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SEEKORD LEHES:

Kuidas on möödunud
eriolukord politseile
ja vabatahtlike
patrullidele?
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avab taas uksed
Liivika Harjo
Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski

Kindlasti on vallalehe lugejate hulgas neid, kes mäletavad aegu, kui veski oli üks nendest kohtadest kiriku ja
kõrtsi kõrval, kus külarahva ja ümberkaudsete külade
elanikega kokku saadi ja torts juttu puhuti. Nii oli ka
Võivere veskil käimisega, ikka võis seal trehvata kedagi,
keda polnud ammu näinud. Sellest ajast, kui viimati Võiveres veskil käidi, on möödas aga üle 60 aasta.
Nüüd on põhjust taas Võivere
veskisse tulla. Sedapuhku on tulemise põhjus seotud veelgi kaugema sündmusega – 1827. aasta
hilissuvel võttis Wilhelm Struve suuna Simunast just Võivere
tuuleveski suunas, et mõõta Simuna-Võivere baasijoon, mis on
osa aastatel 1816-1855 teostatud
meridiaanikaare mõõtmisest.
Just sellest maailma teadusajalugu muutnud tööst Võivere veski kolmele korrusele
üles pandud näitus jahvatabki.
Temaatiliste puslede, doominode ja muu põnevaga saavad ka
pere kõige väiksemad liikmed
esmateadmised meie kandis
toimunud ettevõtmisest. Lisaks
Struve geodeetilise kaare mõõtmisele keskendub näitus veel ka
Võivere küla ja mõisa loole ning
räägib ka teistest siinkandis
elanud ja toimetanud 19. sajandi suurmeestest, kellel oli kaare
mõõtmise või Wilhelm Struvega

isiklik seos.
Võivere tuuliku rekonstrueerimine on olnud väga pikk töö.
Just sellel kevadel möödub kümme aastat mittetulundusühingu Võivere Tuuleveski esimese
projekti kirjutamisest. Nende
aastate jooksul on esitatud üle
30 taotlusavalduse erinevatesse
fondidesse ja meetmetesse.
Võivere tuuliku rekonstrueerimist Struve kaare külastuskeskuseks on toetanud EL
LEADER-programm,
VäikeMaarja vallavalitsus, Kohaliku
omaalgatuse programm, Eesti
Kultuurkapital ja mittetulundusühing Võivere Tuuleveski. Ehitustöid on teostanud OÜ Restaure, OÜ Muinassepp, Verx
Rakvere OÜ, Isovent Ehitus OÜ
ja Ohutuskontrolli Keskus OÜ.
Näituse kujundas Exporabbit ja
ehitas Linex OÜ. Väiksematel
töödel on vabatahtlikuna osalenud mitmed head inimesed,

Kodus on igav?!
Külasta ajaloolisi
objekte koduvallas.

VÕIVERE TUULEVESKI
AVAB UKSED ALATES
12. JUUNIST JA ON
SUVEPERIOODIL AVATUD
REEDEST
PÜHAPÄEVANI KELL
12-17, MUUL AJAL AINULT
ETTETELLIMISEL.
VESKI KOLMEL
KORRUSEL ASUV NÄITUS
PAKUB TEGEVUST NII
VÄIKESTELE KUI KA
SUURTELE.
LISAKS
ENESEHARIMISELE
PAKUB VÕIVERE
TUULIK TEMAATILISES
INTERJÖÖRIS
SEMINARIRUUMI
KUNI 12-LIIKMELISELE
SELTSKONNALE.
tehnikaga on toetanud oma küla
ja naaberkülade mehed. Võivere
tuuliku ja Struve kaare teemaliste meenete ostmisega on ettevõtmist toetanud mitmed sajad
lahked inimesed.
Aitäh kõigile, kes on panustanud Võivere tuuliku rekonstrueerimisse ja näituse loomisse! Selleaastane eriolukord ei
võimalda korraldada meil tänuüritust, seepärast peame ootama paremaid aegu, et teie kõigiga koos veeta üks tore päev ja
rõõmustada koosloodu üle.
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Võõrliigid
aias? Hoia
neid aias!

Võivere tuuleveski 2020. aasta kevadel.
Foto Kalev Viiksaar

Intervjuu Aasta
Põllumehe
nominent Mart
Kullamaaga:
Uuendusmeelne
mesinik toodab
aastas ligi
poolsada tonni
mett
AASTA
AUSTRAALIAS:

„Ma ei saa tuua esile
ühtegi nii tugevalt elu
muutnud, väärtuslikku
kogemust kui seda oli
Austraalia.“

L
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Emumäe vanas karjääris asuv lõkkekoht. Foto Ene Preem

Matkaradadel ja külastusobjektidel viibides
hooli looduse heast käekäigust

K

Valle ja Aimar Tedre Rakveres kuldpulmapaaride austamisüritusel. Foto Ain Liiva
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Struve kaare teemaline näitus veski teisel korrusel. Foto Liivika Harjo

Kuldpulmapaare oodatakse
endast teadma andma

ääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu LääneVirumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel täitunud või täitumas tänavu 50
abieluaastat.
Sündmusele oodatakse kõiki paare, kellel sel aastal täitunud
või täitumas 50-nes või 5-aastase sammuga (55, 60, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Ootame lähedasi ja sõpru austamisüritusele kirja panema oma
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi, andes nendest paaridest teada hiljemalt 5. augustiks e-postile ingrid.parnamae@virol.ee või telefonil
5304 0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamisüritus juba üheksandat korda ning leiab esialgsete plaanide kohaselt aset 4. septembril kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
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oroonaviirusest tingitud
eriolukord on toonud
inimesed õue liikuma ja
muutnud erinevad matkarajad looduses liikujate seas
väga populaarseteks. Suure külastatavusega on ka Äntu matkarajad ja Emumägi koos vaatetorni, seiklus- ja matkaradadega.
Äntu järvede ääres saavad
matkajad liikuda erineva pikkusega, viitade ja infotahvlitega
tähistatud radadel, jalgu puhata,
lõket teha ja grillida selleks ettenähtud kohtades – Sinijärve
telkimisplatsil ja Punamäel.
Emumägi pakub külastajatele
erinevaid tegevusi: saab jalutada
kultuuriseltside alleel, turnida
seiklusradadel, nautida vaate-

tornist kauneid vaateid, liikuda
erineva pikkusega matkaradadel ja infotahvlitelt ümbritseva
looduse kohta teadmisi ammutada. Pikniku pidamiseks ja grillimiseks on kännuonni, päikesetõusuonni lähedale ja vanasse
karjääri rajatud grillrestidega
lõkkeasemed.
Eriolukorrast tingituna on
Emumäel asuv infopunkt maikuus suletud ja seetõttu saavad
kõik huvilised vaatetorni külastada tasuta.

LOODUSES LIIKUDES
TASUB MEELES PIDADA

Tekkinud prügi tuleb loodusest
endaga alati kaasa võtta ehk järgida põhimõtet „Kõik mille jak-

sad loodusesse viia, selle jaksad
ka tagasi tuua!“
Koduses majapidamises tekkinud jäätmete koht ei ole puhkekohtadesse paigaldatud prügikastides ja -konteinerites.
Mootorsõidukitega võib liikuda ning neid parkida ainult
selleks ettenähtud teedel ja
parklates.
Lõkke tegemiseks kasuta ainult ettevalmistatud lõkkekohti!
Kõike seda järgides näitad,
et hoolid nii looduse heast käekäigust, kui ka nendest inimestest, kes tagavad matkaradade ja
külastusobjektide korrasoleku.
Ene Preem
arendusnõunik

MINU EMA ON
MAAILMA PARIM:
koolilapsed
räägivad oma
emadest
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„Vahel olen prükkar,
siis sibi. Vahel ka
kontoripreili“
- kalmumeister
Mirjam kesküla

15
Loe internetis

www.v-maarja.ee
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Vallavanem 22. aprillil Lurichi 144. sünniaastapäeval austust
avaldamas. Foto Kristel Kitsing

Fotod Kristel Kitsing

Väike-Maarja vallavalitsus tänab OG Elektra ASi omanikku Oleg
Grossi kingitud näomaskide eest (2500 tk). Suur tänu LääneViru mõjukaimale inimesele eriolukorra ajal toetusõlga pakkumast! Kingitud kaitsemaske saavad kasutada Väike-Maarja lasteaiad ja koolid ning sotsiaaltöötajad. Sotsiaaltöötajate kaudu
jõuavad need ka paljude peredeni.
Väike-Maarja vallavalitsus tänab ettevõtet Mars Multisales Baltics magusa toetuse eest. Maitsvad Bounty šokolaadibatoonid,
M&Ms Salted Caramel kommid, Twix bites šokolaadiampsud,
Twix White šokolaadibatoonid ning Airwaves närimiskummid
jõudsid ettevõtja poolt vallavalitsusse ja jagati kolmes hooldekodus, kiirabibrigaadis ning kahes päästekeskuses ja eesliini
töötajatele laiali. Paljudele raskel ajal on iga südamest tehtud
tegu äramärkimist väärt! Aitäh!
Väike-Maarja päästekomando soovib avaldada tänu VäikeMaarja vallavalitsusele magusa üllatuse eest!

Kiidame tegijat!
On palju ameteid, mis jäävad tunnustamata ja harva saavad positiivset tagasisidet oma tööle. Sooviksin omalt poolt tänada ja
teha sümboolse kummarduse Simuna kalmistumeistrile. Käin
antud kalmistul vanemate inimeste tellimusel hooldamas nende
omaste hauaplatse ja ei ole vahet kas on kevad, suvi või sügis –
kalmistu on väga hästi hooldatud ja tööriistu on jagatud nii, et
neid ei ole vaja kaugelt tuua ning neid on piisavalt. Veel kord
tänud ja kummardus teile ning jaksu edaspidiseks!
Annika Sulkinoja

HUVITAV
Osale kodukokkade retseptivõistlusel
Leiuta ja valmista Põhja-Eestis kasvanud või valmistatud toorainest toit, jäädvusta protsess, pane retsept ja lugu kirja ning
saada konkursile – osalejaid ootab võimalus näha oma retsepti
valmivas kokaraamatus ja võtta osa kokakunsti töötubadest!
Sel kevadel on meil kõigil tulnud palju aega kodus veeta.
Toiduvalmistamine on tore võimalus midagi koos perega ette
võtta. Võib-olla oleme avastanud metsaradu, kus korjata kevadel ka midagi head ja tervislikku oma toidulauale. Põhja-Eesti
kohaliku toidu võrgustiku meeskond kutsub kõiki toiduhuvilisi
osalema kodukokkade retseptikonkursil ja avastama põnevaid
Põhja-Eesti maitseid.
Kandideerima sobivad kõik suure armastuse ja pühendumusega valmistatud toidud, milles on:
·Kasutatud Põhja-Eestis kasvatatud toorainet
·Puhtast loodusest varutud värsket söödavat – kase- ja pärnalehed, pungad, põdrakanep, nõges, nurmenukk, kuuse- ja männikasvud, naat, võilill, karulauk jms
·Põhja Eesti toidukultuuri pärandit
·Tervislikkust
·Fantaasialendu ja loomingut
Tingimused: http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/meie-margis/retseptikonkurss-2020
Tööde esitamise tähtaeg on 20. mai. Kõik, kes saadavad tingimustele vastava konkursitöö, saavad osaleda 2021. aastal talvistes kokakunsti töötubades. Parimad retseptid avaldatakse
Põhja-Eesti toidu kokaraamatus.
Lisainfo: Maren Rits, maren.rits@rmk.ee, 503 8848.

