Põltsamaa Valla Leht
Põltsamaa valla arengukava ei ole
lihtsalt paber

Põltsamaa vallavalitsuse eestvedamisel viidi
maikuus läbi mitu küsitlust. Igale küsitlusele
järgnes teemaseminar,
kus valdkonnast huvitatud said vabalt osaleda ja arenguvajaduste
suhtes kaasa rääkida.

Kokku toimus 7 küsitlust
ja 8 seminari. Küsitlused
ja seminarid olid jagatud
teemade järgi: tehniline taristu ja keskkond,
noorsootöö, haridus, kultuur ja vaba aeg, sport
ja tervisedendus, turism,
ettevõtlus ning sotsiaalja
tervishoiuteenused
Põltsamaa vallas.
Oma arvamust avaldas
ühel või teisel moel pea
1000 vastanut, mis on
meie omavalitsuse kohta väga hea tulemus.
See annab kindluse, et
arengukava koostamisel
arvestame oma valla inimeste huve ja tegelikke
vajadusi. Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul
näitab sedavõrd suur
osalus, et meie inimesed
soovivad tõsiselt kaasa
rääkida oma piirkonna
arengus. „Kui Tartu linn,
kus on 100 000 elanikku,
suutis kaasata arengukava koostamisesse 100
inimest, siis meie inimesed olid tunduvalt osavõtlikumad,“ on Kristi
uhke Põltsamaa valla
inimeste aktiivsuse üle.
Teemaseminare kokku
võttev üritus, Põltsamaa
valla arenguseminar, toimus 31. mail Põltsamaa

Põltsamaa valla arenguseminaril valitses töine meeleolu. Kirja sai palju häid mõtteid.
Arengukava on meie uue, ühinenud omavalitsuse laiapõhjaline kokkulepe ja pikaajaline tegevusplaan, mis on
aluseks eelarve koostamisele ja üldplaneeringule. Arengukava kokku panemisel kaasatakse erinevaid huvigruppe,
sealhulgas haridusasutusi, külaseltse, spordiklubisid, ettevõtjaid, elanikke ja kõiki teisi, kellel on huvi kaasa rääkida
Põltsamaa valla arendamisel.
kultuurikeskuses. Erinevate elualade esindajaid, kes soovisid kaasa
rääkida valla pikaajalise
arengu teemadel, oli kultuurikeskusesse kogunenud 73.
Põltsamaa vallavolikogu
aseesimees Erkki Keldo
pani oma tervituskõnes
kokkutulnutele südamele, et arengukava koostamisel peetaks silmas
pikemat perspektiivi kui
üks valimistsükkel. „Kui

Küsitlustele vastajate vahel
loositi välja auhindu

31. mail toimus Põltsamaa kultuurikeskuses Põltsamaa
valla visiooniseminar, kus loositi kõikide küsitlustele
vastanute vahel välja auhindu, sh 5 pääset Kuningamäe
kontserdile, 2 Felixi poe ja Kalevi kinkekaarti, kanuumatk kahele Põltsamaa jõel, perepääse Põltsamaa muuseumisse ning 15 Apollo kinkekaarti tükihinnaga 20 €.
Kõikide võitjatega on tänaseks ühendust võetud.
Õnnitleme kõiki võitjaid!
Suur tänu kõikidele vallaelanikele, kes oma arvamust
avaldasid!

Lustlikku
jaanipäeva!

ühe valitsuse ametis olemise aeg on neli aastat,
siis hea arengukava peab
silmas pikemat aega.
Arengukava annab suuna ka järgmistele valitsustele,“ ütles Keldo.
Kristi hinnangul on praeguses, ühinemisjärgses
olukorras meie suureks
ülesandeks piirkondade
ühendamine ja teemade
kaupa üldpildi kujundamine. Samuti on tema
arvates oluline, et oma

sõna ütleksid sekka just
volikogu liikmed.
„Kõigil on praegu hea
võimalus kaasa rääkida
Põltsamaa valla arengukava koostamisel. Aktiivne osalus on tervitatav. Ainult nii saame me
sellise arengukava, mis
arvestab meie inimeste
soove,“ märkis Klaos.
Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja on
rõõmus, et küsitluste
korraldamisel on saadud
palju mõtteid ja head
tagasisidet, mida kasutada oma töö paremaks
korraldamiseks. Seda nii
arengukava kui ka vallavalitsuse üldist töökorraldust silmas pidades.
Arengukava eelarvestrateegia ning tegevuskava

Foto Taimi Rao.

koostamisega on kavas
jätkata juunis. Koostatud dokumendi avalikustamine toimub augustisseptembris.
Põltsamaa vallavalitsus
tänab kõiki, kes on siiani
andnud oma osa arengukava koostamise heaks.
Ootame valla elanikke ja
kõiki, kellele läheb korda
Põltsamaa valla hea käekäik, kaasa rääkima ja
arvamust avaldama ka
järgmistel seminaridel.
Soovime kõiki huvigruppe kaasates luua sellise
arengukava, mis arvestab päriselt elanike huve
ja piirkondlikke eripärasid.

tAimi rAo

MTÜ Kogemise Rada korraldab 7 – 11 aastastele lastele

SUVEKOOLI,

mis toimub ESMASPÄEVAST REEDENI,

13. – 17. AUGUST 2018, kell 10.00 – 16.00

Kohtumispaik Põltsamaa Noortekeskuses (Veski tn 4)
Teeme erinevaid tegevusi, teemaks OHUTUS!
Koos külalistega õpime uut ja huvitavat läbi liikumise, mängu, meisterdamise,
joonistamise, kokkamise, matkamise ja inglise keele.

Igal päeval tegutseme ka õues, selga ilmastikule vastav riietus!
Suvekoolis osalemine maksab 60€

(sisaldab toitlustust ja väljasõitu).
/soodustus perele - kahe lapse puhul maksumus 50€ lapse kohta/
Tegevuse toetaja: Põltsamaa Vallavalitsus

Kohtade arv on piiratud! Kiirusta!
Lisainfo ja registreerumine kogemiserada@gmail.com või
533 344 15 (Mari-Liis), 533 123 74 (Annika)
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Põnevad ideed kujundavad
valla tulevikku
Arenguseminaril käidi välja mitmeid lennukaid mõtteid, mis võiks
Põltsamaa valla elu tulevikus heas
mõttes pea peale keerata. Toome
välja mõned huvitavamad mõtted,
mis võiks tuleviku Põltsamaa vallas
elu kujundama hakata. Millised neist
on 10 aasta pärast reaalsuseks saanud
– seda näitab aeg. Mõned neist
• seikluspark Kuningamäe otsast
Kamari järve kohale välja;
• keskmine töötasu on Tallinnast
suurem;
• kergliiklustee Põltsamaa-JõgevaMustvee;
• valla keskuse ja ümbritsevate
asulate ühendamine jalgteedega
(Adavere-Põltsamaa, Aidu-Põltsamaa, Puurmani-Põltsamaa, EskuPõltsamaa jt);
• teatripaadid. Mööda jõge saab
teatrisse Pajusisse, Põltsamaale ja
Puurmanisse;
• Põltsamaa - kui sildade linn, võiks
kõik Põltsamaa jõe sillad ära valgustada;
• „Keisri hull” ja Võisiku mõis;
Turundada mõisa ekskursioonide
ja etenduse abil. Sama teema teiste
ajalooliste paikadega. Räägime oma
lugu;
• jõe kallasradade äärde roosikujulised istumisalad;
• gondlid jõele;
• Umbusi rabamuusika;
• Pajusi on lõõtsa tõmbekeskus;
• Põltsamaa sildade festival;
• Põltsamaa vallas on internetikeeld
kell 17–21 noortele (7–26) – soodustamaks aktiivset huvitegevust;
• Magnuse, Kalevipoja vm kohvikud;
• kultuuritaust ja -lugu rohkem nähtavaks;
• vallal on oma tunnuslause. On see
„Sõida tasa üle silla“ või midagi
muud?
• Mari lasteaed on valla lasteaedade
metoodikakeskus;
• meil on kompleksne huvialakeskus
(kaunid kunstid, keeled, pärimusmuusika, praktikabaas tudengitele);
• kultuurilooline kalmistukaart
äpina;
• Põltsamaa valla kultuuriobjekte
tutvustav rakendus;
• Elu ja melu – Põltsamaa vallas käib
elu ja siin on melu;
• ilma juhita linnatransport;
• linna ja asulate tänavavalgustus
päikese- või hüdroenergiast;
• meie vallas on ägedad mänguväljakud;
• eakatele igakuine toetus, kui tõendavad, et neil on olnud vähemalt 1x
kuus külas lapselapsed (või nad on
olnud asendusvanavanemaks);
• meil on uued lasteaiad;
• süstematiseeritud haridusasutuste ja ettevõtjate vaheline koostöö.
Ettevõtja näitab ennast koolis, noor
leiab suveks tegevuse ettevõtja
juures;
• jne.
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Piltuudis

Vallavolikogu esimehe veerg

Head jaanipäeva, ülevat
võidupüha!
23. ja 24. juunil tähistame kaht Eestimaale olulist
tähtpäeva – jaanipäeva ja võidupüha.
Eesti rahvas on ennast ikka maarahvaks pidanud
ning ammutanud jõudu ja tarkust loodusest. Sestap
on meile eriti olulised rahvakalendri tähtpäevad,
eriti suvine ja talvine pööripäev. Kuigi jaanipäeva
tähistasid juba meie muinasaegsed esivanemad, siis
pööripäevaga seostusid pühad alles peale 1918. aasta
kalendrireformi. Järgnevail aastail kujunes jaanipäev
üheks oodatumaks ja vägevamalt tähistatud pidupäevaks.
Jaanilaupäeval süüdatakse kõikjal lõkked, mille
valgus sümboliseerib aasta lühemat ööd, kui metsas
õitseb sõnajalaõis ja seda otsides kohtab Koit Eha,
keda puhtevalguses suudelda. Jaanipäev on suvise
viljakuse, valguse ja armastuse pidu. Selleks ajaks
pidid maarahval kevadised külvitööd lõpule jõudma.
23. juunil tähistame ka võidupüha, millega märgitakse võitu Landeswehri üle 1919. aastal Võnnu lahingus, mis oli üks olulisemaid eeldusi Eesti iseseisvuse
kindlustamisel. 1934. aastast kuni riigi okupeerimiseni NSV Liidu poolt tähistati võidupüha riikliku tähtpäevana. Iseseisvuse taastamise järel on võidupüha
paraade peetud erinevates Eesti linnades. Sel aastal
toimub paraad Tallinna lauluväljakul. Meenutagem
võidupühal 405 Võnnu lahingus isamaa eest elu andnud kangelast. Olgu nendega meie jääv tänu ja austus!
Esmakordselt võtame jaanipäeva vastu suurvallas
ja see kohustab meid senisest enam mõtlema, kuidas
kaasata rahvast, mil viisil hoida ära ääremaastumist
ning kasutada regionaalpoliitika võimalusi koduvalla
arendamiseks. Meil kõigil tuleb selleks pingutada, ent
olen kindel, et ühiselt saame hakkama.
Tahan kiita vallavalitsust, kes otsib koostööks
elanikega uusi huvitavaid lähenemisi. 31. mail
toimus Põltsamaa kultuurikeskuses valla visioonipäev, kus iga asjast huvitatu sai oma mõtteid väljendada ning erinevaid ideid vaagida. Nii, ühiselt
arutledes ja konsensust otsides, sünnivad parimad
algatused. Oli meeldiv kogeda, et Põltsamaal leidub
küllaga julgeid avara mõttelennuga visionääre. Lisaks
diskussioonile said valla elanikud täita küsitluslehed,
mille abil selgusid elanike ootused ja soovid.
Mais korraldati vallas 7 teemaküsitlust, millest igale
järgnes seminar, kus analüüsiti tulemusi, et vormistada need tegevuskavadeks. Vallavalitsuse ülesandeks
jääb toimunud ideekorje parimad palad süstematiseerida ning asuda nende elluviimisele.
1. juunil läksid valla juhid ja spetsialistid rahva
keskele. Terve töise päeva viibiti jõeäärses Lossi tänava pargis, kus iga vallakodanik sai piltlikult väljendudes kasvõi vallavanemal endal nööbist kinni võtta ja
küsida, et „kuule mees, kuidas selle või tolle asjaga siis
jääb?”. Olen veendunud, et taolisi vabas õhkkonnas ja
värskes õhus tööpäevi tuleb korraldada regulaarselt.
Umbses kabinetis redutavad vallaametnikud saavad
kopsud puhtamaks ja kodanikud südamelt olulised
asjad otsustajatele ära rääkida. Kasu on kahepoolne,
tulu tervele vallale.
Nautigem suveharja, tundkem end pidupäevadel
ühtse perena! Elagu Põltsamaa vald!
Andres Vään
Põltsamaa vallavolikogu esimees
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Põltsamaa vallavalitsuse töötajad tulid välja tööle. Rahvusvaheline väljas töötamise päev
oli tänavu 25. mail. Põltsamaa vallavalitsuse töötajad otsustasid aktsiooniga ühineda
1. juunil.

Kõik, kelle töö vähegi võimaldas, kolisid oma kontori
Põltsamaa vallavalitsuse
Lossi tn 9 ees asuvasse
parki. Oma tavapärast tööd
tehti seekord pisut erinevas keskkonnas. Väljas
töötajate sõnul olid vallakodanikud sel päeval väga
julged meie inimestega otse
suhtlema. Nii toimus ka
Põltsamaa vallavanem Margus Möldri vastuvõtt vabas
õhus. Seda võimalust kasutati ohtralt. Marguse sõnul
sai ta terve päeva jooksul
väga paljude vallaelanikega
otse suhelda. „See oli tõesti
suurepärane ettevõtmine,“
kiitis ta teoks saanud ideed.
„Inimesed astusid väga
julgelt ligi. Kindlasti teeme
sellest üritusest traditsiooni
ja tuleme ka edaspidi majast välja tööle,“ ütles ta.
Foto Aldi Alev.

13. juuni õhtul toimus Põltsamaa
kultuurikeskuses
valla tublimate õpilaste tunnustusüritus.
Vastuvõtule olid kutsutud
kõik põhikoolide, gümnaasiumite ja huvikoolide
tublimad õpilased. Meie valla õppurite seas on 58 noort,
kelle õpitulemused väärivad
tunnustust ja esile tõstmist,
sh 12 gümnaasiumi lõpetajat. Pildil tunnustuse pälvinud Anu Paluoja ning lapsevanemad Ave Paluoja ja
Karmen Maikalu. Soovime
kõikidele Põltsamaa valla
lastele jätkuvat õpirõõmu ja
kooli lõpetajatele huvitavaid
valikuid haridusteel!
Foto Taimi Rao.

