Põltsamaa valla leht
Arendustegevustest Põltsamaa vallas
2018. aasta algusest on
nelja valla ühinemise tulemusel moodustunud uus
omavalitsus – Põltsamaa
vald. Loodud ametiasutuse
üheks tugevuseks on arendustegevuste koondumine
ühtse juhtimise alla. Selle
tulemusena on võimalus
arendada piirkonda terviklikumalt.
Uueks väljakutseks on
olemasolevate võimaluste ja
eesmärkide ühildamine. Kui
varasemad
omavalitsused
lähtusid sageli oma arendustegevuses pigem “oma mätta
otsast vaadates”, siis praegu
saame oma tegevusi planeerida piirkonnaüleselt. Loodame, et nii tegutsedes muutub
uus omavalitsus Eesti mõistes
nähtavamaks ja atraktiivsemaks uute arendustegevuste
ning investeeringute jaoks.
Selleks, et neid kõiki
ootuseid ja eesmärke edukalt täita, on alates 2018. aastast loodud Põltsamaa valla
arengu- ja planeerimisosakond, mille meeskonna moodustavad pikaajalise piirkonna ja valdkonna kogemusega
töötajad. Osakonna suurimateks väljakutseteks lisaks igapäevasele arendustegevuse
koordineerimisele on uue
arengukava ja üldplaneeringu
koostamine ning töös olevate
projektide elluviimine ja uute
kavandamine.
Arengu-ja planeerimisosakonna poolt juhitavateks ja
koordineeritavateks suuremateks projektideks on:
Põltsamaa Tõrukese
lasteaia rekonstrueerimine.
Tööde hinnanguline maksumus on 2 100 000 eurot,
millest SA KIK poolt energiatõhususe parendamiseks
antav toetus 363 630 eurot.
Ülejäänud
investeeringusumma on planeeritud valla
eelarvevahenditest. Projekti
kavandatav hiliseim lõpp on
detsember 2019.
Kamari järve veekeskuse
rajamine.
Kavandatav investeering
kokku on ligi 2 000 000 eurot,
millest Euroopa Liidu (edaspidi EL) toetus on 1 582 118
eurot ning omaosalus 400 000
eurot. Omaosalus kaetakse
Põltsamaa valla eelarvest.
Projekti elluviijaks on Põltsamaa valla omandis olev
ettevõte Põltsamaa Vallavara
OÜ.
Kamari veekeskuse projekti on Põltsamaa valla poolt
kavandatud ja ette valmistatud ligi 15 aastat. Positiivse rahastamise otsuse sai
projekt 2017. aastal. Projekti
eesmärk on Põltsamaa piirkonda elu-, ettevõtlus- ja

Vasakult Ain Valu, Kersti Viggor, Kristi Klaos, Maimu Kelder ja Loreida Küppas.

külastuskeskkonnana elavdada ja atraktiivsemaks muuta.
Toetuse abil on kavas Kamari järvele rajada veesuusa- ja
lauakeskus koos toetava taristu ja lisa-atraktsioonidega. Projekti lõpptähtaeg on
august 2019.
Põltsamaa esmatasandi
tervisekeskuse rajamine.
Eeldatav maksumus kokku on 1 650 000 eurot, millest
EL-poolne toetus on 900 995
eurot ning omaosalus 750 000
eurot, mis kaetakse valdavalt
valla eelarvelistest vahenditest. Projekti eestvedajaks ja
toetuse saajaks on SA Põltsamaa Tervis. Projekti raames
ehitatakse eelkõige perearstide, füsioteraapia ja kiirabi tarbeks juurdeehitus SA
Põltsamaa Tervise Lossi tn
49 hoonele ja renoveeritakse
olemasolevad ruumid hoone esimesel korrusel. Samuti
renoveeritakse üldarstiabija hambaraviteenuse jaoks
ruumid Puurmanis aadressil
Tallinna mnt 1. Projekti lõpptähtaeg on oktoober 2019.
Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitamine.
Investeering kokku on
543 696 eurot, millest EL toetus moodustab 462 141 eurot
ja omaosalus on 81 555 eurot
(kaetakse Põltsamaa valla eelarvest). Projektiga rajatakse
2,5 m laiune ja ligi 3 km pikkune jalgtee Põltsamaa linna
piirist kuni Umbusi tee ristmikuni. Töödega on juba alustatud ning projekti lõpptähtaeg
on august 2018.
Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuse taristu
renoveerimine.
Maksumus kokku on
ligi 220 466 eurot, millest EL

toetus on 152 676 eurot ning
omaosa 67 790 eurot (kaetakse Põltsamaa valla eelarvest).
Projekti raames rekonstrueeritakse Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustus, paigaldatakse energiasäästlikud
LED-valgustid.
Lisaks rajatakse valla eelarvelistest vahenditest tänavavalgustus Adavere Kooli ja
Pajusi tänavale ning terviserajale. Projekti lõpptähtaeg on
juunis 2018.
Ühisvee- ja kanalisatsiooni projektid Väike-Kamari ja
Kalana külades.
Investeeringu
suurus
kokku on ca 490 500 eurot,
millest SA KIK poolne toetus on 328 253 ning omaosa
162 247 eurot (kaetakse valla eelarvest). Tegevustega
rekonstrueeritakse ja laiendatakse ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Projektide eeldatav lõpptähtaeg on
oktoober 2018.
Nii tänavavalgustuse kui
ka veeprojektide osas on toetuse saajaks Põltsamaa Vallavara OÜ.
Rahastamise otsuse ootel on hetkel Tallinna mnt ja
Lossi tänava rekonstrueerimise projektid. Ettevalmistamisel on Põltsamaa ühis-

gümnaasiumi
õpilaskodu
renoveerimisprojekt.
Lisaks eeltoodud ülevaatele on aktuaalsed nii koalitsiooni- kui ühinemislepingus olulistena väljatoodud mitmed
vajadused ja projektiideed.
Sealhulgas näiteks Põltsamaa
staadioni ja ujula rajamine,
Kuningamäe puhkeala arendamine, Puurmani ja Pisisaare lasteaedade renoveerimine
jpm. Lisaks vajab uusi lahendusi Põltsamaa lossi arendamine nii linnakeskuse kui
kogu piirkonna atraktiivsuse
tõstmiseks.
Märgilise tähtsusega on
kõik eraalgatuslikud tegevused, sh näiteks Kosmopargi
rajamine, mis peaks kaasa
aitama piirkonna atraktiivsuse ja tuntuse kasvule ka
väljaspool Eestit.
Kõigi kirjeldatud tegevuste valguses võib tõdeda,
et uue omavalitsuse eesmärgid on väga ambitsioonikad.
Nende edukaks ellu viimiseks
tuleb säilitada reaalsustaju
ning kõiki tegevusi tuleb hoolikalt kaaluda. Peame hindama realistlikult oma võimalusi ning arvestama ka projekte
mõjutavate riskidega. Üheks
suurimaks riskiks on ehitushindade jätkuv kasv. Seda
soodustab otseselt paljude

mahukate EL rahastust saavate projektide eelluviimine lühikesel ajavahemikul. Selle tulemusena võime prognoosida
ehitussektori teenuste kallinemist järgnevatel aastatel. See
seab suurema vastutuse projektide elluviijatele, kes peavad muutuvates oludes kiirelt
lahendusi leidma.
Lisaks kohaliku omavalitsuse üldistele eesmärkidele
oleme oma osakonna eesmärgiks seadnud kohalike ettevõtlike inimeste ja organisatsioonide tegevuste toetamise.
Nõustame, abistame projektide kirjutamisega, koordineerime ühistegevust ja aitame leida koostööpartnereid.
Eelistatud on ettevõtmised,
mis aitavad muuta meie piirkonda atraktiivsemaks ja panustavad olemasolevasse eluja ettevõtluskeskkonda.
Selleks,
et
saaksime
üheskoos muuta Põltsamaa valda veelgi paremaks,
ootame kõigi MTÜ-de, ettevõtlike inimeste, ettevõtjate ning
visionääride kaasabi.
Meie kontaktid on saadaval valla kodulehel.

KRiSTi KLaoS

arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

Arengu- ja planeerimisosakonnas töötab kokku 6 inimest:
• Kristi Klaos – osakonnajuhataja. Eelnevalt endise Põltsamaa vallavalitsuse arendusnõunik.
Viimased 7 aastat töötanud ka erasektoris, konsultatsiooniettevõttes (Civitta Eesti AS);
• Loreida Küppas – arenguspetsialist. Eelnevalt Põltsamaa linnavalitsuse spetsialist
majandusnõuniku alluvuses.
• Kersti Viggor – planeeringuspetsialist. Eelnevalt Põltsamaa linnavalitsuse ehitusspetsialist.
• Siim Sild – IT-spetsialist. Eelnevalt Põltsamaa linnavalitsuse IT-spetsialist.
• Ain Valu – keskkonnaspetsialist. Eelnevalt endise Põltsamaa vallavalitsuse maa- ja
keskkonnanõunik.
• Maimu Kelder – ﬁnantsanalüütik. Eelnevalt Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik.
Osakonna struktuurist on täitmata veel hankespetsialisti ametikoht.
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Sotsiaalosakonnas
jätkub töö väikeste
muudatustega
Sotsiaalosakond teenindab
endise Puurmani, Pajusi ja
Põltsamaa valla ning Põltsamaa linna inimesi Põltsamaa
endise linnavalitsuse hoone
(Lossi 9) esimesel korrusel.
Samuti jätkab sotsiaaltöö
spetsialist vastuvõttu Puurmanis. Endises Pajusi vallamajas
Kalanas vastuvõttu ei toimu.
Puurmanis ja Põltsamaal
toimub sotsiaalosakonna vastuvõtt teisipäeviti kell 9-12 ja
13-16, kolmapäeviti kell 9-12
ning neljapäeviti kell 9-12.
Vastuvõtud on korraldatud
arvestades ühistranspordikorraldust ja inimeste loomulikku
liikumist.
Praeguse seisuga on Põltsamaa vallavalitsuse struktuuris
ette nähtud sotsiaalosakonna spetsialistide ametikohad
täidetud. Ametis on üks sotsiaaltöö peaspetsialist, kaks
sotsiaaltöö spetsialisti, kolm
lastekaitsespetsialisti
ning
üks eestkostespetsialist. Sotsiaalosakonna juhataja on
endise Pajusi valla sekretär
Merike Sumla.
Mis puudutab erinevaid
sotsiaaltoetusi, siis täpsemalt
saame toetustest ülevaate anda
järgmisel kuul. Põltsamaa valla sotsiaaltoetuste kord võetakse vastu ilmselt veebruarikuu
volikogus. Seni kehtivad piirkonniti vanad korrad.
Sotsiaalosakonna juhataja
Merike Sumla sõnul võtab nelja süsteemi kokku liitmine ja
uue üles ehitamine pisut aega.
„Üks võimalustest alanud aasta algusest sotsiaaltoetuste korda ühtlustada
oleks rakendussätete kehtima hakkamine tagasiulatuvalt ning inimestele tekkinud
vahede
kompenseerimine”
ütleb Sumla.
Sotsiaalosakond vabandab
võimalike ebameeldivuste pärast.
„Loodame süsteemi üles
ehitada ning tavapärase töörütmi kiirelt taastada” on
Merike optimistlik.
PVL
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Arvamus

