Põltsamaa Valla Leht
“Teeme ära!” tuleb Põltsamaal suurelt

Kallasraja algus Vesivärava juures enne talgupäeva.

Mitmel pool Eestis on
suur talgupäev oodatud
sündmus. See päev on
põhjus, et kokku tulla ja
oma kodukandi heaks midagi ära teha. Kui muidu
kooskäimiseks väga põhjust ei ole, siis “Teeme
ära!” toob kodudest välja
ohtralt rahvast.
Räägivad numbrid ju
enda eest – kui 2010. aastal osales üle-eestilisel
aktsioonil veidi üle 31 000
talgulise, siis 2017. aastal
osales üle 52 000 talgulise.
Aasta-aastalt on osalejate
arv kasvanud ning ühistalgu idee on jõudnud laia
maailma. Selle liikumise
tunnustuseks andis 2017.
aastal Euroopa Parlament
Eesti koristustalgutest alguse saanud ja tänaseks
ülemaailmseks paisunud
liikumisele Teeme Ära
2017. aasta Euroopa Kodaniku auhinna.
Põltsamaa vallas toimuvad mitmel pool traditsioonilised talguüritused
külaseltside
juhtimisel.
Nii näiteks on MTÜ Pajusi Küla Seltsi eestvedamisel igal aastal korrastatud
mõisa parki. Lustivere
külaselts on sel aastal võtnud eesmärgiks korrastada ümberkaudsete külade
teadetetahvlid. Toimekaid

inimesi näeb sel päeval
kindlasti üle valla, Tapikult Võisikuni, nii seltsiliste kui üksikisikute eestvedamisel. Loodame, et
talgupäevaks on registreeritud talguid valla peale
30 ja peale. Osalejate arvu
ennustada ei julge, kuid
mõõta võiks seda ikka neljakohalise numbriga.

Alustatakse kallasraja
rajamist

Talguveebis Põltsamaa
vallas registreeritud aktsioonidest tuleb suurim
Põltsamaa linnas. Eestvedajateks on Uue-Põltsamaa Mõisa meeskond, kes
osalevad 5. mail korraldataval talgupäeval juba kolmandat korda. Seekord on
plaanis võsast puhastada
Põltsamaa lossi ja Orkla
(endine Põltsamaa Felix)
taga asuva rippsilla vaheline kallasrada. Kaugemale vaadates võiks sellest
ühistegemisest alguse saada Põltsamaa lossi põhjapoolse külje miljööväärtusliku ala korrastamine
ja avamine jalakäijatele.
Põltsamaa
vallavanem
Margus Möldri toetab
ideed igati. „On ju jõgi
tervet valda läbiv sümbol. See on üks osa meie
vallast, mida külastajate-

Foto Taimi Rao

le näidata ja ise kasutada.
Selle ala korrastamine on
parim, mida üheskoos ette
võtta,” ütleb Põltsamaa vallavanem.
Ürituse üks eestvedajaid
Egle Oja arvab, et kallasraja tööde maht on kindlasti märksa suurem kui
talgupäev ära teha võimaldab. „Veebruarikuus seda
mõtet väiksemas ringis
arendades oli kõhklejaid,
kuid täna tundub, et unistus jalutamiseks avatud
kallasrajast võib teoks saada küll,” rõõmustab Egle.
Lossi ja rippsilla vahelise
jõeosa kallasrada planeeritakse Põltsamaa vallavalitsuse, MTÜ Põltsamaalane,
Orkla Eesti, OÜ Kosmopargi ja SA Põltsamaa Lossi Arendus koostöös rajada
kolmes järgus. Esmalt on
vaja kallasrada puhastada
võsast. Orkla Eestiga arutatakse võimalusi tehase aia
nihutamiseks, et eraldada
jalutamiseks piisav mururiba avalikku kasutusse.
Järgnevalt, kui tulevase
kosmopargi ja tehase territooriumi vahele on rajatud
uus aed, saab jalakäijatele
avada Vesivärava tänava.
Sellisena oleks Põltsamaa
lossi põhjapoolne kallasrada juba turvaliselt läbitav.
Kolmandas etapis ta-

hetakse taastada Lossi ja
Vesivärava tänavat ühendav Vesivärava sild. Egle
Oja sõnul on käidud seda
mitmete
asjatundjatega
hindamas, kelle sõnul ei
oleks taastamise tööd ülemäära keerulised.
„Tegelikult on laguneva betooni all peidus ilus
kivisild, mille taastamine
annaks sellele miljööväärtuslikule paigale lossi põhjanurgas hoopis uue ilme ja
elu,” räägib Egle. Vesivärava tänav on praegu aiaga
piiratud. Kui tänav tulevikus avalikuks kasutuseks
avatakse, kuid loogiline
ühenduslüli Lossi tänavaga puudub, jääb see kaunis
paik endiselt üsna elutuks
tupikuks.

Igasugune abi on
teretulnud!

Praegu on kogu kallasraja projekt üles ehitatud
suures osas vabatahtlikule
tööle. Projekti eestvedajad
on MTÜ Põltsamaalane ja
Põltsamaa vallavalitsus.
MTÜ Uue-Põltsamaa Mõis
on kinnitanud valmisolekut panustada ettevõtmisse tehnika ja tööjõuga.
Vallajuhid aitavad leida
vahendeid projekti elluviimiseks ja kaasata vabatahtlikke. Ühiste pingutuste

tulemusena loodetakse nii
rada kui sild käigukorda
saada ehk juba sellel suvel.
„Eks see on omajagu hull
mõte. Samas ainult projektirahadele lootes võib kuluda aastaid ja see lükkaks
linnaruumi uue jalutuskoha tekke kaugesse tulevikku,” on Egle arvamisel.
Kallasraja
projektijuhi
sõnul on toeks igasugune
panustamine. Abiks on
kallasraja rajamiseks vajalikud täitematerjalid, valgustuse ja puhkealadega
seonduv, ehitustehnika ja
tööjõud. Abiks on ka konsultandid, kes vabatahtlikkuse korras vormistaks
projekteerimispabereid,
silla insener-tehnilise lahenduse, muinsuskaitselise järelevalve jms – kõik
tööd ja tegemised, et ettevõtmine oleks tehtud seaduslikult ja ohutult.
Ka talgupäevale on eriti
oodatud
vabatahtlikud,
kel kaasa võtta oma võsalõikur või saag.
Kallasraja avamine on
esimene, väga suur samm,
mis aitab väärt piirkonna
ilu tuua inimesteni. „Teeme selle ära!” on korraldajad ettevõtmise õnnestumises kindlad.
TAImI RAo
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Tule talgule!
Sel aastal toimub traditsiooniline talgupäev 5. mail. Sel korral seostatakse talgud
Eesti riigi sajanda sünnipäeva ja Euroopa
kultuuripärandi aasta sündmustega Eestis.
Kutsume kõiki üheskoos sel päeval panustama kaunima kodukandi heaks. Talgul osalejaks saab ennast registreerida talguveebis
www.teemeara.ee.
Põltsamaa vallas oli 20. aprilliks registreeritud
23 talguüritust:
Uevälja talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Uuevälja. Talgud toimuvad 5. mail kell 10–16.
Juhani talu talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Aidu, Juhani talu. Talgud toimuvad 21. aprillil kell
10–16.
Riiusaare talu talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Kalme, Riiusaare talu. Talgud toimuvad 5. mail
kell 10–16.
Võisiku Kodu talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Võisiku, Võisiku tee 9 Võisiku küla Põltsamaa
vald Jõgevamaa. Talgud toimuvad 4. mail kell 10–16.
Teadetetahvlite paigaldamine Lustivere
piirkonna küladesse. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Lustivere. Talgud toimuvad 5. mail kell 11–16.
Adavere mõisapargi koristamine. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Adavere alevik. Talgud toimuvad
3. mail kell 12–16.
Jõekalda puhastamise ühistalgud. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Veski tn 7. Talgud
toimuvad 5. mail kell 10–15.
Kirna kodu talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Tammiku, Rootsiküla talu. Talgud toimuvad 5. mail
kell 10–16.
Tapiku Külade Seltsi talgud. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Tapiku, Aru. Talgud toimuvad
21. aprillil kell 10–16.
Pisisaare algkooli talgud. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Pisisaare, Pisisaare algkool. Talgud
toimuvad 4. mail kell 11–14.
“Põltsamaa kirik särama!” Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Lossi 3. Talgud toimuvad
5. mail kell 10–14.
Talgud Kukel. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Tõrve, Tõrve küla, Kuke talus. Talgud toimuvad
5. mail kell 10–16.
Kuningamäe kalmistu koristamine. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Kuningamäe. Talgud toimuvad
29. aprillil kell 10–18.
KÜ Tartu 246 talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Põltsamaa linn, Tartu mnt. 2, 4 ja 6. Talgud
toimuvad 5. mail kell 11–16.
“Aidu järve ümbrus korda!” Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Kõpu. Talgud toimuvad 5. mail kell
10–17.
Mari lasteaia talgupäev. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Põltsamaa linn, Pärna 3, Talgud toimuvad
4. mail kell 10–13.
Külaseltsi Ewa talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Võisiku. Talgud toimuvad 6. mail kell 10–16.
KÜ Hämarik heakorratalgud. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Eha tn 6. Talgud
toimuvad 5. mail kell 10.00–12.30.
Pajusi küla koristustalgud. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Pajusi, Pajusi külamaja. Talgud toimuvad
5. mail kell 10–15.
Tapiku mõisa pargis võidualtari ümbruse
koristamine. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Tapiku,
Tapiku mõisapark. Talgud toimuvad 28. aprillil kell
10–15.
Kalda 2 heakorratalgud. Jõgevamaa, Põltsamaa
vald, Põltsamaa linn, Põltsamaa linn Kalda 2. Talgud
toimuvad 5. mail kell 10-16.
“Meie ka!” Esku kultuuripärandi objektide
koristamise talgud. Jõgevamaa, Põltsamaa vald,
Esku. Talgud toimuvad 5. mail kell 10–16.
Auavälja talu heakorratalgud. Jõgevamaa,
Põltsamaa vald, Sopimetsa, Auavälja talu. Talgud
toimuvad 5. mail kell 10–16.
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Rahvakultuuripäev „Terve vald oli
kokku aetud“
Rahvakultuuripäev „Terve vald oli kokku aetud“ toimub 26. mail 2018 kell 14 Põltsamaa kultuurikeskuse ees
muruplatsil.
Traditsiooniks kujunenud rahvakultuuripäev on Põltsamaa piirkonna suur rahvatantsupidu. Selle aasta teema –
„Terve vald oli kokku aetud“ – on „Tuljaku“ avarida, mis
sobib suurepäraselt ühise suure valla peo mõtteks.
Rahvakultuuripäeval osalevad rahvatantsu- ja võimlemisrühmad alates mudilastest kuni memmedeni, kokku 22
kollektiivi.
Seekordse lavastuse eest kannab hoolt rahvatantsurühm
Virmalised ja nende juhendaja Senta Bergamann. Tantsitakse
auväärsete eesti tantsuloojate U. Toomi, M. Orava, A. Raudkatsi jt tantse.
Võimlemisrühmad esitavad Tartu võimlemispeole ettevalmistatud kavasid.
Kogu päeva seovad tervikuks rahvamuusik Heino Sõna
kandlemäng ja päevajuhtide lausumised.
Keiu Kess
rahvakultuuri spetsialist

