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Huvitegevuse mess tõi kokku noored ja huvitavad tegevused
Tänavu 20. septembril toimunud huvitegevuse mess tõi
kohale Põltsamaa vallas noortele erinevaid tegevusi pakkuvad ühendused, asutused
ja inimesed. Üritus toimus
teist korda (esimene üritus oli
2017. a). Ürituse peakorraldaja oli Põltsamaa noorte- ja
elukestva õppe keskus. Tegevus toimus Põltsamaa valla
ja Viljandi valla Kolga-Jaani piirkonna koostööprojekti
käigus, mille tulemusel jõuavad noorsootööteenused uute
noorteni ning laienevad noorte võimalused noorsootöös
osaleda. Projekt sai alguse
aprillis 2017 ja kestab 2018.
aasta lõpuni.
Kõik noored ja lapsevanemad olid oodatud tutvuma
Põltsamaa valla erinevate huviharidust ja
-tegevust pakkuvate asutuste
tegemistega. Kohal oli pea 20
erinevate tegevuste pakkujat:
huvikoolid, huviringid, koolid,
noortekeskus, noorteühingud,
kogudused, rahva- ja seltsimajad, MTÜ-d, ettevõtted.
Erinevad töötoad olid avatud
asutuste boksides. Selleks,
et noored saaks veel midagi
ägedat teha, oli kohale kutsutud ka kolm meistriklassi,
kus pakuti tegevust noortele
alates 12. eluaastast: MTÜ
SPARK Makerlab – laterna
meisterdamine, Merkuur OÜ
Mobiilne Töötuba – LED-lambi valmistamine, Uula OÜ –
näomaalingute ja grimmiõpetuse töötuba. Lisaks oli kohal
ka 2 talu oma koduloomadega.
Huvitegevuse messi korraldaja on Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus,
eesotsas noorsootöötaja Merle
Vaht, kes on Põltsamaa valla noortele juba omainimene.
Põltsamaa
noortekeskuses
töötades on üks tema tegevuse eesmärke noorte terve ja
aktiivse eluhoiaku kujunda-

Särasilmsed noored tutvustasid huvitegevuse messil Põltsamaa spordikooli tegemisi.

mine. Oma osa selles on huvitegevustel, mis noorte inimeste arendamisel ja elujaatava
maailmavaate
kujunemise
juures olulist rolli mängib.
Merle Vaht ütleb, et sellised info kogumise ja vahetamise üritused on noortele
väga vajalikud. „Ma arvan,
et noortel on keeruline otsida
seda infot. Hea, kui on selline
üks päev, kus kõik huvitegevust pakkuvad asutused kokku tulevad ja infot jagavad.
Noortel on vajalik teada, millised on nende võimalused.“
Merle arvates peaks selline
noortele suunatud sündmus
kindlasti toimuma. „Kindlasti
peaks siin kogukond ja koolid
järele tulema, muidu ei ole
sellel kõigel mõtet. See peaks

olema kõigi suur soov, et noored oleks tegevuses,“ räägib
ta huvitegevuse messi mõjust
valla noorsootöö kujundamisel.
Korraldustiimi oli kaasatud ka teisi, noortele juba
tuttavaid inimesi. Annika
Kallasmaa on projekti koordinaatorina olnud iga üritusega
natuke seotud. Tema sõnul
tekkis sellise ettevõtmise idee
juba enam kui kaks aastat
tagasi. „Juba 2016. a sügisel
tuli see mõte noorsootöö tegevuskavasse, et informeerida
noori, millised võimalused siin
piirkonnas on. Sel ajal olid
vallad veel eraldi ja situatsioon natuke teistsugune,”
räägib Annika. Tema arvates
on sellise ürituse õnnestumi-

Foto Taimi Rao.

seks oluline kaasata koole.
„Seda just seetõttu, et lapsed,
kes huvitegevust soovivad, on
ju koolides. Tuleb leida võimalused nende kaasamiseks, kes
on tegevuseta. Esmane märkamine toimub just koolis.“
Põltsamaa vallavalitsusest
osales projektis ja oli ka kohapeal töösse kaasatud arenguspetsialist Loreida Küppas,
kelle hinnangul on tegu väga
positiivse ja toreda üritusega,
mis terve hulga inimeste suure töö tulemusena on teoks

saanud. Rääkides sedasorti
ürituste vajalikkusest ja toimumistest, ütleb Loreida, et
see on igal juhul vajalik. „Lapsed kasvavad ja neil peab olema võimalus valida. Võib-olla
peaks kaaluma võimalust, et
saaks koolides kohapeal korraldada selliseid üritusi. Nii
suuremahulise huvitegevuse messi korraldamisel peab
olema kindlasti koolide tugi
juures. Kui koolide tuge taga
ei ole, siis ei ole sellel kõigel
mõtet,“ ütleb Loreida Küppas.
Samuti märgib ta, et praegusel kujul on projekti eestvedajatel väga suur vastutus ja
koormus ürituse teoks saamise juures. „Võib-olla peaks
üritust eest vedama koolid
kordamööda.
Lisavahendid
selleks kindlasti leitakse,“
loodab ta jätku huvitegevuse
messile.
Kohapeal osalenud noortega rääkides tuli välja, et kui
huvi on, siis tegevust jagub
igale eelistusele. Paljudele
messikülalistele tuli üllatuseks, et Lustiveres tegutseb
väga äge elektroonikaring, et
Adaveres tegeletakse mudelautode spordiga lausa rahvusvahelisel tasandil ning
et Puurmanis õpivad noored
taekwondo-võtteid
Türgist
pärit treeneri juhendamisel.
Messil tutvustasid oma tegevusi noorkotkad ja kodutütred
ning mitmed seltsid. Samuti
tutvustas tegevusi Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe
keskus – karaokevõimalus ja
noorteseriaaliõhtud, batuudivõimalused jm. Erinevatel
treeningutel osalema kutsusid Põltsamaa spordikool,
Põltsamaa jalgrattaklubi ning
Kuningamäe
spordiklubi.

Kellel aga on soov ja tahtmine hoopis loomadega tegeleda,
sellele pakub ratsutamise ja
treeningu võimalusi LoopreLepiku ratsatalu.
Põltsamaa
ühisgümnaasiumi võimalustest rääkides
üllatas ennekõike just lapsevanemaid, et on võimalik
tegeleda ka aineringidega
ning huvi aine vastu sügavuti
arendada. PÜG-i huvijuht Sirje Ange rääkis, et tegelikult
on võimalik suunata iga noor
sisuka tegevuse juurde. Tema
sõnul on ainus murekoht nende toredate juhendajate leidmine ja hoidmine, kes noori
tegevusse haarata oskavad.
Sama kuulsime veel mitmelt
poolt: „Hea huviringi võti on
särasilmne juhendaja. Ainult
hea juhendaja suudab hoida
lapsi huviga arengut pakkuva
tegevuse juures.“
Korraldajad tänavad superpäevajuhti Kairi Jerlovit,
kes on tegelikult JJ-Streeti
tantsuklubis treener. Niisama
suur tänu läheb kõikidele vabatahtlikele ning asutustele
ja organisatsioonidele, kes õla
alla panid, et see üritus õnnestuks.
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse
haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud
programmis “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste
kaudu.

taimi RaO

Toimusid Põltsamaa valla arengukava tutvustamise koosolekud
Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu projekt koos
lisadega oli avalikustamisel
7.–21. september 2018 Põltsamaa valla veebilehel ja valla
raamatukogudes. Arengukava
koostamisel oli üks eesmärk,
et see ei oleks liiga detailidesse laskuv ning oleks võimalikult kompaktne. Dokument
koostati nii, et probleemidest
ja eesmärkidest tulenevalt
oleks põhimõttelised tegevussuunised seatud.
Arengukava avaliku arutelu koosolekud toimusid valla
erinevates piirkondades: Aidu

lasteaed-algkoolis, Adavere
põhikooli saalis, Puurmani
mõisakoolis, Lustivere kultuurimajas, Põltsamaa kultuurikeskuses, Kamari seltsimajas, Pajusi rahvamajas
ning Esku-Kamari koolis.
Samal ajavahemikul töötati arengukava läbi erinevates
vallavolikogu komisjonides ja
töörühmades. Avalikel aruteludel osales kokku veidi vähem, kui 200 inimest. Neist
kõige rahvarohkemad olid
Puurmani, Esku ja Kamari kohtumised. Koosolekutel
arutati lisaks arengukava tee-

madele ka päevakajalisi küsimusi ning erinevate piirkondade jaoks olulisi teemasid.
Arengukava
koostamise
tarvis korraldati enne suve
mitu küsitlust. Igale küsitlusele järgnes teemaseminar,
kus valdkonnast huvitatud
said vabalt osaleda ja arenguvajaduste puhul kaasa rääkida. Kokku toimus 7 küsitlust
ja 8 seminari. Oma arvamust
avaldas ühel või teisel moel
pea 1000 vastanut. Arengukava koostajate sõnul annab sedavõrd suur kaasarääkinute
hulk kindluse, et arengukava

koostamisel arvestame oma
valla inimeste huve ja tegelikke vajadusi.
Avalikustamise perioodil
valiti rahvahääletuse tulemusel välja visiooni sõnastus:“ Põltsamaa vald 2040 on
arenev ja uuendustele avatud, soodsa ettevõtluskliimaga, kõrgelt hinnatud elupaik
Kesk-Eestis, mille ajalooline
keskus on oskuslikult kujundatud turismi sihtkoht ning
tuntud kui sildade, parkide ja
rooside piirkond.“

Pvl

Ühe suurema osalusega paistis silma Eskus toimunud arengukava tutvustamise koosolek, kus oli kohal pea 50 inimest.
Foto Annika Kreitsman.
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Vallakodanik – märka rikkumisi!

