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Galerii No 1 avas
uue näituse

LK 8
12. septembril avati pidulikult renoveeritud Tammistu Raamatukogu-Külakeskus

Selgusid Tartu valla
laulupärlikesed

LK 9
RMK Elistvere loomaparki
saabus Koroonius

LK 10–11
Särtsakas Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse perenaine Regina Evert-Tammistu

Uus lehekülg
Tammistu RaamatukoguKülakeskuse ajaloos

LK 9
Kõrveküla maanaiste
selts Miina 20!
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Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul
valda sündinud ja meie seast lahkunute andmeid. Lehte lisatakse nende
laste nimed, kelle vanemad on vallale
nime avaldamiseks andnud loa.
Toimetusel on õigus vajadusel tekstidele teha keelekorrektuuri.
Kõige uuemad uudised Tartu vallas
toimuvast leiad Tartu valla kodulehelt ning Tartu valla või Kuukirja
Facebooki lehtedelt!
Tartu valla kodulehel külasta kindlasti Nädalakirja, milles antakse ülevaade valla töötajate tegemistest eelmisel nädalal.
Ja ära unusta alla laadida Tartu valla
äppi!

Skanni
QR-kood
Tartu valla
äpi allalaadimiseks!
Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-post: kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 4. novembrini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
 Oled huvitav ettevõte Tartu vallas või tead
inimest või tegu, mis vääriks kajastust? Saada
vihje Tartu valla Kuukirjale!

Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5000

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127 Tartumaa
Tel. 525 4948, e-post: tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 5302 6608, e-post: laeva@tartuvald.ee
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post: piirissaare@tartuvald.ee
Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00–16.30
T 8.00–18.00
R 8.00–15.00
Lõuna 12.00–12.30
Vastuvõtuajad: Tartu Vallavalitsus, Tabivere ja
Piirissaare teeninduspunktid:
T 8.00–12.00 ja 12.30–18.00
R 8.00–12.00
Laeva teeninduspunkt:
T 8.30–12.00
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24.09.2020 vallavolikogu
istungil vastu võetud
otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
OTSUSED
Otsus nr 33 – Vee-ettevõtja määramine
Otsustati määrata alates 01.10.2020
kuni 31.12.2032 AS Emajõe Veevärk
omandis oleva ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetud alal Tartu
valla vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696).
Otsus nr 34 – Projektis osalemiseks
loa andmine
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud taotlusvooru
jäätmete liigiti kogumise lahenduste
toetamiseks kohalikes omavalitsustes.
Otsustati tagada projekti „Tartu
valla Laeva veopiirkonna jäätmekäitlus“ omaosaluse rahastamine summas kuni 20 000 eurot.
Otsus nr 35 – Tartu Vallavolikogu
13.08.2008 otsusega nr 100 kehtestatud Äksi külas asuva Tuulepesa
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otsustati tunnistada kehtetuks
Tartu Vallavolikogu 13.08.2008 otsusega nr 100 kehtestatud Äksi külas
asuva Tuulepesa maaüksuse ja lähiala
detailplaneering.
Otsus nr 36 – Loa andmine ideekonkursi korraldamiseks
Raadi piirkonna areng (elamuehitus Raadiraja tn, Nõlvakaare tn ja Erminurme teel ja ühiskondlike hoonete
ehitamine Ermi tn) on olulisel määral
suurendanud Ermi tänava kasutamise
intensiivsust ning Ermi tänav on muutumas piirkonna üheks kesktänavaks.
Kuivõrd tegemist on olulise avaliku
ruumiga, on sobivaimaks lahenduseks tänavaruumi parima lahenduse
leidmisel ideekonkursi korraldamine.
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele luba korraldada Ermi tänava
ideekonkurss eesmärgiga sõlmida
ideekonkursi võitjaga tema pakutud
ideekavandi alusel projekteerimise
hankeleping riigihangete seaduse

§ 49 lõike 6 alusel. Luba kehtib kuni
üks aasta alates konkursi väljakuulutamisest. Ühtlasi lubada Tartu Vallavalitsusel kasutada konkursil osalejatele osalemistasu maksmiseks kokku
6000 eurot.
Otsus nr 37 – Loa andmine sõiduki
liisimise hanke korraldamiseks ja
eduka pakkujaga liisingulepingu
sõlmimiseks
Otsustati lubada Tartu Vallavalitsusel korraldada hange „Sõidukite liisimine kasutusrendi tingimustel“ kuue
auto liisimiseks ja lubada Tartu vallavanemal sõlmida Tartu Vallavalitsuse
poolt edukaks tunnistatud pakkujaga
liisinguleping (kasutusrent) 60 kuuks
aastase kogukuluga kuni 14 000
eurot.
Otsus nr 38 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada otsustuskorras planeeringu realiseerimise
eesmärgil Tabiveres asuva Jaama tee
2 kinnistu omanikule jagamise tulemusena osa Putka kinnistust, asukoht
Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere
alevik, Putka, registriosa 2580235, katastritunnus 77301:002:0251, hinnaga
4,95 eurot ühe ruutmeetri kohta.
Otsus nr 39 – Vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Kä rksi külas asuva Koka maaük suse ( kat astr iük suse tunnus
77301:003:1310, kinnistusraamatu
nr 2086135, 100% maatulundusmaa)
jagamise tulemusena moodustatav
100% transpordimaa maaüksus.
Järgmine volikogu istung toimub
22.10.2020 kell 16.00.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISes.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid

ennast ja oma lähedasi

Laadi alla
Eesti koroonaäpp:
hoia.me

HOIA mobiilirakenduse abil
saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19
nakatunuga, võimaldades
sul astuda samme enda ja
teiste tervise kaitseks.
Laadi rakendus alla ja aita
paigaldada ka oma
lähedastele.
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Maarja-Magdaleena
Tartu vald sai tiitli
„Muusikahariduse sõber“ Põhikooli juures
avatakse lasteaia rühm

Fotod: Tiina Laur

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti muusikakoolide
liit annavad alates 2012. aastast
Vallavanem Jarno Laur välja tunnustuspreemiaid Eesti
koos Tabivere Huvikooli parimatele muusikaõpetajatele.
juhataja Liia Koortsiga Muusikapedagoogide preemia
Estonia talveaias
läks küll meie vallast välja – Abja
muusikakooli klaveriõpetajale Olev Raalile, kuid samal üritusel tunnustatakse ka omavalitsusi, kes toetavad muusikakooli(de) tegevust. Sel aastal said tiitli „Muusikahariduse
sõber“ Tartu vald, Elva vald ja Kohila vald.
27. septembril võttis Estonia talveaias selle tiitli Tartu valla
nimel vastu vallavanem Jarno Laur, kes soovib tänada Tartu
Valla Muusikakooli ja Tabivere Huvikooli. See on tunnustus
valla muusikakoolide õpetajate ja õpilaste pühendumisele.

Foto: Ariana Rooba

Septembris alustati J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli kõige vanema majaosa teisele korrusele
lasteaiarühma ehitamist. Tööd plaanitakse lõpule saada
selle aasta lõpuks. Uuest aastast kolib tänasest lasteaiamajast vanemate laste rühm koolimajja. Muudatusest tulenevalt on võimalik Maarja-Magdaleenas lasteaeda vastu
võtta rohkem lapsi. Ehitust teostab AS Eviko.

Uuendati Laeva
Põhikooli küttesüsteemi

Foto: Tarmo Raudsepp

Hea Tartu valla elanik!
Avatud on Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks mõeldud toetuste taotluste
esitamine aastaks 2021.
Kuni 1. novembrini saab läbi infosüsteemi
SPOKU esitada järgmisi taotlusi:
tegevustoetus
projekti toetus
ürituse toetus
kaasfinantseerimise toetus
13. ja 27. oktoobril kutsuvad
kultuuritöö spetsialist Karita Tilk ja
kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma
endale külla kõiki, kes tunnevad, et vajavad nõu või abi
kas taotluste vormistamisel või oma tegevuse
reklaamimisel (koduleht, FB).
Registreeri oma külaskäik eelnevalt
karita.tilk@tartuvald.ee või telefonil 5340 7100

Laeva Põhikool oli üks esimesi hooneid Eestis, kuhu paigaldati maaküttesüsteem (2003. a). 17 aastat hiljem, tänavu septembris, uuendati kogu süsteemi.
Toonased kogemused maakütte paigaldamise osas Eestis
olid vähesed ja sellest tulenevalt tehti viga kontuuri paigaldamisel. Seetõttu tekkisid pinnase kerked staadionil.
Tehtava investeeringuga paigaldati uus maakütte kontuur ja seadmed. Töid teostas OÜ TJ Hooldus.
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Puulehtede vedu
Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist
Võimalusel jäta puulehed maha, purusta või komposti – kui seda võimalust siiski pole, siis pakub Tartu
Vallavalitsus võimalust puulehtede
tasuta ära andmiseks.

prügiautole ligipääsetavasse kohta.
Lehed tuleks koguda 100 liitrilistesse tugevamatesse
pr ü g i kott ide s s e.
Pr ügikottidesse
on lubatud panna
ainult lehti ja haljastusjäätmeid (nt
õunad ei ole lubatud). Juhul, kui kottidesse on pandud muu prügi, jäetakse
need ära viimata.

Osadesse piirkondadesse paigaldatakse konteinerid, osades kogutakse
lehed kokku kogumisringidel.

Kogumisringid lehtede äraveoks
toimuvad:

• Tabivere alevikus
• Vahi alevikus ning Tila külas
Tabivere alevikus, Vahi alevikus ja
Tila külas toimuvad kogumisringid
vahemikus 01.11.2020–16.11.2020.
Kohtades, kus toimuvad kogumisringid, tuleb prügikotid lehtedega
panna värava taha või tänava äärde

Laeva küla elanikel on võimalik
viia oma lehed surnuaia taga asuvasse
biolagunevate jäätmete konteinerisse.
Lisainfot lehtede kogumisega seoses saab Tartu Valla Kommunaalilt,
kontaktisik Diana Oja, tel 5198 5242.