Heakorrakuul on Põltsamaa linnas
lubatud põletada kuivi oksi ja lehti

Esimene valik haljastusjäätmete töötlemisel on kompostimine. Kõikjal ei ole see võimalik ning kortermajade puhul
on see välistatud.
Heakorrakuul on lubatud Põltsamaa linnas põletada kuivi
oksi ja lehti. Kuiv materjal põleb peaaegu nähtava suitsuta.
Märg materjal ei põle seevastu täielikult ning levitab ümbruskonnas toksilist ja kõrbehaisuga suitsu. Märg hunnik
võib tossata tunde ning häirida naabreid.
Põltsamaa vallavalitsus koostöös jäätmejaama haldaja
ASiga Epler & Lorenz ja Kuningamäe suusamäe ehitaja OÜ
Põltsamaa Greid pakuvad 2018. aasta kevadisel heakorrakuul välja tunduvalt keskkonnasõbralikuma lahenduse
vabanemaks puulehtedest ja kuluheinast, s.h ka märjast,
mida ei tohi põletada.
Põltsamaa jäätmejaamas võetakse elanikelt TASUTA
vastu puulehti ning riisutud kulu 17. aprillist 2018 kuni
20. maini 2018.
Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott
eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse.
Puulehtede ning riisutud kulu hulgas EI TOHI olla:
•
oksi
•
kive
•
puukoort
•
plasti
•
kilet
•
paberit
•
kummi
•
toidujäätmeid
•
jms inimtekkelisi esemeid.
Koostöös OÜ-ga Põltsamaa Greid korraldatakse 28. aprillil ja 12. mail haljastusjäätmete kogumisringid. Haljastusjäätmete kogumisringi käigus saab vedajale üle anda
kokkuriisutud lehed, kulu ning oksad läbimõõduga kuni
2 cm. Üle antavad jäätmed ei tohi sisaldada tehismaterjale.
Haljastusjäätmete omanik peab kokkuriisutud kraami isiklikult üle andma ja kottidest autokasti puistama. Eelmainitud jäätmeid saab ka ise tööpäeviti Kuningamäel üle anda,
selleks on vaja ette helistada.
Kuna lehti, kulu ja muud sarnast kevadorgaanikat kasutatakse suusamäe haljastuse kujundamisel, siis tuleb vedu
ja mahapanek eelnevalt kokku leppida OÜga Põltsamaa
Greid (Helmut Sokk tel 5623 5101).
Kogumisringi täpne marsruut ja orienteeruvad kellaajad
avaldatakse enne kogumisringe valla kodulehel ja ka kohalikus ajalehes.
PVL
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Eelarvekomisjon hoiab rahaasjadel silma peal
Eelarvekomisjoni
tegevusvaldkonda
kuuluvad
Põltsamaa valla eelarvet, rahandust ja muud eelarvelist
planeerimist puudutavad

ULVI PUNAPART

eelarvekomisjoni esimees

küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning
anda seisukoht vallavolikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja
küsimuste kohta. Kui rääkida otseselt tööst, siis on see
palju seotud eelarve ja rahaga. Komisjoni ülesandeks
on kujundada ka pikaajaline
eelarvestrateegia. Igal aastal
tuleb kooskõlastada vallavalitsuse eelarve. Samuti tuleb
anda seisukoht, kui planeeritakse eelarvemuudatust
või lisaeelarvet.
„Headel aastatel, kui inimeste palgad tõusevad, juh-

tub, et vald saab täiendavaid
vahendeid näiteks tulumaksu laekumiste arvelt. Siis
võetakse vastu lisaeelarve,
näidates ära, milleks ülelaekunud raha kasutatakse.
Teine teema on eelarvesiseste ümberpaigutustega.
Kõikidele raha kasutamistele ja ümber paigutamistele
peab komisjon andma oma
hinnangu, millega volikogu
arvestab,” räägib Ulvi komisjoni tööst.
Komisjon on oma töö korraldanud selliselt, et kokku
tullakse vastavalt vajadusele.

Ühinemisjärgsetel aastatel,
kui vallas on mitu suurprojekti käsil, tuleb komisjonil
kokku saada korra kuus
kindlasti.
Eelarvekomisjoni esimees
on Ulvi Punapart, aseesimees Toivo Tõnson ja liikmed Eda Joosep, Ülle Rebane, Helje Tamme, Eda Kasar,
Sigrid Saar.
Küsimused ja ettepanekud saab edastada eelarvekomisjonile:
ulvi.punapart@poltsamaa.ee.

Põltsamaa vald piirab raskete sõidukite liikumist
kohalikel teedel
Lume ja pinnase kiirest sulamisest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu
võib raskeveokite liiklus oluliselt kahjustada Põltsamaa
valla kohalikke teid ja avalikus kasutuses olevaid erateid. Kahjude ärahoidmiseks
kehtestati kuni 11. maini 2018
liikluspiirang.
Piirangu järgi on üle 8 tonni
raskustel sõidukitel keelatud
liikuda ajutise liikluspiiranguga teedel. Piirang ei kehti
pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele, kaubaautodele ning
vallas jäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele.
Kui sõiduk peab elanike teenindamise või tööülesannete
täitmisega liikluspiiranguga
teel liiklema, võidakse seda
teha vaid Põltsamaa valla-

valitsuse kirjalikul loal. Loa
väljastab vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro Põltsamaa linnas Viljandi mnt 3
asuvas vallamajas.
Liikluspiirangust informeerimiseks paigaldatakse ajutised liiklusmärgid, mis eemaldatakse piirangu lõppemise
järel.
Piirang kehtestatakse järgmistel teedel: Väljataguse,

Aidu-Kose, Niinesaare, Adavere-Pajusi, Kensi tee, Viruvere tee, Lassi vihmutuse tee,
Mõhkküla tee, Riivli tee, Paduvere tee, Väetisehoidla tee,
Olümpia tee, Annamõisa-Nõmavere tee, Kooli tee, Võisiku-Kundrussaare tee, Pardi
tee, Sakala ring, Jürgensi tee,
Kaliküla tee, Muta harutee,
Muta tee, Kiirtee ja Neanurme-Pudivere tee.

Ajutise liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud
hüvitab või heastab kahju tekitaja.
Vajaduse korral pikendab
vallavalitsus liikluspiirangut
korraldusega vallavalitsuse
teedespetsialisti ettepanekul.
Lisainfo:
Aivar Aigro

teedespetsialist
Tel 5918 0191

Põltsamaa bussijaama ja Puhu risti vahel sõitvad bussid
kergendavad jalavaeva
Puhu ristist läbi sõitvad bussid peatuvad Sõpruse pargi juures, kuigi vahel tehakse aega parajaks ka üle tee asuvas tanklas.
Tabelis on need bussid, mis liiguvad kahe peatuse vahel otse, tegemata suuremat ringi. Pileti hind on 0,65 €. Graafikute ja
pileti info on kättesaadav www.peatus.ee

Liin
Põltsamaa
Puhu rist		
Liin
nr 465 07.00		
07.02 E-R		
nr 464
nr 401 07.50		
07.52 E-R		
nr 464
nr 410 09.00		
09.03 T		
nr 436
nr 352 10.05		
10.08 E-P		
nr 466
nr 513 11.30		
11.33 E-R		
nr 400
nr 125 13.10		
13.13 K		
nr 135
nr 103 14.10		
14.13 E-R		
nr 469
nr 438 16.00		
16.03 E-R		
nr 123
nr 467 16.05		
16.08 E-R		
nr 403
nr 406 17.40		
17.42 E-R		
nr 514
nr 104 18.20		
18.23 E-P		
nr 486
nr 513 19.30		
19.33 E-R		
nr 404
						nr 514
						nr 463
						nr 461
						nr 102
						nr 352
						nr 411
						nr 110
						nr 100
						nr 468
						nr 407
						nr 101
						nr 514

