sissepääs tasuta.
22.06 kell 20 Aakre jaanituli „Oma küla jämm“ Aakre laululaval
Lõke, diskomuusika ja mängud, avatud on noortekohvik. Üritus
on tasuta.

RANNU KOOLI ÕPPEKASVUHOONE LAMMUTAMISE TAOTLUS
SAI POSITIIVSE RAHASTUSOTSUSE.

Sihtasutus KredEx toetab otsuse järgi
lammutamist 10 752 euroga, millele
lisandub 30% omaosalus Elva vallalt.
Järgnevalt on vallal plaanis korraldada hange lammutaja leidmiseks,
misjärel saab teostama hakata lammutustöid. Projekti lõpptähtaeg on
18. mai 2023.
Peale selle, et Elva vald ise taotleb
rahastust erinevate hoonete lammutamiseks, on käimas valla kodanikele suunatud Elva valla eelarvest
eraldatava lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab kuni 20. juunini.
Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt

Foto: erakogu

toimub SPOKU-keskkonna kaudu.
Toetatakse avalikus ruumis asuvate
oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste
lammutamist. Lammutustoetust on
õigus taotleda ja saada juriidilisel või
füüsilisel isikul talle kuuluva Elva
valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.
Lisainfo:
Sirli Pippar,
arendusspetsialist
tel 5837 7930
sirli.pippar@elva.ee

23.06 kell 17 Võidutule jagamine Rannu Vallapalu võidutule
altaril
Esinevad rahvamuusikud.
23.06 kell 19 Rannu jaanituli Rannu külaplatsil paisjärve ääres
Tantsuks mängib ansambel „Nööp“. Sissepääs tasuta.
23.06 kell 19 Annikoru jaanipidu
Annikoru laululava
Lõbusad mängud väikestele ja suurtele.
Tantsuks mängib ansambel INERTS.
Toitlustab Andu talu. Sissepääs tasuta.
24.06 algusega kell 19 Rõngu jaaniõhtu
Rõngu rahvamaja sisehoov
Kell 19–20.30 toimub lasteprogramm ja
sisehoov on avatud. Kell 20.30 astub lavale
ansambel „Hoovus“. Bändide bloki vahel
toimuvad rahvamängud. Sissepääs tasuta.

Rannahooaeg algas Elva valla
supluskohtades 1. juunil
ja kestab 31. augustini

N

ii Verevi kui ka Arbi
järve veekvaliteet ja
ranna üldine heakord
vastavad
Terviseameti avaliku ranna nõuetele.
Info veeproovide kohta on leitav randades olevatelt infostendidelt.
Nii Verevi kui ka Arbi järve
randades on tehtud ettevalmistus- ja hooldustööd. Verevi järve rannas on parandatud purde
laudist ning kohvik on saanud

uue terrassi. Arbi järveäärne koos
puidust platvormi ja purskkaevuga
ootavad suvitajaid.
Verevi randa valvab AS G4S. Rannavalveteenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel 1. juunist 31. juulini,
ajavahemikus kell 12–20. Augustis lõpetatakse valvamine õhtul tund aega
varem (12–19). Sõltuvalt ilmast võib
rannavalveteenuse perioodi algus ja
lõpp nihkuda. Rannas tekkinud probleemidest tuleb informeerida rannavalvet. Heakorra või rajatiste korras-

hoiu probleemidest palume anda
märku vallavalitsuse heakorratelefonile +372 3333 666 või Elva valla äpi
kaudu.
Sel aastal teostatakse suplusvee
seiret ka Võrtsjärve Trepimäe puhkekohas ja Kentsi paisjärve supluskohas. Mõlemas kohas vastab vesi
Terviseameti kehtestatud nõuetele.
NB! Kentsi paisjärves on liivaaladelt suplema minek mittesoovitav (liiv võib vajuda).

VEREVI RANNA KOHVIK SAI SEL AASTAL UUE TERRASSI.

Pane tähele!

Foto: Triinu Paas

• Verevi rannas, Arbi järve ja Trepimäe puhkekoha ääres on iga päev
avatud tualetid.
• Veekogude ääres palume lastevanematel jälgida lapsi, sest täiskasvanu
oskab ohutunnet paremini hinnata.
• Verevi ja Arbi järve rannad on avalikud supluskohad ja lemmikloomad
ei ole sinna lubatud.
• Rannad on varustatud prügikastidega – palume paberid, pudelid, suitsukonid jms viia prügikasti.
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Ringtee 17 kinnistu
Rannu alevikus on
oksjonil müügiks

LÜHIDALT
VALLAVALITSUS ALGATAS
DETAILPLANEERINGUD ELVA LINNAS
JA TAMME KÜLAS
Elva vallavalitsus algatas 17. mail Elva linnas
Lille 9 ja Põllu 19a kinnistute detailplaneeringu.
Planeeringuala suurusega ca 4,4 ha asub Põllu ja
Kruusa tänavate vahelises kvartalis. Planeeringu eesmärk on kaaluda kinnistute jagamist ca 17
elamu-krundiks ja neid teenindavaks teemaa
krundiks. Elamukruntidele taotletakse ehitusõigust üksik-, kaksik- ja ridaelamute püstitamiseks.
Juurdepääsutee detailplaneeringualale rajatakse
Lille tänava kaudu.

E

lva vallavalitsus müüb oksjonikeskkonnas
www.varakeskus.ee
tootmispiirkonnas
asuva kinnistu Ringtee tn
17, Rannu alevikus (katastritunnus
66601:001:0048), mille sihtotstarve on
100% tootmismaa ning suurus 3440
m².
2021. aastal lammutati kinnistult
endine laudahoone. Toimiv elektriühendus puudub, kuid liitumisvõimalus lähedal olemas. Elva valla
üldplaneeringu järgi asub kinnistu
tiheasustusalal
(detailplaneeringu
koostamise kohustusega alal), kinnistule ulatub riigimaantee 22166 Rannu
ringtee teekaitsevöönd. Naabriks on
veel kiiluriba, mille omandiulatus
veel väljaselgitamisel, kuid omandisse taotlejaks on kohalik omavalitsus.
Ehk siis tee ja kinnistu vahel on kiiluriba - otsepääsu teelt kinnistule ei ole.
Mahasõidu võimalus tuleb menetleda-rajada uuel omanikul.
Kinnistu müügihinna algsuurus
on oksjonil 13 000 eurot, oksjoni
samm on 500 eurot. Oksjoni tingimustega, müügilepingu tingimustega saab tutvuda oksjonikeskkonnas,
valla veebilehel www.elva.ee/val-

RINGTEE 17 KINNISTU ASUB TOOTMISPIIRKONNAS.

lavara-muuk ja info kajastatakse ka
kinnistuportaalis www.kv.ee.
Oksjonikeskkond on avatud 13.
juunist 28. juunini ja oksjon lõpeb
28. juunil kell 12. Tagatisraha oksjonikeskkonnas on 3,9% + käibemaks
alghinnast.

Foto: Maaameti kaardirakendus

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
5302 0888 / terje.korss@elva.ee

Uued ametnikud Elva vallavalitsuses
Teedespetsialist –
Paul Sinisaar

Paul asus vallavalitsusse tööle uuele loodud ametikohale mai
keskpaigast.
Teedespetsialisti peamine ülesanne on valla teede ja tänavate
heakorra alase tegevuste korraldamine ja järelevalve teostamine
valla territooriumil.
Muuhulgas korraldab teePAUL SINISAAR.
despetsialist teede ja tänavate
hooldust, puhastamist ning talihooldust, valmistab ette vallale
kuuluvate teede ja tänavate ehitus-, hooldus- ja remondihangete lähtedokumente, väljastab kaevelube ja kooskõlastab tehnovõrkude projekte ning korraldab liikluskorraldusvahendite ja bussipeatuste korrashoidu ning hooldust.
Senine töökogemus on Paulil seotud ehitusinseneri
kutsega teede alal, alates teede hooldusest kuni teeehitusobjektide tööde järelevalve teostamiseni.
Kontakt:
tel 5420 0094
paul.sinisaar@elva.ee

Kultuurispetsialist –
Marilin Aasoja

Marilin asus vallavalitsusse
tööle vabanenud kultuurispetsialisti ametikohale mai keskpaigast.
Kultuurispetsialisti ülesanne on
kultuuri-, noorsootöö- ja spordialase tegevuse korraldamine Elva
vallas.
Ta planeerib ja aitab kaasa valla
kultuurisündmuste korraldamiseMARILIN AASOJA.
le, koordineerib raamatukogude
tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega ning menetleb projekti- ja tegevustaotlusi. Muu hulgas
koordineerib ka Tartu 2024 koostöölepingu täitmist ning aitab kaasa valla kultuuritraditsioonide järjepidevusele ning
kultuuriajaloo jäädvustamisele.
Marilin on omandanud bakalaurusekraadi Tallinna
Ülikoolis inglise keele ja kultuuri erialal ning õppinud
kultuuriteooriat magistrantuuris. Merilin omab varasemat töökogemust nii hankespetsialistina inseneri- ja ehitusvaldkonnas kui ka kultuurinõunikuna Kohila vallas.
Kontakt: tel 5454 0014
marilin.aasoja@elva.ee

DETAILPLANEERINGU ALA MOODUSTAB LILLE 9
KRUNT, PÕLLU 19A KRUNT JA OSALISELT LILLE
TÄNAV T2 KRUNT.