Lisaks saab oma krundilt kogutud
lehti viia Tartu linnas Jaama 72c asuvasse jäätmejaama. Biolagunevate
jäätmete vastuvõtt on tasuline (12 €/
tonn).
Jäätmejaam on avatud E–R 10–18,
L–P 10–16, riigipühadel suletud. Lisainfo jäätmejaama operaatorilt, tel
527 8960.

Konteinerisse on lubatud panna lahtisi lehti, teisi jäätmeid konteinerisse viia ei ole lubatud!

Konteinerid paigaldatakse järgmistesse kohtadesse:
Asula

Asukoht

Konteiner tuuakse Konteiner viiakse

Maarja-Magdaleena küla Kurepesa tee ääres parklas

30.10.2020

2.11.2020

Äksi alevik

Saadjärve tn bussipeatus (Keskus)

30.10.2020

2.11.2020

Vedu küla

Mõisa tn ääres olev parkla

30.10.2020

2.11.2020

Lähte alevik

Kase tn 5

6.11.2020

9.11.2020

Kõrveküla alevik

Pärna tn ääres

6.11.2020

9.11.2020

Vasula alevik

Infotahvli kõrval

6.11.2020

9.11.2020

Kärkna küla

Kortermajade juures prügikastide kõrval 13.11.2020

16.11.2020

K

ÄLKS!
HÄA HEA
N
NUON
SIOGUK

Esita oma idee

31. oktoobriks 2020

elektroonilises keskkonnas VOLIS
Tartu vald on juba kaks korda
korraldanud kaasava eelarve
ideekonkursi, mis tuleb ka
2021. aastal. Kui sa tunned, et
sinu ettepanek võiks meie kõigi
elu paremaks muuta, siis esita
oma idee kaasavasse eelarvesse
hiljemalt 31. oktoobriks.

Kaasava eelarve raames on Tartu
vallas valminud: Vedu külakeskuse
kogunemiskoht, Äksi skatepark,
Kõrveküla rulapark, Tila küla
kogukonnapark ja Koidupargi
mänguväljak. Töös on ideed: Kõrveküla paisjärve rannapromenaad
ja Tila küla tellitava fooriga ülekäigurada.
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Kultuur otsib kohta…
Karita Tilk, kultuuritöö spetsialist

Tartu valla
ranitsatoetus
Tartu Vallavalitsus

Tartu vald maksab esimesse klassi
mineva lapse toetust lapsevanema
avalduse alusel.

Foto: Valdo Ots (www.mustkass.ee) „Baleriin meres“

Meie vallas on kindlasti põnevaid
paiku, inspireerivaid kohti, kodusooje hoove ja pealtnäha üldse
mitte kultuuri soosivaid asukohti,
mida senini pole kultuuri tegemiseks rakendatud, kuid mis vääriksid seda – tahaksin need üles leida!
Kutsun üles jagama kõiki lennukaid
ideid ja fantaasiast pakatavaid mõt-

teid selliste paikade osas. Eriti on
oodatud need, mis nihutavad harjumuspäraseid piire ja tunduvad esmapilgul isegi veidi pöörased.

Kirjuta mulle
karita.tilk@tartuvald.ee
Üleskutse ei aegu!

Ranitsatoetust on õigus taotleda
esmakordselt 1. klassi mineva lapse
ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema
rahvastikuregistrijärgseks elukohaks
on Tartu vald.
Kui lapse vanem või vanemad ei
täida perekonnaseadusest tulenevaid
kohustusi, makstakse ranitsatoetus
lapse hooldajale, hooldaja puudumisel füüsilisest isikust eestkostjale.
Toetuse saamiseks tuleb pöörduda
vallavalitsuse sotsiaalosakonda või
teeninduspunti. Taotlusi võetakse
vastu kuni 31. oktoobrini.
Blankett on leitav valla kodulehelt,
samuti saab selle täita vallavalitsuses
või teeninduspunktis kohapeal.

Lusikapidu 2020. aasta jaanuarist
juunini sündinud põnnidele
Tekst ja foto: Katrin Sisask
27. septembril kell 11 kogunesid Jääaja Keskusesse 2020. aasta jaanuarist juunini sündinud uued ilmakodanikud, et vastu võtta Tartu valla
kingitus – hõbelusikas ja nimetunnistus.
Kingitusi jagasid vallavanem Jarno
Laur ja kultuuritöö spetsialist Karita
Tilk. Lisaks andis Äksi raamatukogu
juhataja Anita Priks riigi poolt üle raamatu „Pisike puu“.
2020. aasta esimesel kuuel kuul
sündis Tartu valda 72 last, kellest 1
paar kaksikuid. Kõige populaarsem
nimi oli Marten.
Palju õnne, jõudu ja kordaminekuid
uutele ilmakodanikele ja nende peredele!
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Taas mälestati soomepoiste viimset
vastupanulahingut 1944. aastal
Tekst ja foto: Katrin Sisask
17. septembril mälestati Tartu ja
Luunja valdade piiri lähedal, Pilka
küla põllul soomepoiste viimset vastupanulahingut 1944. aastal.
Igal aastal toimuvat üritust korraldab Soome sõjaveteranide Eesti Ühenduse Tartu piirkonna vanem Raimond
Viik, kelle isa oli soomepoiss.
Raimond andis sel aastal Tartu vallas, Äksi alevikus asuva soomepoiste
tubamuuseumi juhatajale Anita Priksile üle Soome eramuuseumist saabunud mundrikuue.
Äksi segakoori eestvedamisel lauldi
ühiselt Eesti Vabariigi hümni ja soomepoiste laulu „Teid tervitame kodumaa metsad“.

Raimond Viik annab Soomest saabunud mundrikuue üle
soomepoiste tubamuuseumi juhataja Anita Priksile

Galerii No 1 avas hooaja kolmanda
näituse
Tekst Katrin Sisask,
fotod: Rasmus Karja
03. oktoobril kell 17 avas Äksi alevikus tegutsev kunstnik ja galerii
kuraator Hando Tamm Saadjärve
kaldale püsti pandud Galerii No 1
hooaja kolmanda näituse. Seekord
näitab oma töid maalikunstnik ja
skulptor Eero Ijavoinen.
Näituse avamisel sai vaataja kaasa elada erinevate kunstnike performance`itele , mida esitasid: Sorge,
Zoja Lebedeva, Tuuli Puhvel, Kristjan
Kalde ja Sten Sarapson ning Hando
Tamm.
Kuulata sai Eero Ijavoineni, Evar
Riitsaare ja Kalli Kalde bändi proovi,
lisaks musitseeris Baba ja K (Evar Riitsaar ja Kauksi Ülle).
Näitusel „Meeleliigutuse punkt.“
näeme Eero Ijavoineni töid eri aegadest, peamiselt valikut viimase viie
aasta loomingust.
Maalid on abstraktsed või teel abstraktsusse. Väljendusvahenditeks värvid, pinnad, jooned ja faktuurid.
Kunstnik ise kirjeldab näitust järgnevalt: „Selliste tööde maalimine on
minu jaoks minek tundmatusse, meele liigutamine sinna, kus pole varem

Eero Ijavoinen ja Hando Tamm

viibinud. Lõpptulemus on algsest impulsist tihti üsna kaugel või on teinud
töö käigus juba nii pika tiiru, et on
jõudnud algpunkti tagasi.
Kujude vorm on rohmakas, aga mitte kohmakas. Nende tegemisel lähtun
materjalidest, mida elu pakub. Kasutan vormi üldistamisel värvi ja lõpliku
oleku saavutamiseks leidobjekte.
Omaette seltskond on reljeefid,
mida kutsun puuriidavalvuriteks.
Siin püüan lihtsate vahenditega saavutada mingeid ilmeid, olekuid või
hoiakuid.
Näituse avamisele olen kutsunud
sõpru, et nad oma kohaloleku ja tegevustega teeksid päeva paremaks.
Head meeleliigutamist! Punkt.“

Näituse avamise tuleskulptuur

Galerii No 1 on Äksi alevikus aadressil Äksi tee 21 avatud seni kuni
ilmad lubavad.
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Selgusid Tartu valla laulupärlikesed
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Tänavused Tartu valla laulupärlikesed astusid 3. oktoobril võistlustulle
Laeva Kultuurimajas.
Esinejaid oli kokku 21, võisteldi
neljas vanusegrupis – 3–7-aastased, 8–10-aastased, 11–13-aastased ja
14–16-aastased.
Tartu vallast pääses maakondlikku
fooru „Tartumaa laululaps 2020“ seitse
andekat lauljat. 7. novembril Nõo Muusikakoolis peetaval võistlusel selgub,
kes noortest lauljatest pääseb osalema
ETV telesaatesse „Tähtede lava“.

Diandra Leima

Ats Eskor

Rosanna Säälik

Loreen Dolgihh

Katri Kade

Grete Anier

Teele Tammet

Eripreemia pälvis Kaisa Kangur

3–7 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:

 Kaisa Kangur,

juhendaja Kadri Savva-Tatrik

 Diandra Leima,

juhendaja Kadri Savva-Tatrik

 Teele Taling,

juhendaja Kadri Savva-Tatrik

 Ats Eskor,

juhendaja Triin Arak

8–10 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:
 Loreen Dolgihh,
juhendaja Triin Arak
 Liisbet Koltsov,
juhendaja Kristel Kruus
 Rosanna Säälik,
juhendaja Külliki Levin
 Elisabeth Haossar,
juhendaja Kristiina Raja
 Mari Muhhin,
juhendaja Kersti Juul
 Liisbet Säär,
juhendaja Tiiu Kivilaan
 Anete Isadora Sööt,
juhendaja Ingrid Otti
 Grete Hein,
juhendaja Ingrid Otti
11–13 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:
 Lisandra Huum,
juhendaja Tiiu Kivilaan
 Marie Aliise Bettler,
juhendaja Triinu Hommik
 Lenna Lotta Urmann,
juhendaja Kristel Kruus
 Katri Kade,
juhendaja Külliki Levin
 Nelenora Poolak,
juhendaja Kristiina Raja
 Laura Laur,
juhendaja Kristiina Raja
 Grete Anier,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Rethe Kolberg,
juhendaja Kristel Kruus

14-16 A. VANUSEGRUPIS:

 Teele Tammet,

juhendaja Kati Roosi Siht

Kuukiri soovib kordaminekuid kõigile
võistlusel osalenud lauljatele ja edasisaanutele edu „Tartumaa laululaps
2020“ võistlusel!

