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VALLA INFO

Kokkuvõte vallavolikogu istungist 24.04.2018
Kokkuvõtte istungi protokolli põhjal tegi T. Helm
Istungist võttis osa 24 volikogu liiget, puudus Mart Toots. Päevakorras oli 11 punkti.
1. Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse
detailplaneeringu algatamisest keeldumine
Planeeringute spetsialist Egle Nõmmoja selgitas, et on esitatud taotlus detailplaneeringu
algatamiseks Saadjärve külas asuva Ööbiku
maaüksuse kohta, mida soovitakse jagada
kuueks eraldiseisvaks elamumaa krundiks.
Tartu vallavolikogu on keeldunud taotluse
rahuldamisest ning ei algatanud detailplaneeringut, kuna soovitav tegevus on vastuolus
kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Ööbiku
kinnistu paikneb Vooremaa maastikukaitseala
Vooremaa piiranguvööndis. Tartu ringkonnakohus omakorda tühistas vallavolikogu
tehtud otsuse ning volikogu peab langetama
uue otsuse.
On kaks põhilist asjaolu: taotlus on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga ning
Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga
ja kaitsekorralduse kavaga. Kaitse-eeskiri ei
luba antud piirkonnas elamuehituse võimalust.
Pärast pikemat arutelu otsustas volikogu
keelduda Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu algatamisest.
2. Tartu valla põhimäärus
Vallasekretär Eve Kallas ja jurist Tõnu Vesi
tutvustasid määruse eelnõu.
Esimene põhimääruse lugemine toimus
22. märtsil ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 06.04.2018. Põhimääruse
eelnõu olid läbi arutanud kõik komisjonid ja
juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. Eve Kallas tegi ettepaneku põhimääruse
eelnõu vastu võtta muutmata kujul. Tõnu Vesi
tegi ettepaneku muudatusettepanekud läbi
arutada ja määrus vastu võtta.
10 volikogu liiget toetas põhimääruse
vastuvõtmist muutmata kujul ning 13 liiget
hääletas eelnevalt muudatusettepanekute läbivaatamise poolt.
Pärast kaheksa muudatusettepaneku läbihääletamist otsustas volikogu 24 poolthäälega valla põhimääruse eelnõu määrusena
vastu võtta.
3. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustas
otsuse eelnõu. Pärast arutelu laenu kasutamise kavade üle otsustas vallavolikogu 24
poolthäälega anda vallavalitsusele nõusolek

laenu võtmiseks.
4. Vee-ettevõtja määramine
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustas otsuse eelnõu vee-ettevõtte määramiseks. Arengukomisjon on teinud ettepaneku määrata
tähtajaks 25 aastat, majanduskomisjon aga
20 aastat. Volikogu otsustas 24 poolthäälega määrata vee-ettevõtte tähtajaks 20 aastat.
5. Huvide deklaratsiooni esitajate ja deklaratsioonide kontrollija määramine
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt on kohustus
tagada avalike ülesannete aus ja erapooletu
täitmine. Huvide deklaratsioonide esitamine
ja nende kontrollimine ei ole ainus meetod,
kuidas tagatakse avaliku ülesande ausat ja
erapooletut täitmist.
T. Vesi tegi ettepanekud täiendusteks
vastava korra sisseviimise eelnõus. Volikogu
otsustas 24 poolthäälega võtta vastu otsuse eelnõu koos lisatud täiendusega huvide
deklaratsiooni esitajate ja deklaratsioonide
kontrollija määramisest.
6. Tartu vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Revisjonikomisjoni esimees Teet Lill tutvustas otsuse eelnõu ja tegi ettepaneku saata see
vallavalitsusele täiendava analüüsi tegemiseks.
Volikogu otsustas 24 poolthäälega
suunata nimetatud eelnõu vallavalitsusele arvamuse kujundamiseks.
7. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustas otsuse eelnõud. Arengukomisjon ja majanduskomisjon on andnud omapoolse toetuse kinnisasja
omandamiseks. Volikogu otsustas
24 poolthäälega anda loa kinnisasja
omandamiseks.
8. Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Planeeringute spetsialist Egle Nõmmoja tutvustas otsuse eelnõu nimetatud küsimuses. Arengukomisjon ja
majanduskomisjon on andnud oma
toetuse detailplaneeringu vastuvõtmisele.

Volikogu otsustas 24 poolthäälega võtta
vastu Kuusikumäe maaüksuse detailplaneering ning suunata see avalikule väljapanekule.
Järgnevalt otsustas volikogu 24 poolthäälega arutada päevakorra 9. ja 10 punkti koos.
9. Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
10. Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme
maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Arengukomisjon ja majanduskomisjon on
andnud toetuse nimetatud maaüksuste detailplaneeringute vastuvõtmiseks. Volikogu
otsustas 24 poolthäälega vastu võtta Saadjärve
külas asuvate Siia ja Lesta ning Lõhe ja Ulme
maaüksuste detailplaneeringud ning suunata
need avalikule väljapanekule.
11. Informatsioon. Kohapeal algatatud
küsimused. Vaba arutelu.
• MTÜ Kalevipoeg Kivi Viskamas avaldus maa
ja teenindusmaa kasutusõiguse saamiseks 50
aastaks – saada täiendavat infot projekti kohta;
• Kõrveoja tee probleem – vallavalitsus on
vastanud kodanikule;
• kaasava eelarve seminar 10.05.2018 kell
11.00 vallamaja volikogu saalis;
• hankeplaani täitmine.
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VALLA INFO
21. juunil 2018

Tabivere pargis

VÄRAVAD AVATAKSE kell 20.00
Laheda jaanipäeva viib läbi õhtujuht

Kutsun
koostööle valla
kultuurielu
korraldamisel
Veronika Täpsi,
Tartu valla kultuuritöö spetsialist
Hea vallakodanik. Asusin Tartu valla kultuuritöö spetsialisti ametikohale tänavu 9.
aprillist. See on Tartu vallale kui ka minule
täiesti uus ametikoht. Minu peamisteks
tööülesanneteks on valla kultuurikalendri
koostamine ja avalikustamine, ülevallaliste sündmuste korraldamine, MTÜ-de,
seltside ja seltsingute nõustamine ning
abistamine. Lisaks kultuuritöö spetsialisti ametikohale olen ma ka poole kohaga
Laeva kultuurimaja juhataja.
Ametijuhend on ametijuhend, aga südames soovin ma luua ühtse suure tervikliku kultuurivõrgustiku Tartu vallas. Väga
oluline on mõelda ja teha asju erinevalt,
aga eesmärk peab olema ühine.
Endises Tabivere ja Laeva vallas on
olnud läbi aastate tugev ja ühtne kultuuritöö koos kultuuriasutustega, nimetatagu
neid siis rahvamajaks, kultuurimajaks või
seltsimajaks. Endises Tartu vallas kahjuks
ei ole selliseid hooneid, kuid sellest hoolimata on seal kultuurilembesed inimesed ning tublid ja toimekad MTÜd ning
seltsid, kes on oma hinges ja tegevustes
kandnud edasi kultuurisädet.
Kultuurikomisjon kaardistas aasta
alguses Tartu vallas tegutsevad MTÜd,
seltsid ja seltsingud, aga teid on veel. Palun võtke minuga ühendust, et saaksime
teid ka ära kaardistada. Saame kokku,
räägime rõõmudest, muredest ning seame
ühised eesmärgid sujuvaks ja meeldivaks
koostööks.
Te kõik mängite oma tegevusega Tartu
valla kultuurielus väga olulist rolli. Ühendame oma jõud ja tunneme, et oleme
üksteise jaoks olemas ja vajalikud.

* Traditsioonilised jaanipäeva mängud!

Õhtu kütab kuumaks PÕHJA-TALLINN!

Üllatusesinejad!
Jaanipäeva meeleolu
loob folkansambel

FRÜHSCHOPPEN!
PILET: 10/7€

EELMÜÜK Tabivere rahvamajas/
Piletilevis 7/5€ (8a k.a. TASUTA)
Lisainfo: Triinu 58552765/5044479

Talgud Tartu vallas

Tabivere Põhikooli õpilased
korrastasid Tabivere parki
„Teeme ära!“ ürituse raames.
Fotod: Kadi Kesa.

Heakorratalgud Kärknas

Heakorratalgud Lähte kalmistul
Fotod: Tarmo Raudsepp
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TALGUD TARTU VALLAS

Korrastustalgud Saadjärve ümbruses
Tekst ja fotod Katrin Sisask
21. aprillil toimusid vallas SA Saadjärve eestvedamisel talgud, millest olid osa võtma oodatud Äksi ja Tabivere elanikud. Talgute raames
sooviti korrastada eelkõige Saadjärve ümbrust
ning randasid, samuti Äksi kortermajade vahelisi ühiselt kasutatavat alasid. Tabiveres oli
tööde korralduse enda peale võtnud Triinu
Täpsi ning Äksis Anita Priks.
Olenemata tuulisest ja suhteliselt jahedast
ilmast oli kohale tulnud suur hulk tublisid

3

inimesi, kellele koduvalla puhtus korda läheb.
Üheskoos riisuti mulluseid lehti, langetati
ning veeti ära võsa ja oksi ning korrastati puhkealasid. Nii Tabiveres kui ka Äksis oli kohale
tulnud nii suuri kui ka väikesi talgulisi, kelle
tubli töö tulemusena saame nüüd nautida palju ilusamat ja puhtamat Saadjärve ümbrust.
Pärast pikka ja rasket tööpäeva ootas kõiki
talgulisi ka tagasihoidlik kehakinnitus. Aitäh
kõigile osalejatele!

1
2

4

1. Talgujuht Triinu Täpsi koos tublide
abilistega randa korrastamas
2. Talguliste eest pidi taanduma ka
Tabivere rannas pealetungiv võsa
3. Ühtsuses peitub jõud
4. Kui töö tahab tegemist, pole vanus ega
suurus olulised

Nõela külas toimusid heakorratalgud esimest korda. Ühiselt
otsustati teha ära midagi oma
küla heaks. Talgulisi tuli kokku
22, paigaldati küla infotahvel
koos grupipostkastidega. Aitäh
Anton Pärnapuule, kes võttis
infotahvli valmistamise enda
kanda! Pärast istutas iga talguline kuusetukka oma puu,
et öelda “Ei!” Tartu tselluloositehasele.
Aitäh kõigile!
Talgujuht Diana Oja
Fotod: Diana Oja

Tammistul osales üle 20 tubli vallakodaniku. Riisuti
lehti ning kultuurimajas sees koristati ära lavatagune,
mida ilmselt polnud koristatud aastaid. Hiljem vaatasid
noored ühiselt filmi. Foto: Ülle Kass

Kihelkonnavärvid Vesneri külas, Pargiääre maja
talgupäeva kõige säravam tulemus. Foto:Tea Pendla
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KÕRVEKÜLA
PAULA

Etlemiskonkurss

HEIDI

LISBET

“Eesti keele kaunis kõla”
Tea Nõmme, Kõrveküla lasteaia Päikeseratas
Lepatriinude rühma õpetaja
24. aprillil toimus Melliste Algkool-Lasteaias Tartu maakonna 5-7aastaste laste VII etlemiskonkurss
“Eesti keele kaunis kõla”. Kõrveküla lasteaiast Päikeseratas käisid kohapeal oma luulelugemisoskust ja
esinemisjulgust näitamas 4 last.
5-6aastaste laste rühmadest esinesid Heidi Nigulas ja Paula Rebaste, 6-7 aasta vanustest lastest
Lisbet Hillak ja Alari Reiman.
Lapsed esitasid luuletusi ilmekalt ja julgelt, just
julguse eest pälvis eripreemia Paula. Mõnel lapsel
vedas ka vahepausil korraldatud bingomängus, kus
võideti raamatuid. Luulepäeva juhtis rõõmsameelne kõikidele tuttav laste sõber Karlsson. Kõiki lapsi

ALARI

tunnustati ja tänati meene ning tänukirjaga.
Suur tänu lapsevanematele ja juhendajatele, kes lastele toeks olid! Mõnus kevadine sõit
Mellistesse, rõõmsalt elevil lapsed ja ilus ilm
olid toredaks vahepalaks lasteaiaelu argipäevas!