Elva vallavalitsus algatas 3. mail Tamme
külas Hällimäe tee 6 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta
kehtivat detailplaneeringut Hällimäe tee 6 kinnistu osas ning suurendada elamu ja abihoonete alust pindala, hoonete suurimat lubatud
kõrgust ja täpsustada hoonestusala asukohta.
Alal kehtib Rannu vallavolikogu 23.12.2004 otsusega nr 62 kehtestatud „Tamme külas Hällimäe maaüksuse detailplaneering“.

DETAILPLANEERINGU ALA.

Detailplaneeringute lähteseisukohtadega on
võimalik tutvuda valla veebilehel
www.elva.ee/planeeringud
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
tel 527 1860
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Vallavolikogu 23. mai istung
Elva vallavolikogu II koosseisu IX istung toimus 23.
mail vallamajas volikogu saalis ja veebikeskkonnas
ZOOM. Istungi päevakorras oli kuus otsuse
eelnõud, üks ettekanne ning vallavanema ülevaade.
Istungist võttis osa 28 volikogu liiget.
Elva valla ja Elva linna õiguskorra ülevaade 2021. aasta kohta.
Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode, Tiit Treial ja Annika Jukk tegid
ülevaate politsei tegevusest 2021.
aastal kohta Elva vallas. Toodi välja
erinevaid statistikaid üldise kuritegevuse, vägivallakuritegude, varavastaste süüteode, vääteode jms
kohta. Piirkonnapolitseid tõid välja, et probleeme on tekkinud koerte ja kasside pidamise eeskirja üle
järelevalvega ning samuti taksoveo
teenuse üle järelevalvega ning Elva
linnas ja vallas on suureks probleemiks alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad. Kokkuvõtvalt sedastas

piirkonnapolitseinik, et me elame
turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse
keskkonna muutustega.
Volikogu otsustas anda loa
MTÜ Klubi Tartu Maratonile, Peetri Matsi OÜ-le ja Vallasant OÜ-le
kinnisasjade omandamiseks. Kinnisasja omandamise kitsendamise
seaduse kohaselt kui juriidiline isik
ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa
majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandustoodete tootmisega, võib ta omanda
põllumajandusmaad, metsamaad
või põllumajandus- ja metsamaad

kokku kümme hektarit või rohkem
sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.
Volikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega AS Emajõe
Veevärk kasuks Elva valla omandis olevale kinnisasjale asukohaga Nooruse park, Elva linn, Elva
vald. Hoonestusõigust soovitakse
seada kahe puurkaevu rajamiseks
ja neid teenindavate ehitiste ehitamiseks. Puurkaevud ja nende
teenindamiseks vajalikud ehitised
rajatakse piirkondliku ühisveevärgi töö ja toimekindluse tagamiseks.
Volikogu otsustas mittenõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ geoloogilise uuringuloa andmisega
Karijärve IV uuringuruumis, asukohaga Tartu maakond Elva vald
Poole küla. Vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest
tuleb keelduda, sest taotletav uuringuala märgitud oluliseks alaks,
mis tagab rohelise võrgustiku toimimist, piirkonnas juba toimub
kaevandustegevus,
uuringutega

LÜHIDALT

on seotud häiringud, mis võivad
mõjutada inimese heaolu, tervist
ja vara ning kohalikud elanikud on
avaldanud vastumeelt uuringuloa
andmiseks.
Muudeti arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati tema enda soovil välja
liige Juhani Jaeger ja kinnitati uueks
liikmeks Tõnu Aigro.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi
istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate
kõigist töövaldkondadest. Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate käimasolevatest teetöödest
ja muudest teehooldus puudutavatest teemadest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Järgmine volikogu istung toimub 13. juunil 2022.
Kõikide volikogu istungute
kokkuvõtetega saab tutvuda valla
veebilehel
www.elva.ee/volikogu-istungite-kokkuvotted.

Murumuna kevadine
õuenädal
19. mail, rahvusvahelisel õuesõppepäeval, sai
alguse Murumuna õuepäevade nädal. Kui
eelnevatel aastatel on nendest osa saanud ainult
koolieelikud, siis seekord soovisid osa võtta kõik
lapsed.
KRISTIINA JURKEN

ELVA LASTEAED MURUMUNA
ÕPPEJUHT, ÕUEPÄEVADE EESTVEDAJA

Õpetaja ootas varahommikul lapsi õuealal. Kuna lõunauni oli planeeritud värskes õhus,
siis lapsed tulid lasteaeda oma
magamiskoti ja madratsiga.
Saabudes toimus magamisasjade märgistamine ja paigutamine varju alla. Seejärel söödi
hommikusööki ning igal rühmal olid planeeritud tegevused vastavalt rühma soovidele
ning eripäradele. Kõik tegevused, peale kätepesu ja tualetis
käimise toimusid õues.
Esimesed julged õuepäevalised olid Liblikad ja Jänkukesed. Peale hommikusööki
toimus ergutav virgutusvõimlemine õuealal. Seejärel läbisid
Liblikad vigurraja, mängisid

liikumismänge ning suundusid
Elva gümnaasiumiga tutvuma.
Jänkukesed seevastu võtsid suuna
Väikesele Väerajale. Metsas tutvuti Otsi Otti oskustega ehk kuidas
käituda metsas, kui oled eksinud.
Selgeks said kolm põhireeglit: Ole
nähtav ja kuuldav! Hoia sooja! Kallista puud!
Sõimerühm Karukesed veetis oma hommikupooliku lasteaia staadionil ja läheduses asuvas
parkmetsas, kus liikumisõpetaja
õpetas lastele erinevaid liikumismänge. Samal päeval matkasid aga
Ritsikad Paisjärve äärde ning teel
olles püüti märgata erinevaid putukaid.
Piilupardid käisid uudistamas
maailmameistri Martin Järveoja
karikaid ja medaleid, uurisid Arbi
mändi ja mängisid seeneriigis.
Lõunase uneaja asemel külastasid
Piilupardid Elva spordihoonet.
Mesimummid matkasid õuepäeval

SIILIKESTE
RÜHM TUTVUS
KAITSELIITLASE
VARUSTUSEGA.

Fotod: G. Ventman

õpetaja Ilonale külla, mängisid kettagolfi ning samuti loobusid lõunasest magamisest. Tagasi lasteaeda
jõudsid väsinud matkalised alles
õhtuks.
Siilikesed matkasid õuepäeval
aga Väikesele Väerajale, kus toimusid tegevused kolmes grupis:
ehitati onni, mängiti maastikurobotiga õppemängu liblikate eluringist
ning lapsevanem tutvustas kaitseliitlase varustust.
Lepatriinud mängisid õuepäeval
aarete jahti kasutades selleks metalli detektoreid, et leida liiva alla
peidetud aardeid. Seejärel kõnniti
Käärdi läheduses olevasse metsatukka, kus ootasid kaks lapsevanemat, kes korraldasid otsimise
ja äraarvamise mängu. Kui kõik
hommikused tegevused said tehtud, söödi lõunasöök ja igaüks pu-

MAAL ELAMISE PÄEV
TULEB TAAS
24. septembril toimub taas
üle-eestiline Maal elamise
päev, mille eesmärk on kutsuda inimesi tutvuma maal
elamise võimalustega.
Ka Elva vald on otsustanud Maal elamise päevast
osa võtta, kuid sedapuhku
natukene teisiti kui eelneval
aastal. Nimelt sel aastal on
peamine korraldus suunatud Rõngu, Aakre, Palupera,
Hellenurme, Kirepi piirkondadele.
2023. aastal kannab vastutavat rolli Rannu, Konguta, Valguta ning 2024. aastal
Puhja, Ulila ja ümbritsevad
piirkonnad. Sellise jaotuse
järgi saavad külastajad ning
osalejad süvitsi tutvuda ühe
kandi võimaluste ning teenustega ning samas ka piirkonnad veidi jõudu koguda,
et siis osalejatele kvaliteetset
päeva pakkuda.
Maal elamise päeva 2022.
aasta keskne toimumispaik
on Aakre. Just Aakresse
kogunetakse messile ning
laadale, planeeritud on kultuuriprogramm ning palju
erinevaid tegevusi nii suurtele kui ka väikestele. Maal
elamise päeva üheks osaks
on ettevõtjate ning tööotsijate
kokkuviimine, samuti maal
elamise võimaluste tutvustamine. Ootame ettevõtjaid,
huviringe,
omatoodangu
müüjaid,
organisatsioone
ning teisi huvilisi ühendust
võtma, kes sooviksid Aakres
esindatud olla. Üheskoos saame pakkuda nii omadele kui
ka kaugemalt tulijatele ühe
vahva Maal elamise päeva.
Lisainfo:
Sirli Pippar,
arendusspetsialist
tel 5837 7930
sirli.pippar@elva.ee

ges enda magamiskotti magama.
Põnevust oli palju, mõni laps oli
oodanud õues magamist eelmisest õhtust saadik ja uni oli õige
magus, mõni laps aga oli hoopis
teistmoodi põnevil ja uni ei tahtnud kohe kuidagi tulla.
Kõikide rühmade õuepäevad
olid erinäolised ja meeldejäävad nii lastele kui ka õpetajatele.
Kuna emotsioonid olid osalejatel
väga positiivsed, siis see annab
indu nende korraldamiseks ka
järgmisel kevadel. Suur tänu rühma meeskondadele, liikumisõpetajale ja lastevanematele õuepäevade planeerimise ja läbiviimise
eest!