 3–7 a. vanusegrpist pääsesid edasi Diandra Leima ja Ats Eskor.
 8–10 a. vanusegrupist Rosanna Säälik ja Loreen Dolgihh.
 11–13 a. vanuserupist Katri Kade ja Grete Anier.
 14–16 a. vanusegrupist Teele Tammet.
 Eripreemia pälvis Kaisa Kangur.
Žüriisse kuulusid:
Sirle Raadi, Kaija Raud ja Liina Ariadne Pedanik.
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Kõrveküla maanaiste selts Miina 20!
Tekst: Mari Leover
Fotod: Tiina Angerjärv
25. septembril 2000. aastal läksid
kolm ettevõtlikku naist – Inge Noobel, Stella Nuust ja Meeli Kruus –
notarisse registreerima uut tulijat – sünnitunnistuse sai Kõrveküla
maanaiste selts Miina.
Alustati väga kitsastes oludes, kuid
tänaseks on kaks oma tuba Kõrveküla
lasteaias. Tõsi küll, mitmete ürituste
puhul juba ruumi napib.
Kahekümnesse aastasse mahub
palju erinevate käsitöötehnikate õppimist ja tegemist, ürituste korraldamist ümbruskonna rahvale, osalemist
ülevabariigilistel üritustel, ühiseid
teatriskäike ja reise, kohtumisi oma
ala tipptegijatega.
Sellest, et meie tegemisi on märgatud, annab tunnistust Tartumaa 2018.
aasta parima MTÜ tiitel. Seltsi üheks
väga oluliseks ülesandeks on õpetada
meie järeltulijaid hoidma ja hindama
kõike esivanemate tehtut, mis mahub
sõna „kultuur“ alla.
Oma sünnipäevapeolgi pidasime
väikese konverentsi, mille teemaks
oligi „Kodukultuur eile, täna, homme“.
Koostöös Kõr veküla Põhikooli
käsitööõpetaja Mare Kalamehega
suunati lapsi uurima oma pere lugu.
Kooli viidi kauneid käsitööesemeid
ja neist tehtud fotod olid väljas meie
peopaigas. Eelnevalt tehti üleskutse kogukonna liikmetele oma pere
vanemate ja vanavanemate lugude

Ülle Kool ja Kõrveküla maanaiste selts Miina juhatuse liikmed Merje Kaaret,
Kare Turk, Mari Leover ning Ingrid Matteus annavad üle käskkirja tänusõnadega
juhatuse- ja asutaja liikmele Meeli Kruusile.

kirja panemiseks, millest osavõtt kahjuks oli vähene. Parimaks tunnistasime väga põhjaliku uurimistöö, mille
tegi Sigrid Vaher. Parima õpilastöö
esitas Mariann Matteus.

RMK Elistvere loomapargis
võib kohata hunti

Eesti rahvusloom hunt saabus RMK Elistvere loomaparki
Riia loomaaiast. Hundipoisile nime leidmiseks korraldati avalik konkurss, kuhu esitati 181 erinevat nime. Hundipoisi ristsed toimusid 4. oktoobril kell 12, kui avaldadti looma nimi – Koroonius. Kuulata sai hundijutte ja lahendada
teemakohast ristsõna.

Täname kõiki, kes
tulid meid õnnitlema
ja aitasid peo muuta
rõõmsaks ja meeldejäävaks.
Eriline tänu konverentsil ettekande
teinud Ene Luk kaJegikjanile, Mare Mustale ja Urve Kaasikule.
Suur tänu Väägvere Külakapellile –
ilma teieta poleks pidu olnudki pidu!
Tänu toetajatele: Kohaliku omaalgatuse programm, Tartu vald, Vasula
Mõisatall.

Sootaga külamehed
meisterdasid külale sildi

Suve lõpus panid kohalikud Sootaga küla mehed Hillar
Laurisoo ja Eugen Tõgen püsti ise ehitatud Sootaga küla
märgistava sildi. Uhke märgis paigutati Sootaga mõisast
üle tee oleva põllu äärde.
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Esimene raamatukogu Tartu vallas
alustas tegevust 113 aastat tagasi
Katrin Sisask
Selle aasta alguses jõuti lõpule Tartu valla tellitud Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse renoveerimistöödega. Maja on ehitatud 102 aastat
tagasi Tammistu Rahvaraamatukogu seltsi liikmete ja annetuste toel.
Nii nagu seltsi nimigi ütleb, tegutses hoones raamatukogu. Alguse sai
see seltsiliikumisest, mis algas Eestis
19. sajandi teisel poolel laulu- ja mänguseltside rajamisega. 20. sajandi
alguses jõuti eriala- ja harrastusorganisatsioonide loomiseni. Uuteks nähtusteks olid raamatukoguseltsid, mis
asutati otseselt raamatukogude toetamiseks ja ülalpidamiseks.
Üleüldine rahvaraamatukogu seltside loomine oli suuresti tingitud sellest, et 1907. aastal kaotasid kehtivuse
avalike raamatukogude jaoks kehtestatud keelatud raamatute nimestikud.
Tartumaal sai raamatukoguseltside loomine alguse toonasest Luunja
vallast: Tammistus 1907. aastal (vanim Tartu vallas), Luunjas 1908. aastal
ja Vesneris 1909. aastal. Nende seltside loomise eestvedajaks oli tänases
Tartu vallas (tol ajal Vesneri vald) sündinud raamatukogunduse edendaja
ning tuntud riigimees Kaarel Eenpalu.
Tammistu Ra hvaraamatukogu
Selts asutati Tammistu kooliõpetaja
Peeter Ilvese, kes valiti ka esimeseks
raamatukoguhoidjaks, ning Luunja
vallakirjutaja Peeter Kirsimäe eestvedamisel. Seltsi asutamiskoosolek
peeti Tammistu koolimajas 19. aprillil
1907. aastal (vana kalendri järgi) ning
sellest võttis osa 32 asutajaliiget. Seltsi esimeheks valiti Viktor Kapsta ja
raamatukogu Tammistu koolimajas
avati 13. mail 1907. aastal. Seega on
Tammistu raamatukogu vanim Tartu
vallas, esimene Tartumaal ja ka üks
esimesi terves Eestis.
Vajadus oma maja järele oli suur
ja aasta lõpus moodustati komisjon
seltsimaja platsi ostmiseks või rentimiseks. Oma maja oleks võimaldanud
seltsil teenida rohkem tulu, et otsotsaga välja tulla. Sel ajal puudusid
raamatukogudele valla- ja riigipoolsed toetused ning kogu tegevus tuli
seltsi liikmetel ise rahastada. Selleks
oli kehtestatud raamatute lugemise
maks ja korraldati kõikvõimalikke
üritusi – näidendeid, kontserte, pidusid. Ilma oma majata oli seda aga raske
teha, sest polnud kohta, kus üritusi

Foto autor: Karl Eduard Kangur
Tammistu Rahvaraamatukogu Seltsi maja peale valmimist 1918. aastal

Foto autor: Karl Eduard Kangur
Tammistu Rahvaraamatukogu Seltsi maja peale juurdeehitust 1928. aastal.

Foto: Katrin Sisask
Tammistu Raamatukogu-Külakeskus 2020. aasta mais

korraldada.
Olukord läks veelgi keerulisemaks,
kui 1911. aastal kehtestati koolimajades tegutsevatele raamatukogudele
taas piirangud raamatute osas, mis
kogus olla võisid. Lisaks ei meeldinud
võimudele, et niiöelda võõrad, kooliga
mitteseotud inimesed seal viibivad.
Samuti nägi seltsing oma majas potentsiaali rohkem raha teenida pinda-

de teistele seltsingutele rentimise
näol.
Kõik aga ei läinud nii lihtsalt ja raha
maja ehitamiseks ei olnud. Kuna 1911.
aastal kehtima hakanud muudatused
piirasid raamatukogu arengut, siis koliti tegevusega seltsiliikme ning kaupmehe Johan Tamme eluruumidesse.
1914. aastal saadi lõpuks oma seltsimaja ehitamisega alustada. Püsti
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pandi seinad ning katuski peale, kuid
paraku jäi ehitus pooleli. Plaaniti küll
võtta 1500 rubla laenu Tartu Laenuja Hoiuühisusest, kuid seoses alanud
Esimese maailmasõjaga ei olnud võimalik laenu saada.
Uuesti kerkis seltsimaja ehitamise plaan päevakorda 1918. aastal ning
kuna kassas selleks vajaminev 500
rubla puudus, laenati see kümnelt
seltsi liikmelt. 28. juulil peeti avamispidu uues seltsimajas, mille valmimisest oli unistatud 11 aastat. Raamatukogu koliti lõplikult uude majja aastal
1922.
1928. aastal võttis seltsi eestseisus
tegevuskavasse ehitada seltsimajale
juurdeehitus hoone läänepoolsesse
ossa. Raha selleks saadi kogukonnalt,
kuna seltsi ruume soovisid kasutada mitmed ümbruskonna ühingud ja
organisatsioonid. Ehitamisel loodeti ka kooliõpilaste vanematele, kuna
koolil oli ruume vähe ning paar klassi
plaaniti seltsimajja üle tuua.
Nüüd tekkisid võimalused senisest
veel aktiivsemaks seltsitegevuseks,
lisaks said seltsimaja ruumid välja renditud Tammistu Algkoolile – klassiruumideks ja õpetaja elamispinnaks.
1931. aastaks oli Tammistu Rahvaraamatukogu seltsimajast kujunenud
Tammistu rahvamaja (1919. aastal
taastatakse 1890-ndatel likvideeritud Tammistu vald. 1939. a liidetakse
Tammistu vald taas Luunja vallaga.
Tartu valla (külanõukogu) alla liidetakse Tammistu 1954. aastal). Rahvamaja kuulus Tartumaa rahvamajade
võrku.
Ülalpidajaks oli endiselt Tammistu
Rahvaraamatukogu selts ning ülesandeks olla kultuuri- ja haridustöö
keskmeks väljaspool kooli, samuti
tegevuskohaks kõigile Tammistu
vallas asuvatele hariduslikele ning
muudele organisatsioonidele. Rahvamaja oli koht erinevate loengute, rahvakoosolekute ning laulu, muusika, näitekunsti ja kehalise kasvatusega seonduvate tegevuste edendamiseks.