Vallavanema veerg

E

riolukorra tõttu oli aprill veidi naljavaesem
tavalisest, kliima tõttu
kevad oluliselt pikem.
Minul on päris raske ette kujutada, kuidas suurlinnade kortermajade elanikud suudavad
nn kampaaniaga Püsi kodus!
hakkama saada. Maal ei alga
kodu korteriuksest, vaid on oluliselt suurem: maja, kuur, saun,
murulapid ja aiamaa. Eks paljudel linnaperedel on ka nn oma
nädalavahetuse kodu. Üks minu
linnas elavatest tuttavatest rääkis, et eriolukorra ajal oli tal
oma autole lihtsam kortermaja
eest parkimiskoht leida. Kus siis
teised olid? Vanavanematele ju
külla ei soovitatud minna. Tõenäoliselt nii mõnedki hakkasid
kodukontorite
kevad-suvekodu inimesteks. Kas pandeemia suudab ka muuta senist
linnastumise trendi? Mingil
määral kindlasti. Kuid kas linnastumine jätkub peale eriolukorra lõppemist või toob tänane
situatsioon välja ühe linnastumise riski: suur sotsiaalsete
kontaktide arv on heaks keskkonnaks viiruse levikul inimeselt inimesele.
Õnneks saame rääkida aprillikuu lõpus eriolukorrameetmete
vähendamise vajadusest ja nn
väljumisstrateegiast, mitte vastupidi. Nii vabariigi valitsusel,
kohalikel omavalitsustel, erinevatel organisatsioonidel (sh
PPA, PA ja Terviseamet) kui ka
kõigil üksikisikutel tuleb mõistlikult tegutseda, et luua kindlustunne vältimaks COVID-19
viirushaiguse „teist lainet“. Kui
sisemine punane ohutuli ei vilgu, siis kipume kiiresti unustama nii 2+2 reegli kui ka tihedama
kätepesu ja desinfitseerimise

vajaduse. Loomulikult annab
nakatumisnumbrite vähenemine meile kõigile julgustunnet
rohkem liikuda ja sotsiaalselt
suhelda. Viirusehirmus oleme ju
ise reguleerinud oma käitumist
ning viirusega nakatunute hulk
on olnud väike. Matemaatiline
eksponentfunktsioon sai uuesti
selgeks, kuid selle kõvera võrrand ei kestnud Eesti viirusesse
nakatanute arvu iseloomustamiseks kaua. Tänases maailmas
ei ole Eesti üksi ning niikaua
kui on probleem teistes riikides
olemas, seni on selle võimalik
levik ka peaaegu igas Eesti külas olemas. Kodus olles me ju
viirust suure tõenäosusega ise
välja ei mõtle ning see saab tulla
sisse ikkagi väljastpoolt. Kas silt
„Sissesõit ainult Käsmu (ükskõik mis küla nimi) elanikele“
aitab? Teatud aja küll. Kuid täna
ei suuda külakogukond ennast
täielikult ära majandada. Loomulikult võib külaelanik heita
pilgu Naiskodukaitse kodulehel
olevatele soovitustele koduste
varude (toiduained, hügieenitarbed, ravimid, patareid) kohta ning nende soovituste alusel
enne kriisi vajalikud ostud sooritada. Kuid need saavad ikkagi
otsa. Toidu, muud esmatarbe
ja ka ehituskauplused asuvad
keskustes ning varem või hiljem tuleb linna sõita (olgu siis
mask ees või ilma selleta) ning
siis võivad jõuda maailma teises
otsas alguse saanud probleemid
ikkagi kohale.
Osaliselt aitab OTT - Otse
Tootjalt Tarbijale. Eriolukorra ajal on mitmed ettevõtjad
mõelnud läbi uued võimalused.
Lääne-Viru Arenduskeskuse interneti kodulehekülg (täieneb
pidevalt) võimaldab saada üle-

vaate meie piirkonna kohaliku
toidu pakkujatest. Meie vallast
on seal vähemalt viie ettevõtja
andmed, kellelt saab osta erinevaid toiduaineid. Nii koroonakriisist väljumiseks kui ka kogukonnamudeli paremaks töös
hoidmiseks, on meil kõigil võimalus kasutada kohalike ettevõtjate toodangut ja teenuseid.
Kui „kuumad“ meditsiinilised näidustused ja isolatsioonimeetmed mööda saavad, siis ettevõtluskeskkonnas toimunud
seisaku tagajärjed alles hakkavad kuumaks minema. Töökoht
või sissetulek peab ju kõigil
olema. Kütuseaktsiisi langetamisest võib ju autokütus odavam olla, kuid paagitäis autokütust on ikkagi oluline väljaminek. Iga omavalitsuse jaoks
ülioluline teema on töökohtade
olemasolu piirkonnas. Esiteks
sõltuvad ju sellest omavalitsuse tulud ning mida rohkem on
tööpuudust, sest suuremad on
sotsiaalvaldkonna kulud. Juba
aprilli lõpuga on näha, et üksikisiku tulumaksu laekumine on
vähenenud. Vallavolikogu võttis
vastu eelarve konservatiivselt.
Jaanuaris kuni märtsini olime
igati plussis ning tõenäoliselt
alates juunikuust tekib üksikisiku tulumaksu alalaekumine.
Kogu aasta miinuse suurust on
raske prognoosida, kuid võrreldes eelarvega võib see olla suurusjärgus 350 000 eurot, millele
võivad lisanduda saamata jäänud tulud ca 150 000 eurot.
Riigikogu kinnitas I riigi lisaeelarve, milles nähakse ette 180
600 eurot Väike-Maarja vallale
tulubaasi stabiliseerimiseks ja
eriolukorrast tingitud lisakulude katmiseks. Kindlasti on see
leevendus, kuid ei kata kogu

miinust, mis meil võib aasta lõpuks tekkida.
Kui majanduskeskkond on
keerulises seisus, siis on just
avalikul sektoril oluline roll
majanduslanguse
leevendamisel läbi investeeringute. Ka
investeeringute tegemine majanduslanguse perioodil on
odavam (pakkujaid rohkem
ning eraettevõtluses investeeringunõudlus väiksem). Seega need omavalitsused, kes ei
ole ennast eelnevalt n-ö lõhki
laenanud, saavad võimaluse
vajalikke investeeringuid odavamalt teha. Ka riigikogu andis
sellele lisatõuke läbi lisaeelarve. Oluline toetus riigikogult
on meie teedele. Kui tavaliselt
saame keskvalitsuselt kalendriaastas 360 000 eurot teede
toetusraha, siis 2020 aastal on
see summa kokku kaks korda
suurem (725 000). Loomulikult
on kohalikele teedele kokku
vaja veelgi suuremat rahalist
panust, kuid kindlasti on see
tõus oluliseks abiks. Ka VäikeMaarja vallavalitsuse poolt esitatud Ebavere tööstustsooni juurdepääsu parendamise
taotlus kiideti heaks ning selle
kaudu panustatakse koostöös
keskvalitsusega ligikaudu 150
000 Kaarma ettevõtluskeskkonda. Meie omavalitsuse investeeringute jaoks on riigikogu ette näinud 430 000 eurot
lisatoetust ning nüüd tuleb
Väike-Maarja vallavolikogul otsustada, milline on selle summa
eest tehtav investeering ning
kui suur on vajalik omaosalus.
Kuna nii mais kui ka juunikuus on avalikud üritused keelatud, siis jäävad ära Georgi
Kange, Lurichi sünnipäevajooks, Pandivere Päev, maakaitsepäev ning avalikud jaanituled.
Kui piirangud Su vererõhu kõrgeks ajavad, siis võta rahulikult.
Selle aasta aprill möödus nii, et
me südamekuust ei rääkinud.
Loodan, et saame südamest
heas mõttes rääkida 2021. aastal, kuid ka südamest-südamesse kogu aeg. Pikk kevad
hakkab jõudma hetke, kus koduaiad on „lille“ löödud ning umbrohuta ja joonsirgetel peenardel hakkavad kasvama erinevad
köögiviljad.
Naudi kevade värkust ning
nakata sõpru naeratustega või
siis
„tervisekõnnihaigusega“.
Politseiprefekt Tarvo Kruup
andis mõistlikku nõu eriolukorra jaoks: „Mõtle oma tegevused
mõistlikult läbi, käitu vastutustundlikult ja ära lase veel jalga
sirgu!“
Indrek Kesküla
vallavanem

Algatus Helista eakale lähedasele! kutsub üles endast märku andma

K

odanikuühendused
MTÜ
Jututaja
ja
Peaasi.ee
kutsuvad
endast teada andma
eakatel ja eakatest, kes vajavad praegusel kriisiajal emotsionaalset tuge ja seltsi. Ühendused soovivad nii pakkuda
leevendust eakate sotsiaalsele
isoleeritusele ning tuge vaimsele tervisele.
Kui tavapäraselt pakub MTÜ
Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildastele
eakatele noori peamiselt keskkooliealisi seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta,
üksteiselt õppida, siis kriisiajal
on vahetud kohtumised asendunud telefonivestlustega.
Uuringudki näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on
suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda
sõprade ja lähedastega, kui nad
seda teevad. Erinevatel põhjustel ei ole see alati aga võimalik
või suhtlus vajalikul määral tähenduslik. Kriisiaeg võib selle

Foto Daria Nepriakhina

puuduse varasemast enamgi
esile tuua.
Seepärast ootab Jututaja endast märku andma eakatel või
eakatest, kes soovivad, et neil
oleks keegi, kellega aegajalt
igapäevastel teemadel vestelda
ja üksiolekut ning kriisist tulenevat negatiivsust unustada.
„Mõnusad ja tähendusrikkad
vestlused annavad inimesele
turvatunde – tunde, et ta on
kellelegi vajalik. Vestlused aita-

vad hoida mõtted eriolukorraga
kaasnevalt peamiselt negatiivselt uudisvoolt eemal ja turgutada mõlema kõneosalise emotsionaalset tervist,“ täpsustas
MTÜ Jututaja asutaja ja juhatuse
liige Katre Liiv.
Vanusest sõltumata on vaimse tervise eest hoolitsemine
oluline kogu aeg. Keerulistes
olukordades, nagu praegune
kriisiolukordki on, võivad erinevad vaimse tervise häired või-

menduda või ka esmakordselt
ilmneda. „Lisaks heale unele,
füüsilisele aktiivsusele ja regulaarsele toitumisele on positiivne suhtlemine meie vaimse tervise peamiseks alustalaks,“ ütles
Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa
Oidermaa.
Telefoniseltsilist
soovivad
eakad saavad endast teada anda
helistades telefonil 5683 0646
või e-posti aadressil jututaja@
jututaja.ee.
Tuge ja nõuandeid vaimse
tervise teemadel jagavad Peaasi.ee nõustajad: https://peaasi.
ee/kysi-noustajalt/.
Algatusega Helista eakale lähedasele! saab tutvuda Jututaja kodulehel www.jututaja.ee/
helista-eakale-lahedasele. Algatus sai hoo sisse märtsi keskpaigas ning seda veavad eest
MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee.
Katre Liiv
MTÜ Jututaja asutaja
ja juhatuse liige
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2020. AASTA 5. MAIL – 5868

Vallavalitsuse istungid
VALLAVALITSUSES 01.04.2020
KATASTRIÜKSUSE OMANDAMINE

•otsustati omandada tasuta kinnistu koosseisu kuuluv
transpordimaa asukohaga Müüriku küla, Vesioru-Pandivere tee,
pindalaga 3367 m2.
ERASTAMISMENETLUSE
LÕPETAMINE JA HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE VÕIMALIKKUS

•otsustati lugeda isik erastamisnõudest loobunuks ning
lõpetada ehitist teenindavast
maast moodustatud Põllulille
katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamise menetlus
Määri külas;
•jäeti hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Põllulille katastriüksus riigi omandisse;
•kinnitati Põllulille katastriüksuse maa maksustamishinnaks 410 eurot;
•määrati Põllulille katastriüksusel asuva elamu eeldatavaks
püsimisajaks 30 aastat.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHAAADRESSI JA SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE

Ebavere
külas
•määrati
asuva Rajakese katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Rajakese, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Selgeveere, sihtotstarbega maatulundusmaa.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE

lihtmenetluse•kinnitati
ga hanke „Väike-Maarja valla
asfaltteede ja tänavakatete remont“ edukaks pakkujaks osaühing ÜLE.
lihtmenetlusega
•kinnitati
hanke „Kaltsiumkloriidi tarne“
edukaks pakkujaks AS Taproban.
RAIELUBADE VÄLJASTAMINE

•nõustuti Väike-Maarja alevikus Energia tn 15 kinnistul ühe
arukase maha võtmisega;
•nõustuti Väike-Maarja alevikus Kolde tn 12 ühe kuuse maha
võtmisega.
PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE

•nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega asukohaga Varangu küla,
Nirgi.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE

•nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kahele taotlejale kokku summas 320 eurot.
KOMISJONI MOODUSTAMINE

•moodustati projekti „Hoovid
korda!“ taotluste menetlemiseks
komisjon koosseisus: esimees
Indrek Kesküla; liikmed Kaarel Moisa, Leie Nõmmiste, Villo
Müürsep ja Ene Preem.
HAIGUSHÜVITISE MAKSMISEST

•peatati Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt makstava haigushüvitise maksmine teise ja
kolmanda kalendripäeva eest
kuni eriolukorra lõppemiseni.

VALLAVALITSUSES 08.04.2020
HANKEPLAANI KINNITAMINE

•kinnitati vallavalitsuse 2020.
aasta hankeplaan.
ÜÜRI MUUTMINE

•vähendati ajutiselt Woodbenders OÜ-le üürile antud viilhalli (Tamme 6/2, Väike-Maarja
alevik) üüri 2020. a märtsikuus
50%, aprillikuus 75% ja maikuus
75% vallavalitsuse 21.08.2019
korralduses nr 607 määratud
üüri hinnast.

HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE

•kinnitati edukaks pakkumuseks FIE Hannes Kõvask pakkumus valla asutuste küttepuude
(kokku 355 rm) tarneks 2020. a,
pakkumuse maksumusega 11 715
eurot.
KATASTRIÜKSUSTELE
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

Maareformi seadusele tuginedes ning Maa-ameti peadirektori 04.12.2019 korralduse
nr1-17/19/3147 „Katastriüksuste
moodustamine“ alusel korraldas
Maa-amet maareformi lõpuleviimise eesmärgil 2019. aasta
lõpus reformimata maatükkide kaardi alusel masskandega
maakatastrisse kandmise. Väike-Maarja valla territooriumil
registreeriti 30.01.2020 maakatastris masskandega 243 katastriüksust. Moodustatud katastriüksused on maareformi seaduse
mõttes jätkuvalt riigi omandis
olev maa, mille omandiõigus on
välja selgitamata.
•määrati korralduse punktis 1
nimetatud katastriüksuste sihtotstarbeks transpordimaa 100%;
•määrati korralduse punktis 2 nimetatud katastriüksuste
sihtotstarbeks üldkasutatav maa
100%;
•määrati korralduse punktis 3
nimetatud katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa 100%.
ARVAMUS MAA RIIGI
OMANDISSE JÄTMISE KOHTA

•nõustuti korralduses märgitud katastriüksuste riigi omandisse jätmisega.
ELURUUMI ÜÜRILEPINGU PIKENDAMINE

taotlejale Triigi
•nõustuti
külas asuva eluruumi kasutamiseks isikuga sõlmitud üürilepingu tähtaja pikendamisega
kuni 14.04.2021;
•määrati üüri suuruseks 60
eurot kuus, millele lisanduvad
kõrvalkulud.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMINE

•otsustati müüa kirjalikul
enampakkumise Osta.ee keskkonnas vallale kuuluv: T-150 järelkäru, alghinnaga 1500 eurot;
tihendusrull (tapp-rull), alghinnaga 3900 eurot; mõtteline osa
(174/6960)
garaažikompleksi
kinnistust, garaažiboks nr 16,
asukoht Tare tn 13, Väike-Maarja
alevik, pindala 2187 m2) alghinnaga 1500 eurot.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

•väljastati ehitusluba Energiapartner OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga
Pandivere küla, Pandivere päikesejaam 1, Pandivere päikesejaam 2, Pandivere päikesejaam 3,
Pandivere päikesejaam 4;
•väljastati ehitusluba hoone
laiendamiseks asukohaga Määri
küla, Uustalu.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE

•otsustati tasuda osaliselt
OÜ
Jõgeva
Sotsiaalkeskuse
„Elukaar“ kohatasu maksumus
taotlejale arvete alusel kuni 150
eurot ühes kalendrikuus, alates
01.04.2020 kuni 30.06.2020;
•otsustai tasuda osaliselt OÜ
Jõgeva Sotsiaalkeskuse „Elukaar“ kohatasu maksumus taotlejale arvete alusel kuni 271,95
eurot ühes kalendrikuus, alates
01.05.2020 kuni 31.03.2021.
TUGIISIKUTEENUSE LÕPETAMINE

tugiisikuteenuse
•lõpetati
osutamine ühele õpilasele alates
01.04.2020.

HOOVID KORDA TOETUSE
ERALDAMINE

•eraldati „Hoovid korda“ projektidele toetust alljärgnevalt:
1) Väike-Maarja vald, Vao
küla, Pargi tn 7 korteriühistu projektile summas 2482,79
eurot;
2) Väike-Maarja vald, VäikeMaarja alevik, Tamsalu mnt 2
korteriühistu projektile summas
770,10 eurot;
3) Väike-Maarja vald, VäikeMaarja alevik, Ravi tn 2 ja Ravi
tn 4 korteriühistute ühisprojektile summas 6000 eurot;
4) Väike-Maarja vald, Triigi
küla, Kukerpuu korteriühistu
projektile summas 1477,50 eurot.

VALLAVALITSUSES 15.04.2020
SOTSIAALTEENUSE KOMPENSEERIMINE

asuvate Pähkli ja Kopli katastriüksuste
ümberkruntimise
tulemusena
moodustatavate
katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Pähkli, Mõisamaa küla, sihtotstarbega elamumaa ja Kopli,
Mõisamaa küla, sihtotstarbega
maatulundusmaa.
LIHTMENETLUSEGA
RIIGIHANKE TULEMUSED,
KAARMA TÖÖSTUSALA

• tunnistati kõik pakkumused
(21) hankedokumentides toodud
nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks
Abetone Ehitus OÜ;
• otsustati mitte kõrvaldada
Abetone Ehitus OÜ-d hankest
ning kvalifitseerida pakkuja.
RIIGIHANKE VÄLJAKUULUTAMINE

kompenseerida
•otsustai
taotlejale lapsehoiuteenus, mida
korraldab Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing ajavahemikul
02.-07. august 2020 (kokku 120
tundi) tunnihinnaga 3,35 eurot.

• kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja
valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2020-2“.

SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• tunnistati Warren Teed OÜ,
OÜ Kivipartner, Aktsiaselts Eesti
Teed, Osaühing TAVT, Terasteenus OÜ, AS Lasila Betoon, Aktsiaselts TREF, Terre Ehitus OÜ,
Nordpont OÜ, Tallinna Teede
Aktsiaselts, GRK Infra AS, Aktsiaselts TREF Nord, KV Infra OÜ
ning ühispakkujad Estvia OÜ ja
OÜ Mevot Invest pakkumused
hankedokumentides
toodud
nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks
madalaima pakkumuse esitanud
OÜ Kivipartner;
• otsustati mitte kõrvaldada
OÜ-d Kivipartner hankest ning
kvalifitseerida pakkuja.

•eraldati taotlejale sotsiaalkorter (üldpind 16,3 m2) VäikeMaarja alevikus;
•määrati üüri suuruseks 20
eurot kuus, millele lisanduvad
kõrvalkulud.
KATASTRIÜKSUSE OMANDAMINE

•otsustati omandada tasuta Kasemäe kinnistu koosseisu
kuuluv transpordimaa, asukohaga Kännuküla, Kännuküla tee.
NÕUSOLEKU ANDMINE ÜHISE
JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMISEKS

•nõustuti Väike-Maarja alevikus Energia tn 9 ja Lõuna
tn 21 ühismahuti kasutamisega.
Ühismahuti asukoht on VäikeMaarja alevikus Lõuna tn 21
maaüksusel ja vastutajaks KÜ
Maasikamägi.
MUUSIKAKOOLI
ÕPPETASUST ERIOLUKORRAS

•otsustati jätta muusikakooli
õppetasu muutmata.
TÄNAVA SULGEMINE

•otsustati sulgeda alates
16.04.2020 liikluseks Vao külas
Pargi põik, välja arvatud Pandivere Pansion OÜ-d teenindav transport, kuni eriolukorra
lõpuni.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMINE

•otsustati müüa kirjalikul
enampakkumisel Osta.ee keskkonnas vallale kuuluv kinnisvara aadressil Vao küla, Pargi põik
6 (tootmismaa 100%, maa-alal
asub hoone (endine katlamaja); pindala 3570 m2; alghinnaga
8000 eurot.

VALLAVALITSUSES 22.04.2020
KATASTRIÜKSUSTE OMANDAMINE

•otsustati omandada tasuta Kompuse kinnistu koosseisu kuuluv transpordimaa,
asukohaga
Avanduse
küla,
Ranna - Kruusamäe tee ja
Teeääre kinnistu koosseisu
kuuluv
transpordimaa, asukohaga Ebavere küla, Ärina –
Mõisamaa tee;
•võõrandamise tehingu kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub
Väike-Maarja vald.
PEREMEHETU EHITISE
ARVELEVÕTMINE, ILUMÄE –
OTSUSE EELNÕU VOLIKOGULE

• edastati
volikogule.

otsuse

eelnõu

KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati

Mõisamaa

külas

RIIGIHANKE TULEMUSTE
KINNITAMINE

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE

• määrati projekteerimistingimused üksikelamu projekteerimiseks aadressil Avispea küla,
Tammepargi.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba Smartecon OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga
Väike-Maarja alevik, Jaama tn 17.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kümnele taotlejale kokku summas 1400 eurot.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMISEST
KEELDUMINE

• otsustati nõustuda sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele
taotlejale.
MUUSIKAKOOLI ÕPPEKOHA JA LASTEAEDADE KOHATASU MUUTMINE

• kinnitati alates 01.04.2020
Väike-Maarja valla koolieelsete
lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu
arvestuslikuks
maksumuseks
ühelapse kohta 2020. aastal:
Väike-Maarja lasteaias 358 eurot, Simuna Kooli lasteaias 334
eurot, Rakke Lasteaias „Leevike“
437 eurot;
• kinnitati alates 01.05.2020
Väike-Maarja Muusikakooli arvestusliku õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase kohta 2020.
aastal 224 eurot kuus.
RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Simuna alevikus
Allika tn 6 kinnistul kahe pärna
mahavõtmisega.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE

• kinnitati kinnistu müük
aadressil: Vaarika, Määri küla,
enampakkumisel osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on kin-

nistu ostjaks, hinnaga 2400 eurot, Tartu Reklaamteenused OÜ.

ja riigilõiv) tasub Väike-Maarja
vald.

HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE,
KODUD TULEOHUTUKS
ELEKTRISÜSTEEMID

SOTSIAALKORTERI
ÜÜRILE ANDMINE

• kinnitati projekti „Kodud
tuleohutuks“ elektrisüsteemide
renoveerimise hankes kolmel
majapidamisel edukaks MJM OÜ
pakkumused (vastavalt summades: 1232 eurot, 534 eurot, 864
eurot) ja ühel juhul OÜ Hektali
pakkumus summas 427 eurot.
HANKE TULEMUSTE
KINNITAMINE, KODUD
TULEOHUTUKS KÜTTEKOLDED

• kinnitati projekti „Kodud
tuleohutuks“ küttesüsteemide
renoveerimise hankes kolmel
majapidamisel edukaks Küttesalong OÜ pakkumused (vastavalt summades: 2912 eurot, 507
eurot, 5310 eurot) ja kahel juhul
OÜ Leino Aasmets pakkumused
(vastavalt summades 2742 eurot
ja 2922 eurot).
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMINE OÜ ELEKTRILEVI KASUKS

• otsustati seada tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Väike-Maarja
vallale kuuluvatele kinnistutele
tehnovõrgu ehitamiseks ja majandamiseks: 1) Triigi küla, Mõisa park P2, kasutusõiguse ala
100 m2; 2) Triigi küla, Katlamaja,
kasutusõiguse ala 20 m2; 3) Triigi
küla, Mõisa allee, kasutusõiguse
ala 60 m2; 4) Triigi küla, Võimla
tänav, kasutusõiguse ala 46 m2;
5) Triigi küla, Mängu, kasutusõiguse ala 136 m2;
• otsustati seada tähtajatu
tasuta isiklik kasutusõigus OÜ
Elektrilevi kasuks Väike-Maarja
vallale kuuluvatele kinnistutele õigusega kasutada kasutusõiguseala maatükiga püsivalt
ühendatud tehnorajatise (elektri maakaabelliin) ehitamiseks,
omamiseks, sihipäraseks kasutamiseks ja tööde teostamiseks,
mis on vajalikud tehnorajatise
ehitamiseks,
remontimiseks,
hooldamiseks, kasutamiseks ja
likvideerimiseks kulude kandmise kohustusega: Väike-Maarja
alevik, Tagaküla tee, kasutusõiguse ala 56 m2 ja Ebavere küla,
Jaama haljasala 2, kasutusõiguse
ala 24,6 m2.