RANNU KOOL OTSIB
INGLISE KEELE
ÕPETAJAT
Rannu kool kuulutab
välja konkursi inglise
keele õpetaja ametikoha
täitmiseks 2022/23
õppeaastaks. Täistööaeg.
Kandideerimiseks saata
dokumendid e-aadressil:
kool@rannu.edu.ee.
Lisainfo telefonil 505 6212
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625. aastat Puhja kihelkonna
esmamainimisest
KAJA UDSO

PUHJA SELTSIMAJA JUHATAJA

E

esti Rahva Muuseumi (ERM)
100. sünnipäeva kingitus
2009. aastal eesti rahvale oli
Eestimaa teedel kunagiste
kihelkonnapiiride tähistamine. Kas
need on üksnes sildid maantee ääres või huvitavad meie inimesi ka
täna kihelkondlik kokkukuulumine ja traditsioonid? Laulu- ja tantsupidudel imetleme Eesti rahvarõivaste ilu, nende mitmekesisust
ja rikkust. Rahvarõivastel ja kihelkondadel on otsene seos – seda
teame kõik. Puhjas on läbi sajandite
lauldud, tantsitud ja mängitud pilli
ning kõigi nende tegevuste juures
enamasti kantud just rahvarõivaid.
Sel aastal on põhjust tähistada
Puhja kihelkonna esmamainimise
625. aastapäeva. Kunagise Puhja
kihelkonna hõlmasid aastatel 1922
kuni 1939 Kavilda, Konguta ja Ulila valla alad. Seega on just nende
alade rahval eelkõige põhjust kanda Puhja kihelkonna rahvarõivaid.
Kui pool sajandit valmistati käsitöökoondistes peamiselt saarte ja
Läänemaa rahvarõivaid, siis taasiseseisvunud Eestis on nii kollektiivid kui ka üksikisikud pöördunud
üha enam oma juurte juurde ja ee-

listanud rahvarõivaste muretsemisel kodukihelkonna rõivaid. Tänu
sellele on meie suurpidude rongkäigud muutunud veelgi kaunimaks ja rikkamaks. ERM-is on tallel
kuue erineva triibustikuga Puhja
kihelkonna seelikud. Täna kannavad kõik Puhja seltsimaja rahvakultuurikollektiivid oma kihelkonna
rahvarõivaid ja esindatud on neist
juba neli erinevat „triipkoodi”.
Kihelkonna aastapäeva tähistamist alustasime aasta algusest.
Meie kihelkonna aladele jäävates
asutustes on toimunud juba hulk
vägagi erinevaid tähtpäevale pühendatud ettevõtmisi. On korraldatud nii isekeskis, kui tehtud
koostööd. Nii toimus näiteks Puhja
seltsimaja ja Konguta rahvamaja
ühisüritusena 3päevaline kihelkonnateemaline Jüripäeva matkamäng.
Peale toreda ajaveetmise võimaluse
teenis matk eesmärki teadvustada
Puhja kihelkonna ulatust. Matkarajal olevate infotahvlite tekstide abil
tutvustasime kohalikku ajalugu ja
pärimust.
Suurt rõõmu teeb see, et Eestimaa külades ja alevikes võib aina
rohkem märgata kodukandi must-

KONGUTA MATKASELLID
JÜRIPÄEVAMATKAL.

reid. Kõik uus on sageli taasleitud
vana. Inimeste fantaasial pole piire
ja nii saab anda vanale pärandile üllatavalt põnevat uut kasutust. Üha
rohkem leiab pärimuse kasutamist
kohaliku toodangu ja meenete kujunduses. Erandiks pole selleks ja
meie kihelkond.
Puhja kihelkonna päevad saavad sel korral toimuma jaanipäeva paiku, 22.–24. juunil. Loodame,
et sel ajal on lisaks kohalikele oma
endist kodukanti külastamas ka
kaugemat tulijaid. Ettevalmistused
käivad täie hooga. Kihelkonnad
tekkisid omal ajal kirikute ümber
ja olid nende keskusteks. Nii algavadki meie kihelkonnapäevad 22.
juunil kell 17 just kontserdiga Puhja kirikus. Esineb vokaalansambel
Othodox Singers. Sellest kontserdist tasub kindlasti osa saada, sest

Päästeamet tuletab meelde: Selleks, et suvised
veekogude äärsed koosviibimised ja jahutavad
suplused jääksid ainult positiivselt meelde, hoia
end ja oma lähedasi õnnetustest eemal

P

erega rannas olles tuleb meeles pidada, et
kuni 4aastaseid lapsi
ei tohiks veekogu lähedal haardeulatusest kaugemale lasta – väikelapsed
võivad vette joosta silmapilkselt. Suurematel lastel,
kes omapäi vees käivad on
oluline koguaeg silm peal
hoida. Õnnetused juhtuvad
ootamatult ja kiirelt. Ära jäta
lapsi kunagi veekogu ääres
järelevalveta. Uppuv laps
ei tee häält, seega õpeta oma
lapsele juba varakult selgeks
ujumisoskus ja räägi veega

seonduvatest ohtudest.
Ujumise abivahendid loovad
petliku turvatunde. Täispuhutavate kätiste ja ujumisrõngaga suplev
laps peab olema vanemate hoolsa
järelevalve all. Need võivad lapse
rannast eemale kanda või juba varasema vigastuse tõttu järk-järgult
tühjaks minna. Ujumisrõnga puhul
on lisaohuks lapse tagurpidi keeramine nii, et laps jääb vee alla lõksu
– tagasi õigesse asendisse laps ennast keerata ei jõua.
Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust.
Õnnetusse sattudes on päästevesti
väga raske või lausa võimatu selga

panna. Peaaegu kõik veesõiduki
õnnetuste ohvrid oleksid elus, kui
neil olnuks seljas päästevest.
Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse
ka alkoholi, siis ei pruugi inimesed
oma võimeid adekvaatselt hinnata.
Ära lase purjus sõpra vette!
Enne vette minekut hinda alati
kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi. Ära hüppa tundmatus kohas
vette!
Elva vallas on veeohutusstendid
järgmistes ujumiskohtades: Verevi
rand (2 tk), Arbi järv, Elva paisjärv,

Foto: Meelis Külaots

PUHJA NOORTEKESKUSE NOORED
KOOS JANNO REINOMÄGIGA.

nii professionaalsed muusikud ei
külasta meid just iga päev. Kõlav
muusika loob sideme ja viib meid
aegadesse, kui Eestimaal tegutsesid
ordud ja linnused.
Enne ja pärast kontserti on võimalik külastada kiriku pööningul Anneli Räni maalide näitust.
Maitsvat kõhutäidet leiab külastaja
Kirikuaida kohvikust. Loomulikult ootavad külastajad teisedki
Puhja kohvikud. Kes varem pole
jõudnud, siis pärast kontserti võiks
kindlasti külastada nii kohvikut
Puyen kui Käsu-Hansu kohvik-restot. Mõlemad kohvikud on lubanud selle päeva menüüsse tuua
pisut ajalooslist hõngu. Puhjaga
seotud ajalugu kannavad ju mõlema kohviku nimedki. Näitusi on
sel päeval avatud teisigi. Rahvakoja ajalootubades saab uudistada ko-

Foto: Kaja Udso

halikku ajalugu. Seltsimajas on aga
viimaseid päevai avatud Puhjast
pärist kunstniku Leili Pure maalide
näitus-müük. Päeva lõpetab jaanituli seltsimaja kõrval asuval lipuväljakul. Järgmisel päeval jagame
Puhja pargis Võidutuld koduste
jaanitulede ja mälestusküünalde
süütamiseks ning meie kihelkonna teine jaanituli süüdatakse sama
päeva õhtul Annikoru lauluväljakul. Kihelkonnapäevad lõpetab 24.
juunil kalmistupüha Puhja kalmistul.
Kihelkonna aastapäeva tähistamise aasta aga jätkub. Kutsume
üles kõiki asutusi ja ettevõtteid seda
väärikat tähtpäeva oma tegevustega siduma.

VEEOHUTUS
Vaata lisaks leheküljelt veeohutus.ee ja küsi päästeameti juturobotilt Facebookis.
HÄDAABINUMBER: 112

Vettehüpped on ohtlikud,
sest veetase on muutlik
ning vee all võib olla ohtlikke
ja teravaid esemeid.

Veekogu ääres hoia lapsel alati
silm peal! Kuumarabanduse
vältimiseks kanna peakatet.

Täispuhutavad veemänguasjad
võivad ootamatult katki
minna, inimese tagurpidi keerata
ja kaldast kaugele triivida.

Vesi ja alkohol ei käi kokku!

Uju kaldaga paralleelselt
või kalda poole.

Veesõidukis kanna alati
päästevesti ja arvesta
ilmastikuolude ja veevooluga.
NB! Päästevesti peavad
kandma ka lapsed!

Tunne rannas lehvivate lippude tähendust!
Punane: suplemine ohtlik kõigile, veetemperatuur alla 16°C
Kollane: suplemine ohtlik lastele, eakatele ja vähese
oskusega ujujatele
Roheline: suplemine ohutu, veetemperatuur üle 18°C

Veeohutusstendilt leiad
päästevahendid ja info
uppuja abistamise ning abi
kutsumise kohta.

