Põltsamaa Valla Leht
President Kersti Kaljulaid külastas
Põltsamaa valda

UUDIS

Põltsamaa vald saab uue
arengukava

3.–4. mail viibis president Kersti Kaljulaid
visiidil Jõgeva maakonnas. Visiiti alustas
ta Jõgeva maakonna
idapiirilt Mustveest
ning teisel päeval kohtus Põltsamaa vallavolikogu esimehe ning
vallavanemaga.

Üheskoos külastati Põltsamaal asuvat E-Piima
juustutootmise
tehast,
tootmismahtude poolest
ühte Eesti suuremat.
E-Piima Põltsamaa meierei juht Uno Saks ja
ﬁnantsjuht
tutvustasid
presidendile piimasaaduste, sh juustu valmistamise
mahtusid ning näitasid
Põltsamaal asuvat tootmiskompleksi. Vestluses
kerkis esile, et Eesti üks
suuremaid muresid on
see, et me ei suuda ise
kogu piima ära kasutada.
Umbes üks kolmandik siin
toodetud piimast rändab
piiri taha, kus sellest valmivad siis või, juust või
piimapulber.
E-Piima külastamise järel
suundus president edasi
Põltsamaa ühisgümnaasiumi, kus kohtuti kooli
direktori Aimar Arulaga
ning räägiti kooli edusammudest küberkaitse suuna
arendamisel. Kersti Kaljulaid märkis, et on vägagi
tervitatav, et küberkaitse on võetud Põltsamaa
ühisgümnaasiumis eraldi
teemana
õppekavasse.
„Põltsamaa gümnaasium
oli esimene kool Euroopas,
kes rakendas küberkaitset
eraldi teemana õppekavas.
Täna on see väga päevakohane ja vajalik suund hariduses,“ rääkis president.
Samuti arvas ta, et ka riigikaitse õpetamine võiks
olla koolide õppekavades.
„Tähtis on teada kriisi
tekkides, kus on ravimi-,
toidu- ja joogiveevarud,“
ütles Kersti Kaljulaid.
Tema arvates võiks ka riigikaitse olla koolide õppekavas, küll valikainena,
kuid see oleks kindlasti
vajalik.
Visiidi käigus rõhutas riigipea kolmanda sektoriga
arvestamise praktilist vajadust ning pani otsustajatele südamele, et praegu
on just õige aeg tegeleda
riigi poolt pakutavate töö-

E-Piima tegemiste kohta jagas presidendile selgitusi Põltsamaa meierei juht Uno Saks.
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Foto Taimi Rao

Põltsamaa vallavalitsuse eestvedamisel
viidi maikuus läbi mitmeid küsitlusi ja teemaseminare, kus kogutud inimeste mõtted
kasutatakse Põltsamaa vallale uue arengukava koostamiseks.
Kokku toimus 7 teemaküsitlust ja 8
seminari.
1. Keskkonnavaldkonna hindamine.
Küsitlustele vastanuid 145, seminaril osales 19 inimest.
2.
Noorsootöö ja haridusvaldkonna
hindamine. Küsitlustele vastanuid 71, hariduse seminaril osales 34 ja noorsootöö
seminaril 14 inimest.
3. Kultuuri ja vaba aja tegevuste hindamine. Küsitlustele vastanuid 59, seminaril
osales 28.
4. Spordi- ja tervisedenduse (liikumisharrastuse) valdkonna hindamiseks. Küsitlustele vastanuid 119, seminaril osales 23.
5. Turismivaldkonna hindamine. Küsitlustele vastanuid turismiteenuse pakkujate
poolt 35 ja üldise küsitluse „Põltsamaa kui
turismisihtkoht“ kohta 265, seminaril osales 18 inimest.
6. Ettevõtlusvaldkonna hindamiseks.
Küsitlustele vastanuid 73, seminaril osales
17 inimest.
7. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste hindamiseks. Küsitlustele vastanuid 78, seminaril osales 23 inimest.
Küsitluste ja seminaride kokkuvõtted
on tutvumiseks leitavad valla kodulehelt.
Kõikide küsitluste ja seminaride lõpuüritusena korraldatakse Põltsamaa valla
visiooniseminar 31. mail Põltsamaa kultuurikeskuses. Üritusel loositakse välja ka
Apollo kinkekaardid küsitlustele vastanute
vahel. Juunis jätkame seminaridega arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia
koostamiseks. Arengukava avalikustamine
toimub augustis-septembris.
Täname kõiki, kes võtsid vaevaks anda
oma panuse arengukava koostamise heaks.
Loodame, et seeläbi saame luua sellise
arengukava, mis arvestab päriselt elanike
huve ja piirkondlikke eripärasid.

KRiSti KlaoS
arengu- ja planeerimisosakonna
juhataja

PÕLTSAMAA VALLA
ARENGUSEMINAR

Põltsamaa kultuurikeskuses
31. MAIL 2018
15.30–16.00 tervituskohv
16.00–17.00 sissejuhatus ja e�ekanded

Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula näitas presidendile huvitavamaid sissekandeid kooli
külalisteraamatusse. Ka president Kaljulaid jättis raamatusse read enda poolt.
Foto Taimi Rao
de ning teenuste üle vaatamisega. Rääkides sotsiaalse kaitse tagamisest,
toonitas Kersti Kaljulaid,
et nõrgemate märkamine, toetamine ja aitamine
on meie esmane kohus.
Omavalitsuste
ülesanne on tagada iga inimese
sotsiaalne toimetulek ja
tervishoiuteenuste kättesaadavus.

Eraldi kohtuti vallavolikogu esimehe Andres
Vääni ja vallavanem Margus Möldriga. Kohtumisel
anti ülevaade nelja valla
liitumisprotsessist. Vallajuhtide hinnangul on
liitumine meil kulgenud
võrdlemisi
rahulikult.
Presidendi sõnul võimaldab Eesti riigi haldusmudel kohalikel omavalit-

sustel väga suurel määral
ise otsuseid langetada.
Ühinenud omavalitsustel on praegu hea võimalus tõestada, et selline
paindlik mudel väärib
alleshoidmist. Pärast eraviisilist kohtumist suundus president laiendatud
kohtumisele Põltsamaa
vallavolikogu ja -valitsuse
liikmetega. Kooli saalis

esines president pikema
sõnavõtuga nii sise- kui
välispoliitilistel teemadel.
Visiidi lõppedes oli presidendil hea meel, et
Põltsamaa vallas ollakse
tegusad ning seistakse
oma valla arendamise,
olemasolevate väärtuste
ja inimeste eest.

taimi Rao

• Vallajuh�de tervitussõnad koos
ülevaatega valla arengutest.
• Kuidas kõige paremini ära kasutada
brändi valla arendamisel? Peep
Pedmanson, reklaamiekspert.
• Ülevaade arengukava hetkeseisust.
17.00–19.00 rühmatööd ja kokkuvõ�ed.
• Millist Põltsamaad me tahame 25
aasta pärast?
• Tegevused ja ressursid – valdkondlike
tegevuskavade koostamine.
Seminari moderaator Mihkel Laan,

Cumulus Consulting OÜ konsultant,
juhatuse liige

Registreerimine 29. maiks

valla kodulehel või tel 5342 5004.
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Vallaelanik küsib

Millal saavad teed korda?
Tänavu on mitmel pool vallas lõpetamisel teelõigud,
mille ehitamist alustati eelmisel aastal. Samuti tegeletakse
hädapärase teede remondiga. Kui rääkida millestki, mis kunagi valmis ei saa, siis on need teed.
Praegu riivavad Pajusi maanteel silma mõlemal pool
teed lõpetamata haljastustööd. Teed iga päev kasutavad
inimesed on tundnud huvi, kunas tööd lõpetatakse.
Põltsamaa vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro
räägib tööde lõpetamisest Pajusi maanteel: „Lepingu järgi
peavad seal olema tööd lõpetatud mai lõpuks. Tee ääres ootab oma aega freespuru hunnik – see suunatakse Mõhu tee
ehituseks, Lepa ja Ülase tänava katteks.“
Aigro sõnul kontrolliti üle ka teel paiknevad künnised,
kuna mitmelt poolt laekus signaale kahtlusega, justkui
oleks künnised standarditele mittevastavad. „Künnised
mõõdeti üle ning kinnitati, et need vastavad nõuetele,“ räägib spetsialist.
Aivar Aigro sõnul on künniste olemasolu vajalik, et rahustada liiklust: „Kuna seda teed ületavad erinevatest kohtadest kooli ja lasteaedadesse suunduvad lapsed koos oma
vanematega, on künniste olemasolu pigem õigustatud.“
Nii linnas kui maapiirkondades peaks olema maikuu
jooksul lõpule jõudnud hööveldamine ja tolmutõrjetööd.
Tuleb aus olla: kevadhooldustööd meie teedel ei ole
kulgenud päris oodatult. „Üle tulnud lepingud ei taga teehoolet täies ulatuses. Aastaringset linnahoolet ja teede hoolet vanas Põltsamaa vallas teeb Keskkonnateenused OÜ.
Leping nendega kehtib linnas kuni aastani 2020 ja valla
teedel lõppeb leping käesoleval aastal. Vana Pajusi valla ja
Puurmani valla teedel teeb sel aastal teehooldustöid Moreen OÜ,“ tunnistab teedespetsialist.
Praegu on tegemisel ka teehoiukava, mis peaks aitama
valda teederaha jagamisel. „See aitab meil tulevikus ka lepinguid sõlmida selliselt, et meie vajadused oleks kaetud.
Suvisele ja talvisele teedehooldusele tuleb läheneda piirkondlikke eripärasid arvestades.
Suurematest töödest on juunikuu jooksul valmimas Annikvere kõnnitee, peale seda läheb kohe töösse Põltsamaa
linnas Tallinna maantee linna piirist kuni Eha tänavani.
Mõhu tee läbib uuenduskuuri ja peaks valmis saama suve
jooksul. Tallinna maanteelt üle jääv freesipuru läheb Jaama, Kastani ja Nurme tänavale. Sakalas tuleb Raba tänava
pindamine, Pisisaares lähevad Kase ja Kase põik remonti.”
taimi Rao

Põltsamaa Valla Leht peab
jõudma igasse postkasti
Oleme saanud mitmeid signaale, et Põltsamaa Valla Leht
ei jõua valla inimesteni. Tegu on perioodiliselt ilmuva tasuta
väljaandega, mis ilmub kuus korra – kuu viimastel päevadel. Põltsamaa Valla Leht peab jõudma igasse registreeritud
postkasti.
Kui kannet ei ole toimunud, siis palume sellest teada
anda aadressi täpsusega taimi.rao@poltsamaa.ee või helistades 529 8681.
Trükist ülejäänud lehed jaotatakse teenuskeskuste ja Põltsamaa linnas asuvate vallamajade vahel (Lossi 9 ja Viljandi
mnt 3). Siit on võimalik puuduv leht omale soovi korral saada. Loodame, et probleemid kojukandega lahenevad ja selliseid signaale jõuab meieni üha vähem.
Pvl

Reklaam ja kuulutused vallalehes
Põltsamaa valla ajaleht ilmub kuus korra, kuu lõpus. Lehe sisu
osas on kokkulepe, et ei avaldata ärilisi kuulutusi ega eraisikute teateid. Ürituste kuulutusi ja ülejäänud teateid saavad edastada avaldamiseks kõik valla allasutused ning mittetulunduslikud ühendused.
Tegu on tasuta ilmuva ajalehega, mille esmane eesmärk on jagada
huvi pakkuvat infot valla elanikele. Kuulutuste avaldamisel lähtume
esmalt sellest, et avaldatud info peaks olema oluline vallaelaniku
vaatenurgast ning avaldama positiivset mõju kogukondlikule
läbikäimisele.
Oodatud on kaastööd arvamusartiklitena, kommentaaridena
ning ürituste info kohta. Väga oluline on, et lehte jõuaks teated
eesseisvate sündmuste toimumise kohta. Kirjuta oma arvamuslugu
või kommentaar aadressile leht.poltsamaa@poltsamaa.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada
ja kärpida. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või
allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.
PVL
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Arutati Põltsamaa uue staadioni detailplaneeringu
eskiisi
Põltsamaa
uue
staadioni planeering algatati
15.03.2016. Planeeringuala
paikneb Pajusi mnt ja UuePõltsamaa mõisa pargi vahelisel alal ning Veski tn 11
kinnistul. Planeeringu algatamise eesmärgiks oli Põltsamaa linnale täismõõtmetes
kergejõustiku harjutusväljaku rajamine, mis parandaks
õpilaste ja elanike sportimisja treeninguvõimalusi.
Planeeringule on koostatud
muinsuskaitse eritingimused, kuna planeeringualale
ulatub muinsuskaitsealuse
pargi kaitsevöönd. On koostatud planeeringu eskiis, arutatud teemat erinevates komisjonides ja spordiklubides.
Planeeringu eskiislahendus
on avalikustatud Põltsamaa
valla veebilehel alates 16. aprillist.
Eskiislahendusele
esitati
rohkelt ettepanekuid, enamasti olid need staadioni
paiknemisega planeeringualal, võistluspaikadega staadionil ja murukatte variantidega seotud ettepanekud.
Koosolekul arutati küsimusi,
mida on võimalik lahendada
detailplaneeringuga. Arutlusel oli staadioni, mänguväljaku, parklate, harjutusalade
ja jalgteede paiknemine parimal võimalikul moel. Staadioni projekteerimisetapis
lahendamisele
kuuluvad
ettepanekud jäävad teadmiseks vallavalitsusele ja arvestatakse siis.
Avalikuks aruteluks esitati
järgmisi planeeringuga seotud ettepanekuid:
Kõnnitee Veski tn kooli
juurest võiks tulla staadioni