Geenidoonoriks saab hakata ka
Põltsamaal
Eesti Geenivaramu kutsub üles kõiki eestimaalasi
kinkima Eestile juubeliks 100 000 uut geenidoonorit.
Igal inimesel on võimalus liituda geenidoonoritega ja
anda hindamatu panus enda ja meie rahva tervisesse.
Saadud andmed on meditsiini ja teaduse arengu jaoks
olulise väärtusega. Mida rohkem on geeniandmeid,
seda täpsemaks muutuvad teadusuuringud ja kiireneb
haigustega seotud geenivariantide avastamine.
Geenidoonoriks saamisel võetakse vaid 6 ml verd.
Saadud proovid transporditakse geenivaramu laborisse Tartus, kus kõigile uutele doonoritele vormistatakse
personaalsed geenikaardid. Geenikaardi alusel hinnatakse edaspidi personaalseid pärilikke haigusriske ja
ravimite sobivust.
Geenidoonoriks võivad saada Eesti elanikud alates
18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereloovutuse aluseks
on eelnev informeeritud nõusoleku vormi allkirjastamine. Seda saab teha ID-kaardi ja mobiil-IDga veebilehel
www.geenidoonor.ee. Proovi saab anda suuremates
haiglates ja SYNLABi verevõtukohtades üle Eesti. Verevõtukohtade täielik nimekiri ja täpsed asukohad leiab
eelnimetatud kodulehelt. Põltsamaa perearstikeskuses
asub SYNLABi labor, kus saavad soovi korral verd loovutada Põltsamaa valla inimesed. Vereproovi andmine
võtab mõne minuti ja selleks eraldi aega broneerima ei
pea.
Pvl

Turvaline elu –
Sinu otsus, meie toetus

Jõgevamaa ohvriabitöötaja Rita Kaasik võtab vastu ka
Põltsamaa politseimajas (Põltsamaa, Pargi 1), kohtumine palun eelnevalt kokku leppida telefonil 5866 9581 või
rita.kaasik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Ohvriabi teenused on mõeldud sulle, kui:
• oled ohver või kahtlustad, et oled ohver
• oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba
kohtlemist
• vajad nõu ja abi toimunud õnnetusjuhtumi tõttu
• vajad läbielatu tõttu nõustamist ja tuge
• oled spetsialist ja vajad tööalaselt abi oma kliendi
toetamisel
• oled sattunud inimkaubanduse ohvriks – ohvriabiteenused on mõeldud ka neile.
Ohvriabikeskused on igas maakonnas ning asuvad
politseijaoskondade juures. Ohvriabikeskustes pakutav
nõustamine on tasuta. Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad teavet abi saamise võimaluste
kohta (psühholoogiline abi, hüvitiste maksmine, lepitusmenetlus) ja juhendavad suhtlemisel teiste vajalike
asutustega. Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks, kui oled
kogenud mistahes vägivalda (vaimset, füüsilist, seksuaalset, majanduslikku). Ka siis, kui toimepanija ei ole
teada. Ohvriabikeskuses tagatakse sulle konfidentsiaalsus. Juhul, kui sinu mure on vaja lahendada koostöös
mitme asutusega, siis küsime sinult luba ning teeme
asutustega koostööd. Ohvriabikeskusesse nõustamisele võid pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja
teenuste taotlemisel on siiski vaja esitada oma isikuandmed.
Rohkem infot
www.palunabi.ee

ohvriabi

teenuste

kohta

leiab
Pvl

Igal ajal tasub olla tähelepanelik. Märkamine, kiire tegutsemine või õigesse
kohta teatamine võib ära
hoida nii mõnegi väär- või
kuriteo. Valvsad inimesed
ei lase vohada karistamatusel ning ennekõike oleme
meie ise need, kes saame
kõige rohkem kodukoha
turvalisuse heaks ära teha.
Suve lõppedes on suureks mureks vast remonditud teelõigud, kus nii mõnigi autojuht arvab heaks
oma masina võimekust
proovile panna. Samuti on
kohti, kus ka auklik tee ei
takista kihutamist. Alanud
kooliaasta on toonud tänavatele koolilapsi nii jalgsi
kui ka ratastel. Autojuht
peab olema igal juhul tähelepanelik ning jälgima lubatud sõidukiirust.
Niisama suur vastutus lasub ka jalakäijal. Sügistalvine pime aeg piirab oluliselt
teel liikuvate sõidukijuhtide
nähtavust. Helkuri kandmine pimedal ajal on meil kohustuslik! Asulavälisel teel
peaks jalakäija liikuma vasakpoolsel teepeenral ning
pimedas, hämaras ja halva

Teistel aegadel võib julgelt helistada Ivo mobiiltelefonile numbril 523 5097
või saata e-kiri ivo.saarela@
politsei.ee. Kiiret reageerimist nõudvate olukordade puhul tuleks helistada
häirekeskuse lühinumbrile 112 või info saamiseks
politsei- ja piirivalveameti
infotelefonile 612 3000.
Pvl
Ivo Saarela.
nähtavuse tingimustes kasutama helkurit, ohutusvesti või valgusallikat. Vajalik
on helkur ka linnatänaval,
kuna tänavavalgustus ei ole
igal pool piisav.
Põltsamaa vallas töötab
piirkonnapolitseinikuna
Ivo Saarela. Rääkides üldisest turvalisusest märgib
ta, et meie piirkonna turvalisuse tagamises on viimastel kuudel läinud olukord
paremaks. „Kuna läksime
Tartu piirkonna alla, siis
on
siinkandis
rohkem
näha ka liikluspatrulle.“
Ta paneb inimestele südamele, et sellistest juhtumi-

Foto Taimi Rao

test, kus toimub kahtlane
tegevus või tegeletakse
ükskõik millise korrarikkumisega, tuleks sellest kohe
kiirelt teatada. „Kahtluse
korral palume teada anda
rikkumistest
piirkonna
konstaablile või numbril
112. Kiirelt reageerides on
tõenäosus pahategijatele jälile jõuda suurem.“

OLULISED
TELEFONINUMBRID
Perearsti
nõuandetelefon: 1220
Lasteabi: 116 111
Usaldustelefon: 126
(eesti k), 127 (vene k)
Mürgistusteabiliin:
16662
Päästeala infotelefon:
1524
Maanteeinfokeskus:
1510
Elektrilevi rikketelefon:
1343
Keskkonnainspektsiooni
valvetelefon: 1313

Ivo Saarela võtab vastu
esmaspäeval kell 10–11
Põltsamaa konstaablijaoskonna ruumides;
teisipäeval kell 10–11
Puurmanis aadressil
Tallinna mnt 1.

Kutsume eakaid sõidukijuhte täiendkoolitusele!
Vanuses 65+ elanike
hulgas omab juhtimisõigust Eestis ligikaudu 30%.
Vanemaealisel autojuhil,
kelleks peetakse kokkuleppeliselt vähemalt 65-aastast
inimest, on samad õigused
ja kohustused nagu teistelgi liiklejatel. Enamasti on
selles eas juhtide teadmised
liiklusseadusest ja sõiduki
käsitsemisest pärit aastakümnetetagustest aegadest
ning vajavad värskendamist. Lisaks sellele peab
eakas inimene, kes soovib
kõrge vanuseni autot juhtida, olema teadlik vanadusega kaasneva juhtimisvõimekuse vähenemisest ja
oskama sellega arvestada.
Selleks on maanteeamet
töötanud välja väärikas eas
mootorsõidukijuhte toetava täiendkoolitusprogrammi ning rakendanud seda
juba alates aastast 2013.
Koolitus on mõeldud
vähemalt
60-aastastele
B-kategooria
juhtimisõigust ja kehtivat tervisetõendit omavatele mootorsõidukijuhtidele, kes juhivad

sõiduautot iga nädal. Grupi
suurus teoreetilises osas on
kuni 25 eakat, praktilises
sõidus kuni 20 eakat. Koolitust korraldatakse vastavalt osalejate soovile kuni
15. novembrini 2018.
Maanteeameti
poolt
tehtud üle-eestilise hanke
tulemusena on 2018. a Jõgeva maakonnas täiendkoolituse hind eestikeelsele
koolitusele 869,00 eurot.
Maanteeamet on valmis
oma eelarvest tasuma koolituste eest 50% ulatuses.
Teine pool rahastusest jääb
koostööpartneri(te) tasuda
ning osalejatele on koolitus
tasuta.
Kutsume
Põltsamaa
valla
eakaid
osalema
täiendkoolitusel
„Väärikas
mootorsõidukijuht”.
Osalemiseks
registreeri
ennast tel 529 8681 või kirjuta taimi.rao@poltsamaa.
ee. Registreerimise tähtaeg on 15. oktoober 2018.
Koolitus on kõigile osalejatele TASUTA.
Pvl

MTÜ Lastekaitse Liit jagab stipendiume
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse
Liidu Fond toetab igal aastal põhi- või keskharidust
omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada
last ning laiendada tema
võimalusi oma ande edasi-

arendamiseks.
Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates
2003. aastast osalemiseks
aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi)
õppemaksu tasumiseks.

Stipendiumitaotlusi
võetakse vastu 1. septembrist kuni 17. oktoobrini.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia
ASi meeskonda ja kliente,
kelle toetusel tuleb 2018.
aasta stipendiumiteks jagamisele 10 000 eurot.