Hea, et huvitegevusele pööratakse
rohkem tähelepanu
Paar aastat tagasi hinnati nelja valla, tänase Põltsamaa valla huvitegevuse kvaliteeti. Tulemused olid ootuspärased –
huvitegevus on koondunud põhiliselt üldhariduskoolidesse
ja huviharidus huvikoolidesse. Samuti pakuvad huvitegevust
spordi ja kultuuriga tegelevad mittetulundusühingud ning
Põltsamaa kultuurikeskus.
Puudujääke täheldati looduse ja tehnikaalase huvihariduse- ja huvitegevuse osas. Kõige rohkem oli katmata noorte
osalus- ja kaasamisvaldkond. Puudus noorte osaluskogu ning
võimalused ühiskondlikul tasandil kaasa rääkimiseks. Aastal
2017 toimusid KOV valimised, kus esmakordselt said noored
sõna sekka öelda. Ühiskonnaõpetuse õpetajatel oli väga suur
vastutus teema avamisel. Kuid kodukandi tegemistes kaasa rääkimiseks ei ole valimised ainus võimalus. Osaluskogu
oleks noortele suurepäraseks võimaluseks valla asjades kaasa
rääkida ja kohalikku poliitikat mõjutada.
Eelmisel aastal alustati küll mõningate tegevustega noorte
huvitegevuse arendamise osas, kuid põhilisi, muutusi toovaid
tegevusi hakatakse ellu viima alles käesoleval aastal. Kõik
osalus- ja kaasamisvaldkonna tegevused soovitakse ellu viia
2018. aasta jooksul. Panustatakse juba käivitatud projektide
jätkusuutlikusse ning laiendatakse tehnika- ja loodusringe
ning kultuuri ja spordiga tegelemise võimalusi.
Kõige rohkem raha kulub rampide hankimiseks rula- ja
jalgrattasõitjatele, siia on planeeritud 50 000 eurot. Uue tegevusena on lisatud transpordikorralduse parendamine kogu
vallas, et kõigil noortel oleksid võimalik huvitegevusest osa
võtta. Transpordikulude katteks on planeeritud 10 000 eurot. Tegevuskavva on lisatud uute tegevustena ka vahendid
majanduslikus raskuses olevate noorte huvitegevuse kulude
katteks ning erivajadusega noorte ujumisringi kuludeks.
Mul on hea meel, et huvidega
tegelemist toetab ka riik. See annab
omavalitsusele suurema võimekuse
tegeleda sedavõrd olulise teemaga
suuremas mahus. Põltsamaa vallas
koordineerib valdkonda kultuurija haridusosakond ning ametnikest
aitab küsimuste korral Silja Peters.
maRGuS mÖLdRi
Põltsamaa vallavanem

Eesti Vabariik 100

23. veebruaril kell 19.00 toimub Põltsamaa kultuurikeskuses Eesti Vabariigi
100. aastapäevale pühendatud pidulik
õhtu.
Piduliku õhtu raames toimub Põltsamaa vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt, etendus „Mu isamaa on minu
arm“ ning tantsuõhtu.
Etendus „Mu isamaa armas“ toob vaatajate ette Eestimaal
ja Põltsamaa piirkonnas 100 aastat sisse mahtuvaid sündmusi,
inimeste tegemisi, mälestusi. Esinevad Põltsamaa valla lauljad, tantsijad, pillimehed ja näitlejad.
24. veebruaril kell 11.00 toimub EELK Põltsamaa Niguliste
kirikus oikumeeniline jumalateenistus-kontsert.
Pärast kontserti liigutakse ühise rongkäiguga Vabadussõja
ausamba juurde, kus toimub mälestushetk vabaduse eest langenutele. Eesti Kaitseliit pakub kohaletulnuile teed ja küpsist.
KEiu KESS
rahvakultuuri spetsialist

Reklaam ja kuulutused vallalehes
Põltsamaa valla ajaleht ilmub kuus korra, kuu lõpus. Lehe sisu
osas on kokkulepe, et ei avaldata ärilisi kuulutusi ega eraisikute teateid. Ürituste kuulutusi ja ülejäänud teateid saavad edastada avaldamiseks kõik valla allasutused ning mittetulunduslikud ühendused.
Tegu on tasuta ilmuva ajalehega, mille esmane eesmärk on jagada
huvi pakkuvat infot valla elanikele. Kuulutuste avaldamisel lähtume
esmalt sellest, et avaldatud info peaks olema oluline vallaelaniku
vaatenurgast ning avaldama positiivset mõju kogukondlikule
läbikäimisele.
Oodatud on kaastööd arvamusartiklite, kommentaaride ning
ürituste info osas. Väga oluline on, et lehte jõuaks teated eesseisvate
sündmuste toimumise kohta. Kirjuta oma arvamuslugu või
kommentaar aadressile leht.poltsamaa@poltsamaa.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada
ja kärpida. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või
allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.
PVL
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Arengu- ja ettevõtluskomisjon töötab
piirkonna arengu heaks

jaaK KaSK

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees

Vastavalt Põltsamaa vallavolikogu 6.11.2017 otsusele
moodustati teiste seas arengu- ja ettevõtluskomisjon.
22.11.2017 otusega sain volikogu poolt austava ülesande
seda komisjoni juhtida.
Komisjoni
tegevusvaldkonda kuuluvad ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni,
Põltsamaa
valla vallavara, majandust,
arengukava, maakorraldust

ja -kasutust, ehitustegevust ja
ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht vallavolikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja
küsimuste kohta.

Liikmed:

Komisjon on hetkel 6-liikmeline ja kinnitatud järgmises
koosseisus:

• Marten Miil,
TREV2 Grupp AS, teemeister.
Kontaktid:
marten.miil@mail.ee,
tel 5569 1459.

• esimees Jaak Kask,
hetkel vabakutseline, töötanud aastaid eurotoetuste ja
finantsvaldkonnas.
Kontaktid:
jaak.kask@poltsamaa.ee,
tel 515 1108.
• aseesimees
Karro Külanurm,
EAS Kohalik ja regionaalne
arendusvõimekuse
programm.
Kontaktid:
karro@kylan.ee,
tel 505 7909

• Meelis Rääk,
Utilitas Tallinna Elektrijaama
hooldusosakonna juhataja.
Kontaktid:
meelis@pingelang.ee,
tel 506 1684.

• Lembit Paal,
Pajusi ABF AS, omanik.
Kontaktid:
lembit.paal@poltsamaa.ee,
tel 505 2041.
• Aivar Aigro,
Põltsamaa vallavalitsus.
Kontaktid:
aivar.aigro@poltsamaa.ee
tel 5918 0191.
Komisjoni liikmed peavad
oluliseks jätkuvat piirkonna
arengut ja erinevate projektide rakendamist (Kamari vee-

keskus, Kuningamäe puhkeala, Puurmani mõisakool,
ettevõtlusalade loomine jt), et
suurendada piirkonna külastatavust ja parandada koostööd
ettevõtjatega. Samuti peetakse
oluliseks, et see kõik toimuks
ressursside optimaalse kasutamise abil.
Komisjon koguneb vastavalt vajadusele, kuidas on
käsitletavaid teemasid. Lihtsamate küsimuste korral kasutame ka elektroonilise koosoleku võimalust. Aeg on kõigile
kallis vara ja niisama kokkukäimist komisjon harratama
ei hakka. Usun, et komisjoni
liikmed on valmis panustama
aktiivselt komisjoni töösse.
Käsitletavad teemad jõuavad komisjoni vallavalitsuse
kaudu. Samuti on komisjonil õigus teemasid püstitada.
Küsimuste ja ettepanekute
korral palume võtta ühendust
mõnel ülalnimetatud kontaktil.

Vallavolikogu istungitel
Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 5. istungil 21.12.2017 osales
19 volikogu liiget. Puudus 4.
SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi tegi ülevaate sihtasutuse
tegevustest.
Haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni andis ülevaate Põltsamaa
valla koostööst välisriikide omavalitsusüksustega.
Otsusega nr 22 kinnitati „Põltsamaa valla koostöö välisriikide
omavalitsusüksustega.“
Otsustati suunata otsuse eelnõu „Kaasfinantseeringu tagamine
Jõgevamaa PATEE tugiprogrammi 2018–2019 tegevuste elluviimiseks“ 2. lugemisele.
Otsusega nr 23 võeti vastu vallavolikogu otsus „Põltsamaa Vallavara OÜ jagunemine.”
Määrusega nr 7 kinnitati Põltsamaa Muusikakooli õppetasud.
Otsusega nr 24 võeti vastu vallavolikogu otsus „Põltsamaa valla
rahvaraamatukogude ümberkorraldamine.”
Määrusega nr 8 võeti vastu Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve.
Määrusega nr 9 võeti vastu Puurmani valla 2017. aasta 2. lisaeelarve.
Määrusega nr 10 võeti vastu Põltsamaa valla 2017. aasta 3. lisaeelarve.
Võeti teadmiseks Pajusi valla 2017. aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite lisamine.
Määrusega nr 11 kehtestati dokument „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.”
Otsustega nr 25–26 ostsustati seada hoonestusõigus otsustuskorras.

Otsusega nr 27 otsustati raha eraldamine Põltsamaa valla 2017.
aasta eelarve reservfondist.
Otsusega nr 28 tunnistati kehtetuks Puurmani vallavolikogu
13.10.2017 otsus nr 37 „Eesmärkide saavutamiseks vallavara tasuta
kasutusse andmine ja Puurmani vallavalitsuse koosseisust töökohtade suunamine Puurmani Mõisa sihtasutusele.”
Otsusega nr 29 muudeti Põltsamaa vallavolikogu 06.12.2017 otsust
nr 21 „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine.”
Määrusega nr 12 võeti vastu „Maamaksumäära kehtestamine.”
Kehtestati Põltsamaa valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks 1,5 protsenti maa maksustamishinnast
ning teiste sihtotstarvetega maade maamaksumääraks 2,5 protsenti
maa maksustamishinnast aastas.
Kuulati: Põltsamaa linnavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja/pearaamatupidaja Sille Epro ettekannet Põltsamaa linna 2017.
aasta eelarve täitmise kohta. Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve
täitmisest tegi ettekande Põltsamaa vallavalitsuse pearaamatupidaja Piret Nõmmiksaar, Puurmani valla 2017. aasta eelarve täitmisest
andis ülevaate Puurmani vallavalitsuse finantsnõunik Elle Kuuse
ning Pajusi valla 2017. aasta eelarve täitmise kohta tegi ettekande
Pajusi vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaire Koidu.
Vallavanema info: vallavanem Margus Möldri esitles volikogu
liikmetele Põltsamaa valla sümboolika leidmise konkursile esitatud
konkursitöid.