3. mail toimus staadioni eskiisplaneeringu avalik arutelu, kus osales paarkümmend
inimest.
Foto Kristi Klaos
Kuuse tn poolsesse otsa.
Staadioni ja staadionihoone ja 8-rajaline finišisirge. StaaMõisapargi ja õpetajate ala piirata taraga.
dioniala piiramine taraga on
maja vaheline ala võiks saada
Metsa tn äärde planeeritud seotud muinsuskaitse kitsenkergejõustiku heitealaks.
parkla ei peaks olema 24 tun- dustega ja on võimalik ehitaKuuse tänav võiks olla Pa- di avatud, sest tänavaäärse- da sinna, kus aia vajadus on
jusi maanteest Veski tänava- tel elanikel on juba praegu vältimatu.
Müraprobleem
ni jalakäijate tänav.
müraprobleem Metsa täna- ei tohi öisel ajal täiendavaKergliiklustee ümber staa- val kihutajate tõttu, siis aga te parklate tõttu suureneda.
dioniala planeerida sujuvate lisanduksid öisel ajal parklas Planeering algatati eesmärgipööretega rulluisutajatele ka- täiendavad müratekitajad.
ga rajada Põltsamaale ainult
sutamiseks.
Tehtud ettepanekuid on kergejõustiku harjutusvälÜhendada staadion ja selle võimalik arvestada tingimu- jak. Staadioni suuruse tegeteenindushoone ala ühtsesse sel, kui need ei lähe vastu- lik vajadus on tarvis kokku
hoonestusalasse ja reserviga ollu muinsuskaitse eritingi- leppida. Meil tuleb arves– et projekteerimise faasis mustega. Pargi ja õpetajate tada võistluste võimalikku
jääks nihutamise võimalus.
maja kinnistu vahelist ala toimumist Põltsamaal, juba
Planeerida staadionile 6-ra- on võimalik planeerida hei- olemasolevaid spordirajatisi
jaline ring ja finišisirgele 8 tealade kasutamiseks, seda meie piirkonnas, staadioni
rada. Nelja rajaga staadioni- ala kasutatakse osaliselt ehitamise ja ülalpidamise
ringil ei ole võimalik korral- juba praegu heitealade tree- kulusid ja võistlustega kaasdada üleriigilisi võistlusi.
ningualana. Kuuse tänava nevaid täiendavaid kulusid.
Nihutada eskiisis näidatud osaline sulgemine liikluseks Projekteerimise etapis kaasastaadioniala Metsa tn poole: ja uuest parklast jalgsi koo- takse kindlasti asjatundjaid.
finišisirge on liialt pargi ser- lini liikumine on reaalselt Planeeringut koostab OÜ
vas, pargi ja staadioni vahele korraldatav.
Staadioniala Ruumi Grupp.
jääb liiga kitsas ala staadioni- planeeritakse piisavalt suur,
anti annUS
hoone ehitamiseks ja tribüü- et sinna mahuks vajaduse
planeeringuspetsialist
ni paigaldamiseks.
korral 6-rajaline jooksuring

Võeti vastu Põltsamaa valla I lisaeelarve

Maikuu volikogu istungil võeti vastu Põltsamaa valla I lisaeelarve.
Lisaeelarvega muudetakse kulusid tegevusalade lõikes ja lisatakse eelarvesse täiendavaid tulusid 326 788 eurot. Täiendavate
tulude jaotus asutuste lõikes:
Summa Sihtotstarve
13 000

Raha saaja

Pansioniteenuse osutamiseks eakatele

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Inventari soetamiseks

Adavere Põhikool

Projektitoetused

Põltsamaa Ühisgümnaasium

4 093

Koolituseks, Tapiku raamatukogu remondiks

Põltsamaa Raamatukogu

1 180

Koolipuuvilja ja koolipiima toetus, projektitoetused

Põltsamaa Lasteaed Tõruke

Projektitoetus

Pajusi Rahvamaja

Projektitoetused (orkestrile pillide soetamiseks)

Põltsamaa Kultuurikeskus

Projektitoetused (mänguväljaku katte vahetamiseks)

Lustivere Põhikool

Projektitoetused

Põltsamaa Muusikakool

Ühinemistoetus (silla renoveerimise vahendid)

Reservfond

402

Projektitoetus

Aidu Lasteaed-Algkool

300

Tantsurühmade tegevustoetus

Pisisaare Algkool

3 000
18 265

820
16 250
6 290
450
237 767

Teedehoiuvahendid (Esku jalgtee rajamiseks),
19 971 mänguväljaku uuendamiseks, mudilaskoorile, Tapiku
Vabadussõja altari rajamiseks
5 000

Heakorraseadmete ostmiseks

Põltsamaa Vallavalitsus
Puurmani Mõisakool

Lisaeelarve koostamine on tingitud täiendavate kulutuste tegemise vajadusest või raha suurenenud laekumisest. Võimaluse
lisaeelarveks võivad anda nii projektitulud, tulumaksu eeldatav ülelaekumine kui ka kulutused, mille tekkimist ei ole olnud
võimalik ette näha. Muudatusettepanekud vaatab läbi Põltsamaa vallavolikogu eelarvekomisjon ning kinnitab vallavolikogu.
PiREt nÕmmiKSaaR
rahandusosakonna juhataja

Põltsamaa Valla Leht

Nr 6 Mai 2018

3

Põltsamaa vallas tehti ära

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 10. istung
17. mail 2018

5.–6. mail toimus üle Eesti „Teeme ära!“ talgupäev.
Registreeritud talgulisi oli
sel päeval Põltsamaa valla
erinevates kohtades tööd
tegemas 415. Võib arvata,
et tegelikult oli see number
kolmandiku võrra suurem.
Kena ilm meelitas välja kõik,
kellel kasvõi väikene soov
oma kodukanti puhtamaks
ja kaunimaks muuta.
Jagame teiega pilte ühistegemistest valla erinevates
paikades.

Istung toimus Puurmani lossis.
Istungil osales 17 volikogu liiget.

Rehade rongkäigus liiguti kallasrada korrastama.

Kuningamäe terviseradadel istutati puid ja korrastati rajaäärseid alasid. Pildil näitab Indrek Eensalu, kuidas puude
Foto Taimi Rao
istutamise toru kasutatakse.

Foto Taimi Rao

Kuningamäel praktiseeriti töökasvatust. Lapsed olid
väga tublid. 				 Foto Vaike Niklus

Lillemetsa pargi mänguväljaku korrastamise ühisüritus
meelitas kodudest välja kõik, kellele laste kilked rõõmu
Foto Taimi Rao
valmistavad.
Raul Lättemägi tänas kõiki kallasraja koristamise talgul
osalejaid.
Foto Taimi Rao

Kehtestati Põltsamaa valla kaevetööde eeskiri.
Kehtestati teede ja tänavate sulgemise maks.
Kehtestati Põltsamaa valla raiemäärus.
Kehtestati Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
Anti luba Suureaia OÜ-le Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Kauru külas kinnisasja registriosa nr 1465835
(lähiaadress Väikeaia, katastritunnus 57302:001:0930, suurus
46,34 ha), kinnisasja registriosa nr 201535 (lähiaadress Kolga,
katastritunnus 57302:001:0310, suurus 23,9 ha) ja kinnisasja
registriosa nr 2408935 (lähiaadress Haaviku, katastritunnus
57302:001:0056, suurus 11,79 ha) omandamiseks.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Põltsamaa
valla kasuks avalikes huvides, s.o avalikult kasutatava teena
Baltania OÜ omandis olevale Rassi teele Vägari külas.
Algatati Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering.
Otsustati koormata tähtajatult 2 kinnistut isikliku kasutusõigusega Adven Eesti AS kasuks. Kinnistud on Põltsamaa
valla munitsipaalomandis, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega.
Otsustati koormata tähtajatu isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks Adavere alevikus asuvaid Põltsamaa
valla munitsipaalomandis olevaid maa-alasid (Kase tänav,
Kuuse tänav, Pargi tn 2, Põllu tänav, Välja kinnistu, Metsa
tänav, Nurme tänav, Paju tänav, Poe tänav, Pärna tänav,
Vahe tänav, Välja tänav).
Otsustati koormata tähtajatu isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa valla munitsipaalomandis
olevat ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Mäenõlva
kinnistut, üldkasutatava maa sihtotstarbega Kuningamäe
puhkeala katastriüksust ja Tehnika tänava teemaad.
Otsustati võõrandada otsustuskorras Põltsamaa vallas,
Põltsamaa linnas asuv ja Põltsamaa vallale kuuluv Kannikese tn 19 kinnistu hinnaga 1147 eurot selle hoonestajale.
Otsustati nimetada vallavolikogu volituste tähtajaks Põltsamaa Valla Päevakeskuse hoolekogusse Põltsamaa Vallavolikogu esindajaks Merle Mölder.
Võeti vastu Põltsamaa valla 1. lisaeelarve.
Põltsamaa Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni
esimeheks valiti Jaak Kask ja aseesimeheks Gilmar Krživets.
Kuulati informatsiooni Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve
4 kuu täitmise kohta.
Kuulati teedespetsialist Aivar Aigro informatsiooni valla
teede olukorra kohta.
Kehtestati kohanime määramise kord.
Kuulati informatsiooni hajaasustuse programmist. Otsustati, et nõuetele vastavaid taotlusi hakkab hindama volikogu
maaelukomisjon.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2018.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid
on leitavad Põltsamaa valla kodulehel asuvas
DELTA dokumendiregistris.
Vallavolikogu määrustega saab tutvuda ka elektroonilises
Riigi Teatajas aadressil: www.riigiteataja.ee.

Ulvi Pint

vallasekretäri abi

Pajusi külaselts korrastas traditsiooniliselt mõisaparki.
Pildil puhkehetk peale kosutavat talgusuppi. Foto Taimi Rao

Ajakohase tehnika kõrval tegid tööd ka nõukogudeaegsed
traktorid. 				
Foto Karmen Allev

Puurmani talgulised nautisid talgusuppi mõisatreppidel.

Foto Karmen Allev

Pajusi talgutel oli rohkelt osalejaid. 								

Foto Jüri Vester
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Aprillikuu lehes ilmunud tervisekeskuse ja perearstide infole on lisandunud täiendusi ja täpsustusi, mistõttu avaldame
info veelkord täies mahus. Palume vabandust patsientidelt,
kelle perearstide info eelmise kuu lehest välja jäi.

Jõgevamaa aasta ema on Meeli Nõmme
Puurmani lossis toimus
18. mail Jõgevamaa aasta ema 2018 tänuõhtu ja
tunnustusüritus. Jõgevamaa
kolme valla üheksa nominendi seast kuulutati välja
aasta ema 2018. Valituks
osutus muusikaõpetaja
ja nelja lapse ema Meeli
Nõmme.

Taimi Rao

PÕLTSAMAA TERVISEKESKUSE ERIARSTIDE INFO
SA Põltsamaa Tervis eriarstide vastuvõttude info ja
registreerimine tel 775 1248 või mob 5552 2151
Neuroloog Aime Seppius
E 9–15 ja R 9–15
Günekoloog Riina Limberg
T 9–15 ja N 10.30–15.30
Kirurg Juhan Sumendu ja Tiit Vaasna
E 9–14, K 13–17, R 9–14
Psühhiaater Ljudmilla Väre
E 12.00–15.30, N 8–12
Liikuva graaﬁkuga arstidele ja uuringutele registreerimine
tel 775 1248 või mob 555 2251
Endokrinoloog Hella Vides
Nina-kurgu-kõrvaarst Maile Meister, Maris Suurna

Aasta ema Meeli Nõmme.

Foto Ellar Sügiste

Jõgevamaa
aasta
ema
nominentidena oli sel aastal
üles seatud Põltsamaa vallast
Tiia Kaeramaa, Maia Lepiste
ja Meeli Nõmme. Silvi Aru,

Merike Katt ja Terje Piik
Jõgeva vallast ning Maarja Lust, Imbi Kaarma, Ilona
Prokopjeva Mustvee vallast.
Neli last üles kasvatanud
Meeli Nõmme töötab Põltsamaa ühisgümnaasiumis
muusikaõpetajana. Ta on
osanud siduda väga oskuslikult oma töö, kutsumuse
ja pereelu. Oma tänukõnes
tunnistas Meeli, et väga keeruline on vahel olnud leida
tasakaalu töö ja emaks olemise vahel. Ta avaldas head
meelt, et tema kaks poega

(üks kord nädalas, etteregistreerimisel)

Sotsiaalabi andmise põhialused

Tervisekeskuses on võimalik teha järgmisi uuringuid:
röntgen, ultraheli, ehhokardiograaﬁa, koormus-EKG,
Holter-monitooring.
SYNLABi labor on avatud E, T, N, R kell 8–14, K 13–18

1. märtsil 2018 jõustus Põltsamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
Sellega ühtlustati teenuste
võimaldamine ja toetuste
maksmise tingimused Põltsamaa vallas. Kehtetuks
tunnistati kõikide ühinenud
omavalitsuste kõik seni sotsiaalabi osutamist reguleerivad korrad. Korraga on
reguleeritud abi andmise
tingimused ning see, kuidas
tagatakse teenuste ja toetuste
kättesaadavus.
Kogu sotsiaalabi andmine
on üles ehitatud konkreetse
abivajaja abivajaduse hindamisele. Isiku avalduse alusel
selgitatakse välja tema abivajadus ja sellele vastav abi.
Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele.