Tammistu Rahvaraamatukogu seltsi
tegevusest ja sellest, mis sai peale
1940-ndaid, saad edasi lugeda järgmisest Kuukirjast.
Kasutatud allikad:
Kaili Rätsep, Tartu Ülikooli lõputöö
„Tammistu Rahvaraamatukogu Seltsi
raamatukogunduslik tegevus“
Tartu Valla Kuukiri, nr 227, aprill 2017
„Tammistu rahvaraamatukogu juured ulatuvad 110 aasta tagusesse aega“
Kaili Rätsep
luunja.ee/valla-raamatukogude-ajaloost

Rõõmus ja otsekohene Regina
Evert-Tammistu
Augustis alustas Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses tööd rõõmus ja otsekohene Regina-Evert
Tammistu (47). Viimased 16 aastat
on Regina tegutsenud Tallinnas ja
juba mõnda aega maal elamise mõtteid mõlgutanud. Umbes aasta tagasi tundis ta, et vajab muutust oma
elus, mis võimaldaks rahulikumat
ja stabiilsemat päevakava.
Töökuulutus jäi silma tema tütrele
ja ilmselt köitis pilku sõna „Tammistu“, sest kes siis ikka ei tahaks oma
perekonnanimelises külas toimetada.
Juured on Reginal Mulgimaal, seal
on ta lõpetanud gümnaasiumi ja edasi
Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima suundunud. Täisealiseks saamisest saati on ta tegutsenud treeneri
ja õhtujuhina. Hariduselt on Regina
huvijuht-pedagoog ja lisaks võistlustantsu 3. kategooria treener. 2013.
aastal suundus ta eraettevõtlusesse ja
lõi ettevõtte Reina Meelelahutus OÜ.
Lisaks on Regina alati tegelenud vabatahtliku tööga.
Hetkel otsib Regina koos abikaasaga
alalist maakodu. Ideaalne oleks ju
Tammistu lähistel, aga seni pole neile
sobilikku silma jäänud.
Huvitav ja väljakutseid pakkuv aeg
Regina elus oli, siis kui ta kolm ja pool
aastat koos abikaasaga Hollandis elas.
Sealgi tegutses ta treenerina, täpse
nimetusega liikumisõpetajana, Hollandi Eesti koolis ja lisaks ühes rahvusvahelises koolis, kus tuli trenne
teha rohkem kui 20-le erinevast rahvusest inimesele.
Hollandi ajast teab Regina väga hästi, kuidas välismaalasi võõral maal
diskrimineeritakse. Arvati, et ta on
Marokost või näiteks Poolast, ja kohalike suurim hirm oli, et ta jääbki sinna
elama ning võtab ära nende töökohad.
Sellist plaani tal aga kunagi ei olnud.
Keeruline oli ka treeneri ja õpilase
vahelise usalduse tekitamine. Selleks
kulus umbes 4 kuud ja alles siis võeti
ta vähehaaval omaks.
Tammistu raamatukogu avas taas
oma uksed külastajatele 13. septembril. Päev enne seda, 12. septembril,
toimus pidulik Tammistu RahvamajaKülakeskuse avamine.
Kohale oli tulnud suur hulk huvilisi
Tammistu külast ja kaugemaltki. Siin
üle saja aasta tegutsenud seltsimaja
tekitab paljudes Tartu valla inimestes
kirkaid mälestusi. Näiteks Tartu Vallavolikogu esimees Üllar Loks tõi oma

kõnes välja mälestused selles majas
veedetud malevasuvedest. Väägvere
Pasunakooris metsasarve mängiv
Kalev Pärn aga mäletab, kuidas ta lapsena isa käekõrval selle maja uksest
sisse astus ja just selles majas oma
muusikukarjäärile alguse pani. Kalev
on olnud Väägvere Pasunakoori liige
alates 1984. aastast.
Regina soovib tänada kõiki, kes avamispeo korraldamisel talle appi tulid.
Nii valla töötajaid, oma abikaasat kui
ka kohalikke, kes õhtul enne avamist
tehtud üleskutsele Facebookis kohe
reageerisid ja hädas seltsimaja perenaisele appi tõttasid. Regina on väga
liigutatud, et avamisele tuli nii palju
huvilisi. Tema ümber on koondunud
juba kohalike aktivistide seltskond,
kellega koos on erinevaid mõtteid
vahetatud. Eks need aktivistid on
siin kogu aeg olnud, sest 113 aastat on
seltsimaja vahet pidamata toiminud.
Regina soovib kõigile edasi öelda, et
tal on väga suur tahtmine teha asju
kohalikega koos, ta ei taha teha üksi ja
ei taha teha endale, vaid ikka kõigile ja
ühiselt!
Regina on Tammistus algust teinud
ka kultuurielu rikastamisega. Teisipäeviti ja neljapäeviti toimuvad tema
juhendamisel zumba trennid, millega
soovi korral saab liituda ka läbi Zoomi
keskkonna.
Regina ootab kõiki elanikke ja seltsinguid kaasa lööma, et koos maja taas
ellu äratada!
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Aasta Euroopa kultuuripealinna
tiitlivõidust!
Annela Laaneots, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator
Aasta eest kõlas kultuuriministeeriumi saalis võimas „Hurraa!“, kui
Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis
2024. aastaks Euroopa kultuuripealinna tiitli. Nüüd on võidurõõmust
aasta möödas, kultuuripealinna
meeskond on pidanud Tartu 2024
valdades ja linnades sisukaid kohtumisi ja hea meel on tõdeda, et lõunaeestlased saavad väga hästi aru, millise unikaalse, kultuurist kantud
arenguvõimaluse kultuuripealinna
tiitel Lõuna-Eestisse toob.
Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid,
et Euroopa kultuuripealinna tiitlile
kandideeritakse koos – Tartu koos
Lõuna-Eesti omavalitsustega ning 29.
aprillil möödunud aastal sõlmiti selle
kinnituseks Eesti kõrgeimas tipus,
Suure Munamäe tornis, ka hea tahte
koostöölepe. Peale tiitlivõitu möödunud aasta augustis oleme valmistanud
ette koostöölepingut, seadnud samme kultuuripealinna elluviimiseks
Lõuna-Eestis. Sest Tartu koos LõunaEestiga korraldab Euroopa parima
kultuuripealinna, nagu ütles tiitlivõidu-aegne Tartu abilinnapea Madis
Lepajõe.
Mis on Euroopa kultuuripealinn?
Eu r o opa k u ltuu r ip ea l i n n on
Euroopa suurim kultuurisündmus,
Euroopa kõige hinnatum kultuuri- ja
kogukonnaprojekt. Selle sihiks on
innustada Euroopa linnu ja piirkondi
kultuurist kantud arengule. Fookuses on kultuur kõige laiemas mõttes (kunst, teater, muusika, sport,
haridus, teadus, sotsiaalvaldkond,
keskkond). Kandideerimise aluseks
on taotlus ehk kandidatuuriraamat.
Kandidatuuriraamatut hindab rahvusvaheline žürii, kes tuleb tiitlivõidu
otsustamise eel ka piirkonda visiidile,
kohtub ka kandidatuurimeeskonnaga –
kõikide komponentide tulemusel teeb
žürii, otsuse, milline piirkond pälvib
tiitlivõidu ja saab kultuuripealinna
elluviimise õiguse. Võistlus tiitlivõidu eest on kõigis kandideerivates
riikides väga pingeline ja ettevalmistused kestavad mitu aastat. Tartule ja
Lõuna-Eestile pakkusid konkurentsi
I voorus Pärnu, Kuressaare ja Narva
koos Ida-Virumaaga. Finaalis võistlesid tiitli eest Tartu koos Lõuna-Eestiga

Foto: Estrit Aasma
27. augusti volikogu istungil sõlmis Tartu vallavolikogu koostöölepingu
Tartu 2024 – Euroopa kultuuripealinnas osalemiseks. SA Tartu 2024 on
koostöölepinguga liituma kutsunud kokku 19 Lõuna-Eesti omavalitsust.

ja Narva koos Ida-Virumaaga. Võitlus
on pingeline seetõttu, et Euroopa kultuuripealinna tiitel annab piirkonna
loomeinimestele ainult üks kord elus
võimaliku võimaluse korraldada
Euroopa suurimat kultuurisündmust
oma kodukohas, samuti toob see piirkonnale tähelepanu nii siseriiklikult
kui välisriikidest ja sellest tulenevalt ka majanduslikku tulu – seda nii
investeeringute näol piirkonda kui ka
läbi kultuuripealinna külastama tulevate sise- ja välisturistide.
Mis on „Ellujäämise kunstid“?
Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis
Euroopa kultuuripealinna tiitli „Arts
of Survival“ ehk maakeeli „Ellujäämise
kunstide“ kontseptsiooniga.
Ellujäämise Kunstid kõnelevad
inimmõjust kasvavale kliimakriisile,
teravnenud ühiskondlikest pingetest ja vaimse tervise probleemidest,
väiksemate linnade ja maakogukondade võitlusest püsimise ja uuenemise
nimel.
Ellujäämise Kunstid on Tartu ja Lõuna-Eesti tulevikunägemus, mis väärtustab senisest enam loodust inimsuses, inimsust kunstides, kunste
Euroopas ja Euroopat maailmas.
Kõik meie kultuuripealinna tegevused ja sündmused lähtuvad „Ellujäämise kunstide“ väärtustest:
• loodushoidlikum linna- ja maakultuur;
• haritus ja leidlikkus;
• liikumine ja vaimne tervis;
• põlvkondade koosloome;
• paikkondlike omapärade esiletoomine;