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 6. istungil 18.01.2018 osales
20 volikogu liiget. Puudus 3.
Otsusega nr 1 otsustati nimetada Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse liikmeks Margus Möldri ja nimetada vallavolikogu volituste tähtajaks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Põltsamaa valla esindajateks Margus Möldri ja tema asendajaks Margus
Metsma ning Andres Vään ja tema asendajaks Erkki Keldo.
Otsusega nr 2 otsustati seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuval
kinnisasjal (lähiaadress Kamari järv, pindala 29,03 ha, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 20% ja veekogude maa 80%) Põltsamaa
Vallavara OÜ kasuks ning seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuval kinnisasjal (lähiaadress Ranna, pindala 17 931 m2, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 100%) Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks.
Hoonestustusõigus seatakse 33 aastaks.
Otsusega nr 3 otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta
valitsemise otstarbeks mittevajalik Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuv kinnisasi (lähiaadress Kaarlimõisa tee 8, pindala 2306 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%)
Põltsamaa Vallavara OÜ-le töö tegemiseks avalikes huvides.
Samuti otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta valitsemise otstarbeks mittevajalik Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas
Väike-Kamari külas asuv kinnisasi registriosa numnber (lähiaadress
Kaarlimõisa tee 23b, pindala 2838 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa
100%) Põltsamaa Vallavara OÜ-le töö tegemiseks avalikes huvides.

Otsusega nr 4 garanteeriti SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus poolt elluviidava PATEE tugiprogrammi 2018–2019 projektide kaasfinantseering Põltsamaa valla eelarvest summas kuni 8645
eurot.
Otsusega nr 5 delegeeriti Põltsamaa vallavalitsusele keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesannete täitmine ning atmosfääriõhu kaitse seaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine, välja
arvatud volikogu ainupädevusse kuuluv.
Määrusega nr 1 kehtestati Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus.
Otsusega nr 6 moodustati viieliikmeline Põltsamaa valla valimiskomisjon. Otsustati nimetada Põltsamaa valla valimiskomisjoni
esimeheks vallasekretär Janne Veski ametikoha järgi ning liikmeteks Silver Nõmmiksaar, Ulvi Pint, Maimu Kelder ja Aldi Alev.
Asendusliikmeteks nimetati Eveli Kirsipuu ja Kaire Koit.
Otsusega nr 7 saadeti Põltsamaa valla eelarve 2. lugemisele.
Vallavanema info: ülevaade valla põhimäärusest ja sümboolikakavandite konkursi tulemustest. Heraldika komisjonilt hetkel info
puudub, seega lükkub põhimääruse arutelu veebruari.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. veebruaril 2018
Volikogu istungite kokkuvõtte koostas

Taimi Rao

teabespetsialist

Põltsamaa valla leht.
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Põltsamaa vallavalitsuse töökorraldusest
Vallavalitsuse struktuuri kohaselt on jaotatud teenistujad
osakondadesse.
Vallakantselei põhiülesanneteks on volikogu ja vallavalitsuse asjaajamise, personalitöö, töökeskkonna ja arhiivitöö
korraldamine. Siia kuulub ka
õigusalane teenindamine, rahvastikuregistri toimingute tegemine ning välissuhtlus.
Arengu- ja planeerimisosakonna põhiülesanneteks on:
valla arendus- ja planeerimistegevuse korraldamine, valla
strateegiliste arengudokumentide, sh arengu- ja tegevuskavade
koostamise ja ajakohastamise
korraldamine. Arendusprojektide algatamine ja elluviimine
ning hanketegevuse korraldamine. Keskkonnakaitse ja Info-

NIMI

Margus Möldri
täitmata
Janne Veski
Ulvi Pint
Taimi Rao
Aldi Alev
Merlin Miilits
Eveli Kirsipuu
Annika Teesaar
Ülle Kirsimägi
Marelle Mänd
Aive Mauer
täitmata
täitmata
Silver Nõmmiksaar
täitmata
Silja Peters
Kristi Klaos
Loreida Küppas
täitmata
Kersti Viggor
Siim Sild
Ain Valu
Maimu Kelder
Merike Sumla
Tiia Juhkam
Karmen Allev
Merge Oja
Jane Ott
Kätlin Kruus
Kadi Lilienthal
Kristel Kumm
Aivar Aigro
täitmata
Riivo Lehiste
Margi Ein
Mark Liivamägi
Gerli Reiman
Tiit Vaher
Elmo Tilk
Arvo Pennonen
Piret Nõmmiksaar
Sille Epro
Kaja Toom
Eimi Kaasik
Kaire Koit
Anne Lemvald
Jana Kuusk
Elle Kuuse
Liia Tõnne

süsteemide kasutamise korraldamine.
Majandusosakonna
põhiülesanneteks on vallas ehituse, ehitiste ja maakorraldusega
seotud ülesannete täitmine. Siia
kuuluvad ka heakorra ja jäätmemajanduse, teehoiu ja liikluse
korraldamine. Tehnovõrkude,
vallavara, energeetika- ja muude rajatiste kasutamise korraldamine. Lisaks ka tuletõrje- ja
päästeteenistuse ning kodanikukaitsealase tegevuse koordineerimine.
Sotsiaalosakonna põhiülesanneteks on sotsiaalhoolekande
ja lastekaitse korraldamine.
Eestkosteasutuse ja eestkostja
ülesannete täitmine.

AMETIKOHT

Rahandusosakonna
põhiülesanneteks on valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve eelnõu
koostamine. Siia koondub valla
eelarve täitmise korraldamine ja
kõigi hallatavate asutuste raamatupidamine. Rahandusosakond koostab finantsmajanduse
valdkonda kuuluvad strateegilised dokumendid ning siin lahendatakse finantsmajanduslikud küsimused.
Haridus- ja kultuuriosakonna põhiülesanneteks on hariduse- ja kultuuritöö, spordi- ja
noorsootöö ning tervise edendusliku tegevuse korraldamine.
Kodanikualgatuslike algatuste
koordineerimine ja soodustamine ning koostöö korraldamine
sõprusomavalitsustega.
PVL

vallavanem
abivallavanem
vallasekretär
vallasekretäri abi
teabespetsialist
jurist
sekretär
sekretär
personalispetsialist
rahvastikutoimingute spetsialist
teenuskeskuse spetsialist
teenuskeskuse spetsialist
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
kultuuritööspetsialist
spordi- ja tervisedenduse spetsialist
haridusspetsialist
noorsootööspetsialist
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
arenguspetsialist
hangete spetsialist
planeeringuspetsialist
IT-spetsialist
keskkonnaspetsialist
ﬁnantsanalüütik
sotsiaalosakonna juhataja
sotsiaaltöö peaspetsialist
sotsiaaltööspetsialist
sotsiaaltööspetsialist
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialist
eestkostespetsialist
majandusosakonna juhataja
teedespetsialist
haljastuse- ja heakorraspetsialist
ehitusspetsialist
ehitusspetsialist
maaspetsialist
järelevalvespetsialist
teenuskeskuse juht
teenuskeskuse juht
rahandusosakonna juhataja
pearaamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja

Põltsamaa linnas
Viljandi mnt 3 asuvad
majandusosakond ja rahandusosakond.
Põltsamaa linnas Lossi
tn 9 asuvad vallakantselei,
sotsiaalosakond, haridus- ja
kultuuriosakond ning arenguja planeerimisosakond.
Sotsiaalosakonna vastuvõtt
toimub ka Puurmanis.
Puurmanis ja Põltsamaal
toimub sotsiaalosakonna
vastuvõtt:
teisipäev 9–12 ja 13–16;
kolmapäev 9–12;
neljapäev 9–12.
Teiste osakondade vastuvõtt
toimub
teisipäev 9–12 ja 13–16;
neljapäev 9–12.

OSAKOND

otse vallavanemale alluv
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
vallakantselei
haridus- ja kultuuriosakond
haridus- ja kultuuriosakond
haridus- ja kultuuriosakond
haridus- ja kultuuriosakond
haridus- ja kultuuriosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
arengu- ja planeerimisosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
sotsiaalosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
majandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond
rahandusosakond

e-posti aadress

margus.moldri@poltsamaa.ee

Mobiiltelefon

5134960

Lauatelefon

janne.veski@poltsamaa.ee
5187270
ulvi.pint@poltsamaa.ee
taimi.rao@poltsamaa.ee 5298681
aldi.alev@poltsamaa.ee
merlin.miilits@poltsamaa.ee
5284249
eveli.kirsipuu@poltsamaa.ee
annika.teesaar@poltsamaa.ee
ylle.kirsimagi@poltsamaa.ee
53267889
marelle.mand@poltsamaa.ee
53406430
aive.mauer@poltsamaa.ee.ee
5205243

7768577
7768550
7766999
7766992
7768568
7764195
7737368

silver.nommiksaar@poltsamaa.ee

55571721

7766981

silja.peters@poltsamaa.ee
kristi.klaos@poltsamaa.ee
loreida.kuppas@poltsamaa.ee

5105889
5294510
53425004

7766994
7766995
7768553

kersti.viggor@poltsamaa.ee
siim.sild@poltsamaa.ee
ain.valu@poltsamaa.ee
maimu.kelder@poltsamaa.ee
merike.sumla@poltsamaa.ee
tiia.juhkam@poltsamaa.ee.ee
karmen.allev@poltsamaa.ee
merge.oja@poltsamaa.ee
jane.ott@poltsamaa.ee
katlin.kruus@poltsamaa.ee
kadi.lilienthal@poltsamaa.ee
kristel.kumm@poltsamaa.ee
aivar.aigro@poltsamaa.ee

58601042
53006609
5098517
5162337
53325015
5045075
53341408
51916930
5038728
53436275
53096698
51999055
59180191

7768567
7768571
7766985
7768564
7768575
7764191
7737105
7768565
7768562
7766993
7764190
7766983
7768561

riivo.lehiste@poltsamaa.ee
margi.ein@poltsamaa.ee
mark.liivamagi@poltsamaa.ee
gerli.reiman@poltsamaa.ee
tiit.vaher@poltsamaa.ee
elmo.tilk@poltsamaa.ee
arvo.pennonen@poltsamaa.ee
piret.nommiksaar@poltsamaa.ee
sille.epro@poltsamaa.ee
kaja.toom@poltsamaa.ee
eimi.kaasik@poltsamaa.ee
kaire.koit@poltsamaa.ee
anne.lemvald@poltsamaa.ee
jana. kuusk@poltsamaa.ee
elle.kuuse@poltsamaa.ee
liia.tonne@poltsamaa.ee

5050249
53081082
5059363
5290465
5208731

56625400
58041150

7766984
7768552

7768554
7766987
7764111
7768566
7768555
7764193
7737133
7766989
7768556
7768558
7768559
7764192
7766991
7737136
7737106
7768557
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Hea tervis tuleb Pisisaarest
Uusaastalubadustena on populaarsuselt esimeste seas kindlasti
lubadus, mis puudutab tervist. Tervislik toitumine või  kaalu langetamine annab parima tulemuse, kui see on kombineeritud piisava liikumisega.
Põltsamaa vallas pakub häid võimalusi tervise tugevdamiseks
Pisisaare spordikeskus. Põltsamaa kesklinnast umbes 8 kilomeetri
kaugusel asuv kompleks avati 2016. aasta alguses.
Valikud erinevate alade harrastamiseks ja tõsisemateks treeninguteks on siin rikkalikud. Majas asub normaalmõõtmeline korvpalliväljak, võrkpalliväljak, kolm sulgpalliväljakut. Siin on olemas
ronimissein, võimalused riistvõimlemiseks, peeglinurk ja jõusaal.
Kulturismi ja fitnessi-alade harrastajad on erinevates foorumites
tõstnud siinset jõusaali esile, kui väga heade treeningvõimalustega kohta. Suurem osa treeningud korraldatakse kogenud treenerite juhendamisel pallisaalis. Erinevate treeningutega (zumba,
ringtrenn, bootcamp, jumping, bodyart ja sulgpall) saab liituda aasta
ringi. Külastajatele on avatud kasutamiseks kaks sauna, mis treeningujärgselt toetavad taastumist ja pakuvad lõõgatust.
Lisainfo Pisisaare spordikeskuse tel 5336 3163.