Reumatoloog Jekaterina Saar
Kardioloog Toomas Jalakas
Sonograaﬁa Heindrich Lindmäe

Füsioterapeut Eda Puide võtab vastu päevakeskuses
Lossi tn 47 tel 5551 7262.
Iseseisev statsionaarne õendusabiosakond –
tel 775 1501 ja 5552 2150.
PÕLTSAMAA VALLA PEREARSTIDE INFO
Põltsamaa perearstikeskus on avatud
E,T, N, R 8–16 ja K 10–18
Perearst Sirje Alusalu vastuvõtuajad Põltsamaal ja
Adaveres
Arsti vastuvõtt Põltsamaal
T, R 9–13 ja K 14–18
Telefoniaeg T, R 8–9
Pereõde Tiiu Lemsalu
Vastuvõtule registreerimine 775 1147
Adavere perearstikabinet on avatud
E–R 8–16
Arsti vastuvõtt Adaveres E, N 9–13
Telefoniaeg E, N 8–9
Pereõde Sirje Kamenjuk
Vastuvõtule registreerimine 776 9201
Perearst Külli Paali vastuvõtuajad Pisisaares ja Puurmanis
Pisisaare perearstikabinet on avatud
E, T, N, R 8–16 ja K 10–18
Arsti vastuvõtt Pisisaares
E, R 9–13 ja K 14–18
Pereõde Niina Auli
Puurmani perearstikabinet on avatud
E, T, K, R 8–16 ja N 9–17
Arsti vastuvõtt Puurmanis
T 9–14 ja N 13–17
Pereõed Marju Vahtra ja Tene Taﬁtsuk
Perearsti vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine, arst
vastuvõtuajal telefonile ei vasta.
Suveperioodil võib puhkuste tõttu olla aegades muudatusi.
Telefon Pisisaares 775 0280
Puurmanis 773 7390
perearstpaal@gmail.com
Perearst Riho Pettai vastuvõtuajad
Kabinet on avatud E, T, N, R 8–16 ja K 10–18
Arsti vastuvõtt E, T, N, R 8–14 ja K 14–18
Pereõde Annely Sääsk
Vastuvõtule registreerimine tel 775 1148
e-mail: rire2@hot.ee
Perearst Inna Lindmäe vastuvõtuajad
Vastu võtavad dr Tiia Pariis ja dr Inna Lindmäe
Kabinet on avatud E, T, N, R 8–16 ja K 10–18
Imikute vastuvõtt neljapäeviti
Pereõed Piibe Haab ja Aivi Smirnoﬀ
Telefonikonsultatsioonid iga päev 8–9 ja 13–15
Vastuvõtule registreerimine tel 775 2036
Perearst Milvi Silla vastuvõtuajad
Vastu võtavad dr Milvi Sild ja dr Tiia Pariis
Kabinet on avatud E, T, N, R 8–16 ja K 10–18
Dr Milvi Sild E, T, N, R 8–13
Dr Tiia Pariis K 14–18
Imikute vastuvõtt N 10–13
Pereõed Merle Maiste, Maidi Mitt
Vastuvõtule registreerimine tel 775 1475
Perearst Helgi Luige vastuvõtuajad
Vastu võtavad dr Andres Kärp, abiarst Katrin Villem ja
asendusarst Terje Luik
Kabinet on avatud
E, T, N, R 8–16 ja K 10–18
Arsti vastuvõtt E, T, N, R 9–14 ja K 14–18
Pereõed Asta Pärna ja Kaja Viks
Telefonivastuvõtt E–R 13–15
Vastuvõtule registreerimine 775 1692 või 5303 6633
e-mail: poltsamaa.perearst@gmail.com

Väljaspool telefoniaega vastatakse telefonile võimaluse korral.
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Arvesse võetakse isiku toimetulek ja ühiskonnaelus
osalemist mõjutavad asjaolud:
• isiku tegevusvõimega
seonduvaid asjaolud;
• isiku füüsilise ja sotsiaalse
elukeskkonnaga seonduvad asjaolud.
• Kui abi vajavale inimesele
on leitud sobiv teenus,
on järgmine küsimus,
kes selle eest maksab. Nii
põhiseadus kui sotsiaalseadustiku üldosa seadus
näevad ette, et esmajoones
vastutab endaga toimetuleku eest inimene ise ning
seejärel tema pere ja alles
viimasena kohalik omavalitsus.
• Sotsiaalteenuse osutamise
eest võib võtta tasu, kuid
võetava tasu suurus sõltub
sellest,
• kui palju inimene teenust
vajab;

• milline on teenuse maksumus;
• milline on teenuse saaja ja
tema pere võimalus selle
eest tasuda.
Selleks, et selgitada välja, milline on abivajaja võimalus teenuse eest tasuda,
peab sotsiaalosakond küsima
avaldaja sissetulekute suurust ja ka muid varalist seisu
tõendavaid dokumente. Kui
abivajaja pereliikmete ülalpidamiskohustuse olemasolu ja ulatust pole varemalt
hinnanud kohus, tuleb kohalikul omavalitsusel endal
seda
perekonnaseadusest
lähtuvalt teha. Paraku on selle nõude täitmine tekitanud
abi taotlejate hulgas üksjagu
pahameelt ja vastuseisu.
Põhjendatud otsusega on
õigus vabastada isik kas täielikult või osaliselt teenuse

ja kaks tütart on kasvanud
väga tublideks inimesteks
ning on nüüd head vanemad
oma lastele. Meelil on suur
rõõm olla vanavanemaks
oma viiele lapselapsele.
Tänuüritusel
tunnustasid kõik omavalitsusjuhid
emade tähtsust igas päevas.
Aasta ema ehte andis Meeli Nõmmele üle Jõgevamaa
aasta ema 2017 Rita Kaasik,
kes elab samuti Põltsamaa
vallas.
Pvl

eest tasumisest, arvestades
teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende
sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid
juhtumiga seotud asjaolusid.
Sotsiaalseadustiku üldosa
seadus seab sotsiaalhoolekandelise abi andmisel kohustused ka abivajajale. Abivajaja kohustus on esitada
kõik teadaolevad tõesed ja
täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on
vajalikud abi saamise õiguse
või muu abi andmisel olulise
asjaolu väljaselgitamiseks.
Abivajaja peab aitama igati
kaasa, et abi andmine oleks
eesmärgipärane ja tõhus.
mERiKE SUmla
sotsiaalosakonna juhataja

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine
Sotsiaaltransporditeenust
on õigus saada puudega isikul või ka isikul, kellel puue
ehk funktsioonihäire takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist (nt ratastooliga
ei pääse bussi, pime inimene ei näe bussi peale minna,
liikumis- või nägemisfunktsioonikahjustuse tõttu ei saa
inimene juhtida isiklikku
sõiduvahendit).
Inimesele
võimaldatakse tema vajadustele vastava transpordivahendi kasutamine tööle
või õppeasutusse sõitmiseks
ning avalike teenuste kasutamiseks.
Avalikeks teenusteks
loetakse:
• haridusteenuseid (nt lastehoid, lasteaed, kool);
• tervishoiuteenuseid (sh
nt perearstil, eriarsti käik,
samuti haiglasse minek,
apteegis käimine);
• postkontori külastamine
vajalike postiteenuste
kasutamiseks;
• pangakontorisse minek
inimesele vajalike finantstehingute sooritamiseks;
• kommunaalteenustega
seotud asjaajamisi;
• sotsiaalteenuste kasutamist, (sh sotsiaaltöö-

taja vastuvõtule minek,
päevakeskuses käimine,
rehabilitatsiooniteenuste
saamist jne).
Sotsiaaltransporditeenust
osutatakse üldjuhul Põltsamaa vallale kuuluva sõidukiga ette tellimisel tellitud
ajal ja suunal. Kui inimese
erivajadus nõuab eritransporti, korraldab sotsiaaltöötaja tema vajadustele vastava
eritranspordi.
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti saama õigustatud
isik esitama sotsiaalosakonnale vähemalt kolm tööpäeva enne teenuse vajadust

taotluse, milles tuleb esitada
sotsiaaltransporditeenuse
vajaduse aeg ja sihtkoht või
marsruut.
Taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga,
e-postiga). Taotlusi menetleb
sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia
Juhkam, tel 776 3191, e-post
tiia.juhkam@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöötaja hindab abivajadust ja teavitab avaldajat
otsusest. Kui inimesel on õigus teenust saada, aitab meie
töötaja leida inimesele sobiva
teenusepakkuja.
Sotsiaaltransporditeenus
on tasuline teenus. Põltsamaa Vallavalitsuse poolt
osutatava teenuse hinna on

kehtestanud Põltsamaa Vallavalitsus ning teenuse hind
ühe läbitud kilomeetri kohta
elektriautoga on 15 senti ja
teiste sõidukitega 20 senti.
Kui vallavalitsus ei korralda
teenust ise, vaid kasutab teiste teenuseosutajate abi, siis
on teenuse hinnaks nende
määratud hind.
Isikul, kellel ei ole õigust
saada sotsiaaltransporditeenust, on võimalik transpordiks tellida takso. Taksoteenust osutavad Põltsamaa
piirkonnas Laire Soom 5800
5868 ja Aivar Antsmaa 527
0483.
Hea uudis on, et sotsiaalministeerium on käivitanud
suuremahulise sotsiaaltranspordi pilootprojekti, mille
abil soovitakse leida võimalus, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata
teenust ühiselt tellima ja
pakkuma. Eesmärk on sõite
ühildada kas siis omavahel
või ühistranspordiga ja seeläbi parandada teenuse kvaliteeti.
mERiKE SUmla
sotsiaalosakonna juhataja
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Tapiku raamatukogu juhatab Hiie Nugis
Põltsamaa raamatukogu
Tapiku teeninduspunktis
on alates 1. aprillist uus
juhataja Hiie Nugis. Hiie
on seal kandis elanud terve
oma teadliku elu ja kohalike oludega hästi tuttav.
„Siin, maal erineb raamatukoguelu linna omast oluliselt. Meil on näiteks väga
suur külastatavus just pühapäeviti, kui inimesed on tulnud maale, kas suvekoju või
vanavanematele külla. Ka
teistel aegadel, kui raamatukogu on avatud, tulevad
inimesed ikka kohale lehte
lugema ja juttu ajama,“ räägib Hiie.
Uue teeninduspunkti juhataja sõnul on inimesed Tapiku külade piirkonnas väga
tublid raamatute laenutajad.
Hiie Nugisel on hea meel, et
raamatukogu on üks oluline

osa külaelust. Raamatukogus käivad palju pensionärid ja noored pered, kes
otsivad tihti mudilastele
unejuturaamatuid. Juurde
on tulnud ka arvutipunkti
kasutajaid. Kuna külaseltsi
ruumid asuvad raamatukoguga ühes ning kiigeplats on
sealsamas õue peal, siis on
tavapärane, et käiakse nädalavahetustel siin lehti lugemas, koroonat mängimas,
kiikumas ja koju minnes
võetakse raamat ka ühes.
„Tänu
töökorralduslikele
muudatustele on teavikute saamine, laenutamine ja
vahetamine muutunud meie
jaoks mugavamaks. Enam ei
ole vaja raamatukogul kõiki teavikuid tingimata ise
omada. Inimene saab tellida
omale lugemiseks teda huvitava teose. Lugejatel on võimalik kasutada uut kirjan-

Puurmani taaskasutustoas valitseb kord.

Puurmani taaskasutustuba
kutsub külastama
Hiie Nugis on Tapiku külade piirkonnas omainimene.
dust ja raamatukogu hoiab
raha kokku,“ räägib juhataja
raamatukogu köögipoolest.

Foto Taimi Rao

Raamatukogu Tapiku
teeninduspunkt on avatud
T–N kell 10–14, P 10–13.