Kõrveküla lasteaias Päikeseratas
lendasid nõiad ja luuad
Svetlana Zaikova, Kõrveküla lasteaia liikumisõpetaja
Iga-aastane kevadine spordipäev oli Kõrveküla
lasteaia lastel seekord isemoodi – tavapäraste
spordialade asemel toimus hoopis nõidade
luualend. Hommikul kogunesid väikesteks
nõidadeks kehastunud lapsed nn Bloksbergi
mäe jalamile, kus peanõia juhendamisel tantsiti
„Nõiaelu” saatel luuasoojendustantsu. Seejärel
said nõiakesed kaasa ämbrid, õpetussõnad ja
võeti lennusuund eelnevalt ette valmistatud
luualennu katseplatsidele. Lennutati luudasid
ja lennati üle „nõialõkke”. Visked-lennud sooritatud, said nõiakesed kaasa maitsva ampsu,
mis võeti kaasa Bloksbergi mäele, kus ootas
peanõid. Loeti koos nõiavannet ja kõik nõiad

said kirjaliku maandumisloa Bloksbergi mäele. Toimekad vanemad nõiad aga pakkusid
väikestele kosutavat nõiajooki katseplatsidelt
kaasa saadud ampsude kõrvale. Hommikupoolik lõppes nõiadiskoga.

Fotod:
Kaja Kade

Fotod Tiina Angerjärv
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LAEVA
1

2

Laeva lasteaia
tegemistest
läbi kevade

3

Merle Raiküla
5

1. 25. jaanuaril oli Laeva lasteaias
muinasjutuline ööpidu

2. Väikeste jäneste trall talvisel peol
3. Kõige pikem liug
4. Suured lapsed vastlaliugu laskmas
5. 14. veebruaril tähistasime

4

sõbrapäeva

6. 21. veebruaril tähistasime
Eestimaa juubelisünnipäeva
7. Varakevadine matk 20. märtsil
8. isekasvatatud kurke 24.04.18
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Aprilli lõpus said kurgisõbrad maitsta
isekasvatatud kurke

9. Inderli saavutas 2. koha Tartumaa
lasteaedade etlemiskonkursil

10. Kevad on käes! Kevadpeol sulistasime vees
11. 10. mail sportisime Tartus suurel staadionil
Fotod Laeva lasteaia fotoalbumist
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LAEVA

Jalgpallimäng on Laeva laste seas popp!
Nadežda Niklus, Laeva Põhikooli direktor
Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse
tõusu üldhariduskoolides, käivitus 2014. aasta sügisel EJLi kooliprojekt „Jalgpall kooli!“.
Kooliprojekti eestvedaja on Eesti Jalgpalli
Liit (EJL), keda toetavad Coca-Cola HBC
Eesti AS ja Nike.
6. mail toimus vahva projektiüritus ka
Laeva kooli perele. Mõelda vaid - kogu kooliperest said jalgpallurid! Ühiselt õpiti jalgpal-

limängu reegleid, vahvaid nippe ja taktikaid,
tehti jalgpalli osavusfestivali “Värav!” erinevaid
ja väga emotsionaalseid harjutusi. Toimus
ka matš kõigi õpilaste osavõtul. Kiidusõnad
treenerilt ja treeneritele!
Kool sai kingituseks Nike pallikoti 10
palli, 10 vesti ja 20 madala tähisega. Meie
õpetaja sai spetsiaalselt projektiks koostatud
raamatu “Jalgpall õpetab!“, milles hulgaliselt

Laeva koolipere rõõm projektipäevast „Jalgpall
kooli“. Foto: Nadežda Nikluse erakogust

näpunäiteid jalgpallimängu õpetamise tundideks. Jalgpallimäng aitab täita ka liikuma
kutsuva kooli projekti eesmärke!

Laeva Põhikooli jalgpallinaiskond on
Tartumaa koolinoorte meister
Kuidas jõuti meistritiitlini? Tüdrukute vastus: “Meile on alati jalgpallimäng
meeldinud. Hakkasime rohkem sellega tegelema siis, kui ise kirjutasime noortele mõeldud projekti seoses jalgpalliga. Selle tulemusena õnnestus saada jalgpallitreener Laevasse lapsi treenima. Kehalise kasvatuse õpetajaga oleme ka varem
võistlemas käinud ja saavutanud auhinnalisi kohti. Seekord tuli võit tänu heale
tiimitööle ja me oleme palju harjutanud. Nüüd ootab meid veel ees Tartumaa
esindamine vabariiklikul turniiril! Pöidlad pihku!“
Esiplaanil Karoliine Maria Pihlapuu, tagareas vasakult: Maris Rammi, Sandra
Nõmmeots, Christin Marleen Kask, Getlin Annuk, Meriley Prigi. Keskmises reas
vasakult Anette Huum, Mari-Liis Rammi. Foto Benno Kannela erakogust

Võõrkeele õppimine on Laeva koolis lahe
Nadežda Niklus, Laeva Põhikooli direktor
Keeleõpet on Laeva koolis alati õpilaste seas
kõrgelt hinnatud, sest õpe on väga aktiivne
ning köitev. Selline lähenemine õpetamisele
toob õpilased alati tundi suure entusiasmiga:
ollakse motiveeritud saamaks uusi teadmisi.
Samas võib tõdeda, et see on ka väljakutseks
õpetajale, sest kõige rohkem tunneb õpetaja
rõõmu oma õpetamisest siis, kui ta kogeb
juba tunni alguses, et keeleõppetundi tullakse rõõmuga
Laeva koolis on traditsiooniks korraldada
võõrkeelenädalat. See on üks oodatuimatest
õppenädalatest, kus õpilased on haaratud erinevatest aktiivõppe meetoditest, mis aitavad
paremini mõista ja aru saada õpitava maa
geograafilist asendit, faunat-floorat, kultuuri
ja kombeid.
Käesoleval õppeaastal uurisid inglise keele
õppijad Austraalia võlusid ja valusid. Keeleõpe muudeti huvitavaks, luues plakateid,
mängides “Kahooti” ning läbi viktoriinide

ning võistluste selgitasime välja iga klassi
kõige teadlikumad ja usinamad õppurid. Ei
puudunud ka käeline tegevus - õpilased said
ise valmistada paberist oma „didgeridoo“, mis
lõppes ühispuhumisega.
Nädala kõrgpunktiks oli võistlus „Spelling
Bee“, mis tekitas õpilaste seas suurt ärevust,
aga osale õppuritele ka pettumust. Eesmärgiga
olla klassi parim keeletundja kirjutamisel tuli
inglise keele sõnade kirjutamise võistlustules
välja käia aasta jooksul kogutud teadmised!
Saksa keele õppijad keskendusid seekord
teemale “Ostern” (lihavõtted). Nii nagu lihavõtted on värvikirev aeg, kujunes ka meie nädal väga värvikaks. Nädala algul kujundasime
8. ja 9. klassi õpilaste ühistööna teemakohase
väljapaneku. Tutvuti saksa lihavõttekommetega. Joonistati ja värviti pühademune ning
lauldi saksakeelseid kevadlaule. Laulmine on
keeletundides on populaarne, see tekitab alati
meeldivat elevust.

Samuti toimusid ka meeskondlikud võistlused, et selgitada välja parimad keeletundjad.
Loogikaülesandeid lahendasid väga hästi 7.
klassi neiud ja Laufdiktat`i ehk jooksva etteütluse kirjutasid kõige paremini 6. klassi
noormehed.
Nädal lõppes parimate autasustamisega
ja meeleoluka ühislaulmisega.

Õpetaja Ingrid Lindenberg demonstreerib
didgiredoopilli häält.
Foto: Nadežda Nikluse erakogust
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LÄHTE

Suusahooaega meenutades
Janika Lill
Aprilli teise nädala alguses, kui taevas säras
päike ning kraadiklaas näitas +18 soojakraadi, jäi Lähte terviseradadel silma rida suviselt
riides inimesi, kes ümbritseva roheluse keskel kulgeval lumisel suusarajal selfisid tegid.
Lisaks kevadilmade nautlejatele oli näha ka
rida tulihingelisi suusatajaid, kes mõõtsid
sulaval lumel selle hooaja viimaseid meetreid
teadmisega, et kauaks seda lõbu enam ei jagu.
Huvitav, kas on kunagi mõeldud sellele, kui palju unetuid öid on kellelgi jäänud
magamata, et luua suusasõpradele selliseid
esmaklassilisi suusatamise võimalusi, mis pakuvad talvist rõõmu kuni aprilli keskpaigani
välja? Ilma suusaradade meistri Jaanus Robi
entusiasmi ja tahteta poleks Lähte suusarajad
pooltki seda, mis nad on. Mitte igaüks pole
valmis esimeste külmade tulekuga end enam
kui nädalaks ajaks ööpäevaringselt lumetootmisele pühendama ja seejärel kuude kaupa
suusaradasid lihvima. Olenemata sellest, kas
tegu oli tööpäeva või nädalavahetusega, olid
Lähte suusarajad alati parimas korras ja suusatajad rahulolevad.
Sel aastal hakkas Jaanus Lähtel kahuritega
lund tootma esimeste saabunud külmadega,
11. jaanuaril. Lume tootmine kestis vahet
pidamata üksteist ööd-päeva.
Lähtel toimus mitmeid märkimist ja
tähelepanu väärivaid üritusi.
■■ 17. jaanuaril Lemeksi Tartumaa suusatalve
I etapp, mis tõi Lähte suusarajale üle 200
suusahuvilise.
■■ 23. jaanuaril käis Lähtel suusatamas president Kersti Kaljulaid.

■■ 14. veebruaril toimus Lemeksi Tartumaa
suusatalve V etapp, mis sõbrapäevale kohaselt oli ühtaegu nii romantiline kui ka
sportlik kulgemine suusaradadel Lähtelt
Vedule ja tagasi, kokku 16 km mõnusat
matkamist küünaldega ääristatud suusarajal. See oli erakordselt lahe üritus, mida
nautisid kõik osalejad.
■■ 1. märtsil leidis aset XVI Lähte talitriatlon.
■■ Suusatada sai Lähtel 11. jaanuarist kuni
14. aprillini.
Lisaks Lähtele said sel aastal rajatraktoriga
suusajäljed sisse sõidetud veel Tabivere, Laeva, Maarja-Magdaleena ja Kõrveküla koolide
juures ning Raadi hotelli kõrval oleval haljasalal. Võimalusi suustamiseks loodi seega
suurele hulgale tervisespordihuvilistele, mis
on igati teretulnud nähtus.
Lähte suusaradade kvaliteeti on kiitnud
kõik suusaürituste korraldajad, nad pole kunagi Jaanuse aadressil kiidusõnadega kitsid
olnud - ja seda põhjusega, sest oma tööd see
mees tunneb.
Kuid ühtki asja ei saa ega võigi võtta iseenesestmõistetavalt. On selge, et kõige selle
juures tuleb tänada kindlasti Tartu valda, kes
kogu seda ettevõtmist finantsiliselt on toetanud, sest just see on olnud aluseks, mis võimaldas Jaanusel rakendada oma entusiasmi
ning tahet, et luua kvaliteetseid suusaradu.
Loodame, et see hea koostöö jätkub ka
uuel hooajal. Täname Tartu valda ja rajameister Jaanus Robi.