Puhu rist
Põltsamaa
07.22		
07.25 E-R
07.43		
7.45 E-R
07.45		
07.50 E-R
08.28		
08.30 E-R
09.03		
09.05 E-R
09.35		
09.37 E-L
10.27		
10.30 L
11.05		
11.10 K
11.22		
11.25 T
11.56		
11.58 E-R
12.11		
12.15 R
12.12		
12.15 E-L
12.56		12.58 E-R
14.48		14.50 T,N
14.50		14.52 E,K,R,L
14.52		14.55 E-L
15.21		15.25 E-P
15.23		15.25 E-R
16.58		17.00 E-R
17.47		17.50 E-L
17.57		18.00 E-R
19.43		19.45 E-R
19.52		19.55 P
20.06		20.08 E-R
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Valla päevakeskus Adaveres pakub erinevaid teenuseid
Pärast õpilaskodu sulgemist Adaveres on sealsetesse
puhastesse ja valgusküllastesse ruumidesse ennast sisse seadnud Põltsamaa valla
päevakeskus. Päevakeskuse
juhatajal Heiki Rosinal on
hea meel, et Põltsamaa vald
sellise otsuse tegi ja headele
ruumidele otstarbe leidis. Samas hoones asub ka perearstikeskus. Vajaduse tekkides
on asjakohane abi kohe käeulatuses.
Heiki alustas tööd siin eelmise aasta oktoobris, kui
vallad olid just ühinenud.
Sisuliselt on ta tegelenud
asutuse üles ehitamise ja tööle panemisega.
„Ma näen, et töötajad on
olemas, kliente on ja elu
hakkab käima,“ on Heiki
seni tehtu üle rõõmus. Praegu töötavad peale Heiki veel
päevakeskuses üks tegevusjuhendaja ja majahoidjapuhastusteenindaja. Lähiajal
liitub kollektiiviga veel üks
tegevusjuhendaja.
Päevakeskus taotles erihoolekandeteenuste osutamiseks
tegevusload ja pakub nüüd
kolme teenust: igapäevaelu
toetamise teenust 20 kohta,
neist kolm kohta on eraldatud päeva- ja nädalahoiutee-

nuse tarbeks ning toetatud
elamise teenust 10 kohta.
(Neist 8 kohapeal ja 2 kliendi kodus). Need teenused
on mõeldud erivajadustega
inimestele. „Selleks, et teenusele saada, tuleb kliendil või
tema eestkostjal ühendust
võtta sotsiaalkindlustusametiga, taotleda puue ning teha
vormikohane taotlus soovitud teenusele,“ räägib Heiki
Rosin, selgitades, et teenuste taotlemine on muutunud
lihtsamaks võrreldes sellega,
mis oli mõned aastad tagasi.
„Igapäevaelu toetamise või
toetatud elamise teenusele
saamiseks ei pea täna enam
olema rehabilitatsiooni plaani, piisab psühhiaatri hinnangust,“ ütleb ta. Päevakeskuse erivajadustega kliente
teenindab tegevusjuhendaja
Monika Saska, kes omab
pikaajalist kogemust selles
valdkonnas.
Päevakeskus pakub ka täispansioni teenust. Siin on 10
kohta eakatele, kes suudavad
ise liikuda ja saavad iseseisvalt hakkama oma hügieenitoimingutega. See võimalus
on mõeldud nendele, kelle
tervislik seisund ei nõua veel
hooldamist hooldeasutuses,
kuid kes meie poolt pakutud

teenuste ja abiga saavad iseseisvalt elamisega hakkama
– see on ju suurepärane võimalus. Selle teenuse maksumus on kliendi jaoks poole
odavam võrreldes tavapärase hooldekodu teenusega.
Teenusehinna hulka ei kuulu vaid ravimid. Eluruumid
on 1–2 inimesele ning need
on avarad ja valgusküllased.
Sooja toitu pakutakse kolmel
korral päevas. See tuuakse
Adavere põhikooli köögist.
Teenuse tarbeks on olemas
kõik vajalik alates avarast
ühisest elutoast, lõpetades
duširuumide ja söögitoaga.
Päevakeskus osutab ka piirkonna elanikele pesu pesemise ning duši kasutamise
teenust. Kodus pesemisvõimaluste puudumisel on päevakeskuses võimalus ennast
pesemas käia.
Heiki on siiralt rõõmus ümberkaudsete elanike toetava
suhtumise üle. Samuti kiidab ta head koostööd Adavere Mõisa Seltsi vaba aja
keskusega. Päevakeskus on
mõnes mõttes ka kogukonna
teenuse osutaja. Siin käivad
kohalikud eakad koos toolivõimlemisega
tegelemas
ning sügisest on plaanis käima lükata ka „Eakate tervi-

Tegevusjuhendaja Monika Saska ja päevakeskuse juhataja Heiki Rosin loodavad, et aasta pärast
on maja rahvast täis.

sepäeva“ projekt, mille käigus püütakse eakaid tervise
küsimustes maksimaalselt
nõustada ja aidata. Päevakeskuse juhataja avaldab
lootust, et tulevikus hakkavad siin tegutsema erinevad
teraapiaringid. Esimesena on
plaanis hakata korraldama
gongiteraapiat, mis on massaaž helidega. Helide puhul
on tegemist nähtamatu maa-

Maaelukomisjon korraldas ringsõidu Pajusi piirkonda
Maaelukomisjon korraldas
2. aprillil ringsõidu Pajusi
piirkonda. Üheskoos külastati Pajusi mõisa, Pisisaare
korterelamute
piirkonda,
Kalana teenuskeskust, Kõtimäe kalmistut, Jõeküla ja
Tapikut. Ringkäigu üks eesmärke oli selgust saada selles, kas Kalana teenuskeskus
ennast sellisel kujul õigustab. Komisjoni liikmed jõudsid seisukohale, et nii vähese
külastatavuse korral tuleb
vallavalitsusel analüüsida,
kas teenuspunkti pidamine

on otstarbekas.
Rõõmusõnumina toodi teade, et Tapikul on asunud tegutsema aktiivne seltskond
ning asutatud on Tapiku
Külade Selts. Tapiku külade
selts on värskelt registreeritud. Liikmeskond hõlmab
peale Tapiku ka teiste külade elanikke: Tõivere, Tamsi,
Kauru ja Lahavere. Piirkonnas on toimunud generatsioonide vahetus ning juurde
on tulnud aktiivseid inimesi,
kes tahaksid elu edendada.
Seltsi eestvedaja Eda Kasari

ja raamatukogu töötaja Hiie
Nugise ning teised külaseltsi esindajad võtsid külalised
vastu raamatukogus, mis on
ühtlasi kasutusel ka külakeskuse ruumidena.
Sealtkandi inimeste üks
suurimaid muresid on, et
külakeskusesse ei vii asfaltteed. Lisaks on külakeskuse
suur probleem, et kaevuvesi
on väga halva kvaliteediga.
Külaseltsi esindajad arutasid komisjoniliikmetega
võimalusi külakeskuse maja
enda omandisse saamiseks

võimalusi. Projektide kirjutamisel on hea, kui omandisuhted on selged. Külamaja
rendile andmist või müümist tuleb maaelukomisjonil
teisi komisjone ja valitsust
kaasates kindlasti veel külaseltsiga arutada.
Maaelukomisjon
kavandab järgmist ringsõitu aprilli lõpus, et tutvuda Kamari,
Umbusi ja Pikknurme kandi
inimeste ja oludega.
PVL

Nõustamine töövõime või puude raskusastme
hindamise taotlejatele
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat
nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele
isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk
on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude
raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Tasuta
nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud
esindajad):
• kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude
raskusastme hindamist;
• kelle töövõime või puude raskusaste on hinnatud, kuid kes ei
ole rahul hindamise tulemustega ja vajavavad abi otsuste sisu
selgitamisel;
• kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel
seoses töövõime hindamise või puude raskusastme hindamise
otsustega.
Nõustamine toimub kohtumise, e- posti või telefoni teel. Kohtumine
toimub EPI Kojas Toompuiestee 10, Tallinn. EPI Koda on avatud
tööpäeviti kl 9–17. Nõustamisele on vajalik eelregistreerimine telefonil
671 5909 või noustaja@epikoda.ee. e-posti teel nõustamiseks kirjutada
noustaja@epikoda.ee. Telefoni teel nõustamiseks helistada 671 5909.
Nõustamisele registreerudes:
1. Anna nõustajale teada, milles täpselt nõu ja abi vajad, kas:
• seoses töövõime hindamisega või puude taotlemisega üldiselt

ilmaga, mida saab tunnetada
ja mis on meie tundemaailma
üks võimsamaid mõjutajaid.
Helide abil võime end vabastada hirmudest, pingetest,
kinnismõtetest. Heiki arvab,
et see teraapiline meetod on
kasulik ka noorematele inimestele, mitte ainult eakatele.

Meie kohtumise lõpuks
saame tõdeda, et sotsiaalala
inimesed on parandamatud
optimistid. Rõõmu teeb iga
pisike areng kliendi heaolus
või oskuste omandamisel.
Päevakeskuse töötajad loodavad, et need inimesed,
kellel nende abi vaja läheb,
leiavad tee Adavere päevakeskusesse.
Taimi Rao

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 9. istung
12. aprillil 2018
Istung toimus Põltsamaa ühisgümnaasiumi saalis.
Istungil osales 20 volikogu liiget.
Kehtestati Põltsamaa valla põhimäärus.
Nõustuti maavara otsingu eesmärgil geoloogilise uuringu loa väljastamisega Rõstla IV uuringuruumis OÜ-le
Aigren. Uuringuloa taotleja peab arvestama asjaoluga, et
uuringu korraldamine sõltumata uuringu tulemusest ei
saa tekitada õiguspärast ootust anda talle tulevikus kaevandamise luba.
Otsustati delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määrusega nr 14 kehtestatud „Hajaasustuse programm“ kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
Tunnistati kehtetuks 10 määrust.