Rohkem informatsiooni ja abi taotlemisel leiate:
https://www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidufond/
Helen SaaRniK
MTÜ Lastekaitse Liit
helen.saarnik@lastekaitseliit.ee
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Põltsamaa valla kaunis kodu 2018
Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse eestvedamisel
korraldati ka sel aastal üleeestiline konkurss „Eesti
kaunis kodu”. President
Konstantin Pätsi 1936. a
algatatud ja president Lennart Meri poolt 1997. aastal
taasalgatatud üldrahvalik
liikumine „Kodu kauniks“
on koostöös omavalitsustega kestnud 20 aastat.
Kauni kodu konkursid on
toimunud külade, kohalike
omavalitsuste ja maakondade tasandil. Kaunimad
objektid esitatakse nimetatud liikumise patroonile,
Eesti Vabariigi presidendile autasustamiseks. Jõgeva
maakonnast esitati presidendile autasustamiseks
sel aastal kolm kaunimat
koduaeda, neist üks - Imbi
ja Villu Sinimetsale kuuluv Vaade Sinimetsade koduaiale.
Ojaküla talu – asub Laasme
külas Põltsamaa vallas.
25. augustil andis president Kersti Kaljulaid Viljandis toimunud vastuvõtul üle kodukaunistamise
auhinna Imbi ja Villu Sinimetsale.
Perekonna kaunis koduaed võttis oma ilus sõnatuks eelhindamisel osalenud komisjoni liikmed.
Neist ühe sõnul oli aed
nii kaunilt planeeritud, et
tundus, nagu oleks iga rohukõrs paigas. Kauni kodu
perenaine Imbi Sinimets
jääb tagasihoidlikuks: „See
on meie kodu ja siin näha
olev on aastatega kujunenud. Oleme oma kodu kujundamisel lähtunud ikka
sellest, mis endale meeldib
ja et endal oleks seal hea
olla.“ Imbi ja Villu Sinimets on ühist kodu kujun- Imbi ja Villu Sinimets kodukaunistamise auhindade vastuvõtul 25. augustil Viljandis.
Foto: Jaan Pääsuke

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
14. istung 20. septembril 2018
Istung toimus Pajusi rahvamajas.
Istungil osales 21 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 8 punkti.

Foto Villu Sinimets

danud 25 aastat. „See on
esivanemate talu ja oleme
seal kolmas tegutsev põlvkond.” Talu uhkuseks on
kuuekümneaastased elupuuhekid, mida on erinevalt kujundatud. Auhind
tuli üllatusena. Perekond
hindab tunnustust kõrgelt
ja tänab konkursi eestvedajaid. Nagu president
Kersti Kaljulaid auhindade
jagamise üritusel ütles, et
kodu, selle sõna kõige laiemas tähenduses, on midagi
sellist, mis kestab üle aja,
tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla, nii on ka auhinna
saanud perekonna jaoks
tegu koduga selle kõige
suuremas tähenduses.
taimi RaO

Heakorrakuu kestab 29. oktoobrini
haljastusjäätmete
KogumisriNgi ajaKaVa:

Põltsamaa linnas on välja
kuulutatud heakorrakuu 22.
septembrist kuni 29. oktoobrini. Sel perioodil on elanikel
lubatud 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.
Heakorrakuul on lubatud
okste ja lehtede põletamine
naabritega
kooskõlastatult
ning järgides kõiki tuleohutusnõudeid.
Põltsamaa
vallavalitsus
koostöös jäätmejaama haldaja ASiga Epler & Lorenz ja
Kuningamäe suusamäe ehi-

taja OÜga Põltsamaa Greid
pakuvad 2018. aasta sügisesel 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.
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 ja toidujäätmeid jm inimtekkelisi
esemeid.

Põhja-Kaare,Kaare
10.00–10.20
Mäe, Kingu
10.20–10.40
Roheline, Uus
10.40–11.00
Pärna, Õuna
11.00–11.15
Marja
11.15–11.30
Lille
11.30–11.40
Sepa, Kuuse
11.40–12.00
Ringtee
12.00–12.20
Aasa
12.20–12.30
Kirde
12.30–12.40
Metsa, Lembitu, Pajusi 39-45
Pajusi 18, Kannikese
12.40–13.00
Veski, Pajusi 10, 4, 2, Aia
13.00–13.15
Tallinna mnt, Eha
13.15–13.30
Tehnika, Männi
13.30–13.45
Pikk
13.45–14.00
Kase, Paala, Ranna
14.00–14.15
Lossi, Jaama
14.15–14.30
Pargi, Nurme
14.30–14.45
Viljandi mnt
14.45–15.00
täiendav info kogumisringide kohta:
Kalev Pikver tel 511 4586
Koostöös OÜ-ga Põltsamaa
Greid korraldatakse 20. ja 27.
oktoobril
haljastusjäätmete kogumisringid. Võetakse

vastu ka puuoksi, kuid need
tuleb koguda kokku eraldi
lehtedest.

Pvl

Kehtestati Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimäärus.
Otsustati nõustuda Rõstla III dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa väljastamisega osaühingule Eesti Killustik ja tehtava otsuse eelnõuga.
Otsustati korraldada hange Põltsamaa valla 2018.,
2019., 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks.
Kuulati informatsiooni Põltsamaa valla jäätmekava
2018–2023 eelnõu kohta.
Kuulati informatsiooni Põltsamaa valla arengukava
2040 ja Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019–2022 eelnõu kohta.
Kuulati MTÜ Lustivere Hooldekodu juhatuse liikme
Hille Uusi informatsiooni Lustivere mõisa remonditööde vajaduse kohta.
Kuulati SA Saagu Valgus juhatuse liikme Anniki Lai
ja projektijuhi Tiina Tõemetsa informatsiooni Saagu
Valguse perekeskuste pilootprojekti kohta.
Kuulati ära vallavanema informatsioon vallavalitsuse
tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 18. novembril
2018.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on leitavad Põltsamaa valla kodulehel www.
poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris DELTA.Vallavolikogu määrustega saab tutvuda ka elektroonses Riigi
Teatajas aadressil: www.riigiteataja.ee
ulvi Pint
vallasekretäri abi

Kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kaotavad kehtivuse
Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistriseaduse, mis hakkab kehtima 01. jaanuaril
2019. Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Põltsamaa vald)
või asustusüksuse (linn, alevik, küla) täpsusega elukoha
aadressid kehtivuse. See muudatus puudutab inimesi,
kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud oma uue
elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks,
mille tulemusena ruumi omanik taotles isiku aadressi
muutmist. Sellisel juhul on isik jäänud rahvastikuregistrisse valla või asustusüksuse täpsusega.
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna ei saa
taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla poolt pakutavaid teenuseid (näiteks taotleda lasteaiakohta, elukohast
sõltuvaid toetusi, taotleda juhiluba või seda pikendada
jms), samuti ei saa osaleda valimistel. Seetõttu on väga
oluline, et vallakodanikud, kellel puudub rahvastikuregistris konkreetne aadress, enne uue aasta saabumist
oma aadressiandmed korrastaksid.
Kuidas toimida:
• Elukohateateid saate uuendada, kui esitate
vallavalitsusele elukohateate:
• riigiportaalis eesti.ee;
• digiallkirjastatuna e-kirja teel;
• vallavalitsuses või Puurmani teenuskeskuses
kohapeal;
• tavapostiga, lisades koopia isikut tõendava
dokumendi isikuandmete leheküljest.
Kui teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (puudub üürileping, omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge vallavalitsuse kantseleisse, kus teid aidatakse elukoha andmeid uuendada.
Ülle KiRSimäGi
rahvastikutoimingute spetsialist
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Lille tänava koolimaja sisehoovi tuleb liikumisala

Põltsamaa ühisgümnaasiumi projektijuht Kertu
Liebert ja MTÜ Kogemise
Rada juhatuse liige ja vanematekogu esindaja Annika Kallasmaa koostasid
ühiselt liikumisala projekti
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse “Tervist ja
heaolu toetavate tegevuste“ projektide taotlusvooru.
Projekti kogumaksumus on
ligi 4500 eurot. Projekt kiideti heaks ja eraldati maksimumsumma – 1000€. Projekti kaasfinantseerijaks on
MTÜ Kogemise Rada, mis
arendab koostööd haridust
edendavate organisatsioonide ja üksikisikutega, et
luua Põltsamaa kogukonnale mitmekülgseid valikuvõimalusi elamuste ja kogemuste saamiseks, õpi- ja
sotsiaalsete oskuste omandamiseks ning hariduselu
parendamiseks loovhariduse võimaluste kaudu.

Selle koostööprojektiga
on liitunud ka Põltsamaa
NNKÜ-NMKÜ
(Noorte
Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing), kes on
eelmistel aastatel korraldanud heategevuslaatasid,
kus kõik head Põltsamaa
inimesed, ostlejad ja annetajad on saanud võimaluse
panustada heategevusse.
Põltsamaa ÜG-i esindajatest ja vanematekogu liikmetest moodustati 2017.
aasta novembris hariduslinnaku turvalisuse ja vahetundide
korraldamise
töörühm, mille ülesanne on
leida erinevaid võimalusi
õpilastele aktiivselt tegutsemiseks ja liikumiseks.
Töörühma liikmed peavad vajalikuks, et õpilased
oleksid rohkem õues ja aktiivselt liiguksid, suhtleksid ja mängiksid sõpradega. Praegu puuduvad kooli
siseõues ajakohased ja mit-

mekesised võimalused lastele aktiivseks liikumiseks.
Seega on töörühm jõudnud niikaugele, et septembris-oktoobris
2018
rajatakse Põltsamaa ÜG-i
Lille tn koolimaja õuealale
turvaline madal liikumisrada ja joonistatakse kõnniteele maha õueala mängud.
Liikumisala on mõeldud
õpilastele kasutamiseks vahetundides, kehalise kasvatuse tundides ja vabal
ajal ning avalikuks kasutamiseks kõikidele linna lastele ja linna külastavatele
lastele. Õueala on avatud
peredele vaba aja veetmiseks.
Selleks, et projekt saaks
ellu viidud täies mahus
ning lastele luua ajakohased võimalused aktiivseks
liikumiseks ja toetada nende mitmekülgset arengut,
kutsume kohalikke ettevõtteid, lapsevanemaid ja kõi-

Madal seiklusrada. Fotol on näidis 3PARK OÜ FB-lehelt.
ki häid inimesi koostööle
ning panustama kogukonnale uute võimaluste loomisesse.
Projekti toetamiseks on
võimalik teha annetus, iga
toetussumma on oluline!