Suusarajad Lähte Palalinnas

Lumekahur lund tootmas

Rajatraktor

Tartu: Turu 30

Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

Tartu: Anne 44

Avatud: E-R 9-17
tartu@glasaken.ee
tel: 7420 148
mob: 5819 1929

glasaken.ee

President Kersti Kaljulaid Lähtel koos Jaanus
Robiga suusarõõme nautimas.
Fotod Jaanus Robi fotokogust
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LÄHTE

Lähte koolimajas helises muusika
11. klassi meediasuuna õpilased
9.–19. aprillini toimus Lähte Ühisgümnaasiumis traditsiooniline muusikanädal,
millest said osa kõik õpilased ja õpetajad.
Tänavune muusikanädal oli tavalisest pikem,
kestes seekord lausa kümme päeva. Selle aja
jooksul toimusid erinevad konkursid ja kontserdid. Muusikanädala lõpetuseks toimus
klasside autasustamine ja väike kontsert, kus
sai kuulda laule ja näha tantse, mida õpilased
aasta jooksul on selgeks õppinud.
Muusikanädalale andis avapaugu 9. ja
10. aprillil toimunud muusikaviktoriin,
kus iga klassi muusikahuvilised said mõõtu
võtta teiste klassidega.
Muusikanädala raames toimus 10. aprillil Lähte Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Henri Kääriku Facebooki live-kontsert
"Kohtume muusikas". Kontsert tutvustas
Lähte Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja
Henri Kääriku loomingut. Ürituse korraldamisele aitasid kaasa Re:TV õppestuudio
õpilased ja juhendajad ning mitmed teised.
Lähte Ühisgümnaasiumi meediasuuna õpilased said kogeda, kuidas teha videoülekannet
mitme kaameraga.
Muusikakooli õpilaste kontserdil 11.
aprillil sai kuulda kandle- ja klaverimängu.
Muusikakooli õpilased esitasid klaveripalu

Publiku lemmik ja noorema astme esikoht “Tahan,
ei taha” võlus lapsemeelsuse ja lavameisterlikkusega

Noorema
tantsurühma
retrostiilis
etteaste

kooli uuel klaveril. Esmakordselt astus kooli
ette põhikooli poiste bänd.
Teispäeval, 17. aprillil toimus meie koolis
solistide konkurss. Konkurss toimus kahes
arvestuses: 1.-4. klass ja 5.-11. klass. Gümnaasiumist osales sellel aastal rekordarv lauljaid – tervelt seitse esinejat. Sellel aastal esines
väga palju uustulnukaid. kes olid seni oma
annet teiste eest peitnud. Konkursil kanti
ette ka omaloomingulisi lugusid. Solistide
konkursil hinnati iga õpilase esitust viie palli
skaalal, hinnati viisi pidamist, diktsiooni ja
lavalist olekut. Gümnaasiumiastmes oli eriti
võidukas 11. klass. Esikoha saavutas 11.ms
klassi õpilane Liisi Ernesaks. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Pille Pihlapuu (11.ms)
ja Merit Letlane (11.ts).
Muusikanädala suursündmus Playback
toimus 18. aprillil 10. klassi õpilase Heiko
Paju korraldamisel. Tuntud muusikavideoid
jäljendasid laval õpilased 4.-11. klassideni.
Üritusele pääses vaid 30sendise piletiga ning
kuna kooli aula jäi publikule väikeseks, kanti laval toimuvat üle Youtube’is. Nii said ka
lava taga esinemiseks valmistujad aimu sellest,
kellega konkureerida tuleb. Õhtujuhid olid
Anna Emilie Ferschel 10. klassist ning Rauno
Richard Arak 11. klassist. Žüriisse kuulusid
11. klassi õpilane Maria-Elizabeth Helmik,

11.ts klassi popurrii pani publiku naerust
rõkatama

matemaatikaõpetaja Tiit Mauer, füüsikaõpetaja Erich Virk ning muusikakooli direktor Ele
Sonn. Gümnaasiumiastme võitjaks kuulutati 11.ts, kes esitas vaimuka popurrii tuntud
lauludest. Kolmandas kooliastmes sai esikoha
9.a lauluga „Vest päästab veest“ ning teises
kooliastmes oli võidukas ning ühtlasi teenis
välja publiku lemmiku tiitli 5.a „Tahan, ei
taha“. Eripreemiaid ning tänukirju jagus kõigile osalejatele.
Kõik olid korralikult Playbacki kava ette
valmistanud. On hea näha, et peaaegu kõik
klassid võtsid üritusest osa. Järeletegemiseks
valiti erinevaid ja huvitavaid lugusid, kasutati
dekoratsioone ja kostüüme. Mitu klassi olid
otsustanud ühe laulu esitamise asemel monteerida kokku popurriid mitmest laulust.
11. klassi õpilane Maria-Elizabeth võtab
toimunud muusikanädala sündmused kokku:
„Sel aastal korraldatud muusikanädal õnnestus
väga hästi. Sündmused, mis kahe nädala jooksul aset leidsid, olid hästi läbi mõeldud ning
võrreldes eelmise aastaga oli võistlustel enam
osalejaid. Muusikaviktoriinil panid õpilased
proovile oma meeskonnatööoskused, solistide konkursil laulsid õpilased laule, mille said
endale ise valida, ning kooskõlastasid selle
muusikaõpetajatega. Playbackil said õpilased
kasutada oma loovust ja kehastuda oma iidoliteks. Samuti said kõik kooliastmed kuulata
muusikakooli õpilaste ette valmistatud lugusid,
mis ette kandes kõlasid väga ilusalt. On hea
meel näha, et õpilased on tublit tööd teinud.“

9.a esitas vaimuka loo “Vest päästab veest”

Keskmise
vanuserühma
lendlev
tantsunumber
Fotod:
Johanna Kask
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MEENUTUSED

Marama ja Lähte koolmeistreid – Ants Udras
Mare Must, Marama Algkooli ja Lähte Keskkooli vilistlane
(Algus aprilli Kuukirjas)
isaks koolmeistritööle võtab Udras
osa ka kohalikust kultuuri- ja seltskondlikust elust. Ta asutab Põlva
Sümfoniettorkestri, olles selle dirigendiks, juhatab Kaitseliidu Põlva malevkonna
orkestrit, mängib kaasa Võrumaa Õpetajate
Liidu orkestris ja on selle vanem. Ja Kioma
koolis (Antsla kooli kohta mul andmeid ei ole)
tegutses õpetaja Udrase käe all paarikümneliikmeline õpilaste mandoliiniorkester, kusjuures osa pillide ostmiseks vajalikust rahast
teenis õpilaskooperatiiv ise koolitarvete ja ka
maiustuste müügiga. Oma palgaga võis Udras rahul olla – ta enese hinnangul oli noore
koolmeistri teenistus võrreldav väiksema talu
sissetulekuga, kogenud õpetaja (kasvõi algkooli
juhataja) töötasu aga jäi tollase riigikogulase
omast maha ainult 1,6 korda.
1939. a astub Udras Tartu Ülikooli sooviga õppida agronoomiat, kuid loobub sellest
otsekohe, tuues põhjuseks teenistuskohused.
1940. a sündmused tabavad Udrast Antslas. Sel sügisel jääb Antsla Linna Algkooli
juhataja koht vakantseks ja Hariduse Rahvakomissariaadi kooliosakond kuulutab Ants
Udrase juhataja kohusetäitjaks. Loomulikult
tuleb osa võtta poliitilise sisuga loengutest ja
kursustest. Nõukogudeaegse kooli juhtimine
ei meeldinud jälle saksaaegsetele võimudele
ning 1941. a sügisel degradeerib Eesti Omavalitsuse Haridusdirektoorium ta Võru maakonnavalitsuse tagavaraõpetajaks, sellelt kohalt
ta lahkub omal soovil oktoobris 1942. 1942.
a on ta vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli
ehitusosakonda, kuid seekordnegi katse saada kõrgemat haridust jääb lõpule viimata.
Mobiliseerituna Saksa armeesse tuleb õppida
hoopiski Saksamaal Bad Tölzi SS-ohvitseride
koolis, kust pöördub untersturmführerina
1944. a tagasi Eestisse. 18.04.1945 arreteerib nõukogude võim Udrase (ta elas üle ka
füüsilist piinamist) ning Vene-Balti sõjaväetribunal määrab 20.08.1945 kurikuulsa §581a (kodumaa reetmine) alusel ta 10+5 aastaks
Komi ANSV Vorkutlagrisse.

Vangilaagris

Udras töötas esiti Košvas ja hiljem Vorkutas
peamiselt ehitustöödel, aga ka palgiparvetusel

ja kaevanduses. Karmis kliimas ja eluohtlikes
tingimustes rasket tööd tegeva meesvangi
päevane toiduratsioon oli Udrase hinnangul selline, et sööklas pakutav supp ei andnud tagasi isegi sööklas käimiseks kulutatud
energiat. Seepärast said paremini hakkama
ahvide kasvandikud (Udrase sõnastus) ja Udrasel oli õnne kuuluda nende hulka. Ahvide
saatmise eest hoolitses kodune pakikomitee.
Juhtus, et mõni ahv läks pikal teel kaduma ja
mõni oli enne kättesaamist muutunud oluliselt kergemaks. Niisugustel juhtudel aitasid
eestlastest kaasvangid üksteist, moodustades
pakikooperatiive. Tarvis aga oli kõike. Näiteks ühes märtsis 1947 saadetud kirjas palub
Udras saata 3 kg rasva ja 9-10 kg koretoitu
kuus, jaotatuna 2-3 korrale. Puudus oli aga
väga paljustki muust ja koju saadetavad soovinimekirjad muljetavaldavalt pikad – soojad
ja veekindlad riided ning jalatsid ja kindad,
isegi seep pesupesemiseks ja niit-nõel riiete
parandamiseks. Ka tükk elektrikaablit ja –
pirn, et oleks võimalik nari kohale lugemiseks veidi rohkem valgust saada. Ja muidugi
oli Udrasel vaimunälg. Ikka ja jälle palub ta
saata raamatuid – ilu- ja tehnilist kirjandust,
õpikuid (muuhulgas õppis vene keelt), sõnaraamatuid. Üheks raamatute saatjaks oli ka
ta õpetaja Võru päevilt - Johannes Käis. Väga
suur oli Udrase rõõm, kui õel õnnestus osta
ja saata talle bajaan, millele lisandusid loomulikult noodid. Kammitsasse seotud elu on
vangi ainuke varandus, kirjutas Udras isale,
kui ta tundis end olevat koormana kodustele. Ometi säilitas Udras kindla lootuse, et
ta tuleb kord tagasi. 1953. a olukord siiski
tunduvalt muutus – toitlustamine paranes
(leib ja supp olid nüüd sööklas vabalt saadaval), töö eest hakati maksma rahapalka,
mis võimaldas puudujäävat kohapeal osta.
Seetõttu hakkasid ahvidki sisaldama peaasjalikult vaimutoitu. Veel enam – vangid võisid
teenitud rahagi saata kodustele ning küllalt
palju saadeti kodustele ka Eestis defitsiidiks
muutunud suhkrut. 1954. a sügisel sai Udras
traataia tagant välja ja talle anti kõik kodanikuõigused peale liikumisvabaduse – Vorkuta
rajoonist ei tohtinud lahkuda. Siis tegutseb ta
põhiliselt kultuurimajas, saates lauljaid klaveril ja õpetades noortele puhkpillimängu.
1955. a 1. septembril saadetud kirjas isale

väljendub lootus saada kodumaa külastamiseks kuuajaline puhkus, kuid asjad arenesid
kiiremini – amnestia võimaldas sama aasta
lõpul juba päriselt koju jõuda.