Kiidame ehitajat! Nordpont OÜ on ettevõte kes
ehitab jalg- ja jalgrattateed lõigul Põltsamaa-Annikvere. Kuigi infotahvlil olev tööde lõppemise tähtaeg on
3. september 2018, on juba juuni lõpus üldmulje
kena ning tee valmis kasutamiseks. Tee on valmimisjärgus ja eeldatavasti antakse tööd üle enne tähtaega.
Valla teedespetsialisti sõnul on haljastustööd tehtud ning
tegeletakse korrastamise ja märkide paigaldamisega.

14. juunil avas Jõgevamaa represseeritute ühing Põltsamaal
küüditatute mälestusmärgi juures teabetahvli. Kui sa sõber
liigud Põltsamaal, peatu selle mälestusmärgi ees, aseta sinna
jalamile lilled või küünal oma sugulaste või tuttavate mälestuseks, kes hukkusid Siberis või jätsid sinna oma tervise. Pildil
meenutab Ants Aluoja represseeritutele osaks saanud kannatusi. 					
Foto Taimi Rao.

Foto Taimi Rao.

Põltsamaa vald otsib lahendusi Tõrukese remondiks
Pikalt ette valmistatud
Põltsamaa Tõrukese lasteaias kavandatud rekonstrueerimistööd võivad lükkuda edasi, sest tänaseks on
olukord ehitusturul oluliselt
muutunud.
Viimase paari kuu jooksul tehtud ehitushangete
tulemusena on näha, et ehitushinnad on märgatavalt
tõusnud. Tõrukese lasteaia
rekonstrueerimiseks on valla eelarvesse kavandatud

2,1 miljonit eurot. Rekonstrueeritav netopind on seal
ca 2600 m², mis teeb tänastes
ehitushindades eeldatavaks
maksumuseks ca 3,4 miljonit
eurot. Kallinemine on seega
ligi 1,3 miljonit eurot.
Lahenduseks oleks rekonstrueerimistööde mahtude oluline ülevaatamine ja
sealt edasi on juba volikogu
pädevuses vajadust mööda
täiendava raha eraldamine
lasteaia remondi tarbeks.

Tõrukese lasteaia projekteerimistööd koos ekspertiisiga
peaks valmis saama augusti
lõpuks. Seejärel kulub hanke
korraldamiseks minimaalselt
2,5 kuud. Kui läbirääkimiste
tulemusena ei jõuta eelarves
olnud summani, on vajalik
lisaraha eraldamiseks teha
täiendav volikogu otsus, mis
peab omakorda arvesse võtma valla laenukoormust.
Üheskoos
Põltsamaa
lasteaia Tõruke hoolekogu-

ga on leitud, et ei ole mõistlik lapsi asenduspindadele
kolida varem, kui on selge
ehitusmaksumus ja see, millal ehitustöödega alustada
saab. Loodame lastevanemate mõistvale suhtumisele
ning pingutame parima tulemuse saavutamise nimel.
Karro Külanurm

abivallavanem
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Heakorra eest vastutab iga vallakodanik

Keskkonna- ja korrakaitsekomisjon.
Kellele ja milleks?

Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni igapäevatöö
kõige silmapaistvam osa
puudutab heakorda. Igal
aastal korraldatakse juba
traditsiooniks saanud
komisjoni rattaretk, et
märgata silma riivajaid
linnapildis. Nii ka sel
aastal – 29. mail kogunes
12-liikmeline seltskond, et
teha tiir Põltsamaa linnas.
Retkelised sõitsid läbi
mitmelt kinnistult, mis on
kas ohtlikud, kuhu kogutakse prügi või kus toimuv
ehitus- ja lammutustegevus
ei ole selliselt eraldatud, et
oleks takistatud kõrvaliste
isikute objektile pääsemine.
Ratastel liikujad läbisid ka
Pajusi maantee, kus tehtavad ehitus- ja haljastustööd
oleks pidanud lõppema
maikuu viimastel päevadel. Tehtud töö kvaliteet
ja üldine seisukord rahuloluks põhjust ei andnud.
Linna läbi sõites tõdeti,
et siiani seisid mõnel pool
lehti täis kilekotid maja seina ääres, kuigi valla poolt

Haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehistet teeb murelikuks prügi maha jätmine loodusesse.

Foto Taimi Rao

korraldati maikuus kahel
korral lehtede tasuta äravedu. Samuti tegi komisjoni
liikmeid murelikuks inimeste suhtumine oma elukeskkonda. Mõnest hooldamata krundist on tehtud
sujuvalt prügimägi, kuhu

tuuakse kõike – nii olmetehnikat kui ehitusprahti.
Sealsamas oli näiteks Lepa
tänava kandis asuvat jõeäärset puhkeala külastanud seltskond maha jätnud
kogu prügi, mis seoses üritusega toodetud oli – alates

grillimisalustest, lõpetades
pakenditega.
Komisjon
annab info heakorrastamata objektide kohta edasi
valla järelvalveametnikule.
tAimi rAo

Prügi sorteerimine
On tulnud kaebusi ja
tähelepanekuid, et valla
territooriumil asuvad avalikud pakendi- ja vanapaberi kogumise konteinerid
leiavad kasutust olme- ja
segajäätmete ladustamise
kohana. Kui lepingut täitev
jäätmevedaja näeb pilti, kus
on ilmselgelt arusaadav, et
tegu ei ole liigiti kogutud
jäätmetega (pakend või
vanapaber), siis on tal õigus konteineri tühjendamisest keelduda. Tihti nii
ka juhtub ja sellisel juhul
peab kohalik omavalitsus
tellima konteinerile olmejäätmete veo. See tähendab
valla jaoks lisakulu. Samal
ajal prügihunnik muudkui
kasvab, kuni tellitud jäätmevedu järjega sinna jõuab.
Kohaliku omavalitsuse
ülesanne on korraldada
jäätmete liigiti kogumine ja
äravedu, inimeste ülesanne
on järgida jäätmeid ladustades konteineril olevaid
juhiseid.
Kui
pakendijäätmete
asukoht soodustab sega- ja
olmejäätmete ladustamist,
siis peab omavalitsus viima
pakendikonteinerid
sellisesse kohta, kuhu inimesed viivad meelsamini
AINULT sorteeritud jäätmeid. Kahjuks on pilt selline, et piirkonniti on nn
probleemsed konteinerid ja
teised, kuhu inimesed viivad korralikult sorteeritud
jäätmeid. Ilmselt saab seda
seletada sotsiaalse kontrolli
olemasolu või puudumisega.
Hea vallaelanik, palun
ole hooliv meid ümbritseva
keskkonna suhtes!

K. A. Hermanni tn nurgal asuvasse pakendikogumise konteinerisse tuuakse ka kõike muud
peale sorteeritud pakendi.
Foto Taimi Rao.
Selleks:
• Ladusta prügi liigiti
vastavalt konteineril olevatele juhistele.
• Soeta oma majapidamise suurust arvestav prügikonteiner, mitte ära vii
oma olmeprügi avalikesse
sorteeritud jäätmete konteineritesse.
• Teata valla järelvalveametnikule või keskkonnaspetsialistile, kui näed hoolimatut käitumist (prügi
metsa alla viimine, pakendikonteinerite juurde olmejäätmete, mööbli jm sinna
mittekuuluva ladustamine
jne).
Järelevalvespetsialist Tiit
Vaher
tiit.vaher@poltsamaa.ee tel 505 9363.
Keskkonnaspetsialist
Ain Valu ain.valu@poltsamaa.ee tel 509 8517.
Ain VAlu
keskkonnaspetsialist

Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni üks põhilisi eesmärke on keskkonna- ja korrakaitsealaste eelnõude ja kordade ülevaatamine. Siia koonduvad kõik ettepanekud ja
teemad, mis on seotud heakorra, turvalisuse, järelevalve
ja korrakaitsega.
Komisjon teeb head koostööd Põltsamaa vallavalitsuse
keskkonna-, haljastuse- ja heakorra ning järelevalvespetsialistidega. Komisjoniliikmete kaasabil jõuavad valla
elanike head algatused, ettepanekud ja tähelepanekud
volikogu ja vallavalitsuse lauale. Siinkohal võib näiteks
tuua kevadist lehtede kogumise aktsiooni, mis korraldati
komisjoni ettepanekul ja organiseerimisel. Selline lehtede ja okste tasuta äravedu osutus väga vajalikuks ning
nõudluse tõttu tehti veel teinegi kogumisring. Järgmiseks
aastaks tuli ettepanek organiseeritult lehti koguda ka Adavere ja Puurmani piirkonnas.
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees on
Kalev Pikver, aseesimees
Indrek Eensalu. Komisjoni liikmed on Ivo Saarela, Rando Omler, Arvo
Ardam, Margus Koho ja
Kuldar Kipper. Tähelepanekud ja soovitused valla
heakorra parandamiseks on
oodatud keskkonna- ja
korrakaitsekomisjoni
esimehe
meiliaadressile
kalev.pikver@poltsamaa.ee
KAleV PiKVer
keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees

Kõikjal Eestis on metsas lõkke
tegemine keelatud

Alates 31. maist 2018 hakkas kehtima kogu Eesti
riigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varematel
aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal on olukord väga tuleohtlik
kuuma ja kuiva ilma tõttu kõikjal. Vaatamata vihmahoogudele ja jahedamale ilmale on Riigi Ilmateenistuse
andmetel tuleoht looduses jätkuvalt kasvanud ning on
praegu enamikus Eestist äärmiselt suur. Tuletame meelde, et kehtival suure tuleohuga ajal ei tohi metsas teha
lõket, grillida ega suitsetada.
Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge
temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt
suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahjuohu või põhjustada tulekahju metsas või
maastikul. Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas
suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, sh selleks ettevalmistatud kohas. Päästeametile
tähendab suure tuleohuga aeg kõrgendatud tähelepanu
pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes
ja toimetades.
Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem
ennetada kui seda hiljem kustutada, st looduses tuleks
liikuda ja käituda hoolivalt. Palume mootorsõidukiga
looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal.
Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja
ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla
tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi
maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.
riin oeselG

päästeamet
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Millega tegeleb Põltsamaa vallavalitsuse
majandusosakond?
Põltsamaa vallavalitsuse
struktuuris on tegevusvaldkonnad jaotatud
osakondadeks. Igas
osakonnas töötavad
valdkonnapõhiselt oma
eriala tundvad inimesed.
Majandusosakond oma
tegevusega mõjutab
ilmselt kõige rohkem
vallakodanike igapäevaelu. Seda ka sel juhul,
kui meil mitte kunagi
vallamajja asja ei ole.
Põltsamaa vallavalitsuse majandusosakonna
juhataja Mark Liivamägi
räägib Põltsamaa Valla
Lehele antud intervjuus
majandusosakonna igapäevatööst.
Kui lai on majandusosakonna vastutusala?
Majandusosakond vastutab valla taristu, ehitustegevuse, maakorralduse,
logistika, järelevalve ja
heakorra eest.
Kes kuuluvad Teie
meeskonda?
Meie meeskonda kuuluvad ametnikud ja töötajad. Kokku on osakonnas
26 põhikohaga teenistujat. Ametnikest on meie
meeskonnas kaks ehitusspetsialisti, teedespetsialist, järelevalvespetsialist,
maaspetsialist, haljastusja heakorraspetsialist, teenusekeskuse juht ja mina.
Töötajatest on meie meeskonnas
kalmistuvahid,
remonditöölised, bussijuhid, koristajad, kütjad ja
teenindav personal.
Millega Teie meeskond
iga päev tegeleb?
Iga päev on igal ametnikul ja töötajal omad
ülesanded. Ametnike töö
üldjuhul koosneb neljast
osast: menetlused, suhtlemine, tööde planeerimine
ja korraldamine. Näitena
võib tuua ehitusspetsialisti töö. Üks osa tööst on
vallavalitsusele esitatud
ehitus- või kasutusloa
taotluste, lisadokumentide ja teatiste läbivaatamine.
Läbivaatusele
järgneb
projektidega
tutvumine, oluliste asjaolude
väljaselgitamine
ja lõpuks eelnõu koostamine. Suhtlemise all on
mõeldud kodanike või
ettevõtjate
nõustamist.
Lisaks suhtleb ehitusspetsialist pidevalt erinevate
ametitega, et ehitustegevus oleks läbimõeldud
ja kõikidele osapooltele
sobiva lahendusega. Samas, igal spetsialistil on
tema igapäevatöö väga
erinev teiste spetsialistide omast. Mõni spetsialist peab planeerima oma
tööd ette lausa aastajagu.
Millega tegeleb majandusosakonna juhataja?
Peale osakonna juhtimise tegelen projektidega,

Mark Liivamägi ja Margus Möldri hindavad valla halduses oleva angaari seisukorda.