•

seoses töövõime hindamise või puude tuvastamise taotluste
koostamisega
• seoses kaebuse koostamisega
2. Anna nõustajale teada, kas vajad nõustamisel viipekeele tõlgi abi.
3. Juhul kui oled otsuse juba kätte saanud ja kaalud vaidlustamist, siis
teavita nõustajat ka dokumendi kättesaamise kuupäevast. Dokumendi
kättesaamise kuupäev omab tähtsust kaebuse koostamise menetlusliku
tähtaja arvutamisel ning on vajalik asja kiireloomulisusest ülevaate
saamiseks.
4. Töövõime hindamise ja/või puude taotluse esitamisel tutvu võimaluse
korral eelnevalt juba vastavate blankettidega Eesti Töötukassa kodulehel
ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ning täiendava lisamaterjaliga
(tutvustavad metoodikad, videod, korduma kippuvad küsimused jms).
5. Juhul kui lepid nõustajaga kokku töövõime hindamise või puude
tuvastamise elektroonilise taotlusvormi täitmise kohapeal, siis veendu, et
sul on olemas ID-kaart või mobiil-ID ja vastavad PIN-koodid.
6. Tea, et juhul kui oled nõustajaga kontakteerunud e-kirja teel,
siis nõustaja kontakteerub Sinuga esimesel võimalusel asjaolude
täpsustamise eesmärgil. Ole ka ise julge küsima kõike, mis teemaga
seoses muret teeb.
7. Kui sa ei saa kokkulepitud ajal nõustamisele tulla, siis teavita kindlasti
telefonil 671 5909 või e-postil: noustaja@epikoda.ee
Lisainfo EPI Koja koduleheküljelt – www.epikoda.ee

Kehtestati Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord.
Põltsamaaa Vallavolikogu esindajateks valla haridusasutuste hoolekogudesse nimetati alljärgnevad isikud:
Adavere Põhikool – Jaan Aiaots;
Lustivere Põhikool – Margus Metsma;
Esku-Kamari Kool – Annika Kreitsman;
Põltsamaa Ühisgümnaasium – Ivo Eensalu;
Puurmani Mõisakool – Olev Teder;
Pisisaare Algkool – Reet Alev;
Aidu Lasteaed-Algkool – Reet Alev;
Põltsamaa Muusikakool – Evi Rohtla;
Lasteaed Mari – Erika Sari;
Põltsamaa Lasteaed Tõruke – Ene Külanurm;
Puurmani Lasteaed Siilipesa – Olev Teder.
Kuulati abivallavanem Karro Külanurme informatsiooni.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 17. mail 2018
Kamari seltsimajas.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on
leitavad Põltsamaa valla kodulehel (https://poltsamaavald.
kovtp.ee/)asuvas dokumendiregistris DELTA.
Vallavolikogu määrustega saab tutvuda ka elektroonses
Riigi Teatajas aadressil: www.riigiteataja.ee

ULVI PINT
vallasekretäri abi
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Põltsamaa ühisgümnaasium toetab iga õppija arengut
Iga laps on eriline ja vajab
mõistmist ja tuge õppimisel. PÜG-is on toimiv,
õpilase individuaalsust arvestav ja toetav tugiteenuste
võrgustik: eripedagoog, logopeed, õpiabiõpetajad, sotsiaalpedagoog-tugiteenuste
koordinaator, karjäärikoordinaator ja psühholoog.
Üldjuhul õpib erivajadustega õpilane üldklassis ning
lapse esmaste erivajaduste
märkajaks on klassiõpetaja,
aineõpetaja või klassijuhataja. Vajaduse korral saab õpilane õpiabitundides logopeedilist või ainealast (üldjuhul
matemaatikas) abi. Erijuhtumite puhul on võimalus
õppida ka väikeklassis.

Sotsiaalpedagoog Anu Pajo
Sotsiaalpedagoog jälgib
koolikohustuse täitmist, selgitab välja koolikohustusest
kõrvalehoidmise põhjused
ja kavandab meetmed nende kõrvaldamiseks, vajadusel kutsub kokku koostöövõrgustiku ja teavitab
omavalitsuse
lastekaitsetöötajat; tegeleb käitumis- ja
kohanemisraskustega õpilastega, lahendab ja lepitab
osapooli vägivalla ja kiusamise juhtumite korral. Peab
sidet kooli ja kodu vahel.
Sotsiaalpedagoog nõustab
nii õpilasi, õpetajaid kui ka
lapsevanemaid.

jused, koostatakse edasine
plaan ja sõlmitakse kokkulepped.
Aitame kujundada oma
tulevast tööalast karjääri

Psühholoog Karmen Maikalu
Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse
arengut mõjutavate tegurite
hindamine (testimine, vaatlemine,
intervjueerimine,
hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine,
konsulteerimine,
koostöö
lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute korraldamine õpilastele.
Psühholoog nõustab isikliku
elu ja õppetööga seotud probleemide, suhtlemisoskuste
omandamise ning enesehinnangu korrigeerimise puhul.
Psühholoog teeb koostööd
nii lapse, lapsevanema kui ka
õpetajaga. Tema töösse kuulub samuti koolikeskkonna
vaatlus, küsitluste tegemine
ja analüüsimine, väärtustades ja arvestades oma töös
eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimist.
Vajaduse korral kutsutakse kokku õppenõustamisnõukogu (ÕNN), mis pakub
õppe- ja psühholoogilist
nõustamist ning eripedagoogilist tuge nii lapsele, lapsevanemale kui ka koolis töötavale pedagoogile, toetamaks
õpilase edasijõudmist koolis ja toimetulekut edasises
elus. Ümarlauas selgitatakse
välja tekkinud raskuste põh-

Karjääriõpe on osa õppeprotsessist, milles osaledes
õpilane arendab teadlikkust
iseendast ning omandab
teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest.
Karjääriteenust osutavad
koolis karjäärikoordinaator,
psühholoog ja huvijuht. Karjääriteenuse kaudu aidatakse
õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu:
õppesuuna või valikainete
valikul;
oma tuleviku ja karjääri
planeerimisel;
eneseanalüüsi koostamisel;
valitud suuna sobivuses;
oma õpingute ühildamisel
töö või õppekavavälise tegevusega;
individuaalsel õppekaval
õppimise ja individuaalse
õppekava taotlemise kohta;
õppekavavälise tegevuse
või õppimise otsimise kohta;
vestlusteks valmistumisel
või gümnaasiumisse astumiseks.

edastamine
aineõpetuse,
ülekooliliste projektide, sh
karjääripäeva või -nädala
ning klassijuhatajatundide
kaudu.
Gümnaasiumis
toimub
karjääriõpetus järgmiselt:
10. klassi informaatikakursuse käigus koostatakse digitaalne arengumapp,
mida täidetakse nii karjääriõpetuse tundides kui ka iseseisva tööna;
10., 11. ja 12. klassis osalevad õpilased kooli karjääripäeval/karjäärilaadal, kus
riigi kõrg- ja ametikoolide
õpilased tutvustavad õppimisvõimalusi ja/või erinevate elukutsete ja erialade
inimesed räägivad oma tööst;
10.–11. klassis läbivad
kõikide suundade õpilased
KESA ehk karjääri-, majandus-ettevõtluse ja suhtlemisõpetuse mooduli, kus
omandatakse ka projektikoostamise algtõed;
10. ja 11. klassis käivad
õpilased töövarjupäeval oma
tulevasel erialal, põhjendatud vajaduse korral ka 12.
klassis;
10. ja 12. klassis toimuvad
individuaalsed karjäärivestlused, 11. klassis rühmavestlused;
10. klassi kevadel toimub
praktilise õppe päev Tartu ülikoolis ning 11. klassis
Tallinna tehnikaülikoolis.
TIIA mIKsoN
Põltsamaa ühisgümnaasium
õppealajuhataja

Karjäärikoordinaator Maive
Noodla
Põhikoolis toimub karjääriõpe
ja
karjääriinfo
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Foto Janel Palm

Tehnoloogiapäev PÜGis

18. aprillil toimus Põltsamaa ühisgümnaasiumis tehnoloogiapäev. Korraldajatele oli see juba neljas järjestikune
aasta üritust korraldada. PÜGi õppealajuhataja Tiia Miksoni sõnul toimus sel päeval mitu huvitavat esinemist Tartu
ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli jt juhtimisel. „Õpilastele
pakkus põnevust politseimuuseumi töötajate etteaste, kus
võeti näpujälgi ja tehti erinevaid katseid. Huvitav oli katsetada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, nagu näiteks
3D-pliiatsid. Vaimustuses oldi robootikast ning tudengite
psühhobuss pakkus põnevust katsetega, millega näidati,
kuidas on võimalik inimese aju ära petta,” rääkis Tiia Mikson toimunud päevast. Fotol katsetavad õpilased, kuidas
3D-pliiats töötab. PVL

TEADE

Põltsamaa vald aitab koostöös riigiga kohandada
puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.
Projekti esitamiseks on Põltsamaa vallavalitsusel vaja
kokku koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid.
Vallavalitsus ootab avaldusi kodude kohandamiste
soovidega hiljemalt 11. maiks 2018. Taotluse leiab Põltsamaa valla kodulehelt ja sotsiaalosakonnast ning selle
võib saata e-postiga aadressil info@poltsamaa.ee või tuua
paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Kontaktisik: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla,
telefon 5332 5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee

Logopeed soovitab
Soovitan tänapäeva kiire
elutempo juures lapsevanemal leida aega iga päev kasvõi 10 minutit koos lapsega
arendavaid mänge mängida
(“Alias”, “Reis ümber maailma”, “Tsirkus”, “Dobble”,
“Goki mängud” jne).
Kõne arengus on kindlad
seaduspärasused ja iga laps
areneb omas tempos. Lapse arengut võivad mõjutada
lootearenguhäired, raske sünnitus, lapse söömis- ja unehäired, samuti geenirikked. Tihti
võib selget ja täpset hääldamist takistada suurenenud
ninaadenoid, samuti kuulmislangus. Pean väga oluliseks lapsevanema koostööd
perearstiga, et varakult ennetada lapse arenguhäireid ja
koostada sobiv arenduskava.
Kõne- ja keeleoskuse hea
tulemuse annab lapsega koos
raamatute või multifilmide
vaatamine ning sisu kommenteerimine: kes, mida teeb;
kes käitub hästi/halvasti; asjade/tegelaste erinevuste ja
sarnasuste leidmine.