• kriitiline ärksameelsus;
• valdkondadeülene regionaalne ja
rahvusvaheline koostöö.
Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta
on vähemalt neli aastat kasvanud kultuuri-, kunsti-, ja haridusprogrammi
ning turundustegevuste kõrgpunkt.
Kuidas valmistume tiitliaastaks?
Euroopa Liidu suurima kultuurisündmuse ettevalmistamiseks ja piirkonna arengu vankri ette seadmiseks
asutati mullu detsembris sihtasutus
Tartu 2024.
Päris mitmed Lõuna-Eesti kultuurikorraldajad on töötanud juba põhjalikult läbi kandidatuuriraamatu, mille
põhjal otsustas rahvusvaheline žürii
anda meile Euroopa kultuuripealinna
tiitli. Raamat, mis on aluseks ka kultuuripealinna ettevalmistustele, on
nüüd loetav ka eestikeelsena Tartu
2024 kodulehel.
Kandidatuuriraamat sisaldab ka
Tartu 2024 loovkontseptsiooni Ellujäämise Kunstid ning seda piltlikustavaid omanäolisi kultuuriprojekte.
Raamatus on esitatud üle 30 projekti,
mille edasi viimiseks alustas SA Tartu
2024 tänavu kevadel aastapikkust
arendusprotsessi. See tähendab, et
projektide eestvedajad valmistavad
SA Tartu 2024 loomenõukogu ja mentorite toel ette põhjalikud projektiplaanid.
Käesoleva aasta sügisel hakkavad
projektide meeskonnad vaatama ringi
täiendavate partnerite järgi. Ühelt
poolt otsivad partnereid projektide
juhid, teisalt ootame Lõuna-Eesti
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kultuurikorraldajate kaasalöömist.
Selleks tuleks lugeda Ellujäämise
Kunstide kandidatuuriraamatut ning
kui mõni esitatud projekt tekib inspiratsiooni ja koostöömõtteid, andke
sellest märku Tartu 2024 tiimile. Kultuuripealinna meeskond viib osapooled kokku.
Lõuna-Eestisse on juba planeeritud suured regionaalsed Tartu 2024
tähtsündmused nagu Tartu Maailmaülikool, LEADER koostööprojektid
Lõuna-Eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks või Peipsi järve kunstitee.
Ent samavõrd on raamatus esitatud
projektide seas neid, mis pole oma
partnerite võrgustikku veel lõpuni
välja arendanud ja just nende puhul
seisab sel sügisel ees partnerluste sõlmimine.
Kuidas jõuda Euroopa kultuuripealinna programmi aga juhul, kui oled
Lõuna-Eesti kultuurikorraldaja, kel
on Ellujäämise Kunstide kontseptsiooniga seonduv uuenduslik idee, mis
ei haaku ühegi kandidatuuriraamatu
projektiga? Siis tuleb olla tähelepanelik, sest ees seisavad järgmised ideekorjed ja projektikonkursid. Euroopa
kultuuripealinnast osa võtvad LõunaEesti omavalitsused hakkavad juba
sel aastal valmistuma järgmiseks,

2022. aastal toimuvaks projektide
taotlusvooruks. Sellele regionaalsete
projektide taotlusvoorule eelnevad
infopäevad maakondades ja LõunaEesti omavalitsustes, ent soovitan
juba praegu mõtlema hakata.
Oluline on tähele panna, et nii praegu arendusprotsessist osa võtvad kui
ka edaspidi Tartu 2024 programmi
pürgivad sündmused peavad haakuma Tartule ja Lõuna-Eestile Euroopa
kultuuripealinna tiitli toonud väärtustega. Me otsime Euroopa kultuuripealinna programmi värskeid, väärtuspõhiseid tegevusi ja sündmuseid.
Käesoleva aasta suve hakul, niipea
kui koroonapiirangud lõdvenesid ja
lubasid, on Tartu 2024 tiim kohtunud
erinevate Lõuna-Eesti omavalitsuste
volikogude ja komisjonidega, et arutada
tulevasi koostööpõhimõtteid. Saan
kinnitada, et huvi kultuuripealinna
vastu on suur. Saadakse aru, kui suure
kultuurist kantud arenguvõimaluse
tiitlivõit on Lõuna-Eestile toonud.
Meie oma, Lõuna-Eesti maakondade inimesed, kuuluvad ka kultuuripealinna ettevalmistajate sekka. Nii
esindab sihtasutuse Tartu 2024 nõukogus Lõuna-Eesti omavalitsusi Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Loomenõukogusse, mis

annab nõu Euroopa kultuuripealinna
programmimeeskonnale, kuuluvad
Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja Kuldar Leis ning pärimusmuusik
Mari Kalkun. Lisaks on ettevalmistustesse kaasatud maakondade arenduskeskuste või omavalitsusliitude kultuurijuhid.
Järjest enam saavad aja edenedes
kultuuripealinna panustama hakata
omavalitsuste kultuurijuhid ning
avalike suhete ja turunduse eestvedajad. Selleks, et kultuuripealinna ettevalmistused käiksid ühte sammu, on
iga Lõuna-Eesti omavalitsus otsustanud, kes on valla või linna kontaktisik
Tartu 2024 meeskonnaga side pidamiseks.
Kevadel, napilt enne koroonast
tingitud digielu, kohtus Lõuna-Eesti
omavalitsuste kultuurikorraldajatega
Euroopa kultuuripealinn Aarhus 2017
regionaalne koordinaator Lene Oster.
Siiani kõlavad meeles tema öeldud
sõnad: „Ühel hetkel on Lõuna-Eesti
Euroopa keskmes ja te peate sellest
hetkest maksimumi võtma. Muidugi
toob see kaasa palju turiste, mis toob
lisatulu majandusele. Kui te annate
endast parima, siis saab teil olema
maagiline aasta. See võimalus on üks
kord elus.”

Tartumaa Loometalgud – #tartumaine
ideede kiirendi
23–24. oktoobril 2020 toimuvad
Tartumaal, Nõo põhikoolis Tartumaa Loometalgud. See on on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano!
meetodil.
Loometalgutel saab osaleda igaüks,
et kaasa mõelda laiemalt maakonna
või siis kodupaiga elu edendavate uudsete teenuste arendamise ja toimivate lahendusteni jõudmise teemadel.
Loometalgutel saab kokku kodanike
kogemus, ettevõtjate realistlikus, ekspertide pädevus ja ametnike vastutus. Kogu üritus lähtub mõtteviisist,
et igaüks saab käivitada muutuseid,
mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus
probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, sealhulgas
ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini
toimivate lahendusteni.
Kui sul on mõte, idee või mure, mida

soovid reaalsete lahendusteni viia,
siis esmalt esita see Tartumaa Loometalgute kodulehel www.vunkimano.
ee. Lahendusi vajavaid probleeme
saab esitada kuni 25. september.
Kui sul endal ei ole konkreetset mõtet aga soovi, kuid soovid panustada
kellegi teise ideesse, siis peale 25. septembrit on teemad avatud meeskonnaliikmetele registreerimiseks.
Ideed, mille taha on koondunud
meeskonnad, saavad juba oktoobris
startida ühiselt lahenduste leidmise
suunas.
Iga ideelahenduse juures pöörame
erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega,
kelle häält igapäevaelus ehk nii palju
kuulda ei ole, näiteks erivajadustega
inimesed, vähemused jne. Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see
tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi,
teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi

teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.
Loometalguid korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös
Võrumaa Arenduskeskuse, Tartu
Loomemajanduskeskuse, Tartu Ärinõuandla ja SA-ga Tartumaa Turism.
Loometalgutest saab rohkem lugeda Tartumaa Loometalgute kodulehel
www.vunkimano.ee
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Erasmus+ programmi üldhariduse õpirände
projekt „Kaasav haridus ehk HEV õpilaste
õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis“
Juta Laane,
Kõrveküla Põhikooli Erasmus+ projektide koordinaator
Erasmus+ programmi üldhariduse
õpirände projekt „Kaasav haridus
ehk HEV õpilaste õppe toetamine
Kõrveküla Põhikoolis“ (Inclusive
education – supporting exceptional
students in Kõrveküla Basic School)
30.06.2019 kuni 29.09.2020.
Lõppemas on Kõrveküla Põhikooli
Erasmus+ programmi õpirändeprojekt, mille käigus meie kooli õpetajad
omandasid kogemusi teistelt õpetajatelt ning kursustelt, kus tutvustati
oma kogemusi ja koolidest, kus on olnud sarnaseid probleeme. Eesti Hariduse Infosüsteemi kohaselt on õpilase
hariduslikud erivajadused: ajutine
õpiraskus, koduõpe lapsevanema soovil, kirjutamis- ja/või lugemisraskus,
arvutamisraskus, käitumisprobleemid, õppekeelest erineva koduse keelega ja välisriigist naasnud õpilane,
uussisserändaja, õppimine välisriigis,
andekus. Kõike seda, v.a uussisserändaja on viimaste aastate jooksul ka
meie koolis ette tulnud. Meie 486-st
õpilasest on hariduslike erivajadustega umbes 100 õpilast.
Meie projekti õpiränded olid: välismaal toimuvad kursused või koolitusüritused: 8 osalejat ning töövarjuks
minek: 1 osaleja. Töövarjuks minek oli
eelneva Erasmus+ programmi koolidevahelise strateegilise koostööprojekti „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the
21st century“ partnerkooli Proto gymnasio Komotinis. Burlgaaria ja Türgi
piiri lähedal Põhja-Kreekas paiknevas
Komotinis tegutseval koolil on palju
kogemusi põgenike ja pagulastega.
Ühtlasi oli see ka suurepärane võimalus omavahelise viljaka töö jätkamiseks ja üksteiselt õppimiseks. Kõik
täiendkoolituskursused said valitud
vastavalt õpetajate tunnetatud arenguvajadustele ehk vastavalt osalejatele ja võimalikult erinevad. Et kokku
koguda võimalikult palju erinevaid
kogemusi. Seetõttu oli ka igal koolitusel vaid üks osaleja, et kasu koolile
oleks võimalikult suur, kui osalejad jagavad oma kogemusi kolleegidele.
Osalejad:
1. Jana Post „Art as therapy: self-