majandusvaldkonna varadega, planeerin jooksvaid investeeringuid ja
töid, osalen hankeprotsessides, vastutan oma
osakonna eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, tegelen valla
arengukava tehnilise taristu valdkonnaga ja veel
mitmekümne väiksema
asjaga. Praegu korraldan
koostöös
päästeametiga projekti „500 kodu
korda“, mille ajal püüame
järgneva 12 kuu jooksul
muuta tuleohutuks vähemalt viis majapidamist
Põltsamaa vallas. Projekti
käigus aidatakse majanduslikult
vähekindlustatud peredes välja vahetada katkised ahjud
ja pliidid ning ohtlikud
elektrisüsteemid. Sellistes projektides osalemine, kus sinu tegevus võib
päästa kellegi elu, pakub
rõõmu.
Milline roll on majandusosakonnal vallavalitsuse enda toimimise
tagamisel?
Meie vastutame valvesüsteemide
toimimise,
elektrilepingute, kütte- ja
ka teiste süsteemide toimise eest ja selle eest, et
ametiasutuses oleks hea
füüsiline
töökeskkond.
Viimase all mõeldakse
koristamist, mööbli tellimist, remonditööde korraldamist ja palju muudki. Meie vastutusel on ka
valla sõidukid.
Milliste küsimuste korral võib vallakodanik
Teie osakonna poole
pöörduda?
Erialaselt enim levinud
pöördumiste teemad on
maamaks,
ehitamine,
teede hooldus, hulkuvad
loomad ja haljasalade

niitmine. Vähem levinud, kuid siiski esinevad
teemad on maade jagamised, tänavavalgustus,
erinevate
kaabelliinide
asukohad ja arendus, ohtlikud puud ja lagunenud
hooned. Tegelikult võib
vallakodanik pöörduda
meie poole ükskõik mis
murega. Kui saame, siis
aitame või suuname õige
spetsialisti poole. Püüame alati leida inimese
jaoks parima võimaliku
lahenduse. Mõnikord ei
ole piisavalt raha abi osutamiseks, kuid püüame
hoida mured meeles ning
tegeleme nendega esimesel võimalusel. Mõnikord
tekitab meelehärmi, kui
inimesed arvavad, et iga
pähe tulnud mõtte peab
vald kohe ära tegema.
Seda olenemata asjaolust,
et need võivad olla riigi,
ettevõtte või eraisikute
endi kohustused. Meie
peame arvestama ka teiste
õigustega, mis tähendab,
et me ei lähe võõrale maale töid tegema. Põltsamaa
vallavalitsus on töötanud
tänaseks veidi alla poole
aasta. Meie pikaajaline
huvi on luua kodanikele
ja valla külastajate jaoks
võimalikult
turvaline,
moodne, silmailu pakkuv
ja arenev elukeskkond.
Teame praegu juba, mis
on valla suurimad mured
majandusvaldkonnas, ning püüame need
registreerida
arengukavas. Arengukava on
alusdokument erinevate
tegevuste planeerimiseks
ja nende plaanide elluviimiseks.
Suvine mure on muru
niitmine, talvine mure
teede lahti lükkamine.
Kellega peaks inimene

rääkima, kui soovib abi
nendes küsimustes?
Mina olen alati valmis
inimesi aitama või edastama küsimused vastutavatele spetsialistidele. Kui
aga kodanik soovib rääkida otse spetsialistiga, siis
niitmise kohta võib võtta
ühendust Riivo Lehistega
ning lumelükkamise küsimustes Aivar Aigroga.
Teie alluvuses töötab
ka järelevalvespetsialist.
Milliseid küsimusi tema
lahendada aitab?
Järelevalvespetsialisti
põhiülesanded on tegeleda hulkuvate lemmikloomadega ning kontrollida,
et vallas järgitaks riiklikke ja kohalikke eeskirju.
Lisaks vastutab ta vallavalitsuse tuleohutuse
eest. Tema ülesanded on
kindlasti kõige ebameeldivamad, sest tihti tuleb
isikutele teha märkusi ja
vahel ka ettekirjutusi, mis
võib endaga kaasa tuua
rahatrahvi. Meie eesmärk
ei ole inimesi trahvida,
vaid tagada heakord ning
ennetada probleeme, mis
võivad tulla seaduste mittejärgimisest. Meie ülesanne on kindlustada, et
meie elukeskkond oleks
turvaline, hästi toimiv ja
hoolitsetud ning meie inimesed arvestaksid üksteisega. Kohtleme kõiki
võrdselt, püüame täita
seatud eesmärgid ning
lahendada esilekerkivad
probleemid.
Millised on järgmiste
aastate suurimad tööalased probleemid Teie osakonnale tervikuna?
Kindlasti on kõige suuremaks väljakutseks meie
uue omavalitsuse terviklik tundmine, sest igal
spetsialistil võtab aega

Foto Taimi Rao.

kohanemine ja tutvumine
uute piirkondadega. Raskeks ülesandeks on meie
teede olukorra parandamine, sest see on teema,
mida elanikud soovivad
kohe. Kahjuks on teede
ja tänavate ehitus kallis
ettevõtmine ning paratamatult seisame silmitsi
olukorraga, kus peame
tegema valikuid. Muidugi me tahame, et kõik
saaks korraga ja kiiresti
korda ning pingutame
selle nimel iga päev. See
ei käi ainult tee-ehitustööde kohta, vaid ka kõikide
teiste ehituste, remontide,
lammutamiste, istutamiste ning tegevuste kohta.
Mis Teile isiklikult
uues, ühinenud Põltsamaa vallas kõige rohkem
rõõmu valmistab? Mis
murelikuks teeb?
Mulle valmistab rõõmu,
et meil on väga tugev
meeskond, kellega me
saame luua ühtset tervikut siin vallas. Mulle
meeldib, et kõik on siiani
olnud usinad ja näitavad
välja, et neile läheb korda
meie valla areng. Siinkohal ütlen aitäh meie
ametnikele ja töötajatele.
Mulle tundub, et enda
poolt saan teha väga palju
selleks, et aastate pärast
oleks meie vald parim
paik, kus elada ja oma
lapsi kasvatada.
Murelikuks teevad mitmed asjad. Kindlasti ei
ole need valla kui terviku arengut takistavad,
pigem pakuvad katsumusi mulle ja meie ametnikele ning sunnivad pingutama parema homse nimel.
tAimi rAo
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Õnne Piimakarjatalu OÜ
Esku farmi detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine

Põltsamaa vallavalitsus algatas
28.05.2018 korraldusega nr 314
Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku
farmi detailplaneeringu ja jättis
algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala asub Põltsamaa
vallas Esku külas katastriüksustel
61602:002:0042;
61602:002:0043;
61602:002:0097 ja 61602:002:1910.
See piirkond on detailplaneeringu
kohustusega ala.
Detailplaneeringu eesmärgiks
on eelduste loomine, rajada olemasoleva farmikompleksi asemele
uus farm ja biogaasijaam, määrata
hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääs avalikule teele, tehnovõrkude asukohad, täiendavad krundid
ja servituudialad. Planeeringuga
ei muudeta 1998. aastast kehtivat
Põltsamaa valla üldplaneeringut.
Planeeringuala suurus on ca 31
hektarit.
Olemasolev farmikompleks töötab keskkonnakompleksloa nr
L.KKL.Jõ-160189 alusel, mis lubab
farmis pidada 954 piimalehma,
760 noorveist ja 440 vasikat, kokku
2154 veisekohta. Uues kompleksis
planeeritakse piimalehmade arvu
suurendada 596 võrra.
Planeeringu
keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH)
vajaduse selgitamiseks koostati
keskkonnamõju eelhinnang seoses keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punkt 4 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse
nr 224 § 9 punktis 9 nimetatud tegevuse – „veisefarmi rajamine või
veiste intensiivkasvatus käitises,
kus peetakse 400 kuni 600 piimalehma“ – kohaldumisega.
OÜ Adepte Ekspert koostas KSH
eelhinnangu, mille lõppjärelduse
kohaselt ei ole vaja KSH-d algatada. Põhjuseks on asjaolu, et farmikompleksi uuendamiseks on
keskkonnaametis pooleli keskkonnakompleksloa menetlus ja keskkonnatingimustega on võimalik
arvestada planeeringumenetluse
käigus. Keskkonnamõju hindamine on vajadusel võimalik algatada
kompleksloa menetluse käigus.
Eelhinnangule küsiti seisukohti
erinevatelt ametkondadelt, kuid
nad ei pidanud vajalikuks keskkonnamõju strateegilist hindamist
algatada. Ametite poolt tehtud
ettepanekud KSH eelhinnangule
kuuluvad arvestamisele planeeringu koostamisel.
Planeeringu algatamise ja KSH
mittealgatamise korraldus, keskkonnamõju eelhinnang ja ametite ettepanekud on avalikustatud
Põltsamaa valla kodulehel www.
poltsamaa.ee Täiendav info tel:
776 8567 või e-post: anti.annus@
poltsamaa.ee
Anti Annus
planeeringuspetsialist
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Põltsamaa vallas tähistati lastekaitsepäeva mitmel pool ja mitmel moel
1. juunil oli rahvusvaheline
lastekaitsepäev. Selle päeva
puhul toimus mitmel pool
Põltsamaa vallas vahvaid
üritusi. Adaveres tähistati
lastekaitsepäeva Adavere
Mõisa Seltsi eestvedamisel
koguperefestivaliga. Lapsed
said möllata batuudil, kõik
osalejad said proovile panna kiirust ja osavust ning
maiustada pannkookidega.
Sama päeva õhtupoolikul
toimus
lastekaitsepäeva
üritus Puurmani rahvamaja juures. Kuni 8-aastastele
lastele toimus pulgakommi
rattaralli, osaleda sai teatevõistlusel. Oma tehnikat
tutvustasid tuletõrje ja kaitseliit, lapsed said loomadele
pai teha ja soovi korral ponikaarikus sõita. Avatud oli
pannkoogikohvik, õnneloos,
patsipunumine ja loomulikult batuut!
Põltsamaa vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaalosakonna
ühisprojektina
korraldati
lastekaitsepäeva
tähistamine 2. juunil Põltsamaa lossihoovis suure perepäevana. Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Merike Sumla arvates on sellise suure perepeo
korraldamiseks parim päev
nädalavahetus.
„Üritust
kavandades mõtlesime kohe
sellele, et lastel oleks võimalus terve perega üritust
külastada. Nädala sees on
üheskoos välja tulek raskendatud, kuna lapsevanemad
on enamikus tööga hõivatud,“ ütles ta.
Vahvat meeleolu toetas
kahel päeval suurepärane
ilm. Ürituste külastajad olid
rõõmsad, et lastele selline
vahva päev valla erinevates
paikades teoks sai.
PVL

Adaveres panid lapsed proovile osavust.

Ehe emotsioon Puurmanist.

Foto Karmen Allev.

Foto Evi Rohtla.

Adavere lastekaitsepäeval töötas Oma Mehe pannkoogikohvik.

Puurmani rahvamaja juures kõrguval batuudil käis möll
Puurmanis said lapsed teha ponisõitu.
Foto Taimi Rao.
lõpuminutiteni välja.

Lossihoovi oli laste rõõmuks rajatud lausa
Põltsamaa lossihoovis näitasid oma tööd lastele nii
batuudilinnak!
Foto Andero Schutz. kaitseliit, politsei kui ka päästeamet. Foto Andero Schutz.

Laulavad Hanna Aplok, Meribel Raud, Lorete Nautras.

Esineb ansambel Belarus koosseisus Jaagup Reedi, Markus Schaffrik, Reinhard
Virks, Kristo Vaks, Grettel Liset Möldri.

Akordionil Laura Rammul.

Foto Taimi Rao

Lastekaitsepäeva auks andsid lapsed ise kontserdi.
Foto Andero Schutz.

Puurmani muusikastuudio pidas kevadpidu

Laulavad Artur Külvet, Jan Juurma, Hardi Ponder ja Rasmus Aberut.

Foto Evi Rohtla.

7. juunil toimus Puurmani rahvamajas muusikastuudio kevadpidu. Üritusega tähistab Puurmani
muusikastuudio õppeaasta lõppu ja suvepuhkuse
algust. Õpilased näitasid
oma oskusi, esinedes klaveril, akordionil, kokku
mängides bändis ning
lauldes. Muusikastuudios
on lapsed oskusi omandanud juba neljal aastal.
Sügisel alustatakse viienda hooajaga. Ette rutates
ja põnevust lisades tuleb
märkida, et sügis toob
muusikastuudio kavasse
põneva trummikontserdi,
kus saab kuulda nii kõrvulukustavaid trummisoolosid kui ka harmoonilist
ühesmängimist.
Puurmani muusikastuudios õpib 40 last nii Põltsamaa kui Tartu vallast.
Muusikastuudio
tänab
õpetajaid
Kaija Rauda,
Meelis Kõressaart, Margit
Pettaid, Anneli Rebast ja
Mikk Otsust.
PVL
Fotod Sander Taal

Põltsamaa valla koolid on kõik erilised
ja meeldib. Kuna Adaveres
on uisurada, pole kooli laste seas ilmselt ühtegi sellist,
kes uisutada ei oskaks. Sel
aastal korraldas koolipere suurejoonelised koolide
olümpiamängud,
millele
eelnes olümpiahariduse nädal. Laste osalemislust ja
aktiivsus sedasorti üritustel
toob rõõmu kõigile.

Põltsamaa valla koolides
õpib praegu 975 last. Meil
on 1 gümnaasium, 3 põhikooli ning 3 lasteaed-algkooli. Igal koolil on omad
tugevused, mis räägivad
just kodukandi kooli kasuks. Kõik meie 7 kooli on
eriilmelised ning neis antav
haridus on igati konkurentsivõimeline. 1. septembril
2018 jätkavad kõik meie
valla koolid õppetööga.

Esku-Kamari

Põltsamaa ühisgümnaasium asub Põltsamaa lin-

nas ja seal õpib peaaegu 700
õpilast. Kuigi koolihariduse
ajalugu Põltsamaal ulatub
kolmesaja aasta taha, tähistas Põltsamaa ühisgümnaasium eelmisel aastal oma 100
aasta juubelit – Põltsamaa
reaalgümnaasium alustas
tööd 10.12.1917. Kooli tunnuslause ütleb, et kool on
heade eelduste looja. Tõsi
ta on – kool on andnud hea
hariduse paljudele tublidele
noortele, kes täna laias maailmas tegusid teevad. Siin on
tehnoloogilise kirjaoskuse
arendamiseks ja digioskuste
omandamiseks õppekavasse lülitatud infotehnoloogia
ja küberkaitse suund ning
kõikides kooliastmetes on
robootikaõpe, mis tõstab
ta esile teiste koolide seast.
Koolis väärtustatakse ja toetatakse iga õpilase individuaalset arengut (tegutseb
üle 40 huvi- ja spordiringi)
ning pingutatakse selle nimel, et koolis valitseks turvaline ja sõbralik keskkond.
Puurmani mõisakool on
eriline selle poolest, et õppe-

Nii Adavere kui Puurmani õpilased kasutavad õppetööks vana mõisa peahoonet. Pildil Puurmani
mõis.
Foto Taimi Rao.

töö toimub kunagise Puurmani mõisa kaunis peahoones. Koolihariduse andmine
sealmail ulatub kahe sajandi
taha. Hariduselu hakkas
paranema eelmise sajandi
alguses, kui Puurmani valla
koolivanema Jüri Reinbergi ja Kirikuvalla rahvakooli
õpetaja Peeter Neumanni
töö tulemusena saadi luba
lossis uue kooli avamiseks.
See avati õpilastele pidulikult 21. detsembril 1923.
Praegu töötab Puurmani
mõisakool põhikoolina ja
seal õpib 80 last. Siin käib
vilgas huvitegevus, tegeletakse laulmise, pillimängu, robootika, näitlemise,
spordi, käsitöö, kokanduse
ja puutööga. Kool kuulub
Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku. Puurmani kooli

visiooniks on olla õnnelike
õpilaste ja kooli töötajate
piirkondlik kogukonnakool.
Lustivere koolis õpib
praegu 69 last. Piirkonna
hariduselu ajalugu ulatub 200 aasta taha. Kool
alustas tööd 1922. aastal
4-klassilise algkoolina Lustivere mõisa mõisaprouale
ehitatud majas. 1996. aastal
renoveeriti Lustivere meierei koolimajaks ning renoveeriti ruumid lasteaiaealistele lastele alushariduse
omandamiseks. 1. septembril 1996. a alustas kool tööd
uues hoones. 2005. aastal
liideti ettevalmistusrühmad
kooliga ja koolist sai lasteaed-põhikool nimega Lustivere Põhikool. Koolil on oma
tegus õpilasesindus. Õpilastel on võimalik koolivälisel