Taas koolmeister

Kuigi alles äsja vangilaagrist vabanenud, õnnestus Udrasel (küll suure tegemisega ja mitte
kodusel Võrumaal) õpetajatööd jätkata. Nii
üllatab Ants Udras 1956. a oktoobri lõpus
Tartu rajooni Reola 7-kl kooli inspekteerijaid
heatasemelise laulukoori, mandoliiniorkestri ja
algebralise etteütlusega VI klassis. Inspekteerijad jäävad väga rahule Udrase oskusega klassi
aktiviseerida ja õpilaste iseseisvust kasvatada.
Järgmisel õppeaastal (1957/58) on Udras
Marama algkoolis ning asub siingi mandoliiniorkestrit looma. Ta käib õpilaste kodudes
ja innustab vanemaid pille ostma. Ta õpetab
lapsi mandoliini mängima, nooti tundma ja
ise partiisid ümber kirjutama. Orkestri triumfiks oli väga edukas esinemine Tartu rajooni
õpilaste isetegevuse ülevaatusel 28. aprillil
1959 Kallastel. Marama orkester tegutses
kuni kooli likvideerimiseni 1960. a.
Udras tegi Maramal veel huvitavaid asju.
Ta organiseeris väikese koolipoekese, kust sai
osta vihikuid, sulgi, pliiatseid ja muud õpilasele esmavajalikku ja kus müüjateks olid õpilased ise. Tema eestvõttel peeti kirjavahetust ja
mängiti kirikabet Issaku algkooli õpilastega.
Ja ta asendas traditsioonilise koolikella väikese trummiga. Trummi lõi korrapidajaõpilane nii, et signaal tamm-tamm-tamtamtam
kuulutas tunni algust, lihtne trummipõrin
tamtamtamtamtam aga selle lõppu.
1959. a sügisel avatakse Lähtel uus kool
ning Ants Udrasestki saab järgnevaks kahekümneks aastaks Lähte õpetaja. Esimesel
õppeaastal on tal muusikatunnid ning tütarlastekoori juhatamine (kooriharjutus algas õnnesoovilauluga selle päeva sünnipäevalapsele)
ning kohe organiseerib ta koolikooperatiivi
(see tegutses vist küll ainult ühel õppeaastal)
ja paneb tööle mandoliiniorkestri. Seejärel
(1961) lõi Udras puhkpilliorkestri, kusjuures
hea mitu aastat tegutsesid keelpilli- ja puhkpilliorkester paralleelselt. Puhkpilliorkester
sai tuntuks kui ainus elujõuline kooliorkester
terves Tartu rajoonis.
(Jätkub järgmises Kuukirjas.)

11

TEATED

Laeva jaanipidu
22. juuni 2018

Noorte tegevused
18.00 Laeva harrastusteater „Kraavihallid“
21.00 lõkke süütamine – Jaanid ja Jaanikad
21.05 Naisrahvatantsurühm Kanarbik;
köieviske võistlused
21.20-22.00 Ansambel Mesipuu
22.00-22.20 Köievedu
22.20-23.00 Ansambel Mesipuu
23.00-23.20 Sangpommi võistlused
23.20-00.00 Ansambel Mesipuu
00.00-00.20 Mustlastantsijad
00.20-01.00 Ansambel Mesipuu

12

MAARJA-MAGDALEENA
Maarja-Magdaleena põhikooli kolis SUSLIK
Kristi Jaanus, Maarja-Magdaleena naiskodukaitse jaoskonna aseesinaine
ja J. V. Veski nim Maarja Põhikooli klassiõpetaja
4.-6. maini viisid Jõgeva maleva naiskodukaitsjad Maarja-Magdaleena põhikoolis läbi evakuatsiooniõppuse Suslik.
Naiskodukaitse kontrollis oma valmisolekut organiseerida evakuatsioonipunkt ja
korraldada seal evakueeritute elu.
Legendi kohaselt sai 4. mail kell 7.30 häirekeskus teate kaubarongi õnnetusest Kaarepere
raudteejaama läheduses, mis põhjustas keskkonnareostuse ja ohtliku õhusaaste.
Maarja-Magdaleena põhikooli evakueeriti
31 last, kolme päeva jooksul käis evakuatsioonipunktist läbi 150 inimest.
Kell 8.00 alustas Maarja-Magdaleena põhikooli fuajees oma tööd evakueerimispunkt.
Tund hiljem algas koolipäev. Kuna esimese
päeva evakueeritute arv jäi kuni õhtusöögini
alla evakueerijate arvule, siis õppetööd evakuatsioon ei seganud.
Majas viibivad külalised pakkusid õpilastele ja õpetajatele põnevust. Julgemad õpilased tegid naiskodukaitsjatega ka juttu. Osa
evakueeritud lastest võtsid vabatahtlikult osa
reedesest õppetööst.

Noored osalejad koostavad evakuatsiooniplaani. Fotod: Tiina Arras

Vanemad ja nooremad evakueeritavad
osalesid Maarja-Magdaleena orienteerumises,
kus tuli leida fotodel olevaid kontrollpunkte
ning ennast samas kohas pildile jäädvustada.
Õhtusöögi ajaks saabus koolimajja kodutütreid ja noorkotkaid nii Maarja-Magdaleenast,
Laiuselt kui Palamuselt. Noortel oli samuti
võimalus evakuatsiooniõppusel osaleda. Reede
õhtul saadi ühismängudes omavahel tuttavaks
ja vaadati filmi. Põnevust lisas esmaabi teemal
läbi viidud meeskondlik otsimismäng.
Laupäeval kohtusid evakueeritud noorsoopolitseiga, päästeameti esindajatega, erinevate
naiskodukaitsjatega.
Sel ajal, mil ülejäänud pereliikmed olid
Siilil (või samuti Suslikul), talgutel või lihtsalt
pühitsesid nädalavahetust, said lapsed targaks
olulistel teemadel: kodu tuleohutus, kodused
ja evakuatsioonivarud, väikelaste turvalisus
ning esmaabi. Huvilised said uudistada politsei- ja tuletõrjeautosid, kuulata, kummal
autol on kõvem sireen, ning proovida politsei- ja päästeameti varustust.
Evakueeritud Maarja-Magdaleena põhikooli õpilased osalesid aktiivselt kooli talgupäe-

Maarja-Magdaleena naiskodukaitsjad
Marianne Kase, Angela Vahtra, Anu
Raasik valmistavad evakueeritutele
õhtusöögiks kartuliputru

Maarja
Rahvamaja
Noortekeskus
Noortekeskus sai 8. mail 1-aastaseks.
9. mail valmistasime emadele emadepäevaks
armsa kingi.
Fotod: Anne-Liis Raudsep

val. Kuna talgutel osales enamik kooliperest,
siis tehtud said peaaegu kõik plaanitud tööd.
Umbrohuvabaks sai staadioni jooksuring,
istutati lilli, riisuti, värviti korvpallialus ja
jalgpalliväravad, kaevati läbi kaugushüppekasti liiv jne.
Pärast talgupäeva pakkusid evakuatsiooniõppust toitlustanud Maarja-Magdaleena
jaoskonna naiskodukaitsjad nii talgulistele
kui evakueeritavatele kuuma ja imemaitsvat
frikadellisuppi.
Õhtul valmistasid laagrilised endale küpsisetordi ja taas kord sai mängida erinevaid
mänge. Mängiti läbi õpitubades saadud teadmised ja vaadati ööfilmi. Ööfilmi vaatamise
ajal said evakueeritud näha kauguses tegutseva SIILI “jälgi”. Öötaevasse tõusid üksteise
järel hoopis teistsugused valgusraketid kui
aastavahetusel ja tekitasid põnevusvärinaid
nii naiskodukaitsjates kui evakueeritavates.
Pühapäeva hommikul korrati üle õppustel
omandatu. Edaspidiste evakuatsiooniõppuste
tarvis kirjutasid evakueeritavad tagasideks oma
muljeid. Kiita sai naiskodukaitsjate valmistatud toit ja huvitavad tegevused. Kooliealised
evakueeritavad soovisid edaspidi hilisemat uinumisaega,
aga üldiselt olid kõik rahul ja
rõõmsad ning nõus ka edaspidi evakuatsiooniõppusest osa
võtma. Esimese Susliku lõpetamisel anti kõigile osalejatele
üle vastav tunnistus.
Pühapäeval kella üheks
pakkis oma uru kokku ka Suslik
– Siiliga paralleelselt korraldaTabivere päästekomando tutvustas tud evakuatsiooniõppus, mille
tuletõrjemasinaid ja rääkis
eest vastutas Naiskodukaitse.
tuleohutusest
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TABIVERE

Maarja-Magdaleena VII kabeturniir
Vello Soomets, korraldaja
21. aprillil toimus Maarja-Magdaleenas järjekordne kabeturniir. Seekord kogunes võistlustele rekordarv 10 osalejat. Peale kohalike
mängijate võtsid esmakordselt osa ka Aili Visnapuu ja Mihhail Lazarev Tartust ning Ants
Liiva Alatskivilt. Toimus 9 vooru, kus kõik
võistlejad jõudsid omavahel läbi mängida.

Kompromissitus võistluses saavutas esikoha
Aili Visnapuu, kes ainsana ei kaotanud ühtki
partiid. Teiseks jäi Ants Liiva ning kolmandaks
Mihhail Lazarev. Võistlejatele oli kaetud ka buffee-laud. Võistlust sponsoreeris EKRE Tartu- ja
Jõgevamaa piirkonna esimees Raivo Põldaru.
Järgmine turniir toimub selle aasta sügisel.

Erasmus viis Tabivere
õpilased Hispaaniasse
Autorid: Eleanora Aunap, Anete Koll, Maris Mikko ja Karina Agnes
Raudkats. Õpilasi saatsid õpetajad Kaupo Kütt ja Jaak-Albert Metsoja.

ELEANORA:

Õpin Tabivere Põhikooli 8. klassis. Tegelen
peamiselt ratsutamisega, kuid kõik, mis loomadega seondub, tundub mulle väga huvitav.
2018. aasta aprillis oli mul ja kolmel teisel
õpilasel võimalus sõita Hispaaniasse projekti
raames ning olen väga õnnelik, et sain seda
teha. Ma polnud kunagi lennukiga lennanud
ega üldse kuskil nii kaugel käinud, seega oli
juba sinna lendamine suur elamus. Olen reisinud peamiselt Eesti naaberriikidesse ja alati
turistina, Hispaanias sai ka osa võtta nende
tavalisest elust, kuna ööbisime peredes linnas
nimega Torrejon. Kõigist kohtadest, kus me
käisime, meeldis see mulle enim. Sõitsime veel
linnadesse Madriid, Alcala ja käisime matkamas (minu jaoks) suures ja uhkes mäestikus,
kus oli künka peal väike, kuid väga vana ning
suursugune küla. Kuid ainult Torrejon tundus nagu kodu.
Enne reisi kõik hoiatasid meid, et me peame ikka palju rääkima iseendast, koolist, kus
me õpime jne. Kui olime kohale jõudnud, tuli
välja, et meie võime rääkida, see ei tähenda,
et nemad aru saavad. Pere oli muidugi väga
külalislahke ja sõbralik, kuid kahjuks oskas
ta ainult hispaania keelt. Nad üritasid samuti
meiega rääkida hispaania keeles, isegi kui me
ütlesime neile, et me ei saa ühestki sõnast aru,
rääkisid nad ikka edasi. Mõistetav ka tegelikult, neil on väga suur keel, st paljud inimesed räägivad seda. Eestis poleks mõeldavgi,
et keegi räägib ainult eesti keelt.
Erilised ajaplaneerijad nad samuti ei ole.
Neil on suhtumine, et kui täna aega pole,