Pvl

Umbusi raamatu koostajad koguvad mälestusi

Umbusi kandi elanikud
on asunud koostama raamatut, mis võtaks kokku
selle haruldase ja omanäolise piirkonna ajaloo. Info
koondamisega
tegelevad
Umbusi külaseltsi liikmed
Kaide Tammel ja Arvo Kaselo. Nõu ja jõuga on lubanud Umbusi inimestele appi
tulla Puurmani kandist pärit
õpetaja Ell Maanso, kellel on
suur kogemus ajaloolise info
koondamises ja raamatuks
kokku seadmises.
Arvo Kaselo räägib, et kui
praegu mälestusi raamatusse ei pane, siis 10 aasta
pärast on seda juba mitu
korda raskem teha. „Üldiselt edeneb raamatu materjalide koondamine hästi.
Inimesed jagavad lahkelt
oma mälestusi. Mitu inimest, kellega olen rääkinud,
on praegu üle 90-aastased,“
ütleb Arvo.
Sellest piirkonnast kõneldes võib ainult ette kujutada selle kunagist hiilgust.
Umbusi ja Kablaküla on külad Põltsamaa vallas – piirkonnas, mida tihti kutsutakse rahvasuus „maailma
lõpuks.“ Ilmekalt kõneleb
enda eest fakt, et sinna ei
vii ühtegi tolmuvaba teed.
Metsade ja soodega eraldatud külasid käsitletakse

Arvo Kaselo ja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots vahetasid kohtumisel Umbusi külamaja juures mõtteid ka Umbusi
raamatu teemadel.
Foto Taimi Rao

tihti koos, ühe külana. Eesti
sõjaeelse vabariigi ajal andsid siinsed viljakad mullad
jõukust taludele. Eelmise
sajandi alguses oli 40 juba
neist ostetud päriseks. Kokku oli siinkandis 200 talu ja
ligi 600 elanikku. Talukohad
olid suured, Nõmme talu
oli juba mõisamõõtu – seal
oli näiteks 14 rentnikku.
See talu oli ka üks suuremaid piirkonnas. Samas ka
väiksemad kohad ei saanud
kurta vaesuse üle. Talude
rikkust näitas juba seegi, et
taludes ehitati uusi eluhooneid, kus olid juba valged
kahhelkiviahjud ja -pliidid.
Rikkuse kasvades hakati
ehitama elumaju
linnadesse. Nii leiab Põltsamaa

Foto Taimi Rao

linnast ja isegi Tartust mitu
Umbusi talunike järeltulijatele kuuluvat ehitist.
Suurt üllatust on materjalide kogujatele pakkunud
seltsielu ja -tegevuse rohkus
Umbusi piirkonnas. Samuti
on kõnekas asjaolu, et mitmed talunikud olid väga haritud ja omasid väärtuslikke
raamatukogusid. Üks suur
raamatukogu on näiteks pärit Liiva talust, mis kuulus
kirjandusteadlasele Johannes Audovale, mis õnnestus
järeltulijatel päästa ja on alles Tartus,“ räägib Arvo põnevatest leidudest.
Piirkonna inimesi iseloomustas teatud isepäisus.
Kuulu järgi ei tunnistatud
ei tsaari-, Saksa ega nõuko-

gude võimu. Ei tea, kas tõe
või nalja pähe, räägiti peale
venelaste tulekut, et Umbusi meiereis kehtib ikka veel
Saksa raha. Arvo lisab, et
siitkandi talupidajaid ikka
peljati ka: „Kui siia võimu
esindajad tulid, siis ikka päise päeva ajal ja karjakesi.“
Arvo Kaselo palub kõigil
inimestel, kellel on mälestusi
ning fotomaterjale Umbusis
elanud inimeste kohta, endaga ühendust võtta. „Kui
me saame need inimesed ja
kohad mälestustes, raamatu
kaante vahel, alles hoida, on
see hindamatu väärtus meie
rahvale,“ on ta kindel.
Andmete kogumise käigus
on Arvo Kaseloni jõudnud
info, et Heino Ristikivi ja
Karl Keerd on pidanud päevikut või teinud märkmeid.
„Kui kellelgi on teada, kus
Heino Ristikivi päevik ja/
või Karl Keerdi märkmed
Kablaküla kohta asuvad, siis
palun võtke minuga ühendust,“ paneb Kaselo inimestele südamele.
Umbusi kandi ajaloo kogujatega saab ühendust võtta
helistades või kirjutades
Arvoga Kaselo tel 502 6062,
e-mail arvo.kaselo@gmail.
com, Kaide Tammel tel 505
8975.
taimi Rao

Viis aastat tagasi alustas siinsamas, endises noortekeskuse
majas tegevust taaskasutustuba. Olude sunnil on vahepeal
kolitud, nüüd ollakse ringiga jälle tagasi. Seekord küll juba
suuremas ruumis. Vabatahtlikuna on ennast taaskasutuse
propageerimisega sidunud toa perenaine Lidia Rohtla, kes
on ise üles kasvatanud 7 last.
Ruumides valitseb puhtus ja kord. Puudub iseloomulik
lõhn. Perenaine räägib, et kasutatud asjade vastuvõtmisel
on ainuke tingimus see, et asjad oleks puhtad ja terved.
„Meie piirkonnas on selline asjade taaskasutamise võimaluse olemasolu väga vajalik. Siiani on kaubavahetus toimunud inimeste vahel. Me ei ole midagi kuskilt sisse ostnud,
kõik asjad toovad siia meie oma inimesed,“ räägib Lidia
taaskasutustoa elukorraldusest.
Lidia lisab, et kogu taaskasutustoas tehtav töö tehakse vabatahtlikus korras. Taaskasutustuba annetab saadud tulu
heategevuseks. Vajadust mööda abistatakse asjadega inimesi, kellel olude sunnil on tuge vaja. Seisma jäänud asjad
utiliseeritakse, kui neid ei ole nelja aasta jooksul ära viidud.
Taaskasutustuba on avatud teisipäeval ja reedel kell 10–14.
Asju ja riideid saab annetada lahtioleku aegadel või ette
helistades numbril 521 5394.
taimi Rao

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 6 teavitame,
et Põltsamaa Vallavolikogu algatas 17.05.2018 otsusega
nr 1-3/2018/30 Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas
kinnistutel Veski tn 7, Veski tn 11, Veski tn 13 ja Uue-Põltsamaa
mõisa pargis.
Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava
loodusspaa ja ujula paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede, tehnovõrkude,
parkimiskohtade ja haljastuse lahendamine. Vajaduse korral
moodustatakse täiendavaid krunte planeeringualal ja lahendatakse teede avalikku kasutusse määramise vajadus pärast
planeeringulahenduse elluviimist. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringuga kehtestatud maa sihtotstarbeid ja selle
tõttu tehakse ettepanek 1998. aastast kehtiva Põltsamaa
linna üldplaneeringu muutmiseks.
Planeeringuala suurus on ca 6 hektarit.
Uue-Põltsamaa mõisa park on looduskaitse- ja muinsuskaitseobjekt, lisaks on planeeringualal muinsuskaitsealused
ehitismälestised Uue-Põltsamaa mõisa peahoone, teenijatemaja ja kuivati. Planeeringu koostamiseks tellitakse muinsuskaitse eritingimused.
Otsus planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise vajalikkuse kohta tehakse planeeringu koostamise käigus, esimesel võimalusel. Võimalike uuringute vajadus
selgub planeeringu koostamise käigus.
Teavet planeeringu algatamisotsuse kohta saab Põltsamaa
vallavalitsuse planeeringuspetsialisti Anti Annuse käest,
tel: 776 8567, anti.annus@poltsamaa.ee ja Põltsamaa valla
Põltsamaa Vallavolikogu
kodulehelt www.poltsamaavald.kovtp.ee
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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.

Noorsootöö

Koostööprojekti esimese aastaga loodi noortele 51 võimalust
gab nõuandeid selle remontimise, hooldamise ja tuunimise kohta.
Selliseid õpitubasid tuleb
aga veel. Järgmine vahva
SPARK Makerlabi ehitusinseneeria töötuba toimub
2. juunil Põltsamaal lastekaitsepäeva tähistamise üritusel.
Töötoas toimub Põltsamaa
kirikutornide ehitamine ning
siis saab vastuse küsimusele:
kuidas on kõige kavalam ehitada tugevaid torne?
Meistriklass, töötuba, workshop, huviring – olenemata
tegevusele antud nimetusest
on sellel sama eesmärk – oma
ala meistrid jagavad noortele
teadmisi ja kogemusi praktiliste tegevuste kaudu selleks,
et noored omandaksid uusi
töövõtteid ja teadmisi ning
eluks vajalikke oskusi (sh
loovust, eneseväljendamist,
meeskonnatööd,
teistega
arvestamist).

Põltsamaa valla ja
Viljandi valla (Kolga-Jaani
ja Leie piirkond) noortel on
olnud hulgaliselt võimalusi
osaleda KOVi noorsootöö
koostööprojekti käigus
toimunud tegevustes eelmise aasta juunikuust alates.
Kõikides tegevustes kokku
on nimekirjade järgi osaletud 2589 korral.
Projekti
algusperioodil
soetati huvitegevuse mitmekesistamiseks erinevaid vahendeid Puurmani muusikastuudio arendamiseks ning
Põltsamaa ja Kolga-Jaani
noortekeskustesse tegevuste
korraldamiseks; paigaldati
lauad välilauatennise mängimiseks Adaveresse, Kamarisse ja Lustiveresse; osteti
jumping ring’i jaoks batuudid
Pisisaare spordikeskusesse.
Tegevused on olnud väga
mitmekesised: looduses toimunud seiklusringid, huvitegevuse mess, geoloogiaring ehk noorte kiviuurijate
selts, ekstreemspordi valdkonnas
tõukerattatrennid,
noorte liidrite koolitus noortevolikogu
algatamiseks,
e-spordimängude I etapp
arvutimänguhuvilistele,
mobiilne noorsootöö erinevates piirkondades, meistriklassid uute teadmiste ja
oskuste saamise eesmärgil,
TÜ teaduskooli uurimislabori eksperimendiprogrammis osalemine. Lisaks toimus noortelaagri ja -maleva
juhendajate
ettevalmistus
(4-päevane koolitus).

Fruktodisain Kolga-Jaanis.

Ekstreemspordist
e-spordini

Leivategu Puurmanis. Heameel hästi välja tulnud leibade üle.

Märtsikuu oli meistriklasside kuu

Põltsamaal toimus põnev
meistriklass “Kuidas leida
eneseusku ja motivatsiooni”,
mida juhendas inspiratsiooniguru Harald Lepisk. Noored said praktilisi teadmisi,
kuidas juhtida oma energiat,
aega ja tähelepanu nii, et sellest ka kasu oleks. Puutöö
meistriklassis, mida juhendasid Urmas Kuusik ja Guido
Pook, valmisid tõukerataste
hoidjad Põltsamaa ÜG juurde. Fotograafiahuvilised said
näpunäiteid pildistamiseks
kujundaja ja fotograaf Erelin
Kallase juhendatud töötoas.
Puurmanis kaunistati torte ja kooke selle ala meistri
Ulla Kivijärve juhendamisel.
Kolga-Jaanis õpiti näomaalingute tegemist, koolitajaks
Ursula Otsing ja fruktodisaini
töötoas õpetas Tuuli Taimur
köögi-, juur- ja puuviljadest
kaunistusi valmistama. Paju-

TÜ teaduskooli uurimislabori eksperimendiprogrammis osalemine.

si rahvamajas said teatrihuvilised lapsed meisterdada
lavadekoratsioone ja butafoore, juhendajateks olid Janne Vaabla, Lea Krass, Maia
Lepiste ja Sirje PääslaneTippi. Põltsamaa kunstikooli juures tegutsev meisterda-

mise meistrikoda arendab
loovust käelise tegevuse abil,
kasutades erinevaid materjale.
Aprillis jätkus õpe „Meistrilt sellile”. Puurmanis küpsetati leiba ja tehti ürdivõid,
juhendajateks Jana Kuusk

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud tegevuste käigus. Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt
ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd
eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja
kooliväliseks tegevuseks.

ja Raina Rumvolt. Fruktodisaini maailmast said osa ka
Esku kooli lapsed. Lustiveres
meisterdasid käsitööhuvilised üllatusi emadepäevaks.
Puurmanis alustas hobiautoring, kus iga nädal tutvustab
keegi oma hobisõidukit, ja-

Tänapäeval pole tõukeratas
enam kellelegi tundmatu,
lisaks sellele, et tõukeratas
võimaldab kiiremini edasi liikuda, saab sellega teha
kõikvõimalikke trikke. Tõukeratastega
ekstreemspordi harrastajatele toimuvad
treeningud juhendaja käe all
Viljandi noortekeskuse rulapargis (skatepark’is). Tõukeratta ja ohutusvarustuse saab
vajaduse korral laenutada
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusest. Transport
on noortele tagatud ja infot
tegevuse kohta jagab noortekeskuse töötaja Merle Vaht.
Selle tegevuse käigus plaanitakse noortega minna ka
Võru rulaparki.
Mobiilsed
seiklusringid
ehk 2–3-päevased laagrid on
kujunenud samuti vägagi
ekstreemseteks, sest need toimuvad välitingimustes, kus
tuleb trotsida tuult, vihma,
päikest ning mitmesuguseid
ohte looduses, pealegi matkates kanda seljakotiga kaasas oma varustust ja ööbida
telkides. Erinevaid töövahendeid õpitakse kasutama püstkoda ehitades. Puurmanist
alguse saanud mobiilse seiklusringi ideed looduses viib
järjekindlalt ellu kaitseliitlane Ako Säälik. Sellel suvel on
plaanis koguni 5 sellist seiklusringi erinevate piirkondade metsades: ajavahemikus
30. juuni – 1. juuli Adaveres,
20. –22. juuli Puurmanis, 28.–
29. juuli Adaveres, 4.–5. aug
Pajusis, 17.–19. aug Pajusis.
Kõik huvilised on oodatud

end registreerima. Ka lapsevanemad on oodatud seiklema koos lapsega.
Põltsamaa
piirkonna
e-spordimängude I etapp
toimus Puurmanis, sügisel
on oodata ka järgmist etappi.
E-spordimängud on mõeldud eelkõige noortele vanuses 7–26 eluaastat, kes
tegelevad aktiivselt IT-valdkonnaga, mängivad arvutimänge võrgus ning huvituvad tänapäevastest uutest
tehnoloogiatest. „I etapil oli
kohal noorte seas populaarne
Kalle Lepiku (alias Godhyr),
kes rääkis kogemustest nn
juutuuberina ning näitas oma
mängimisoskusi suurel ekraanil. Lisaks demonstreeriti
uusimaid 3D-lahendusi ning
pakuti noortele virtuaalreaalsuse kogemust. Päeva hilisemas faasis toimusid enam
tuntud võrgupõhiste arvutimängude turniirid ning
võitjatele jagati auhindu.
Kohal oli umbes 40 mänguhuvilist noort, neist enamik
tõsisemad fännid, kes tulid
üritusele oma arvutitega
ning võtsid osa ka turniirist.
Võitjaks osutus Põltsamaa
meeskond VICE. Järgmine
e-spordimängude voor toimub aga juba Põltsamaa linnas, et osavõtt oleks rohkearvulisem ning konkurents
tihedam. E-spordimänge
rahastavad Eesti noorsootöö keskus, haridus- ja teadusministeerium, Euroopa
sotsiaalfond ning MTÜ
Tuleviku Heaks,“ rääkis
Puurmani rahvamaja juhataja ja e-spordimängude etappide koordineerija Meelis
Kõressaar.