Täname abi eest Põltsamaa piirkonna 5. klasside
õppepäeva “Eesti lipu õmblemine Põltsamaal” korraldamisel
Osa Põltsamaa valla 5. klasse
tähistas Eesti lipu päeva erinevate tegevustega. Ühiste praktiliste tegevuste abil omandati
teadmisi, mis seotud Eesti
lipuga. Ajaloolisel õppepäeval
oli vaja õpilastel rakendada
teadmisi ja oskusi matemaatikast, loodusõpetusest, muusikaõpetusest, käsitööst, emakeelest, kasutada nutiseadet.
Ja muidugi - liikumine ühest
õpitoast teise on puhas rõõm
ja tervis!
Täname kõiki, kes aitasid
õppepäeva korraldada:
Põltsamaa Ühisgümnaasium
– Põltsamaa kesklinna kaardil
õppepäeva õpitöötubade asukohtade määratlemine.
Põltsamaa raamatukogu –
Eesti Vabariigi sümboolikat
ja maailma riikide lippe käsitlevate raamatute tutvustus.
Filmikatked Eesti Vabariigi
loomisest. Sõnade tähenduste
otsimine teatmeteostest. Eesti
lipu värvide tähendus.
Põltsamaa muuseum – Eesti
lipunurga tutvustamine. Lipu
õmblemise ajalugu ja sellega
seotud isikud. Lünkharjutus.
Esimese sinimustvalge lipu
koopia. Grupipilt ja selle postitamine ning edastamine.
Põltsamaa noortekeskus –
Eesti lipu mõõtmed. Erinevate
lippude mõõtmete arvutamine
Lipu joonistamine. Meisterda-

ajal käia robootika-, kunsti-,
muusika- ja tantsuringis või
osaleda jalgpallitrennis.
Adavere põhikool asub
Adavere mõisahoones, kus
õpib 56 last. Esimesed teated
hariduse andmisest Adavere
mail pärinevad 18. sajandist.
Alates 2007. aasta septembrist alustas kool tegevust
lasteaed-põhikoolina – ühise
asutusena, mille nimeks jäi
Adavere Põhikool. Õpilased tegelevad hea meelega
huviharidusega, milleks on
neil kooli juures rikkalikud
võimalused.
Tegeletakse
näitlemise, tantsimise, spordi, automudelismi, kunsti,
laulmise ja pillimänguga
ning saadakse algteadmised robootikast. Iga õpilane
leiab siin omale vabaajategevuse, mis just talle sobib

koolis

õpib 25 last. 2016. aastal sai
kool digitaalselt aktiivse
kooli tiitli. Õppetöö toimub
kahes eraldi asuvas koolihoones: Kamari alevikus
on 4-klassiline kool ja ühe
liitrühmaga lasteaed; Esku
külas on 6-klassiline kool
ja kaks lasteaia liitrühma.
Väikese kooli eelis on see,
et saadakse keskenduda iga
lapse vajadustele. Kool paistab silma rikkalike traditsioonide poolest. Üheskoos
tähistatakse nii riiklikke kui
rahvakalendri
tähtpäevi.
Tehakse tihedat koostööd
nii Esku külaseltsiga kui
ka Kamari haridusseltsiga.
Koostegutsemine väikeses
kogukonnas annab head eeldused põlvkondadevahelise
sideme tekkimiseks ja rikastab igapäevast koolielu.

Aidu

lasteaed-algkool

asub Põltsamaa vallas Vägari külas. See on 4-klassiline kahe liitklassiga kool
- 14 õpilast ja üks lasteaia
liitrühm 18 lapsega. Aidu
lasteaed-algkooli
hoone
valmis 1973 lasteaia jaoks
ja 1988 avati kooli 1. klass.
2016. aastal valminud saali
juurdeehitus on elavdanud
Aidu piirkonna kultuurielu.

Pisisaare Algkool on
6 -klassiline, kus õpib praegu 27 ja lasteaia liitrühmas
on 13 last. Kool asub Pisisaare külas, 6 km kaugusel Põltsamaast. Kooli asutas 1853.
aastal Pajusi mõisa omanik
von Wahl mõisatööliste lastele. Õppetöö toimub 1872.
aastal ehitatud koolimajas,
(nüüdseks hästi renoveeritud), mida ümbritseb suur
park, võimaldades lastele
rohket liikumist ja õuesõpet.
Pisisaare
spordikeskus
koos terviserajaga koolimaja
kõrval on andnud võimaluse laste liikumisharjumuste
süvendamiseks. Õppekava
kohustuslikule liikumistundidele kõikides klassides ja
lasteaia rühmas on lisaks 1
tantsuline ja 2 kehalise liikumise tundi. Koostöös Tartu
ülikooli
liikumislaboriga
osaleme mõlema kooliga
projektis „Liikuma kutsuv
kool”.
Pisisaare algkoolis alustas
tööd animatsiooniring, kus
lapsed õpivad multifilme
tegema.
Kord nädalas on koolis
meie oma teraapiakoer, st
üks meie tublidest Pisisaare
algkooli õpetajast kasvatab
ja õpetab oma koera just teraapiakoeraks. Loomadega
kontaktis olles õpivad lapsed hellust ja hoolitsust üles
näitama ning selle kaudu ka
paremini neid ümbritsevat
maailma tundma. Osaleme projektis „Koera kaasav
õpe“.

PÜGi III malelaager

Lipupäeval õmmeldi Eesti lippu vanadel masinatel.

Foto Riina Valdmets.

mine (sellel aastal sinimustvalge rinnamärk). Eesti lipu pusle.
Katre Meistrikoda – Eesti lipu
õmblemine ajalooliste õmblusmasinatega.
EELK Põltsamaa Niguliste
Kirik – Kirik kui kultuurielukeskus. Kiriku ajalugu. Vaade
kirikutornist Põltsamaa ümbruskonnale (ilmakaared).
Põltsamaa lossihoov - Aastatest 1682 ja 2016 pärit linnuse
plaanide võrdlemine. Lossimüüri pikkuse mõõtmine. Lossihoovi ümbermõõt ja pindala.
Ühikud. Lossihoovis olevate
puude liikide määramine.
Põltsamaa muusikakool –
Eesti lipu heiskamise korra
õppimine. Eesti lipu päevad
2018. aastal. Funktsionaalse
lugemisoskuse arendamine.

Laulu „Eesti lipp“ õppimine ja
laulmine.
Põltsamaa linna lipuväljak.
Ühistu Jõe 3 - Aitäh koduhoovi kasutamise eest!
Endise kihelkonnakooli hoone - esimese sinimustvalge lipu
õmblemise koht.
Päeva lõppedes korraldati
enesekontrolliviktoriin õppepäeval õpitu ja kogetu kohta.
Töölehed
seadis
kokku
Riina Valdmets, kasutades Rutt
Tänava, Maire Keisi, Põltsamaa linna kodulehe ja interneti
materjale.
Päeva üldkoordinaator

riinA VAldmets

õppealajuhataja

Malelaagris käis tõsine ajude ragistamine.

Kuigi õpilastel on vaheaeg
käes, siis ühisgümnaasiumi
algklasside maja oli 11.-12.
juunil täis õpilaste saginat
– nimelt toimus suvine malelaager. Seekord juba kolmandat suve. Laagris osales
24 2.–5. klassi õpilast.
Esimesel päeval tuli esialgu omandada uusi teadmisi
malest mitmesuguste ülesannete lahendamise kaudu.
Juhendajateks Maire Haava
ja Enno Paatsi. Vahelduseks
malele tuli võimeid proovile
panna ka sportlikus tegevuses. Õpiti selgeks vahva ajaviitemäng mölkky, lennutati
kettagolfikettaid, põnevust
lisas veel valikorienteerumine kooli orienteerumiskaardi järgi. Sportlikku tegevust

juhendasid Sandra Alusalu,
Tiia Jürisoo, Uno Valdmets
ja Andero Schütz. Päeva lõpetas male kiirturniir, mille
parimad olid Anel Volmer ja
Helena Kolbin.
Teisel päeval toimus lisaks
maleülesannete lahendamisele maleturniir, mille korraldas meie maletreener Andre
Uibos. Tublimad olid algajate arvestuses Kätlin Toom ja
Rasmus Nikkel ja edasijõudnute arvestuses Liina Kask ja
Juss Vilk. Laagri lõpetamisel
autasustati ka kevadise seeriavõistluse võitjaid: 1. koht
Helena Kolbin ja Juss Vilk,
tüdrukute arvestuses 2. koht
Mari-Liis Jukk, 3. koht Liina Kask, poiste arvestuses
jagasid 2. ja 3. kohta Oliver

Foto Riina Valdmets.

Žukovitš ja Devis Nool.
Kui laagrit lõpetades sai
lastelt küsitud, kas järgmisel
aastal jälle malelaagrit korraldame, siis vastuseks oli
üksmeelne „Jah!“.
Malelaagri sponsorid olid
AS Põltsamaa Felix, Põltsamaa Vallavalitsus SK Toonus-Sport projekti kaudu.
Laagri osavõtumaksu eest
sai igaüks kõhu täis kohvikus
Rivaal.
Laagri peakorraldaja oli
õpetaja Maire Haava.
Ootame suvisele maletamisele Kohtumaja ehk Õpetaja
sillal 30. juunil kell 11.
Head koolivaheaega!

riinA VAldmets

Sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei
kängu;
uut leiad homsetes,
kui rahuloluga ei harju...
Võib mõnel nõrkushetkel tunduda,
et saatus juhib mängu kuid tegelikult ikka ISE valid elus
valguse või varju.
(Virve Osila)

Kelli Pensa
Adele Maria Peters
Roberta Pärna lõpetab kiituskirjaga
Aimar Riipus
Kris�na Rohtla
Hart Saksniit
Imre Savotškin
Kasper Seemann
Diana Skripkina
Railis Turro

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lõpetavad

9.c klass, klassijuhataja Antonina
Muhhina
Artur Anniste lõpetab kiituskirjaga
Gerda Kadi Auli
Taneli Eensalu lõpetab kiituskirjaga
Angelika Glaser
Annamarii Haab
Cris Deivid Heil
Anna-Triin Helve
Mär�n Jõe
Katrin Kiens
Eliise Kuus
Carolis Langerpaur
Artur Lauri Lojander
Ane� Mikfelt
Nathali Mikk
Madis Miks lõpetab kiituskirjaga
Agnes Mäe
Birgit Nõmmik
Eidi Paas
Kert Paju
Aaron Sander Peterson
Marko Susi
Karin Tähnas
Marcus Täht
Kaili Üleoja

9.a klass, klassijuhataja Siiri Kõrv
Laura Heinmäe
Uku Jürgenson
Aleksander Kristoﬀer Kaju
Greete Kangur
Kris�ina Kaur
Mari-Anni Keis
Saara Kü�
Mairo Link
Karl Lääts
Allan Ojala
Janete Olev
Eveli Penijäinen
Silver Rump
Kristel Siiber
Richard Siniroht
Helena Stroom
Siiri-Triin Sõmera
Margus Žukovits lõpetab kiituskirjaga
Terje Topper
Germo Uudam
Egle Vainu
Kaisa-Triinu Villems
9.b klass, klassijuhataja Aire Narits
Kevin Einmann
Janari Joosta
Sten Jõearu
Karit Kris�na Kala
Carolin Kangro
Kristjan Kasvo
Ker�u Eliis Kill
Sirge Kipper
Kelar Kuusk
Jaan Kärner
Triin Laisaar
Ane�e Laureen Linnuste
Stella Lippur
Eliise Lu�er

12.a klass, klassijuhataja Sirje Ääremaa
Kärt-Kätlin German
Kelli-Karita Jeﬁmov lõpetab kuldmedaliga
Karl-Joosep Kesküla
Karl Kolts
Rainer Kulp lõpetab hõbemedaliga
Kevin Liiders
Karl Kerdo Ojamaa
Germo O�ender
Triin Helen Pariis lõpetab hõbemedaliga
Sandra Saar lõpetab hõbemedaliga
Katre Tiku
Tuuli Vaher
Karl Vilks
Laura Viru lõpetab hõbemedaliga
Kermo Voitka

PÜG i kuuendad klassid külastasid riigikogu
Kuna kuuendas klassis
õpitakse ühiskonnaõpetuses riigi toimimist, siis
kokkuvõttev tund toimus
seekord 18. mail riigikogus.
Pärast matemaatika tasemetööd algas kuuendike sõit Tallinna, kus neid
Toompeal ootas Põltsamaa valla volikogu esimees Andres Vään, kes
juba mitmendat aastat
korraldab
ühisgümnaasiumi õpilastele õppepäeva riigikokku ja Tallinna.
Riigikokku pääsemiseks
tuli kõigepealt läbida põhjalik turvakontroll. See
tekitas õpilastes elevust
ning häälestas kõiki juba
varakult ette millekski
suureks ja põnevaks. Esmalt tutvuti riigikogu
hoonega ja seejärel kohtuti
riigikogu aseesimehe Enn
Eesmaaga, kes selgitas
õpilastele riigikogu töökorda ning vastas nende
küsimustele. Samal ajal oli
õpilastelgi võimalik oma
teadmisi näidata vastates

küsimustele ning võites
auhindu.
Riigikogu
külastusel
pani otsekui kirsi tordi
peale Pika Hermanni torni
ronimine. Jõudes 215 trepiastet kõrgemale, võttis
kõiki vastu hingematvalt
ilus vaade Tallinna linnale. Riigikogus kogetu kinnistas klassiruumis õpitut.
Et päeva sisukamaks
teha, said noored võimaluse tutvuda toomkirikuga,
kus õpetaja Arho Tuhkru
rääkis ajaloolistest perekonnavappidest, vanadest
nimedest ja sõnadest ning
ümbermaailmareisi
teinud kuulsast admiral von
Krusensternist. Samas küsiti õpilastelt, mitu põlve
esivanemaid nemad tunnevad. Üldiselt teati sellest vähe.
Edasi jätkus õppepäev
trammisõiduga Kadrioru
parki, et uudistada presidendi töökohta. Seejärel
sõitsime meile broneeritud trammiga Tallinna
trammidepoosse,
trammide kodusse, kus saime

näha ka päris esimest hobutrammi. Lisaks kuulsime põnevaid fakte ajaloolistest ja moodsatest
trammidest. Meie tramm
läbis pesula ja oli valmis
hoopis puhtamana meid
kesklinna tagasi viima.
Kuna tavaliselt trammiga
ei sõideta, siis oli saadud
kogemus midagi uut.
Oli ka paras koht üle korrata teadmised Põltsamaa
valla volikogu ja valitsuse
tööülesannete ja neid ülesandeid täitvate inimeste
kohta. Oli vahva päev täis
uudseid kogemusi. Selle
eest tuleb aga suur tänu
öelda hr Andres Väänile.
Aitäh!
Õppepäevale järgneval
päeval tuli õpilastel lahendada e-viktoriin, milles
parimaid tulemusi näitasid Johanna Järva ja Marek
Must, Anu Paluoja ja Endo
Põldaru.
riinA VAldmets