teeme homme. Mis iseenesest on väga
stressivaba, kuid kas midagi tehtud ka
Foto: Kaupo Kütt
niiviisi saab. Tuleb välja, et midagi ikka
saab. Näiteks kui oli plaanis lahkuda
bussiga kell 10.00, lahkusime 10.30.
Kedagi ei tundunud see häirivat, seega läksi- milline on olnud õpilase huvi loodusainete
vastu. Kirjade alusel valisid õpetajad välja
me ka meie sellega kaasa.
Mulle meeldis see, et esimesel paaril päeval neli parimat.
Kohale jõudes viidi meid autoga lennuolid erinevad tegevused ja töötoad koolis ning
hiljem sõitsime ringi. Töötubades polnud väga jaamast kooli juurde. Kooli ees ootasid meid
rõhku pandud tegevuse peale, olulisem oli pered, kelle juures terve järgneva nädala elasuhtlemine ja lõbusalt aja veetmine. Sealsete ma pidime. Meie pidime võtma takso, kuna
õpilastega oli väga lõbus rääkida, nende ela- ööbisime liiga kaugel koolist, pereisa polnud
vus, sõbralikkus, hea suhtumine vaimustasid kodus ja pereemal ei olnud autot. Just seal
mind. Kui läksime kooli, tuli alati keegi, kes taksos jõudis mulle kohale, et me ikka ei
sind kallistas, ja niimoodi mitu korda päevas. ole Eestis. Taksojuhil oli esiaken pärani lahti
Hispaania tegi eriliseks selle head inime- ning üht kätt hoidis aknast väljas, sest väljas
sed. Muidugi oli seal ka väga kaunis, eriti need oli õhtutundide kohta üsna soe. Ohutunnet
palmipuud. Ühest sõnast said seal isegi need, tekitas suuresti see, et juhil polnud turvavöö
kes inglise keelt ei osanud, aru, selleks sõnaks kinnitatud ja lamavatest politseinikest, mida
oli beautyful. Me kasutasime seda liiga palju, terve tee täis oli, sõideti üsna ükskõikselt üle.
Mõtlesime juhilt inglise keeles küsida “Why
see oli ka õigustatud.
Kunagi lähen sinna kindlasti tagasi ja your seatbelt is not locked?” (miks teie turvaigalühel, kellel avaneb selline võimalus, peab vöö ei ole kinni?). Kuid mõte mõtteks, seda
selle ära proovima. See rikastab maailmapilti me siiski ei küsinud.
Pere, kelle juures me ööbisime, elas üsna
ja avab silmaringi.
ilusas ja keskmise suurusega korteris. Peres
oli kaks tütart, vanem tütar oli 16 ja noorem
MARIS:
tütar oli 12. Noorem tütar osales meiega koos
Õpin Tabivere põhikooli seitsmendas klassis. projektis ning tema käis meiega igal pool
Aprillikuus avanes minul ja veel kolmel Tabive- kaasas. Suhtlus oli üsna algeline ning napiks
re Põhikooli õpilasel võimalus sõita Erasmus+ jäänud inglise keele oskustele tuli appi Google
projekti raames nädalaks ajaks Hispaaniasse. Translate. Imelik oli see, et ka turistirohketes
Iga õpilane pidi kirjutama motivatsioonikirja, kohtades ei saanud töötajad inglise keelest aru.
miks just tema peaks sõitma Hispaaniasse ja
Esimesel hommikul sõitsime kooli liini-
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bussiga, juba bussis tuli välja üks suur erinevus eestlaste ja hispaanlaste vahel. Hispaanias
on peamine see, et kohe, kui kusagil bussis
koht vabaneb, siis on peamine, et sinna istuma saaks. Eestis on pigem vastupidi, pool
bussitäit inimesi lihtsalt seisab, sest eestlane
eelistab olla omaette. Koolis leidsime endale
üsna kiiresti väikeseid sõpru. Kõige suurem
probleem, millega korraldajad ei olnud arvestanud, oli ilmselt ajakava. Näiteks meile öeldi,
et pange end valmis, sest me saame viie minuti
pärast süüa, kuid selleks ajaks, kui me lõpuks
süüa saime, oli möödunud juba 45 minutit.
Teine asi, millega ei arvestatud, oli keeleline erinevus. Käisime ühes Ahhaa moodi
teadusmuuseumis. Muuseumis jagati ära, kes
kuhu peab minema, kuid me sokutasime ennast ikkagi teise gruppi ning läksime hoopis
planetaariumi, mitte töötubadesse. Hiljem
kuulsime õpetajatelt, et töötoas oli ainul
kaks praktilist ülesannet ja ülejäänud ajast
räägiti hispaaniakeelset juttu, millest keegi
aru ei saanud. Planetaariumis räägiti kahjuks
ka ainult hispaania keeles, kuid see-eest käis
taustaks huvitav video.
Kõige rohkem meeldisid mulle Hispaania inimesed. Meie väikesed sõbrad käisid
kogu aeg ja kallistasid meid ning ütlesid, et
me oleme nii ilusad. Pere, kus me elasime,
kinkis meile tassi, et me saaks igal hommikul
kakaod juua ja neid meenutada. Kui kellelgi
peaks kunagi avanema sarnane võimalus, siis
kindlasti kasutage seda, sest sellist kogemust
ei unusta iial.

KARINA:

Olen 15-aastane ning õpin 8. klassis. Tegelen
klaverimängu, laulmise ja tantsimisega. Selleks, et oleks võimalus Hispaaniasse minna,
tuli kõigepealt kirjutada motivatsioonikiri,
kuhu sai kirjutada, miks just mina võiksin
minna. Detsembris teatati, et meie koolist
on võimalus osaleda ERASMUS+ projektis
minul, Anetel, Eleanoral ja Marisel.
18. aprilli õhtul Madridi lennujaama jõudes oli meil vastas kaks õpetajat JABY koolist. Kohaks, kuhu me läksime, oli Torrejon
de Ardoz. See on umbes 100 000 elanikuga
kaunis ja hubane Madridi eeslinn. Sinna jõudsime umbes kell kümme öösel ning kooli ees
ootasid meid meie pered. Peredesse jagunesime kahekaupa. Vastuvõtt oli väga soe ning
meeldiv. Peres, kus olin mina, oli kaks tütart,
üks 10-aastane ja 15-aastane ning ema ja isa.
Inglise keele keele oskus oli neil kõigil just
mitte kõige parem. Tütar, kes oli 10-aastane,
oskas neist keelt kõige paremini ja seetõttu
oli temaga lihtne suhelda. Emaga suhtlesime

Google Translate’i abil.
Esimesel kahel päeval olime JABY koolis
ning seal toimusid erinevad töötoad. Saime
nende käigus ka õpilastega lähemalt tuttavaks.
Kolmas päev, mille veetsime Madridis, oli
minu jaoks kõige meeldejäävam. See linn oli
väga suur ning rahvarohke. Külastasime kuningalossi ja selle kõrval asuvat katedraali. Hiljem
kõndisime läbi linna Prado muuseumisse, mis
on Hispaania külastatuim muuseum. See oli
tõesti tohutu ning kogu hoonet ei jõudnud
ega jõuakski läbi käia. Suurusele vaatamata oli
see väga huvitav ning hariv. Peale muuseumi
läksime jalutuskäigule lähedal asuvasse parki, kus oli imeilus haljastus. Einestasime seal
ning hakkasime tagasi keskväljaku poole minema. Kuna kell oli juba päris palju, sai näha
Madridi ka linnatuledes. Viimase tegevusena
Madridis läksime sööma churro’sid. Koht, kus
neid pakuti, pidavat olema linna parim ning
need olid tõepoolest väga maitsvad.
Neljandal päeval toimus matk Patones
de Arriba külas, mis on rajatud ühele kõrgele
mäele. Selles külas kui ka selle ümbruses oli
väga kaunis maastik.
Viimasel päeval külastasime ülikoolilinna
nimega Alcala de Henares. Seal toimus väike
jalutuskäik ning meile tutvustati põhilisi vaatamisväärsusi. Pärastlõunal käisime Euroopa
pargis, kus asub 17 Euroopa monumenti alates Eiffeli tornist kuni Trevi purskkaevuni.
Kuna park oli väga suur ning me kõik olime
päris väsinud, siis kõike me näha ei jõudnud.
Selle asemel istusime neljakesi palmi alla ja
nautisime päikest.
Kindlasti soovitan kõigil, kellel on võimalus, sellistest projektidest osa võtta. Need on
kindlasti silmaringi ja maailmavaadet avardavad ning annavad võimaluse näha teiste
rahvaste kultuuri ja suhelda erinevatest rahvustest inimestega.

ANETE:

Olen 14-aastane, õpin 8. klassis Tabivere põhikoolis. Mulle meeldib väga muusika ja üldse
erinevad kunstid, nt laulmine, tantsimine, fotograafia, näitlemine jms ning ma ise tegelen
ka nende kõigi nimetatutega. Fotograafiaga
sain ma päris palju tegeleda ka Hispaanias.
Võimalus osaleda sellises projektis tuli
väga-väga ootamatult - ühes bioloogiatunnis
tutvustas meie õpetaja Jaak-Albert Metsoja
meile Erasmus+ projekti ning võimalust sõita Hispaaniasse vahetusõpilaseks. Seejärel ta
andiski ülesande kirjutada motivatsioonikiri
(miks just mina peaksin saama Hispaaniasse
ja mis oskused mul on jne). Ma kirjutasin
kirja valmis ning põhimõtteliselt kohe läks

mul meelest ära, et ma olin seda teinud. :D
Paar nädalat hiljem ütles õpetaja tunni alguses, et õpilased, kellel on võimalus projektis
osaleda, on välja valitud. Siis tuli mul uuesti see meelde ning sellel hetkel tuli ka väike
ärevus sisse. Kui õpetaja Jaak-Albert lõpuks
ütles, et need oleme meie kolm - mina ja kaks
mu parimat sõbrannat -, siis olid küll emotsioonid laes ja saime aru, et unistuste reis on
tulemas ning meile öeldi, et lisaks meile saab
Hispaaniasse tulla ka meie hea sõber Maris
7. klassist ja õpetajatest peale Jaak-Alberti
õpetaja Kaupo Kütt.
Varasemalt kõige kaugem koht, kus ma
reisinud olen, on Saksamaa. Minu jaoks need
reisid erinevad üksteisest üsna palju, kuna Saksamaal ma ei näinud nii palju sealset kultuuri
ja kohalikke inimesi kui Hispaanias. Samas
aga sõitsin ma Saksamaale oma perega autoga, nii et nägin natuke rohkem kui lennukiga
Hispaaniasse lennates.
Hispaania reis oli selline, mis muutis mind
väga palju. Ma olen peale seda palju julgem
ning kuna varasemalt oli mul selline natuke
rumal hirm inimesi teretada, siis nüüd on
see täiesti kadunud ning ma julgeks ka täiesti
võõraid inimesi tänaval teretada. Samuti jäi
mulle külge see pidev naeratamine, mis on
väga armas ja positiivne.
Pere, kus olime mina ja Maris, oli väga
hooliv ja kokkuhoidev. Kahjuks me nendega väga palju suhelda ei saanud, sest nende
inglise keel oli üsna halb (peretütred natuke
oskasid), aga nad ise väga tahtsid ja püüdsid
meiega rääkida - kas siis hispaania keeles või
väga vigases inglise keeles.
Väga palju huvitavat me nägime õhtuti
linnas ringi liikudes - Torrejonis (seal me
elasime ja käisime koolis) ning ka Madridis.
Näiteks ühel õhtul Madridis olid tänaval
noored mehed, kes tegid rulluiskudel palju
erinevaid trikke, mida oli väga lahe vaadata.
Päevsel ajal oli tänavatel näha pantomiimiga
tegelevaid inimesi - nad võtsid mingi kindla
poosi ning püsisid selles nii kaua, kuni keegi
neile mündi viskas.
Ma ei osanud Hispaaniast mitte midagi
oodata, ma lihtsalt olin väga põnevil ja ärevil
ning kui me lõpuks kohale jõudsime, siis võttis hingetuks küll ja me ei suutnud uskuda,
et me lõpuks olemegi Hispaanias.
Ma väga sooviks selles projektis veel osaleda ning soovitan seda teha ka kõigil teistel,
kellel on on huvi ja võimalus, sest minu jaoks
oli see täiesti uskumatu ja võimas kogemus.
Sellist positiivsust ja hoolivust ja üleüldiselt selliseid inimesi iga päev ei näe.
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Tabivere noored maadlejad
teevad taas ilma
Kaupo Kütt, maadlustreener

1. septembril 2018. aastal Tabivere
Põhikooli 1. klassi astuvate laste
(lapsed, kes on 1. oktoobriks 2018 saanud 7-aastaseks) dokumente võetakse
vastu kooli kantseleis 31. maini
E-N kl 9.00-16.00, R kl 9.00-14.00.