Suvine tantsulaager

Projekti suurimad üritused
on kahtlemata 4-päevane
muusikalaager Puurmanis,
kaks päeva toimunud koolide olümpiamängud Adaveres, millele eelnesid ja järgnesid olümpiaharidusperiood
ning 4-päevane tantsulaager
Pisisaares. Kaks esimest on
juba toimunud, kolmas on tulemas sellel suvel.
Tantsulaagrisse, mis toimub
18.–21. juulil 2018, on oodatud
Põltsamaa valla ja lähipiirkonna (Kolga-Jaani ja Leie)
7–18-aastased
koolinoored.
Laagri tegevusi korraldatakse
Pisisaares erinevates kohtades, nt koolis, spordihoones
ja õues. Erinevaid tantsustiile
õpetavad treenerid nii lähedalt kui kaugelt; vabaajategevused koos juhendajate
ja vabatahtlikega ning lõppkontsert toimuvad Põltsamaa lossihoovis lossipäeval.

Talvine seiklusring pani osalejad proovile.

Tõukerataste hoidjate valmistamine.

Töötuba “Teater” Pajusi rahvamajas. Butafooride valmistamine.

Tõukeratta trennid Viljandi noortekeskuses.

Laager on ööbimisega.
Tegevused on noortele
tasuta ja vajaduse korral
korraldatakse
transport.
Osalejatel on võimalik osta
laagrisärk.
Tantsulaagrit koordineerib Pisisaare
algkooli huvijuht ja liikumisõpetaja Maia Lepiste.
Vajalik info on koondatud
FB-lehele “Pisisaare tantsu-

laager” ja sealt leiab võimalused ka registreerimiseks.
Registreerida saab 30. juunini või niikaua kuni kohti
jätkub.

Info kajastamine ja
kä�esaadavus

Projekti tegevused jätkuvad käesoleva aasta
lõpuni. Rohkem teavet

projekti kohta leiab Põltsamaa valla kodulehelt
haridus- ja kultuuriosakonna alt noorsootöö rubriigist, vt noorteprojektid,
KOV koostööprojekt. Infot
sündmuste kohta jagatakse erinevatel viisidel: FBgruppides, sh Põltsamaa
valla FB-lehel, koolide
kodulehtedel,
e-õppe-

süsteemides (Stuudium,
E-kool), ajalehtedes, stendidel,
lapsevanemate,
õpetajate ja noorsootöötajate kaudu. Projekti käigus
saab uue kuue ka Põltsamaa noorte- ja elukestva
õppe keskuse koduleht.
Luuakse infoplatvorm, kus
on asjakohane sisu noortele suunatud tegevustest.

HEI
7 –7–18-AASTANE
18 AASTANE TANTSUHUVILINE
NOOR!
HEI,
TANTSUHUVILINE NOOR!

Loodame, et info jõuab
õigeaegselt noorteni ning
nad ei jäta võimalusi kasutamata, kuna paljud
tegevused on väljaspool
kooliaega ning osalemine
on tasuta.
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti

noorsootöö keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi abil.
anniKa KallaSmaa
KOV noorsootöö koostööprojekti koordinaator

Sind ootab

MOBIILNE SEIKLUSRING
ehk 2–3-päevane laager looduses

* lastele ja noortele lastekaitsepäeva ürituse käigus *
Sind ootab TANTSULAAGER

Sind
ootab
TANTSULAAGER
ehk
4 põnevat
päeva täis muusikat,
ehk 4

tantsu, liikumist ja toredaid inimesi!

põnevat päeva täis muusikat, tantsu,
liikumist
ja toredaid
inimesi!
MILLAL?
18.–21.
juulil 2018

Kes? Sina, Põltsamaa piirkonna 13–18-aastane noormees või neiu,
kes ei karda uusi kogemusi. Ka lapsevanemad on oodatud koos
lastega seiklema!

KUS?
Pisisaares ja selle ümbruses
MILLAL?
18. – 21.valla
juulil
2018
KELLELE?
Põltsamaa
ja lähipiirkonna
(Kolga-Jaani
ja Leie)
koolinoortele
KUS? Pisisaares
ja 7–18-a
selle ümbruses

KELLELE?
valla ja lähipiirkonna
MIS
TOIMUB? Põltsamaa
Laager on ööbimisega!
(Kolga-Jaani
ja Leie)
7 – treenerid
18 a koolinoortele
Erinevaid
tantsustiile
õpetavad
nii lähedalt
kui kaugelt; vabaaja tegevused koos juhendajate ja
vabatahtlikega
lõppkontsert
Põltsamaa
lossihoovis.
MIS TOIMUB?
Laager onning
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

MIS MAKSAB? Sündmus toimub Põltsamaa valla ja Viljandi valla noorsootöölase
Viljandi valla noorsootöölase koostööprojekti käigus ning
koostööprojekti raames ning tegevused on noortele tasuta ja vajadusel korraldatakse
tegevused on noortele tasuta ja vajadusel korraldatakse
transport!

transport.

REGISTREERIMINE ON ALANUD!

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

või Maia Lepiste tel. 58171877
FB: Pisisaare tantsulaager

Millal? Kus? 2018. a suvel erinevates metsades:
30. juuni – 1. juuli Adaveres
20.–22. juuli Puurmanis
4.–5. august Pajusis
28.–29. juuli Adaveres
17.–19. august Pajusis

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.

Võimalik osta inseneeriakomplekte koos juhistega ja soovi korral
saab juhendajate abiga kohapeal kokku panna.

Mis maksab? Noortele TASUTA /lapsevanemal tuleb osalemisel
tasuda toidukulud/
Seiklusring toimub 2 omavalitsuse (Põltsamaa valla ja Viljandi
valla) noorsootööalase koostööprojekti käigus. Vajaduse korral
korraldatakse transport.
Koostööpartner Kaitseliidu Jõgeva malev.
Registreerimine on alanud! Osalemissoovist teatada hiljemalt
10 päeva enne seiklusringi toimumist: annika.kallasmaa@poltsamaa.
ee või Annika tel 5394 3940. Märksõnaks „seiklusring“. Registreerijatele
saadetakse täpsem info e-mailile transpordi ja vajaliku varustuse kohta.
Täiendav info seiklusringi kohta:
Ako tel 5622 5803; ako.saalik@gmail.com

Põltsamaa Valla Leht

8

Pool aastat vallavanema ametis on möödunud kiirelt
Põltsamaa vallavanem Margus Möldri on ametis olnud
nüüd juba pisut üle poole
aasta. Napp aeg, mille
jooksul on tulnud meeskond moodustada ja vald
tervikuna toimima panna.
Enne 2017. aasta KOV
valimisi ütles Margus välja,
et valdade liitumisel ei lähe
otsekohe paremaks midagi. „Oleme oma tööd hästi
teinud, kui midagi esimese
aasta jooksul hullemaks ei
lähe,“ kõlasid toona tema
sõnad. Margus oli lahkelt
nõus andma Põltsamaa
Valla Lehele intervjuu, et
vastata mõnele küsimusele,
mis meie valla inimesi on
huvitanud.

Mis on hästi ja mis on
halvasti uues, ühinenud
Põltsamaa vallas?
Räägin kõigepealt sellest,
mis ei ole hästi. Selle ajaga
ei ole jõutud veel ühtlustada
uue valla elukorraldust puudutavaid kordasid. Niikaua,
kui ei ole valdkonniti ühtseid kordasid, tuleb töötada
vanade järgi, mis selles piirkonnas kasutusel olid. Selline korraldus on tülikas ametnikele ja ka inimestele. Meil
ei ole ikka veel täit ülevaadet
vallale kuuluvatest varadest
ja nende seisukorrast, et teha
otsuseid varade vajalikkuse
või nendega kaasnevate kulude kohta. Muret teeb teede
seisukord. Kevadine teedehooldus ei laabunud hästi.
Üle tulnud lepingud ei taga
teede hooldust soovitud mahus ja teehoolduslepinguta
piirkonnad ei saanud hooldust õigel ajal.
Hästi on see, et tegelikult
läks ühinemine oodatust valutumalt. Olin valmis hullemaks. Inimesed on üllatavalt
osavõtlikud ja tahavad kaasa
rääkida, mis annab meile hea
aluse teha õigeid otsuseid.
Koostamisel on valla arengukava, kuhu on kaasatud
kõik huvigrupid. Veebiküsitlustele on tulnud üllatavalt
palju vastuseid, mis näitab,
et inimesi huvitab nende koduvallas toimuv. See annab

meile head suunised, mille
järgi luua piirkonna inimesi
ja vajadusi arvestav arengukava.
Kuidas te hindate vallavalitsuse ja volikogu vahelist koostööd?
Info liikumine on juba
oluliselt parem kui mõned
kuud tagasi, aga siin on veel
arenguruumi.
Kuidas teie meeskond on
tööle hakanud?
Meeskond on komplekteeritud, motiveeritud ja
asjatundlik. Teenuste kvaliteet ei ole langenud, teatud
valdkondades on juba kvaliteedi tõusu märgata. Meie
reageerimine
probleemidele lahenduste otsimiseks
on kiire eeldusel, et info on
arusaadavalt meieni jõud- Margus Möldrit võib tihti linnas jalgsi liikumas näha.
Puurmani teenusekeskunud. Kindlasti tuleb lähiajal me tagada peredele ajakohateha
struktuurimuudatu- sed sünni- ja peretoetused. ses ei ole teenusetarbijaid
si – mõne töötaja ametikoht Toetame oma võimaluste võrreldes eelmise aastaga
tuleb viia VV koosseisust piires ettevõtjaid, et siia tek- palju vähemaks jäänud.
Selle keskuse olemasolu on
välja, tuleb muuta ameti- kiks uusi töökohti.
Kuidas vald panustab ennast õigustanud. Samas
juhendeid ja ametinimetusi.
Millised on kõige põle- bussitranspordi paranda- on Kalana teenusekeskuse
külastatavus
nullilähedatavamad probleemid, mis misesse, et bussid peatuks
ne. Volikogul tuleb lähiajal
tuleb veel sel aastal ära seal, kus vaja?
otsustada selle koha saatus.
Praegu
käivad
läbilahendada?
Isiklikult leian, et teenuühistran- sekeskuse pidamine seal,
Kõige tulisem kiire on rääkimised
regulatsioonide ühtlustami- spordikeskusega, et meie kus keegi ei käi, on raha
se ja arengukava koostami- ühistransport ehitada üles põletamine: seda raha saaks
sega. Tuleb välja töötada ka selliselt, et oleks võimalik kulutada kasvõi mõne uue
realistlik eelarvestrateegia ja saada valla keskusesse ja siit mänguväljaku
rajamiseks
teehoiukava. Aasta lõpuks edasi. Ühistransport peab lastele või sotsiaalpinna
peab olema ka selge, kas olema inimeste vajadusi remondiks.
Kuidas teile meeldib
suudame enamiku amet- arvestav.
Kas meie 7 kooli jäävad vallavanema töö?
nikkonnast mahutada ühte
See on kõige huvitavam
majja ja seejärel leida teisele alles?
Järgmiseks õppeaastaks töö. Rutiini ei teki, on palju
majale uue rakenduse.
Rääkige töödest, mis ei kindlasti jäävad. Mis edasi kohtumisi huvitavate inisaab, on volikogu otsustada. mestega ja piiramatu tööaeg.
saa kunagi valmis?
Teed ei saa kunagi valmis. Isiklikult näen, et kui lapse- Iga päev on uus ja täis üllaLihtsalt meil puudub selli- vanemad otsustavad oma tusi.
Kas te kaalute töökoha
ne raha, millega kõik teed lapsed kodulähedasest kookorraga korda teha. Kui riik list mujale kooli viia, siis tu- vahetust, kui tuleb mõni
tulevikus täiendavalt oma- leb analüüsida selle arengu ahvatlev pakkumine?
Praegu kindlasti mitte.
valitsuste teede korrashoidu põhjuseid. Praegu on mitu
ei toeta, jäävad meie teed näidet selle kohta, kus lap- Mul on nii hea meeskond, et
sevanemad eelistavad oma ma ei taha ilma nendeta edaauklikuks ja tolmavaks.
Kuidas vald toetab noori kodulähedasele koolile Põlt- si minna. Samas on üks mõtperesid ja perede siia elama samaa linnas asuvat kooli. tekoht: kas osaleda 2019. aasKui selline suund jätkub, siis ta riigikogu valimistel? Selle
asumist?
Töötame selle heaks, et võib mõni väiksem kool järg- kohta ei ole ma veel otsust
meie elukeskkond oleks nevatel aastatel tõesti oma langetanud. Siin on kindlasti oluline sõna kaasa rääkida
meeldiv. Püüame teha oma uksed sulgeda.
Mis saab teenusekeskus- minu perel, kolleegidel ja ka
lasteaiad korda ja kindlustavallakodanikel. Kui nähakse,
da lastele seal kohad. Taha- test Kalanas ja Puurmanis?