VALLAVALITSUSES 29.04.2020
KOORMUSPIIRANGU TÜHISTAMINE
KOHALIKEL TEEDEL

• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 29.01.2020 korraldus
nr 59 „Koormuspiirangu kehtestamine kohalikel teedel“.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL

müüa
kirjali• otsustati
kul enampakkumise Osta.ee
keskkonnas Väike-Maarja vallale kuuluv kinnisvara: Jõeääre kinnistu (elamumaa 100%,
maa-alal asub elamu); asukoht
Imukvere küla; pindala 3176 m2;
alghinnaga 5900 eurot.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE

• kinnitati kinnistu müük
aadressil Pargi põik 6, Vao küla,
Väike-Maarja vald, enampakkumisel osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on kinnistu ostjaks,
hinnaga 10 350 eurot, OÜ JG
Stables.
KATASTRIÜKSUSTE OMANDAMINE

• otsustati omandada tasuta
kinnistu koosseisu kuuluv transpordimaa; Vao küla, Ebavere
kergtee T14; Raeküla, Kõrtsiküla - Raeküla tee; Pandivere
küla, Pandivere - Raeküla tee ja
Triigi küla, Triigi – Karutiigi tee;
• transpordimaa võõrandamise tehingu kulud (notaritasu

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter (üldpinnaga 32,5 m2) Kiltsi
alevikus;
• määrati üüri suuruseks 16
eurot kuus, millele lisanduvad
kõrvalkulud.
HOOLDAJA MÄÄRAMINE
JA HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE

• määrati lapsele hooldaja
ja otsustati maksta hooldajatoetust alates 01.05.2020 kuni
09.02.2023 50 eurot kuus.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMISEST
KEELDUMINE

• otsustati mitte nõustuda
sotsiaaltoetuse
eraldamisega
taotlejale.
SEISUKOHT REVISJONIKOMISJONI
AKTILE, SIMUNA KOOL

Väike-Maarja
Vallavolikogu revisjonikomisjon kontrollis 19.02.2020 Simuna koolis toitlustamise korraldamist.
Kontrolli tulemuste kohta on
vormistatud revisjonikomisjoni
poolt 19.02.2020 akt. Kontrolli
käigus revisjonikomisjon puudusi ei avastanud.
• kontrolli tulemused võeti
teadmiseks.
NÕUSOLEKU ANDMINE PERIOODILISEKS LIITUMISEKS JÄÄTMEVEOGA

• nõustuti liitumisega korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt suveperioodil 01.05-31.10,
põhjusel, et kinnistul ei elata
aastaringselt.
SIHTOTSTARBELISE TOETUSE
ERALDAMINE

Ette kandis Indrek Kesküla.
Majandus- ja taristuministri
02.06.2017 määruse nr 27 „Lokaalse küttelahenduse ehitamisetoetamise tingimused“ alusel
on Vao küla, Pargi tn 4, 6 ja 9
korteriühistud esitanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele
projektid lokaalküttele üleminekuks. Väike-Maarja vald osaleb
projektis projekti partnerina ja
on võtnud endale kohustuse
kaasfinantseerida toetuse omaosaluse tasumist. Projektikohased tööd on lõppenud ja korteriühistud on lokaalkatlamajad vastu võtnud. Väike-Maarja Vallavolikogu on 03.10.2019 otsusega nr 15 andnud nõusoleku Vao
külalokaalkatlamajade projektide kaasfinantseerimiseks.
• eraldati Väike-Maarja vald,
Vao küla, Pargi tn 4 korteriühistule sihtotstarbelist toetust
summas 13 938,42 eurot;
• eraldati Väike-Maarja vald,
Vao küla, Pargi tn 6 korteriühistule sihtotstarbelist toetust
summas 16 086,13 eurot;
• eraldati Väike-Maarja vald,
Vao küla, Pargi tn 9 korteriühistule sihtotstarbelist toetust
summas 20 086,47 eurot.
SIMUNA RAHVAMAJA, RAKKE
KULTUURIKESKUSE JA
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJA
PÕHIMÄÄRUSED, MÄÄRUSE
EELNÕUD VOLIKOGULE

• edastada määruste eelnõud
volikogule.
TÄNAVAVALGUSTE
VÄLJALÜLITAMINE

tänavavalgustus
• otsustati
välja lülitada alates 04.05.2020,
va Väike-Maarja, Simuna ja Rakke alevike peatänavad ja Vao küla
peatänav ning kergliiklustee
Väike-Maarja – Ebavere.
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Eriolukorra ülevaade
läbi politsei ja
vabatahtlike
patrullide pilgu
Seoses COVID 19 viiruse levimisega Eesti Vabariigis kehtestas
Vabariigi Valitsus 12.03.2020
eriolukorra, mille tulemusena
keelati ära rahvakogunemised
ja kehtestati avalikus ruumis
viibimiseks 2+2 reegel, järelevalve kohustus pandi täitmiseks
politseile.
Avalikus ruumis aitasid vahetu kommunikatsiooniga kaasa vabatahtlikud.
Rakkes, Väike-Maarjas, Kiltsis ja Simunas suunati inimesi vastutustundlikult
käituma ja eriolukorra juhi poolt avalikes kohtades kogunemise piiranguid
järgima.

O

len läbi viinud intensiivseid
kontrolle valla suuremates
asulates ja hea meel on tõdeda, et politseipoolseid sekkumisi reeglitest mitte kinnipidamiste
korral on olnud suhteliselt
vähe.
Kui eraldi välja tuua
asulad kus on tulnud
reeglite mitte täitmise puhul sekkuda, siis need
on Rakke ja Väike-Maarja alevikud.
Rikkumised
on olnud nii
avalikus
kohas
kogunemiste kui
ka 2+2 reeglite mitte täitmisel.
Toon siin eraldi veel
välja, et kui on saanud
kontrollida omavalitsuse poolt
suletud mängu-ja spordi väljakuid,
siis me ei ole tuvastanud seni ühtegi rikkumist. Seda on hea tõdeda, et
vallainimesed on teadvustanud endale nende nõuete rikkumisel tekkivaid
riskiohtusid.
Üheks suuremaks murekohaks on
seni olnud Väike-Maarja bussijaam,
seal on tulnud nii bussi ootavatele
isikutele kui ka noortele kes seal oma
vaba aega veedavad, teha nii mitmeidki kordi selgitustööd reeglitest kinnipidamiseks. Seni oleme pidanud piirduma vaid suuliste hoiatustega.
Politsei jätkab ka edaspidi aktiivselt
COVID-19 tingitud eriolukorrast tulenevate reeglite täitmise kontrollimist.
Täiendavalt lisan, et 21.04 seisuga
ei ole meie vallas ühtegi COVID-19

haigusjuhtu. Seega peame reeglitest
jätkuvalt kinni ja me saame sellest kenasti üle.
Kõike paremat soovides ja hoolige
teineteisest!

A

Margo Kukk
Väike-Maarja piirkonnapolitseinik

lates 13. märtsist oleme me
kõik vähemal või suuremal
määral pidanud oma igapäevased tegemised ümber kavandama. Harjumuspärane normaalsus kadus ja uueks normaalsuseks
sai hulk liikumispiiranguid, uued kohustused, uued ja pidevalt muutuvad
olukorrad.
Siinkohal on paslik tänada kõiki
Väike-Maarja valla häid inimesi, kes on
selle muutuva maailmaga toime tulnud
ja kehtestatud liikumispiirangutest
kinni pidanud.
Ka politsei on pidanud oma igapäevatöös muudatusi tegema, sest uued
ülesanded suunavad vormikandjad
enam avalikku korda tagama. Hea on
tõdeda, et politseile
on appi tulnud mitmed head koostööpartnerid. Nii on ka
Väike-Maarja valla
enda
inimesed
panustanud
hulga patrullitunde ja ikka
selleks, et me
terved püsiks
ja mõtlematu
käitumise tagajärjel nähtamatu
vaenlase küüsi ei
langeks.
Paraku on valla
territooriumil tulnud
ette ka olukordi, kus
politsei on pidanud sekkuma. Toon siin välja mõned arvud. Enim
2+2 reeglite vastu patustajaid on olnud
Rakkes, kus 21-le kodanikule on tulnud
teha hoiatused, Väike-Maarjas 15-le
ja Simunas 4-le inimesele. Üldjoontes
saadakse rikkumisest aru ja korrigeeritakse oma käitumist, nii et trahvi
pole olnud vaja teha. Eriolukorra ajal
on valla teedelt tabatud ka kolm kriminaalses joobes sõidukijuhti.
Panen siinkohal kõigile südamele,
et ainult üheskoos pingutades, üksteist toetades ja kehtestatud reeglitest kinnipidamisel suudame seljatada
nähtamatu vaenlase ja taastada tavapärase elurütmi.

RIKKUMISED ON
OLNUD NII AVALIKUS
KOHAS KOGUNEMISTE
KUI KA 2+2 REEGLITE
MITTE TÄITMISEL.

Katrin Satsi
Rakvere politseijaoskonna juht

Foto kristel Kitsing

T

ean, et ühel korral leidis aset
Kiltsi mänguväljakul väike
vahejuhtum.
1,52 nädalat oli
eriolukorra väljakuulutamisest möödas,
kui mänguväljakule läksid kaks
noormeest.
Poisid olid hüpanud üle aia,
sest lindid olid
terved ja viskasid korvpalli.
Patrullivalves
olnud
inimene nägi aknast ja
läks noormeestele
eriolukorrast tulenevaid meetmeid meelde tuletama. Poisid ütlesid,
et nemad ei tea midagi, et selline
asi on, pole üldse kuulnudki! „Lindid
ja sildid ju väljas!“ ütles patrull. Üks
noormeestest aga rääkis vastu: „Sildid
on nii väikesed, neid ei pane tähelegi.
Ja mis sinna kirjutatud on, mul ei ole
prille kaasas – ma ei näegi lugeda, mis
siia kirjutatud on!“ Lõppkokkuvõttes
oldi ikka kuulekad ja lahkuti.
Kindlasti on kõik patrullijad kiitust
väärt!

arvatakse, et keegi ei näe, ollakse taas
„ninapidi“ koos. Ja kurb
on see, et osad nendest ei ole kohalikud
elanikud, st nad sõidavad selleks siia,
et veeta sõpradega koos aega.
Vestlustele
reageerivad
nad üldjuhul
sõbralikult ja
jätavad mulje,
et mõistavad
olukorra tõsidust, kuid kahjuks näitab nende
suhtumine
siiski
midagi muud.

POISID ÜTLESID,
ET NEMAD EI TEA
MIDAGI, ET SELLINE
ASI ON, POLE ÜLDSE
KUULNUDKI!

M

Siret Stoltsen

ina olin pea igapäevane patrull Rakkes, kusjuures erinevatel kellaaegadel. Tahaksin Rakke rahvale avaldada
kiitust kuulekuse ja viisaka käitumise
eest! Külmadel ja tuulistel päevadel
sain nautida ka Meie poe müüjate külalislahkust ja maitsvat kakaokohvi!
Öeldakse, et pole halba ilma heata!
Siiski loodan, et selline aeg ei kordu.
Olgem terved!

Ü

Maire Haava

ldine pilt Väike-Maarja alevis hea ja inimesed suudavad
kehtestatud reeglitest kinni
pidada. Kauplustes võib siiski
aegajalt kohata mõnda ninatarka, kes
peab ennast teistest paremaks ega arvesta kehtestatud piirangutega. Saan
aru, et väga keeruline on olukord meie
noorte jaoks, kes ei saa hetkel oma
sõpradega koos aega veeta. Õnneks
siiski suurem osa seda suudab, kuid on
väga kahju, et meie keskel on ikkagi ka
noori, kes ei ole siiani suutnud võtta
kehtestatud reegleid tõsiselt ja nii on
nad alevis praktiliselt igaõhtused kogunejad. Jah, kui neile läheneda, siis
istutakse kiiresti eraldi, kuid hetkel kui

O

Merle Kiigemaa

lin üks vabatahtlikest, kes
patrullis Kiltsi alevikus. Tegin seda graafiku järgi kaks
esimest nädalat, igal päeval
vähemalt üks tund. Esimesel patrullipäeval võtsin seda väga tõsiselt, panin
kollase vesti selga ja tegin alevis päeva jooksul kolm tunnist ringi. Ei kohanud päeva jooksul ühtegi inimest.
Tegelikult on Kiltsi alevikus olnud
kogu eriolukorra ajal rahulik ja inimesi liigub vähe. Hoitakse ilusti
kahemeetrist vahet, kui
inimesed jalutavad
või vestlevad tänaval tuttavaga.
Seda distantsi
hoidmist jälgin minagi,
kui tänaval
tuttavaga
juttu vestlen. Tahan
tänada ja
kiita Kiltsi elanikke
vastutustundliku käitumise eest.
Jätkame samas
vaimus!

selles olid nad surmkindlad!
Mall Võhandu

M

inu esimesed patrullipäevad
Rakkes olid põnevad – alguses liikusin jalgrattaga ja
kuna minu kollane vest oli
natuke suurevõitu, siis pidin iga natukese aja järel teda sättima, sest sõitsin
nagu langevari, mis tuule alla saanud.
Lõpuks ei saanud muul moel, kui võtsin vesti seljast ja panin rattakorvi. Esimestel päevadel pidi ikka meelde tuletama, kuidas hoida pikivahet ja täita 2+2
reeglit. Järgmisetel nädalatel aga tundus Rakke alev nagu kummitusküla –
ei ühtegi hingelist.
Rene Põllumaa

M

inu patrullimine Väike-Maarjas möödus suht igavalt. Esimest korda käisin jala, hiljem
kasutasin jalgratast. Viimane
on palju efektiivsem, sest saab palju
lühema ajaga alevile tiiru peale tehtud.
Minu patrullimise ajal midagi erilist ei
juhtunud. Ühe korra tegin ühele grupile märkuse, et hoidku vahet.

P

Ants Rikberg

atrullisime
Simunas vahetult peale
eriolukorra
väljakuulutamist
märtsi lõpus ja
aprilli alguses.
Inimesi
oli tänavatel
ja hoovides
vähe. Need
üksikud,
kellega kokku saime ja
vestlesime,
olid teadlikud
2+2 reeglist ja
mõistsid olukorra tõsidust.
Tahame
tänada
Simuna inimesi, kes olid
väga mõistvad ja lootusrikkad, et reegleid järgides suudame
viiruse oma kogukonnast eemal hoida.

NEED ÜKSIKUD,
KELLEGA KOKKU SAIME
JA VESTLESIME, OLID
TEADLIKUD 2+2 REEGLIST
JA MÕISTSID OLUKORRA
TÕSIDUST.