Mälu ja mõtlemist arendavad lihtsate liisusalmide, luuletuste (“Tii-tii tihane, vaavaa varblane” jms) lugemine.
Kasulikud on mitmesugused
rühmitamismängud värvuse,
suuruse, kuju järgi. Loogilist
mõtlemist arendavad harjutused, kus lapsel tuleb esemete reast leida mittesobiv
asi, nt masinate hulka ei sobi
supipott; sobitusharjutused,
kus tuleb leida, mis millega
kokku sobib (jänes+porgand,
kala+vesi jne). Selliseid arendavaid harjutusi võib leida
tegelusvihikutest (nt “Kumakese aastaegade vihikud”).
Suhtlemisoskust ja kõne
täpsust arendavad rollimängud, rütmilised liigutustega
salmid ja laulud (näiteks tuntud lastelaulud „Sepapoisid“,
„Põdramaja“ jt). Tänuväärsed õpetajad on klassikalised muinasjutud, mille sisu
edastamisel saab kasutada
erinevaid hääletoone ja intonatsiooni.
Hääldamise täpsustamiseks sobivad lihtsad suu- ja
keeleharjutused (hobuse kabjaplagina, notsu matsutamise,
lindude/loomade häälitsuste

imiteerimine, asjade veerema
puhumine).
Kui kõigeks selleks ei jätku aega või teadmisi, siis
soovitan tänapäeva kiire elutempo juures lapsevanemal
leida aega iga päev kasvõi
10 minutit lapsega mingit täringumängu mängida. Need
arendavad lapse tähelepanu,
loendamisoskust,
värvitaju, nägemis- ja kuulmistaju,
koostööoskust, kannatlikkust
ja mis kõige tähtsam – perekeskset turvatunnet.
Minu praktikas on olnud
juhtumeid, kus lapsevanemad õpetavad 2-aastasele
lapsele tähti ja numbreid,
mis polegi halb, kuid jätavad
unarusse sotsiaalsete oskuste
(eneseteenindus,
viisakusreeglid, koostöö jne) ja lapse
nägemis-, kuulmis-, liigutusja rütmitaju arendamise.
Vana tõde on, et käe ja
kõne areng on omavahel tihedalt seotud. Sõrmede ja käelihaste arendamiseks sobivad
pintsettidega toitude (makaronid, juurviljade lõigud jms),

väikeste asjade sorteerimine;
puslede kokkupanek, legodega ehitamine, joonistamine,
värvimine, rebimine, kleepimine, voolimine. Väga kasulik on randmega ringikujuliste liigutuste tegemine (lõnga
või nööri kerimine, ringide/
autorataste/planeetide joonistamine, pudelile korgi kinni/lahtikeeramine).
Tänapäeva lapsevanemad
on üsna interaktiivsed ja
teavad, kust vajalikku materjali leida oma laste arendamiseks. Soovitan otsida
Eesti Logopeedide Ühingu,
Eesti Lugemisühingu kodulehelt erinevaid linke, samuti
leiab põnevaid õppematerjale isetegemiseks Waldorfi
ja Montessori pedagoogikast
(https://montessorieesti.
wordpress.com/).
Logopeed-eripedagoog aitab last ja lapsevanemat,
•

kui laps ei hakka õigel
ajal rääkima või räägib
väga ebaselgelt;

•

kui lapsel pole suhtlussoovi;

•

kui 3–5-aastase lapse
kõnest puudub R, S, K;

•

kui laps väljendab
ümbritsevat ebatäpselt
või ei mõista teiste
kõnet;

•

kui tähtede ja numbrite
õppimisel on raskusi;

•

kui on raskusi lugemiseelsete oskuste
omandamisega: ei
kuule sõnas häälikuid,
ei suuda sõna häälida
ja lihtsaid sõnu kokku
sünteesida (o-nn, s-a-i,
m-a-i, e-m-a, o-n-u).

Lapsevanemad
saavad
oma lapse kõne arengu suhtes konsulteerida lasteaia või
kooli logopeediga. Samuti on
võimalus pöörduda Jõgeva
Rajaleidjasse ( 58860703 - üldtelefon) või Tartusse kliiniliste logopeedide poole. Täpsemat nõu ja abi tuleks küsida
ka oma perearstilt.
sIRJe sTRANDBeRG
vanemlogopeed-eripedagoog
lasteaed Mari
ja Põltsamaa ühisgümnaasium

Põltsamaa Valla Leht.
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Põltsamaa perearstikeskuse laiendustööd
algavad suvel
Viimasel ajal kuuleb tihti
tervishoiust rääkides, et vähendatakse esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja kaotatakse eriarstide vastuvõtte,
viidates vahendite kokkuhoiule või vähesele vajadusele. Selles osas on Põltsamaa
erand. Aasta-aastalt on siin
vastu võtvate eriarstide nimekiri pikenenud ja nüüd on
kavas perearstikeskuse laiendustööd. Põltsamaale planeeritud tervisekeskuse juurdeehitust on vaja perearstide
töötingimuste
parandamiseks. Samuti annab juurdeehitus paremad tingimused
hooldushaigla poolele, mis
saab enda kasutusse terve
juurdeehituse teise korruse.
Senisele 20 voodikohale lisandub veel 10 voodikohta ja
üks üksikpalat. Kogu juurdeehituse maht on ligi 1000 m2.
Põltsamaa Tervis SA juhi
Merle Mölderi sõnul eeldab
selliste suurte projektide ellu
viimine aastatepikkust tööd.
„Eelprojekti
kirjutamisega alustasime aastal 2015,
järgmisel aastal algatati detailplaneering ning osutus
võimalikuks kõrvalkruntide
ost. 2017. aastal sai Põltsamaa Tervis SA põhitaotlus
positiivse vastuse “Esmatasandi tervisekeskuste nüüdisajastamise” programmist.
Samal aastal kinnitati detailplaneering. Käesoleval aastal
saame optimistliku prognoosi korral ehitustegevusega
alustada pärast jaanipäeva.
Ehitustegevus võiks kesta
umbes 10 kuud ning sellele
järgneb aruandlusperiood
kuni üks aasta,“ annab Merle
ülevaate kogu projekti ajalisest kulgemisest.
Praegu asuvad perearstikabinetid Lossi tänav 49
kahekorruselise hoone esimesel korrusel. Osa nendest
ruumidest saavad peale
juurdeehituse
valmimist
enda kasutusse eriarstid.
Olemasolev haiglahoone ja
juurdeehitus on plaani järgi
ühendatud galeriiga. Labor
ja röntgen jäävad oma praegusele asukohale vanas hoones. Kavas on välja vahetada
ka röntgeniseade.
Hooldushaigla
poole
pealt läheb paremaks füsioteraapia teenuse osutamine
patsientidele. Füsioterapeut
tuleb oma tööruumidega

Dr Riho Pettai perearstikabineti pereõde Annely Sääsk teeb
vajaduse korral ka sünnimärgikontrolluuringuid.

Põltsamaa tervisekeskusekeskuse
eriarstide info
SA Põltsamaa Tervis eriarstide vastuvõttude
info ja registreerimine tel 775 1248; 5552 2151
NEUROLOOG AIME SEPPIUS
E 9.00–15.00, R 9.00–15.00
GÜNEKOLOOG RIINA LIMBERG
T 9.00–15.00, N 10.30–15.30
KIRURG JUHAN SUMENDU, TIIT VAASNA
E 9.00–14.00, K 13.00–17.00, R 9.00–14.00
PSÜHHIAATER LJUDMILLA VÄRE
E 12.00–15.30 ja N 8.00–12.00
Liikuva graaﬁkuga arstidele ja uuringutele registreerimine tel 775 1248
ENDOKRINOLOOG HELLA VIDES
NINA-KURGU-KÕRVAARST MAILE MEISTER, MARIS SUURNA
(1 x nädalas etteregistreerimisel)
REUMATOLOOG JEKATERINA SAAR
KARDIOLOOG TOOMAS JALAKAS
SONOGRAAFIA HEINDRICH LINDMÄE
Tervisekeskuses on võimalik teha järgmisi uuringuid: röntgen, ultraheli,
EHHO kardiograaﬁa, koormus-EKG, Holter-monitooring.
SYNLABi labor on avatud E, T, N, R kell 8–14. K kell 13–18
Füsioterapeut Eda Puide võtab vastu päevakeskuses
Lossi tn 47 tel 5551 7262.

Põltsamaa tervisekeskuse perearstide info

naabruses asuvast päevakeskusest üle uue hoone II korrusele, mis on hooldushaigla
poolega ühendatud galeriiga. See teeb võimalikuks ratastoolipatsientidega tegelemise, ilma et peaks patsiente
üle õue viima või vahendite
puudumise tõttu vähemaga
hakkama saama. Maja alumisele korrusele tuleb apteek, mis on tervisekeskuse
juhi sõnul igati loogiline lahendus.
Praeguste plaanide kohaselt peaks keskusesse üle tulema ka perearst Külli Paal,
kelle tööruumid asuvad
praegu Pisisaares. Tervisekeskuse projekti alla käib ka
Puurmani perearstikeskuse
filiaal, kus praegu käib samuti ehitustegevus. „Puurmani perearstikeskus peaks
valmima käesoleva aasta

augustis. Seal paranevad
perearsti
olmetingimused
ning ka hambaravi saab
omale ajakohased ruumid“
räägib Merle Mölder.
Kogu projakti (Põltsamaa
Tervisekeskuse uus hoone,
vana hoole I korruse renoveerimine ja Puurmani filiaal) maksumus on praegu
2 783 000 €, millest omaosalus on 1,7 miljonit. „Kui me
tahame piirkonnas pakkuda
oma inimestele parimat arstiabi, siis on kulutused vältimatud. Luues head töötingimused, on meil võimalik siia
tuua eriarste ka tulevikus,“
ütleb Merle.
Senised arengud on näidanud, et Põltsamaa vallas on
tervishoiuteenuste osutamine tänu tugevatele juhtidele
ja selgele visioonile aastatega vaid paremaks läinud.