24. märtsil toimusid Jaan Jaago mälestusvõistlused. Kreeka-rooma maadluses tuli
Riho Lipp 4. kohale ning naiste arvestuses
Viktoria Kovbasnjuk 4. ja Elis Maarja Aardevälja 5. kohale.
14. aprillil toimus 52. Vändra “Lahtine
matt”. Kreeka-rooma maadlusses saavutas
Riho Lipp 5. koha ning Maksim Simonidze
13. koha ning naiste arvestuses Viktoria Kovbasnjuk 5. koha.
28. aprill toimusid Eesti Maaülikooli lahtised meistrivõistlused naiste maadluses.
Tabivere tublid tüdrukud panid oma osavuse proovile Tartus toimunud Eesti ainukesel
vaid naistele mõeldud maadlusturniiril. Meie
tüdrukutel läks võistlustel hästi. Elis Maarja
Aardevälja, kes võistles kuni 32 kg kaaluvate
naiste kategoorias, võitis kõik oma vastased
ning saavutas tubli 1. koha.
Kuni 50 kg kaaluvate tüdrukute seas saavutas Viktoria Kovbasnjuk 2. koha, vandudes
alla vaid Euroopa meistrivõistluste kogemu-

VASTUVÕTT
TABIVERE PÕHIKOOLI
1. KLASSI 2018/2019

Teine kellaaeg kokkuleppel telefonil
773 6656. Juunikuus dokumentide
vastuvõtt kl 9.00-13.00.

Viktoria Kovbasnjuk (vasakul) ja Elis
Maarja Aardevälja. Foto: Kaupo Kütt

sega mitmekordsele Eesti meistrile.
Võistkondlikult olid Tabivere tüdrukud
12 naiskonna seas napilt 4. kohal, jäädes ühe
punktiga alla 3. naiskonnale.
Selle õppeaasta lõpus täitub tüdrukutel
üldplaanis üks aasta maadlustreeninguid. Selle ajaga on saavutatud mitmeid auhinnalisi
kohti. Treenerina näen kõrvalt, et areng on
olnud tohutu. Tüdrukutel on nii motivatsiooni, nutikust, julgust kui ka võimekust
kiiresti õppida.

Vajalikud dokumendid:
■■ avaldus vastaval blanketil kooli kantseleis ja kodulehel www.tabivere.edu.ee;
■■ koopia tervisekaardist (saab perearsti
käest — selleks on vaja käia lapsega
perearsti vastuvõtul);
■■ lapse sünnitunnistus;
■■ foto 3x4 cm õpilaspiletile;
■■ lapsevanema isikut tõendav dokument;
■■ lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.
Avaldust on võimalik saata ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel:
kool@tabivere.edu.ee

Euroopa kultuuripärandiaasta
korraldajad kutsuvad avama aedu
Helle Solnask, „Euroopa aiad 2018“ korraldaja Eestis
Kutsume aiaomanikke avama oma aedu
1.-3. juunini toimuvatel Euroopa kultuuripärandiaasta programmi kuuluvatel avatud
aedade päevadel.
Juuni esimesel nädalavahetusel avavad mitmed aiad Euroopas oma väravad, et huvilistele
tutvustada aiapidamise võlu ning aedade
rikkust ja mitmekesisust. Euroopa aiafestivali
raames saab näha nii ajaloolisi kui kaasaegseid,
juurvilja- ja puuviljaaedu, talu- ja linnaaedu.
„Kutsume ka Eesti aiaomanikke oma tööd
ja loomingut teistele tutvustama. Selle, kas
aed on avatud kõik kolm päeva või ainult
ühe päeva, otsustab iga aiaomanik ise,“ üles
„Euroopa aiad 2018“ projektijuht Helle Solnask.
„Eelistatud on mõistagi külastajatele vaba
sissepääs, aga keegi ei keela ka kehtestada
väikest piletihinda.“
Aiaomanikke kutsutakse „Euroopa aiad 2018“

raames üles tegema aias ekskursioone,
viima läbi töötubasid, korraldama näitusi või
kontserte – ikka selleks, et rahval oleks huvi
tulla vaatama ja rõõmu tundma erinevatest
aedadest, kuhu muul ajal ilma kutseta ei
pruugi sisse pääseda.
Euroopa avatud aedade festival juhib
tähelepanu sellele, et kauni aia rajamine ja
hooldamine, selle säilitamine, taastamine,
hoidmine ja kaitsmine nõuab palju tööd ja
vaeva. Aiafestival on suurepärane võimalus
anda edasi kogemusi ja oskusi nii alles
alustavatele rohenäppudele kui ka kogenud
aiaekspertidele.
Euroopa aiafestival kestab kolm päeva. Reede,
1. juuni on mõeldud eeskätt kooliõpilastele,
laupäev ja pühapäev kõikidele huvilistele.
Aiafestivalil osalemiseks .tuleb täita lühike
ankeet, mille saab Eesti Muinsuskaitse Seltsi

ÜLESKUTSE
kodulehelt www.muinsuskaitse.ee. Kõikide
avatud aedade kohta saab lähemat teavet
Prantsusmaa kultuuriministeeriumi lehelt
https://rendezvousauxjardins.fr. Aiafestivali
osalemise tingimuste kohta saab lugeda Eesti
Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt, lisateavet saab
telefonil 53 494 304.
Aiafestival sai alguse Prantsusmaal juba 2003.
aastal, tänavusel Euroopa kultuuripärandi
aastal on otsustanud liituda ka teised riigid:
Saksamaa, Horvaatia, Eesti, Ungari, Iirimaa,
Leedu, Holland, Slovakkia, Valloonia piirkond
Belgias.
„Euroopa aiad 2018“ kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 programmi.
Teavet 1.-3. juunil avatud Eesti aedade kohta
saab Eesti Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt
www.muinsuskaitse.ee ja Euroopa kultuuripärandi aasta kodulehelt www.parandiaasta.ee.

16

MUUSIKA

Tabiveres otsiti laulupärlikesi
26. aprillil toimus Tabivere rahvamajas Tartu
valla laste lauluvõistlus “Laulupärlike 2018”.
Noori soliste hindas žürii koosseisus Mall Türk
(Lähte naiskoori dirigent), Rauno Koorts (Tabivere Huvikooli õpetaja) ning Kadri Karjus
(Tartu Variku Kooli muusikaõpetaja).
Tulemused olid järgmised.
Eripreemiad I ja II vanusegrupis (3-7 a
ja 8-10 a)
■■ Loreen Dolgihh
■■ Grete Hein
■■ Laura Laur

Rosanna
Säälik - esikoht
noorimas
vanusegrupis
ning võimalus
esindada
Tartu valda
lõppvõistlusel
“Tartumaa
laululaps 2018”
Publiku lemmik Mari-Liis Kirs

Eripreemiad III ja IV vanusegrupis (11-13
a ja 14-16 a)
■■ Karl Sander Järvela
■■ Grete Anier
■■ Helen Lang
Võitjad I vanusegrupis (3-7 a)
1. Rosanna Säälik – edasipääs esindama Tartu valda lõppvõistlusele “Tartumaa laululaps
2018”
2. Diandra Leima – edasipääs esindama Tartu valda lõppvõistlusele “Tartumaa laululaps
2018”
3. Loore Silm
Võitjad II vanusegrupis (8-10 a)
1. Katri Kade – edasipääs esindama Tartu valda lõppvõistlusele “Tartumaa laululaps 2018”
2. Johanna Katriin Reilijan – edasipääs esindama Tartu valda lõppvõistlusele “Tartumaa
laululaps 2018”
3. Loreene Lille
Võitjad III vanusegrupis (11-13 a)
1. Lee Holm – edasipääs esindama Tartu valda
lõppvõistlusele “Tartumaa laululaps 2018”
2. Karl Kurs – edasipääs esindama Tartu valda
lõppvõistlusele “Tartumaa laululaps 2018”
3. Teele Tammet

Tartu Valla Muusikakooli
SISSEASTUMISKATSED

Katri Kade - esikoht 8-10aastaste vanusegrupis
ning võimalus esindada Tartu valda Tartumaa
lõppvõistlusel

Lee Holm
- esikoht
11-13-aastaste vanusegrupis ning
võimalus
esindada
Tartu valda
Tartumaa
lõppvõistlusel

Võitjad IV vanusegrupis (14-16 a)
1. Mikk Kaasik
2. Mari-Liis Kirs
3. Anete Koll

NB! Uued erialad:
2018/2019. õppeaastast võetakse vastu lapsi
ka kromaaatilise kandle ja viiuli erialadele.
Laulu erialale võtame vastu lapsi alates 10.
eluaastast, teistele erialadele 7. eluaastast.
Muusikalistel katsetel tuleb lastel
■■ ette valmistada üks vabalt valitud laul
(laulu erialal kaks erineva karakteriga
laulu);
■■ koputada järele erinevaid rütme;
■■ laulda klaveri järgi noote erinevatel kõrgustel;
■■ laulda järele lihtsat meloodiat.
NB! Tartu Valla Muusikakoolis õppimiseks peab laps olema Tartu valla või Tartu
linna elanik!

Publiku lemmikuks valiti Mari-Liis Kirs
Parima juhendaja tiitli pälvis Triin Saariste
Fotod: Tiit Helm

29.05 kell 17.00 Lähtel algklasside majas
muusikakooli ruumides
31.05 kell 17.00 Kõrvekülas vallamaja
saalis
Võtame vastu õpilasi järgmistele erialadele: klaver, klassikaline kitarr, flööt, klarnet,
saksofon, trompet, metsasarv, tromboon,
rütmimuusika, laul, kitarr, löökpillid, kromaatiline kannel, viiul.