E

Kersti Sepp

simesel patrullpäeval Kiltsis
oli üks noor ema imestunud,
et maal ka mänguväljakud suletud on. Selgus ka, et ei ole
noortel aega telekat vaadata ega raadiot kuulata, neil oma nutikamängud.
Üllatasin kahte noormeest sellega, et
seletasin, mis see viirus on ja miks tuleb seebiga käsi pesta... Ah, et rasv teisel ümber! Seda, et noored ei nakatu,

Ly Niinelaid ja Triinu Pohlak
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Voldemar Raklesele püstitatud mälestuskivi. Foto Edgar Tammus

J

Kolhoosi Uus Elu asutamise mälestustahvel Väike-Maarja muuseumi teise
korruse kolhoosielu kujutavas ekspositsioonis. Foto Edgar Tammus

uba mõned aastad on
mul mõtteis mõlkunud küsimus, kas meie
vallas on monumente, mille juurde viiv teerada on
aastate jooksul korralikult rohtunud, olgu nendeks eelmise
riigikorra ajal tähtsust omanud
sambad või konkreetsetele inimestele püstitatud mälestusmärgid, mis asuvad eramaal või
tihedast asustusest eemal.
Seoses eriolukorraga, mil
suured rahvakogunemised on
keelatud, oleks paslik unustatud
sambad üles otsida ja nendele
„külla“ minna (2+2 reeglit järgides), ja miks mitte ka hiljem.
Eestis leiduvatest mälestusmärkidest annab hea ülevaate
Eesti monumentide e-kataloog.
Kuigi selles tehakse veel vahet
Väike-Maarja ja Rakke vallal
ongi ehk nii parem orienteeruda, jagades tänase haldusüksuse põhja- ja lõunaosaks. Hea
omadus kataloogi juures on ka
Googlé i keskkonnas olev kaart,
millele on suur osa monumentide asukohti üles märgitud.
Valla lõuna piirkonnas täheldasin, et palju sealseid monumente asub Rakke alevikus ning

Külastage suvel
koduümbruse
ajaloolisi objekte!
on küllaltki käidavates kohtades. Ent sellesse kanti jääb ka
„kive“, mis nii avalikes kohtades
ei asu.
Üks selline on komsomoliaktivistile Aleksander Pajustele
püstitatud mälestuskivi Kamariku külas. Pajuste lasti maha
Aravete ja Käravete vahelisel
teel, kui ta 1944. aasta novembris komsomoli koosolekult naases. Tema sünnikohas asuv kivi
on küllaltki hästi hooldatud.
Põhjuseks see, et asub eramaal,
talu õuel. Tänapäeval ei oma
kivi mingit poliitilist tähtsust
ning mälestus kunagisest kommunistist on tuhmunud, kuid
põnev ajalooline artefakt on see
siiski.
Veel üks unustatud mälestuskivi asub Emumäel ja see
on paigaldatud 1970. aastal Salla sovhoosis toimunud maaparandustööde
mälestuseks.
Suur maakivi väikese paest
tahvliga asub Emumäe pargist
läänes, Pärna tee ristis. Tohutu
kivi jääb möödujale tihti nähtamatuks, sest sulandub ümbritseva maastikuga üheks. Miski ei
vihja, et kivi on püstitatud tahtlikult ja seal võiks peatuse teha.

Tagasihoidlikkus on voorus.
Valla põhjaosas on mälestusmärke rohkem kui lõunaosas.
2007. aasta 25. aprilli Väike-Maarja valla infolehes kirjutas Asael Truupõld artikli
jutlustajast ja loodusuurijast
Voldemar Raklesest, kes hukkus
1968. aastal Avispea külas hobuse tekitatud vigastuste tagajärjel. Kunstiõpetajaks õppinud
Rakles rändas mööda Eestit ringi jutlustajana. Põneva elulooga
mees maeti Simuna kalmistule.
Tema hukkumiskohale on asetatud mälestusmärk, milleni
ei suuna ükski viit ega vii rada.
Kivi asub kehvas seisus oleva
Krassi talu kõrval heki varjus.
Samas on monument üllatavalt heas korras ning huvilistel
tasub seda kindlasti külastada
(kui üles leida).
Aburi külast ei tasu enam
otsida 1978. aastal avatud mälestustahvlit Virumaa esimesele
kolhoosile „Uus Elu“, sest seda
seal enam ei ole. 1948. aastal
asutatud „Uus Elu“ sai alguse,
kui talunik Evald Kreegi elumajja kogunes asutamiskoosolekule üheksa peret. Nõukogude
aastatel toodi kolhoosi teis-

5

tele majanditele pidevalt eeskujuks. Aastad hiljem liideti
Aburis asunud majand VäikeMaarja kolhoosi koosseisu. Selle sajandi alguses võeti mälestustahvel hoone renoveerimise
ajal maja seinalt maha ning tagasi seda sinna enam ei pandud. Õnneks ei juhtunud tahvliga midagi kurja ning nüüdseks
on see jõudnud Väike-Maarja muuseumisse. Suur tänu
perekond Klementile, kes olulise tüki Eesti ajaloost alles
hoidsid.
Need olid vaid mõned näited
meie „koduümbruse“ unustatud mälestusmärkidest. Kutsun
kõiki üles sellel suvel avastama
ja külastama Väike-Maarja vallas asuvaid ajaloolisi objekte.
Teekonna planeerimisel tulevad appi Eesti monumentide
e-kataloog, GPS, atlas ja julge pealehakkamine. Eramaale
sattudes küsige vajadusel luba,
olge viisakad ja kultuursed. Puhake Eestis!
Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Pikk tänav 6 Väike-Maarjas

I

lmaste maja, ka Tiikalti maja, ka prillidega
maja on ehitatud kas 1920. aastate II poolel
või 1930. a alguses ning on säilinud põhiliselt
esialgsel kujul, vahetatud vaid uksed ja katus.
Ilmaste maja Väike-Maarjas Pikk tn 6 kutsuti põhiliselt omaniku (Karl Tiikalt, Ilmaste) vana
nime järgi – Tiikalti maja, vahel ka uue nime järgi –
Ilmaste maja. Tiikalti krunt Väike-Maarjas, millel asub maja Pikk 6, nimi pandud algse omaniku
nime järgi.
Majaomanik Ilmaste Karl oli enne maja ehitamist Müürikul mõisavalitsejaks, töötas 1930.
aastatel seal veoautojuhina. Majaomanikuna
ostis hiljem endale veoauto ja pärast ka sõiduauto. Naine töötas Raeküla koolis õpetajana.
Tiikalti-Ilmaste maja natsionaliseeriti esimesel
nõukogude ajal. Pärast maja natsionaliseerimist
töötas K. Ilmaste Rakvere autobaasis ja ehitas
Rakverre maja.*
1. novembril 1944. aastal avati Pikk tn 6-s VäikeMaarja haigla. Väike-Maarja jaoskonna arsti ja
tervishoiujuhataja Joosep Pilve aruandes 27.
septembril 1945. a Vao valla TK-le on öeldud, et
haiglas on voodikohti kümme, haigeid on olnud
172 (10,5 kuuga). Haigla ruumid on korralikud.
Arstimid on olemas. Piirkonda kuuluvad Vao ja
Assamalla vallad. 1946-1948 on Väike-Maarja
Haigla koosseisus haigla juhataja, arst (0,5 kohta),
velsker, med-õde (3,5 kohta), sanitar (3,5 kohta),
majandusjuhataja (0,5 kohta), kokk, pesumaja (0,5
kohta). Personal on komplekteeritud.
1950. aaastate alguse seletuskirjas aruannete juurde (dr Kann – peaarst kuni 1963) on kirjas: Väike-Maarja rajooni maa-arsti jaoskonna
ambulatoorium ja haigla asuvad Pikk 4 (praegu
Pikk 6) asuvas kahekordses majas. Kuna maja on
ehitatud 30. aastate teisel poolel korteriteks, siis
on see raskesti kohaldatav haigla jaoks. Ruumid
on suhteliselt külmad. Haigete ooteruum väike,
külm, puudub kütmisvõimalus. Suvel teostati sanitaarkorrastust saunas, talvel külmaga on
puudulik. (1952. aasta aruandest võib lugeda, et
haiglas oli ka vann, kuid polnud veevärki). WC
asus külmas koridoris, kus talvel oli haigetel võimatu käia. Haigla varustus arstiriistade osas oli
osaliselt hea, kuid osaliselt oli suuri lünki. Kirurgilise osakonna töölerakendamine oli mõeldav,
kuid puudus operatsioonilaud ja operatsioonitoa

lamp. (1552 ja 1953 puudus ka kirurg). Polnud günekoloogilist tooli. Vaja oli muretseda röntgeniaparaat (1953 oli see olemas). Oli kümme korralikku voodit (25 kohta), puudus instrumentide
kapp, nappis madratsitest, taldrikutest jms. 1552.
aastal polnud veel eri ruume labori, füsioteraapia
ja protseduuride jaoks. Sanitaarmasin saadi 1952.
aastal.
1955 kolis ambulatoorium haiglast välja. Haigla sai juurde kümme voodikohta kirurgiaosakonna jaoks, kokku 35 voodikohta. Kohtade arv
jagunes: 15 terapeutilistele haigetele, 10 kirurgilistele, 5 lastele, 5 sünnitusosakonnale. Kirurgiks oli Ülo Salumäe, pediaatriks Linda Tiigimäe
(Tõnismäe), rajoonihaigla peaarstiks Virve Kann,
vanemõeks Meeri Korjas.
1962 liideti Väike-Maarja rajoon Rakvere rajooniga. Väike-Maarja haigla ei olnud enam rajoonihaigla (Sai rajoonihaiglaks, kui loodi Väike-Marja rajoon 1950. aastal) 1. augustil 1962
töötas Väike-Maarja haiglas kirurgina Henno
Sepp 1,5 kohaga (1 koht kirurgina). Tema arvates
oli vaja suurendada kirurgilistele haigetele eraldatud voodikohtade arvu. Haiglas oli selleks otstarbeks kümme voodikohta, sealhulgas günekoloogilistele haigetele kaks kohta.
1962 teenindas haigla lisaks Väike-Maarjale
ka Tamsalu, Rakke, Laekvere, Simuna piirkonda
(endine Väike-Maarja rajoon). 1963. a-st oli haigla
peaarstiks Evi Vöörmann (kuni 1975. a).
1964. aastal oli haiglas keskmed-haridusega
töötajaid 27, nende hulgas Silvi Kullas, Õie Pello,
Lehte Tints, Elfriede Martin, Laine Vist, Tatjana
Kutuzova, Mulje Heinla (Kaare), Marge Kask, Valli Tätte, Kata Lehiste. Arstid olid Evi Vöörmann,
Virve Kann, Linda Tiigimäe (Tõnismäe), Vikenti
Tints, Fernanda Laurand.
Väike-Maarja haigla tuberkuloosikabinet
Saltsis kolis Rakverre, ruumid jäid vabaks. 1967.
a juunikuus Väike-Maarjas haigla suleti. 1968
„Punases Tähes“ kirjutati, et Saltsi on vaja bussipeatust, kuna haigla on sinna üle kolinud. Saltsis,
Ebavere mäe jalamil, oli haigla 1974. aastani, mil
sai ruumid uude haiglasse Ravi tn 2. **
Väike-Maarja Pikk 6 majja rajati korterid, 1991.
aasta muuseumi foto taga on kirjas - EPT elamu.

Pika tänava vaade, paremal Tiikalti maja 1920ndate lõpus. Foto Kadakas

Pikk tn 6 maja taga (ida)külg, veebruaris 1996. Foto E. Moisa

Pikk tn 6 nn prillidega maja, EPT elamu, aprillis 1991.
Foto A. Joala

Ellu Moisa

* Eduard Leppiku ülestähendused
** Ellu Moisa uurimus „Väike-Maarja tervishoiu ajaloost aastani 1975“, Väike-Maarja Infoleht, 1998, nr-d 6 ja 8.