Arstiabi on kättesaadav ning
eriarstidki suuremas osas
kohapeal olemas. Muret teeb
hetkel veel eakate inimeste
keskusesse jõudmine – ka
sellele probleemile loodetakse leida koostöös vallaga lahendus. Teisest linna otsast
või Annikverest tulijal on
jalavaeva üksjagu. Samuti
pannakse kohapeal südamele patsiendi korrektset käitumist: arstile tulekuks tuleks
kindlasti aeg kinni panna.
Kui mingil põhjusel aeg tühistatakse, siis tuleb sellest
kindlasti teada anda. Samuti
peaks eakal patsiendil kaasas
olema tarvitatavate rohtude
nimekiri. Ka nende rohtude,
mis on välja kirjutanud eriarstid, kuna nendest ei pruugi perearstil ülevaadet olla.
TAImI RAo

SA Põltsamaa Tervis teeb head koostööd Viljandi haiglaga
Koostöös Viljandi haiglaga alustatakse SA-s Põltsamaa Tervis lastepsühhiaatri
vastuvõttu selle aasta juunis.
Vastuvõtuajad on täpsustamisel ja avalikustame need
juuni alguses. Samuti on
lootust, et sügisest hakkab
Põltsamaa perearstikeskuses

vastu võtma taastusravi arst.
Seni on meie piirkonna
inimestel väga hea võimalus
Viljandi haigla taastusravikliinikus pakutavaid teenuseid kasutada Viljandis
kohapeal.
Viljandi Haigla pakub
taastusraviarsti vastuvõttu

ja füsioteraapiat, tegevusteraapia, logopeedilist ravi,
psühholoogilist ravi, vesiravi, lümfiteraapiat, massaaži,
erinevate aparaatse füsioteraapia võimalusi, soojaravi,
soolaravi, valgusravi. Kõigi
nende võimaluste kasutamiseks on vajalik arsti saatekiri.

Samuti on Viljandi haiglas
suurepärane
järelraviosakond, kus ravitakse patsiente näiteks peale liigesevahetusoperatsiooni või insulti.
Selleks vajalik arsti saatekiri.
Teenus on Eesti haigekassa
kulul.
PVL

Riho Pettai perearsti kabinet
Kabinet on avatud E, T, N, R kell 8.00–16.00, K 10.00–18.00
Arsti vastuvõtt E, T, N, R 8.00–14.00, K 14.00–18.00
Õde Annely Sääse vastuvõtt
E, T, N, R 8.00–12.00, K 10-14.00
Õde Mari Karhu vastuvõtt
E, T, N, R 12.00-16.00, K 14.00–18.00
Imikute vastuvõtt neljapäeval 11.00–14.00
Telefonikonsultatsioonid iga päev kell 14.00–14.30
Vastuvõtule registreerimine tel 775 1148
e-mail: rire2@hot.ee
Inna Lindmäe perearstikabinet
Vastu võtavad dr Tiia Pariis ja Dr Inna Lindmäe
Kabinet on avatud E, T, N, R kell 8.00–16.00, K 10.00–18.00
Imikute vastuvõtt neljapäeviti
Õde Piibe Haabi vastuvõtt E, T, N, R 12.00–16.00, K 14.00–18.00
Õde Aivi Smirnofﬁ vastuvõtt E, T, N, R 8.00–12.00, K 10.00–14.00
Telefonikonsultatsioonid iga päev kell 8.00–9.00 ja 13.00–15.00
Vastuvõtule registreerimine tel 775 2036
Milvi Silla perearstikabinet
Vastu võtavad dr Milvi Sild ja dr Tiia Pariis
Kabinet on avatud E,T,N,R kell 8.00–16.00, K 10.00-18.00
Imikute vastuvõtt neljapäeval 10.00–13.00
Õde Merle Maiste vastuvõtt E, T, N, R 1210.00–14.00, K 14.00–18.00
Õde Maidi Mitti vastuvõtt E, T, N, R 10.0–14.00, K 14–18.00
Vastuvõtule registreerimine tel 775 1475
Perearst Helgi Luige perearstikabinet
Vastu võtavad dr Andres Kärp, abiarst Katrin Villem ja asendusarst Terje Luik
Kabinet on avatud E,T,N,R kell 8.00–16.00, K 10.00-18.00
Arsti vastuvõtt E, T, N, R 9.00–14.00, K 14.00–18.00
Pereõed Asta Pärna ja Kaja Viks võtavad vastu E, T, N, R 8.00–16.00
K 12.00–18.00
Telefonivastuvõtt E, T, K, N, R kell 13-15.00
Vastuvõtule registreerimine 775 1692 või 5303 6633 e-mail: poltsamaa.
perearst@gmail.com
Väljaspool telefoniaega vastatakse telefonile võimaluse korral.
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Murumemmedel on põhjust peoks!
Murumemmed on 25 aastat koos tantsinud ning plaanivad suvel, 29. juunil Esku
külas püsti panna suure peo.
Jaanipäeva after party, nagu
nad ise naeravad. Õnne soovima ja jalga keerutama oodatakse kõiki valla inimesi,
külarahvast, eakaid rahvatantsijaid, häid naabreid Pilistvere tantsurühmast ning
sõprusrühma Saaremaalt.
Eskus tegutseva eakate
tantsurühma Murumemmed
tegevuse alguseks loetakse
1. aprilli 1993. Toona kokkutulnud tantsijad ei mõelnud
kindlasti selle peale, et järgneval 25 aastal pakub rahvatantsukollektiiv tantsulusti
pea neljakümnele tantsijale.
Praegu on rühmas 13
tantsijat. Noorimad neist
praegune juhendaja Terje ja
tantsija Sirje, vanim aga 82.
aastane Mai Rennit, kelle sile
palg ja kerge jalg küll soliidset iga aimata ei lase. Mai on
rühmas tantsinud asutamisest alates ning meenutab:
„Meie kokkukutsujaks oli
Loniida Bergmann. Vajadus isetegemise järele oli nii
suur. Juhendajaks hakkas
meile rahvatantsukogemustega Mati Kivi, keda täna
enam meie seas ei ole.“
Matit meenutades märgib Eevi Neilant, kes samuti
asutamise aegadest rühmas
tantsinud, et Mati oli mahlaka ütlemise ja konkreetsete õpetamise maneeridega
juht. „Kui me olime tublid,
siis olime tema jaoks alati
„tüdrukud.“ Siiani on meeles, kuidas ta ükskord pealinna esinema minnes ütles,
et toob maatüdrukud linnapoistega tantsima. Need linnapoisid olid rohkem küürus, kui meie,“ naerab Eevi.
Sellele ajale iseloomulik oli,
et ei kasutatud saateks makimuusikat. Ikka kapell pidi
mängima, siis oli juhendaja
rahul.
Pärast Matit tuli meile
juhendajaks tema abikaasa
Kaja Kivi. Kooskäimine jätkus ja jätkusid ka traditsioonid. Igal võimalusel esineti
maakonna ja valla üritustel.
Memme-taadi tantsupidu oli
iga-aastane suurem maakonnaüritus. Käidi külas sõprus-
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Laulukarussell 2019
Põltsamaa linna eelvoor

Noorim vanuserühm koos oma õpetajatega.

Tüdrukud on sama kaunid, kui 25 aastat tagasi.

Foto Taimi Rao

Keskmine vanuserühm koos oma õpetajatega.

Murumemmed ja Mati Kivi.

rühmadel ja peeti head sidet
nii valla kui Jõgevamaa kultuuriasutustega. Endiselt on
igal aastal tavaks käia vähemalt korra kuskil ringreisil,
peetakse ühiseid sünnipäevasid ja tähistatakse üheskoos jõuluootuse aega.
Praegune Murumemmede juhendaja Terje Kiipus
sattus tantsijate juurde keerulisel ajal. Paar aastat oldi
selleks ajaks omapäi toimetatud ja peeti laialimineku
plaane. Terje ise on eluaeg
tantsimisega tegelenud ja
peab üsna loomulikuks, et
nüüd juhendajaametit proovib. Oma särtsaka ja rõõmsa olekuga hoiab ta rahvatantsijaid samal lainel. Mai
Rennit arvab, et iga rühm
on ikka oma juhendaja nägu.

JÕGEVAMAA MEENETE
KONKURSS 2018
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
koostöös Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vallaga
kutsub kõiki aktiivseid kunstnikke ja loomeinimesi
osalema meenete konkursil.
Konkursile oodatakse suveniire, mis rõhutavad
Jõgevamaa kolme piirkonna omapära, on huvitavad,
esteetilised ja kergesti piirkondade identiteediga seostuvad.
Konkursi algus 2. aprillil 2018
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 11. juuni - 15. juuni
2018
Võitjate väljakuulutamine 26. juunil 2018.
Loe täpsemaid tingimusi konkursi juhendist

Foto Erakogu

„Terje juhendamisel algab
tantsutrenn meil ikka soojategemisega. Seda moodi
meil varem ei olnud, praegu
aga, ei kujuta teisiti ettegi,“
ütleb ta.
Juhendaja Terje ei ole kiidusõnadega kitsi: „Tantsijad
on ikka nii tublid ja väga
hästi õpivad uued asjad selgeks. Read on sirged ja näod
rõõmsad. Tegelikult me olemegi kõik väga rõõmsameelsed.“
25 aasta jooksul on koos
tantsitud erinevates paikades. Praegu ollakse väga
tänulikud Esku kooliperele, kelle lahkel nõusolekul
kasutatakse kooskäimiseks
kooli saali. „Oleme tantsinud igasugustes oludes. Küll
Esku garaažides ja töökoja

õuel, söökla saalis, kooli õuel
ja isegi korteris. Ajaga on
riidedki räbalaks tantsitud.
Nüüd otsibki rühma juhendaja võimalust uute rahvariiete hankimiseks. „Kõige
rohkem on ajaga kannatada
saanud seelikud ja põlled.
Kingadki peaks olema kõigil
juba uued,“ arvab Terje.
Need veerandsada aastat
koos tantsimist on toonud
osalejatele palju häid mälestusi ja rõõmsaid hetki.
Murumemmed ise usuvad,
et pisikestest muredest saadakse üle, põhiline ikka, et
jätkuks lusti koos käia ja traditsioone elus hoida.
TAImI RAo

11–13-aastased koos oma õpetajatega.

Fotod Keiu Kess.

“Laulukarusselli 2019” Põltsamaa linna eelvoorus osales
15. aprillil 48 last. Võistu lauldi kolmes vanuserühmas: 3–7-,
8–10- ja 11–13-aastased lapsed. Jõgeva maakonna vooru lähevad žürii otsusega Eliis Roos, Ketriin Tõnson, Melissa Maikalu, Sandra Eliise Rump, Pent Matti Mets ja Anel Volmer.
Suur tänu kõigile vahvatele ja tublidele laululastele ja nende õpetajatele!
Lapsi õpetasid: Tiia Kaeramaa, Katre Koppel, Marje Heiskonen, Mai Joorits, Meeli Nõmme ja Hille Martin.
Jõgeva maakonna “Laulukarussell 2019” eelvoor toimub
Mustvee kultuurikeskuses 20. mail.
KeIU Kess
rahvakultuurispetsialist

Põltsamaa Valla Leht.