Vanema vanuseastme võitja Mikk Kaasdik

17

KULTUUR

Traditsiooni sünd.
Maalid Enn Kunila kollektsioonist
19.05.-12.08.2018
Tartu Kunstimuuseum
Esmakordselt jõuab Tartu ja Lõuna-Eesti
publikuni Enn Kunila kunstikollektsioon
näitusega „Traditsiooni sünd”.
Eesti maalikunsti sünd 20. sajandi alguses
on olnud olulisel määral seotud Tartuga. Enn
Kunila kunstikollektsiooni tuumiku moodustavadki sellest perioodist ehk eesti kunsti
kuldajast pärinevad tööd. Nende kaudu joonistub välja Tartu olulisus eesti kunstiajaloo
kujunemisel, millele viitab ka näituse pealkiri
„Traditsiooni sünd“.
Tartu Kunstimuuseumis toimuval näitusel tuleb eksponeerimisele 60 kunstiteost
tuntud eesti autoritelt. Suurt tähelepanu on
pööratud Konrad Mägile, kellelt on näitusel
koguni 16 maali. Tema kõrval on esindatud
Ants Laikmaa, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Eerik Haamer, Endel Kõks, Amandus Adamson,
Anton Starkopf ja mitmed teised.
Miks kujunes just Tartust 20. sajandi esimese poole Eesti kunstikeskus? Palju on räägitud Tartu renessansist ehk linna elavnemisest
1890. aasta paiku, mis tähendas ennekõike
majanduslikku ja sotsiaalset, ent peatselt ka

Õhina õpitoa
avamine Kõrvekülas
Tekst ja fotod Katrin Sisask
13. aprillil avas Kõrvekülas oma uksed Õhina Õpituba. Tegu on loometegevust pakkuva
õdusa kohaga nii suurtele kui ka väikestele.
Teisipäeva õhtuti ja laupäeva hommikuti
toimuvad hobikunstnik Karmen Vätsingu
juhendamisel maaliringid. Oodatud on kõik,
kel soovi, võib tulla ka kogu perega. Senini
on osalejad saanud väga hea emotsiooni ja
tulemuseks on nii laste kui ka täiskasvanute
ilusad tööd. Maaliringid toimuvad mais ja
juunis, kuid juulis puhkame.
Lisaks sellele võib oma loomingul lasta
lennata ka erinevates õpitubades. Toimunud
on juba küünlakaunistamise, siidisalli, pabermassi tegemise, villahaldja ja unenäopüüdja
töötoad. Loodetavasti leiavad kõik kohalikud

kultuurilist ärkamist.
Tartu tõusule kunstipealinnaks võis kaasa
aidata tema geograafiline asupaik. Käesoleval näituselgi on väljas paljude Tartust, selle
lähemast või kaugemast ümbrusest pärit
kunstnike looming. Viimastel aastatel on
hakatud uurima Lõuna-Eesti kultuuri eripärasid ka 20. sajandi alguse modernismis
ning avastatud, et mitte ainult silmatorkavalt
palju kunstnikke, vaid ka toonaseid kirjanikke
on pärit samast piirkonnast.
Teiseks võiks Tartu kujunemisel kunstikeskuseks rõhutada ka − nagu ikka Eestis −
üksikisikute tähtsust. Näiteks sündis just Tartusse Aleksander Tassa, kes juba 1910. aastate
keskel proovis organiseerida kunstiühingut,
mille ülesandeks oleks kunstielu teadlikum ja
järjepidevam organiseerimine ning ka moodsa kunsti populariseerimine. Samuti ei maksa
alahinnata Konrad Mägi mõju ümbritsevale.
Kui ta pikkadelt välisreisidelt Eestisse naasis,
siis kolis temagi just Tartusse, kus õde oli
teda alati lahkelt valmis võõrustama. Mägi
karismaatilisus oli kahtlemata üheks Tartu
magnetiks, mida ainult suurendas kunstikooli
Pallas asutamine 1919. aastal, mille esimeseks
direktoriks valiti just nimelt Mägi.

elanikud ja ka teised huvilised
peatselt tee Õhina Õpituppa.
Õpitoa perenaise Krista
Käremaa sõnul on unistusi ja
soove palju. Näiteks tahaks ta
kunagi jõuda selleni, et Õhina
Õpitoal oleks oma savikoda.
See aga on hetkel vaid suur
unistus, kuna just alustaval
kohal on puudu rahalistest
vahenditest. Samuti on Õhina
Õpitoa uksed avatud kõigile
soovijatele, kes tahavad mingi loomingulise tegevuse saatel korraldada
oma sünnipäeva või mõnda muud mõnusa
olemisega üritust.
Kui sind hakkasid huvitama mõned põnevad tegevused Õhina Õpitoas, võta julgelt
ühendust. Leiad meid Facebookist Õhina
Õpitoa lehelt ja ühendust saab võtta ka meiliaadressil kristakaremaa@hotmail.com. Peatse
kohtumiseni!

Lõuna-Eesti maastik. 1916-1917. Konrad Mägi

Just Pallase kooliga seostatakse teatud
eesti kunstiajaloo kaanoni väljakujunemist,
mille jälgi võime märgata veel aastakümneid
hiljemgi − lähtumine prantsuse maalikoolist,
teemaderingis loodusmotiivide ülekaalukas
domineerimine, töömahukus, värvikesksus,
sageli tooniandvad romantilis-melanhoolsed
atmosfäärid.
Nii oligi 1920. aastate alguseks üpris selge, et Tartu oli kunstielu keskus. Nii jäi see
olukord teise maailmasõja lõpuni, mil ajastu
nihutas keskme üpris kiiresti Tallinna.
Näitust saadavad mahukas kataloog, audiogiidid ja haridusprogramm erinevatele
sihtgruppidele.
Näituse kuraator on kunstiajaloolane Eero
Epner, kujundaja kunstnik Tõnis Saadoja ja
graafiline disainer Tiit Jürna.
www.tartmus.ee www.kunilaart.ee
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MEESTE JUTUD

Lõuna-Eesti meesteklubid
kohtumas Tõraveres 2018

Seeniormeesteklubi
üritused juunikuul

Tekst ja fotod Rein Parm, meesteklubi liige
25. aprillil korraldasid Elva seeniormehed Lõuna-Eesti nelja meesteklubi - Elva, Haaslava,
Sangaste ja Tartu esindajate kohtumise. Ühiselt
külastati Tartu Observatooriumi Tõraveres ja
seejärel tehti õppekäigul ning taevalaotusest
nähtust kokkuvõtteid Vaide motellis.
Saime teada, et observatooriumi ehitamist
Tõravere kõrgendiku lagedal Tuulemäel alustati 1958. a ning peahoone pidulik avamine
toimus 1964. a septembris. 2018. a jätkab
observatoorium tegevust Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituudina.
Kena ülevaate taevalaotusest andsid kivimosaiik-kaart observatooriumi seinal, päikesesüsteemi makett looduses jne.

Ja muidugi tutvusime Põhjamaade suurima,
1,5 m peapeegliga optilise teleskoobiga.
Klubide piduliku kokkutuleku avasõnad
ja tervitused tegi Elva klubi esindaja Tõnu
Mõlder. Tervitustega esinesid Vahur Laur
Haaslava klubist, Kalev Ilves Sangaste klubist
ja Kalev Jahnson Tartu klubist. Kuulati mitmesuguseid sõnavõtte, vaimukaid humoreske
jne. Informatsiooni kavandatud üle-eestilisest
sõprusklubide kohtumisest 9. juunil Sangastes
jagas kokkutuleku korraldaja, Sangaste klubi
esindaja Arvo Vaher. Kõlasid mehised ühislaulud Haaslava mehe Udo Vääni pillihelide
saatel. Seejärel vesteldi veel pikalt ning tehti
tulevikuplaane.
Ikka mehed koos - tuju hoos!!!

■■ Kodukotus töötab esmaspäevast neljapäevani kell 10-15.30; reedeti kell 10-14.
23. juunist - 31. juulini on Kodukotus
suletud. Taas jätkame 1. augustist.
■■ 6. juunil spordipäev saunaga Lääniste külaplatsil ja kalapüügiga Ahja jõel.
■■ 9. juunil üleriigiline meesteklubide kokkutulek Sangaste lossis.
■■ 18. juuni kell 11 AHHAA sooduskülastus eakatele.
■■ 20. juunil kell 12 meesteklubi üldkogu,
kus on kavas teated, ettekanded, suveürituste arutamine, spordialade võitjate
autasustamine ja klubiliikmete juuni-juulikuu sünnipäevade tähistamine: VÄINO
ERILAID 83; VELLO KIBE 78; IVAR
LANNES 76; AAVO SIRGE 75; ANTS
ANIJAGO 68; pluss eelmistelt üldkogudelt puudunud sünnipäevapoisid.
■■ 25. juunil kell 12 VI Agali spordipäev
koos saunaga.
■■ Välialadest harrastame diskgolf ’i, orienteerumist ja petanki ning sisealadest
piljardit, koroonat, lauatennist, malet,
kabet ja bridži. Tantsuõhtud kuu 2. ja
4. pühapäeval ATLANTISES (tantsuklubis SHATE) kell 16.
Tartu valla eakad mehed, huvi
korral võtke ühendust klubi
juhatusega telefonil 502 4575
või e-postiga
seeniormehed@gmail.com

Emadepäev
Jääaja Keskuses
Tekst ja fotod Katrin Sisask

Emadepäeval ootas Jääaja keskus peresid koos emade ja vanaemadega lõbusalt aega veetma. Lisaks tavapäraselt huvitavale vaatamisele
Jääaja Keskuses sai sel päeval keskuse kõrval tutvuda ka miniloomaaiaga ning sõita poniga.
Saadjärvel toimusid ka parvesõidud, kus emad said seekord sõitu nautida tasuta!
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Sügislill Saima
Valter Toots, külakaaslane Ülesoolt
Kirja pandud Mihklikuul 2013, lõikuskuul
2017. (Algus jaanuari ja aprilli Kuukirjas)
Neist aegadest tema enda sõnadega
ee oli minu esimene elu- ja töökoht
Eestimaal. Selle talu peremehele olen
ma tänulik tänapäevani ja mitte ainult
selle eest, et ta mu teenijaks võttis. Ka
selle eest, et ta mind hobusega Sootagale tõi.
Juba seegi näitas tema inimeseks olemist. Teine
oleks lihtsamini toiminud. Ja veel niipalju, et
ma oleksin edasigi selles talus töötanud, kui
see kulakuks tegemise hooaeg ei oleks peale
tulnud. Hakati ju kolhoose tegema ja varakamaid ning suuremaid talusid oli vaja kolhoosidele, kuhu loomad kokku koguda. Võõra
tööjõu kasutamine oligi peamiseks kulakuks
saamise põhjuseks. Seepärast saigi minust õe
Lilli valmis vaadatud Sootaga sovhoosi meierei tööline...” Nii rääkis siis Saima oma elutee
neljandast keerulisest pöördest tänases Timsa
talus. Saima sügislill.
Ülo ja Saima
“Minu õde Lilli elas siis Andersonide talus
Kastlis, selles tänani kollases majas, Linno Juliuse talust Tabivere suunas. Käisin Sootagalt
õe poole Kastlisse,” jutustas Saima. “Peatselt
kolisin tema juurde. Olime noored. Olme ja
eluraskused ei heidutanud pärast läbielatud
vintsutusi ja vaevasid. Nõudmised ei olnud
suured. Peamine oli elatis ja peavari. Aga
noored on nagu noored ikka. Pidusid siis
veel ei olnud, aga külanoored käisid kokku
igavust peletamas ja pikki sügisõhtuid veetmas. Elektritki veel ei olnud. Elektriliinid olid
juba veetud, postid püsti, aga vool lülitati sisse
viiekümne esimesel aastal... Sootagal töötasin sovhoosi meiereis. Siin lüpstud piim “aeti
läbi”, tehti võid, juustu ei tehtud,” - panen
kirja Saima meenutuste katked. Aga Ülo, elu
ankur, kuidas tema Saima leidis, uudistan.
Kus siis ikka - Andersoni talus, kuhu noored
kokku käisid. Sootagale tõi Kursi peremees
mu neljakümne üheksanda sügisel. Üloga
abiellusime viiekümne esimese aasta sügisel.”
Pulmad jätame vahele, neist oli juba juttu...
“Registreerimine oli külanõukogus, mis oli
Puhtaleiva külas tänases Peeter Rammi majas.
Ülo ema Emilie soovitas tingimata laulatust.
Kaks aastat hiljem, kui kandsin esimest poega, saime kirikukirja ja tehtud kõik nõutavad