expression and special needs in art
education“ Firenze, Itaalia.
2. Piret Jõul „Designing Inclusive
Educational Environments“ Nafplio,
Kreeka.
3. Julia Rakitina „Boost your creativity
for inclusive environment: integration
and multiculturality“ Senglea, Malta.
4. Juta Laane „Non-formal education at
school. Methods and tools to empower
students motivation and learning“ Heraklion, Kreeka + töövarjuna saksa ja
inglise keele tundides: Proto Gymnasio
Komotinis, Komotini, Kreeka.
5. Piret Sillamaa „Mindfulness for
Teachers: A Hands-on Approach“
Barcelona, Hispaania.
6. Liisi Kärsin „Inclusion through the
Arts - Building a Classroom Community through Art and Drawing“
Hamrun, Malta.
7. Tatiana Albakhtina „Facing behavioural problems – Indiscipline,
racism and bullying in the classroom“
Limassol, Küpros.
8. Piia Nurmela „Game based learning
in special education“ Ateena, Kreeka.
Vajadus oli toe ja nõu järele haridusliku erivajadusega õpilase õppe- ja
arendustegevuste planeerimisel ning
läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite

valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppekorralduskava või õppekava koostamisel. Eriti oluline oli
õppida sellest, kuidas teised on nende
asjadega paremini hakkama saanud.
Kaasav haridus algab õpetajate teadlikkusest ja õpetajate koolitusest. Ja
tänu valitud kursuste praktilisele
osale oli koolituste materjal tõesti ka
igapäevatöös rakendatav. Õpirännete
suurimaks väärtuseks oli erinevate
riikide kogemuste jagamine kaasava
hariduse rakendamisest. Õpiränded
aitasid täiendada oskusi HEV õpilaste
mitmekülgsemaks toetamiseks erinevate õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, arvestades õpilaste eripäradega.
Praktikutelt oli võimalik saada teadmisi õpilaste parimal viisil kaasamise
kohta. Koolitustel osalenud õpetajad
õppisid paremini teadvustama, millised on kellegi vajadused, ning see
omakorda võimaldab pakkuda õpilastele võimalusi eesmärkide edukaks
täitmiseks. Õpiränded aitasid parandada ka õpetajate meeskonnatööoskust ja piiriülest koostööd. Õpetaja
jaoks on koostööoskus oluline nii suheldes õpilaste ja nende vanematega
kui ka haridusvaldkonna spetsialistidega. Kokkuvõtlikult võib öelda, et
kursustel õpitu ja kogetu oli väga kasulik ja täitis igati ootused.

Komotini kool
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Rühkivad Ripsikud!
Tekst ja fotod: Raadi Lasteaed Ripsik
Juba kevadel, peale Ripsiku Rattarallit, oli Ripsikul plaan korraldada
sügisel spordipäev. Aga veel ei olnud
selge, kuidas see aset leiab.
Suvel potsatas Ripsiku postkasti
kiri Spordinädala korraldusmeeskonnalt ning Tallinna Maratoni korraldusmeeskonnalt. Septembri lõpus
toimub iga-aastane Spordinädal ning
Tallinna Maratoni korraldusgrupp
saatis Ripsikule kutse osaleda virtuaalsel lastejooksul. Siis oli asi Rispiku sügisese spordipäeva osas selge!
25.09.2020 toimuski üleeuroopalise
Spordinädala raames (millest võtab
osa 42 riiki, toimub 23 000 üritust,
osaleb üle 13 miljoni inimese) Tallinna
Maratoni laste virtuaaljooks „Rühkiv
Ripsik“. Rally Estonia 2020 linnakatse rajal rühkisid 117 last ja 14 õpetajat.
Ühtekokku läbisime 105 kilomeetrit,

mis on 2 ja pool maratoni pikkust. Iga
Rühkiv Ripsik sai kaela vinge medali
ning sportlasi varustas Limpa Spordiveega A.LeCoq.

Kuna liikumine on lasteaed Ripsiku üks prioriteetidest, siis „Rühkivast
Ripsikust“ saab traditsioon, mis leiab
aset ka järgmisel sügisel.

SPORT

Laste kergejõustikupäev Tabiveres
Tekst ja fotod: Toomas Rosenberg
19. septembril korraldas Tabivere
Rahvaspordiklubi traditsioonilise
laste kergejõustikupäeva Tabivere
staadionil.
Kavas oli mitmevõistluses, kus
võisteldi kiirjooksus, kaugushüppes,
tennispalli või Fortex-viskevahendi
viskes ning pikemal jooksudistantsil
2010–2017.aastal sündinud tütarlaste
ja poiste vanuseklassides. Tütarlastest saavutasid oma vanuseklassis esikoha Mai Kallaste Maarja-Magdaleena
Põhikoolist, Sandra Pärt Tartu Kristlikust Põhikoolist, Taisike Palk ja Liisi Kord Tabivere Põhikoolist. Poistest
olid edukamad Romet Rajaleid ja Risto Kask mõlemad Tabivere Lasteaiast,
Riko Nikolas Ostrat, Romet Metsaste
ja Maksim Simonidze Tabivere Põhikoolist. Nooremad võistlejad olid
poistest kolmeaastane Herman Vällik ja tütarlastest viieaastane Maria
Aleksandra Vassil, kes mõlemad käi-

Võitjate grupipilt

vad Tabivere Lasteaias. 18 last tegid
läbi kõik neli mitmevõistluse ala ning
nad said auhinnaks medali, diplomi ja

maiustuse. Võistlust toetas Tartu vald
ning Eesti Kultuurkapitali Tartumaa
ekspertgrupp.
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Politsei selgitab: kuidas psüühiline
vägivallatseja enamasti avab Pandora laeka
Kadri Kroonberg,
Tartu valla piirkonnapolitseinik
Psüühiline vägivald jääb tihtilugu
nähtamatuks nii omadele kui ka
võõrastele. Konflikti osapooled näevad alati vaeva, et varjata probleemi
olemust – kõigepealt iseenda, hilisemas staadiumis ka lähikondlaste
ning sõprade eest.
Vaimset vägivalda on lihtne varjata, sest sellest ei pruugi aru saada ei
kõrvalised ega ka ohver ise – füüsilise
väärkohtlemise märke, nagu sinine
silm või kägistusjäljed kaelal – neid
vaimsest vägivallast ei teki. Sellegipoolest on psüühiline vägivald sama
julm.
Politseitöös puutume lisaks füüsilise vägivalla või alkoholisõltuvusest
tekkinud psüühilise vägivalla juhtumitele kokku ka peredega, kus pole ei
esimest ega teist varianti, kuid ometi
on üks pereliikmetest suutnud oma
käitumisega teiste elu põrguks muuta. Ühel hetkel on kannatav osapool
nii nurka surutud, et haarab telefoni
ning valib numbri 112.
See ei pruugi juhtuda esimese, teise või isegi kolmanda tüli järel. Need
kõned tehakse teinekord alles pärast
mitmeaastast kannatamist, lootmist
ning uskumist, et kui kannatanu end
veelgi väiksemaks ja nähtamatuks
muudab ning oskab kõiki oma partneri soove juba silmist välja lugeda,
et tema soovid täita, siis ehk saabub
rahu. Paraku pole sellest abi.
On inimesi, kelle eesmärk on oma
partneri moraalne hävitamine – seda
nii kooselu ajal kui ka peale lahkuminekut. Sellise mõttemeelega isikud
pole suutelised endale piire seadma.
Seetõttu valitseb nende ja normaalseks peetud käitumise vahel suur
ebakõla. Nad ei oskagi normaalselt
tegutseda. Näiteks on nad sageli veendunud, et neil on õigus otsustada teiste inimeste tervise või isegi nende elu
üle.
Kõik tõsiseks kooseluks välja kujunenud suhted on oma algstaadiumis
võrratud. Partnerid on teineteisega
arvestavad, hoolivad ning teinekord
loobutakse armastatu nimel nii mõnestki oma vanast harjumusest. Tehakse kõik selleks, et partner oleks
õnnelik. Siinkohal räägime aga sellisest psüühilise vägivalla mustrist, mis

võib kõrvalseisjatele aastateks märkamatuks jäädagi. Kannatanu saab võimalikust vägivallast rutem aru, kuid
kuna tema vastu astutud sammud on
väikesed, jääb ohvrile alati lootus, et
küll partner ühel päeval kiusamise
ehk lõpetab.
On olemas inimesi, kes suudavad
kooselu alguses olla lausa unistuste
printsid või printsessid. Ta külvab
teid üle viie tärni väärilise tähelepanelikkusega, üllatab kingituste ja lilledega ning kuulutab tervele ilmale
valjuhäälselt teie suhtest.
Mõne kuu möödudes aga muutub
selle inimese käitumine järsult ning
kahjuks mitte paremuse poole. Aina
enam tekib ta käitumisse kiuslikkust.
Komplimendid asenduvad halvustavate ning solvavate märkustega. Solvavaid sõnu ei loobita küll tihti, kuid
sügava järjekindlusega ning nii võib
see kesta aastaid.
Sellistele inimestele on tähtis, et
väljaspool kodu teda igaüks imetleks
ja kadestaks. Teinekord kujuneb välja
käitumismuster, kus kiuslik osapool
sõimab, mõnitab ja alandab koduses
keskkonnas oma partnerit, kuid väljaspool koduseinu käitub kui väga armastav ning hooliv abikaasa. Teiste
arvamus on tema jaoks kõige tähtsam.
Teine võimalik variant sellise käitumise juures on, et inimene jätkab
teie naeruvääristamist ka sõprade,
töökaaslaste, sugulaste ja teiste seltskonnas. Kui keegi üritab ka sekkuda
ja õiglust jalule seada, pöörab ta selle
kõik „huumoriks“. Ütleb näiteks, et
tegi nalja. Ta oskab seltskonnas olles
endast ja oma suhtest alati laitmatu
mulje jätta. Tihtilugu on tegemist inimesega, kes väljaspool kodust keskkonda on vägagi karismaatiline, abi-