PVL
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Hea naine,
tee KINGITUS mehele
EV 100 ja sõbrapäeva puhul!
Kingi oma abikaasale, sõbrale,
tuttavale
JOOGATUNNI KOGEMUS
(tund ainult meestele)

28. veebruar 2018
Kell 18.30-20.00
Kuningamäe kardiraja
spordihoone saalis

Eelnev kogemus pole vajalik! Võimalusel võtta
kaasa matt ja (fliis)tekk, lisaks joogivesi. Selga
mugavad riided, jalatseid pole vaja. Vähemalt
üks tund enne pole soovitav süüa tugevat
õhtusööki.

MTÜ Kogemise Rada,
täiendav info 53312374
Kui naine armastab meest,
siis ta hoolitseb tema eest...

Joogat võivad harrastada kõik inimesed
Põltsamaal Pärna tn 1 asuvas Trolli Mängupesas on
ennast sisse seadnud jooga
harrastajad, kes kogunevad
treeninguks kolmel õhtul
nädalas.
Jooga on hea vahend käitumise, mõtete ja hoiakute
korrastamiseks. See aitab
leida leevendust pingete,
stressi, valude ja kehakaaluprobleemide korral. Saavutatud vaimne tasakaal aitab
rahulikuks jääda igas olukorras.
Esmaspäeviti juhendab
joogahuvilisi Marta Selter
ning kolmapäeval ja neljapäeval Annika Kallasmaa.
Tegime mõlema juhendajaga juttu, et teada saada,
kuidas harrastatakse Põltsamaal kaugelt pärit tradit- Suvel on mõnus õues joogatada. Pilt hommikujoogast kohvikutepäeval 2017. Foto Annika Kallasmaa
sioonilise maailmakäsitluse
Kus te olete joogat õppi- vormi annab jooga meeleega ümber, sest joogakoole
vormi joogat, mis usulistest
on seal palju ning õpetajad nud?
rahu ja kindluse keeruliste
traditsioonidest esineb nii
Annika:
Õppisin
lasteon
oma
ala
parimad.
olukordadega toime tulla.
hinduismis, budismis kui ka
joogat
Tallinnas
MTÜ
LasAnnika:
2015.
aastal
Jooga ei ole ainult füüsilised
džainismis.
otsisime võimalusi lastejoo- te Jooga korraldatud koo- harjutused, kui aus olla, siis
Kuidas olete leidnud ga tegemiseks Põltsamaal. litusel. Tunnid toimusid asanad ehk joogapoosid on
Kahjuks ei leidnud me ini- peamiselt Kundalini jooga ainult joogateekonna alusoma tee jooga juurde?
Marta: Joogaga puutusin mest, kuid meieni jõudis ja humanoloogiakeskuses. talad. Tegelikult ongi kõik
esimest korda kokku oma info lastejooga õpetajate Pärast seda olen täiendanud joogapoosid ning nende
esimest last oodates aastal koolitusest. Minul oli sel end erinevate joogaõpeta- praktiseerimine loodud ees2008 Tartus rasedate jooga hetkel võimalus koolitusel jate juures joogakursustel. märgiga, et teatud aja pärast
tundides. Pärast lapse sün- osaleda. Nii ma võtsingi Hetkel täiendan end Viljan- oleks keha valmis pikemalt
di kolisin kolmeks aastaks vastu uue väljakutse – õp- di joogakeskuses Kundalini püsima lootosepoosis ehk
siis
meditatsiooniasendis
Jaapanisse Tokyosse, kus pida lastejooga õpetajaks. jooga alal.
Marta:
Joogaõpetajate vaimsuse kõrgemale tasetegelesin põhiliselt Iyengar- Kursus andis kaasa suure
stiilis joogaga. Jaapanist ära pagasi teadmisi ja oskusi, kursuse läbisingi Tais Koh mele viimiseks. Minu soov
kolides jäi joogaga tegele- mida sain kogemuste kau- Phangani saarel septemb- on ka oma õpilastes tekitamine mõneks ajaks soiku du, õppisin tundma iseen- ris 2017 ning olen regist- da suurem huvi mitte ainult
ning tõsisemalt võtsin jooga nast ja oma võimeid, sain reeritud õpetajana ka Yoga jooga füüsilise poole, vaid
uuesti käsile Tais Koh Phan- julgust ja indu tegutseda Alliance’is.
kogu joogafilosoofia vastu.
gani saarel elades. Põhiliselt teistmoodi, leida uusi võiAnnika: Jooga rahustab
käisin Vinyasa & Hatha mix malusi ja minna muutustega
Mida see teile ja teie nii keha kui ka vaimu. Joojoogatundides. Koh Phan- kaasa.
treeningul osalejale annab? ga leevendab pingelisust ja
ganil olles ei saa joogast üle
Marta: Peale hea füüsilise stressi, parandab kehalist

vormi ja suurendab füüsilisi võimeid. Keha muutub
vastupidavamaks ja paindlikumaks. Jooga parandab
koordinatsiooni, puhastab
organismi, stimuleerib vedelike ringlust kehas ja koed
puhastuvad. Jooga aitab
vabaneda
pingekolletest
ja negatiivsusest, rahustab
meelt, ennetab haigestumist. Ühine joogatund motiveerib osalejaid ja loob jõulisema energiavälja.
Jooga puhul ei ole kasu
kohe silmaga nähtav või
käega katsutav, see on palju sügavam. Kuigi peab
tõdema, et iga tunni lõpus
on keha painduvam, meel
rahulikum ja energiat rohkem.
Lapsed muutuvad tänu
joogale veelgi avatumaks,
loovamaks ja tasakaalukamaks. Nad on füüsiliselt ja
emotsionaalselt tervemad.
See väljendub elurõõmus,
julguses ning enesekindluses,
rahulikkuses ja loovuses. Isegi õpitulemused paranevad.
Palun kirjelda, millist
koolkonda või stiili oma
treeningutel esindad ja mida
see sisuliselt tähendab?
Marta: Minu tunnid on
segu Vinyasa ja Hatha stiilist, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et joogatunni
esimene pool on liikuvam
ja energilisem ning teine
pool aeglasem ja rahulikum.
Vinyasa tähendab hingamise koordineerimist liikumisega. Hatha on väga klassikaline joogastiil ning seal
on olulisem keha ja meele

tasakaal joogapoosides,ühes
asendis püsitakse kauem
kui Vinyasa stiilis.
Annika: Minu joogatunnid baseeruvad Kundalini
joogal. See on dünaamiline
ja intensiivne joogavorm,
mis kasutab kriyasid (füüsilisi harjutusi), mantraid
(helivibratsiooni), mudraid
(spetsiaalsed käteasendeid),
kehalukke, hingamist ja meditatsiooni, et panna kehas
energia liikuma. Kundalini joogat praktiseeritakse eesmärgiga parandada
organismi üldfüüsilist ja
vaimset tervist hingamise,
erinevate toimetega harjutuskomplekside ja meditatsioonide kaudu.
Lastele
kohandatuna
on see üks enese tundmaõppimise vorme ning võimalus ennetada ja leevendada nüüdisaegset laste
stressi. Lastejooga tund on
mänguline, kus kasutatakse harjutuste sooritamisel
muusikat, muinasjutte ja
abivahendeid. Lastejooga
on lõbus, ja maagiline rännak, suhtlemine oma kehaga harjutuste ja mantrate
abil.
Kus ja milliseid treeninguid veel pakute?
Marta: Hetkel teen ma
regulaarseid Vinyasa Flow
& Hatha mix joogatunde
Tartu joogakeskuses, Maitri
joogastuudios ning YogaMaya Stuudios. Lisaks veel
Viljandi joogakeskuses.
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Meistriklassid ehk 4 päeva muusikalist kogemust
Uue aasta alguses oli
Puurmani Rahvamaja täis
muusikat. Kokku said 25
muusikahuvilist noort, et
oma vaheaega meeldivat
kasulikuga ühendades
sisustada.

Noored jagunesid gruppidesse ja said esialgu erialatunde, et nendega saaks
tuttavaks ka juhendajad.
Juhendajateks olid: Mikk
Otsus – trummid, Madis
Orr – kitarr, Margus Vaher
– laul, Meelis Kõressaar
– kitarrid. Juba teisel päeval moodustati erinevad
bändid, et valmistada ette Paremalt Triin Schaffrik, Geterly Uustalu, Ceitlyn Virks
meistriklasside lõpukont- Trummidel Markus Schaffrik Basskitarril Kerdo Kurs
sert ning erialaõpetajatest veetsid noored ja juhendasitiivne. Koos õppisime
said bändide juhendajad. jad õhtuti aega üheskoos
kõik midagi uut. Õpilased
Noorte tööpäevad olid musitseerides.
said inspiratsiooni ja enepikad. Lisaks toimusid
Reedel,
5.
jaanuari sekindlust kuhjaga. Meile,
õhtuti Piret Somelari ju- õhtul toimus meistriklassiõpetajatele ja korraldajatehendamisel tantsutunnid, de lõpukontsert, kus esinele andis see aga fantastilise
et keha ja vaim oleksid sid neli bändi, juhendajate
kogemuse. Olen kindel, et
ikka tasakaalus.
bänd ning tantsutrupp. teeme seda jälle.
Enamik noori ööbis rah- Kogu programm õpiti selAitäh kõigile osalejatele,
vamajas, toitlustust pakkus geks nelja päevaga.
abilistele ja juhendajatele!
Puurmani Mõisa SA. ÕhTaolise ürituse korraltuti toimusid filmiõhtud ja damise kogemus oli nii
Kaija Raud
playback-show . Kuna majas minule kui juhendajatele
Puurmani muusikastuudio
õpetaja, Meistriklassi
iga vaba nurk oli varus- esmakordne, kuid noororganisaator Puurmanis
tatud pillide ja tehnikaga, te tagasiside oli väga po-

Muusikastuudio meistriklassis osalejad.