EV 100 kinkis Põltsamaa vallale
kaks tammikut
Tamm on vanadele eestlastele tuntud kui pikaealisuse sümbol ja püha hiiepuu. Vanade tammede all
on peetud sõjakoosolekuid
ja suuri pidusid. Harilikku tamme on austatud kui
põlvest põlve muutumatut
ja tugevate juurtega maas
seisvat puud. Justkui oleks
tegu surematuga, kes näeb
ja jääb tunnistajaks nii
ammu elanud kui praegu
elavate tegudele. Tammed
elavad tõesti väga vanaks.
Tammepargi rajamine on
samuti aeganõudev. Kristi Romm räägib, et nende
kodukinnistule
rajatud
tammepargi
mõte hakkas idanema aastal 2013,
mil sügisel tütrega korjatud tammetõrud otsustati 1. septembril avas õpetaja Maire Keis oma õpilastega pidulikult Tuleviku tammiku
maapinda külvata. „Täna- Põltsamaa linnas.
Foto Taimi Rao.
vuseks juubeliaastaks, mil
tammik sai tähise, on pisikesed tammed jõudu kogunud juba 5 aastat. Kogutud
tõrudest on Koka kinnistul
Jõgeva-Põltsamaa maantee
ääres sirgumas 150 tamme,“ ütleb Kristi.
Teise
tammikuprojekti
eestvedaja on Põltsamaa
ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Maire Keis. Kogu
ettevõtmine on olnud palFoto Kristi Romm.
juski sümboleid täis ja tu- Koka Tare tammik asub Jõgeva-Põltsamaa maantee ääres.
levikku vaatav. Kui tema
sobiv plats ning selle aas- Õpetaja Maire sõnas ava- tatud tõrudest kasvanud
õpilased tulid üle-eelmita suvel, 14. juunil, läksid misel, et justnagu lapsed tammed võrsuvad nüüd
sel sügisel 1. klassi, pandi
lapsed üheskoos vanema- vajavad ka tammed hoolt. Põltsamaa linnas Lepa täüheskoos tõrudest kasvatega tammesid istutama. „Tänase töö ja hoole vilju nava ääres asuval jõeäärsel
ma tammed, millest istuPidulikult avati tammik 1. näeme tulevikus. Selle tam- alal. Puud istutanud õpituskõlblikuks sirgus 15
septembril, mil tammed is- miku rajaminegi on justkui laste koolitee algust jäävad
puud. Koostöös Põltsamaa
tutanud õpilastel algas kol- kaugesse tulevikku vaata- need tammed meenutama
vallavalitsuse heakorra- ja
mas kooliaasta. Tammik sai mine ja sellest ka tammiku aastasadadeks.
haljastusspetsialistiga leiti
nimeks Tuleviku tammik. nimi.“ Pisikeste käte poetaimi RaO

MTÜ Kogemise Rada
EE662200001120094186
Swedbank (ülekande selgitus: liikumisrada).
Kontaktisik: Annika Kallasmaa tel 5331 2374.
Rohkem infot projekti

kohta saab tel 5919 1445,
Kertu Liebert.
KeRtu lieBeRt
PÜG-i projektijuht

Piltuudis

Neljapäeval, 20. septembril mälestati Vabadussõjas langenuid
Kursi Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures. Osalesid
Jõgevamaa ja Tartumaa vabadusvõitlejad ning Kaitseliidu Jõgeva malev. Sõna võtsid Jõgeva maleva pealik kolonelleitnant
Tarmo Laaniste, Põltsamaa valla esindaja Arvo Pennonen,
Jõgeva ja Tartu vabadusvõitlejate esindajad. Lillekorvid asetati mälestusmärgi jalamile ning lillekimbud Kursi kalmistul
Eesti Vabadusristi kavaleride haudadele. Kalmistul rääkis
Vabadusristi kavaleridest Põltsamaa kaitseliitlane Rünno Savir.
Foto Kairi Sumero

19. septembri hommikul toimus PÜGi juurde suunduvatel
tänavatel iga-aastane politseioperatsioon, mille käigus kontrolliti jalgrattureid, nende sõiduvahendite korrasolekut ja turvavarustuse nõuetele vastavust. Politsei eesmärk üritusel ei ole
kindlasti kellegi karistamine, vaid tähelepanu juhtimine sellele,
et ratas oleks korras ja jalgratturil kiiver olemas. Kiivri kandmine
on alla 16-aastastele kohustuslik.
Jalgrataste kontrolli käigus vaadati üle 78 jalgratturit, neist 46 oli
kõik korras. Peamiseks puuduseks oli kiivrite ja helkurite puudumine. Samal päeval kontrolliti ka Eskus külas Esku-Kamari
kooli suunduvat 6 jalgratturit.
Toimunud kontrolli käigus ühtegi väärteomenetlust ei alustatud.
Kõigi nende vanematega, kelle laste varustuses tuvastati mõni
puudus, võetakse ühendust. Tulevikus on plaanis sarnaseid
kontrolle jätkata ja kui siis tabatakse mõni laps sama rikkumisega, alustab noorsoopolitsei väärteomenetluse.
Autojuhte kontrolliti 4 ja seda just peamiselt sellepärast, et juhtida tähelepanu, et tööpäeviti on Veski tänav sõidukitele suletud
kell 7.30–8.00.
Soovime kõikidele lastele turvalist kooliteed!
Foto Taimi Rao.
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Kodulugu

Võisiku mõis
„Kui mul ei ole võimalik
teenida isamaad, siis milleks
üldse elada.“ Nii on kirjutanud Võisiku mõisast pärit
Karl von Bock, kuulsa „Keisri hullu“ Timotheus Eberhard von Bocki noorim vend.
Samasugust isamaateenimise ideaali on kandnud mitmed mõisaomanikud meie
kandis. Alustame Heinrich
Claus von Fickist, kes nõutas endale Peeter I-lt kolm
kihelkonda – Põltsamaa, Pilistvere ning Kolga-Jaani, et
luua siin näidisasum, eeskujuks kogu suure impeeriumi
arendamisel. Nii et sündis
kolme kihelkonna suurune
nn Fickimaa.
Tõsi küll, ideaalid viisid ta
koos kahe väimehega pikkadeks aastateks Siberisse, ja
sinna ei läinud mehed mitte
vabatahtlikult. Fick oli selles aadlike rühmas, kes juba
taotlesid konstitutsioonilist
monarhiat, esitasid Kuramaa
hertsoginnale Anna Ivanovnale tingimusi (kooliaegsest
ajalooõpikust meelde jäänud
„konditsioonid“). Troonile
tõusnud, vabastas Anna end
tingimustest ja nende esitajatest. Üheksa aastat Siberis
oli põhjus, miks Fick meie
maile õitsengut ei suutnud
tuua. Õnneks jagasid tütred
ja väimehed samu ideaale ja
jätkasid tema tööd.
Elu lõpul, 1750. aastal, pärandas Heinrich Fick oma
vanimale tütrele Sophie Elisabeth von Schulzele Võisiku, ühe suurema mõisa Liivimaal. Siin on olnud ligi 2500
elanikku, s.o üle poole Kolga-Jaani kihelkonnast, 19 300
hektarit maad Põltsamaalt
Võrtsjärveni. Pisut hiljem on
loendatud mõisakeskuses 52,
eemal, peeglivabrikus ja mujal veel 67 hoonet. Pärandisse kuulus eraldi ka Soosaare
mõis. Võisiku mõisa esmamainimine kirjasõnas oli aastal 1558, nagu väga paljudel
teistelgi mõisatel.
Sophie Elisabeth oli 17-aastasena, 1722. aastal, Moskvas
sünnitanud tütre (Helene),
kelle isaks perekonnapärimuse järgi polnud mitte tema
abikaasa, vaid Peeter I. Nii
on Võisiku mõisas elanud
kuulsa keisri enda järeltulijad. Võisikule tulles aga oli
Sophie juba lesk, tema mees
Wilhelm Schulze suri teel Siberisse. Preili Helene abiellus
Berend Johann von Bockiga Loodi mõisast. Sündisid
kaks tütart – Helene Henriette ja Anna Elisabeth – ning
poeg Georg Karl Heinrich
von Bock (1758–1812), kes
sai järgmiseks Võisiku omanikuks.
Heinrich Ficki tütred on
oma lastele nimesid andes
austanud eelkõige omaenda vanemaid – viiest tütrest
neli pani oma esimesele tüt-