12.b klass, klassijuhataja Maikel Mikson
Hans Anniste lõpetab hõbemedaliga
Andres Heiskonen
Margo Joosta
Kimmo Kask
Artam Kivisild
Ardo Kuum
Raito Köster
Janar Maiste
Heldur Orav
Erik Pärtel
Sander Saar
Sander Siilbek
Mario Sild
Sander Sults
Carl Zoo
Külliki Vainu
12.c klass, klassijuhataja Maris Orav
Gerli Hansschmidt lõpetab kuldmedaliga
Getlin Janvest
Ka� Kaas
Mai-Liis Kelder lõpetab kuldmedaliga
Henri Kivikangur
Kelly Kivimägi lõpetab kuldmedaliga
Britha Kondas
Annabel Lehtla
Gloria Liiver
Igmar Lind
Kaisa Lohu
Hanno Mets
Marit Miller
Margus Must
Kaisa Otsus
Ann Pedosk
Madera Rummel
Andero Savitsch
Kai Sikk
Silja Simon lõpetab kuldmedaliga
Marjan Tamm
Mar�n Teder
Marko Uusküla
Sandra Viks
Heili Üleoja

Lus�vere Põhikooli lõpetavad
9. klass, klassijuhataja Ulvi Jaanson
Aleksei Andrejev
Sandra Kersten
Karis Krass
Jaana Luts - lõpetab kiituskirjaga
Kadi Melsas
Kaile Paas
Mairi Pelisaar
Alex-Johannes Pent
Cristofer Zoo
Puurmani Mõisakooli lõpetavad
9. klass, klassijuhataja Reelika Rohtla
Hannes Aron Hontszar
Markus Korka
Kaspar Käärsoo
Kert Miko Mar�s
Robin Mauer
Anet Rähn
Joel-Karsten Saluste
Markus Paul Sillaste
Sander Taal
Ceitlyn Virks
Kevin Alizartšik
Adavere Põhikooli lõpetavad
9. klass, klassijuhataja Maret Aun
Ane�e Koidu
Hergo Laarmaa
Rihard Lainemäe
Timo Pala
Markus Saska
Loora Rael Seepter
Janely Soomuste
Mait Tint
Jaana Velsker
Janne Velsker

Õnnitleme kõiki Põltsamaa
valla koolide lõpetajaid!

Koolide lõpuaktused
20.06 kell 14 Põltsamaa ÜG põhikooli lõpuaktus
21.06 kell 14 Põltsamaa ÜG gümnaasiumi lõpuaktus
21.06 kell 18 Lustivere Põhikooli lõpuaktus
22.06 kell 13 Puurmani Mõisakooli lõpuaktus

Vahetusõpilased Soomest

14.–18. maini olid Põltsamaa ühisgümnaasiumis vahetusõpilased Soome Kokemäki linna Tulkkila koolist.
Nad olid külalisteks osale
meie 4. ja 5. klassi õpilastele: elasid peredes ja õppisid
koos meie lastega. Vahetusprogrammis
olemiseks
valmistuvad eelnevalt alati
mõlema kooli õpilased. Nii
oli selle aasta õppimisülesandeks meie riikide rahvuseeposed ja nende tutvustamine
vastastikku.
Meie õpilased tutvustasid
külalistele meie rahvuseepost „Kalevipoeg“. Soome
õpilased tutvustasid meile

oma rahvuseepost „Kalevala“. Tutvustati stendi ettekannete, joonistuste, dramatiseeringute abil. Koolimaja I
korrusel valmis ühine näitus.
Linna raamatukogus oli näitus eepostest. Kas teadsite,
et Sõpruse pargis on lisaks
skulptuurile
„Kalevipoeg
kündmas” ka soome eepose tegelasele pühendatud
skulptuur „Väinämöise küünal ja Põhjala naine”? Meie
saime teada!
Peale Põltsamaa tutvusid
külalised ka Otepääga, Võrtsjärve limnoloogiakeskusega,
Tallinna kesklinnaga.

Külalised olid vaimustuses
meie kevadkontserdist. Veetsime ühe toreda sportliku
õhtupooliku noortekeskuses
koos külaliste ja vastuvõtvate peredega. On tore, et
alati leidub peresid, kes soovivad külalisi võõrustada ja
oma lastele anda erinevate
rahvustega suhtlemise kogemust.
Meie sõprussidemed on
kestnud juba 25 aastat. Järgmisel õppeaastal on võimalus elada ja õppida soome
peredes kümnel meie õpilasel ja kahel õpetajal.

Põltsamaa Valla Leht
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Tasuta transport maakonnas

Kuna see teema on väga
pingeliselt arenev, siis ka
praegu ei ole kõik tõed lõplikud, aga esimesi kokkuvõtteid saab teha.

Tasuta transport kehtestatakse meie maakonnas keskuse üldkoosoleku otsusega.
See tähendab, et meie pädevus on maakond ja kehtib
kõigile reisijatele. Bussid saavad erimärgistuse liini sildile
„Tasuta“. Seda siis selleks, et
reisija suudaks eristada tasuta ja tasulisi busse. Milline
täpselt on märgistus, selgub
hiljem.
Tasuta transporti ei tasu
nõuda kommertsliinidelt. Esmajoones kaugliinidelt.
Sõidu peab registreerima.
Selleks sobib senini kasutatav kaart, bussijuhi käest ostetav kaart ja omalt poolt teen

kõik selleks, et ka paberpileti
võimalus jääks, aga kindel on
see, et valideerimine on vajalik.
Kuna meie naabermaakonnad, Viljandimaa, Järvamaa,
Tartumaa, Ida-Virumaa, on
valinud sama tee, siis nende
maakondade liinid, mis ületavad maakonna piire meie
poole, on tasuta ja vastupidi.
Erand on Lääne-Virumaa,
aga nendega meie liinid ei
kattu.
Mis puutub liinivõrgu tihendamisse, siis tõesti on selleks lisaraha, aga see teema
on tasuta transpordist eraldi
seisev. Igaks juhuks liine ei
teki ja täituvust jälgitakse
ilmselt seda teravamini. Jutt
saab esmajärjekorras olla
sellest, et olemasolevad liinid saavad tasuta sõidu tõttu
suurema koormuse.

Põltsamaa valla ühistranspordi võrgus�ku küsitlus

Omalt poolt tegeleme ka
haldusreformijärgsete liinivajadustega ja see on võimaluse tõttu veel kolmas teema,
mis samuti ei puutu antud
tasuta sõitu. Palun neil vahet
teha, sest kui on käsil suured
muutused, siis targem on lahendada asju ükshaaval, mitte neid ühte potti panna.
Maanteeameti peadirektori
käskkirjaga määratud piletihind kehtib kuni 31.12.2018 ja
kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigi eelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad
0-väärtuses piletihinnad kehtima ka edaspidi.
Heldur lääne
Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

Inimesed – märgake rikkumisi!

Suvi on aeg, kui inimesed
rohkem liiguvad. Tasub olla
tähelepanelik kõige toimuva
suhtes ning kahtluse korral
teada anda rikkumistest piirkonna konstaablile või numbril
112. Viimasel ajal on meie valla
elanikke tülitanud mustlased,
kes määrivad kaela kaupa,
mida inimene ei soovi, ning
sellele järgneb väljapressimine.
Põltsamaa vallas töötab piirkonnapolitseinikuna Ivo Saarela. Ta paneb inimestele südamele, et sellistest juhtumitest
antaks kindlasti kohe ja kiirelt
teada telefonil 112. „Mustlased
tegutsevad aja peale ja kasutavad ära inimese segadusse
sattumist. Oluline on, et patrull
saaks kiirelt jaole inimesi kim-

butavatele mustlastele,“ räägib
Saarela. Saarela paneb inimestele südamele, et õigeaegselt
reageerides loome üheskoos
turvalisema elukeskkonna.

Ivo Saarela võtab kodanikke
vastu
Esmaspäeval kell 10–11
Põltsamaa konstaablijaoskonna ruumides.
Teisipäeval kell 10 –11 Puurmanis aadressil Tallinna mnt 1.
Neljapäeval kell 10 – 11 Kalana külas endises vallamajas.
Teistel aegadel võib julgelt
helistada Ivo mobiiltelefonile numbril 523 5097 või saata e-kiri ivo.saarela@politsei.
ee. Kiirete asjade puhul tuleks
helistada häirekeskuse lühi-

numbrile 112 või info saamiseks Politsei- ja Piirivalveameti
infotelefonile 612 3000.
Olulised telefoninumbrid
Perearsti nõuandetelefon: 1220
Lasteabi: 116 111
Usaldustelefon: 126 (eesti
k), 127 (vene k)
Mürgistusteabiliin: 16662
Päästeala infotelefon: 1524
Maanteeinfokeskus: 1510
Elektrilevi rikketelefon: 1343
Keskkonnainspektsiooni
valvetelefon: 1313
Soovime kõikidele
elanikele ilusat suve!

23. JUUNIL 2018
14.45

15.00
Kavas:

Pidulik paraad algab Põltsamaa kultuurikeskuse
juurest. Osalevad Kaitseliidu Jõgeva maleva,
Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
koondrühmad.
Paraadi üksused rivistuvad Vabadussõja
mälestussamba juures Veski tänaval.
Põltsamaa vallavanema tervituskõne
Põltsamaa ÜK kaplani Markus Haameri
mälestustseremoonia
Mastivimplite üleandmine konkursi „Jõgevamaa
kaunis kodu 2018“ parimatele
Vabariigi presidendi poolt süüdatud võidutule
vastuvõtmine ja pidulik üleandmine Jõgevamaa
omavalitsusjuhtidele
Kaitseliidu relvastuse näitus
Jagatakse sõdurisuppi
KORRALDAJAD
Kaitseliidu Jõgeva malev ja Põltsamaa vald
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valla
PVl

Hea vallakodanik! Palun avalda arvamust valla bussitranspordi
teemadel. Sobiv vastus tähista ringiga ning täienda soovi korral
vabas vormis. Sinu vastused annavad Põltsamaa Vallavalitsusele
teavet ja tagasisidet, kas ühistranspordis oleks vajalik kavandada
muudatusi, sh tekitada juurde peatusi, liine, muuta kellaaegasid
jne. Küsitluse täitmine on anonüümne. Täidetud küsitlused palume
tuua teenuskeskustesse Puurmanis, Kalanas või Põltsamaa linnas
asuvatesse vallamajadesse Lossi tn 9 ja Viljandi mnt 3.
Palume küsimus�ku täitmisel rääkida ainult enda eest!
1. Sõidan bussiga:
• Üks või mitu korda päevas
• Paar korda nädalas
• Kord nädalas
• Kord kuus
• Muu……........
2. Sealhulgas sõidan Tartu või Tallinna suunal:
• Üks või mitu korda päevas
• Paar korda nädalas
• Kord nädalas
• Kord kuus
• Muu……...................
3. Soovin, et sõidaks �hedamini:
• Jõgeva-Põltsamaa liin
• Puurmani-Põltsamaa liin
• Adavere-Põltsamaa liin
• Lus�vere-Põltsamaa liin
• Esku-Põltsamaa liin
• Muu…..................
4. Soovin, et eelnimetatud liin jõuaks lõpp-peatusse kell
.................................................................................................
5. Soovin, et buss peatuks �hedamini....................................
................................................................................................
6. Kasutaksin eelnimetatud liini:
• Üks või mitu korda päevas
• Paar korda nädalas
• Kord nädalas
• Kord kuus
• Muu..........................................................................
7. Kas t-pile� terminali paigaldamine Põltsamaa linna on vajalik?
• Jah
• Ei
• Ei oska öelda
8. Teie e�epanekud ühistranspordi paremaks korraldamiseks
Põltsamaa vallas: ......................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
....................................................................................................

Aitäh!

Lustivere Külaseltsi noorte tööja puhkelaager
toimub 09.- 20. juuli 2018

Sind ootab

MOBIILNE SEIKLUSRING

ehk 2-3 päevane laager looduses

Millal? Kus? 2018a suvel erinevates metsades:
30. juuni – 1. juuli Adavere
20. – 22. juuli Puurmani
4. – 5. august Pajusi
28. – 29. juuli Adavere
17. – 19. august Pajusi
Kes? Sina, Põltsamaa piirkonna 13 – 18 aastane noormees või neiu, kes ei
karda uusi kogemusi. Ka lapsevanemad on oodatud koos lastega seiklema!
Mis? Väljakutse: matkamine, oma varustus võetakse ise seljakotiga kaasa; matkatarkuste
õpe; Eesti metsa tundmaõppimine ja looduses toimetulek, püstkoja ehitamine ja
tööriistade kasutamine, ööbimine ja toitumine välitingimustes.
Mis maksab? Noortele TASUTA /lapsevanemal tuleb osalemisel tasuda toidukulud/
Seiklusring toimub 2 omavalitsuse (Põltsamaa valla ja Viljandi valla) noorsootööalase
koostööprojekti raames. Vajadusel korraldatakse transport.

Koostööpartner Kaitseliidu Jõgeva malev.

Registreerimine on alanud!

Osalemissoovist teatada hiljemalt 10 päeva enne seiklusringi
toimumist: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee või Annika tel. 53 943 940. Märksõnaks „seiklusring“.
Registreerijatele saadetakse täpsem info e-mailile transpordi ja vajaliku varustuse kohta. Täiendav
info seiklusringi kohta: Ako tel. 56 225 803; ako.saalik@gmail.com

SEIKLUSRIKAS SUVI OOTAB SIND!