valmis ning ühiskondlikult aktiivne.
Olgugi, et ta võib lähedaste suunas
teha halvustavaid nalju või mõnitavaid märkusi, ei suuda ta tunnistada
ühtki viga iseendas. Kui teda või mõnd
tema tegevust mingil moel kahtluse
alla seatakse, solvub või vihastub ta
koheselt. Sellise isiku näol on tavaliselt tegemist halva kaotajaga. Probleemide lahendamine lõppeb tihtilugu
ähvarduste ning karjumisega. Samuti
ei suuda ta teha kindlaid kokkuleppeid – lepingud ongi olemas vaid selleks, et neid rikkuda. Hiljem saab ju
uue kokkuleppe teha.
Seda kõike teeb kiuslik osapol kavalalt, osates suurepäraselt ära tunda
teie tegelikku hingeseisundit. Ta leiab
erakordse kiirusega konkreetse olukorra jaoks kõige sobilikumad trikid,
et seeläbi saaks teid üha enam endale
allutada. Tema taktika kohaselt peab
teile jääma just nii palju vabadust, et
te ei suudaks aru saada tema kontrollitehnikatest. Selline partner oskab
kindlustada, et suhtest põgenemise
idee teile üldse pähe ei tuleks.
Nii saavad igapäevaseks nähtuseks
elus kaaslase tehtud põlgust täis märkused teie pihta. Kindlasti juhib ta teie
tähelepanu tegemata kodutöödele või
siis lausa sunnib teid töid ära tegema.
Nagu ka muude teie suunas salavavate
märkuste korral, on tema lõplik eesmärk oma partneri enesehinnangu
hävitamine – lõpuks hakkategi uskuma, et isegi elementaarsete koduste
toimetustega enam korralikult hakkama ei saa. Kui teil on lapsed, peate
kuulma halvustavaid repliike sellest,
et olete halb lapsevanem. Lõputut
kriitikat loobib ta ka teie välimuse
pihta ja siinkohal ei loe isegi see, kui
olete ka tippmodelli nägu.
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Kui teie arvates puudub partneri etteheidetes igasugune loogika, siis pole
see tema jaoks üldse tähtis. Süüdistuste ning solvangute sisu pole tema
jaoks oluline – tema eesmärk on teid
hävitada. Teie tuju rikkumise nimel
on ta valmis ette võtma konkreetseid
samme. Näiteks püüab ta mustata kõike, mis teid motiveerib. Kui armastate
oma aeda, võib ta „kogemata“ muruniidukiga üle sõita teie lilledest. Kui
armastate lugeda, viskab ta teie lemmikraamatu prügikasti väites, et oligi vana ja kulunud ning sugugi mitte
intelligentse sisuga.
Talle pole probleemiks teie igapäevaellu piirangute seadmine. Võimalik,
et peate katkestama suhted oma sõprade ja sugulastega, kes talle ei meeldi.
Loomulikult eeldab kiuslik osapool, et
tema dikteerib teile kellaajad, kunas
ning kellega võite kusagil käia. Pole
välistatud, et ta ka kontrollib teid varjatult, peab teie käikude kohta päevikut, filmib ja lindistab salaja teie tegemisi. Seda kõike eesmärgiga kogutud
infot teie vastu vajalikul hetkel ära
kasutada.
Ühel päeval saate aru, et sellisele
inimesele polegi võimalik mitte midagi selgitada, põhjendada või panna
teda uskuma fakte. Tunnete, et enam
ei jõua ning ei taha. Otsustate partnerist lahku kolida.
Nüüd algab uus lahing, sest tema
missioon teid hävitada jätkub täiskäigul. Tõenäoliselt ei tee ta seda käraga.
Vastupidi – ümbritsevatele inimestele püüab ta pigem näidata kui hooliv
ning armastav pool tema teie suhtes
oli ning kui õnnetu ta on, et seda kõike
lõpetada soovite. Tema esimene samm
on pingutada selle nimel, et lahkuminek teoks ei saaks. Kui ta tunneb, et
pere kaotamise oht muutub konkreetseks, on ta isegi nõus tegema samme
olukorra leevendamiseks. Talle on
tähtis, et kõik näeksid, kui väga ta
oma perekonna koos püsimise nimel
pingutab.
Väljaspool kodu tahab ta end näidata hooliva armastava pereliikmena.
Temast lahutada soovivat partnerit
hakkab ta aga kaudselt ähvardama.
Oma ähvardused sõnastab ta niivõrd
ebaselgelt, et öeldut on võimalik mitmeti tõlgendada. Kiuslik ekspartner
tahab teid asetada olukorda, kus te
hakkaks end tundma ebakindlalt,
mõistatades pidevalt, mida ta ühe või
teise lausega öelda tahtis.
Nähes, et tema kaudsed vihjed ja
ähvardused ei mõju, muutuvad need
otsekoheseks. Näiteks ütleb ta, et kavatseb nüüd järgmised 15 aastat teie

kiusamisele keskenduda. Räägib kõigile, kui halb inimene te tegelikult olete. Hoolitseb selle eest, et kaotaksite
oma töökoha, reputatsiooni, lähedaste austuse teie vastu. Lõpuks tahab ta
tõenäoliselt ka teie lapsi teie enda vastu üles keerata.
Kui asjad nii kaugele jõudnud, et
lahkuminek on teoks saanud, jätkub
temapoolne kius tihtilugu läbi laste
hooldusõiguse teema. Näiteks püüab
ta laste üleandmise hetkel alati mingisuguseid konflikte tekitada. Sellistel
puhkudel on hea, kui kaasa võtta endale usaldusväärne isik, et vastaspool
ei hakkaks trikke tegema või kui teebki, siis on tunnistaja olemas.
Tunnistaja juuresolek on kiusajale
mürk: sellises olukorras ei saa enam
vanaviisi vabalt märatseda ning oma
endist partnerit halvustada ja kritiseerida. Kiusav osapool punub riidu sageli vaid riiu enda pärast ning
püüab asja väänata ja välja mõelda igasuguseid põhjendamatuid nõudmisi.
Toome näiteks mõned reaalselt välja öeldud ähvardused:
(Tsitaadid raamatust „Ettevaatust,
nartsissist!“ Markku Salo (2009) lk
114, 115.)
„Ma kirjutan sinu peale lõpmata
palju kaebusi kõikvõimalikesse ametkondadesse. Ma lihtsalt ei anna sulle
hetkekski rahu.“
„Hakkan rääkima sinust väljamõeldisi ning süüdistan sind ka su eakate
vanemate ees, kes peavad sinu pärast
kannatama.“
„Ma kaeban sind nii mitu kord kohtusse, et sa murdud.“
„Sa oled hull – ma lasen su hullumajja kinni panna ning võtan lapsed
endale.“
„Ma hukutan kogu me vara – ja mul
täiesti ükskõik, kui ma jään seejuures
paljaks kui püksinööp“
„Ma tapan su ära, tükid valan betooni ja sõidan iga päev neist autoga
üle. Keegi ei saa kunagi teada, kuhu sa
kadusid.“
„Ma käin vähemalt järgmised 15
aastat sulle närvidele ja teen su elu
täielikuks põrguks. Ma tulen isegi
töölt ära, et saaks sind kogu aeg kiusata.“
Sellist olukorda kindlasti keegi
kannatama ei peaks. Pideva kiusu,
ahistava jälitamise või korduvalt praeguse/endise elukaaslase poolt provotseeritud konfliktide korral pöörduge
julgelt ohvriabi, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, piirkonnapolitseiniku või kohest olukorra lahendamist
nõudva situatsiooni puhul helistage
häirekeskusesse (112).

Mida teha
pakendiga?
Kadi Kukk,
Tartu valla keskkonnaspetsialist
Kas teadsid, et Eestis tekib elaniku
kohta u 311 kg olmejäätmeid aastas,
millest u 60% moodustavad pakendid.
Kui pakendid on liigiti kogutud, siis
tuleks need viia avalikku pakendikonteinerisse, neid on Tartu vallas
hetkel 37 ja tuleb juurde. Tartu valla
mõnedes piirkondades aga on võimalik kasutada korteriühistutel
pakendikonteineri ning eramajadel
pakendikotiteenust – eramajadel on
see täitsa tasuta, korteriühistul tuleb
tasuda ainult konteineri rent.
Pakendikoti- ja konteineri teenust
saab kasutada 5 alevikus ja ühes
külas, kokku on sellist võimalust
kasutanud 156 eramaja ja 25 korteriühistut. Teenust saab tellida lehel
www.tvo.ee.
Toon välja teenusega liitunud kortermajad ja eramajad:
Vahi alevik
4
93
Tila küla
13
19
Kõrveküla alevik 4
29
Lähte alevik
1
3
Tabivere alevik
3
5
Äksi alevik
0
7
Nii et tulles alguse juurde tagasi – kui
sorteerid pakendeid, siis on võimalik
oma jäätmekulusid vähendada 60%.
Tasub ju mõtlemist?
Loe pakendikoti teenusest pikemalt
2020. aasta märtsi Kuukirjast!
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MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel. 5345 7403 ja 5340 3583.
Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
OST
Pere soovib osta maja Tartu valda,
hind kuni 90 000. Info tel 5660 2311.
Soovin osta talu, suvilat või maad,
maks. kaugus Tartust 25 km. Kõik pakkumised teretulnud. Tel. 5593 1596.
TEENUSED
Pa kun raamatupidamisteenust
mikro-, väike- ja keskmise suurusega
ettevõtetele. Info tel 527 0461,
airus.airus@gmail.com
Muru niitmine, trimmerdamine,
heki pügamine. Pakume oma teenuseid eraisikutele, firmadele, korteriühistutele. Info tel. 5897 7133.
O ht l i k e p uu d e l a n ge t a m i n e ,
puu- ja hekihooldus, vihmaveerennide puhastus, kõrgtööd, väiksemad veoteenused, muru niitmine eraisikutele ja ettevõtetele.
Töötame ka nädalavahetustel, tasuta
nõustamine. Info: Korrastusraie OÜ,
vahersander@gmail.com, tel. 5364 5833.
Ohtlike puude langetamine, okste
kärpimine tõstukilt, kändude freesimine, hekkide ja viljapuude pügamine. Soovil okste äravedu.
www.arborprof.ee, tel: 5537 638.

www.kunglaauto.ee
SÕIDU- JA PAKIAUTODE REMONT JA HOOLDUS
REHVIVAHETUS JA MÜÜK
KASUTATUD JA UUTE AUTOVARUOSADE MÜÜK

Jääaja Keskuses
muuseumifestival
''Avatud mänguväljad''

OLEME AVATUD
E-R 9.00-17.00
L,P suletud
Tel: +372 506 9671
Tel: +372 5691 0949
e-mail: info@kunglaauto.ee
e-mail: varuosad@kunglaauto.ee

Otsime

REMONDILUKKSEPPA
kaubikute ja sõiduautode
remonttöödeks. Soovituslik
erialane haridus ja vajalik
eelnev töökogemus.
Asume Lähtel.
Kungla Auto
tel. 506 9671
SURVEPESU

Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.