Vaade endistele Võisiku mõisa hoonetele enne 1930. a. PLM
Fk 609

rele oma ema järgi nimeks
Helene, vaid ühel tütrel
oli alles teine tütar Helene.
Ficki viiest tütrest ja nende
Helenedest oli juttu ka tänavuses suvelavastuses “Mittsommer”. Vanaisa järgi said
poisid endale üheks nimeks
Heinrich, aga tüdrukud Henriette. Helened, Heinrichid ja
Henrietted esinesid suguvõsas ka edaspidi.
Kuid vaadelgem nüüd järgmisi põlvkondi. Timotheus
Bock on kuulus nn keisrikirjade poolest. Ka tema isa
Georg kirjutas keisrile kirju.
Ka tema oli sõjaväelane, kuid
erus olles oli ta ülieesrindlik
mõisnik ning majandus- ja
ühiskonnategelane. Georg
Bock tegutses järjekindlalt
Tartu ülikooli taastamise nimel, eelkõige aga tahtis ta
vabastada talurahvast pärisorjusest. Nii saatis ta Aleksander I-le põhjalikud aruanded sellest, mida on oma
mõisates teinud, jutustas nii
oma ebaõnnestumistest kui
ka edust. Ka tema mälestused, mille on ära toonud
Malle Salupere oma raamatus “Tõed ja tõdemused”,
väärivad filmi. Aleksander
omakorda kirjutas Bockile
1803 ja kiitis heaks Liivimaa
talupoegade olukorra parandamise plaanid. Vabastamine toob kindlasti kasu
mõisnikele endile, väljendus
keiser. Aleksander oli alles
1801 troonile tõusnud ning
talle meeldis veel liberaalne
olla, aga samas olid Georg
von Bocki kirjad ka väga
viisakad, mitte nagu hiljem
tema pojal.
Bocki peamine ettepanek
oli, et talurahvale tuleb õigused ja kohustused uute normide järgi muutmatult kindlaks määrata, tema omandus
talle seaduslikult garanteerida. Talupoegade kaitseks
maaomaniku omavoli vastu
oli uut seadust vaja. Kogu
maa tuli vannutatud maamõõtjatel üle mõõta ning
igale peremehele anda maa
põliseks kasutamiseks vastavalt tema tööpanusele mõisa
heaks, et talupoeg muutuks
orjast jõukaks rentnikuks,
kes täpselt teab oma maatüki
hinda.
Georg von Bockil ja tema
abikaasal, Riiast pärit Katha-

rina Margarethal, sündinud
Berens von Rautenfeld, oli
neli last – kolm poega ja tütar, need ongi meile tuntud
Jaan Krossi romaanist “Keisri hull”, nii tuntud, et romaani me siinkohal ümber jutustama ei hakka. Küll aga sobib
romaani iseloomustamiseks
väljend – „kõige tuntum,
kõige enam tõlgitud eesti romaan”, mille järgi tehtud järjekordset lavastust on alates
5. oktoobrist võimalik näha
Eesti Rahva Muuseumis.
Malle Salupere on uurinud
nii Georg kui Timotheus
Bocki elulugu ja kirjavahetust, raamatus “Tõed ja tõdemused” on neist kummastki
eraldi põhjalik, kirjade tõlkeid sisaldav artikkel, meie
jaoks olulisim allikas, mida
refereerida. M. Salupere heidab valgust ka Timo naisevõtuloole. Näib nii, et Aleksander tahtis paari panna kaks
keisrite järeltulijat, kes ühtlasi omasid naabermõisu –
Peeter I tütrepojapoja Timotheus Bocki ja Põltsamaa lossi
pärijanna Maria Bobrinskaja,
kes oli omakorda Katariina II
pojatütar.
Kuid kirjavahetusest nähtub, et Mariat armastas Timo
parim sõber, Timol endal aga
oli südamedaam, kellega ta
ka abielluda ei saanud, kuid
Ewa olnud selle viimati vihjatud daami toaneitsi.
Timotheus Eberhard von
Bock kirjutas Aleksander I-le
tõtt, teravat, kibedat tõtt, ta
koostas ka Venemaa jaoks
esimese konstitutsiooniprojekti, milles olnud 52 punkti.
Mees pidas oma kohuseks
võidelda Venemaa arengu
eest. Ta ise oli ju kindel, et
temal kui Peeter Suure, impeeriumi rajaja järglasel lasub vastutus. Aleksander oli
andnud Poolale konstitutsiooni, kinnitanud soomlaste
oma, miks ei võinud ta siis ka
Venemaa rahvaste inimväärsema elu heaks samme astuda? Kuid ei võinud. Hoopis
Timol tuli nüüd vanglaga
tutvust teha. Timo noorematel vendadel aga polnud
Vene riigis enam asu, Georg
ja Karl elasid hiljem Šveitsis.
Timol ja Ewal (õigeusku ristituna Katariinal) oli vaid üks
poeg – Georg (1818–1876).
Sellel poisil siiski oli tulevik,

Võisiku mõisa peahoone on heas korras ja leiab kasutust siiani.
10-aastasena võeti ta SanktPeterburgi
merekorpusse,
temast sai mitšman, kuid
see polnud kaugeltki kõik.
Temast sai isegi viitseadmiral, kuid ta õpetas ka suurvürste, sealhulgas hilisemat
imperaator Aleksander III-t,
oli nende Hofmeister. Lisaks Wikipediale ja muudele Google’i võimalustele on
siin allikaks David Vseviovi
loeng 13. septembril 2018
Tartus.
Mis Võisikust edasi sai?
Mõis kuulus nüüd Elisabeth
Helene Sophie von Bockile, kes oli abielus Peter Otto
Zoege von Manteuffeliga,
võib-olla mitte nii paha ja
piiratud inimesega kui romaanis, tegelikkuses on tegemist lausa heliloojaga. Elisabethi tütar Emma abiellus
Samson von Himmelstierna
perekonda, kuid oli lasteta.
Emma järel päris 1869 mõisa
ta venna Alexius Zoege von
Manteuffeli tütar Ludmilla ja
selle surnud õe, Moritz von
zur Mühleniga abielus olnud
Clara lapsed Emma, Elisabeth, Agnes, Max, Victor ning
Leo. Viimane neist – Leo
von zur Mühlen – oli ühtlasi
viimane mõisaomanik kuni
1919. aastani. Enamjagu neist
teadmistest pärineb L. von
Stryki teosest „Beiträge zur
Geschichteder
Rittergüter
Estlands“.
Mõisa ühekorruseline peahoone ehitati 1750.–1760.
aastatel. Säilinud kõrvalhoonetest on põnevamad pesuköök ja sepikoda, mida
kaunistavad kolme kaaravaga kaaristud. On räägitud
paisjärve põhjas olevast suurest malelauast, millel elusmalenditega mängida saab,
kui vesi alla lasta.
Võisiku mõisa puhul ei saa
meenutamata jätta ka klaasitööstusi. Algas kõik küll
Põltsamaa lossist ja Woldemar Johann von Lauw’ ettevõtmistest – tema nimelt rajas Laashoone klaasivabriku
Põltsamaa jõe kaldal, hiljem
sellest linnulennult ca 10
km Kärevere pool paikneva
Tõrna, peeglilihvimistöökoja
Kamaris ja -hõbetamistöö-

koja Põltsamaal. Kuid pärast
Lauw’ pankrotti kolis klaasi- ja peeglitööstus täielikult
Võisiku mõisasse – Catharina-Lisetta ehk Rõika-Meleski
vabrikusse. Georg von Bock
ja tema äi Rautenfeld olid firma omanikeks koos Amelungiga. Neist vabrikuist saab
lugeda Põltsamaa ajaloo vihikust nr 1, milles ongi ära
toodud Fr. Amelungi ettekanne Põltsamaa ajaloost ja
tööstuslikust õitsengust.
Jääb veel jutustada perekonnakalmistust Kundrussaares. Tuleb tõesti südamest tänulik olla kohalikele
elanikele ning eriti Loniida
Bergmannile (Lonnile), et
see kalmistu on niivõrd kenasti korrastatud või isegi, et
ta üldse veel olemas on! On
tehtud palju ja järjekindlat
tööd ning tulemus on suurepärane. Kalmistu, eriti selle
matusekabel, on ju ülimalt
erilised, mõjuvad lausa müstiliselt. Lonni on ikka öelnud,
et need on katakombid ja seal
sees olid vanasti kullatud
kirstud. Kahjuks pole enam
ühtegi nime lugeda ei üheltki ristilt ega kalmukivilt, ka
pole matusekabelis kirste
näha.
Ometi, jällegi tänu Lonnile,
et ta kunagi ammu ainsa risti
pealt kõik täpselt üles kirjutas, saame teada: „Kindralmajor Reinhold Ludwig von
Patkul (1730 –1801)”. Kes
see siis veel on ja kuidas ta
Kundrussaarde sattus?
Võisiku kandist on üles
korjatud ka selline legend :
Kundrussaare kalmistul on
üks väriseva ristiga kalm,
rist väriseb, sest selle all võdiseb hirmust reetur kindral
Patkul. See on huvitav lugu.
See kindral Patkul polnud
reetur, ta oli Türgi sõja kangelane ja koduväi Põltsamaa
lossis. Rootsi riigi reeturiks
peetakse aga tema vanaonu,
Johann Reinhold von Patkulit (1660–1707), kes Rootsi
alamana Poola kuninga ja
Vene tsaariga sõprust sobitas ja Põhjasõda valla päästa aitas. Rootslaste vastu oli
ta aga sellepärast, et Rootsi
kuningas võttis omanikelt

Foto Taimi Rao.