Nr 5 Aprill 2018

7

Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Kuidas Põltsamaal Euroopa helget tulevikku kavandati MTÜ Esku Gym tegutseb
terve küla heaks
Põltsamaa jõe kaldal,
kohe gümnaasiumi kõrval
seisab pargi servas vana
uhke maja – Uue-Põltsamaa
mõisa härrastemaja. „Uueselle nime ees viib meid aastasse 1750, siis jagati Põltsamaa lossile kuulunud maad
nii, et jõe paremkaldale jäi
Vana- ja vasakkaldale sai
Uue-Põltsamaa mõis, saksakeelsed nimed vastavalt
Schloß-Oberpahlen ja NeuOberpahlen. Enne jagamist
kuulusid kolm kihelkonda
– Põltsamaa, Pilistvere ja
Kolga-Jaani – kõik Heinrich
Claus von Fickile, Peeter I
riiginõunikule. 1750. aastal
aga Fick suri ning maad jagati tema viie tütre vahel.
Sophie Elisabeth sai Võisiku, Maria Friederike Eistvere, Beata Regina Adavere,
Aurora
Vana-Põltsamaa
ning Christina Uue-Põltsamaa.
Pere
noorim
tütar
Christina oli 1746. aastal
abiellunud
Viru-Nigula
kihelkonna Andja mõisast pärit noormehe Jakob
Heinrich von Lilienfeldiga,
Kui 30-aastast ja juba väga
mitmekesise elukogemusega inimest noormeheks
võib nimetada.
Lilienfeldid olid algselt
pärit Rootsist, nime Lilliefelt
oli Lars Larsson Modularile
andnud kuninganna Kristiina 1650. aastal seoses Rootsi
aadlimatriklisse kandmisega. Saksakeelne nimi kanti
1746. aastal Eestimaa aadlimatriklisse. Andja mõisas
Viru-Nigula kihelkonnas
olid sündinud kokku neli
venda ja üks õde Lilienfelde. Kaks venda langesid
sõjas, kuid Carl Gustav
ning Jakob Heinrich tegid
karjääri Venemaa valitsejannade Anna Ivanovna ja
Anna Leopoldovna (Anna
von Braunschweig) õukondades.
Jelizaveta Petrovna (keisrinna Eliisabeti) troonipärija
Holstein-Gottorpi hertsog
Karl Peter Ulrich, tulevane
Peeter III, nimetas Lilienfeldi oma ehk Holstein-Gottorpi riiginõunikuks ning
seejärel salajaseks saatkonnanõunikuks. Carl Gustavi abikaasa intriigide tõttu
tabas aga vendi Jelizaveta
Petrovna karm kättemaks.
Vanem vend hukkus pagendatuna Jakutskis, noorem kutsuti 1743. aastal
Pariisi-saatkonnast tagasi
ning anti valida, kas pagendus Hiiumaal või sõjavägi.
Jakob Heinrich valis pagenduse.
Varsti, 1746. aastal, abiellus Jakob Heinrich Põltsamaa lossihärra Heinrich
von Ficki noorima tütre
Christinaga ning nelja aasta
pärast sai temast Uue-Põltsamaa ja Kaavere mõisa
omanik ning siin veetis ta
pea kogu ülejäänud elu, ligi
40 aastat. Ta osales Põltsamaa industrialiseerimises
ja asustamises lõppkokku-

võttes isegi edukamalt kui
lossiomanikust
kälimees
Lauw. Erinevalt Lauw’st ei
läinud tema ärid pankrotti
ning ka tema perekonnanime kandjad jäid Põltsamaale kuni 1939. aastani.
August Wilhelm Hupel
on kirjutanud:
“Jõe teisel kaldal lossi
vastas asub Uue-Põltsamaa
mõis, mille nüüdne omanik,
härra salajane saatkonnanõunik von Lilienfeld kivihoonetega väga toredasti
välja on ehitanud.”
Juhan Maiste kirjutab
häärberi kohta nii: “UuePõltsamaa härrastemaja on
ühekorruseline, barokselt
nõgusa poolkelpkatuse ja
tihedalt pilastritega liigendatud fassaadidega ehitis.
Saal on kaunistatud 18.
sajandile iseloomulikult –
puitraamistuses
tahvlite,
peenelõikelise hammaskarniisi, kanneleeritud friisiga.
Saali nurkadesse on paigutatud valgetest kahlitest
ampiirstiilis ahjud.”
Wilhelm
Stavenhagen
kirjeldab kogumikus „Album Baltischen Ansichten”
Uue-Põltsamaad: “Ilusad
aiad, alleed ja saar jõe keskel – missuguseid varjulisi radu, pärnade sõõre,
meeldivaid puhkekohti,
orvasid, haljaid lehtlaid,
läbipaistmatuid tihnikuid
ja muid huvitavusi see
pakkus. Kõikjal lõikus läiklevaid ojasid ja tiike sesse
maastikku, mis oli tervikuks ühendatud kaarsildade abil – muutsid kogu selle
paikkonna ööbikute eluasemeks.”
Uue-Põltsamaa
maadel jõe vasakkaldal tekkis käsitööliste asula ehk
Hakelwerk, see algas Suure silla juures vesiveskiga
ning kulges üle praeguse
Roosisaare edasi piki Jõgeva maanteed. Mõisa tootmishooned paiknesid häärberist rohkem ülesvoolu.
Lisaks tavapärasele mõisatoodangule tehti siin nisujahust puudrit. Kui aga Torma kirikhärra Johann Georg
Eisen von Schwartzenberg
õpetas puudrit hoopis kartulitärklisest valmistama,
langesid tootmiskulud ja äri
hakkas eriti hästi minema.
J. H. von Lilienfeld sai
hästi hakkama oma mõisaga, ta oli major ning salanõunik, kuid kas tundis
ta puudust õukonnaelust
Peterburis, saatkonnaelust
Pariisis? Kas ta tahtnuks
olla riigiasjade otsustamise
juures? Kindlasti tundis ta
vastutust riigi hea käekäigu
pärast, see vastutustunne
oli Põltsamaal lausa traditsioon. Lilienfeldi äi Heinrich Claus von Fick tahtis
meie kolmest kihelkonnast
luua näidisasumi, mille Venemaa valitsejad saaksid
kogu impeeriumi arendamisel eeskujuks võtta. Tsaar
Peetri varane surm ning
Katariina I trooniletõus ei
lasknud Fickil oma plaane
teostada, hiljem saatis Anna

Esku töökojahoones olev jõusaal on avatud kõigile huvilistele.

Jakob Heinrich von Lilienfeld.

Ivanovna ta lausa Siberisse, kus humanistlik ja edumeelne mees asus jakuutide
saatuse kergendamise nimel tegutsema. Väimehed
jätkasid äia tööd nii Põltsamaa arendamisel kui maailma parandamisel. Hiljem
on ju vastutusekoorma oma
riigi paremaks muutmise
eest oma kanda võtnud ka
Ficki vanima tütre Sophie
ning Peeter I järeltulija, nende ühine tütretütrepoeg,
Võisiku omanik Timotheus
Eberhard von Bock, kuulus
Keisri hull. Perekonnaviga
see vastutusevõtmine.
Lilienfeldi ja tema kälimehest lossiomaniku Woldemar Johann von Lauw
ajal sai Põltsamaast Liivimaa suurim majanduskeskus Riia järel, vaid Räpina
paberivabrik oli veel nimetamist väärt, nagu kirjutatakse. Põltsamaast sai ka
kultuuri ning rahvavalgustuse keskus, siin elasid pastor August Wilhelm Hupel
ja doktor Peter Ernst Wilde,
tihedalt suheldi Rutikvere
mõisnike von Pistohlkorside perega. Iga mees andis
oma panuse riigi ja kohaliku maarahva heaks.
Jakob
Heinrich
von
Lilienfeld oli filosoof, näitekirjanik ja juhuluuletaja.
Tema sulest pärineb esimene Liivimaa komöödia –
naljamäng „Uusaastasoov“
(Der Neujahrs-Wunsch) ilmus 1758. aastal. Selles näidendis on tegelasteks Liivimaa aadlikud ühes nukras
Liivimaa mõisas nimega
Sorgental ehk eesti keeles
Mureorg. Nad on tülpinud
oma igapäevaaskeldustest
ja neid muserdab bürokraatia, harimatud naabrid
pole mitte see seltskond,
kellega neil oleks huvitav
aega veeta, kultuursemad
keskkonnad aga on kaugel.
Kuid siis saabub aastavahetuseks koju perepoeg ja
pärast mõningaid lõbusaid
sekeldusi saavad kõik aru,

kuidas oma elu paremini
korraldada. Soe süda ja rõõmus meel ning omasuguste
inimeste seltskond – see on
elus kõige olulisem. Elame
vaid korra ja kahju oleks
seda elu tühja töö, asjatute
tülide ja nääkluste peale ära
kulutada.
Kindlasti aitab Lilienfeldi näidend meil mõista,
mismoodi elati 18. sajandi
keskel nii Põltsamaal kui
ka mujal ümbruskonnas.
Lilienfeldi satiiriliste näidendite ja mõne filosoofilise
traktaadi tekstid on meie
muuseumis olemas, sealt ka
teadmine, mida ta maailma
asjadest arvas. Teoses „Uus
riigiehitus“ (Neues StaatsGebäude) pakkus ta ühena
esimestest autoritest välja
idee, et Euroopa riigid võiksid ühineda. Ühinemise põhieesmärgiks oleks sõdade
ärahoidmine, tüliküsimused lahendataks üle-euroopalises kohtus. Mõistusega
inimesed suudavad ju omavahel vesteldes kõiki rahuldava tulemuseni jõuda. Eks
18. sajand oli selline mõistuse võidukäiku uskumise
sajand.
Sõda pole õiglus, kirjutab Lilienfeld, sõjavõit
sõltub õnnest. Iga sõja lõpus peetakse rahukongress
– võiks siis ju sõja vahele
jätta ja kohe kongressi pidada. Kutsutagu kokku
kristlike valitsejate kongress, kes sõlmivad üldise
rahukokkuleppe. Euroopas
moodustatagu rahvuste tribunal, millesse kuulugu 69
isikut, kelle otsusele ka kõik
valitsejad vabatahtlikult alluvad nagu on kirikukontsiil paavsti juures.
Järgneb maikuu ajalehes