Vaikne järv, Elva jõe Peedu ujumiskoht, Elva jõe Ulila ujumiskoht,
Hellenurme paisjärv (2 tk), Valguta tiik, Rannu paisjärv ja Trepimäe.
Igaks olukorraks aitab paremini valmis olla Ole valmis mobiilirakendus, mis on kasutatav ka ilma netiühenduseta.
Lisainfo: www.veeohutus.ee/suvi
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Murumuna perefestival
„Koostegemise rõõm“
LIIS ORG

ELVA LASTEAED MURUMUNA ARENDUSJUHT

LAURA SINKARTŠUK

PRAKTIKANT

N

ii nagu paljudel lasteaedadel on ka meil Murumunas olnud traditsiooniks
korraldada
pereüritusi
juba pikki aastaid. Haiguspuhang
küll pidurdas seda tava, kuid andis tõuke korraldamaks sel aastal
pereüritust suuremana kui varem.
Väikese pausi järel võtsime julguse
ning korraldasime ülelinnalise perefestivali, mis kandis nime „Koostegemise rõõm“. Üritus toimus 12.
mail Elva kultuurikeskuse ja Arbi
järve ümbruses. Eesmärk oli pakkuda peredele võimalust kvaliteetaja veetmiseks oma lapsega ning
koostegemisest rõõmu tunda.

Festivali tegevuspunkte planeerisime Rohelise kooli programmi teemade järgi, milleks olid vesi, tervis,
heaolu, vaimne tervis, kliimamuutused, energia, transport ja taaskasutus.
Ideed tulid lennult ning lisaks oma
maja tublidele õpetajatele kaasasime ka erinevaid koostööpartnereid.
Tervise ja heaolu teemal lõi meiega
kampa SA Elva Teenuste kollektiiv,
kes pakkusid külastajatele erinevaid
tervislikke smuutisid. Degusteerimise käigus selgitati välja ka festivalil
osalejate lemmik, milleks oli punane
smuuti (vaarika-banaani smuuti).
Transporditeemalises
tegevuspunktis olid kohal liikumisõpetaja
vigursõidu rajaga ning Lõvi Leo koos
piirkonnapolitseiga. Näidati politseiautot, töövahendeid ning vastati
kõikide laste ja vanemate küsimustele. Huvi politsei tegevuspunkti vastu
oli osalejatel väga suur.

Lugemisisu aasta Rannu
raamatukogus
Lugemisisu on Eesti lastekirjanduse keskuse algatatud programm, et kutsuda rohkem lasteaedade
ja algklasside lapsi raamatuid lugema.
VIIVE VINK

RANNU RAAMATUKOGU DIREKTOR

Raamatukogudele on koostatud tundide läbiviimise jms
juhendid, tutvustatakse uusi lasteraamatuid ning tänu kultuuriministeeriumile on programmis
osalevad raamatukogud saanud
raamatute ostmiseks lisarahastust. Rannu raamatukogu on
Lugemisisu programmis osalenud kolm aastat. Esimene aasta
oli väga edukas, teisel aastal nii
hästi ei läinud. Põhjuseks Covid
ja koolimaja remont.
Eelmise aasta sügisel jätkus
remont ning Covidki ründas uue
hooga ja tundide korraldamine
raamatukogus ei tundunud hea
mõte. Pakkusime õpetajatele
välja variandi, et raamatukogutöötajad kontrollivad, kas lugemispassi kantud raamat on ikka
läbi loetud. Lisaks selle kohustuse äravõtmisele õpetajatelt, taht-

sime anda lastele kogemust suhelda
ja esineda võõra inimese ees. Kui
raamat oli loetud, siis peale templile
passis sai laps ka kommi. Nüüd, kevadel, võin öelda, et meie idee töötas.
Muidugi oli ka pisaraid, hirmust kõnevõime kaotamist ja katsetusi raamatut lugemata passi templit saada.
Need olid siiski üksikud juhtumid,
domineerima jäi rõõm lugemisest ja
mida aeg edasi, seda julgemaks lapsed muutusid. Ka meil oli hea meel
näha nende arengut. Korra jõudsid
kõik klassid ka raamatukogutundi.
Kokkuvõtete tegemisel selgus, et
Lugemisisu programmis osales 17
last (1.–4. klass) ja loeti läbi 151 raamatut. Kõige tublim oli 3. klass, kus
vaid üks laps ei tagastanud täidetud
passi (5 raamatut). Kõige tublim oli
Brandon, kes täitis 7 passi (35 raamatut). Kaks last tagastas 3 passi, kolm
last 2 passi ja ülejäänud said 5 raamatut loetud.
Tegelikult on kolm aastat programmis osalenud ka lasteaia Mesimummide rühm. Nemad pidid rüh-

Veeteema tutvustamiseks kaasasime Eestimaa looduse fondist Jürgen
Karvaku. Teemapunktis oli võimalik
vaadelda Arbi järves elavaid putukaid, tutvuda veeelanikega ning selle
punkti lemmiktegevuseks kujunes
põnev veeelukate püüdmine otse
Arbi järvest.
Taaskasutuse teemadel said vanemad end proovile panna ning valmistada vanadest kangastest, mesilasvahast ja kampolist toidumähikut.
Lastel oli võimalik teha taaskasutusmaterjalidest vihmapill, meisterdada
linnukest ning puidust puslet. Elva
linnaraamatukogu lasteosakonna juhitud punktis sai taaskasutusmaterjalist meisterdada järjehoidjat.
Vaimse tervise toetamiseks oli võimalik meisterdada sädelev stressipudel. Toimus ka taimelaat kus müüdi
meie lasteaia laste kasvatatud tomati-, kurgi-, arbuusi- ja lilletaimi.

ma peale viis raamatut lugema
ja said sellega kenasti hakkama.
Nendel käisime programmi lõpetamise puhul külas ja tutvustasime uusi raamatuid. Ju oskasime
nii hästi rääkida, et kõik raamatud
jäid rühma lugemiseks. Kingituseks saime nende endi joonistatud
rõõmsates värvides rühma pildi.
Traditsiooniks on kujunenud,
et hooaja lõpetab kohtumine kirjanikuga. Algselt pidi külla tulema Aidi Vallik, aga kokkulepitud
päev koolile ei sobinud. Aidiga
kohtume sügisel. Traditsiooni ei
tahtnud rikkuda ja meil õnnestus
kohtuma kutsuda Kristina Ruder.
Ta rääkis endast ja tutvustas oma
raamatuid. Kristina oskas lapsed
ennast kuulama panna, saal oli
üllatavat vaikne. Mõnelegi oli üllatus, et meie vallas elab nii produktiivne kirjanik.
Tublid lugejad said raamatukogult kingituseks raamatud. 3.klassi
õpetajalt saime positiivse tagasiside. Ta tänas, et oleme oma südameasjaks võtnud laste juhatamise
raamatute maailma ning pakume
neile uusi kogemusi. Lapsed olid
vaimustuses, et said kingituseks
just endale sobiva raamatu ning
kohe alustati lugemist. Nii lapsed
kui ka õpetajad andsid jah sõna,
et jätkame programmiga sügisel.
Raamatukogutöötajatel oli seda
rõõm kuulda.
Kohtume raamatukogus!

PEREFESTIVAL PAKKUS RÕÕMU NII VÄIKESTELE
KUI KA SUURTELE.

Energia teemat käsitlesid Karukeste rühma õpetajad ning pakkusid
võimalust veereostuse likvideerimiseks. Transpordi ja kliimamuutuste
teemat käsitleti robootikavahendite
abil, väljas olid Bee Botid ja maastikurobot. Lastel jagus robootika punktis
tegevust pikaks ajaks.
Toitlustamise eest hoolitsesid tublid ja hakkajad Kohvik Lohviku tüdrukud, tehnilise poole pealt oli suureks abiks Elva kultuurikeskus ning
ürituse jäädvustamise roll oli meie

Foto:
Kayvo Kroon

lapsevanemal Ragnar Vutil ja koostööpartneril Kayvo Kroonil.
Perefestivali taimelaadalt ja tasulistest tegevuspunktidest saadud
tulu läks Murumuna lasteaia õppeaia
rajamiseks. Üritust külastas ligi 200
inimest, üritusel oli rõõmu ja positiivsust näha nii laste, vanemate, koostööpartnerite kui ka korraldusmeeskonna silmis. Täname kõiki osalejaid!

Külastusmäng
"Unustatud mõisad"
Aakres
Juba 18. hooaega kutsub külastusmäng „Unustatud Mõisad“
kultuuriloohuvilisi
Eestimaa
mõisatesse.
Aakre mõisa peahoone ja jääkelder on avatud alates kella
10–18.40. Igal täistunnil jalutuskäik giidiga. Lisaks kontserdid,
jääkeldris käsitöö- ja fotonäitus,
peahoone keldri muuseumitoas
Elmar Maasiku kogutud esemete
väljapanek, meisterdamine, lõbusad õuemängud, jms.
Külastuspäevad: 9., 10., 30. ja
31. juulil ning 13. augustil 2022.
30. juulil kell 13 esineb mandoliiniansambel Tõrvast.
13. augusti kell 17 Kammermuusikute kontsert Salongimuusika, esinevad Andre Hinn
(klaver) ja Alo Põldmäe (sõna).
Kavas: Beethoven, Schubert, Weber, Chopin, Schumann, Dvorak
Mendelssohn,, Massenet, A. Rubinstein jt.

Osalege loosimises: Huvilised
saavad esimesest külastatavast
mõisast osalejaraamatu, millesse
koguvad külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt kümmet mõisat külastanute vahel
loositakse välja kutseid sügisel
toimuvale lõpupeole. Loosirattas
ka Eesti ajalugu ja mõisaid tutvustavad raamatud.