Muusikastuudio meistriklassijärgne kontsert.
FOTOD: Jaana Lifländer-Vaks

Talvel ikka suusk ja uisk!
Talispordiharrastajatel
on Põltsamaa vallas võimalik mitmel pool heal tasemel talvemõnusid nautida. Suuremate külmadega
saabusid kibekiired tööajad rajameistritele. 17.
jaanuaril avati suure pauguga talihooaeg Adavere
liuväljal. Avamisüritusest
võttis osa ka Põltsamaa
vallavanem Margus Möldri, kelle sõnul oli tegu väga
uhke spordisündmusega.
Valgustusega Adavere liuväli on avatud kuni
+1 Co juures tööpäeviti
kell 16–20, laupäeval kell
12–20 ja Pühapäeval kell
12–18. Kohapeal toimub
ka uiskude laenutamine,

Annika: Hetkel annan joogatunde Põltsamaa linna lasteaedades Mari ja
Tõruke, kus saavad osaleda
3–7-aastased lapsed, esmaspäeviti on tunnid 1.–4.
klassi õpilastele Trolli
mängupesas. Kevadel on
plaanis korraldada mõned
joogatunnid noortele eksamiperioodi eel. Mõned tunnid olen teinud ka teistes
Põltsamaa piirkonna koolides ja huvi korral tunnid
jätkuvad.
Kes on oodatud teie treeninguga liituma? Kuidas
teiega kontakteeruda?
Marta: Ootan oma tundidesse kõiki joogahuvilisi
olenemata tasemest ja vanusest. Kui mõni poos kõigile
ei sobi, siis leiame neile asenduse, et kõik saaksid joogapraktikast maksimumi oma
kehatüübile vastavalt. Eriti

mille eest tuleb tasuda 2
€. Saadaval on uisud jalanumbritele 27–47. Raja
külastamine oma uiskudel
maksab 1 €. Neljapäeviti
ja nädalavahetustel saab
võimlas mängida lauatennist ja koroonat samuti
1 euro eest.
Uisuväli on avatud ka
Põltsamaal Felixhalli juures iga päev kuni 21.30
kui kustub valgustus. Koolilastele toimub uiskude
laenutamine koolist.
Jaanuari lõpuks loodetakse täielikult valmis
saada suusarajad Kuningamäel.
Lumekahuritega toodeti veel hiljuti
lund ööpäev läbi, et päe-

val seda suusaradadele tassida. Rajameister
Indrek Eensalu sõnul
püsib hästi tehtud rada
kevadeni. Suusatajatele on
avatud valgustatud 1,5 km
rada ning 3 km ja 5,7 km
pikkused
valgustamata
lõigud. Valgustus kustub
kell 21. Suusaradade kasutamine on kõikidele külastajatele tasuta.
Lisainfo FB Kuningamäe terviserada või tel
505 0986.

Adavere liuväljal
4. veebruaril kell 11
KULDNE 1500
Ants Antsoni olümpiavõidule
pühendatud
kiiruisutamise võistlus.
Registreerimine kohapeal.

10. –11. veebruar
Eesti meistrivõistlused
kiiruuisutamises

Lisainfo FB Adavere
uisurada või tel 523 5305.

Joogatund Koh Phangani saarel.

hästi sobib Vinyasa stiil neile, kes soovivad oma kehas
reaalseid muutuseid näha
ja seda lühikese aja jooksul,
sest Vinyasa-stiil teeb juba
mõne korraga keha oluliselt tugevamaks ning areng
ühelt tasemelt järgmisele on
kiirem kui teiste stiilide puhul. Lisaks on Vinyasa-stiil
väga mänguline – iga tund
on eelmisest natuke erinev.

Lisainfo FB Adavere uisurada
või tel 523 5305.

PVL

Foto Marta Selter

Lisainfot minu tundide kohta saab Facebookilehelt https://www.facebook.com/
omandflowyoga/, julgesti võib kontakteeruda ka
meili teel kirjutades aadressile marta.selter@gmail.
com või helistades numbril
5350 9049.
Annika: Kõik joogaharjutused on kohandatud
inimeste võimalustele ja

vajadustele, mistõttu on
traditsiooniline jooga hästi sobiv ka põhjamaa inimesele. Nii saab joogaga
tegeleda iga soovija sõltumata painduvusest, kehakaalust, east või kogemustest. Julgustan ka mehi
joogatundidest osa võtma.
Joogat tasub proovida ka
neil, kes muidu vaid jooksevad või jõusaalis treenivad,
kuna treenida tuleb kogu
tervikut – nii vaimset kui ka
füüsilist poolt.
Minuga saab kontakti kirjutades mulle joogapesa@gmail.com või helistades 5331 2374.
Jooga õpetajatega vestles

Taimi Rao

Kiip aitab lemmiku koju
Tihti loeme stendidelt või kuuleme
raadiost, et kellegi
lemmikloom on kadunud. Jõulude ja
aastavahetuse aegne
periood on loomaomanikele kui õudusunenägu. Ei või iial
teada, kuhu meeltesegaduses sõber pageb, kui halvad asjaolud kokku langevad.
Teisel jõulupühal
juhtus sama meilgi.
Meie lemmik, elupõline ketikoer Roi,
tõmbas oma kaelarihma katki ja läinud
ta oligi. Muidu sõbralik koer, kuid suure koguga ehmatab
kindlasti. Samas oli
ka teada, et iga pisike
kutsu talle ei meeldi. Seiklushimuline Roi.
Mure oli suur – ei tea,
kust looma otsida ja
hoidku jumal, et ta mõne koerusega kuskil hakkama ei saa!
Kirjeldamatu oli minu rõõm, kui vaevu kolme tunni möödudes tuli telefonile teade: ”Teie koer ootab teid Ringi tänav
4 Põltsamaal.”
Tuli välja, et koera kinni püüdnud mees võttis koera oma
rihma otsa ja läks kohaliku loomaarsti juurde, et uurida, kas
koer on kiibistatud. Tänu kiibile jõuti kiirelt loomaomaniku
andmeteni.
Kohaliku loomaarsti Kaja Kivi sõnul satus mitu õnnelikku
asjaolu kokku. Esiteks oli koer kiibistatud ja koera kinni püüdnud inimene teadis, mida teha vaja. Samas tõdes ta, et on hea
elada väikeses kohas, kus häda korral alati abi saab.
„Tihti juhtuvad õnnetused lemmikloomadega just nädalavahetustel, kui kliinik on suletud, samuti pühade ajal. Kui
oleme olemas – aitame alati,” ütleb Kaja.
Mina tänan siinkohal Ringi tn 4 pererahvast ja Põltsamaa
loomaarsti Kaja, kes aitasid meie suure sõbra pühade ajal koju.
Taimi Rao
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Alanud aasta toob muutusi ja külvatud seemned saavad korjamisküpseks
Vahest aga on vaja öelda
ka teistele otse nii nagu me
tegelikult näeme, mõtleme
ja tunneme. Just sel moel
võib midagi paremaks
muutuda ja me isegi saame
olla iseendaga paremas tasakaalus. Õigel ajal, kohas
ja rahumeelselt avaldatud
aus arvamus on suurem
heategu kui silmakirjalik
viisakus ja kellelegi pugemine. Nii võimegi hakata
liikuma hingerahu ja enda
isikliku õnne poole. Need
kaks on omavahel seotud ja
neid eraldi vaadelda ei saa.
Sest tasakaal loob harmoonia ja see on õnne seisundi
eelduseks.

Iga uue aasta alguses
annab nii mõnigi endale
või teistele lubadusi või
loodab, et olnud ebameeldivused saavad lõpuks
läbi ja ees ootab palju
parem aeg. Kui varem oli
parema lootuse andmine
omal moel isegi petmine, siis nüüd võib tõesti
öelda, et asjad hakkavad
liikuma paremuse suunas. Tagasi vaadates saab
möönda, et sedavõrd
psüühiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt rasket
aastat nagu oli 2017, enam
pole.
Läinud aasta oli ennekõike kurnav seetõttu, et
varjatud tasandil toimus
pidev möll, kuid pealispinnal võis pahatihti täheldada absurdset paigalseisu.
Kogu aeg olid ees mingid
takistused või venisid mitmed ettevõtmised arusaamatutel asjaoludel nagu
püksikumm. See-eest saabunud aasta lükkab just välisel pinnal hoo sisse. Seetõttu ongi saabunud aasta
energeetiliseks
märksõnaks – mida külvasid, seda
hakkad lõikama. Teisisõnu
– sel aastal hakkavad vilja kandma need seemned,
teod ja mõtted, mis varem
on oma ellu maha külvatud. Nii saab öelda, et paljudele tuleb aasta väga hea,
kuid nii nagu alati, on ka
neid inimesi, kes peavad
just sel aastal vaatama endale silma ja võtma vastu
viljad, mis on külvatud
seemnete tagajärjeks.
Mis on õnn? Kuidas seda
saavutada?
Tihtipeale
küsitakse
õnne valemit. Küsitakse,

kuidas seda saavutada ja
kuidas jõuda hingerahuni?
Peab ütlema otse ja ausalt,
et mitte mingit õnne valemit pole olemas, sest õnn
tähendab meeleseisundit
ja see on iga inimese enda
teha. Kahjuks pole olemas
ka konkreetseid ja absoluutselt kõikidele sobivaid
nõkse ega meetodeid, millega sellist meeleseisundit
luua. See, mis ühe jaoks on
õnn, võib teise jaoks olla
midagi hoopis muud. Aga
nagu öeldud, õnn on meeleseisund ja selleni jõudmiseks tuleb iseendas viia
tasakaalu ennekõike enda
mõtlemine, teod, suhtumised ja hoiakud. Seega, kes
tahab hingerahu ja tunda
sel moel ennast õnnelikuna, võiks alustada sellest, et
hakkab elama ausalt. Eelkõige iseenda suhtes. Tuleb lõpetada ära silmakirjalikkus
ning püüda saavutada enda
loomulikkus. Me oleme palju rõõmsamad ja tervemad,
kui pole valelikud. Alanud
aastat võikski alustada sellest, et vaatame esmalt endale ausalt silma ning uurime, kuidas me tegelikult
mõtleme, kuidas tegelikult
oma kaaslastesse suhtume,
mida neist mõtleme, kuidas eesmärke saavutame,
millised on meie tegude
tõelised motiivid jne. Ja kui
need on negatiivse värviga, siis tuleb hakata otsima
enda seest tõelisi põhjuseid.
Mitte näidata kohe näpuga
teiste peale ja veenda ennast, et just teised on meie
halvas sisetundes süüdi.
Äkki on meis endas midagi,
mis vaikselt läbi aastate on
kuskil hingesopis pakitsenud ning väljendab ennast
nüüd vihana teiste vastu?