Foto Taimi Rao

et minu panus riiklikul tasandil tooks inimestele rohkem kasu kui töö vallavanemana, siis tuleb seda mõtet
kaaluda.
Teie töökoormus on oluliselt suurenenud võrreldes
aastataguse ajaga. Kuidas
suhtub teie pere sellesse,
et enamiku oma ajast tööl
olete?
Töökoormus on tõesti oluliselt suurenenud. Ka
vastutus on suurenenud.
Töötunde tuleb tublisti,
lausa kahe töökoha jagu,
sest ka nädalavahetused ja
õhtud on tihti seotud tööülesannetega. Samas tunnen,
et viimasel ajal on tekkinud
ka mõned vabad momendid,
mida saan perele pühendada. Mu pere on olnud väga
toetav ja ma hindan seda
kõrgelt.
Kuidas ennast maandate?
Püüan liikuda looduses
ja veeta aega lastega. Nüüd,
kui lapsed on juba suuremad, on tore asju üheskoos,
kogu perega ette võtta.
Mida lapsed on teile andnud ja õpetanud?
Lapsed on nagu peegel.
Kõik, mis sa teed õigesti või
valesti, peegeldub sealt sulle
tagasi.
taimi Rao

Piltuudis
4. mail toimus uue, ühinenud Põltsamaa valla esimene väikeste vallakodanike vastuvõtt. Pidulik üritus
toimus Põltsamaa kultuurikeskuses.
Kutse said 40 last, kes on
sündinud aastal 2017. Meenetena andis vallavanem
üle vastavalt kas lusikad või
medalid – just nii, nagu sünnivallas kombeks oli.
Edaspidi jääb Põltsamaa
vald meenena kasutama
ainult lusikaid ning pisikesi vallaelanikke hakatakse
tervitama
kahel
korral
aastas.
Foto Taimi Rao.
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EV 100 –
Sillad 18
Põltsamaa linna sünnipäeva 30. juunil tähistame
sellel aastal kogu vallaga. Eelpidu algab juba 29.
juunil, mil toimub “Mittsommeri“ teine esietendus (Põltsamaa lood IV).
Lossihoovi saabub Jakob
Heinrich von Lilienfeld
ja taaselustub siinne elu
18. sajandil. Näitemängu
on kirjutanud Rutt Tänav
ja lavastanud Keiu Kess,
mängivad harrastusnäitlejad. Kohe pärast etendust tasub seada sammud
Naistesaarele, kus saab
kohtuda Meeste väega.
Üksikasjad jäävad esialgu
saladuseks. Saladusi valdavad MTÜ Kogemuste
Rada ja Uue-Põltsamaa
Mõisa OÜ. Tasub planeerida pikalt väljas olemist,
võib juhtuda nii, et tegevust jätkub hommikuse
joogani.
30. juunil ootavad valla
elanikke meie kaunid 18
silda. Tegevust, avastamisrõõmu ja osaluselevust
pakuvad
vallavalitsus,
PÜG ja spordiklubi Toonus-Sport, MTÜ-d Kamari Haridusselts, Adavere
Mõisa Selts, Lustivere
Külaselts, Põltsamaa Jahiselts, Põltsamaa Kunstiselts; Jordani kogudus,
Põltsamaa raamatukogu
koos lasteaedadega MARI
ja Tõruke,
Põltsamaa
päästekomando, jalgrattapood, noortekeskus. Kõik,
kes külastavad kõiki sildu, saavad sealt kleepsu
oma talongile/kaardile ja
osalevad õhtul loosimises.
Loosimine toimub õhtuse
peo ajal Roosisaarel. Roosisaarele on pered ja sõpruskonnad oodatud oma
piknikukorvide ja tekkidega alates kella 20-st.
Nagu sünnipäeval ikka
saab tantsida, laulda ja sünnipäevalapse auks tooste öelda. Muusikat teeb
ansambel Konterbant.
Kõik 18 silda pole veel
hõivatud ja korraldajad
ootavad osalejaid koos
lennukate ideedega.
Samal päeval toimub ka
Põltsamaa VI jõemaraton,
kiiremad võivad finišisse
jõuda enne kella kahte.
Seega tegevust jätkub!
ANŽELIKA VALDRE
Põltsamaa kultuurikeskuse projektijuht
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Puurmanis toimus maiturniir

Juunioride esikolmik.

Pärandivaderite puhkerivistus. 								

Foto Liia Aun

Esku-Kamari kooli vaderid valvavad pärandit
Pärandivaderite algatus on
põnev ettevõtmine, millega
kutsutakse kooliõpilasi
üles oma kodukohas kultuurilooliselt huvitavaid
pärandipaiku talgute korras
korrastama ja seeläbi kultuurilugu paremini tundma
õppima. Lisaks on talgute
korras korrastatud paik
õpilaste EV100 kingitus
kodumaale ja kogukonnale.

Projekti
„Pärandivaderid“ koordinaatori Elle Lepiku sõnul väärib Esku-Kamari kool eriti esile tõstmist:
„Nad on meie projektis üks
aktiivsemaid ja põnevamate
ideedega koole!“

Elle räägib, et Esku-Kamari kooli lapsed on koos
oma juhendajaga teemale lähenenud suisa süvitsi. „Kõigepealt uuritakse objekti
kohta, seejärel minnakse sinna korrastustöid tegema. Ja
ka järgmistel aastatel käiakse objekt uuesti läbi. Nii on
Esku-Kamari kooli õpilased
juba mitmendat korda Võisikul. Tõeliste vaderitena hoolitsevad nad oma hoolealuste
objektide hea käekäigu eest,“
räägib Elle.
Sellel kevadel osales Esku-Kamari kool „Pärandivaderite” projektis juba
kolmandat korda. Õpilased
alustasid pärandi vaderiks
olemist Võisiku ajaloo uuri-

Siil Puurmanis

misega, mille käigus tehti ettekanded. Materjalide koondamisel oli neile abiks Rutt
Tänav Põltsamaa muuseumist ning juhendajaks kooli
huvijuht Liia Aun.
Pärandivaderiks olemise
teel on juba tehtud talguid
Kundrussaare
kalmistul,
seejärel puhastatud Kuningamäel trükikoja mälestuskivi. Sel aastal toimusid talgud
Uue-Põltsamaa mõisas ning
tutvuti restaureerimisel olevate mõisaruumidega. Juba
mitmes kord ollakse taas
Võisikul kevadtöid tegemas.
Ennast on premeeritud
mitme õppekäiguga. Käidud on kohaliku ajalehe Vali
Uudised valmimist jälgimas,

külastatud Tartu paberi- ja
trükimuuseumi ning külastatud Raivo Suni juhendatud
meediatuba. Kätt harjutati ka
sidusprojektina kooli ajalehte valmistades.
Selle kevade teema oli
“Kodukandi mõisad”. Eesmärk on saada uusi teadmisi
kodukandi ajaloost. Tulemas
on õppekäik Kõo ja Loopre
mõisa, mis on Esku lastele
kõige lähemal, ning osalemine mõisaselfide konkursil.
Kooliaasta lõpus plaanivad
Esku-Kamari kooli pärandivaderid teha ekskursiooni Olustvere mõisa, kus on
taastatud kõik mõisa abihooned.
Taimi Rao

Puurmani mõisakooli õpilastel oli 8. mai pisut teistsugune koolipäev, kui tavaks
on. Kooli külastas sel päeval
toetuse väejuhatuse logistikapataljon. Kaitseväes teenijad olid kohal masinate ja relvade väljapanekuga, millega
oli võimalik kõigil tutvuda.
Lastel oli vaba voli vallutada
kaitseväe autod ja katsuda
relvi. Sõjaväe kiirabiautoga
tegid kaitseväelased kooliõpilastele sõitu, samuti sai
proovida, mis tunne on ise
suure sõjaväemasina roolis
olla. Eriti populaarne oli õpilaste seas relvade väljapanek.
Sai ise proovida, kui raske
relv on ja mis tunne võiks
olla sellisega metsas joosta.
Pataljoni kaplan leitnant
Foto Taimi Rao
Madalvee rääkis, et sedasor- Puurmani mõisakooli õpilastele näidati 8. mail kooli ees sõjatehnikat.
ti väljasõidud on kaitseväele
tegelikult tavalised. „Kuna kool. Siin asutati Julius Ku- guvalmiduse tagamine, kait- reservis olevatele isikutele.
meie töö on suurel määral perjanovi poolt partisanisalk, seväe väeüksustele logistilise Lihtsas keeles peaks see täette ära tehtud, siis tekkinud mille otsustavat ja sihikindlat toetuse osutamine ja logis- hendama, et pataljon vastuvabad hetked sisustame hea tegevust siiani au sees pee- tikavaldkonna arendamine. tab selle eest, et sõduril oleks
meelega koole külastades.“ takse ja eeskujuks tuuakse,“ Samuti on pataljoni ülesanne saabas jalas, toit laual ja maka kaitseväe logistilise ja sõ- sinad liiguks just selles suuPuurmani mõisakooli külas- räägib pataljoni kaplan.
Toetuse
väejuhatuse javäelise väljaõppe korral- nas, kuhu vaja.
tanud kaitseväelaste sõnul
on Puurmani kool siiski na- logistikapataljonil on mitu damine ning logistikaalase
Taimi Rao
tuke erilisem. „Meie jaoks on ülesannet, millest üldisem on täiendusõppe korraldamine
see paik rohkem kui ainult väeüksuse allüksuste lahin- kaitseväes teenijatele ja ka

Foto Urmas Torim

Puurmanis toimus 1. mail juba 35. korda maiturniir
jalgpallis. Seekord said lisaks meestele osa võtta ka põhikooliealised noored vutisõbrad. Nemad selgitasid omavahel parima miniarenal. Osa võttis 7 meeskonda. Mängud
olid tasavägised ja võidurõõmu said tunda kõik võistkonnad. Turniiri esikolmiku moodustasid Imavere I, Imavere II, Põltsamaa I, kellele järgnesid Lustivere tüdrukud,
Puurmani, Põltsamaa II ja Lustivere poisid.
Meeste turniirist võttis osa kolm meeskonda. Omavaheliste mängude järel selgus paremusjärjestus:
I koht Jõgeva; II koht Kaarepere; III koht Puurmani.
PVL

Puurmani rahvamajas lõppes
mälumänguhooaeg
Puurmani rahvamajas lõpetati mälumängu hooaeg
kokkuvõtete tegemisega.
Kokku toimus kuus vooru, osales neli meeskonda. Kirja
saadi järgmised tulemused:
I koht: Metsamõisa (A. Grigorjev, A. Koll, E. Uustalu, E.
Kuusk) 154,5p
II koht Kursi (J. Pere, V. Pettai, N. Järva, perekond Peedo)
137p
III koht SS (S.Schaffrik, V. Sinimets, Ü. Schaffrik) 133p
IV koht Kaksiküritaja (R. Kuus, M. Kõressaar) 115,5p
Võimalik maksimumpunktide arv oli 262. Mälumängu
juhtis Villu Päärt, punkte kirjutas Helen Taal.
Uus hooaeg mälumänguritele algab taas oktoobris.
PVL

“Laulukarusselli” Puurmani eelvoor

Noorim osaleja “Laulukarusellil” oli 3-aastane Getlin Vaks.
Foto Meelis Kõressaar

20. aprillil toimus lauluvõistlusel “Laulukarussell” 2019
Puurmani piirkonna eelvoor.
Kõik osalejad olid põhjalikult oma esinemised ette valmistanud. Piirkondliku eelvooru võitjad jaotusid järgmiselt:
3–7-aastased, võitja Meribel Raud lauluga „Ei lärmiga, ei
pärmiga,“ juhendaja Margit Pettai.
8–10-aastased, võitja Annaliisa Altermann lauluga
„Naerusuu,“ juhendaja Margit Pettai.
11–13-aastased, võitja Getlin Vaks looga „Tige tigu,“ juhendaja Kaija Raud.
Aitäh kõikidele osalejatele! Suur tänu juhendajatele
Margit Pettaile, Kaija Rauale ja Anneli Rebasele.
PVL
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Eesti lipp ja Emilie Beermann Põltsamaa kihelkonnakoolist

Põltsamaa kihelkonnakool enne 1885. a.

Emilie Rosalie Beermann.