FEKAALIVEDU

Korstnapühkija, oma redel kaasas,
ametliku akti vormistamine.
Info: tel. 5191 6605.

Tel 55 888 11
info@fekto.ee
www.fekto.ee

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise
akti. Tartu vallas tulen
kohale TASUTA!

Kontakt
53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Lõuna-Eesti Toidukonverents on
Lõuna-Eesti
väikeste
ja keskmiste toiduHea toidutootja,
toidupakkuja,
toiduasjaline!
tootjate
suurim
kohtumispaik,
Oled oodatud
juba neljandale
Lõuna-Eesti
Toidukonverentsile -kus
10. novembril
mõtteid
ja kogemusi vahetada ning
Tartus, Eesti
Rahva Muuseumis.
Seekordseks
konverentsi
teemaks onavardada,
KOHALIK TOIT ERIOLUKORRAS
oma
silmaringi
saada infotÕPPETUNNID
JA VÕIMALUSED.
aktuaalsetel
valdkonna teemadel.
Lõuna-Eesti Toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste toidutootjate

Sündmus toimub 10. novembril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
avardada, saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni toimunud

suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja kogemusi vahetada ning oma silmaringi
konverentsidel kohal olnud ca 100 toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat (üle Eesti).

Rohkem infot ja registreerimine Tartu

•

Ürituse
avasõnad ütlebkoduelehel
Roomet Sõrmus, Eesti PõllumajandusÄrinõuandla

Kaubanduskoja juhataja.
•

https://arinouandla.ee/toidukonverents/

Üritust modereerib ja oma restorani "Rock Summer" loo räägib Jüri Makarov,

Registreerimiseks on aega kuni
30.pakkumisel,
oktoobrini!
teenuste
logistilised lahendused, e-poed talutoidu, tooraine

Kivitalu peremees.
•

Ettevõtjad jagavad kogemuslugusid eriolukorra ajast, sh uudsed lähenemised
kliendini viimiseks. Laval kuus (6) põnevat ettevõtjat, kes konverentsi esimese
poole lõpetavad paneeldiskussiooniga.

10.10-25.10.2020
www.jaaaeg.ee
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
ALEKSEI GORNOV
MARKUS REISALU
STEFAN ILVES
RAGNAR SPIEGEL
TREVON PEDRAS
MELISSA OLESK
RAGMAR RULLI
LAURA LING
LOREEN TAGEL
ADELI MIKK
RALF STEFEN
RATMANOV
JASPER LAUR
ERIK SISASK
ARON ŠVETSOV
LUKAS SEBASTIAN
JÜRMA

03.08.20
13.08.20
02.09.20
04.09.20
07.09.20
07.09.20
08.09.20
08.09.20
09.09.20
11.09.20

Asta, Tiia, Marju,
Karmen, Lea!
Palju päikest päevadesse,
tähesära õhtutesse,
tervist tublit ja tugevat!

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Väägvere Pasunakoor ootab
kollektiiviga liituma
uusi pillimängijaid!
Sel suvel sai Väägvere Pasunakoor 181-aastaseks.
Pasunakoor osaleb Tartu valla üritustel ja üle Eesti
erinevatel puhkpillifestivalidel ning muudel üritustel.
Mängime nii tantsuks kui ka kontserdil. Oodatud on
erinevate puhkpillide mängijaid, lisaks ootame
kollektiiviga liituma löökpillimängijat.
Proovid toimuvad esmaspäeviti Kõrvekülas.

16.09.20
18.09.20
18.09.20
23.09.20

Kontakt:
Egle Nõmmoja, tel. 5665 5944
Kersti Perandi, tel. 5857 9340
e-post: vaagvere.pasunakoor@gmail.com

28.09.20

Äksi Segakoor

21. oktoober
Kallis juubilar

ootab oma lustlikku seltskonda
uusi liikmeid! Eriti rõõmsad
oleme meeslauljate üle!

Evi Kõõra
Sinikülas!

Aastaid pikki ja ilusaid,
päevi palju ja toredaid!
Rõõmu, tervist, õnne ja rahu,
kõik meie soovid sõnadesse ei mahu!

Äksi Segakoor alustab sel hooajal kauni
Saadjärve kaldal 61. hooaega. Esinetakse Äksi
aleviku ja Tartu valla üritustel, paar korda aastas
võetakse ette ka esinemisi ja ühisreise
kaugemale.
Info: Kristi Saksing, tel: 503 2658.

Sind õnnitlevad 85 a. juubeli puhul
Aime ja Vahur

Meie hulgast
lahkunud
JAAN KIVI
27.04.1944–01.09.2020
SIRJE JUUS
31.03.1953–13.09.2020
MALLE RANNE
31.03.1940–18.09.2020
KOHTUMISÕHTU VEDU RAAMATUKOGUS
VLADIMIR POPOV
K 28.okt kl 19.00
27.05.1950–20.09.2020
ENDLA KOORT
07.12.1936–23.09.2020 4 X4 REISIDE PARIMAD
RAISSA AKKUZINA
28.07.1925–24.09.2020
PALAD
LUI KOSSO
KÜLLA TULEB VÄINO LAISAAR
04.09.1948–26.09.2020
Info tel: 7 497 923. Üritus on tasuta

Lähte Ühisraamatukogus
20. oktoobrist kuni 26. novembrini 2020

Tarbeklaas

Killuke ilu igas argipäevas
Näitus on korraldatud Tartu Ülikooli
kultuurikorralduse magistrantide
Galina Tubina ja Marianne Pruksi

KOHTUMISÕHTU
VEDU RAAMATUKOGUS
Kolmapäeval, 28.oktoobril
kell 19.00

4X4 REISIDE
PARIMAD PALAD
KÜLLA TULEB VÄINO LAISAAR
Info tel: 7 497 923. Üritus on tasuta!

Äksi Segakoor 16. augustil
Äksi avatud õuedel esinemas

TAGAKÜLG

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

Ajas muutuv kultuurikalender on leitav aadressil: www.kultuurikava.ee
NB! Kõik soovijad saavad oma sündmuse kalendrisse ise märkida. Loo konto, logi sisse ja lisa
sündmus! Siis ei ole vaja eraldi Kuukirjale sündmusest märku anda. PALUN PANNA TÄHELE, et
olenevalt olukorrast seoses COVID-19 viirusega VÕIVAD ÜRITUSED ÄRA JÄÄDA.

OKTOOBER 2020 – NOVEMBER 2020
Alates
3. okt.
13. okt.–
25. okt.
20. okt.–
26. nov.
20. okt.
17.00
23. okt.
11.00
23. okt.
13.00
23. okt.–
24. okt
24. okt

Äksi alevikus olevas Galerii No 1 avatud maalikunstniku ja skulptori EERO IJAVOINENI NÄITUS „MEELELIIGUTUSE PUNKT.“
Jääaja Keskuses muuseumifestival „AVATUD MÄNGUVÄLJAD“.
Info: www.jaaaeg.ee.
Lähte ühisraamatukogus avatud näitus
TARBEKLAAS. KILLUKE ILU IGAS ARGIPÄEVAS.
Õhina Õpitoas töötuba ISIKUPÄRANE MANDALA. Juhendaja
Marika Maramaa. Sobib kõigile, oodatud on ka lapsed. Osalustasu 20.-, reg: kristakaremaa@hotmail.com.
KOHTUMINE 20. AUGUSTI KLUBI LIIKME
ANTS VEETÕUSMEGA Laeva Raamatukogus.
FILM „TIM THALER EHK MÜÜDUD NAER“ Maarja-Magdaleena
rahvamajas. Pilet 4.-/3.50.
TARTUMAA LOOMETALGUD „Koos loome homse Tartumaa!“
Täpsem info: https://vunkimano.ee
EESTIMAA RAHVAMAJA PÄEV. Saab vaadata sotsiaalmeedias
otseülekandeid rahvamajades toimuvast, veebi vahendusel toimub ümarlaud jpm.

24. okt
15.00
24. okt
18.00
26. okt
18.00
28. okt
19.00
29. okt
13.00
29. okt
19.00
30. okt
19.00
31. okt
13.00

Pühajärve koduteater ja Rukki Narrid esitlevad Erlen Kollomi
näidend OSKAR Laeva kultuurimajas. Pilet 5 €.
HELIKRISTALLID Maarja-Magdaleena rahvamajas. Pilet 5.-

7. nov
17.00
14. nov
18.00
19. nov
11.00
21. nov
11.00

KONTSERT-AKTUS „150 AASTAT LAULUTEEL“
Maarja-Magdaleena segakoori 150 aastapäeva aktus.
KONTSERT Maarja-Magdaleena rahvamajas. Esineb Kaunimate
aastate vennaskond. Pilet 15.-/12.KOHTUMISHOMMIK KURSI KIRIKUÕPETAJA ESA LUUKALAGA
Laeva Raamatukogus.
Maarja-Magdaleena rahvamajas KABETURNIIR.
Info tel 5814 4839.

ÄKSI ALEVIKU KOGUKONNA KOOSOLEK „PLAANIME TALVISEID ÜRITUSI“ Äksi raamatukogu majas. Info tel 5627 0280.
Kohtumisõhtu Vedu raamatukogus „4X4 REISIDE PARIMAD
PALAD“. Külla tuleb Väino Laisaar.
Elistvere raamatukogus kohtub lugejatega PIIRKONNAPOLITSEINIK KADRI KROONBERG.
LAEVA MÄLUMÄNG – II ETAPP Laeva kultuurimajas. Lisainfo:
kultuur@laeva.ee või 53482100.
Loomeviis esitleb Alexela loomelaval: TEELE TAMMETI KONTSERT „MINA JÄÄN“. Pilet 5.MINERAALVÄRVI TÖÖTUBA Laeva kultuurimajas. Juhendaja
Pirgit Nõgel (ReDisain WorkShop). Osalustasu 15.Reg tel. 5348 2100 või kultuur@laeva.ee.

LÄHTE
ELISTVERE

MAARJA-MAGDALEENA
ÄKSI

VEDU

KÕRVEKÜLA

LAEVA