KASTLI KÜLA LOOD
kiriklikud toimingud. Abikaasa Ülo oli ema
soovituste vastu kuulekas. Kirikus käimise
traditsioon oli Timsal loomupärane olnud
juba varematel aegadelgi. Kirik oli meil üle
voore nõo, vastasvoorel. Ülo oli hiljem, kui
vanemaks sai, isegi kiriku vöörmünder.” Seda
ma teadsin. Kirikust veel.
“Kui Pupastvere küla rahvas räägib kirikukellade kaunist kõlast, millest Mait Metsanurk oma mälestustes kirjutab, siis meie
Timsale kostis kellahelin igasugusel aastaajal
ja igasuguse ilmaga...”
Räägime ka kaunist vaatest, mis avanes
Kastli voorelt Puhtaleiva voore lõunapoolsele
veerule, mille harja taga on Saadjärv. Naaberküla majad olid end piki Jõgeva maanteed
üksteise järel ritta seadnud. ”Liiva kõrts hakkas silma nii oma suuruse kui oma valgete
seintega. Mõnigi kord vaiksetel suveõhtutel
karjamaalt lehma koju tooma minnes tegin
mõneks hetkeks seisatuse…” Aeg pandi seisma.
“Eriti oli vaade ilus peale maaparandust. Alustas esimesena Avangardi kolhoos ja mõne aja
pärast ka meie riigimajand.” Külaline jäi jutus
kinni sõnal “oli”. Selleks on alust. Tänaseks
on need maad uuesti vägev võsa vallutanud
nii, et ei näe ei Äksi kirikut ega surnuaedagi, mis Timsalt vaadates ilusa pargina näis…
Põhjus üks ja seesama - heinamaid ei niideta, kuna heina ei ole kellelegi tarvis. Seda üle
soo vaadet mäletan minagi, kui koolipoisina
“meremehe”, aga ka kalamehe Sakarias Reinu,
hiljem kaugsõidukapteni ja tema õdede Leida
ja Maiega otse üle soo Kukulinna 7-klassilisse
kooli käisime, mis Äksi kirikumajas, pärast
Kukulinna lossi põlengut, siin ulualust leidis.
“Viiekümnendatel aastatel, eriti nende
alguses, ka meie naised, olime tegevad õunaaedade rajamisega. Istutasime vist Vasulast ja
Viljandimaalt Lahmuselt toodud “Tartu roose”, “Antonovkaid”, “Suisleppasid”, valgeid
klaare...”. Räägime riigimajandi algusaastaist.
“Meie peamine töö oli aga aedvilja külvamine-kasvatamine ja see tüütu rohimine. Meie
majand oli tollase põllumajanduse ministeeriumi aianduse peavalitsuse riigimajand.
Teiste sõnadega, teine Vasula. Too oli küll
rohkem marja- ja õunakasvataja. Kastli küla
maadel on kasvatatud kõiksuguseid aedvilju ja salateid alates spinatist ning lõpetades
puna- ja suhkrupeediga. Isegi musta rõigast
ja lillkapsaid. Aasta-aastalt suurenes maasikakasvatus kui parem tuluallikas. Õunaaedadele tulid lisaks ploomiaiad. Siis veel aroonia.
Ubinaaiad lõpuks võtsidki enda alla suurema
osa maadest. Kogu Kastli voore lõunakülg

oli alates Krassist kuni Linno Juliuse taluni
välja õunapuu-aedade all. Põlluviljade tarvis
tehti juurde uudismaad. Kaks suurt magistraalkraavi kaevati voore põhja mõlemal pool
vooreselga. Siit saadi karjale ilusat heina, varakevadel külvati keltsa peale kaera, et saada
haljasmassi ja siis ka rohkem rammusat piima.
Selline oli siis elu. Tööd oli hommikust
õhtuni. Igasuguseid masinaid sõelus edasi ja
tagasi. Küll heina, küll jõusööda või haljasmassi
koormatega. “Ülo oli mul “põka” peal. Oli
selline väiketraktor. Tema oli ilusate vagude
tegija. Tähtis mees köögiviljanduses. Üksvahe
oli meil Kastlis ka lüpsikari. Ehitati suur laut.
Lüpsjad said head palka. Sai sealgi lüpsjana
töötatud. Pärast oli meil noorkari, kui Sootaga mõisasse lüpsikarja suurfarmid tehti...”
Saan teada, et tööd ja tegemisi olid päevad täis.” Käidi tööl ja peale selle peeti lehmi,
kasvatati kartulit ja aedvilja nagu ikka. Kõik
sai tehtud ja elatud pealekauba. Käisime isegi Tallinnas Estonia teatris “Luikede järve”
vaatamas. Sovhoosi bussiga viidi ja toodi.
Ametiühing maksis kinni sõidukulud. Tartus
Vanemuises sai tihti käidud. Suviti olid veel
ekskursioonid, näiteks Karpaatidesse ja Karjalasse. Isegi Moskvas ja Krimmis käidi ära.
Mina suur huvireisija ei olnud, lapsed olid,
minu lapsed. Munamäel ja Leningradi-Peterhofi purskkaevusid kaemas käisime küll.
Need olid lühemad sõidud.
See on täna ajalugu
Ülost räägime veel. Sellest, et tema Ülo on
Saimale Timsast kodu teinud. Temaga teda
jõudumööda isataluna hoidnud. “Tänaseks
olen ja pean end eestlaseks. Ülole olen võlgu mitte ainult helluste ja hea sõna eest - ta
on mulle andnud kodumaa.” Sedakorda on
paus jutuajamises pikem. Ilus tunne ja tark
mõistmine isurlannast eestlannal on nagu
hommikune kaste. See tuleb südamesalve
tallele panna.
“Kuidas täna elu välja näeb?” küsin üheksandat aastakümmet astuvalt külakaaslaselt.
“Vanasti oli kuidagi rõõmsam, seltsim.Võibolla sellepärast, et sai noorem oldud. Aga rahvas
käis koos, olid näitemängud, spordivõistlused,
iga-aastased tööinimest austavad lõikuspeod,
käidi Mikul rahvamajas kinoski. Tundub, et
elu oli täisverelisem, tõttavam. Täna on vaikne ja ülirahulik. Igaüks nokitseb või rühib
omaette. Nüüd käivad ka rongid, aga armast
pooljaama paviljonigi ei ole...

Jätkub järgmises Kuukirjas.

TAGAKÜLG
MAIKUU
JUUBILARID
95
90
85

Hans Vaher

2.05.1923

Aino Tokko

23.05.1928

Arnold Nahk
Aigar Suurmaa
Evi-Kai Kangro
Maie Voogla

6.05.1933
6.05.1933
9.05.1933
21.05.1933

80

Maie Vesi
Helju Lõhmus
Maret Songisepp
Maie Villiko
Aime Korvits
Aare Lõhmussaar

2.05.1938
12.05.1938
19.05.1938
21.05.1938
28.05.1938
29.05.1938

75

Aime Ots
Helle Käärik
Elve Lepik

6.05.1943
8.05.1943
21.05.1943

70

Maie Kesa
Tarmo Aruoja
Maria Luga
Arne Rebane
Jaan Paulson
Matti Must
Heli Täpsi
Faina Luiv
Jaan Saarepera

9.05.1948
9.05.1948
19.05.1948
21.05.1948
23.05.1948
26.05.1948
27.05.1948
28.05.1948
29.05.1948

65

60

Uudo Bendt
11.05.1953
Bernhard Sepp
13.05.1953
Zoja Hiekkonen
15.05.1953
Aili Võsu
17.05.1953
Siiri Pihu
17.05.1953
Arvo Aia
20.05.1953
Mare Friedrich
21.05.1953
Kersti Rüütel
26.05.1953
Vladimir Antipov 27.05.1953
Olga Luik
28.05.1953
Georgi Romanenkov 28.05.1953
Kalvi Liivamets
Üllar Salumets
Külli Lust
Urmas Normak
Tiiu Veski
Helle Mäe
Ene Plink
Evald Tõruvere
Kalina Rošik
Õie Keremäe

3.05.1958
8.05.1958
11.05.1958
15.05.1958
15.05.1958
16.05.1958
19.05.1958
22.05.1958
28.05.1958
29.05.1958

SÜNDISID
Mia-Janelle Kask
Rihandra Heinma
Gregor Tõnissoo
Uku Mattis Marga
Sofia Kuznetsov
Mira Laško
Karl Robert Laurend
Delis Liisbeth Vider
Adore Post
Siim-Sander Koduvere
Mia Leitu
Simon Kull
Loviisa Luide

28.03.2018
28.03.2018
29.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
31.03.2018
01.04.2018
05.04.2018
08.04.2018
13.04.2018
17.04.2018
23.04.2018
27.04.2018

MÄLESTAME
Mikk Sarv
10.08.1951-06.04.2018
Arnold Soe
11.04.1940-07.04.2018
Eha-Koidu Puusepp
30.08.1933-07.04.2018
Toivo Punga
25.06.1948-09.04.2018
Heldur Klaassen
12.01.1930-18.04.2018

EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudus
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13 Kursi kirikus
Surnuaiapüha Kursi kalmistul 23.06 kell 12.00
Surnuaiapüha Laeva kalmistul 24.06 kell 15.00
EELK Äksi Andrease kogudus
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11 Äksi kirikus
Surnuaiapüha Äksi kalmistul 17.06 kell 15.00
Lähem info õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195
EELK Maarja- Magdaleena Koguduses
Surnuaiapüha 23.06 kell 13.00. Jumalateenistused
pühapäeviti kell 11.30. Pühapäeviti palveosadus kell
10.00. Pühapäevakool pühapäeviti kell 13.00.
Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00-14.00.
Kolmapäeviti kell 19.00 piibli- või palveõhtu.
Tel 773 8201, e-post info@maarjamagdaleena.ee
Koguduse õpetaja Aivo Prükk, tel 516 3487
Müüa kuivad 50 cm lepa ja kase küttepuud koos
transpordiga. Kui vaja, saab tellida ka küttepuude
ladumise. Tel 522 5810
Igal reedel Tabivere MEIE poe juures teadetetahvli
kõrval kell 10.00 peatub kalaauto.
Soovin üürida 2-toalise korteri Maarja-Magdaleena
külas. Tel 5678 1494
Anda üürile 1-toaline korter Tabiveres, Pargi 6.
Tel. 5665 8089, Taimi
Valgeanso OÜ pakub püsilillede ja suvelillede istikuid, samuti maitse- ja köögiviljataimi.
Oleme avatud T-R 10-18 ja L 1014. Tel 5386 4998. Kohtumiseni Puhtaleiva külas.

Reet Bergmann
23.06.1950-19.04.2018

Noor pere soovib osta Tartu valda talu/maja koos
kõrvalhoonetega ja 1-2 ha maad, kuni 20 km Tartust.
Tel 5331 0880, e-mail heleri.kade@mail.ee

Anželika Lipartova
18.11.1969-20.04.2018

Teostame muruniitmist ja kaevetöid väiketraktoriga
Avant. Tel 5611 1811.

Avo Leemets
30.10.1942-22.04.2018
Asta Särg
04.12.1923-29.04.2018
Renate Jõgi 87 • Arnold Nahk 85
On aastad nagu liivaterad,
mis märkamatult kaovad käest.
Kuid igas väikses liivateras
on osa Sinu eluväest.

Palju õnne!

MTÜ Juula Küla Heaks

Evi Nahk

Ei keelata saa me aastate lendu,
sestap tarvis tervist ning nooruslikku indu...

Jätkuvat õnne Sulle, Evi!
Sind tervitavad ja õnnitlevad MTÜ Juula Küla Heaks
suured ja väikesed liikmed

Anne, Rait, Õie, Renate!

Aasta tuleb aasta järel, ajavool ei seisata.
Kaunistagu rõõmulilled rada, millel astute!

Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Head kuukirja lugejad ja kaasautorid!
Kaastöid, teateid ja reklaame ootame hiljemalt 10. kuupäevaks.
Lehenumbri prognoositav ilmumisaeg on 20. kuupäev.
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