Pikk tn 6 nn Ilmaste maja 1950ndatel.
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Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
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mehaiguseid ja kahjureid. Vahest kõige
tuntum neist on praegu lusitaania ehk
hispaania teetigu, mis on iga aiapidaja
õudusunenägu. Kuna liigi munad on
äravahetamiseni sarnased mulda lisatavate väetisegraanulitega, levib liik
meie aedadesse üsna lihtsasti. Kõige
rohkem Harjumaal, aga hajusalt juba ka
mujal Eestis levinud suurest nälkjast on
raske vabaneda. Kui suuri nälkjaid saab
hävitada neid ämbrisse kokku korjates, keeva veega üle kallates ja hiljem
maha mattes, siis munade leidmise ja
hävitamisega on oluliselt keerulisem.
Hispaania teeteo vastu aitabki ainult
aia pidev korrashoidmine ja nälkjate
pidev hävitamine. See tähendab aga
suurema piirkonna korrashoidu, kuna
hooldamata naaberkinnistul võivad
nad sageli edasi paljuneda. Kindlasti
tuleb aga jälgida, et ei hävitataks kohalikke sarnaseid liike – suurt ja musta
seatigu. Samuti tuleks enne teomürkide kasutuselevõttu mõelda sellele, et
nendega võib suurt kurja teha hoopis
kohalike teo- ja putukaliike.
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Sageli võtavad looduses vohavad võõrliigid üle kohalike liikide elupaiku ja
mõjuvad nii looduse mitmekesisusele
negatiivselt. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud nimekirjad ja neid
meil kasvatada ei tohi. Ka mitte oma
aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide
nimekirja on kantud 13 taimeliiki, Euroopa Liidu omas on neid 36. Kõikide
keelatud liikidega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel, alljärgnevalt
tutvustame mõningaid:
Karuputke võõrliigid on kindlasti
kõige tuntumad ja riik on nende tõrjega juba üle 10 aasta tegelenud. Liik
ohustab nii looduslikku mitmekesisust
kui ka inimese tervist – taimemahl
kaotab naha päikesekaitse ja päikeselise ilmaga tekib tugev päikesepõletus. Riigi töö jätkub ja maaomanikud
on väga oodatud sellele kaasa aitama.
Selleks tuleb korra aastas kõik taimed
ettevaatlikult välja kaevata ja kuivama
jätta. Vaid järjekindla tõrje tulemusel
hakkab karuputk meie maastikupildist
taanduma. Pikemalt saab riiklikust karuputketõrjest ja selle tulemustest lugeda Eesti Looduse 2019. aasta märtsinumbrist.
Pargitatrad on tuntud ka kui konnatatar ja kirburohi. Need Ida-Aasiast
pärit liigid on jätkuvalt väga populaarsed, kuid kuna neist on äärmiselt raske
vabaneda, põhjustavad järjest rohkem
probleeme maaomanikele. Pidev niitmine ei anna tulemusi ja kuni 2 meetri sügavusele ulatuvat juurestikku on
võimatu tervenisti välja kaevata. Igast
pisikesest juurejupist läheb kasvama
aga uus kogumik. Ehkki peamiselt kasvavad küll aedades, satub neid kahjuks
järjest rohkem loodusesse ja seal muudavad nad elupaiku tundmatuseni.
Verev lemmmalts kuulub maailmas

mõne roosisordiga.
Astelpaju oli omal ajal väga populaarne, aga Eestis siiski võõrliik. Meie
looduses on ta hästi kohanenud ja levib kasvukohtades jõudsalt, moodustades läbimatuid tihnikuid. Metsistunult on astelpaju Eestis leitud juba
ligi sajas erinevas asukohas. Et liigi
levik ei väljuks kontrolli alt, tuleb kasvuala ümbrust pidevalt niita, et võsud
ei saaks suureks kasvada. Liigi kasvatamist Eestis ei ole plaanis keelata ja
selle maitsvad ning vitamiinirikkad
marjad on väärt kraam. Sellegipoolest
tuleb astelpaju hoida eemale sattumast vabasse loodusesse.
Kui võõrad taimeliigid püsiksid ainult meie endi aedades, ei tarvitseks
meil nende pärast üldse muretseda.
Loodusesse jõuavad võõrad liigid kahel viisil: taimed kasvavad aiast välja
omal jõul või levitavad neid tahtmatult
maaomanikud ise, olgu siis aiaprügiga või lihtsalt istutades. Viies aiajäätmeid rohimise, harvendamise või välja
kaevamise järel näiteks võsa vahele
või metsa alla, hakkavad ka võõrliigid
seal kasvama ja kahjustama meie loodust. Sellist teguviisi on oluline vältida
ning oma aiajäätmed tasub hoopis
kompostida. Lastes oma aia ülearusel kraamil (rohitud taimed,
puulehed) kompostiks kõduneda, on see hiljem väärtuslik väetis sinu põõsastele ja
lillepeenardele.
Ära unusta, et taimedega võid endale
aeda tuua ka hoopis teistsuguseid
nuhtluseid – tai-

i ka

Võõrliigid on Eestis need liigid,
kes ilma inimese abita (tahtliku
või tahtmata) siia ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes inimese tahtsi
või tahtmatult siia sattumise
järel hakkavad looduses vohama
ja probleeme põhjustama.

võtnud enda kanda karuputke võõrliikide ja vähemal määral ka vereva
lemmmaltsa tõrje.
Uusi võõrliike tuleb aga igal aastal
meile juurde ja riigi vahendid nendega
tegelemiseks on piiratud. Eesti looduses on praegu teada umbes 1000
võõrliiki. Neist 10% naturaliseeruvad
ehk kohanevad meie oludega ja nendest omakorda 10% muutuvad invasiivseteks. Kuna inimesed toovad uusi
võõrliike pidevalt nii tahtlikult kui ka
tahtmatult juurde, suureneb ka nende liikide hulk, kellega tekib probleeme ning kelle tõrjumisega on vaja
tegeleda.
Järgmisi taimeliike pole küll Eestis
keelatud kasvatada, ent on invasiivsed
ja vajavad tähelepanu ehk teadlikku tegutsemist.
Hulgalehine lupiin, lühidalt ka lupiin ehk hundiuba, on Eestis endiselt
populaarne iluaia taim. Kahjuks on
seda järjest enam näha vohamas mööda teeääri ja raiesmikke. Selle liigiga on
hädas näiteks meie põhjanaabrid, ka
meil tuleks eos lupiini levikut piirata,
et vältida suuremat tõrjetööd hiljem.
Näiteks saab hulgalehise lupiini kasvama jäämist vältida teehoolduse käigus.
Ehkki taim on kasvades ilus, ei tarvitse seda kasvama jätta ja hiljem koos
seemnetega maha niita, sest nõnda
aidatakse liigi levimisele hoopis kaasa.
Eestis kasvab üle 10 kibuvitsaliigi.
Kurdlehine kibuvits on neist ainuke,
millega meil on suuri probleeme. Liik
on levinud pea kõikjal meie rannikul ja
muudab avatud rannaluited läbipääsmatuteks kibuvitsatihnikuteks. Kuna
jätkuvalt kasutatakse seda liiki meelsasti haljastuses, levib
kurdlehine kibuvits ka
sisemaal. Et saaksime oma rannaalasid edasi kasutada, soovitame
igal võimalusel
asendada see
liik teiste
kibuvitsade või
hoopis

sn
ovs
k

kümne kõige invasiivsema taimeliigi hulka ja on plahvatuslikult levima
hakanud ka Eestis. Kuigi imekaunite
õitega, põhjustab liik suurt loodusliku
mitmekesisuse kadu, sest moodustab tihedaid ja suuri kogumikke, kus
ei kasva teisi taimi. Liik on inimesele
ohutu ja seda on kerge rohida. Tegevus
peab aga olema järjekindel, et vältida
uute seemnete valmimist ja rohitud
taimede uuesti kasvama hakkamist.
Ameerika kevadvõhk kasvab niisketes kasvukohtades ja on suur ning
dekoratiivne liik. Soomes ja Rootsis
põhjustab see taim veekogude kallastel suuri probleeme juba praegu, kasvades tihedate ja väga vastupidavate
massidena. Mõistlik on Eestis sellist
olukorda ennetada ja liiki koduaedades kindlasti mitte kasvatada. Ameerika kevadvõhu sugulane Kamtšatka kevadvõhk on sama invasiivne, aga pole
veel keelatud liikide nimekirjas. Ainult
oma aias tuleb hoida sedagi liiki, kuna
kasvuviis ja mõju on neil Ameerika kevadvõhuga samad.
Siidaskleepias kasvab meie aedades küll veel vähemal määral, ent on
vastupidav ja võsunditega väga hõlpsasti paljunev. Aiandusfoorumites ei
soovitata seda teiste taimedega koos
kasvatada. Näiteks Rootsis oli sellega
liigiga looduses juba suuri probleeme,
praeguseks hinnatakse sealne tõrje tulemuslikuks ja lõppenuks.
Kanada kuldvits on kahjuks juba
laialt levinud kõikjal Eestis, vähem
aga Lääne-Eestis ja saartel. Tegu on
püsikuga, mis moodustab tiheda juuremätta ja paljuneb nii vegetatiivselt
(mätas kasvab järjest suuremaks) kui ka
seemnetega. Kuna liik on tuullevija, siis
võivad seemned kanduda väga kaugele – seetõttu on tema levik väga kiire,
eriti niitudel, jäätmaadel ja teeservades. Oma kuldkollaste dekoratiivsete
õisikute tõttu, mis õitsevad juulist septembrini, on liik aedades populaarne
ja seda on müüdud ning jagatud aiast
aeda.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus
lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb igal
maaomanikul ja rohenäpul endal olla
tähelepanelik ja informeeritud.
R i i k
o n

So

Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist
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Uuendusmeelne mesinik toodab
aastas ligi poolsada tonni mett
Kristel Kitsing
toimetaja

Aasta Põllumehe nominent Mart Kullamaa on
rajanud koos mõttekaaslastega Ebaverre osaühingu Muhe Mesi, mille tootmisse panustavad erilised
inimesed. Lisaks Eesti
kaubanduskeskustele
toimub meemüük Artisan
Honey kaubamärgi all
Aasias ja Euroopa tarbijateni jõuab nende mahemesi läbi koostööpartneri,
kes neilt mett ostab.

O

lite Aasta Põllumees
2019 nominent. Kuidas
kokkuvõttes läks?
Kui seda võistluseks
pidada, siis ei läinud hästi kuna
ei võitnud. Kui natuke tõsisemal
toonil rääkida, siis oli väga suur
au ja tunnustus see, et starti lasti. On hea meel, et mind
nomineeris just Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kellega
koostöös on viimastel aastatel
mesinike ja põllupidajate vahelisi väljakutseid ja võimalusi jõudsalt arendatud. Minule meeldib
mõelda, et see nominatsioon oli
viisakas žest ja tunnustus kõigile Eesti mesinikele EPKK poolt.
Soovin neid selle eest veelkord
tänada!

ON HEA MEEL, ET
MIND NOMINEERIS
JUST EESTI
PÕLLUMAJANDUSKAUBANDUSKODA
Kuidas mesindusel tervikuna
läheb? Kas meie toidulauale
ikka kodust mett jagub?
Viimasel 5-10 aastal on mesindus Eestis olnud väga jõudsas
kasvu ja moderniseerimise faasis. Peale mesindusõppe taasavamist Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis 2013. aastal on sektorisse tulnud väga
palju noori ja ambitsioonikaid
tootjaid suurte eesmärkidega.

Mesilaste peamisteks korjetaimedeks on põdrakanep, metsvaarikas.
Foto Brenda Valtson

rohkem... Igapäev on mul nagu
pereinimesel ikka, töö ja kodu
vahel. Töö hooajalisus lisab elule värvi, ma leian. Õnneks mu
abikaasa abiellus ja sai lapsed
juba mesinikuga ning ma arvan,
et selle valiku plusse ja miinuseid ei saa mulle ette heita. Suvel saan kodus vähem olla, aga
talvel teen selle tasa.

Aasta Põllumees 2019 nominent Mart Kullamaa. Foto erakogu

Nemad kombineeritult lisavad
tootmismahtusid, mis headel
aastatel tekitavad koduturul ka
väikse ülejäägi, aga mesinikud
on harjunud ühe aasta saaki
laos hoidma. See tuleneb sellest, et mesindus ja mee saagikus on väga kõikuv, ilmastikust
ja keskkonnast sõltuv. Võib juhtuda, et mõni aasta ei saa midagi. Seetõttu võin enne uue
saagi nägemist kindlalt väita
vaid seda, et kodust mett jagub
esialgu sügiseni.

mine ja Eesti mee eest seismine.
Mesinike vaatevinklist ei saada
sellest küll alati aru, aga turumehhanismide toimel söövad
mesinikud kõik sama suppi –
need kes müüvad 100 kg ja need
kes müüvad 10 000 kg mett. On
tõsiasi, et mesilasi ei peeta vaid
sumina pärast ning usun, et see
eesmärk võiks olla terve sektori
ühiste jõupingutuste sihtmärgiks. Eesti inimestele on kõige
kasulikum süüa Eesti mett!

Alustasite
hobimesinikuna
noores eas, aastatega olete
kasvanud kutseliseks meetootjaks ja Muhe Mesi on üks suurimaid meetootjaid. Kuidas on
tee tänapäeva kulgenud?
Tore on olnud. Olen teinud
seda, mida armastan nii hästi kui oskan. Eks palju tõrkeid,
takistusi ja tagasilööke on tulnud ületada, aga see käib iga
ettevõtmise kohta. Selleks, et
milleski heaks saada, tuleb palju vigu teha – kui oskad neist
esimesel korral õppida, siis on
väga hästi. Mul oli õnnelikku
vaistu seda teekonda mitte ette
võtta üksinda ja olen tänulik
kõigile kaaslastele, kes minuga
seda teed koos käivad.