Külastustasud:
Pered: 8 eurot, täiskasvanud 5
eurot, õpilased ja pensionärid 2
eurot.
Avatud mõisate nimekirja ja
muud vajalikku informatsiooni
leiate veebilehelt www.moisakoolid.ee või Facebookist „unustatudmõisad“.
Kohtumiseni Aakres!
Lisainfo kooli veebilehel:
www.aakre.edu.ee
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Puhja lasteaia
vahva maikuu

Põnevaid tegevusi oli kõigil, aga Õnnelille rühm
sai topelt koormuse.
LEELO SUIDT
GALINA MÜÜRSEPP
KÜLLI REBANE

Koolieelikute Õnnelille
rühma tegevused
11. mail osales Puhja lasteaia Pääsusilm Õnnelille koolieelikute rühm
Tartu maakonna lasteaedade spordipäeval Tamme staadionil. Osales 50
Tartumaakonna lasteaeda. Lapsed
tegid läbi viis spordiala: täpsusvise,
tõkkejooks, vastupidavus-teatejooks,
kaugushüpe ja keks. Iga osaleja sai
kaelakaardile kirja oma tulemused,
preemiaks pudeli Värskat ning rühmale kohupiimakoogid. Tore sportlik
päev koos liikumisõpetaja Kristjaniga
eesotsas.
Traditsiooniks on, et koolieelikute
rühma käib metsa istutamas. Seekord
käidi talgutel Võõpste külas. Olime
ainuke lasteaia rühm. Istutasime neli
vagu kuuski, millest sai neljahektarilises tulevases metsas arvestatav osa.
Lapsed said uudse kogemuse. Pärast
sõime Ukraina borži ja saiakesi, ning

kuulasime Ukraina muusiku laulu ja
pillimängu.
Enne suurt lõpupidu sõitis Õnnelille rühm veel looduslaagrisse Soontaga looduskaitsealale. Läbiti pea
kolmekilomeetrine matkarada, mängiti erinevaid mänge ja loodusbingot.
Lõpuks toimus piknik, uuriti ka putukaid ning maiustati hea-paremaga.
Metsas sattusime ka kokku „Siilil“
osalevate kaitseväelaste ning lahingmasinatega. Oli meeldejääv elamus ja
tore päev.
Tore, et Õnnelille rühm õppis selgeks ka kaks rahvatantsu, et osaleda
Elva Lustipeol ja 5. juunil Tartumaa
tantsupeol.

Rohkelt vahvaid tegevusi
Vahvaid väljasõite tegid teisedki
rühmad, kes loomatallu Kirepisse,
kes nurmenukke korjama, kes Elvas
väikesel väerajale, kes piknikut pidamas.
Ühissündmustest olid toredad folklooripidu Pääväk ja lastekaitsepäeva trall õuealal.
Pääväk on Puhja lasteaia traditsionaalne sündmus, kus kõik rühmad

ÕNNELILLE RÜHM ELVA LUSTIPEOL.

esitavad rahvalikke lugusid, tantsivad rahvalikke tantse ja rahvuskombeid. Kõigil, kellel on rahvariided,
kannavad sel päeval neid uhkusega.
Meie laululava on saanud ka Puhja
kihelkonna aastapäeva auks kihelkonna mustrid. Selle eest tuleb tänada meie õpetajaid Leiki Silda, Külli
Rebast ja toredaid laste peresid-perekondi Mäll ja Banhard.
Seekordne pidu toimus meie laululaval koos vihmaga, aga lapsed olid
väga tublid. Kuna meie lasteaias käib
juba kuus Ukraina last, siis kutsusime
lisaks oma lapsevanematele kohale
ka Ukraina pered ning külalisesinejad Mariina ja Inga esitasid Ukraina
muusika saatel kaks vahvat tantsu.
See oli meeleolukas vahepala vihmases õhtus.

Õnnelille rühma lõpupidu
28. mail lõpetas Õnnelille rühma 23

Foto: erakogu

ÕNNELILLE RÜHMA LAPSED „SIILIL“
OSALEVATE KAITSEVÄELASTEGA.

Foto: erakogu

last lasteaia. Muusikaõpetaja Merilini
eestvedamisel oli tore ja särtsakas lõpupidu. Lapsed said kooliteele kaasa
häid soove, toreda medali, kingitusi
ning ägedaid mälestusi. Ühispuu istutamine ja öö lasteaias möödus põnevalt. Tuult tiibadesse teile armsad
lapsed ja tulge meile ikka külla!

Lastekaitsepäeva trall
1. juunil tähistasime lastekaitsepäeva suure laste tralliga. Lapsed
joonistasid toredad pildid, mis said
väliaiale kinnitatud, et ka kogukond
neid näeks. Siis algasid tegevuspunktides tegevused juhendajate eeskujul
– nii seiklusrajal kui rõngastel hüpeldes kui ka teadmisi rakendades,
kanapuuris kanu vaadates ja kassitantsu tantsides. Lõbus oli lastel ka
mullimasina mulle taga ajada kui
jäätisemasinatelt jäätist oodata. Tants
ja trall käsikäes. Tõeline laste päev.

LASTEKAITSEPÄEVAL
OLI LÕBUS MULLE TAGA
AJADA.

Foto:
Leiki Sild

Tänud kõigile, kes kaasa aitasid ja
eelkõige liikumisõpetajale Kristjanile,
õppejuht Piretile, logopeed Riinale ja
eripedagoog Kairile.
Soovime kõigile toredat suveootust ja kohtumiseni uuel õppeaastal.

PILTUUDIS

Helimaailm meie ümber
Palupera põhikooli 2. klassi õpilased Ave,
Kristella, Hannes, Henri ja Justin tahtsid teada,
kuidas helimaailm meid mõjutab? Saadud
tulemus vormistati meeskondlikult uurimistööks
„Helimaailm meie ümber“.
Oma meeskonnaga uuriti,
mis on heli ja mis müra. Saadi
teada, et helid võivad olla meeldivad ja ebameeldivad. Helid
meie ümber ei häiri meid, kui
need on vaiksed. Pidev müra
väsitab ja paneb pea valutama.
Meeskonnaga jõuti järeldusele –
helid on meie ümber ja mõjutavad meid.
Küsitlusega saadi teada, et
õpilasele meeldivad vaiksemad helid ja loomadega seotud
hääled. Lastele ei meeldi lärm:
linnaliiklus, trampimine, uste
nagisemine ja laste kisa. Koolimajas ja kooliõues ringi liikudes
ja müramõõturiga mõõtes märgati, et kogu aeg olid helid 30 dB
– 85 dB. Päris vaikust polnudki.
Jõuti järeldusele, et õpilased

Uurimistöö „Helimaailm meie
ümber“ sai esitatud Hullu Teadlase VIII teaduskonverentsile
„Helisev müra“. Hullu Teadlase
teaduskonverentsi finaalüritusel
Tartu ülikooli ajaloomuuseumi
valges saalis hindas žürii uurimistöö 2. klasside arvestuses III
koha vääriliseks. Sama tööd tutvustasid õpilased aprillis Maa
päeva konverentsil Tartu loodusmajas.

tundides töötasid vaikselt. Kõige
rohkem meeldis 1. klassi klaveri
Relika Kalbus
ringitund, selles tunnis salvestatud
Palupera põhikooli klassiõpetaja
helisid kuulati veel mitmel
päeval tahvelarvutis. Kõige
rohkem müra oli liikumisõpetuse tunnis hüppenööriga hüppamisel. Koolikell helises vahetundi väga tugeva
heliga, eriti kõlari all seistes.
Õues oli kuulda laste hääli,
koerte haukumist, lindude
laulu.
Huviga uuriti heli levimist läbi erinevate materjalide. Avastati, et klasside seinad ja uksed kostavad läbi.
Eriti õhukesed on WC uksed.
HULL TEADLANE KOOS 2. KLASSI
Heli summutavad hästi tuleÕPILASTEGA TÜ AJALOOMUUSEUMI
tõkkeuksed.
VALGES SAALIS.
Foto: Relika Kalbus

Palupera põhikooli rahvatantsurühm tantsis 28.–29. mail Põlvas
Intskurmu lauluväljakul IV Kagu-Eesti tantsupeol „Sanna kitmine“
nii vihmas kui ka päikese käes. Terve nädalavahetus oli täis ilusaid
tantse ja huvitavat kaasaelamist.
Aitäh sulle, tubli tantsulaps – Grete, Artur, Maarja, Joshua, Kätlin,
Lenne, Sille, Ave, Lisette, Robin, Kristella ja Justin.
Suur tänu õpetaja Külli Laidvale, et aitasid kaasa igal hetkel tantsupeo õnnestumisele.
Relika Kalbus
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Ajalugu – Elvas toimunud
sportkeegli maailmameistrivõistlustelt
võitis kuldmedali eestlanna
15.–28. mail Elva spordihoonesni toimunud
sportkeegli maailmameistrivõistlustel osales 16 riiki.
HELEEN LAHT