Mida peaks sel aastal
tähele panema need inimesed, kelle õnn peitub
rahas?
Veebruaris algav kollase
koera aasta on väga maine
ja materiaalne, kuid ei tähenda, et kogu tähelepanu
on suunatud materiaalsusele. Pigem seda, et nähtavale tulevad varjatud lood
ning nendega tegelemisest
pole kellelgi pääsu. Ehk siis
taas – idanema hakanud
vilju tuleb noppima hakata.
Enda poolt ütlen ausalt,
et inimene, kelle õnn peitub rahas, on sisult väga
õnnetu inimene. Õnne olemus on ju see, et teda tuleb
kogu aeg n-ö toita ehk siis
teha erinevaid pingutusi,
et antud seisundis püsida.
Seega, rahale orienteeritud
inimesed peavad kogu aeg
nägema vaeva, muretsema
ja tegema pingutusi, et raha
ikka tuleks ja tuleks palju. Sest iga kord, kui tekib
hetk, kus kasvõi üks euro
on tuhandest ( sajast, miljonist jne) puudu, mõjub see
meeltele hirmutavalt ning
uus jaht rahale hakkab taas
pihta. Aga raha kui energia
on üks väike kaval tegelane, kes otsib endale ise
peremehe. Ja nagu kõik,
armastab ka tema õnnelikke ehk siis tasakaalukaid
inimesi. Aga kui sa kogu
aeg kardad, et võid jääda
rahast ilma, seega ilma õnnest, siis kuidas saad olla
õnnelik? Kuidas saab raha
sind armastada?
Seega, soovitaks sel aastal neile inimestele muuta
oma mõtlemist. Vaadata
raha austusega kui võrdväärset partnerit, abimeest,
vahendit, mitte jumalat,
kelle tujudest oleneb enda
meeleseisund. Mõelda endast kui magnetist, kelle
juurde raha tahab tulla. Ja
anda talle korraks võimalus enda juures peatuda
ning lubada siis jälle edasi
liikuda. Mitte vangistada
teda n-ö sukasäärde. Siis
jääb kõigest ilma.
Mida peaks sel aastal
tähele panema need inimesed, kelle õnn peitub
perekonnas?

Perekond on mitmetest
erinevatest isikutest koosnev kogum. Iga isik on
omamoodi, eriline ja igal
ühel on perekonda kuulumisele vaatamata oma eluline rada ja ülesanne täita
ning õppetunnid õppida.
Seega algab kõik sellest, et
igat üht võiks algatuseks
tõeliselt tundma õppida.
Jah, ka oma lapsi. Nad
muutuvad kogu aeg ning
iga eluetapp võib neist
välja tuua sellised küljed,
mida enne polnud näha.
Valdavalt nähakse aga lähedastes oma ootusi, arvamusi ja eeldusi, mitte neid
ennast. Ja siis ei saa rääkida
austusest. Aga pere toimib
tervelt sel juhul, kui igaüks
on väärtustatud sellisena
nagu ta on. Kui teda ei topita oma tahtmistega mingisse raami, vaid lastakse
tal vabalt elada. Sest jõuga
kellegi survestamine paneb
tööle vastujõu.
Kui oma õnne soovi kanda üle perekonnale, siis
ollakse taas õnnetud, sest
meie tahtmistest hoolimata ei ole võimalik eeldada,
et kõik elavad ja käituvad
nii nagu meie hingerahuks
hea. Õnn on perekonna olemasolu, kuid olla selles ise
õnnelik on hoopis midagi
muud. Mitte üks meie lähedane ei pea kandma vastutust meie õnne puudumise
või olemasolu eest. See on
meie enda vastutusel.
Neile inimestele soovitaks sel aastal kasvatada
endas huumorisoont ning
võtta vastutus enda heaolu
ja õnne eest oma õlgadele,
mitte otsida võimalusi olla
kogu aeg ohver. Ja otsida
igas pereliikmes ennekõike neid külgi, mis teevad
rõõmu, mitte neid, mis annavad võimalust muretsemiseks. Nagu üks tark on
öelnud – muretsemine on
egoistlik hirm muutuste
ees, mitte armastuse väljendus.
Mida peaks sel aastal
tähele panema need inimesed, kelle õnn peitub
töös?
Töö ehk siis mingi amet
on tõesti see, mille kaudu
võime kogeda hingelist rahulolu ja seega õnne. Kuid
ainult sel juhul, kui see tegevus läheb kokku meie
olemusega, meie elulise
ülesandega, meie sisemiste
annete ja võimetega. Kui
teeme tööd pelgalt sissetuleku pärast, hoiame hirmuga ametitoolist kinni,
sest kardame muutusi ega
julge endale tunnistada, et
see amet mulle ei sobi ja läheme tööle igal hommikul
hambad risti, siis midagi
head selles pole.
Paljud otsivad endale õiget ametit ega oska selleni
teed kuidagi leida. Paljud
on kurtnud, et nad ei tea,
mida tahavad või mis neile
sobib. Ja paljud, kes kaota-

nud töö, on hirmunud, et
nüüd on kõik läbi ja nad on
seetõttu õnnetud. Ka töö,
kaasa arvatud olemusele
sobiv, on siin ilmas väga
muutlik nähtus. Seetõttu,
et kõik on arenemises. Isegi meile sobiv amet. Kui
oleme jõudnud oskuste ja
teadmistega
haripunkti,
tekitab see muutumisetapi. Seega just neil hetkedel
võimegi kaotada töö, mida
armastasime. Kui keskendume ainult kaotusele, ei
märka me ümbruses olevaid võimalusi.
Neile inimestele, kes ei
leia õiget tegevust, soovitan alustada iseenda tundma õppimisega. Kui te ei
tunne ennast, siis kuidas
saate teada, milline tegevus
on teile kõige sobivam? Kes
kardavad kaotada positsiooni ja ametikohta, neile
ütlen otse – laske oma toolist lahti, sest seal istumise aeg on sel aastal ümber
saanud. Hakake tegelema
iseendas olevate tõeliste
probleemide ja hirmudega
ja te võite üllatusega avastada oma elus täiesti uusi
radu. Ja need rajad võivad
tuua teile palju head. Kes
on kaotanud armastatud
töö, need inimesed võiks
korraks maha istuda, lasta
emotsioonidel ära möllata ja siis vaadata, mida elu
edasi toob. Elu ei jäta neid
hätta, kes käinud oma südame teel, kuid uued rajad
ei näita ennast koheselt.
Kui ollakse keskendunud
liialt kaotusele ja sellega
kaasnevatele emotsioonidele, ei saa vajalik abi ligi
tulla.
Kui aga õnn peitub tervises?
Neile soovitaks rohkem
kuulata oma keha, tema
vajadusi, mitte ego tahtmisi. Ei soovita joosta iga
moodsa
toitumisvooluga kaasa, pidada tapvaid
dieete või treenida ennast
segaseks ja vigaseks. Igaühe keha on kõige parem ja
targem nõuandja aga teda
kuulab inimene oma egos
kõige vähem. Ja kui muidu
ei kuula, siis annabki keha
kõikvõimalike
haiguste
kaudu teada, et midagi inimese elustiilis ja käitumises
on väga valesti.
Keha on meie sisemaailma kodu ja temasse suhtumine peegeldub ka meie
füüsilises, maises elamises.
Olge siingi ausad ja vaadake, milline see kodu on.
Kas rämpsu ja kola täis?
Kujutage ette, mis teie kehas samal ajal toimub! Kas
liiga puhtaks klanitud, kus
keelatud on igasugune
igapäevaeluline väike korratus? Mis rõõmu teie kehas siis on kui tal ei lubata
elada? Kodu vajab rõõmu,
armastust ja elu. Ja elu väljendub ajutises korratuses,
isegi segaduses. Seda vajab
ka teie keha. Ajutine korratus tugevdab immuunsüs-

teemi. Nii füüsiliselt kui ka
vaimselt. Kes liiga äärmuslikult pühendub n-ö tervislikele eluviisidele, kaotab
sisuliselt kõik selle hea.
Soovitaks võtta aeg-ajalt
ette iseendas suurpuhastusi. Korrastada oma mõtteid, teha paar korda aastas
puhastavaid toitumiskuure, liikuda nii palju kui võimalik ja suunata oma kehale armastavaid tundeid.
Pidage temast lugu, sest tal
on oma teadvus, tunnetus
ja mälu. Kehal on fantastiline võime ennast ravida.
Laske tal seda ometigi teha
ja ärge segage egoistlikult
tema tegevusse oma tihtipeale arutute üleravimistega. Ärge sundige teda
olema ilusam, saledam,
sirgem ja kobedam kui ta
on, sest keha kuuleb seda
ja mõistab ning püüdes täita teie ego soove, hakkab
moonduma.
Lõpetuseks
Seega, kallid inimesed,
on õnne seisund teie kõikide enda kätes, meeltes
ja saab alguse mõtlemisest. Saabunud aasta energeetika nõuab ennekõike
iseendaga aus olemist ja
vastavalt sellele oma elus
ja iseendas korrektuuride
tegemist. Kui midagi ongi
viltu kiskunud, siis otsida
möödapaneku põhjuseid
endas, võtta oma elu ja tegude eest vastutus, saada
seeläbi targemaks ja paremaks ning liikuda edasi.
Õpetage oma silmad vaatama ettepoole, mitte painutama neid piidlema mineviku suunas ehk selja taha.
Parim ravim neil puhkudel
on huumor, oskus iseenda
üle naerda (mitte ennast
kiruda ja mõnitada). Rõõm
näitab elujõu hulka endas.
Kui seda on vähe, siis on
hinges rõõmu raske tunda.
Sel juhul tuleb algul kasvõi
vägisi sundida ennast positiivselt asjadele vaatama.
Harjutada ennast nägema
nalja ja head seal, kus seda
näha ei tahaks. Nii oleme
ju õppinud olema negatiivsed. Miks siis ei kasuta
me sama meetodit oma elu
paremaks muutmiseks?
Alanud aasta on kergem
kui möödunud ja palju asju
on võimalik joonele ajada,
korrastada ning muuta. See
on ka muutuste aasta, mida
tuleks võtta võrratute võimaluste aastana. Ja nagu
ikka, olenemata sellest, mis
ümber toimub, oleneb kõik
ikkagi ennekõike igast inimesest endast. Mitte tähtkujust, aasta loomast ega
valitsusest. See, milline on
keegi, just see loob tema
elu. Iga aasta oma energeetikaga annab vaid võimalusi, mida saab endale hea
tegemiseks ära kasutada.
HELVE TAMM
teadjanaine
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Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Põltsamaa valla aladel nurjati Punaarmee kavatsused
Tänase Põltsamaa valla
piirid kattuvad ligilähedaselt eestlaste muinasaja
Mõhu maakonna omadega.
Miks see tollal üks pisemaid
maakondi taolist nime kandis? Missugune oli mõhulaste kogukonna taust, eripära
või füüsiline väljanägemine,
et nad väärisid eraldi äramärkimist ning koguni omaette maakonna nimetust.
Enim Mõhu kohta käivaid
ajalooallikate teateid pärineb
Henriku Liivimaa kroonikast
nime kujul Mocha, millest on
tuletatud Mõhu. Kroonika
järgi rüüstas 1212. a Mõhu
ainukest linnust Järvamaa
sõjaretkelt tagasi saabunud
Riia piiskop ja Mõõgavendade ordu. Mõhulased olid rajanud 11. sajandil Kalana linnuse pelgupaigaks põhjusel,
et Kiievi vürst Jaroslav Targa
väed olid 1030. a vallutanud
Tartu linnuse. Nii püsis mullast ja puidust rajatis keset
metsi ja soistunud alasid umbes 182 a.
Endise Mõhu maakonna nimekuju mälestus on
jäädvustunud Mõhküla ja
Mällikveres Mõhu tee nimedes. Kui Kalana vallutamine
tähistas mõhulaste ristimist
ja orjastamist aastasadadeks,
siis kohalike elanike vabadusvõitlus sai 706 a hiljem
alguse ühest teisest kantsist
– Puurmanist. See rajati küll
ülikute elupaigaks, kuid taas
kord, vene vägede sissetungiga Tartusse 21. detsembril
1918. a võeti härrasrahva eluase kasutusele kohaliku lihtrahva pelgupaigana.
Nimelt jäeti Tartu linn
Eesti vägede poolt maha
ning langes punaste röövlite
saagiks. Linna kaitsva 2. polgu ülema polkovnik J. Unti
päevakäsk nr 27 kohustas
väeosa taganema 22. detsembri õhtuks Põltsamaale.
Üks väheseid, kes keelitas
polkovnikut Tartut mitte
maha jätma, oli Tartumaa
kaitseliidu ülem leitnant
Julius Kuperjanov, kes tegude mehena lahendas erikäsitlused stiilis: „Arad jäägu
koju!” Kibestunult lahkus ta
oma kümnekonna kaaslasega linnast 22.12.18. varahommikul viimaste hulgas.
Tollal valitses eestlaste
hulgas sügav tunnetesegadus, mis põhjustas meie
armee ajutise lagunemise.
Üle poolte sõjameestest põgenesid maale kodudesse
või sugulaste juurde, vaid
vähesed riigile truudust mitte murdnud liikusid Tartust
Põltsamaale. Isegi operatiivstaabi ülem polkovnik
J. Laidoner kurjustas käsus
nr 280:
„Nõrgad punaste salgad
tungivad ainult sellepärast
edasi, et meie ennast küllalt
energiliselt ei organiseeri.”
Leitnant Kuperjanov oli
Lõunarindel üks väheseid,
kes raskelt taganemise pärast põdes. Kärevere mõisas
kohtus ta polkovnik Untiga,