Rutt Tänav

Esku noored Gedtlin Tõniste ja Lenard Moroz on
spordihuvilised, kelle eestvedamisel rajati kunagistesse töökoja ruumidesse jõusaal. Noorte eestvedamisel
on külaelu täienenud ühe vaba aja veetmise viisi võrra.
Mõtted, et Eskus võiks olla jõusaal mõlkus neil varemgi, kuid kaks aastat tagasi otsustasid nad ainult
mõtlemise lõpetada ja asusid tegutsema. Nimelt hakati
uurima, mis võimalused on, et midagi sellist siiakanti
teha. Kui varemad projektide kirjutamise kogemused
neil puudusid, siis nüüd tuli sellega tegelema hakata,
sest muudmoodi poleks see reaalsuseni jõudnud. Nii
otsitigi ruumid ja kui need leiti, kirjutati projekt KÜSKi.
Esimesel aastal sealt positiivset vastust kahjuks ei tulnud. Teisel aastal läks hästi ja ruumi remondiks saadi
toetust.
MTÜ Esku Gym eestvedajad Gedtlin Tõniste ja Lenard Moroz avasid käesoleva aasta jaanuari lõpus
pidulikult ajakohase sisustusega jõusaali. Siia on oodatud kõik spordihuvilised, kes naudivad jõusaalis
treenimist.
Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSKi) toel tehti
ruumides remont ning sisustuse täiendamiseks soetati
hantliriiul. Treeninguvahendite soetamisel on suuresti abiks olnud kohalikud tööandjad ja ettevõtjad. Palju
on abi olnud vabatahtlikest toetajatest, kes on reageerinud Facebooki üleskutsetele. Esku jõusaali ühekordne
külastus maksab 1,5 eurot, kuupilet 15 eurot. Jõusaali
kohta saab lisainfot ja ennast saalikasutajana kirja panna Facebooki vahendusel. Asutajate sõnul on praegu
veel probleemiks pesemisvõimaluste puudumine, kuid
ka see mure loodetakse õige pea lahendada.
Esku jõusaalis on olemas stepper, kaks crosstrainer’it,
spinninguratas, jooksulint, trenažöörid selja-, kõhu- ja
jalalihastele, kahte tüüpi hantlid ning veel mõned jõumasinad. Olemas on varbsein ja poksikott. Eraldi on
rajatud tõstepõrand, kus saab kangile paigaldada kuni
450 kilogrammi raskusi. Jõusaali sisustus täieneb pidevalt.
Gedtlini sõnul on neil siiralt hea meel, et nende ettevõtmine on leidnud nii palju toetust. „Meie ühine
eesmärk on panustada meie oma inimeste tervisesse.
Vähemtähtis ei ole siinkohal noortele tegevuse pakkumine” ütleb ta. Kõigele lisaks loodab MTÜ Esku GYM
maikuus vabatahtlike noorte abiga staadioni kõrval
oleva võrkpalliplatsi korda teha.
Sportliku tegevuse pakkumisel lüüakse kaasa ka suveüritustel. Noorte sõnul on jaanipäeval plaanis välja
selgitada külade rammumees, lisaks veel sangpommi
rebimine ja ka rinnalt surumine korduste peale. Kaks
aastat on jaanipäeval korraldatud Eskus jalgpalliturniiri. Ka sel aasta on plaanis pidada maha üks korralik
küladevaheline mõõduvõtmine. Auhinnad on mehised
ja lapsed saavad autasustatud. Lisaks liigub ringi ka
rändkarikas, kuhu peale läheb igal aastal võitnud küla
nimi. Aasta lõpupoole kavandatakse mõõduvõtmist
rinnalt surumises.
MTÜ Esku Gym kutsub kõiki spordihuvilisi kaasa lööma nii suveüritustel kui ka iga päev jõusaali
kasutades.
Taimi Rao

Põltsamaa Valla Leht.
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KULTUUR JA VABA AEG
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
4.05 kell 16 Põltsamaa valla noorimate kodanike ja nende vanemate
vastuvõtt. Vastuvõtt on kutsetega 2017. aastal sündinud lastele ja
nende vanematele.
13.05 kell 13 emadepäeva kontsert
17.05 kell 18 Põltsamaa ühisgümnaasiumi kevadpidu
22.05 kell 18 lasteetenduste õhtu
26.05 kell 14 rahvakultuuri päev
PAJUSI RAHVAMAJA
10.05 kell 19 Teoteatri etendus “Topeltwoody”
12.05 kell 17 Pajusi teatri lastestuudio laager ja esietendus “Kapsapea”
18.05 kell 16 Eesti Vabaõhumuuseumi seminar “Vana maja”
20.05 kell 17 salongkontsert Duo Telluur ja Anne-Mai Tevahi
26.05 kell 19 Pajusi Teater “Nii inglispärane”
27.05 kell 19 Pajusi Teater “Nii inglispärane”
PUURMANI RAHVAMAJA
1.05 kell 11 1. mai jalgpalliturniir Puurmani staadionil
05.05 kell 20 tantsuõhtu/stiilipidu Lutsu Suve ainetel
26.05 taekwondo-võistlused

Liia Lust

konsultatsioon ja nõuanne
Maamajanduse konsulent Liia Lust abistab
ÜPT toetuste täitmisel e-prias Põltsamaa vallamajas
Viljandi mnt 3 saalis.
Põltsamaal nõustan 3.; 7.; 10.; 14.; 17. ja 21. mail.
2018 . aastal saab toetusetaotlusi esitada ainult
e-keskkonnas.
Aeg palun broneerida telefonil 523 5115 või
liia@kamari.ee.

Põltsamaal on võimalik ujuda ja sauna
külastada
Põltsamaa vanas EPT hoones asuv ujula on avatud
kütteperioodi lõpuni ja sealt edasi umbes nädala
jagu. Siis jääb ujula pool külastajatele suletuks.
Sauna kasutamise võimalus jätkub suvel. Puhkuste
perioodil planeeritakse kahenädalast pausi –
sellest teavitatakse külastajaid, kui kuupäevad on
selgunud.
Sauna saab külastada:
reedetil kell 13–16 meestesaun
kell 17–21 naistesaun
Laupäeviti kell 13–16 naistesaun
kell 17–21 meestesaun
Soodusaeg on T, K, N kell 21–22.
Sauna ja ujula pilet on 3,5 eurot ja kui soovitakse
pikemat külastusaega kui 2 tundi, siis on pileti hind
4,50 eurot.
Soodusajal maksab sauna ja ujula külastamine 2,3
eurot.

05.04 Eha Mäll
05.04 Villu Ojassalu
06.04 Iivi Tuvike
06.04 Lembit Paal
09.04 Endel Kiisk
13.04 Andres Koern
19.04 Helje Tamme
25.04 Tiia Vahter

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

PÕLTSAMAA MUUSEUM
19.05 kell 18–23 muuseumiöö “Öös on pidu!”
19.05 kell 16–22 raku-keraamika põletus “Öös on pidu!”
KESK-EESTI KUNSTIGALERII PART
21.05 kell 15 Juhani Järvinen /Soome/ isikunäituse avamine. Näitus
jääb avatuks kuni 31.07
AIDU KOOL
05.05 kell 12 Pajusi piirkonna “Laulukarusselli” eelvoor

Taotluste esitamise aeg 2.05–21.05.

KÜLASELTSID JA MTÜ-D

Palun kontrollida ID-kaardi ja sertiﬁkaatide kehtivust.
e-pria ei võimalda 2018. aastast alates siseneda läbi
pangalingi.

LUSTIVERE KULTUURIMAJA
5.05 kell 11 “Teeme ära!” talgud Lustivere kultuurimaja
11.05 kell 19 emadepäeva kontsert. G. Otsa laule esitab Rainer Vilu

Nõustamine 2 tunni ulatuses on tasuta.

PAJUSI KÜLA SELTS
05.05.2018 “Teeme ära!” talgupäev Pajusi pargisja külamaja ümbruses
18.05.2018 vestlusring “18 a külaseltsi” Pajusi külamajas

Volbriöö

„Lustsuu 2018”
valimistega
Lustivere kultuurimaja
välilaval
30. aprillil kell 19
Toimuvad nõiakatsed ja parima nõia valimised
Rahvast naerutavad külalised Tabiverest
Pilet 2.- kostüümides tasuta.

Palju õnne valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!

PUURMANI LOSS
29.05 kell 16 laulukoori Oma Rõõm ja sõprade kevadkontsert

KIRIKU TEATED
KURSI KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 13
Kursi pastoraadi saalis.
Alates 29. aprillist 2018 teenib kogudust õpetaja Esa Luukkala,
tel 5811 3195 esa.luukkala@gmail.com
Lähem info Kristjan Luhamets tel 5399 6180
EELK PÕLTSAMAA NIGULISTE KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.
Piiblitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 10 kiriklas
Pühapäevakool toimub reedeti kell 17 kiriklas
Lisainfo kantseleist tel 522 3368.

Märts 2018
Sünnid Põltsamaa vallas
Siim-Robin Pärn
Kristofer Koho
Egeli Kiipus
Brenda Bergmann
Kaupo Kolbin
Ar� Mar�s
Mia Rianna Kull
Säde- Lee Targama
Heinar Küla
Laura Pärnasalu
Henri Kõressaar

Lahkusid meie seast
Maimo Raudpuu
Erich Rebane
Endel Simon
Linda Kool
Jaak Toome
Elga Vaht
Venda Rajavere

Laurete Roos

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa

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

Tiraaž 4400
Trükk ja küljendus: OÜ Vali Press
Kojukanne: Omniva

Õie Elvak
Pavlina Koitla
Peeter Protas
Harry Tarve
Rein Läll
Maie Kuldmaa