Tegelete ka tõuaretusega. Milliseid uudiseid on selles vallas?
Tõuaretuse töö on väga pikk
ja aeganõudev protsess, mistõttu ma ei ehi ennast tõuaretaja
tiitliga. Samas on see üks huvitavamaid alasid mesinduse sees
ning teatud tööd selles suunas
teeme. Sarnaselt teiste emade
kasvatajatega Eestis oleme ostnud palju materjali teistest riikidest ja neid kohalikes oludes
testinud. Emadest teinud tütreid, neid hinnanud ja nii edasi, nagu see aretuses ikka käib.
Meie suur pluss on see, et tänu
suurele mesilale saame teha valikuid väga suure valimi emade
pealt. Piltlikult öeldes valime
välja tuhandetest parimad, keda
siis paljundame.

Teid valiti Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimeheks. Mis on teie missioon seal
korda saata?
Minu põhimissiooniks on
kujunenud meeturu korrasta-

Kuidas näeb välja teie argipäev suvel, kui on kibekiired
tööpäevad? Kus asuvad mesitarud? Kus toimub tootmine?
Kus vurritate ja pakendate?
Palju teil on töötajaid? Ja teie

igapäev selle virvarri vahel.
Meie tarud jäävad suures
enamuses Väike-Maarja valla
territooriumile. Teeme koostööd paljude kohalike inimestega, kes on meil lubanud oma
aianurka või metsaserva tarud
panna. Inimesed on väga hoolivad ja kui juhtub, et tuulega lendab mõni katus tarudelt maha
või käivad metsloomad kimbutamas, siis võetakse meiega
ühendust. Selline koostöö saab
sügisel meie poolt inimestele
premeeritud ka talvevarudega.
Kasutan võimalust ja kutsun inimesi meiega ühendust
võtma. Kui teil on mesilastele
mõnus tuulevaikne ja päikesepaisteline koht välja pakkuda,
siis vaatame selle meeleldi üle
ja leiame kõigile kasuliku lahenduse. Kontakteeruda võiks
info@muhemesi.ee.

KUI TEIL ON
MESILASTELE
MÕNUS
TUULEVAIKNE JA
PÄIKESEPAISTELINE
KOHT VÄLJA
PAKKUDA, SIIS
VAATAME SELLE
MEELELDI ÜLE JA
LEIAME KÕIGILE
KASULIKU
LAHENDUSE.
Mee korjame kokku ja toome
Ebaveres asuvasse vurrituskeskusesse. Suvel, kõige kiiremal
ajal on meil tööl kokku kaheksa
inimest ja vahel lisaks ka praktikandid. Tõsi, mesindus on
hooajaline ja vahel läheb väga
pingeliseks. See tähendab, et
meie jaoks võib pool aasta saagist tulla ühe nädalaga. Mõistagi tuleb selleks valmistuda
terve aasta ja järgmine võimalus
tekib jälle aasta pärast. On oluline, et sel perioodil pingutaksid
100% peal, et ülejäänud aasta ei
peaks mõtlema, et oleks võinud

Mart Kullamaa (vasakul) ja Sander Sulane. Foto erakogu

Aastas toodetaks 30-50 tonni mett. Foto erakogu

MEIE
SIGNATUURIKS ON
ERITI RÕHUTATULT
METSVAARIKAS JA
PÕDRAKANEP
Mis on mesilastel Pandivere kõrgustikul Väike-Maarja
ümbruse talude maadel korjetaimedeks?
Pandiveres on üldjoontes
samad korjetaimed, mis mujal
Eestis, aga meie signatuuriks on
eriti rõhutatult metsvaarikas ja
põdrakanep. Kui paljudes muudes Eesti piirkondades ei peeta
näiteks põdrakanepit sageli just
kõige olulisemaks korjetaimeks,
siis meil on ta esikohal. Seda on
kõige lihtsam näha ka taimede
kasvu järgi. Statistilised andmed mul selleks puuduvad, aga
pool-naljatledes ja suurustades võiks öelda, et põdrakanep
on meil kaks korda kõrgem kui
Eestis keskmiselt.
Kuhu teie meetoodang jõuab?
Kust seda soetada saab? Saan
aru, et ka väljapool kodumaad
on kokkulepped sõlmitud?
Meie meetoodangut müüakse väga paljudes kauplusekettides ja mitmete edasimüüjate juures (Selver, Prisma, Rimi, Coop, Maxima, Fruit
Xpress, Väike-Maarja Taluturg
jne) väga mitmete kaubamärkide all. Piltlikult öeldes on
meetootmise eesmärk toota
palju mett suurtaarasse (tünni)
ja siis see pakendajatele maha
müüa. Paradoksaalsel kombel
on Eesti maakondadest just
Lääne-Virumaal meie toodete esindatus kõige viletsam.
Just hiljuti jõudsid meie tooted
Väike-Maarja Taluturule. Pean
tunnistama, et see tegi enesetunde vaat et soojemakski, kui
suurema koguse müük mõnele
ketile. Artisan Honey kaubamärgi all müüakse meie mett
Aasias (Jaapan, Hiina, LõunaKorea) ning Nordic Honey kaubamärgi all meie mahemett Euroopas. Just viimasel aastal oleme teinud tublisti tööd, et minna
veel kahele-kolmele välisturule, aga nüüd on viirus reisiplaanid ja muu mõneks ajaks
pausile pannud.
Miks on muhe mesi eriline? Või
mis on selles erilist? Millele
pöörate eriti tähelepanu?
Muhe Mesi on eriline, kuna
selle tootmisse panustavad
väga paljud erilised inimesed
(kõik peale minu – ma pean ennast tavaliseks).
Muhedal meel on väga läbimõeldud pakend. Samuti pakub vallavalitsuse hea koostööpartner Antvärk mesi – Artisan

Honey väga omanäolisi meenekinke, purkides ikka meie
Ebavere kandi mesi. Kuidas
sünnivad need vahvad ideed?
Need sünnivad sünergiast ja
positiivsest mõtlemisest erinevate inimeste vahel. Üksi lakke
passides ja pakendi kujundust
välja mõeldes eriti kaugele ei
jõua. Mina vähemalt ei jõuaks.
Seetõttu on vajalik asju teha
teistega koos, inimestega kes
pakuvad positiivset energiat
ja vajalikke tõukeid teineteisele. Kujundustest ja disainidest rääkides kasutame ka
erinevate professionaalide abi
järjepidevalt.
Kas COVID-19 on mingil moel
ka mesinike elu mõruks teinud? Kui jah, siis mil moel?
COVID-19 on mesinike jaoks
argipäeva
peaaegu
mitteüldse mõjutanud nähtus. Endiselt on mesinik üksi või kahekesi metsas ja toimetab oma asju,
nagu enne. Peab küll märkima,
et nagu tavaliselt viirushaiguste puhkedes on inimesed taas
meelde tuletanud, et ka meest
tasub tervistavat toimet otsida ja müük on märkimisväärselt parem kui tavaliselt sel
perioodil.

VÄIKE-MAARJA
VALD ON
SUUREPÄRANE
KOHT. VÕIB
ÖELDA, ET OLEME
SELLE TUGEVAD
PATRIOODID.
Hiljuti toetasite oma toodanguga valla paljulapselisi peresid ja ka hooldekodusid. Kui
oluline on teie jaoks kogukonnaga n-ö ühte jalga käia ja palju
üldse propageerite, kus on teie
mesilaste korjealad või mesi
toodetud?
Kogukonnaga ühte jalga käia
on väga oluline. Eesti inimesed on paraku võõraste suhtes
umbusklikud ja peame pingutama järgmised kümme aastat, et see ühte jalga käimine
oleks veelgi ladusam. VäikeMaarja vald on suurepärane
koht. Võib öelda, et oleme selle
tugevad patrioodid. Meil on mõned mõtted, kuidas elu VäikeMaarjas edendada ja vaikselt
plaanime nende realiseerimist.
Tark mees mõtleb ikka ligi
kümme aastat ette. Mis on lähitulevikus plaanis ja milline
visioon kümne aasta pärast?
Tark mees mõtleb kümme
aastat ette küll, aga tark pole
seda kõike välja rääkida. Eks
elu teeb omad korrektuurid ja
liiga täpselt pole mõtet jooni
maha vedada. Omandasime ühe
kinnistu Ebaveres Baltic Agro
kõrvale, kuhu plaanime uut ja
modernset tootmishoonet rajada. Loomulikult peame siin
ka naabrite ja vallaga tihedalt
koostööd tegema, et vajalikud
kooskõlastused laabuksid tõrgeteta, aga ma olen patoloogiliselt optimistlik, et viie aasta
pärast on uus hoone valmis.
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Austraalia –
senise elu
parim
kogemus
Kirke Tobreluts

Milline on õige otsus vahetult pärast kooli lõppu, olgu
see põhikool, gümnaasium või ülikool? Kas võtta kuulda kooliajal nõustamist pakkunud karjäärinõustajat ja
minna kindlasti edasi järgmisele haridustasemele või
olla isepäine ja luua endale aastane puhkus, rohkem
võimalusi ning saada lisaks koolile ka elukooli kogemus?
Minna kodust kaugele eemale, lausa teisele poole maakera, näiteks Austraaliasse? Mina ja Ander Talu valisime
teise variandi.
Möödunud suvel, juuli lõpus, olles värske gümnaasiumilõpetaja
ja Ander tuliuus reservväelane, pakkisime kokku oma kaks
kohvrit ja teekond Austraaliasse
algas. Tol hetkel ei osanud keegi
öelda, kuidas hakkab elu kängurumaal minema. Kuulujutte oli
igasuguseid: alustades orjafarmidest, mürgistest madudest ja
ämblikest, kuni tööpuuduse ja
tühjade taskutega koju tulekuni
välja. Läks aga teisiti.

ESIMENE
ÜLESANNE – LEIDA TÖÖ

Leidsime vähem kui kahe nädalaga suurlinnast 1500 km eemal,
Karrathas töö ja kõige suurem
proovikivi oligi selleks hetkeks
lahendatud. Nüüd võiks küsida,
et kas tõesti nii lihtne ongi minna välismaale, leida töö ja alustada seal uue eluga? See sõltus
mitmetest teguritest ja kõige
suuremat rolli mängis eeltöö.
Veel Eestis olles viisime end
kurssi Austraaliasse tööle minemiseks vajaminevate dokumentidega ja kohapeal töö leidmiseks vajalike toimingutega.
Eesti ID-kaardi võis Austraaliamaal piltlikult öeldes prügikasti visata, juhiluba, olenevalt
piirkonnast, aktsepteeriti.
Lisaks tuli avada kohalik
pangakonto, pensionifond, telefoninumber, taotleda töötaja töönumber, mida me Eestis
tunneme isikukoodina ning mis
kõige tähtsam, osta auto. Kui
vahel võib tunduda, et Saaremaalt Narva on päris pikk maa,
siis saan lohutuseks öelda, et
kaks päeva sõita ühest linnast
teise läbi lõputu kõrbe, võideldes auto terveks jäämise nimel
nii elus kui ka surnud kängurute ja metsikute lehmadega,
ilma raadio- ja telefonilevita, on
veidi pikem ja seiklusterohkem
retk.
Töö leidmisele oleks suureks abiks olnud kindlasti ka
tutvused. Paraku me vähesed
tuttavad, kes Austraalias olid
käinud, olid selleks ajaks juba
mitu aastat tagasi Eestimaal.
Võib küll mõelda, et tutvused
tööandjatega säilivad ju ikka,
aga paari aastaga vahetub kohalike ülemuste tiim vähemalt
viis korda välja ja mitme aasta

tagused suhted jäävad kaugeks.
Kokkuvõttes vedas, kui keegi
oli Austraalias ees ootamas, kel
tutvused ja info. Meie tõestasime eelkõige iseendale, et ka
täitsa omapäi on võimalik edukalt hakkama saada.
Uued tutvused kaasmaalastega olid Perthis suureks abiks,
kuid tuli arvestada, et olgu
eestlased nii ühtehoidvad kui
tahes, võitles igaüks ikkagi oma
töö ja palga eest ning niisama
heast südamest abi pakkuma ei
tuldud. Esimesed kaks nädalat
suurlinnas dokumente korda
ajades, uute eestlastega koos
elades ja tööd otsides mõistsime, et kuigi teiste toetus oli
väga oluline, oleme piisavalt
hakkajad küll, et ise endale töö
leida.
Olime arutanud, et eelistaksime esimeses töökohas töötada koos, hiljem, kui tunne juba
kindlam, võime ka erinevates
kohtades tööl käia. Täpselt
nii ka läks. Olime selleks ajaks
juba Perthist Karrathasse kolinud, kui uued tööd leidsime ja
mõnda aega erikohtades tööl
käisime.