Põltsamaa linnas jõe
vasakkaldal aadressiga
Jõe 3 seisab heleroheline
maja, kunagine kihelkonnakool, üks eesti
rahvusliku liikumise
tähtsamaid taimelavasid.
Siin õppisid ja õpetasid
mitmed teenekad eesti
asja edasiviijad, koolijuhatajaks oli Gustav
Heinrich Beermann,
kelle tütar ja poeg on
seotud esimese sinimustvalge lipu valmimisega.
Emilie Rosalie, esimene laps Beermannide
peres, oli sündinud 16.
detsembril 1860 (vkj) Pilistveres. Pere kasvas üpris suureks: Emilie sai endale kolm nooremat õde
ning neli venda ja peale
omade kasvatati üles
ning anti haridus kolmele kasulapsele. Eks olnud
ka Karl August Hermann
Beermannide peres omainimene. Koolipoisipõlves toitsid Hermanni koolivennad ja koolijuhataja,
suviti oli nooruk Beermannide juures karjapoisiks. Hiljem, 1869. a võttis
Beermann Karl Augusti
oma kooli abiõpetajaks.
Emilie õppis koduses
koolis ja hiljem tütarlastekoolis.
Täiskasvanud neiuna hakkas ta ise
õpetajaks: tema osaks oli

mõistagi tütarlaste näputöö ning muude kodumajapidamises vajalike
oskuste
kujundamine,
aga ka saksa keele tunnid.
Beermannide oma koduski räägiti saksa keeles
nagu enamiku eestlastest
haritlaste kodudes, mis
aga ei takistanud kedagi
neist vaimustumast rahvuslikest, eesti aadetest.
Kohalik
koolirevident
Nikolai von Wahl otsustas Emilie õpetajatöölt
minema ajada, kuna neiu
sisendas liiga agaralt ja
vaimustunult oma õpilastesse eestimeelsust. Ka
kirikhärra Carl Maurach
on kurtnud, et Põltsamaa
kihelkonnakooli satuvad
õpetajateks alailma nn
eesti agitaatorid, ning on
kahetsenud, et tema oma
koolis on n-ö hermaneid
ja jürmaneid üles kasvatatud.
Üks neist eesti agitaatoreist oli Eduard Bornhöhe
– 17-aastane abiõpetaja,
kes just siin, vaimustudes neiu Emilie ilust ja
iseloomust ning iidsetest
lossimüüridest, kirjutas
oma esimese ajaloolise
jutustuse „Tasuja“. Lugedes lossipreili Emilia von
Raupeni õilsameelsusest,
võime pisut ette kujutada Emilie Beermanni.
Carl Frey on kirjutanud
Emilie kohta: „Iseäranis

meie kõikide poolt kalliks
peetud koolipreili Emilie
Beermann oli mängude
korraldamisel alati eesotsas, sest me kõik kui
maalapsed olime alguses
selle kõigega harjumatud
ja saamatud ega julgenud
millegagi peale hakata,
aga preili Emilie fukseeris meid välja, nagu ta ise
naljatades ütles.“
Kuidas aga Emilie
Beermann esimese sinimustvalge lipu õmblejaks
osutus, pole põltsamaalastele pikalt seletada
vaja – eks oleme siin juba
aastaid lipu sünnipäeva
pidanud ning 2014. a suvelgi näitlikult üle korranud, kuidas see kõik oli.
Siinkohal toome ära vaid
paar olulist allikat.
Eesti Üliõpilaste Seltsi
lipu valmimisest jutustab endine Põltsamaa
kihelkonnakooli õpetaja
Aleksander
Mohrfeldt:
„Elasin seekord dr. K. A.
Hermanni juures ja seal
oli kord lipu jutt söögilauas käsil. Doktoriproua haaras naiseliku
elavusega mõttest kinni,
hüüdis jutu lõpul: “Mina
muretsen seltsile lipu!”
Ta tõmbas kaasa mõned
meie tolleaegseist eesti
noorikutest ja neidudest
ning 26. märtsil 1884 (vkj)
oli meil ilus siidiriidest
lipp seltsi korteris ... Abilisteks on temal Hermannide perekonnatuttavad
preilid Miina Hermann ja
Emilie Beermann.“ K. A.
Hermanni abikaasa Paula oli Emiliele täditütar.

Noored – Karl ja Paula –
kohtusidki esimest korda
perekonnaringis, 1872. a
Põltsamaal. Neiu jäi juba
esmakohtumisel noormehele südame külge kinni,
kuid läks veel kuus aastat, enne kui lihavõttepühade ajal Põltsamaal kihlumisjuttu sai rääkida.
Miina Hermann (Härma) on teatavasti pärit
Kõrvekülast, pole Karl
Augustiga
suguluses,
kuid Miina isa oli oma
musikaalse tütre tuntud
muusikategelase juurde
Tartusse õppima toonud.
1883. a oli Miina Hermann Peterburi konservatooriumisse astunud,
ometi pidi ta järgmisel
kevadtalvel mingil põhjusel Tartus olema, et sai
lipu annetamises osaleda.
Rongid ju käisid. Käidi
ka Põltsamaalt Tartusse
nii, et mindi hobuvankril
Jõgevale ja sealt rongiga
edasi. Üks kord päevas
läks rong Tartust Peterburisse ja vastupidi, samuti
üks kord päevas Tartust
Tallinnasse ja vastupidi.
Jõgeva ja Tartu vahemaa
läbimiseks võis kuluda
ligikaudu kaks tundi või
pisut rohkem.
Carl Frey kirjutab,
mida jutustas kooli kokkutulekul 1939. aastal
Emilie vend Christoph,
siis juba Järva praost
emeeritus:„Emilie ostnud
Põltsamaal Leihbergi riide kauplusest lipu riide
– sinine must valge – ning
õmmelnud selle esimeseks Eesti lipuks kokku.

4. augustil toimub Puurmani piirkonna

KÜLADE JA SÕPRUSKONDADE
KOHVIKUTE PÄEV.

Isa töötoas valmistatud
lipu varras ja tema viinud
selle Tartu.“ Esineb aegajalt arvamusi, et see jutt
on vastuolus Aleksander
Mohrfeldti eespool äratoodud mälestusega, kuid
allakirjutanu siin vastuolu ei näe. Tuleb vaid
lauseid täpselt lugeda ja
mitte lisada neile oma
mõtteid. Kui üks inimene lubab, et ta muretseb
lipu, ei tähenda see automaatselt, et ta ise õmbleb.
Kui lipu kingivad kolm
daami, siis ei tähenda see
jällegi kohe, et nad kõik
õmblemises
osalevad.
Kui teatud päeval on lipp
Tartus korteris olemas,
ei tähenda see veel, et ta
kindlasti just selles korteris või kindlasti just Tartu
linnas ka tehti.
Allakirjutanu ei pea
võimalikuks
väärikate
meeste, Christoph Beermanni ning tema sõnade kirjapanija Carl Frey
aususes kahelda, eriti,
kuna seltskonnas viibis
rohkemgi lipu valmistamise ajal koolis olnuid,
nagu Viru praost Gustav
Beermann jun ja Lahavere kooliõpetaja Mihkel
Melesk. Nende kuuldes
poleks vist olnud arukas
luiskelugudega välja tulla, kui sellist võimalust
endale üldse ette kujutada.
Et just Christoph Beermann oli lipu hoidja ja
lipu pühitsemisel värvustetähenduse kohta kõne
pidas, on piisavalt dokumenteeritud. Ka öelnud ta

1939. aastal ümberasumise eel, et tema ei lähe Saksamaale, tema on esimene Eesti lipu hoidja ning
tulevased põlved võiksid
talle lahkumist ette heita.
Eks kinnita seegi, et Beermannidel on lipu valmimises oluline osa.
Ehitusmeistrist pereisa Gustav juhtis aastatel
1882–1884 Tartu Peetri
kiriku ehitamist, samal
ajal juhtis ta ka Põltsamaa
kihelkonnakooli – ilmselgelt oli vaja aeg-ajalt
Tartu ja Põltsamaa vahet
liikuda. Karl August Hermann kirjutab Eesti Postimehes, et käis 1884. aasta
jaanuaris Põtsamaal põllumeeste seltsi koosolekul – ju siis polnud liiklus
Tartu ja Põltsamaa vahel
nii tülikas, et isegi talvel
võttis mees üksnes koosoleku pärast teekonna
ette. Ei maksa siis pidada
võimatuks lipu valmistamist Põltsamaal ja selle
viimist siit Tartusse.
Juba järgmisel aastal
pärast lipu valmistamist
– 1885 – põles koolimaja,
tänapäeval näeme seda
vaid pooles suuruses endisest. Emilie asus pärast
koolimaja põlemist Tartusse, kus ta pidas pansionaati. Ta abiellus alles
1895. aastal oma ammuse austaja Jaan Lillakuga
ning asus elama Viljandimaale Sürgaverre. Tema
elu ja abielu jäid liiga lühikeseks: Emilie suri peagi pärast oma poja Emili
sündi. Ta maeti Viljandi
vanale kalmistule. Tema
kalm on märgitud ka kalmistu plaanile ja on kõrge
loodusliku hauakivi järgi
eemalt kergesti märgatav.
Emiliest ja Eesti lipust
on 26. juuni 1988 ajalehes Edasi kirjutanud
professor Toomas Frey,
erinevates väljaannetes
on teemat käsitlenud Einar Hiob ja allakirjutanu.
Keda teema rohkem huvitab, saab muuseumist
Põltsamaa ajaloo vihiku
„Emilie Beermann, Eesti
lipp ja Põltsamaa“, lisaks
jutule ka pilte toonasest
Põltsamaast.
RUtt tänav

30. juunil kell 9–10
hommikune ( jooga)

Kohvikuid võib pidada nii oma
aedades kui lossi pargis. Pange
varakult vaim valmis!

Info:
5552 0719.

VÕIMLEMINE
Naistesaarel
Vahva algus päevale, juhatame sildade ürituse
sisse rõõmsa virgutusega
Võimalusel kaasa võtta võimlemismatt ja (fliis)tekk.
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Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Kuidas Põltsamaal Euroopa helget tulevikku kavandati Tapiku Külade Selts
Eelmine osa aprillikuu lehes
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.
Ülalpidamiskulud jaotatagu riikide vahel nende
suuruse ja võimsuse järgi, koostatagu rahvusvaheline seadusteraamat.
Kui mõni riik aga rahvuste tribunali otsust
eirab, siis püütagu teda
kõigepealt veenda, aga
lõpuks, kui ikka mõistuse häält kuulda ei võeta,
võib jõudu kasutada,
sest Lilienfeldi plaan
näeb ette ka ühendarmee moodustamist.
Oma „Uue riigiehituse“ tõttu on Jakob Heinrich von Lilienfeld arvatud ühise Euroopa idee
kujundajate hulka koos
Dante, Kanti, Leibnizi ja
paljude teistega – tema
kohta on artikkel Brüsselis 2006. a koostatud raamatus „Europe – giving
shape to an idea“. See on
veel üks teos, mida Eestis eriti palju olla ei saa,
kuid meil on. Pealkirja
võiks eesti keelde tõlkida: „Euroopa – idee võtab kuju“.
Lilienfeld mõtiskles
ka selle üle, kuidas talupoegi
pärisorjusest
vabastada ning kuidas
kogu Liivimaad peaks
arendama, neist teemadest räägivad tema
traktaadid „Über das
Eigenthum und die Freiheit der Bauern” ja „Ein
Plan Livlands Glück zu
befordern”. Peeter III
pooleaastase valitsemise
jooksul 1762. a alustati
Venemaal liberaalseid
reforme, milles tema
salanõuniku Lilienfeldi
mõju on täiesti võimalik.
Kuid pärisorjuse kaotamist katsetama kutsus
Katariina II Torma kirikuõpetaja Johann Georg
Eisen von Schwartzenbergi. Ka Eisen, kui anda
ta nimi lühimal kujul,
suhtles
Lilienfeldiga,
kindlasti vahetasid nad
oma kogemusi ja arvamusi pärisorjuse kaotamise vajaduse ja võimaluste üle.
Lilienfeldi
ennast
kasutas
prototüübina

üks teine näitekirjanik –
Jacob Michael Reinhold
Lenz. On selline näidend
18. sajandist pealkirjaga
„Koduõpetaja ehk erakasvatuse eelised“. Teater Vanemuine mängis
seda 1980. aastatel. Selles
näidendis on üks tegelane Salanõunik von Berg
ja tema suhu on pandud
Lilienfeldi mõtted. Samas näidendis on Hupeli arvamused antud
koolmeister
Wenzeslausile väljaütlemiseks,
näidendi tekst on ära
trükitud
eestikeelses
raamatus „JMRL“, seda
saab lugeda.
Jakob Heinrich ja Christina von Lilienfeldil
oli kuus last. Aurora Maria, Karl Magnus ja Christina Jakobina elasid
väärikalt vanaks. 58 ja 67
aastat tundub sel taustal, kui paljud noored
naised sünnitusel surid,
täiesti kõrge eana. Noorelt surid Peter (1749–
1771), Helene Henriette
(1747–1770) ja Margarethe Sophie (1751).
Karl Magnus ostis
õdedelt nende osa mõisast välja. Aurora Mariast sai Vene riigidaam
ja Püha Katariina ordeni väikese risti kavaler
ning kindralleitnat Carl
Gustav von Rönne abikaasa, elati Peterburis ja
neil olid poeg ning tütar.
Christina Jakobina oli
abielus Rannu omaniku
Friedrich Wilhelm von
Siversiga, kes oli ka Kuramaa tsiviilkuberner,
seejärel senaator ning
osales Liivimaa talupoegade vabastamisel pärisorjusest.
Karl Magnuse ainsa
poja, Liivimaa maamarssali ja maanõuniku Karl
Reinhold Georgi kolmest pojast said alguse
kolm Lilienfeldide liini:
Uue-Põltsamaa, Keeni ja
Albu omad. Albu omadelt ostis näiteks Peeter
Hansen (Anton Hansen Tammsaare isa ehk
Vargamäe Andres) oma
talu. Uue-Põltsamaale jäi
Eduard Carl Balthasar,
kes ise elas 1903. aastani,
kuid kelle poegadest on
põltsamaalastelt mälestusi üles kirjutatud. Nimelt oli Eduardil ja tema
abikaasal
Wilhelmine
Elisabeth Sophiel kokku kümme last: kaheksa
poega ja kaks tütart. Tütar Jenny abiellus Pajusi
Eduard von Wahliga,
Wilhelmine tee viis kaugemale ja temast sai von
Ceumern.
Peres armastati nime
Karl: peaaegu kõigil
poegadel oli see üheks
eesnimeks. Ainus, keda

Jakob Heinrich von Lilienfeld.