E

sindatud oli peale Eesti veel
Austria, Saksamaa, Serbia,
Horvaatia, Tšehhi, Taani,
Rootsi, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Põhja-Makedoonia. Võisteldi kolmes kategoorias:
U18, U23 ja meeste/naiste klass.
Elva valla kohalikest võistles maailmatasemel keegliradadel Kateriin
Saar, Elva KK ja Markko Abel, Elva
KK.
Sportkeegli
maailmameistrivõistlused andsid võimaluse üle
300-le võistlejale viia endaga koju
kaasa mõni medal. Seda võimalust
ei jätnud kasutamata 23-aastane
austerlane Matthias Zatschkowitsch, kes võistles nii U23 kui ka täiskasvanute liigas ning lahkus Elvast
MM-i suurima medalisaagiga.
„Minu vanemad ja kogu perekond on keeglimängijad. Ma olin
4-aastane, kui sõitsin koos isaga
mängudele. Ametlikult alustasin
mängimist oma klubis 2007. aastal.
Mu nõbu, Martin Rathmayer, oli II
kohal individuaalmängu maailmakarika võistlusel, vist aastal 2015.
Siis ma tundsin, et tahan olla nagu
tema ja sain palju motivatsiooni
tegelemaks keegliga, et jõuda siia,
kus olen praegu.
Ma tõesti tahtsin olla üks parimaid mängijaid. Kui ma koolis käisin, siis oligi ainult keegel. Ma tegin
ära oma kodused tööd, läksin saali
ja mängisin, kuni oli vaja magama
minna ja nii iga päev“, kirjeldab ta
oma keeglikarjääri algust.
Sellega, et MM toimus Elvas oli
ta rahul: „See on väga hea, sest siin
on rahulik, palju ruumi ja vaikne.
On ruumi ka radade kõrval, kus
saab lõõgastuda, joosta, mängida
lauatennist, käia poes ja söömas.“
MM jõudis otseülekandena ka
Austriasse – klubikaaslased panid
kodusaali üles ekraanid, kust sai
võistlusi täies mahus jälgida.
Eesti Veeremängude liidu pre-

sident Kaido Kirs leidis tee keeglimänguni ülikoolikaaslase Markko
Abeli kaudu juba üle 20 aasta tagasi.
Kirsil jagub Elva MM-i saalile ainult häid sõnu: „Ma arvan, et olen
käinud MM-idel aastast 2004, see
on üks kihvtimaid saale, kus MM
on toimunud. Kõik need abiruumid, vaatamisvõimalused, soojendusalad, kõik on hästi kompaktne
ja sobiv selleks võistluseks. MM-id
on olnud suurematel areenidel ka
aga Eestis on publikut vähe, siin
saali suurus nii suurt rolli ei mängi,
pigem on olulisem, milline on saal
ise ja selle funktsionaalsus.“
„Minu jaoks oli väga suur üllatus, et Elva tugi oli niivõrd suur ja
tegelikult ei olekski ette kujutanud,
et Tallinnas oleks sellist võistlust
läbi suutnud viia. Kogukonna tugi
oli hästi tugev. See oli selles mõttes
tunda, et võistluspäevad olid pikad,
siin tihtipeale läks ikka südaööni.“,
kiitis Kirs kohalike panust.
Küsimusele, kuidas jäi ta rahule MM-iga üldiselt vastas ta: „See
mälestus jääb ikka väga-väga super. Heret Otsa võit oli uskumatu
saavutus, mis andis kõigele i-täpi.“
Kuldmedalit poleks Kirs uskunud,
kuid samas olevat sprint tema sõnul just see võistlus, kus kõik on
võimalik.
Kirsi sõnul on tagasiside välisesinduste poolt olnud ainult positiivne: „Ma ei olegi ühtegi negatiivset tagasisidet saanud, kõik on
ülivõrdes rääkinud. Just tänu sellele kohale, Elvale, spordihoonele,
ülekannetele. Kõik on suhteliselt
100-protsendiliselt õnnestunud.“
Elva Keegliklubi omanik Markko Abel on teinud mitu aastat tööd
selleks, et ajaloolised sportkeegli
maailmameistrivõistlused
Elvas
kulgeks plaanipäraselt. Kaasa aitas
ligikaudu 100-liikmeline tiim.

ELVA VALLAVANEM PRIIT VÄRV, SPORDIJUHT MADIS ŠUMANOV, VABATAHTLIKE KOORDINAATOR
TARMO PENT, EESTI VEEREMÄNGUDE LIIDU PRESIDENT KAIDO KIRS JA MM-I KORRALDAJA MARKKO
ABEL VABATAHTLIKEGA.

Kaido Kirs rõhutas, et
suurim roll sportkeegli
MM-i toimumisel Elvas
on sinul. Kuidas siis ikkagi
õnnestus MM Eestisse
tuua?
Markko: Esitasime kandidatuuri 2018. aastal Budapestis, kus see
vastu võeti. Esmalt planeerisime
MM-i korraldada Eesti Maaülikooli spordihoones, käisime seal juba
mõõtmas aga 2020 valmis Elva
spordihoone. Otsustasime, et teeme võistlused siis juba Elvas. Praegu tagasi vaadates tundub, et oli
õige otsus.

Kas sooviksid kedagi
korraldajatest eriliselt
välja tuua?
Eriliselt tooksin välja Tarmo Penti, kes oli vabatahtlike koordinaator
ja pani ka ise käed külge. Karin
Abel aitas samuti palju. Lisaks SA
Elva Kultuur ja Sport meeskond,
kes lahendasid kõik olmeprobleemid jooksvalt, nii et välja paistis
kõik sujuvat aga probleeme teadis
ainult korralduskomisjon ise.

Kas Elva Keegliklubis
on veel ruumi uutele
sportlastele?
Elvas treenib 10 noort aga optimaalne oleks 20. Hetkel on meil 2
meeskonda ja 1 naiskond aga võiks
vabalt olla ka 3 meeskonda ja 2

naiskonda. Võtke ühendust, küsige
otse Elva Keegel ja Restost kontakte
ja tehke proovitrenn meie sportlastega.
Eesti koondis pidi vastu võtma mõningaid kaotusi, kuid teise
võistlusnädala teises pooles muutis
Heret Ots fännid iseäranis elevaks.
Väga enesekindla ja eesmärgile
pühendununa asus ta mängima
sprindi võistlust, mille ta täieliku
viskekindlusega ka võitis. Publik
oli joovastunud ning pidu kestis
spordihoones veel mitmeid tunde
peale südaööd.
Kuigi esimene mäng ei sujunud
plaanitult, siis sprindipäevaks oli
Heret teinud oma järeldused. Hea
enesetunne ja soov pakkuda elamusi nii elvakatele kui ka kogu
Eestile viis ei vähemat kui kuldmedalini. Enda sõnul ei sujunud
ettevalmistused MM-iks nii nagu
soovitud aga teadlikult treenis ja
keskendus ta 1,5 kuud just MM-ile:
„Tavapäraselt treenin 2-3 korda nädalas, enne MM-i 3-4 korda. Harjutan erinevaid kombinatsioone ja
lihvin tehnikat.“
Lisaks keeglile teeb ta üldfüüsilist trenni või käib ujumas. Talvisel
perioodil aeg-ajalt ka suusatab. Suvel mängib Heret kirglikult golfi.
„Keegel on sport ja sõbrad kogu
eluks!“, innustab ta aga noori sportkeegliga tegelema.
Hereti autasustamise järel laulis
Eesti Vabariigi hümni Kaire Rapur,
mis koos publiku kaasalaulmisega

MAAILMAMEISTER
HERET OTS.

Foto: Marko Hõrak

Foto: Marko Hõrak

tõstis ihukarvad igal kohalviibijal –
nii kaunis ja ülev oli see hetk!
MM-i korraldajatele jagus ainult
kiidusõnu, purustati mitmeid isiklikke, Eesti kui ka maailmarekordeid ja kogu üritust krooniv eestlanna kuldmedal on enam kui piisav,
et tunda uhkust toimunu üle. Kiitus
korraldajatele ja kõigile MM-iga
seotud inimestele, et selline üritus
koju kätte toodi.
Sportkeegli maailmameistrivõistluste vabatahtlikud said pidulikult
ja meeleolukalt lõpetada toimunu
tänuüritusega Elva Keegliklubis,
kuhu kogunes ligikaudu 50 korralduses abistanud inimest. Suur töö
on tehtud, aeg puhata ja asuda uute
väljakutsete poole!
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Elva südaööjooks kutsub osalema
PUHJA LASTEAED PÄÄSUSILM
Kuulutab välja konkursi
ERIPEDAGOOGI

Elva Südaööjooks toimub reedel, 17. juunil. Lastejooksud (300 m, ja 600 m) algavad kell 21 ja
21.15 ning 10km jooksjad ja kõndijad lastakse rajale kell 23.
Eelnevatel aastatel on Elva Südaööjooksu tagasisides toodud esile elvalaste aktiivsust jooksjate
ergutamisel ja toetamisel. Teeme koos 17. juunil jooksul osalejate meele taas rõõmsaks – tuleme
tänavale ja pakume osalejatele elamuse mida ainult Elvast võib leida. Olgu see muusika, valgus või
valjuhäälne kaasa elamine.
Registreerimine ja info: südaööjooks.ee

Ametikohale koormusega 0,5
LIIKUMISÕPETAJA
Ametikoht 0,75

ÕPETAJA

Ametikohale koormusega 1,0

ABIÕPETAJA

Ametikohale koormusega 1,0

ÕPETAJA ABI

Ametikohale koormusega 1,0

Tööle asumine: august-september 2022.
Nõudmised kandidaadile:

Kandidaatidel palume esitada

*kvalifikatsiooninõuetele vastav
haridustase
*soov töötada lastega
*valmisolek meeskonnatööks
*loovus, rõõmsameelsus

*kirjalik avaldus
*CV
*motivatsioonikiri
*kvalifikatsiooninõudeid
tõendavate dokumentide koopiad

Ootame avaldusi 20. juunini 2022
Puhja lasteaed Pääsusilm aadressil:
Elva vald, Puhja, Nooruse 6, 61301
või e-aadressil leelo.suidt@elva.ee.
Info tel 509 1288

Külastab Ulilat
14.juuli kell 17:30
Võrtsjärve festivali avamine
Ulila Paadisadamas

Kohal esiklaev
kalepurjekas Laura
Esinevad:

Marko Matvere ja Peep Raun
Elva valla naisansambel Astra

Üritus Kõigile
TASUTA!