kes oli taganedes siin oma
väeosaga ööbinud. Isamaa
oli tõelises hädaohus ja
Kuperjanovit ei huvitanud
tollal allumine suutmatutele
ülemustele. Ta palus enda
juhatamise alla loovutada
paarikümnemehelise Tartu
kooliõpilaste rühma ning
teatas:
„Nüüd võime vastu
hakata, sest mul on ju 34
tikku salgas.”
Tikkude all mõeldi tollal
püsse ja tääke. Lõpetuseks
lisas „truimaile sõjameestele
oma pataljoni sündimise kavast” ja „et viibimata tuleb
alustada partisanitegevust”.
Et Kärevere puidust mõis
poleks sõjategevusele vastu pidanud, liikus leitnant
Kuperjanovi salk edasi ning
peatus Puurmani mõisas.
Siin saadi kinnitust ka partisanisalga ametlikule sünnile.
Päevakäsus nr 2 seisis:
„Leitnant Kuperjanovile.
Luban Teile asutada partisani salka. Teie asukoht olgu
... mõis, telefonühendust pidada ... . /Allkiri II diviisi
ülem polkovnik Limberg/”
Kuperjanov puhus kohalike elanike „päädes sõjasarved hüüdma” ning
Puurmani pelgupaika vooris
kümneid ja kümneid vabatahtlikke.
„Tänase silmapilgu tõsiduse pääle peame eriti uhked olema, sest meie frondi
esirinnas seisame ja esimesena võime vaenlasele näidata
ja veel mitu korda näidata, et
meie oma riiki kaitsta tahame ja suudame.”
Polkovnik Unti 2. polgu
riismed saabusid Põltsamaale. Jõgeva oli langemas
ja rahva seas ärevus suur.
Jõulupüha hommikul teatasid polkovnik Unti staabi
käskjalad Põltsamaalt, et
Jõgeva on langenud ja vaenlane tungib hoogsalt peale. Paraku oli see valeteade
ja Kuperjanov langes selle
ohvriks, taganedes salgaga
Puurmanist
Annikvereni.
Sealt sõitis Kuperjanov Põltsamaa staapi ning kurjustas
ja prõmmis siin uksi, sest
vihastas häbiväärse paanika
põhjuseta tekitamise pärast.

Kohvik Kamari Kodukotkas kohvikutepäeval.

Kamari Haridusselts

Foto: maha pildistatud postkaardilt, mis ilmus 1930ndatel.
2. polgu valeteate toonud 3
Uue aasta alguses punasratsameest astusid aga tee- te rünnak aktiveerus, võeti
nistusse Kuperjanovi salka. ära nii Aidu kui Saduküla.
Viimane rahunes ja salk naa- Kuperjanovi salka ähvardas
sis rinde eesliinile Puurmani. sissepiiramine ning ta viis
Samalaadne teade vastase oma salga Pikknurme. 4. jaapealetungist levis ka 28.12.18, nuari õhtul helistas ta Põltsakui 300-pealine punavägi maa staapi:
ründas Aidut. Olukord oli
„Kui hommikul kella
nõnda ärev, et Põltsamaale kuueks pole Saduküla meie
taganenud lapseohtu vaba- valitsusele tagastatud, ei
tahtlikke plaaniti saata sõja- taha ma enam Kuperjanovi
pakku Viljandisse. Jumala- nime kanda!”
jätuks korraldati Põltsamaa
Lubatud, tehtud!
seltsimajas kohaliku jalaväe5.01.1919.a. kell 5 helisrügemendi orkestri saatel tas leitnant Kuperjanov taas
isegi tantsuõhtu. Seepeale Põltsamaale:
helistas Kuperjanov Puur„Härra polkovnik, nagu
manist Põltsamaa staapi: lubatud, Saduküla on võe„Kuperjanovi
partisanid tud. Viin salga Puurmani
on ja jäävad Puurmani, kus tagasi. Põltsamaa kaitsekõikvõimalike abinõudega liitlased jäävad kohapeale
saab pidama Eesti valitsuse korda pidama.”
tahtmine!”
Sama päeva õhtuks oli
Tänu 2. polgu osade 2. polgu poolt vabastatud ka
tegutsemisele Aidu all ning Aidu. Endine Mõhu maaKuperjanovi salga viibimi- kond oli sellega päästetud.
sele Saduküla lähedal Puur- 2. polk alustas ettevalmistusi
manis peatus rünnak nende Jõgeva ja leitnant Kuperjakülade ees ning rinne jäi pü- nov Tartu vabastamiseks.
hadeks pidama. Uue aasta
sihtmärgiks võeti Põltsamaa
oLEV TEdER
ja Viljandi, mis omakorda
harrastusajaloolane
Allikad: Olev Teder “Kutsar” 2007
seadis ohtu Tallinna.
Põltsamaa ja Vikipeedia

Foto postkaardist, mis kujutab maali „Kuperjanovi partisanid koos soomlastega
ründavad Paju mõisa“.
FOTO: Eesti Ajaloomuuseum

1920.a. loodi Kamaris Rahva-Haridusselts, mis registreeriti
Viljandi-Pärnu Rahukogu otsusega 16. mail 1922. a. ja kanti seltside ning ühistute registrisse nr. 959 all. Selts tegutses 1940. aastani. Seltsi liikmed Albert Epro ja Hilda Reidla rääkisid vahvast
seltsielust ning õhutasid meid seltsi taaslooma. Hilda Reidla oli
alles hoidnud 1936. a õnnistatud seltsi lipu, mille andis üle vastloodud seltsile.
Kamari Haridusseltsi (Kamari HS) asutamiskoosolek
toimus 7. novembril 1999. a. Asutamislepingule kirjutasid alla
19 inimest. Valiti ka viieliikmeline juhatus, kuhu kuulusid Ines
Kuusk, Kalli Kadastik, Helle Eensalu, Indrek Eensalu ja Liia
Lust. Kamari HS tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja kodanikuühiskonna arendamine.
Selts on Kamarisse rajanud tennise- ja võrkpalliväljaku,
tiigi, lillemäe ja terviseraja. Endine koolimaja renoveeriti 2007.
a seltsimajaks, kus korraldatakse kunsti- ja käsitöönäitusi, loenguid ja õppepäevi, külapäevi ja lastelaagreid, saab lugeda ajalehti ja -kirju, kududa kangast ning pesta ja kuivatada pesu.
Piirkonnas on tuntud Kamari külapäevad, Kamari veetrall,
Suur suusapäev, laskejooks, Kodukotka kohvik, Kamari karaoke jne. Juba viieteistkümnel korral on Kamari HS korraldanud
lastelaagrit. Külaelu edendamiseks on kirjutatud projekte. Aastate jooksul on saadud rahastust ca 350 tuhat eurot. Projektide
omaosalust on aidanud katta Põltsamaa vallavalitsus.
Kamari HS on välja andnud kolm raamatukest: Kamari Kool
165, Kamari mosaiik ja Kamari Haridusselts 15 aastat. Koostatud
ja trükitud on kolm ajalehte: Sünnipäevaleht, Kamari Eri ja Aastapäevaleht. Elatud on oma kalendri järgi 2005., 2008. ja 2009.
aastal. Koostatud on veel mitmeid voldikuid ja pidevalt täiendatakse fotokroonikat. Kauaaegsetele Kamari kooli õpetajatele
on paigaldatud kaks mälestuspinki.
Seltsi tiiva all tegutseb Kamari HS naisansambel, kes on ümbruskonnas tuntud ja hinnatud kollektiiv. Ansambel on tunnustust pälvinud mitmetel üleriigilistel konkurssidel ning 2006. a.
välja andnud CD-plaadi. Naiskoor on osalenud kolmel üldlaulupeol. Kollektiivi juhendab Õie Aruoja.
Väga tublid on Kamari rühma kodutütred ja noored kotkad, kes tihti esindavad Jõgevamaad ka üleriigilistel võistlustel. Kahel korral on võistlusreisid viinud välismaale. 2011. a
oldi võistlustules Norras, tänavu augustis toodi Rootsist koju
tüdrukute arvestuses esikoht. Kamari rühmavanem/pealik
on Vaike Niklus ja tema abilisteks on Indrek Eensalu, Sigrid
Külaots ja Raimo Lust.
Kamari HS tegevust on tunnustatud mitmete tiitlitega.
Aasta tegija 2001.
Parim MTÜ Jõgevamaal.
Aasta Küla 2004 Jõgevamaal.
Kamari ja Uljaste tunnustati tiitliga Aasta Küla 2005 Eestimaal.
Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves patroonina
kinnitas 2006. a aasta vabatahtlikeks Kamari HS liikmed Vaike
Nikluse ja Indrek Eensalu.
Jõgevamaa sädeinimeseks kuulutati 2009. a Liia Lust ja 2016.
a Kalli Kadastik.
2010. a pärjati Liia Lust tiitliga „Eestimaa uhkus”.
2014. a tunnustati Kamari HS tiitlitega „Parim kodanikuühendus” ja „Jõgevamaa hea piirkonna edendaja”.
2015. a sportlikumaks perekonnaks Jõgevamaal tunnistati perekond Eensalu.
Tiitel “Jõgevamaa aasta ema 2017” kuulub Kamari HS
liikmele Rita Kaasikule.
Novembris algas Kamari Haridusseltsil 19. tegevusaasta.
Seltsil on praegu 80 liiget. Anname edaspidigi oma panuse Põltsamaa valla arengusse. Olete kõik oodatud 4. augustil 2018. a
Põltsamaa valla külaväravate päevale, kus oma väravad avavad
Pajusi, Lustivere ja Kamari.
KaLLi KadaSTiK
Kamari Haridusseltsi juhatuse esimees