(kuupäevad võivad muutuda)
Ootame osalema noori vanuses 13- 18.
Lustivere Külaselts on planeerinud ajavahemikul 09.- 20. juuli 2018. a
lastele alates 13. eluaastast töö- ja puhkelaagri.

Laagris osalemine on lastele tasuta, sealhulgas ka toitlustamine ja
huvitegevus. Töö tegemise eest maksab tasu tööandja.

Laagri tegevused: tuulekaera korjamine, sportimine sh ujumine ja

ekskursioon. Põllule tööle liigume jalgratastega ( nõutav kiiver). Jalgratta

puudumisel võimaldame transpordi Lustivere kultuurimaja juurest põllule
ja tagasi.

Lapse soovist laagris osaleda anna teada hiljemalt 18. juuniks 2018
Ülle Ant tel 5058977 või 5256438 või e-mailile lustiverekylaselts@gmail.com

Laagrit toetab Põltsamaa vallavalitsus ja Leader programm.

Põltsamaa Valla Leht
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EV 100 18-l Põltsamaa sillal

Põltsamaa Suur sild on lilleehteis ja valmis suvisteks sündmusteks.

Foto Taimi Rao.

Põltsamaa linna sünnipäeva 30. juunil tähistame sellel
aastal kogu vallaga. Eelpidu algab juba 29. juunil, mil
toimub suveetenduse „Põltsamaa lood IV” (“Mittsommer“) teine esietendus. Lossihoovi saabub Jakob Heinrich
von Lilienfeld, taaselustub
elu 18. sajandil. Näitemängu
on kirjutanud Rutt Tänav ja
lavastanud Keiu Kess, mängivad
harrastusnäitlejad.
Kohe peale etendust tasub
seada sammud Naistesaarele, kus saab kohtuda Meesteväega. Arhailise meestelaulu
ansambel LÜÜ-TÜRR jagab
laulurõõmu, üks MEES räägib lugusid, mitmed mehed
peavad kohvikut. Tasub planeerida pikalt väljas olemist,
võib juhtuda nii, et tegevust
jätkub hommikuse (jooga-)
võimlemiseni.

30. juunil ootavad valla elanikke meie kaunid 18 silda.
Tegevust, avastamisrõõmu ja
osaluselevust pakuvad Põltsamaa vallavalitsus, PÜG ja
spordiklubi
Toonus-Sport,
MTÜ-d Kamari Haridusselts,
Adavere Mõisa Selts, Põltsamaa Kunstiselts, Jordani
Kogudus, Põltsamaa Jahiselts,
Lustivere Külaselts, Kogemuste Rada, Uue-Põltsamaa Mõis
OÜ, breiktantsutrupp Complete Crew, Põltsamaa raamatukogu koos lasteaedadega
MARI ja Tõruke, Põltsamaa
päästekomando, jalgrattapood,
noortekeskus. Tasub külastada
kõiki sildu, võtta sillamängu
talongile 18 pitsatit, et osaleda
õhtul auhindade loosimises.
Loosimine toimub õhtuse peo
ajal. Roosisaarele ootab kultuurikeskus peresid ja sõpruskondi oma piknikukorvide ja
tekkidega kella 19-ks. Nagu
sünnipäeval ikka saab tantsida, laulda ja sünnipäevalapse
auks tooste öelda. Muusikat
teeb ansambel Konterbant.
Samuti saab jälgida Põltsamaa VI jõemaratoni, mida ilmselt on hästi näha Põltsamaa
Suurelt sillalt. Kiiremad võivad finišisse jõuda juba enne
kella 14.
Samal päeval avab ka Põltsamaa päästekomando oma
uksed. Lahtiste uste päeval ootab külastajaid näitus, kus saab
tutvuda tehnikaga ja uurida
otse päästjatelt nende tööde ja
tegemiste kohta.
ANŽELIKA VALDRE
Põltsamaa kultuurikeskuse
juhiabi-projektijuht

Puurmanis saab sõita vesiratta ja paadiga
MTÜ Kursi Selts eestvedamisel on loodud paadilaenutamise
võimalus
Puurmanis. Paadisild asub
Puurmani lossi taga Pedja jõe üles paisutatud osal.
Soovijatel on võimalus
helistada
sildumiskohal
asuval numbril, mispeale
tullakse ja avatakse lukust
soovitud sõiduriist ning
tuuakse lõbusõitjatele päästevestid. Paatide laenutamist korraldab kohapeal
Ragnar Lust. Ragnariga
kohtudes on külastajad
esmapilgul üllatunud –
igapäevaseks liikumiseks
kasutab meesterahvas ratastooli. Kohalik sotsiaaltöötaja kiidab Ragnarit: „Ta
on väga ettevõtlik. Ei vingu
ega hädalda, pigem püüab
ise ja nakatab teisi. Siin
Ragnari kaasabil töötavast
paadilaenutusest võib julgelt rääkida kui ühest eduloost.“
Ragnar sattus selle ameti
peale juhuslikult. „Keegi oli
pakkunud mind selle töö
peale ja siis toonane Puurmani ja praegune Põltsamaa vallavanem Margus
Möldri oli see, kes mulle

Paadi ja vesirattaga saab lõbusõitu teha siinsamas, Puurmani lossi tagusel jõelõigul.

selle ettepaneku tegi. Mõtlesin mõne päeva ja nõustusin. Ilmselt on siiamaani
minuga rahul oldud. Nõnda lähebki mul juba kolmas
aasta seda tööd tehes. Mul
on tegevus, mul on kohustus ja ma saan inimestega
suhelda,“ räägib Ragnar.
Paate laenutama oodatakse kõiki toredaid inime-

si, kes soovivad nautida
Pedja jõe ilu. Samuti kalamehi. „Kui inimene on
silmanähtavalt
alkoholi
tarvitanud, siis palun küll
veest eemale hoida, ma ei
lase selliseid sõitma,“ on
Ragnar ohutuse küsimustes
resoluutne.
Paadi ja vesiratta laenutamise võimalust kasutatakse

Foto Taimi Rao.

iga aastaga järjest rohkem.
Nii on paaril eelneval aastal kogunenud pea 200 sõidutundi hooaja peale. Ilusa
suve korral võiks see arv
olla poole suurem.
Paate saab laenutada iga
päev kell 10–18, helistades
ette 552 5308.
tAimi rAo

28., 29. juunil ja 1., 2. juulil 2018
kell 20.00 Põltsamaa Lossihoovis

SUVEETENDUS

Põltsamaa lood IV
Rutt Tänava näitemäng

„Mittsommer“

Jakob Heinrich von Lilienfeldi
elust ja tegemistest,
Põltsamaa elu–olu 18. sajandil



Mängivad Põltsamaa
harrastusnäitlejad
Lavastaja Keiu Kess

Korraldab:

Toetab:

Pilet: 5.-

Piletid müügil 1 tund enne etenduse algust kohapeal.

Info: www.kultuurikeskus.eu tel.: 776 2270

laulurõõmu jagab LÜÜ-TÜRR
lugusid räägib MEES
avatud meespere KOHVIK
Toimumiskoht: Naistesaar (Veski tn 5 koolimaja lähedalt üle Naistesaare silla).
Vihmase ilma korral Uue-Põltsamaa mõisa saalis (Veski 7). Info 5331 2374.

30. juunil kell 9–10
hommikune ( jooga)

VÕIMLEMINE
Naistesaarel
Vahva algus päevale, juhatame sildade ürituse
sisse rõõmsa virgutusega
Võimaluse korral kaasa võtta võimlemismatt ja (fliis)tekk.

Tagasi oma juurte juurde
Endise Rutikvere valla külade sõprade seltsing kutsub kõiki selle valla külade endisi ja praegusi elanikke
ja nende järeltulijaid külade päevale 7. juulil endise Kütimäe koolimaja juurde. Nendeks küladeks on
praegu Järvamaa piiridesse kuuluvad Pendimetsa ja
Rutikvere ning Põltsamaa valla koosseisu kuuluvad
Kõrkküla, Väljataguse, Arisvere, Sopimetsa, Vabriku, Unvilla ja Nurga külad. Kokku kuulus kunagise
Rutikvere valla koosseisu 9 küla 127 taluga ja ligemale
tuhande elanikuga. Iseseisva vallana tegutseti 1939.
aastani.
Tänaseks pole valla küladest järel mitte eriti palju
talusid. Mõnel talukohal meenutavad seal elanud inimesi varemed või põlispuud ja varemed. Mõnes kohas ei meenuta talu asukohta enam mitte miski.
Külade päeva korraldajad on planeerinud sellel päeval paigaldada mälestustahvlid kunagise Vanakooli
asukoha juurde ja Rutikvere koolimajale Kütimäel.
Samuti paigaldatakse Kütimäele infotahvel endise
valla kaardiga, kust leiab kõikide talude nimed ja asukohad. Koolimajja seatakse üles fotonäitus ajalooliste
piltidega.
Külastame ka Rutikvere mõisa ja Kütimäel asuvat
kalmistut. Planeerime paigaldada kalmistu juurde
infotahvli. Soovijail on võimalus koos meie giidiga
külastada oma esivanemate endist koduküla.
Külade päeval peame ka pidu. Esinema tulevad endise Pajusi valla ja Põltsamaa kultuurikeskuse taidlejad. Pakume külasuppi. Kogunemine alates kella 11.30
endise Kütimäe koolimaja juures. Päeva lõpetamine
on planeeritud kell 18.
Tulge üheskoos külastama ja meenutama oma esivanemate elupaiku. Lisainfo ja registreerimine tel tel
512 2157.
rAul roosimAA

Põltsamaa Valla Leht
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Esa Pekka Luukkalast sai Kursi koguduse hooldajaõpetaja
Suure pere isa ja kahte
kogudust teeniv pastor
Esa Pekka Luukkala
kutsub kõiki inimesi
kirikusse. Ka neid, kes
varem pühakojas pole
käinud ja kellel jumalasõnaga tutvus puudub,
rõhutab ta Põltsamaa
ajalehele antud intervjuus.
Räägite veatut eesti
keelt ja elate Eestis, aga
tegelikult ei ole eesti
keel Teie emakeel ja terve elu pole Te ka Eestis
elanud. Miks ja millal
Te Eestisse tulite ja eesti
keele sel tasemel selgeks
saite?
Tulin Eestisse esimest
korda juulis aastal 1992.
Elasin tookord oma kodulinnas Tamperes ja käisin
reedeõhtuti piibliringis
ühes sealses luterlikus
kirikus. Sellest piibliringist olid mõned noored
käinud Tartus pidamas
evangeelseid koosolekuid
ja nendel oli nimekiri inimeste nimede ja aadressidega, kes soovisid saada
endale eestikeelset Piiblit.
Nende Piiblite kohale toimetamine oli minu ja ühe
teise noormehe ülesanne, mis oli minu esimese
Eesti-reisi eesmärk. Sellel
reisil kohtusin ka oma tulevase abikaasa Õnnega.
Olete soomlane, aga
pole Soomes pikka perioodi elanud. Kui oluliseks peate rahvust oma
identiteedile? Kuivõrd
tunnete ennast maailmakodanikuna, kosmopoliidina?
Olen sündinud Soomes
ja Soome on minu kodumaa, aga olen tõepoolest
elanud mitmes erinevas
riigis. Minu esimese 15
eluaasta jooksul elasin
kokku 10 aastat Taiwanis,
kus minu vanemad olid
misjonitööl Soome Luterliku Misjoniseltsi teenistuses. Taiwanis käisin
ameeriklaste koolis, kus
õppekeeleks oli inglise
keel. Pärast keskkooli lõpetamist ja sõjaväeteenistust Soomes läksin õppima usuteadust Norrasse
ja vahepeal õppisin ka
paar aastat Tartu ülikooli usuteaduskonnas 1990.
aastate keskel.
Pärast abiellumist kolisime Õnnega Norrasse
ja mind pühitseti vaimulikuks Norra luterlikus
kirikus. Töötasin kirikuõpetajana Põhja-Norras 9
aastat, kuni aprillis aastal
2010 kolisime Eestisse,
kui alustasin tööd Äksi
koguduse õpetajana.
Olete mitmendat põlve vaimulik. Millist rolli
mängis elukutse valikul
isa vaimulikuamet, kui-

võrd on isa eeskuju?
Kindlasti mängis elukutse valikul suurt rolli
see, et minu isa on vaimulik. Tundsin juba väiksena
suur huvi Piibli vastu. Samas olid minul elukutse
valiku osas hoopis teised
plaanid ja eesmärgid pärast keskkooli lõpetamist.
Aga tagantjärele vaadates näen Jumala juhatust
nii elukutse valikul kui
ka selles, kus olen pärast
vaimulikuks pühitsemist
teenida saanud. Isa on
minule ikka olnud oluliseks nõuandjaks ja tema
eeskuju misjonärina ja
kirikuõpetajana on siiani
minule tähtsaks inspiratsiooniallikaks.
Olete olnud 8 aastat
Äksi koguduse õpetaja,
aprillist alates lisandus
sellele veel Kursi kogudus, mille hooldajaõpetaja nüüd olete. Kuivõrd
erinevad on need kogudused?
Äksi ja Kursi kogudused on mõlemad liikmete arvu poolest väikesed
maakogudused,
samas
on mõlemate koguduste
puhul tegemist väärika
ajalooga kihelkonnakogudustega, mis mängivad
olulist rolli rahva identiteedikandjatena. Olen
Kursi koguduses paari
aasta jooksul käinud pidamas jumalateenistusi,
aga tegelikult alles õpin
Kursi kogudust paremini
tundma, nii et erinevuste
kohta oskaksin võibolla
sellele küsimusele paremini vastata aasta või
paari pärast.
Tean, et Teie vanem
poeg, kolmandas klassis
õppiv Leevi on Teile abiliseks jumalateenistustel
orelimängijana. Kui lihtne on väikesi lapsi kiriku juurde tuua?
Väikeste laste toomine kiriku juurde on väga
tähtis. Oma töös olen korduvalt näinud seda, et
lapsed on evangeeliumile
väga avatud ja tunnevad
huvi kiriku ja Piibli vastu. Jeesus ütles ka: ”Laske
lapsed minu juurde tulla,
ärge keelake neid, sest
selliste päralt on Jumala
riik!”
Olen näinud ka seda,
kuivõrd olulist rolli mängivad vanemad lapse kiriku juurde toomise juures.
Vanemate hoiakud lähevad üle lastele – kui vanemad ise lähevad kirikusse
ja võtavad lapsed kaasa,
siis tulevad lapsed hea
meelega. Kui aga vanemad on vastu või on ükskõiksed või skeptilised,
siis on seda ka lapsed.
Sellepärast on tegelikult
oluline julgustada vanemaid ise tulema kirikusse
ja võtma lapsed kaasa.