päriselt ka Karliks kutsuti, on rahva mälus
Vaese Venna ehk SaunaKarlana. Jädivere mõis,
kus ta elas, põletati 1905.
aastal ja nii tuli ta perega koju tagasi. Kuna
inimeste meelest oli ta
ilma mõisata mõisnik,
eks siis see Sauna-Karla
nimi tuligi. Ta oli haige,
elas kuni mõisa võõrandamiseni valitsejamajas,
lõpuks elas Rathlefi majas, suri 1924. Kõige noorem vend Hermann küll
abiellus hiljem ning elas
Münchenis.
Camilla von Stackelberg kirjutab kahest kõhnukesest ja väiksekasvulisest vennast: Carlist ja
Friedrichist ehk Fritzust.
Friedrich oli mõisa omanik, teda peeti väga harituks ning tema häärber
oli täis valitud kunstiesemeid. Ta käis veel
1920. aastatel kohut, et
osa hooneid linnalt tagasi saada. 1939. aastal
koliti Saksamaale, talviti
oli ta varemgi Saksamaal
elanud.
Vanuselt
seitsmes
laps Karl Eduard abiellus Sophie von Löwis of
Menariga, silmukuninga
tütre ja mitmete mõisate
pärijannaga, nende kolme poja ja ühe tütre koduks oli Peri mõis.
Peri mõisa Lilienfeldide vanima poja Edwardi poeg Harro külastab
koos sugulaste ja sõpradega Baltimaid ikka
ja jälle, iga paari aasta
tagant kohtume muuseumis ning käime roosiaias, heidame koos
pilgu ka Uue-Põltsamaa
häärberile. Nende mälestustes on see lihtsalt
nende pere kodu, siin
õuel jooksid kunagi rin-

gi kaksteist last.
Jakob Heinrich ise suri
Riias 1785. aastal. Pole
leidnud dokumenti ega
kirjutist, mis tema matmiskohta
täpsustaks.
Kuna Põltsamaal Jõgeva maantee kalmistul
on Lilienfeldide kabel ja
pere kalmistu, peaks ta
seal puhkama. Kahjuks
on Lilienfeldide kalmistul alles vaid üks nimega hauakivi. On olemas
ka foto 1907. a surnud
Karl Magnus von Lilienfeldi uhkest hauamonumendist, tingliku
nimega „Leinav ingel”,
see on Põltsamaalt mingil kombel praeguseks
Põlva kirikusse varjule
sattunud.
Kalmistust
kirjutab Kristjan Waldmann 1930. aastatel pisut rohkem – see olnud
suguvõsa harude vahel
neljaks osaks jagatud,
Uue-Põltsamaa
omad
olnud maetud kabelist
hommiku pool.
Jakob Heinrich von
Lilienfeldi mõtted inimlikkusest ja südamesoojusest pakuvad äratundmist nüüdki, seetõttu
lavastab Keiu Kess Põltsamaa harrastusnäitlejatega tänavu suvel „Uusaastasoovi“ (tõlge eesti
keelde allakirjutanult).
Et lavastus valmib kesksuveks, on näidend nimeks saanud „Mittsommer.“ Tegevus toimubki
jaanipäevaelevuses ja on
seetõttu uue aastaga
võrreldes pisut pea peale pööratud. Lavastus
kuulub sarja „Põltsamaa
lood“ ning kantakse ette
lossiõues 28. ja 29. juunil
ning 1. ja 2. juulil.
Rutt Tänav

Tapiku kui siinsete külade keskus on väga ilus. Vaikne koht, kus aeg liigub omasoodu ja linnulaulu ei risusta ükski kõrvalheli. Maapealse paradiisi tunnet süvendas veelgi päikeseline ilm ja rahutunne südames.
Justkui oleks kodus.
Tapiku piirkonnas on seltsielu aktiivselt elatud pea
paarkümmend aastat. Ametlikult loodi esimene seltsing sinnakanti 2004. aastal. Ajad on niipalju muutunud, et seltsinguid projekti tegemiste juurde ei lasta ja
laiemalt silma paistmiseks peab ikka MTÜ olema see
vorm, millesse oma keha mahutada.
Seda ja kõiki teisi asjaolusid arvesse võttes tulid külaelanikud käesoleva aasta ühel kaunil märtsikuu päeval kokku ja otsustasid asutada Tapiku Külade Seltsi.
Kuigi seltsielu on sealmail alati olnud, siis nüüd on
külaseltsi ametlik sünnipäev 29. märts 2018. Tapiku
Külade Seltsil on 7-liikmeline juhatus, kuhu kuulub ka
kauaaegne külaelu eestvedaja Virve Etulaid ning veel
Hiie Nugis, Eda Kasar, Maiu Orav, Triin Rõuk, Lauri
Liias ja Andrus Joost. Praegu on seltsil 25 liiget, kuigi
talguüritusel, mis kevadel korraldatud sai, oli osalejaid
üle 30. Eda Kasar kiidab külaseltsi juhatust: „Me töötame nagu üks meeskond, ühise eesmärgi nimel. Igal
meist on oma ülesanne. Meie jaoks on olulised samad
väärtused ja me saame asjadest ühtemoodi aru.“
Kui vaadata ringi, siis Tapiku piirkonnas on umbkaudu 38 talukohta. Elanikke on siin küll tugevalt alla
100, kuid suveperioodil on liikumist siin rohkem kui
talvel. „Loodusturiste on palju. Meie juurest läheb tee
Norra allikate juurde ja siit viivad läbi RMK matkarajad, meie külas on vana mõis,“ räägib Eda põhjustest,
miks inimesed siia tulevad. Seltsilised ise arvavad, et
loodusturism oleks üks võtmesõna nende piirkonna
elu elavdamise juures.
Seltsi liikmed loodavad, et saavad oma omandisse või pikaajalisele rendile hoone, kus praegu asuvad
seltsi ruumid. Valla omandis oleva maja seisukord on
pehmelt öeldes jube. Ei ole vett ega kanalisatsiooni ning
maja läbivad ulatuslikud niiskuskahjustused. Mõnes
kohas on välissein vastu mulda, vundament on justkui
haihtunud. Õnneks on majal uus katus peal, mis annab lootust. Majas ringi vaadates hingasid tühja poole pealt vastu arhailised ruumid, millest seltsi liikmed
loodavad tulevikus teha suure saali vihmaste päevade
tarbeks ja osasse ruumidesse ehk ka lihtsaid majutuskohti loodusturistidele. Hea on see, et maja ees on väike kontserdipaik – kõlakoda ja kiigeplats, kus inimesed
ikka aega veeta armastavad.

Eda Kasar on Tapiku Külade Seltsi juhatuse liige.

Foto Taimi Rao

Külaseltsi eestvedajad usuvad, et elu maal läheb edasi. Uus trend pidi olema see, et noored ostavad vanu
maju ja kõpitsevad neid elamiseks. „Maal elamine on
natuke raske ka. Oleme üks neist küladest, kuhu ei vii
tolmuvaba teed ning talvel on juhtunud, et mõni majapidamine on nädala lumevangis,“ räägib Eda kauge
külanurga eluvõludest.
Tapiku külade mail ringi vaadates meenuvad vanad
laulusõnad „Kuni su küla veel elab …“. Ilmselt on nii
siingi. Niikaua, kui leidub tublisid ja toimekaid inimesi,
kes külaelu aktiivsena hoiavad, on koht kaardil ja külal
hing sees. Kõik, kellega Tapiku Külade Seltsi teemadel
sel päeval vestlesime, olid ühte meelt, et siin on ilus elu
ja see kant on parim elamiseks.
Taimi Rao
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KULTUUR JA VABA AEG
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM
16.06 Põltsamaa ühisgümnaasiumi 100. aastapäeva vilistlaste
kokkutulek
20.06 kell 14 9. klasside lõpuaktus
21.06
12. klasside lõpuaktus
PÕLTSAMAA KUNSTIKOOL
29.06–1.07 kell 10–18 LOOVUSE laager (jooga + kunst).
Lisainfo ethel@kunstikool.ee.
PUUMANI MÕISAKOOL
4.06–5.06 kell 8.30 Kirna looduslaager huvijuht@puurmani.edu.ee
11.06 kell 18 parimate õppurite päev
22.06 kell 13 lõpuaktus
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
21.05–17.06 galeriis kultuurikeskuse taimeringi näitus
3.06 kell 11–15 uute riiete müük
18.06–22.07 Kai Brauni akvarellide näitus
23.06 kell 15 Jõgeva maleva võidupüha aastapäeva ja
maakaitsepäeva pidulik paraad Põltsamaal. Algus Põltsamaa
kultuurikeskuse eest
29.06 kell 21.30 MEESTEVÄGI NAISTESAAREL: LÜÜ-TÜRR laulab
arhailisi meestelaule, MEES räägib lugusid, mehed peavad kohvikut
30.06 kell 9–10 hommikune (jooga) võimlemine Naistesaarel
30.06 „EV 100 – Sillad 18“ linna sünnipäevapidu kõikidel sildadel
Kell 20 Roosisaarel piknik koos ansambliga Konterbant
PAJUSI RAHVAMAJA
01.06 kell 19 Pajusi teatri etendus “Nii inglispärane”.
03.06 kell 19 Pajusi teatri etendus “Nii inglispärane”
15.06 kell 19 Pajusi teatri esietendus “Ehitame torni”
17.06 kell 19 Pajusi teatri etendus “Ehitame torni”
23.06 kell 19 jaanituli Pajusi mõisa pargis, tantsuks Irena ja
Ivar Hansen.

Laupäev, 2. juuni 2018
UMBUSI KÜLASELTS
23.06 kell 20 Umbusi küla jaanituli Umbusi külaplatsil
MTÜ PISISAARE SPORDIKLUBI
12.06 kell 18 Coolbet Suvevolle I etapp
19.06 kell 18 Coolbet Suvevolle II etapp
26.06 kell 18 Coolbet Suvevolle III etapp
* Etapid toimuvad Veski tn rannavõrkpalliväljakul

TÜ FREESTART MATKA- JA SPORDIKLUBI
30.06 Põltsamaa VI jõemaraton Põltsamaa jõel

KIRIKUTEATED
EELK PÕLTSAMAA KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11
2.06 kell 9 koguduse ekskursioon Järvamaa kirikutesse
10.06 kell 16 kontsert plokkflöödiansambli 20. aastapäeva
tähistamiseks
16.06 kell 13 PÜG-i 100. aastapäeva jumalateenistus
17.06 kell 14 surnuaiapüha Pärnassaare surnuaial
24.06 kell 11 armulauatalitus kirikus,
kell 12 surnuaiapüha Põltsamaa surnuaial
kell 15 surnuaiapüha Kütimäe surnuaial

Põltsamaa lossihoovis

SUUR PÕLTSAMAA VALLA

PEREPAEV
Töötoad
Batuudid

TEGEVUSED ON TASUTA ,
VÕIMALUS OSTA JÄÄTIST JA NÄKSI

Esinejad ja muudki põnevat

Päevajuht Meelis Kõressaar

Lähem info õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195

1. JUUNIL
TOIMUB PUURMANI
RAHVAMAJA
EES JA SEES
LASTEKAITSEPÄEVA
ÜRITUS 16.00-18.00

PÕLTSAMAA LOSSIHOOV
2.06 kell 11.30 lastekaitsepäeva pereüritus Põltsamaa lossihoovis
22.06 Põltsamaa jaanipidu. Esinevad Ska Faktor, Anne Veski,
2 Quick Start
28.06 kell 20 etendus “Põltsamaa lood IV“
29.06 kell 20 etendus “Põltsamaa lood IV“
ADAVERE MÕISA SELTS
1.06 kell 9 TERVE pere festival Adavere mõisa juures

Kavas: pannkookide tegemine, pulgakommi
rattaralli kell 17.15 Ülejõe pargis kuni 8-aastastele
lastele. Kiiver kohustuslik!
Paadisõit Pedja jõel, toredad spordivõistlused,
meisterdamise nurk, hobusõit, muusikastuudio
kontsert, õhupüssist laskmine.
Kohal on kohvik, õnneloos, juuksur, tuletõrje,
Kaitseliit ja batuut.

KAMARI HARIDUSSELTS
12.–17.06 Kamari töö- ja puhkelaager. Lisainfo vaike@kamari.ee
LUSTIVERE KÜLASELTS
22.06 kell 20 jaanipäev ja sportlikud mängud
PAJUSI KÜLASELTS
16.06 kell 10 Pajusi masinapäev
16.06 kell 12 üleriigiline lõõtspillipäev

Sa auväärt verstaposti juures seisad,
loed aastaid, mida viinud aeg.
Nüüd pilk Sa mälestuste sülle heida
ja mõttes veel kord rõõmsaid päevi vae.

kell 12.00-15.00

EELK KURSI KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval Kursi kirikus kell 13
23.06 kell 12 Kursi kalmistul Kursi surnuaiapüha
24.06 kell 15 Laeva kalmistul Laeva surnuaiapüha

PUURMANI RAHVAMAJA
1.06 kell 16 lastekaitsepäeva tähistamine Puurmani raamatukogu ees
07.06 kell 18 Puurmani muusikastuudio kevadpidu Puurmani rahvamajas
23.06 poissmeeste-naisemeeste jalgpallimatš Puurmani staadionil
23.06 kell 11 mälestusminutid Kursi ausamba juures.
23.06 jaanipidu Puurmani pargis ansambliga Vana Kallim

Puurmani PÜ õnnitleb
1. juuni VALVE JÕGI

Nr 6 Mai 2018

TULE JA VEEDA PUURMANIS ÜKS
VAHVA LASTEKAITSEPÄEV!
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ÜLERIIGILINE
NAISMEHHANISAATORITE KOKKUTULEK
2.–3. juunil Kadrina rahvamajas
Kogunemine kell 11. Osalustasu 10 €
Lisainfo Enn Ambos tel 5554 0361

Aprill 2018
Laulukoor OMA RÕÕM ja memmede tantsurühm
KREHVINAD õnnitleb:
7. juuni

MAIMU NOORMÄGI

Nii palju hetki imelisi
on jäänud käidud teele
ja palju kalleid inimesi,
kel alati Sa meeles ...
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