mõisad ära (ajalooõpikuist
– reduktsioon), riigikassa
vajas täitmist. Patkul kaitses
Liivimaa aadli huve. (Lugemissoovitus: Yella Erdmann
“Liivimaa riigimees Johann
Reinhold von Patkul”) Selle Patkuli said rootslased
Poolamaal kätte, tema surm
oli kohutav. Poleks iialgi
arvanud, et ta võiks Kundrussaarde maetud olla. Kuid
ometi, kunagi kirjutati Põltsamaa muuseumisse Poolast,
kohast nimega Kazimierz,
kus lisaks küsimusele Kundrussaare kohta teatati, et Patkuli säilmed maeti tema hukkamiskohast
Kazimierzist
hiljem ümber Varssavisse ja
veel hiljem Liivimaale, kodukanti. Pole leidnud Liivimaalt seda õiget matmiskohta, polegi vist päris jabur
mõte, et vennapojapoeg
vanaonu oma kodukalmistule tõi? Või on see lihtsalt
legend.
Samast Patkuli ristist sai alguse teinegi oletus, mida ka
hiljuti paigaldatud infotahvel Kundrussaare kalmistu
müüril vähemalt osaliselt
kinnitab. Enamasti me teame, kus iga mõisniku perekonnakalmistu on, aga
Põltsamaa lossi sakstest ei
tea kohe mitte midagi. Saksa
surnuaial nad ilmselt pole,
sest selle plaanil neid märgitud pole. Heinrich Fick
ja küllap ka tema abikaasa
Helene olid maetud kabelis
Põltsamaa kiriku küljes, kuid
see kabel lõhuti-koristati lõplikult 1930. aastatel, kuhu
luud viidi, pole kirjas. Aga
kõik Lauw’d – kus nemad
on? Näib, et Kundrussaares,
kui väimeespoeg tõendatult
seal maetud on. Küllap võisid õdede pered kasutada
ühist kalmistut. Kas nemad
olidki katakombides kullatud kirstudes?
Igal juhul on nii Võisiku
kui ka Kundrussaare väga
erilised ja külastamisväärsed
kohad ning küllap heidab
helge tulevik veel mõnelegi
saladusele valgust.
Rutt Tänav
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HUVITEGEVUS PÕLTSAMAA VALLAS 2018/2019
Põltsamaa Kultuurikeskus
Info tel 776 2270 info@kultuurikeskus.eu
www.kultuurikeskus.eu ja
Põltsamaa Kultuurikeskuse FB-st
Vaata märkust kangakudumise ringi juures.
Taimeseadering õpilastele
Aeg: teisipäev 15–17, kolmapäev kell 14–17
Juhendaja: Eha Tralla. Kontakt tel 5646 0887
e-post eha@kultuurikeskus.eu
C-segarahvatantsurühm Zipelgad 10.–12. klassi
õpilastele
Aeg: esmaspäev kell 16.15–18, neljapäev
kell 16.30–18
Juhendaja Karin Uusküla. Kontakt tel 527 7219
e-post karinuuskyla@gmail.com
Breiktantsutrupp Complete Crew
Aeg: esmaspäev ja reede breigikodus lossihoovis
Juhendaja Marek Tamm. Kontakt tel 5815 0518
e-post complete.crew@mail.ee
Laste näitering 5.–8. klassi õpilastele
Aeg: kolmapäev 15–16
Juhendaja Vilve Piht. Kontakt tel 520 6394
e-post vilve@kultuurikeskus.eu
Noorte näitering Viribus Unitis 9.–12. klassi õpilastele
Aeg: teisipäev kell 16–18.30
Juhendaja Keiu Kess. Kontakt tel 506 1991
e-post kesskeiu@gmail.com
Näitering Kuukatsujad täiskasvanutele
Aeg: teisipäev kell 19–22
Juhendaja Keiu Kess. Kontakt tel 506 1991
e-post kesskeiu@gmail.com
Põltsamaa linna puhkpilliorkester
Aeg: pühapäev kell 18–20
Juhendaja Urmas Mägi. Kontakt tel 554 1852
e-post urmasmagi3@gmail.com
1. klassi segarahvatantsurühm Tõrukesed I
Aeg: kolmapäev ja reede kell 13–14
Juhendaja Maia Lepiste. Kontakt tel 5817 1877
e-post mlepiste@gmail.com
2.–3. klassi segarahvatantsurühm Tõrukesed II
Aeg: kolmapäev ja reede kell 14–15
Juhendaja Maia Lepiste. Kontakt tel 5817 1877
e-post mlepiste@gmail.com
4.–7. klassi segarahvatantsurühm Murakad
Aeg: kolmapäev ja reede kell 15-16
Juhendaja Maia Lepiste. Kontakt tel 5817 1877
e-post mlepiste@gmail.com
B-segarahvatantsurühm Tulihänd
Aeg: esmaspäev 19–21 (Kamaris), neljapäeval 18–20
Juhendaja Kaja Kivi. Kontakt tel 528 9679
e-post kajakivi@gmail.com
Naisrahvatantsurühm Uhka
Aeg: esmaspäev 18.30–20.30 ja kolmapäev kell 19.30–21
Juhendaja Karin Uusküla. Kontakt tel 527 7219
e-post karinuuskyla@gmail.com
D-segarahvatantsurühm Virmalised
Aeg: neljapäev kell 20–22
Juhendaja Senta Bergmann. Kontakt tel 776 5402
e-post senta@kultuurikeskus.eu
Memmede rahvatantsurühm Tantsurõõm
Aeg: kolmapäev kell 10–11.30
Juhendaja Senta Bergmann. Kontakt tel 776 5402
e-post senta@kultuurikeskus.eu
Laste laulustuudio
Aeg: esmaspäev – reede (ajad kokkuleppel juhendajaga)
Juhendaja Meeli Nõmme. Kontakt tel 5816 0082
e-post meeli.nomme@poltsamaa.edu.ee
Segaansambel
Juhendaja Reet Sester
Kontakt tel 501 4945. e-post sester.reet@gmail.com
Põltsamaa kergemuusikakoor
Aeg: kolmapäev kell 19–20.30
Juhendaja Merle Nisu. Kontakt tel 510 8379
e-post merle.nisu@poltsamaa.ee
Laulukoor Leelo
Aeg: teisipäev kell 10–12
Juhendaja Inge Peters. Kontakt tel 516 4469
e-post ingepeters6@gmail.com

Tantsurühm Rõõmusring
Aeg: esmaspäev kell 11–13
Juhendaja Helve Joosu. Kontakt tel 516 7034; 775 2769
Kangakudumisring
Aeg: esmaspäev ja reede.
Kontakt Kersti Pook, tel 515 6980
e-post kerstipook@gmail.com
Vanatantsuklubi
Aeg: reede (kokkuleppel) 18–20
Juhendaja Senta Bergmann Kontakt: tel 776 5402
e-post senta@kultuurikekus.eu

Teiste organisatsioonide ja ühenduste
huviringid Põltsamaa kultuurikeskuses 2018–2019:
Tantsustuudio Dance Dream lastele ja noortele
Aeg: esmaspäev kell 15.45–16.45; 16.45 –17.30; 17.3018.15; 18.15–19.00; 19–20.15
kolmapäev kell 15.45–16.45; 16.45 –17.30; 17.30-18.15;
18.15-19.00; 19–20.15
Juhendaja Rita Muttel. Kontakt tel 5623 3288
e-post rita.muttel@mail.ee
JJ Street tänavatants
Aeg: neljapäev ja reede kell 15–17
Juhendaja Kairi Jerlov. Kontakt tel 5568 2954
e-post kairi@jjstreet.ee
Jututuba eakatele –
MTÜ Pensionäride Ühendus Kuldne Iga
Kontakt Maire Lainurm, tel 591 1001, 775 2596
Represseeritute ühendus
Iga kuu esimene teisipäev.
Kontakt Helgi Žukovitš, tel 521 8688
Seltskonnatantsuklubi
Aeg: teisipäev kell 18.30–20.30
Juhendaja Reet ja Juhan Tennasilm
Kontakt tel 5556 9777, 526 1243
e-post juhan.tennasilm@gmail.com
Virgilijus Brilis
Aeg: kolmapäev kell 14
Kontakt tel 503 1789
Puurmani rahvamaja
Info tel 5552 0719
meelis.koressaar@gmail.comhelen.taal@mail.ee
Puurmani rahvamaja FB-s
Õhtuseks sportimiseks avatud E-N kell 17–21
Jõusaali kasutamine 1 € kord
Jalgpall
Aeg: teisipäev ja neljapäev kell 15.50–17.20
Juhendaja Silver Nõmmiksaar
Kontakt tel 5557 1721
e-post silver.nommiksaar@poltsamaa.ee
Tantsuklubi Cestants
Aeg: kolmapäev
kell 15.30–16.30 nooremad õpilased; kell 16.30–18,
vanemad õpilased; 18–19 mudilased.
Juhendaja Kreete Pärtelpoeg
Klubi kontakt Kristel Saar, tel 5343 3449
e-post cestants@gmail.com
Spordiring täiskasvanutele
Aeg: teisipäev ja neljapäev kell 19
Juhendaja Piret Somelar. Kontakt tel 5551 6697
e-post piret.somelar@gmail.com
Puurmani muusikastuudio
Erialad: klaver, laul, akordion, solfedžo, löökpillid, bändid
Õpetajad Margit Pettai, Kaija Raud, Anneli Rebane,
Meelis Kõressaar, Mikk Otsus
Kogu info muusikastuudio tundide kohta:
Kaija Raud, tel 526 8856, e-post kaijaraud@gmail.com
Taekwondo
Aeg: esmaspäev kell 16.30–18; reede 17–18.30
Juhendaja Martin Poobus
Kontakt tel 5569 8303, e-post martin.poobus@gmail.com
Memmede rahvatantsurühm Krehvinad
Aeg: esmaspäev kell 18–19.30
Juhendaja Ülle Ant. Kontakt tel 505 8977
e-post ylle.ant@gmail.com