Õhtut juhivad:
Olaf Suuder ja Gaute Kivistik

Rohkem infot sündmuse kohta leiad Meie facebookist:
Ulila Keskus või Ulila Suveaed
Sisevete Festivali kohta rohkem infot leiad:
www.sisevetefestival.ee
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Rannu ja Konguta kandi
kodukohvikute päev
„Kohvile üten üleaidsetega“
23. juulil on Rannu ja Konguta kandi kohvikute päev
taas tulekul. Avatud on juba
armsad ja tuttavad kohvikud
ning ka põnevalt uued. Kohvikud võtavad vastu maitseelamuste nautijaid, suviseid kulgejaid ja kõiki rõõmsameelseid
külalisi.
Sel aastal on avatud kümme külalislahket kohvikut. Ja
ikka teevad korraldajad ka QR
koodi, mis aitab leida tee kõigi
kohvikuteni. Pererahvas neis
pakub parimat toitu ja põnevat
meelelahutust. Rannu rahvamaja Facebooki lehelt leiab ka
iga kohviku pikema tutvustuse.
Päeva lõpetab rahvapidu
Võrtsjärve kaldal Linaski talu
hoovis algusega kell 21. Peaesineja on Synne Valtri bänd. Peopiletid on müügil veebilehel
www.piletikeskus.ee.

23. juulil 2022
Rannu ja Konguta kandi
kohvikute päev

Päeva lõpetab rahvapidu Võrtsjärve kaldal
Linaski talu hoovis algusega kell 21
Peaesineja on Synne Valtri bänd !
Väravad avame kell 20. Oma söögi-joogiga peole ei saa!
Peopiletid müügil veebilehel www.piletikeskus.ee
Info Facebookis: Rannu Rahvamaja
www.elvakultuur.ee

Skänni kood, et näha kaarti!

Elva linna saun ootab saunalisi
Elva saun on avatud iga neljapäev, reede ja laupäev kell 13–20. Viimased inimesed lubatakse
sauna tund enne sauna sulgemist. Saun asub Elvas, Puiestee tn 2 (Elva gümnaasiumi keldrikorrusel).
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.
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 €.
Lisainfo telefonil 527 4620

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
HEAKORRATÖÖTAJA
kelle ülesanne on muru niitmine,
trimmerdamine, koristamine. Hooajatöö.
•
•

Töö asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg (kell 8–16.30)

Lisainfo telefonil 512 5500, Toomas Kuris või
e-aadressil varahaldus@elva.ee.

Teavita infolehe
kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma
kõikidesse Elva valla postkastidesse kahe tööpäeva
jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet
Omniva, Elva linna piirkonnas ExpressPost.
Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9882 või
e-aadressil infoleht@elva.ee.

MTÜ GRAND EVENTS

LendTeater toob Tartumaa
tervisespordikeskuses augustis
lavale uue kogupere-suvelavastuse
Sel suvel rõõmustab LendTeater elvalasi lausa kahe suvelavastusega.
LendTeater toob augustis vaatajate ette suvelavastuse – sedapuhku koguperelavastuse
„Nukitsamees”, mida saab näha Tartumaa tervisespordi välilaval. Tuntud lavastajatandemil
Katrin Pärn/Janek Savolainen ning kunstnik Margus Möllil on vägevad ideed atraktiivse suvelavastuse üllitamisel. Õige pea saavad lõplikud etenduste kuupäevad paika ning siis on
juba võimalus LendTeatri kodulehelt endale pileteid soetada. Tasub jälgida reklaami Facebooki keskkonnas ja LendTeatri kodulehel lendteater.ee.
Praegune suvelavastus „Kiri kodukandist” (etendused toimuvad veel 15,. 16., 18. ja 19. juunil) on Jaanus Nuutre ja NUUTRUM Teatri avalavastus koostöös LendTeatriga Verevi Motelli
Kuurilaval. Kuurilava sai suuresti teoks just tänu NUUTRUM Teatri soovile teha Elvas uuslavastust. Verevi motellil oli Kuurilava loomise mõte mõttes juba ammu, kuid nüüd sai see
teoks NUUTRUM Teatri, LendTeatri ja Verevi Motelli koostöös. LendTeatri rahvas oli väga
elevil uue lava loomise osas ning suur rõõm on olla osaline Elva uue kultuurilava sündimise
juures. Veel on võimalus viimaseid etendusi „Kiri kodukandist” külastada ning piletid Piletilevist soetada – siis on kindel, et koht väikeses saalis on garanteeritud.
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KUULUTUSED
Korralik pensionäriproua soovib üürida toa.
Vajadusel abistan. Tel 5850 4380
Soovin osta 3-4-toalise korteri Elva linnas.
Tel 528 1634
Soovin abilist aiatöödel. Tel 5383 8414
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
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
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
www.kasumetsa.ee

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse
ja kontaktidega aadressile info@teenustööd.ee
või smsi teel tel 5672 6823

HEA ELVA VALLA ELANIK!

Oled oodatud aruteluõhtutele „Tuleviku Elva vald“,
kus arutame koos, millised sihid seada, et Elva vald oleks
aastaks 2030 atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond.
Kohtumised toimuvad Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia
koostamise protsessi raames.

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

Arutelud toimuvad:
27.06 kell 18 Konguta rahvamajas

Garaažiuste müük, paigaldus, hooldus ja
remont. www.enator-doors.eu, tel 5803 4531

29.06 kell 18 Palupera mõisakooli saalis
30.06 kell 18 Rõngu rahvamajas

Metsa ja võsa vedu. Tel 5803 4531

04.07 kell 18 Rannu rahvamajas

Majade värvimine ja fassaadi korrastus.
Tel 5599 3526

Müüa lõhutuid küttepuid koos
kohaletoomisega. Info telefonil 525 1746

Müüa saetud tomati- ja taimetoed pikkusega
2m. 1,5 EUR tükk (pakendis 10 tk). Elva lähedal
kohaletoomine tasuta. Tel 5344 8891

Ohtlike puude raie ja kändude freesimine.
Tel 5686 6157

Pottsepatööd – kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Tel: 5618 9517, E-mail: joosep.
sepp@mail.ee

Arborist ID. Ohtlikud puud. Puude, hekkide,
ilupõõsaste, viljapuude hooldus. Töö köiel ja
tõstukil. Istutamine. Konsultatsioon. Tel 5623
7782

Raamatute, piiblite, Tarbeklaasi vaaside,
sõlgede, merevaigu, hõbeda, kellade, märkide,
müntide, maalide, seinapiltide, kujude,
keraamika ja muu vanavara ost! Tel 5649 5292

11

06.07 kell 18 Puhja seltsimaja saalis
07.07 kell 18 Elva spordihoone peeglisaalis

Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee

Olete oodatud kaasa mõtlema!

Surnuaiapühad
Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

19. juuni kell 13
23. juuni kell 11
24. juuni kell 11
24. juuni kell 11

Sikamäe kalmistu
Elva kalmistu
Rõngu kalmistu
Puhja kalmistu
Kaasa teenivad koguduse lauljad.
Kell 10 kirikus armulaud.
24. juuni kell 14 Rannu kalmistu
Teenib diakon Robert Bunder, kaasa
teenib Rõngu pasunakoor

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
• valmistamine
• paigaldamine
• puhastamine
• kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.
Indrek 510 7312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Tere tulemast
EKSPERTKLUBISSE

Loosis
osalemiseks

1299.99€

1599.90€

129.99€
139.90€

Mänguriarvuti
HP PAVILJON TG01

Ryzen 5 5600G, 16 GB DDR4,
512 GB M.2 NVMe, NVIDIA RTX
3060 Ti 8 GB, Windows 11

Juhtmevabad kõrvaklapid
APPLE AIRPODS 2

Monday, 23 May

VÕIDA

IPHONE
13

PÄRISEKS

Liitu kampaaniaperioodil
EKSPERTKLUBIGA.
Soorita kampaaniaperioodil vähemalt
20€ ost.
Täida loosikupong
ja osaledki loosimises.

Tahvelarvuti
LENOVO IDEATAB P11
11” 2K, 4/64 GB, WIFI

79.99€

89.00€

24.99€
34.90€

239.

99

€

279.00€

Hambahari
SONIC PR-750

Kõrvaklapid
HYPERX CLOUD II
Kampaania kehtib 23.05. kuni 22.06. või kuniks kaupa jätkub.
Tootepildid on illustreeriva tähendusega.