Esa Luukkala koos oma perega.

Foto: Erakogu

ESA LUUKKALA
Sündinud 1974. a Soomes Tamperes.
Usuteadust õppinud Eestis Tartu ülikoolis ja
Norras.
Vaimulikuks pühitsetud Norra luterlikus kirikus märtsis 2001.
Töötanud Kåfjordi koguduse õpetajana PõhjaNorras 2001–2010.
Äksi koguduse õpetaja alates aprillist 2010.
Kursi koguduse hooldajaõpetaja alates aprillist 2018.
Abielus Õnne Luukkalaga, 9 last.
Vanemad sageli kardavad, et äkki lapsed segavad jumalateenistust, ja
sellepärast nad teinekord
ei võta lapsi kaasa. Olen
oma lapsi püüdnud kaasa
võtta nii palju kui võimalik eelkõige sellepärast, et
lapsi tuleb harjutada kirikus käima juba siis, kui
nad on väiksed. Samas on
see võibolla julgustuseks
ka teistele – kui kirikuõpetaja võtab oma lapsed
kaasa, siis on seda lihtsam
teha ka teistel vanematel.
Hiljuti ristiti Teie pere
noorim laps Eliisabet,
kes on pere üheksas laps.
Kas Teie meelest Eesti
riik ja meie ühiskond
väärtustavad suuri peresid?
Ausalt öeldes ma väga
palju ei ole mõelnud selle
peale, kas suuri peresid
väärtustatakse või mitte,
aga minu arvates on inimeste suhtumine pigem
ikka positiivne. Teinekord küsitakse küll imestusega, et kuidas te hakkama saate, aga selliseid
küsimusi ma ei ole kunagi negatiivsena kogenud.
Kui keeruline on kristlikku sõnumit viia täna-

päeva inimeseni Eestis,
mis ametliku statistika
järgi on usuleige maa?
Jeesus rääkis tähendamissõna külvajast, kus
külvaja külvab seemet
igale poole – tee äärde,
kaljupealsele maale, ohakate sekka ja heasse mulda. Kristliku sõnumi külvamisel tuleb kasutada
kõiki võimalusi ja külvata lootuses, et kusagil on
see hea muld, kus Jumala
Sõna hakkab kasvama ja
vilja kandma. Oma töös
ma tegelikult ei mõtle
kuigi palju sellele, kas sõnumi viimine inimesele
tänapäeva Eestis on keeruline või mitte, küll aga
püüan inimesi kuulata,
nende arusaamisi ja mõtteid tundma õppida ja
mõelda, kuidas nendele
kõige paremini selgitada
Jumala Sõna põhitõdesid.
Mis on maakoguduse
õpetaja ametis kõige ilusam ja mis on kõige raskem?
Ilusaim on võibolla
see, et maakoguduse õpetajana on hea võimalus
õppida oma koguduse
liikmeid hästi tundma.
Raske on teinekord see,

kui pikka aega ei ole näiteks ühtegi ristimist või ei
tunta huvi leerikooli vastu. Aga pärast selliseid
vaikseid aegu tulevad
ikka jälle ajad, kus tuleb
uusi inimesi koguduse
juurde. Kõige tähtsam on
teha tööd ustavalt ja külvata lootuses, usaldades
Jumalat, kes üksinda võib
anda kasvu.
Mida soovite ja soovitate oma kogukonna
inimstele?
Minu soov on see,
et kõik inimesed Kursi
kihelkonnas võiksid õppida tundma ristilöödud

ja ülestõusnud Issandat
Jeesust Kristust. Tema
tahab anda inimesele
patud andeks, kinkida
lootuse ja igavese elu.
Julgustan kõiki tulema
kirikusse, ka neid, kes
kunagi varem ei ole puutunud kokku kristliku
sõnumiga. Jumalateenistused ja kõik teised koguduse koosolekud on avatud kõigile huvilistele, ja
kõik on teretulnud. Tere
tulemast kirikusse!
liinA rAudVAssAr
ajaleht Eesti Kirik

HEI 7 – 18 AASTANE TANTSUHUVILINE NOOR!

Sind ootab TANTSULAAGER
ehk 4

põnevat päeva täis muusikat, tantsu,
liikumist ja toredaid inimesi!

MILLAL? 18. – 21. juulil 2018
KUS? Pisisaares ja selle ümbruses
KELLELE? Põltsamaa valla ja lähipiirkonna
(Kolga-Jaani ja Leie) 7 – 18 a koolinoortele
MIS TOIMUB? Laager on ööbimisega! Erinevaid tantsustiile õpetavad treenerid nii
lähedalt kui kaugelt; vabaaja tegevused koos juhendajate ja vabatahtlikega ning
lõppkontsert Põltsamaa lossihoovis.
MIS MAKSAB? Sündmus toimub Põltsamaa valla ja Viljandi valla noorsootöölase
koostööprojekti raames ning tegevused on noortele tasuta ja vajadusel korraldatakse
transport!

REGISTREERIMINE ON ALANUD!

REGISTREERI SIIN: https://goo.gl/forms/emqKiSIVcpa5qSwj1

või Maia Lepiste tel. 58171877
FB: Pisisaare tantsulaager

Põltsamaa Valla Leht
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Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Aidu lahingu võidualtar
Jaanilaupäeval tähistame
võidupüha. Maakondadesse on juba aastaid toodud
võidutuli, mille siis vallavanemad ja linnapead oma
valdadesse ja linnadesse on
viinud. Võidupüha tähistatakse Eestis alates 1934.
aastast, siis süütas võidutule Kadrioru lossi ees Kaitseliidu pidulikul rivistusel
president Konstantin Päts.
Kus ja kuidas aga võidutule mõte alguse sai? 1918.
a 26. detsembrist 1919. a 4.
jaanuarini kestnud Aidu lahingud, mille käigus hoiti
ära punaste tungimine kaugemale lääne poole, andsid
Põltsamaa kaitseliidu pealikule Karl Vervoltile (eestistatult Aret) idee tuua Aidu
lahinguväljalt
võidutuli
teatevõistluse käigus Põltsamaale.
Esimene selline tuletoomine toimus juba 23. juunil
1927. Teatevõistlus ise aga
nägi välja nii, et kaitseliidu
jala-, ratsa- ja ratturväelastest moodustati kaks
võistkonda. Kuna vahemaa
Aidu ja Põltsamaa vahel
on 17 km, oli ühes võistkonnas 17 jalaväelast, kes
pidid täies sõjavarustuses,
Jaapani vintpüss seljas ja
tõrvik käes, jooksma igaüks
ühe kilomeetri. Rattureid
oli võistkonnas 4, igal läbida neli või viis kilomeetrit,
ning ratsanikke 5, igal läbida kolm või neli kilomeetrit.
Kes Põltsamaale Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde jõudis, süütas oma tõrvikust urnitule
ning saluteeris vintpüssist.
1927. aastal võitis I jalgratturite võistkond, kes jõudis
Aidust Põltsamaale 51 minutiga, parematel ratsuritel
kulus 55 ja jalaväelastel üks
tund ja 17 minutit.
Vabadussõjas langenute
mälestusmärk oli Põltsamaal valminud juba 1924.
aastal ning Vervolt kui
üliagar isamaalise kasvatuse entusiast, mõtles, kuidas Vabadussõja mälestust
väärikalt ja suurejooneliselt
austada. Nii see tuletoomine sündis. Et ka Aidus oleks
viisakas koht, kus tuli süüdata, mõtleski Vervolt välja
sellise mälestusmärgi, nagu
nüüd näha on – võidualtari.
Kaitseliidu Kurista I kompanii valis oma 28 liikme
hulgast viieliikmelise komisjoni, kelle ülesandeks sai
altari püstitamine. Komisjoni eesotsas oli vallavanem
August Tiimann, Kõpu küla
Matsi talu peremees. Kavandi joonistas Põltsamaa
kunstnik Eduard Järv ning
Kurista valla (piki Jõgeva–
Põltsamaa maanteed Kõpust Arukseni) peremehed
vedasid materjali kokku.
1929. aasta 23. juunil sai võidualtari pidulikult avada.
Altar asub peaaegu Aidu
endise meierei kõrval, Vaadu talu maal, mille peremees Johannes Kitsing andis 99 aastaks tasuta. Miks
just see maatükk – sellepärast, et see on kõige kaugem
punkt, kuhu aastate 1918
ja 1919 vahetusel punaste
jalg astus. Nagu pildilt on
näha, on tegu astmelise püramiidiga, kuid mitte sellel
ei süüdata tuld, tuled läide-

Lustivere külaselts

Lustivere piirkonna seitsme küla elanikud peavad küladepäeva.
Aidu seltsimaja ja meierei, mille eest läheb Põltsamaa-Jõgeva
maantee ja meiereist edasi on võidualtari koht. 1959

Aidu võidualtar, vasakult ETK juhatuse esimees Juhan Nihtig,
admiral Johan Pitka, viimasena ETK sekretär Johannes Kütt. 1930

Aidu võidualtari taasavamine 23. juunil 1989. Katte eemaldavad
Heinrich Sellak (vasakul) ja Vello Kitsing. Tulealtarite juures
seisavad Andres Sellak (vasakul) ja Madis Mägi.

takse kahel pool, väiksematel tulealtaritel. Tuled süüdatakse Aidu altaril Aidu
lahingu lõpu kuupäeval 4.
jaanuaril, seejärel 24. veebruaril ning 23. juunil.
Praegu seisab võidualtar
maantee poole seljaga, kuid
tema rajamise ajal polnud
maantee mitte selle koha
peal, kus praegu. Jõgeva–
Põltsamaa tee kulges küla
südamest läbi, seltsimaja
(kunagise kõrtsi) ning meierei eest ja sealt edasi seisiski
altar näoga maantee poole,
sama suunaga oli arvestatud ka haljastust ja teeradu
rajades. Mälestusena vanast
teest on alles liinibusside
sissesõit ja bussipeatus.
Kes ja kuidas võidualtari
juures Vabadussõda meenutamas ja võitu tähistamas
käisid, sellest loeme Postimehest:
„19. juunil korraldas Viljandi vabadusristi vendade
osakond ringsõidu Viljandimaal. Põltsamaa. Aidu
lahinguväljal andis kindral
Soots ülevaate vabadussõja
1919. a. esimestest kuudest
ja Aidu lahingust osavõtnud isikud andsid ülevaate
lahingu käigust.“ (Postimees, 21.06.1932)
„Põltsamaa kaitseliidu
aastapäev. Põltsamaa kaitseliidu malevkonna juhatus
otsustas aastapäeva pidustused korraldada jaanipäeval. Pidustused algavad traditsioonilise tuletoomisega
Aidu lahinguväljalt mäles-

tussamba juurest Põltsamaa
vabadusplatsile, mis kujuneb malevkondade omavaheliseks võistluseks. Hiljem
on vabadusplatsil paraad ja
uute kaitseliitlaste vannutamine. Esmakordsena korraldatakse karneval läbi linna.“ (Postimees, 23.06.1932)
„Kogu maa võidupüha ettevalmistuse tähe all.
Suurejoonelised pidustused
võidupühal Tartu linnas ja
maal. Palamusele viiakse
Aidust „võidutuli“.“ (Postimees, 20.06.1934)
„Aidu lahinguväljadele.
Täna õhtupoolikul sõidavad 2. üksiku jalaväe pataljoni ohvitserid, üleajateenijad ja pataljoni tagavaraväe
sektsiooni liikmed autodel
Aidu lahinguväljadele. /.../
Seal esineb kol. E. Liibus
ettekandega Aidu lahingutest ning kasutatakse juhust
tutvuneda maastikuga ja lahinguväljadega. /.../“ (Postimees, 7.09.1935)
„Põltsamaa toob võidutule Aidu lahinguväljalt.
/.../ Leiti tarvilikuks teha
võidupühast sedakorda kihelkondlik suurpäev, kus
korraldatavale
paraadile
tõmmata kokku rahvast
suuremal arvul. Suurparaadi, mis peetakse Põltsamaal
turuplatsil, võtab arvatavasti vastu peaminister Kaarel
Eenpalu. Käesoleval aastal
elustatakse vana traditsioon
– tuua tuli Aidu lahinguväljalt ja süüdata sellega
võidutuli
Vabadussõjas

Allirjadega lehekülg dokumendist, mis pandi võidualtari
vundamendi sisse 1929. a.