Naisrahvatantsurühm
Aeg: Esmaspäev kell 19.30–21.00
Juhendaja Ülle Ant. Kontakt tel 505 8977
e-post ylle.ant@gmail.com
Rahulik võimlemine
Aeg: teisipäev kell 18–19.15
Juhendaja Annela Järvik. Kontakt tel 5800 2707
e-post annelajarvik@hot.ee
Rahulik võimlemine eakatele
Aeg: kolmapäev kell 11–12.15
Juhendaja Annela Järvik. Kontakt tel 5800 2707
e-post annelajarvik@hot.ee
Laulukoor Oma Rõõm
Aeg: neljapäev
Juhendaja Laine Lemberg. Kontakt tel 5331 5533;
e-post laine.lemberg@gmail.com
Jõusaalitreening
Aeg: pühapäev kell 18
Juhendaja Heinrich Toss
Kontakt Puurmani rahvamaja
Saalihoki
Aeg: teisipäev ja neljapäev kell 19–20
Kontakt Puurmani rahvamaja
Spordiring lastele
Aeg: reede kell 14.
Juhendaja Piret Somelar. Kontakt tel 5551 6697,
piret.somelar@gmail.com
Huviringid Pajusi rahvamajas
Esmaspäeviti kell 18.30 Pajusi teatri lastestuudio
Teisipäeviti kell 19 Pajusi naisansambel
Kolmapäeviti kell 18.30 Pajusi teater (alustab oktoobris)
Neljapäeviti kell 20 segarahvatantsurühm Kaljaan
(alustab oktoobris)
Etnotantsurühm eakamatele (alustab oktoobris)
Etnotantsurühm noortele (esimene kokkusaamine
toimub pühapäeval 23. sept kl 11)
Kõik ringid on avatud uutele huvilistele.
Naisansambel ootab oma ridadesse ka mehi.
Ole julge, aktiivne ja küsi lisa rahvamajast. Tel 5323 7310.
Uksed on avatud kõigile.
Huvigruppide lisandumisel avame ka uusi ringe.
Adavere Mõisa Selts
4H klubi – teisipäeviti kell 12.15
Noorte bänd – esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.10
Breiktants – kolmapäeviti kell 15.30
Laste kunstiring – reedeti kell 13.15
Eakate jututuba – teisipäeviti kell 13
Naisrahvatantsurühm Addafer – kolmapäeviti kell 17.30
Lustivere kultuurimaja
Segarühm Lustilised kolmapäeviti kell 20–22
Vanem naisrühm Meie Küla Naised neljapäeviti kell 18
(alustavad oktoobris)
Võrkpall koolimajas esmaspäeviti (alustavad oktoobris)
Naisvõimlejad (alustavad oktoobris)
HUVIRINGID PÕLTSAMAA VALLA KOOLIDES
* koolide huviringide täpsed tunniplaanid on leitavad
koolide kodulehelt või koolide infotahvlitelt.
Põltsamaa Spordikool
Jalgpall, poisid, treener Silvar Luht, tel 526 8678
Jalgpall, poisid ja tüdrukud, treener Silver Nõmmiksaar 		
tel 5557 1721
Kergejõustik, treener Lea Vilms, tel 5344 9762
Maadlus, treener Arved Külanurm, tel 514 0672
Suusatamine, treener Eno Vahtra, tel 5596 4309
Võrkpall, poisid, treener Toivo Uusna, tel 503 6945
tüdrukute treener Annika Seppa, tel 5809 0925
Põltsamaa ühisgümnaasium
Juhendaja Maikel Mikson
korvpall, 6.–9. klass
				pallimängud ja liikumine
				
(korvpalli ettevalmistav),
				2.–5. klass
Juhendaja Sandra Alusalu
uisutrenn, 2.–6. klass
Juhendaja Janel Palm		
kettagolf, 1.–12. klass
Juhendaja Tiia Jürisoo		
spordiring, 2.–5. klass
Juhendaja Marika Maurer
võrkpall, 7.–12. klass, 		
				tüdrukud
Juhendaja Andre Uibos		
male, 5.–6. klass
Juhendaja Andre Uibos		
male, 3.–4. klass
Juhendaja Enno Paatsi		
male, 3. klass
Juhendaja Maire Haava		
male, 1. klass
Juhendaja Urmas Mägi		
puhkpilliorkester,
				5.–12. klass
Juhendaja Terje Õunapuu tantsu- ja liikumisring, 		
			1.–3. klass
			
tantsu- ja liikumisring, 			
			4.–6. klass
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tantsu- ja liikumisring,
				7.–9. klass
			
tantsu- ja liikumisring,
				10.–12. klass
Juhendaja Hille Martin lastekoor, 6.–9. klass
			
segakoor, 10.–12. klass
			
segaansambel, 9.–12. klass
			
mudilaskoor, Gaia-klassid ja
			2.a
Juhendaja Aire Narits loodusring, 2.–3. (4.) klass
Juhendaja Sirje Ange avalik esinemine, 8.–12. klass
Juhendaja Siiri Kõrv
arvutidisain, 4.–9.klass
Juhendaja Marika Viks kunstiring, 1.–2. klass
Juhendaja Meeli Nõmme 1. klassi mudilaskoor,
				1.a ja 1.b klass
			
2. klassi mudilaskoor,
				
2.b ja 2.c klass
			
Tütarlastekoor, 3.–5. kl
			
4. klassi ansambel, 4. klass
Juhendajad Meeli Nõmme ja Tuuli Jukk
			poistekoor, 3.–7. klass
Juhendaja Sirje Suvi
rahvatants, 4.–6. klass
Juhendaja Hannes Jukk matemaatika, 4. klass
Juhendaja Hannes Jukk matemaatika, 5. klass
Juhendajad Kaja Linde ja
Aire Narits		
loodus- ja täppisteaduste ring
			 (keemia õpikoda),
			 8.–11. klass
Juhendaja Tuuli Jukk
kandlering, 1.–5. klass
Juhendaja Ave Paluoja näitlemise ring, 2.–4. klass
Juhendaja Ats Teppan robootika, 6.–9. klass
Juhendaja Eero Uustalu füüsika õpituba, 9.–12. klass
Juhendaja Eva-Brit Bergmann 4H, 3.–12. klass
Juhendaja Mariin Sirk liiklusring, 3. klass
			
meisterdamine, 1.–5. klass
Pisisaare algkool
Robootika 		
teisipäeviti kell 14
Koerateraapia/Donna kool reedeti terve päev
Animatsiooniring
teisipäeviti kell 13 1.–3. klass
			
ja kell 14 4.–6. klass
Kandlering		
esmaspäeviti kell 14
Puutööring		
kolmapäeviti kell 13
Kunstiring		
esmaspäeviti kell 13 ja 		
			
neljapäeviti kell 14
Rahvatants 		
teisipäeviti kell 14
Lustivere põhikool
Tantsuring. Juhendaja Karin Uusküla, 1 kord nädalas
Mudilaskoor. Juhendaja Ulvi Jaanson, 1 kord nädalas
Pilliring (kannel, ukulele). Juhendaja Ulvi Jaanson,
				1 kord nädalas
Teadusring (1.–4. klass). Juhendaja Raivo Suni,
				1 kord nädalas
Tehnika/arvutiring ja robootika (1.– 9. klass),
juhendaja Eigo Jürgenson, 2 x nädalas
Solistid (soovi korral). Juhendaja Nele Kaev,
				1 kord nädalas
Kooli bänd. Juhendaja Heiki Rosin, 1 kord nädalas
Jalgpall (1.–2. kl ja lasteaed),
juhendaja Silver Nõmmiksaar, 1 kord nädalas
Jalgpall (3.–4. kl). Juhendaja Silver Nõmmiksaar,
				1 kord nädalas
Jalgpall (5.–9. kl). Juhendaja Silver Nõmmiksaar,
				1 kord nädalas
Kunstiring. Juhendaja Maret Reinpõld, 1 kord nädalas
Adavere põhikool
Liikumisring 		
Lasteaed ja 1.–2. klass
Loovtants 		
1.-4. klass,
			juhendaja Terje Õunapuu
Mudilaskoor		
1.–4. klass,
			
juhendaja Kati Nõmmik
Rahvapillid 		
1.–4. klass,
			
juhendaja Kati Nõmmik
T.O.R.E ettevõtlusring 4.–9. klass,
			juhendaja Merle Karuks
Loovtants 		
1.–4.klass,
			juhendaja Terje Õunapuu
Automudelism
Juhendaja Indrek Lainemäe
Kunstiring
Juhendaja Marje Aigro
Puurmani Mõisakool
Mudilaskoor Juhendaja A. Rebane, 2 korda nädalas
Lastekoor
Juhendaja A. Rebane, 2 korda nädalas
Pilliring 		
Juhendaja A. Rebane, 1 kord nädalas
Liiklusring
4. klass Juhendaja R. Rumvolt,
		
1 kord nädalas
Robootika
2.–4. klass, juhendaja I. Sillaste,
		
1 kord nädalas
Robootika
5.–6. klass, juhendaja I. Sillaste,
		
1 kord nädalas
Puutööring
Juhendaja T. Tomson, 1 kord nädalas
Kokandusring Juhendaja T. Kaugesalu, 1 kord nädalas
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Esku/Kamari kool
Kunstiring, 1.–2. klass, juhendaja Viiu Susi
Kunstiring, 3.–4. klass, juhendaja Viiu Susi
Muusika, 1.–5. klass, juhendaja Liia Aun
Jalgpall, 1.–2. klass + lasteaed ja 3.–6 klass,
treener Silver Nõmmiksaar
Põltsamaa päevakeskus
Lossi tn 47, 48104 Põltsamaa
Esmaspäev
Avatud pesumaja 10–14
Nipinurk alustab 15. oktoobril 2018
Teisipäev
11–15 Kasutatud riiete jagamine
12–13 Eakate joogavõimlemine. Juhendab Kaupo Tamm
Kolmapäev
Toolivõimlemine alates 17.10.18.
Juhendab Kaia Sarap
Neljapäev
Avatud pesumaja 10–14
11–12 Laulmine. Saateks mängib Valve Saviauk
11–18.30 SAUN
11–14.30
Meestesaun
15–18.30
Naistesaun
Reede
11–18.30 SAUN
11–14.30
Naistesaun
15–18.30
Meestesaun
Arvuti tutvustus E-K 9–15 (vajalik etteregistreerimine)
Duši kasutus E- R 10–16 (vajalik etteregistreerimine)
Lisainfo ja etteregistreerimine Anne Kurvits
tel 5860 3580.
Põltsamaa valla päevakeskus Adaveres
Päevakeskus on teenusteks avatud E-R 8–16; R 8–15

Sõna on seltsilistel!

Pilguheit Umbusi Külaseltsi
tegemistesse
MTÜ Umbusi Külaselts loodi
2010. aastal eesmärgiga arendada Umbusi ja Kablaküla
elukeskkonda ja ühistegevust.
Tagasivaatavalt võib öelda, et
nende aastate jooksul on külad
arenenud vaikselt, kuid kindlalt. Piirkonda on juurde tulnud noori, mis kaheksa aastat
tagasi näis kättesaamatu unistusena. Järjest tehakse korda
vanu majapidamisi ning ehitatakse isegi päris uusi. Traditsioonilisele Umbusi jaanitulele
leiab tee üha rohkem inimesi ning külaliste rohkus selle
aasta 4. augustil toimunud
Umbusi avatud uste päeval oli
korraldajatele väga meeldivaks
üllatuseks.