Põltsamaa valla leht.
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KULTUUR JA VABA AEG
KULTUURISÜNDMUSED
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
4. veebruar kell 15.00 Kontsert – Vabariiklik
Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester, Põltsamaa Linna
ja ÜG Puhkpilliorkester.
10. veebruar kell 17.00 Sõbrapäeva kontsert –
Ott Lepland ja vokaalkvartett.
17. veebruar kell 18.00 Kontsert –Tartu Ülikooli
akadeemiline naiskoor ja Tartu Ülikooli kammerkoor.
20. veebruar kell 19.00 Komöödiateatri etendus
“Hollywoodi ﬁlmitähed.”
23. veebruar kell 19.00 Eesti Vabariigi
100. aastapäevale pühendatud pidulik õhtu.
24. veebruar kell 11.00 Eesti vabariigi
100. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistuskontsert (Põltsamaa Niguliste kirikus), rongkäik
Vabadussamba juurde ja mälestusminutid.
PUURMANI KULTUURIMAJA
11. veebruar kell 15.00 Kloun Ummi tsirkus
Puurmani rahvamajas. Pilet 3.-.
12. veebruar kell 18.00 Mälumängu IV voor
Puurmani rahvamajas.
13. veebruar kell 14.00 vastlapäev
Puurmani lossi pargis.
15. veebruar kell 10.00 mõisakoolide õpilaste laulupäev Puurmani lossis. Kohal maestro Olav Ehala.
24. veebruar kell 11.00 mälestusminutid Kursi
vabadussõja ausamba juures.
24 veebruar kell 21.00 EV100 peoõhtu.
Esineb ansambel Amigos.
LUSTIVERE KULTUURIMAJA
24. veebruar kell 9.00 ühine lipuheiskamine ja
kontsert.
PAJUSI RAHVAMAJA
22.veebruar kell 18.00 lastekoori Ellerhein
kontsert.
PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
1. veebruar kell 17.30 näituse “Sajandi 100 põltsamaalast” avamine. Näitus jääb avatuks
28. veebruarini.
12. veebruar kell 17.15 salongiõhtu. Ene Ergma.

AIDU KOOL
16. veebruar kell 19.00 kloun Ummi tsirkus
(Vägaris). Kogupere üritus.

EELK KURSI KOGUDUSE JUMALATEENISTUSED:
P, 4. veebruaril kell 13.00 pastoraadis, õp Kristjan
Luhamets
P, 11. veebruaril kell 13.00 pastoraadis, õp Esa
Luukkala
P, 18. veebruaril kell 13.00 pastoraadis, õp Kristjan
Luhamets
P, 25. veebruaril kell 13:00 pastoraadis, õp Esa
Luukkala
Lähem info: Kristjan Luhamets, tel 5399 6180.

PÕLTSAMAA LASTEAED MARI
13. veebruar kell 15.30 lasteteatri Rõõmulill
etendus “Pipi peab sünnipäeva.”
21. veebruar kell 9.30 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulik aktus.
PÕLTSAMAA LASTEAED TÕRUKE
13. veebruar vastlapäev ja talispordipäev.

SPORT JA HUVITEGEVUS

PUURMANI LASTEAED SIILIPESA
6. veebruar kell 10.00 Hea Tuju Teater “Poiss, kes
rändas omapead.“
13. veebruar vastlapäeva tähistamine.
14. veebruar sõbrapäeva tähistamine.
14. veebruar kell 12.00 Vanemuise teatri etendus
„Lapsepõlvebänd.“ Tartus Pähklike.
20. veebruar RMK Kiidjärve looduskeskuse õppeprogramm „Kas on linnukesel muret?“ Pähklike.
23. veebruar Eestimaa sünnipäeva tähistamine.

PÕLTSAMAA SPORDIKOOL
LIUVÄLI avatud iga päev kuni kell 21.30
(õpilastele uiskude laenutus koolist).
Jõusaali kasutamine Felixhallis E-R kell 8-20.00

KIRIKU TEATED
EELK PÕLTSAMAA NIGULISTE KOGUDUS
2.–4. veebruar – oikumeenilised kirikunoorte talvepäevad “Sajandi armastus”.
2. veebruar kell 18.00 – Emmause Missa
L, 3. veebruar kell 16.00 – Kontsert.
Laulab EELK Misjonikoor (pilet 5.-) kell 21.00 –
Taize-palvus
P, 4. veebruar kell 11.00 - 2. pühapäev enne paastuaega - jumalateenistus
P, 11. veebruar kell 11.00 - pühapäev enne paastuaega - jumalateenistus
P, 18. veebruar kell 11.00 - paastuaja 1. pühapäev jumalateenistus
L, 24. veebruar kell 11.00 - Eesti Vabariigi
100. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus
P, 25. veebruar kell 11.00 - paastuaja 2. pühapäev jumalateenistus
PIIBLITUNNID kolmapäeviti kell 10.00 kiriklas
PÜHAPÄEVAKOOL toimub reedeti kell 17.00 kiriklas
Algab registreerimine KEVADISSE LEERIKOOLI
((info kantseleist, tel 522 3368).

Pakume treeninguid tublide kvaliﬁtseeritud treenerite
juhendamisel.
Võimalused osaleda treeninglaagrites ning võistlustel Eestis ja välismaal.
JALGPALL poisid Silvar Luht tel 526 8678.
Jalgpall poisid ja tüdrukud Silver Nõmmiksaar
tel 5557 1721.
KERGEJÕUSTIK Lea Vilms tel 5344 9762.
SUUSATAMINE Eno Vahtra tel 5596 4309.
VÕRKPALL poisid Grete Mai Rohtmets 5198 1597.
Toivo Uusna tel 503 6945.
tüdrukud Annika Seppa tel 5809 0925.
Felixhallis võrkpalli algettevalmistuse treeningud
naistele. Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti Felixhallis. Täpsem info 5809 0925.
ÜLDINFO Margus Metsma tel 506 3912,
e-mail: sport@poltsamaa.ee
PUURMANI RAHVAMAJA
Rahvamaja sportimiseks avatud E–N 17.0021.00
ESMASPÄEV:
15.50–17.10 poiste jalgpall (Helios) staadionil/
(talvel saalis kell 15.15).
16.30–18.00 Taekwando (Martin Poobus/Burak
Öglu) – saalis.
18.00–19.30 rahvatants memmed (Ülle Ant)
– saalis.

7. veebruar
REET VAHTRIK

Õnnitlused Puurmani
Põllumajandusühistult

18.00–19.00 Jumping (Piret Somelar)
– aeroobikasaalis.
19.10–20.10 Jumping (Piret Somelar)
– aeroobikasaalis.
19.30– 21.00 rahvatants naised (Ülle Ant)
– Ootame uusi liikmeid!
TEISIPÄEV:
17.00–18.00 tantsutrenn kooliõpilased (Kristel
Saar) – aeroobikasaalis.
18.10–19.00 tantsutrenn mudilased (Kristel Saar)
– aeroobikasaalis.
18.00–20.00 Meeste saalihoki – saalis.
KOLMAPÄEV:
11.00–12.00 rahulik võimlemine (Annela Järvik) –
aeroobikasaalis.
16.30–18.00 Taekwando (Martin Poobus/Burak
Öglu) – saalis.
18.00–19.00 rahulik võimlemine (Annela Järvik) –
aeroobikasaalis.
19.00–20.15 ringtreening (Elmo Krumm) – saalis.
NELJAPÄEV:
15.50–17.10 poiste jalgpall (Helios) – staadionil/
talvel saalis.
18.00–20.00 meeste saalihoki – saalis.
19.00–20.00 Fitﬁght treening (Piret Somelar) –
aeroobikasaalis.
REEDE:
15.00–16.00 Laste ja noorte spordiring
(Piret Somelar).
Treeningutest osavõtjatele kokkuleppel saun tasuta.
Tule E–N õhtul jõusaali! (hind 1.-)
Üldinfo: Meelis Kõressaar tel 5552 0719.
HUVIRINGID AIDU LASTEAED-ALGKOOLIS
Esmaspäev kell 18.00–19.00 lauluring
täiskasvanutele.
Teisipäev kell 14.00–15.00 robootikaring.
kell 18.00–19.00 zumba.
Kolmapäev kell 14.00–15.00 pühapäevakool.
kell 19.00–20.30 orientaaltants.
Neljapäev kell 13.00–14.00 rahvatants lastele.
kell 18.00–19.00 pilates.
pühapäev kell 10.00–16.00 õmblemise algkursus.

12. veebruar
EDUARD RUMVOLT 90
Aeg pikendab aastate säravat keed,
mida uhkena kanda võid õlul.
Olgu rõõmu su päevis, mis ootamas ees,
igas sammus oma mõte ja võlu.
Puurmani Põllumajandusühistu

SUUSATUUR
Kuningamäe terviserajal
Etapid toimuvad
T. 30. jaanuar kell 16.00
(noored, pärast neid täiskasvanud)

P. 11. veebruar kell 13.00
T. 20. veebruar kell 16.00
(noored, pärast neid täiskasvanud)

2. jaanuar

T. 27. veebruar kell 16.00
(noored, pärast neid täiskasvanud)

Maie Mäeotsa 60

P. 11. märts kell 13.00

Su silmis sädelegu alati päiksekiir
ja hinges helisegu ikka lauluviis....

Juhend leitav FB Kuningamäe terviserada või
Põltsamaa Sport kodulehelt

Õnnitlused laulukoorilt
OMA RÕÕM

Põltsamaa Valla Leht

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa

Lisainfo tel 506 3912 või sport@poltsamaa.ee

Toimetaja: Taimi Rao, Tel 529 8681,
e-mail: leht.poltsamaa@poltsamaa.ee
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