Tõnis Laisaar Aidu võidualtari
juures. 1955

langenute mälestise ette
püstitatud altaril.“ (Postimees 18.05.1936)
Eesti okupeerimise järel purustati ka Aidu võidualtar, teo toimepanijaks
sama mees, keda Põltsamaa
mälestusmärgi lõhkujana
teame (nimesid nimelt ei nimeta). Mitmedki inimesed
lasid ennast poollõhutud altari juures 1950. aastatel pildistada. Täitsa maatasa tehti mälestusmärk alles 1965.
aastal, kuid seegi polnud
loo lõpp. Nimelt õgvendati
1970. aastal maanteed nii, et
see enam külast läbi ei läinud. Seda aega mäletab allakirjutanugi, sest elas toona
vana tee ääres meiereis.
Mida aga ei teadnud, on
see, et vana tee põllustamise
käigus likvideeriti altari jäänused täielikult ja leiti vundamendist dokumentidega hülss, mille rajajad olid
sinna pannud. Vundamenti
olevat omal ajal müüritud
ka lahinguväljalt leitud
mõõk, kuid selle leidmisest
või mitteleidmisest pole
kuulda olnud. Hülss viidud
teedevalitsusse, Aidu küla
mees Ants Aaman näinud
seda teedevalitsuses aknalaual ja võtnud ära, hoidnud
seda 19 aastat enda käes ja
andnud siis altari taastajatele, täpsemalt Heinrich
Sellakule. Põdra sovhoosi
mehed taastasid võidualtari 1989. aasta võidupühaks.
Esimese altari vundamendis
olnud dokumentidest tehti
koopiad, mis nüüd vundamendis uue hülsiga on.
Originaal, mille oli kirjutanud Johannes Nõmmik,
Aidu küla Muti taluperemees ja Kaitseliidu Kurista
kompanii pealik, anti aga
üle tema tütrele Lindale.
Aidu küla inimesed
jätkasid ka traditsiooni süüdata altaritel tuled eespool
mainitud tähtpäevadel –
Aidu lahingu lõpu kuupäeval, Eesti Vabariigi aastapäeval ning võidupühal.
Rutt Tänav

Mõte luua Lustivere piirkonda külaselts tekkis jaanuaris 2003. Selts otsustati luua seitsme küla baasil:
Sulustvere, Kaavere, Pudivere, Tõrenurme, Neanurme,
Kaliküla ja Lustivere. Jaanuaris ja veebruaris toimusid
rahvakoosolekud, kus vaagiti piirkonna tugevusi ja
nõrkusi. Lustivere külaseltsi asutamiskoosolek toimus
5. märtsil 2003. aastal. Asutajaliikmeid oli 19. Valiti
seitsmeliikmeline juhatus ja küladesse külavanemad.
Nüüd on Lustivere külaseltsil 65 liiget.
Põhikirja järgi on seltsi tegevuse eesmärgiks Lustivere piirkonnas külade arendamine ja säilitamine ning
vaba aja veetmise tingimuste parendamine. Oma eesmärkide saavutamiseks on selts nende aastate jooksul
teinud järgmist: loonud Lustivere piirkonna elanikele
võimalusi leidmaks endale sobivaid vaba aja veetmise
viise; korraldanud kontserdi- ja teatrikülastusi ning
kultuurialaseid väljasõite mujalegi, organiseerinud
mitmesuguseid kultuuri- ja spordiüritusi; teinud tihedat koostööd Lustivere põhikooliga, Lustivere raamatukoguga, kohalike ettevõtjatega, Põltsamaa vallavalitsusega ja Põltsamaa vallavolikogu komisjonidega
külaelu igakülgseks arendamiseks, koordineerinud ja
organiseerinud noorsootööd; võtnud osa kultuuri- ja
spordirajatiste rajamisest ja korrashoiust; aidanud organiseerida piirkonna külades heakorrapäevi, organiseerinud Lustivere pargi korrashoidu, suviseid lastelaagreid, õppepäevi mitmesugustel teemadel. Lisaks
eespool nimetatud tegevustele korraldab külaselts iga
viie aasta tagant seitsme küla päevi.
Alates 2007. aasta detsembrist andis Põltsamaa vallavalitsus seltsile rendile Lustivere kultuurimaja. Praegu
on Lustivere külaseltsil järgmised ringid: segarahvatantsurühm Lustilised (juhendaja Ülar Martjan), naisrühm Meie Küla Naised (juhendaja Karin Uusküla),
näitering, noortering (juhendaja Ülle Ant). Võrkpalliring tegutseb Lustivere põhikooli võimlas (juhendaja
Sirje Arro).
Külaelu edendamiseks on kirjutatud projekte. Aastate jooksul on saadud rahastust ca 300 000 eurot. Projektide omaosalust on aidanud katta Põltsamaa vallavalitsus. Suurimateks projektideks on olnud kultuurimaja
taha varemetesse suviste pidude paiga rajamine ja kultuurimaja täielik renoveerimine.
Lustivere külaselts rendib kultuurimaja ruume erinevateks perekondlikeks sündmusteks, firmadele koolituste ja seminaride korraldamiseks. Selleks on seltsil
kõik vajalik inventar olemas.
Lustivere külaselts on välja andnud kaks raamatut:
„Killukesi Lustivere piirkonna ajaloost“, koostaja Lea
Lints; „Hariduselust Lustivere mail“, koostaja Vilja
Roots. Suure uurimistöö on Lustivere mõisast teinud
Riina Milk. Oleme koostanud pildialbumi ajalooliste
piltidega meie küladest „Külade elu, ilu ja valu“ ning
peame seltsi kroonikat.
2017. aastal andis selts välja brošüüri „Seitsme küla
retseptivihik“, koostaja Mai Tõnson.
Lustivere piirkonna ja mõisa ainetel on kirjutatud
kolm näidendit: Vilja Roots „Lustivere lood“, Lea Lints
„Tõestisündinud lugusid Lustivere mõisast“ I ja II.
Lustivere külaseltsi on tunnustatud mitmete valla
ja maakonna tänukirjadega. Suurimaks tunnustuseks
seltsile on talle omistatud nimetused aasta küla 2012
Jõgevamaal ja aasta küla 2013 Eestimaal.
Märtsis algas Lustivere külaseltsil 16. tegevusaasta.
Kindlasti anname edaspidigi oma panuse Lustivere
piirkonna ja ka Põltsamaa valla arengusse.
Ootame kõiki 4. augustil 2018. a avatud külaväravate
päevale. Oma väravad avavad külastajatele Lustivere,
Pajusi ja Kamari.
Riina Paluoja
MTÜ Lustivere Külaselts juhatuse liige
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KULTUUR JA VABA AEG

Laupäeval,

PIIROJA RALLIKROSSIRADA
21.07 Piiroja Karikas 2018 V etapp
28.07 EKV rahvasprindis
Lisainfo Kaido Soolepp tel 527 9964.

07.07 Rutikvere valla külade päev Kütimäel.
Lisainfo lembit@pajusiabf.ee
LUSTIVERE KÜLASELTS
22.06 kell 20 Jaanipäev + sportlikud mängud
Lustivere kultuurimaja lustiverekylaselts@gmail.com

21.07–22.0724 h sõit Kuningamäe kardirajal Põltsamaa,
Kuningamäe kardiradasadukkart@hot.ee, kallasmaa.kaspar@gmail.com
Rahvapeole pilet 10 eurot. Pensionäri, õpilase ja üliõpilase pilet 8 EUR
Alla 10-aastased lapsed tasuta.

LOOPRE-LEPIKU RATSATALU
22.07 EHS karikaetapp takistussõidus
22.07 Avatud talude päev Loopre-Lepiku ratsatalu
lisainfo lembit@pajusiabf.ee

PUURMANI MÕISAKOOL
21.07 kell 10–18 Külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD
22.07 kell 10–18.40 Külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD

MTÜ FREESTART MATKA- JA SPORDIKLUBI
30.06 Põltsamaa VI jõemaraton Põltsamaa jõel
Lisainfo: info@freestart.eu, www.freestart.eu

SUVELAAGRID LASTELE
29.06 – 1.07 kell 10–18 LOOVUSE laager (jooga ja kunst).
Lisainfo: Põltsamaa kunstikoolethel@kunstikool.ee
2. – 13.07 Lastelaager. Lisainfo: Lustivere kultuurimajalustiverekylaselts@gmail.com
18.–21.07 Etnotantsulaager lastele Pajusi rahvamajasmlepiste@
gmail.com
19.–22.07 Taekwondo-laager Puurmani rahvamajas
Lisainfo: meelis.koressaar@gmail.com
23.–27.07 Adavere lastelaager Adavere mõisas.
Lisainfo: evi.rohtla@gmail.com
30.07– 1.08 kell 12–15 Laste kunstipäevad.
Lisainfo: ethel@kunstikool.ee
Mobiilne seiklusring ehk 2 –3- päevane laager looduses Põltsamaa
piirkonna 12–18-aastastele noortele.
30.06–1.07 Adavere
28.–29. 07 Adavere
20.–22. 07 Puurmani
4.– 5.08 Pajusi
17.–19.08 Pajusi

MTÜ PISISAARE SPORDIKLUBI
26.06 kell 18 Coolbet Suvevolle III etapp
03.07 kell 18 Coolbet Suvevolle IV etapp
10.07 kell 18 Coolbet Suvevolle V etapp
17.07 kell 18 Coolbet Suvevolle VI etapp
24.07 kell 18 Coolbet Suvevolle VII etapp
31.07 kell 18 Coolbet Suvevolle VIII etapp

Info: Annika tel 5394 3940, annika.kallasmaa@poltsamaa.ee või Ako
tel 5622 5803, ako.saalik@gmail.com

Tantsulaager ehk 4 põnevat päeva täis muusikat, tantsu ja liikumist!

Laager on ööbimisega ning suunatud Põltsamaa valla ja lähipiirkonna
7–18-a koolinoortele 18.–21.07 Pisisaares ja selle ümbruses
Info: Maia Lepiste tel. 58171877 või Annika tel. 5394 3940.
Suvekool 7–11-aastastele lastele. Koos külalistega õpitakse uut ja huvitavat
mitmete tegevuste kaudu, teemaks ohutus. Korraldaja MTÜ Kogemise Rada.
13.–17.08, iga päev kell 10–16
Info: Mari-Liis tel 5333 4415 või Annika tel 5331 2374;
kogemiserada@gmail.com

Palju õnne valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
03.05 Senta Bergmann
22.05 Rein Paap
23.05 Villu Reiljan
24.05 Marianne
Orgulas
27.05 Sergei Ivanov
29.05 Milvi Lepik

30.05 Urmas Soolepp
03.06 Uno Valdmets
06.06 Harri Kalevi
Kivenmaa
06.06 Inge Peters
06.06 Merike Kask
12.06 Arnold Kull
25.06 Age Korneliussen
27.06 Ülo Tõnissalu

9.00–16.00 KÄSITÖÖLAAT
LASTE KÄSITÖÖ LAAT
9.30 Põltsamaa puhkpilliorkestri
hommikutervitus linnas

10.00 Kultuuriprogramm
12.30 Peaesinejad Marko Matvere ja Peep

Raun

LASTEALAL Ranna rantðo talu loomad,
seiklusrada ja teised tegevused
Sõidab Piilupardi rong ning
Põltsamaa jõel vesirattad ja paadid

12.00 Alexander Mironovi tsirkuseetendus
14.00 LOSSIJOOKS
Lastele ja noortele kuni 14 eluaastat start
lossihoovist
Alates 15. eluaastast start Kamari järve äärest

15.00 Käsitöölaada piletitevaheline loosimine
Käsitöölaada parima kaupleja tunnustamine
üle Põltsamaa jõe
VESINE VÕISTLUSMÄNG
võrkpalliplatsil

16.30 KÖIEVEDU

Lossipäeva juhib Kaidu Tiiri

20.00–00.30 RAHVAPIDU
Tantsuks ansamblid Rock Hotel ja
Kaire Vilgats&Band
Krista Palm Art Tuleshow
Päevane pilet 1 €
Käsitöölaada piletite vahel toimub loosimine
Rahvapeo pilet 10 €
Pensionäri, õpilase ja üliõpilase pilet 8 €
Alla 10-aastased lapsed tasuta

Võistlused toimuvad Veski tn rannavõrkpalliväljakutel.
Lisainfo: elmo.krumm@poltsamaa.ee

KIRIKU TEATED
EELK PÕLTSAMAA KOGUDUS
24.06 kell 11 Armulauatalitus kirikus, kell 12 surnuaiapüha
Põltsamaa surnuaial
24.06 kell 15 Surnuaiapüha Kütimäe surnuaial
7.07 kell 12 Orelimuusika kontsert “Kodumaine viis”.
Orelil Pille Metsson ja Erik Raj
19.07 kell 19 Puhkpillimängijate suvekooli kontsert kirikus.
22.07 kell 19 Klassikalise kitarrimuusika kontsert kirikus.
Esineb Priit Peterson.
26. 07 kell 19 Keelpillimängijate ja kitarristide suvekooli
kontsert kirikus.
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13 Kursi kirikus
Surnuaiapüha jumalateenistus Kursi kalmistul 23.06 kell 12
Surnuaiapüha jumalateenistus Laeva kalmistul 24.06 kell 15

Mai 2018 registreeritud
sünnid Põltsamaa vallas
Liisa Ra�us
Renate Ploomipuu
Lennart Aasna
Ronaldo Moroz
Kevo Ojala

Lahkusid meie seast
Taimi Möldri
Valdo Perkman
Linda Maileht
Evald Tikka
Harry Heinmets
Endel Rõmmel
Toivo Kens
Rein Õilsalu

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

PÕLTSAMAA LOSSIHOOVIS

Facebook.com/põltsamaa kultuurikeskus

PAJUSI RAHVAMAJA
23.06 kell 19 Jaanituli Pajusi mõisa pargis,
tantsuks Irena ja Ivar Hansen
26.07 – 2. 08 Pajusi teatri suvelaager
02.08 kell 19 Pajusi teatri suvelavastus

PAJUSI KÜLA SELTS
06.07 kell 19 Kontsert Mart Kirotar ja Herbert Konnula
Pajusi ait-kuivatis
14.07 kell 15 Pajusi külapäev. Lisainfo Aili Soolepp tel 510 0799
ailisoolepp@hot.ee
14.07 kell 18 Pajusi mudajooksPajusi külaElmo Krumm, 5357 5795,
elmo@pajusi.ee

XXIII LOSSIPÄEVA KAVA

Info: tel 776 2270

UMBUSI KÜLADE SELTS
23.06 kell 20 Umbusi küla jaanituli Umbusi külaplatsil
21.07 Umbusi külapäev. Lisainfo umbusiselts@gmail.com

21. juulil 2018

X XIII LO S S I PÄ E V

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
22.06 Põltsamaa jaanipidu - Ska Faktor (?), Anne Veski, 2 Quick Start
Põltsamaa lossihoovis
23.06 kell 15 Võidupüha aastapäeva ja maakaitsepäeva pidulik paraad
kultuurikeskuse juurest vabadussamba juurde
28.06 kell 20 Etendus “Põltsamaa lood IV “ Põltsamaa lossihoovis
29.06 kell 20 Etendus “Põltsamaa lood IV “ Põltsamaa lossihoovis
29.06 kell 21.30 Meestevägi Naistesaarel. Esineb Lüü-Türr
Põltsamaa Naistesaarel (vihma korral Uue-Põltsamaa mõisas)
Lisainfo: kogemiserada@gmail.com
30.06 EV100 Põltsamaa 18 sillalPõltsamaa 18 sillal ja sildade
ümber
30.06 kell 19 Põltsamaa linna sünnipäevakontsert Roosisaarel
01.07 kell 19 Etendus “Põltsamaa lood IV”
Põltsamaa lossihoovis
14.07 Suveõhtu Staarid - Karl-Erik Taukar Band, Smilers,
Tanel Padar Band Põltsamaa lossihoovis
21.07 kell 9–01 Põltsamaa lossipäev Põltsamaa lossihoovis

PUURMANI RAHVAMAJA
23.06 kell 11 Mälestusminutid Kursi ausamba juures
23.06 kell 16 Poissmeeste-naisemeeste jalgpallimatš
Puurmani staadionil
23.06 kell 20 Puurmani jaanipidu mõisapargis
ansambliga Vana Kallim
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