Umbusi avatud uste päev oli
täis rõõmsaid taaskohtumisi.

Umbusi küla avatud uste päev toimus Umbusi budismikeskuses, mis pakub Umbusi Külaseltsile ulualust, kuna Umbusis
ei ole ega ole ka kunagi varem olnud seltsimaja. Lähiajal ootab
meid ees Umbusi lugemistoa ümberkolimine budismikeskuse
pehkinud põrandaga tiivast vast remonditud majaossa ning ka
tulevikus on plaanis jätkata seni edukalt kulgenud koostööd.

Kolmapäeviti kell 13 toolivõimlemise ring
Päevakeskus pakub järgnevaid teenuseid:
- toetatud elamise teenus
- igapäevaelu toetamise teenus ja igapäevaelu
toetamise teenus autismispektri häirega
täisealistele klientidele
- tugiisikuteenus
- täisealise isiku hoolduse teenus
- isikliku abistaja teenus
- sotsiaaltransporditeenus
- koduteenus (alates 01.01.2019)
- täispansioniteenus
- eakate päevakeskuse teenus
- vaba aja sisustamine ja ühistegevused
- täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused
(pesupesemine, duši kasutamine, koopiate
tegemine, dokumentide skaneerimine).
Lisainfo Heiki Rosin, tel 509 6572; 776 9300
E-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Umbusi ja Kablaküla rahvas ootab pikisilmi tolmuvaba teed.

Lähiaja üheks suuremaks ettevõtmiseks võib pidada Umbusi
koduloo kogumist, mille on oma südameasjaks võtnud kohalik elanik Arvo Kaselo. Raamatu trükkimiseks loodame vahendeid saada kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust
ning kui kõik kenasti läheb, saame juba järgmisel suvel kõiki
huvilisi Umbusi ja Kablaküla kodukandipäevale kutsuda.
Umbusi ja Kablaküla ühendavaks mureks on tolmav tee, mis
viib Põltsamaalt Umbusisse. Kuna tegemist on riigiteega, ei
ole selle tolmuvabaks muutmine siiani prioriteediks olnud.
Sellele vaatamata on Umbusi Külaselts taas allkirju kogumas,
et tee ühtaegu tolmuvabaks ning jalakäijatele-jalgratturitele sobivaks muuta. On rõõm tõdeda, et Põltsamaa vallajuhid
toetavad meie püüdlusi ning kõnealuse (vähem kui kolme kilomeetri pikkuse) teelõigu kordategemine ei tohiks end enam
kaua oodata lasta.
Fotod ja tekst
Kaide Tammel
MTÜ Umbusi Külaselts juhatuse liige

Põltsamaa Valla leht
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KULTUUR JA VABA AEG
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
1.–31.10 Kunstiseltsi aastanäitus OLEMISE RÕÕM
10.10 kell 19 Rakvere Teatri etendus “See kõik on tema”
19.10 kell 19 Indrek ja Paul Kristjan Kalda kontsert
20.10 kell 18 Stiilipidu “100 aastat meie moodi”
25.10 kell 10 E-spordimängude II etapp Põltsamaa kultuurikeskuses.
Lisainfo ja registreerimine meelis.koressaar@gmail.com
2.11 kell 19 Stand-Up Show “Oma jope”

KIRIKU TEATED

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
7.10 kell 17 Filmiõhtu: Eesti uus mängufilm “Põrgu Jaan”
8.10 kell 19 Filmiõhtu: Eesti uus mängufilm “Põrgu Jaan”
20.–30.10 Üleriigilised raamatukogupäevad kõikides valla
raamatukogudes. Lisainfo: siiri@jkrk.ee, tel 776 2409
22.10. kell 11–13.30 Nutiseadmete kasutamise koolitus
kõigile huvilistele (tasuta)
23.10. kell 11–13.30 Nutiseadmete kasutamise koolitus kõigile
huvilistele (tasuta) lisainfo: rutt@jkrk.ee, 776 2401
25.10 kell 18 Asutustevaheline mälumäng, mängu juhib
Peeter Kaljumäe. Toimub kiriklas lisainfo: rutt@jkrk.ee, 776 2401
01.11 kell 17.15 Näituse “Et rada ei rohtuks” avamine.
Jutuvestja Piret Päär.

Laupäev, 27.10 Kursi pastoraat
14.00 Kohv/tee, võileivad ja puuviljad
14.30 ”Sinu Sõna on valguseks mu teerajal”
14.45 Osavõtjate tutvustamine ja ühislaulud
15.00 ”Alguses oli...”
15.35 Ühislaulud ja paus
15.50 ”Mina – loodud Jumala näo järgi”
16.20 Söögipaus
17.00 ”Ta lõi tema meheks ja naiseks”
17.30 Vestlemine ja ühislaulud
17.50 Lõpupalve ja õnnistamine

Esa Luukkala
Jaakko Rahja
Pentti Sinko
Jarmo Makkonen
Esa Luukkala

Pühapäeval, 28.10 jumalateenistus kell 11 Äksi Andrease kirikus.
Liturg Esa Luukkala. Jutlus Jaakko Rahja
Kell 13 Kursi Maarja-Eliisabeti kirikus. Liturg Esa Luukkala.
Jutlus Pentti Sinko

LUSTIVERE KÜLASELTS
05.10 kell 19 Salongiõhtu “Teeme hingele pai”, külalisteks Kristiina
Ehin ja Silver Sepp
16.10 kell 19 Kinoõhtu Eesti film ”Põrgu Jaan”
23.10 kell 19 Leida Vellingu mälestuseks korraldatud tasside näituse
avamine Lustivere kultuurimaja kohvikus. Näitus jääb avatuks kuni
novembrini
02.11 kell 19 Salongiõhtu “Teeme hingele pai” külaliseks Helve Tamm
PAJUSI RAHVAMAJA
7.10 kell 18 Lendteatri etendus “Pasjanss”
03.11 kell 18 “Maalt ja hobusega” klubiõhtu tantsu ja lauluga
AIDU KOOLI SAAL
19.10 kell 19 Tantsuklubi. Lisainfo: janne.vaabla@poltsamaa.ee

6. oktoober

Piiblinädalavahetus Äksi ja Kursi kogudustes
27.– 28. oktoobril ”Jumala Sõna – elav ja mõjuvõimas”

Tõlgina Urmas Oras. Kõik kõned tõlgitakse eesti keelde

PUURMANI RAHVAMAJA
4.10 kell 19 Etendus “Aabitsa kukk”
6.10 kell 21 Peoõhtu ansambliga PriVil
12.10 kell 19 Kino Eesti film “Põrgu Jaan”
24.10 kell 19 Liis Lemsalu kontsert Puurmani lossis
29.10 kell 19 Mälumängu I voor.
Lisainfo: meelis.koressaar@gmail.com
03.11 kell 21 Peoõhtu ansambliga Hellad Velled

Ene Esnar

EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13
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Me juubelipäeval kõik ühisel meelel
sul soovime kõike, mis üllas ja hea:
nii tervist kui õnne su tegude teedel,
veel kaua me perega sammu sa sea!

EELK PÕLTSAMAA KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11
14. oktoobril kell 11 lõikustänupüha jumalateenistus.
Külas sõpruskogudused Soomest, laulab koguduse segakoor.
Pärast teenistust kohvilaud kirikus.
Sügisene leerikool algab 30.09 jumalateenistusega kell 11
Pühapäevakool algab 30.09 jumalateenistusega kell 11
Info ja registreerimine kantseleis või telefonil 522 3368
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Tapiku külaplatsil
27. oktoobril kell 14

Halloweeni
festival

Toimub kõrvitsalaternate lõikamine
võistlus-näitus, parimatele auhinnad.

Puurmani Põllumajandusühistu
Põltsamaa vald otsib
jõulukuuske!
Oodatud on kõik pakkumised
kuni 20 m pikkustele puudele.

Kaasa võtta lõikamiseks tööriistad: noad,
kindad jm vahendid
Avatud kõrvitsakohvik.
Üllatusesinejad!
Arveldamine sularahas
Pidu toimub iga ilmaga
Lisainfo ja täpne ajakava Tapiku Külade Seltsi fb lehel

Põltsamaa vallavalitsuse
Puurmani teenuskeskuses
alates 04.10.2018 neljapäeviti kell 9–14

EHITUSSPETSIALISTI vastuvõtt
Lisainfo: Kersti Viggor

kersti.viggor@poltsamaa.ee | +372 5345 2260

riivo.lehiste@poltsamaa.ee
või tel 5309 8644

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Arved Külanurm 09.09
Marje Pagi 13.09
Väino Linnuste 15.09
Mare Lettens 25.09

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
IRA KRÕLOVA
TOIVO NOORTAMM
VIIVE VILK
EHA TIKKA
ÕILME VUNK
VIKTOR MEISTER
AINO MARTINSON
ÕIE NURMITS
MALL SILD
IRINA MÄEOTS
HELDUR OTS
LEILI EENSOO
TIINA MARDI

09.04.1953 - 21.07.2018
06.11.1958 - 31.07.2018
20.05.1934 - 02.08.2018
26.01.1943 - 04.08.2018
14.01.1932 - 04.08.2018
18.10.1925 - 04.08.2018
24.11.1944 - 09.08.2018
23.05.1927 - 14.08.2018
04.04.1942 - 16.08.2018
11.12.1947 - 20.08.2018
29.04.1951 - 21.08.2018
24.10.1924 - 28.08.2018
24.11.1966 - 28.08.2018

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine Põltsamaa Valla Leht ilmub novembri
alguses.

Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn
Võisiku küla
Põltsamaa linn
Adavere alevik
Põltsamaa linn
Tõrenurme küla
Põltsamaa linn
Väike-Kamari küla
Põltsamaa linn
Puurmani alevik
Adavere alevik

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