AHA
VIRTUAALR
ULT
IGALT OST

3%

AUHINN
AMÄNG
UD

ERIHINNAD
KAUPLUSES

Täpsemad kampaaniatingimused on leitavad
www.tehnikaekspert.ee/ekspertklubi

N

Lisaks palju teisi
suvesooduseid

O
E
IN
TA
M
SU

15,6” FHD, Intel I5-1135G7,
8 GB DDR4, 256 GB M.2 NVMe,
Intel Iris Xe, aku kuni 6h,
Windows 11

U
IT

LI

899.90€

Sülearvuti
LENOVO THINKBOOK 15 G2

TA

699.99€
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV
igal neljapäeval
kell 16-18

SÜNDMUS
ASUKOHT
OTT - otse tootjalt tarbijale,
Elva keskväljaku parkla
omatoodangu turg
Näitus: Ragnar Vutt, fotonäitus
1. juuni kuni 31. juuli
Elva kultuurikeskus
Lõuna-Eesti ilusatest kohtadest
Kontsert: Duo Mänd ja Krüsban ning
13. juuni kell 19
Konguta rahvamaja
Villu Talsi
15. juuni kell 11 ja
Elva valla uute kodanike lusikapidu
Elva lauluväljak
14
Perepäev: Suur suvine koogitegu
15. juuni kell 11
Elva linnaraamatukogu
raamatukogus
Elva valla tunnustamisüritus 100
15. juuni kell 17
Elva lauluväljak
Elva Noort Tegijat
15. / 16. / 18. / 19.
NUUTRUM Teatri etendus „Kiri
Verevi motelli kuurilava
juuni
kodukandist“
Jalgpall, U17 tüdrukud: FC Elva TU17
16. juuni kell 17
Elva linnastaadion
vs JK Tabasalu TU17
Elva kultuurikeskuse
17. juuni kell 23
Elva südaööjooks
parkla
17.-18. juuni
Ulila Rock 2022
Ulila suveaed
Elva Baptistidekoguduse
19. juuni kell 11
Elva kultuurikeskus
kontsertjumalateenistus
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs Viljandi
20. juuni kell 19
Elva linnastaadion
JK Tulevik
22. juuni kell 17
22. juuni kell 18
22. juuni kell 19
16. mai kell 19
22. juuni kell 20
17.juuni
mai kell
22.
kell19
20
23. juuni kell 17
20. mai kell 17.30
23. juuni kell 19
21. mai kell 10

21.juuni
mai kell
24.
kell11
19
21.juuni
mai kell
26.
kell17
20
21. mai kell 19
28. juuni kell 19
29. juuni kell 19
22. mai kell 9
1.–7. juuli
2. juuli kell 9–15

22.
mai kell
kell 19
15
2. juuli
22. mai
kell 16
4. juuli
6. juuli kell 19
27. mai kell 18
7. juuli kell 19
29. mai kell 11
31. mai kell 18
7. juuli kell 19

9. juuli
9. juuli kell 10
9.–10. juuli
10. juuli kell 10
10. juuli kell 20
13. juuli kell 19
13.–17. juuli
14. juuli kell 16

Othodox Singersi kontsert

Puhja kirik

PILETI HIND
tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

tasuta

Samuel Jolla
sündis 11.05.2022

Getter Rajaste
sündis 13.05.2022

Randolf Merjel
sündis 24.05.2022

7 € / 10 €

Timofiy Dudko
sündis 11.05.2022

Liisbeth Mägisoo
sündis 17.05.2022

Daalia Rohtmets
sündis 28.05.2022

ainult kutsetega

Isabel Rätto
sündis 11.05.2022

Meree Ristolainen
sündis 18.05.2022

Lennart Piirikivi
sündis 30.05.2022

Ruuben Sein
sündis 20.05.2022

tasuta
ainult kutsetega
12.40 € – 23.90 €
tasuta
osalustasu 10 € –
20 €
30.90 €
tasuta
tasuta
vabatahtlik
annetus
tasuta

Jaaniõhtu Armuorus
Tulimäe
Puhja kihelkonnapäev ja jaanituli.
Puhja park
tasuta
Jalgpall,
FC Elva
vs
Tantsuksmeeste
mängibEsiliiga:
ansambel
NÖÖP
Nike Arena Elva
tasuta
Viimsi
JK
Aakre
jaanituli
Aakre laululava
tasuta
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“
Mustjärve
ääres
Elva jaanituli ansambliga
Klubi
Elva lauluväljak
tasuta
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“,
Võidutule jagamine
Vallapalu külas
tasuta
Aakre mõisa juures
5€
Polina
Tšerkassova
Jaanipidu
Annikoru
laululaval ans
Annikoru laululava
tasuta
Rõngu kihelkonnapäev
Rõngu alevik
tasuta
INERTS
Rattasport: EMV kriteeriumis /
Rõngu rahvamaja
Start Elvas, Arbimäel
osalustasu
Jaanituli ansambliga Hoovus
tasuta
Maxilla 64. Elva Tänavasõit
sisehoov
RN Stuudio
kevadkontsert
ElvaUlila
kultuurikeskus
Film „Jahihooaeg“
suveaed
4 €5/€5 €
Kontsert
Roosaluga
Rõngu kirik
15 / 20 / 25 €
Kristiina
Ehini jaRolf
Silver
Sepa luule- ja
Hellenurme
14 € / 20 €
Start, finiš ja
muusikaõhtu „Ajajõel“
veskimuuseum
ürituskeskus
on Elvas,
KultuuriKolmapäev
Elva keskväljak
tasuta
Elva 37. rattapäev, Filter
Saint-Gobain
osalustasu
Võrtsjärve Nädala Regatt ja
pealtvaatajatele
Maanteekarikasari
Võrtsjärv
klaasitehase ees (Kirde
Tondisaare maraton 2022
tasuta
2)
Juulikuu laat
Elva keskväljaku
parkla
tasuta
Jalgpall, meestemustlastantsu
Esiliiga: FC Elva
vs
Rahvusvahelise
laagri
Nike
Arena Elva
Elva keskväljak
tasuta
FC Nõmme
United
kontsert
Tartumaa
memme-taadi
XXII
Jalgpall:
Esiliiga,
FC Elva vs
FC
Elvalinnastaadion
lauluväljak
Elva
tasuta
lustipidu
Nõmme
United
Elva Laulustuudio
kontsert koos
KultuuriKolmapäev
Elva keskväljak
tasuta
Elva kultuurikeskus
tasuta
saatebändiga
Kontserdisari
„Sõstrapõõsaste
Mõisanurme küla,
10 € / 15 €
Pannkoogifestival
Rämsi
külaplats
tasuta
vahel“
vol 3. Esineb Bonzo
Rajavee
talu
Elva muusikakooli
kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
tasuta
Komöödiateatri
etendus
„Kui palju
Elva lauluväljak
19 € / 21 €
maksab mees?“
Elva kohvikutepäev
Elva linn
tasuta
Jalgpall: Puhja Cup (naised)
Puhja staadion
tasuta
Unustatud mõisad Aakres
Aakre mõis
2–8€
Jalgpall: XIX Rannu Cup (mehed)
Rannu staadion
tasuta
Film „Kiik, Kirves ja Igavese
Ulila suveaed
3.50 – 5 €
Armastuse Puu“
KultuuriKolmapäev. Klarnetisuve
Elva keskväljak
tasuta
avakontsert
LISAINFO ELVA.EE VÕI ELVAKULTUUR.EE
Sisevete Festival
Võrtsjärv ja selle kaldad tasuta / tasuline

Elva vald mälestab
Yury Ananiev
13.03.1969-14.05.2022

Kerli Nurk
04.11.1987-21.05.2022

Aare Leisson
15.04.1958-25.05.2022

Valjo Poren
02.10.1966-18.05.2022

Juhan Kants
26.11.1938-22.05.2022

Urmas Kroon
18.01.1967-27.05.2022

Tiiu Ottmann
11.08.1941-18.05.2022

Revo Tamm
23.06.1991-23.05.2022

Aleksandr Leppik
13.10.1950-29.05.2022

Marika Keerd
02.12.1939-19.05.2022

Raimund Kallas
25.01.1933-24.05.2022

Valentina Podar
08.03.1937-31.05.2022

Tuul puude ladvas tasa liigub, me vaikses
leinas langetame pea.

Südamlik kaastunne Siljale ja
Raivole ning kõikidele omastele
kalli

Revo Tamm
kaotuse puhul.
Segarahvatantsurühm
Valguta Vahvad

Südamlik kaastunne
Raivole ja perele,
kalli poja ja venna

Revo Tamm
kaotuse puhul.

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi…
Südamlik kaastunne Leale kalli

Aare Leisson
kaotuse puhul.
Rannu Lasteaed Naerupesa
kollektiiv

Mis tulema peab - see tuleb. Kel aeg
saab otsa - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja
süütab taevas tähe.

Valjo Poren
1966 – 2022

Kolleegid Iglucraft’ist

Avaldame kaastunnet Valerile
perega venna surma puhul.
Maia, Ilme, Mare-Mall, Heli ja Raul

Valus on mõelda, et Sind enam ei ole.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu…

Urmas Kroon

Valentina Podar

Avaldame kaastunnet Ingritile
perega venna ja Merikesele
elukaaslase surma puhul.
Heli, Raul, Arvo, Riina, Janek,
Kaide, Valter, Hele, Maia,
Mare-Mall

Kallis Helju pere, sügav kaastunne
ema surma puhul.
Roosi, Luule, Inna, Olga, Urve

Tartumaa
Väljaandja: Elva vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas
• Küljendus: Kalurileht OÜ • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
Klarnetisuve õpilaskontsert
tasuta
tervisespordikeskus
ExpressPost • Tiraaž: 6550 •Elva
Järgmine
2022 • Kaastöö esitamise soovist teatada 04.07.2022 kell 15
Rally Estonia
vald leht ilmub 18.07.
tasuline

14.–17. juuli
14. juuli kell
Sisevete Festivali avamispidu
17.30–23
20. juuli kell 19
KultuuriKolmapäev
22. juuli kell 20
Suveõhtu kontsert: Naised Köögis
23. juuli alates kell Rannu kohvikute päev „Kohvile üten

Ulila randumisala

tasuta

Elva keskväljak
Aakre lauluava

tasuta
7 – 20 €