TAKISTUSRAJA LÄBIMINE
ENNE AUSTRAALIA ELUGA
ALUSTAMIST

Austraaliasse minnes tuleb
arvestada väga paljude muidu mitte nii väga Eesti elule
omaste tavade ja kontrollidega.
Alustan lennujaamast. Minu varasemad reisikogemused olid
piirdunud kõik Euroopa Liiduga, ilmselt seetõttu tundus ka
esmane emotsioon Austraalia
lennujaamas kõhedust tekitav.
Kahetunnine kontroll enne riiki
sisenemist, mille käigus pakiti
lahti me kohvrid ja kotid, võeti
ära telefonid koos paroolidega,
kontrolliti pangakontoseisusid,
tehti meist fotod, võeti sõrmejäljed ning toimusid eraldi ja
koos vestlused. Säärast põhjalikku kontrolli tehti pisteliselt ja
ju me siis tundusime tol hetkel
kahtlased.
Teiseks veidruseks oli sõltuvalt töökohast meditsiiniline
kontroll, mis sisaldas alkoholi
ja narkootikumide testi. Alkonarko testi tuli teha pidevalt ja
samuti võis see toimuda vasta-

valt töökohale pistelise kontrollina tööpäeva keskel. Tegu oli
pissiprooviga, mida tuli arstitädi
valvsa pilgu all anda. Ma ei lasku
sellesse teemasse detailsemalt,
igaüks võib oma kujutlusvõimel
lasta lennata, aga midagi toredat selles protseduuris ei olnud.
Kolmandaks olid sertifikaadid. Eestis tööle saamiseks peab
olema ette näidata haridus ja
kogemus, olenevalt tööst ka
autojuhiload või tervisetõend.
Samuti pidid need kõik olema
Austraalias, kuid väga paljud
kohad tahtsid ka ticket’eid. Ehk
lihtsamalt öeldes kaardikesi,
mis näitasid, et inimene oli end
mingil alal koolitanud. Näiteks
elasime Karrathas SoomeAustraalia peres ning gaasiplatvormil töötaval peremehel oli
rahakoti vahel kümmekond erinevat sertifikaati, mis tõestasid,
et ta oli selle töö jaoks piisavalt
pädev. Teisalt oli kõik sõltuv ja
terve Austraalia karjääri jooksul
tegime mõlemad lisaks juhilubadele vaid ühe töökohapoolt
nõutava tõendi - post clearance’i
ehk kuritöö- ja karistusregistrikontrolli, mis lubaks töötada
Austraalia postis.

TÖÖKOHTADE VAHETUS
EHK PIDEV ENESEÜLETUS

Kokku töötasime Austraalias olles kolmes erinevas kohas: koristus- ja aiatööde ettevõttes,
autorendifirmades ja kullerfirmas. Mis oli Austraalia puhul huvitav, meilt kui seljakotirändureilt eeldatigi lühiajalist
abi. Kohati oli see isegi tõsi,
sest paljud rändurid läksid farmidesse hooajatöid tegema ja
hooaja lõppedes pidid nad midagi uut leidma. Meie töövahetused seevastu olid tingitud
peamiselt
palganumbritest.
Kullerfirmas Centurion töötasime mõlemad veidi üle viie
kuu, see oli ka töökoht, mille
jaoks tuli ümber vahetada juhiload. Meie noorukesed, alla
25-aastased, olime sunnitud
tegema uuesti nii teooria- kui
ka sõidueksami. Kakskümmend
viis aastat ja vanemad said Eesti
juhiload Austraalia omade vastu
lihtsalt ümber vahetada.
Oleks vale väita, et igasuguste tõendite ja lubade tegemine
ning ümber vahetamine oli vaid
puhas rõõm. Tol hetkel oli pinget rohkem, kui asi väärt, kuid
tagantjärele mõeldes oli kõik
see tüütu ja algselt keerulisena
näiv paberimajandus Austraalia
valitsusasutustega ülimalt kasulik. Märksõnad enesekindlus,
suhtlusoskus ja julgus rääkida,
on kolm kõige tähtsamat komponenti ka väljaspool Eestit
hakkama saamiseks.

24/7 MUGAVUSSTSOONIST
VÄLJAS

Siit jõuangi kõige olulisema teemani – keeleoskus. Selge on see,
et osadel tuleb võõrkeel lihtsamini kui teistel. Kes on rohkem

MIDA VAJA ENNE
AUSTRAALIASSE
MINEKUT?
LENNUPILETID
TÖÖVIISA
KINDLUSTUS
(SOOVITUSLIK)
TÕESTUS 3100€
PANGAKONTOL
tegema hakata. Üks-ühele Karrathaga sama tunne, hea soe
vähemalt.

PIIRKONNA VALUKOHAD

arvutimänge mänginud, inglisekeelses keskkonnas pidevalt
aega veetnud, mingil muul moel
keelt praktiseerinud – nendel
võib päriselus võõrkeeles suhtlemine lihtsamini tulla. Annan
tugeva tõuke neile, kes pärast
kooli lõpetamist plaanivad välismaale minna, kuid kahtlevad
oma keeleoskuses. Välismaa,
olgu see siis Austraalia, Ameerika, Hispaania, Austria, mis
iganes riik, on kõige parem
keelekool.
Ma pole eriline seiklejahing.
Eelistan käia turvalist teed, et
kõik klaasid oleks kapis ühte
pidi ja peeglid laitmatult puhtad. Välismaale minek tegi silmad aga lahti ja lõi klaasid vastu
peeglit puruks. Mugavustsoon
sai järsku läbi ja kui oli vaja teooria- ja sõidueksam Austraalias
uuesti teha, siis tuli seda teha,
sest me tahtsime sealset tööd,
me tahtsime sealset raha. Kui
oli vaja kaevandusalasse pääsemiseks koolitus läbida, siis seda
me tegime, sest olime teenimas
seal raha. Austraalias elu koolitas, inglise keele tunnis õpitud
sõnad ja reeglid leidsid päriselt
kasutust. Rääkida inglise keelt
kellegagi, kes rääkis seda emakeelena, oma aktsendi ja slängiga, oli hoopis midagi muud, kui
tellida Itaalias kohvikust teed ja
kooki.
Rääkimishirmust aitasid üle
saada teised seljakotirändurid,
näiteks prantslased. Töötasin
esimeses töökohas koos Prantsuse tüdrukuga, kes rääkis inglise keelt u-duurist puukuuri.
Nii valesti kui vähegi sai, aga ma
sain aru, mida ta mulle öelda
tahtis. Hiljem kohalike ja teiste
rahvustega suhtlema hakates
oli hirm kadunud. Oli igati loomulik, et kõik sõnad ei tulnud
vahel meelde, tuli lause ümber
mõelda, ja oli loomulik, et eriti
alguses olid mõned laused omadega nii metsas, et tagantjärele
oli lausa piinlik meenutada. Aga
kui see ei olnud õppimiskoht,
siis mis üldse oleks olnud?
Just sedasi saadaksegi hirmudest võitu ja ajapikku muutusid ka pläkujutud ning teistest
rahvustest sõpradega väljas käimised nauditavaks, sest sõnadele ei pidanud enam nii palju
mõtlema. Mitte miski muu ei
aita keelel paremini areneda kui
elamine välismaal, kus ollakse
sunnitud võõrkeeles rääkides
hakkama saama.

SELJAKOTIRÄNDURI
ELUKESKKOND

Kui tavapärasest lohakam inglise keel oli üks asi, millega tuli
Austraalias elades ära harjuda,
siis elukeskkond ja kohalik kultuur olid järjekorras järgmised.
Mis võib eestlasele võõras tunduda oli elamine võhivõõrastega samas majas, rentides vaid
tuba. Üldjuhul olid Austraalias
majad suured, kaks kuni kolm
tualetti, viis kuni kuus maga-

mistuba, hiiglaslik köök ja elutuba. Maja, kus meie elasime, oli
keskmisest väiksem, kuid sinna
mahtus viis inimest, kaks koera,
madu, kala, papagoi ja vähemalt
600 erinevat potitaime. Lihtsamalt öeldes džungel.
Piirkonnast sõltuvalt olid ka
olmekulud erinevad. Perthis
oli elu tunduvalt odavam, kuid
tunnipalk teinekord lausa kümne dollari võrra madalam. Karrathas kui tööstuslinnakus pidi
elamise, kütuse, söögikraami
eest rohkem maksma, kuid palganumbrid olid Perthiga võrreldes kõrgemad. Sattusime Karrathasse juhuslikult esimese töö
tõttu, mille leidsime läbi tööotsingu portaali. Tagantjärele
mõeldes polnud esimene töökoht suurem asi, kuid kolimine
Perthist eemale väärt otsus.

SAUNAVÄÄRILINE KLIIMA

Tööstuslinn hakkas esitama aga
igasugu väljakutseid. Kõige rohkem puudutas meid, põhjamaa
inimesi, kliima. Aastaajad olid
Austraalias vastupidi, mis tähendas, et jõule ja aastavahetust
tähistasid nad küll samuti detsembris, kuid see oli nende suve
tipphetk. Meie jõudsime Karrathasse talvel ehk augustis ja
esialgu oli seal küllalt soe, kuid
talutav, nii 27-30 kraadi. Mida
aeg edasi, seda kuumemaks
läks. Paar päeva enne jõululaupäeva hakkasid autosse jäänud
plastikpudeli korgid kuumusest pudelikaela külge sulama ja
kraad jõudis +49ni välja, päikese
käes üle viiekümne kraadi. Lisaks lisas ekstreemsust niiskus,
mis kleepis pikad tööriided ja
turvasaapad hetkega keha külge
ning edasine päev möödus sõna
otseses mõttes higist tilkudes.
Maruhea kogemus ja mis
kõige tähtsam, väärtused kodumaa kliima ja headuse suhtes
on muutunud. Lugejale ka pisut
ettekujutust Karratha kliimast.
Järgmisel korral sauna minnes panna selga pikavarrukaga
pluus ja pikad püksid, kätte töökindad, jalga turvasaapad. Kütta
leiliruum soojaks, minna lavale,
paar korda vett tulisele kerisele
visata ja siis leiliruumis lavalaudu vahetama või kõhulihaseid

Karratha oli väga huvitav kant.
Lisaks sellele, et see oli kõrbe
piirkond, oli see ka küllalt ohtlik
koht elamiseks. Toon põnevaid
näiteid. Valged inimesed on
aastatega kohaliku põlisrahva,
aborigeenid maatasa teinud,
mistõttu on neist saanud linna
huligaanid ja kriminaalid. Poodi
minnes sattusime mitmel korral
pealt nägema vargusi ja põgenemisi. Õhtuti peale tööd tänaval jalutades polnud enam üllatav, et politsei me kõrval peatus,
tagaotsitavate kohta uuris ja
palus ettevaatlik olla. Alkoholi
ja narkootikumide tarbimine oli
igapäevane nii korralikele kohalikele kui ka elu hammasrataste
vahele jäänud põlisrahvale. See
ka põhjus, miks alko-narko teste nii palju tehti.
Me naabermaja üle aia oli
bordell. Igal õhtul vilkus seal
punase-sinise
kirju
sildike
„open“ (avatud), ja tihtipeale
käis seal korda loomas ka politsei. Naabritest pooled olid
pidutsejatest
pärismaalased.
Kaklused, karjumised tänavatel
oli tavaline nähtus. Ühel korral
hoiatati meid jalutamas käies ka
järgmises tänavas toimuva võimaliku kallaletungi eest. Igaks
juhuks keerasime tol korral otsa
ringi ja läksime teist teed pidi
koju. Päevasel ajal oli linn aga
nagu iga teinegi, pimedas tuli
hoolikam olla.

TARBIMINE JA TÄNAVAPILT

Tööstuslinnakule omaselt võis
tänavapildis
näha
massiliselt rekkasid. Ka kullerfirmas,
kus töötasime, vedasid veokid
linnade vahel toidukraami ja
täitsid suuremaid raskemaid
tellimusi. Tavarekkasid, nagu
Eestis liikvel, oli samuti näha,
kuid valdava osa moodustasid
neist maanteerongid ehk veoki
kabiinile oli järele haagitud veel
kolm-neli pikka treilerit. Just
põllumajandus ja veoki transportteenus Lääne-Austraaliat
ülal pidaski.
Linna keskusest väljas transporditi ka kaevandusala masinaid. Igapäevaselt nägime turvaautosid kirjadega „oversize“
(suur veos) ning neile järgnesid
pea kaherealaiused kaevandusstsooni tangid, tihtipeale võttis terve tee enda alla ainuüksi
transporditud masina kopp.
Seetõttu olid ka maanteed laiemaks ehitatud.
Suurt rolli Austraalias mängis

AUSTRAALIAST
RAHAKURSS – kurss on viiruse tõttu pidevas muutuses,
kuid hetkel on üks Austraalia dollar võrdne 0,59 euroga. Laialt
tuleb Austraalia teenistus jagada pooleks, et saada teenitud
summa väärtus teada eurodes.
RAHVAARV – 24,5 miljonit inimest. Ainuüksi Lääne-Austraalia suurimas linnas Perthis on rohkem inimesi kui terves
Eestis, 1,9 miljonit inimest.
KEEL – inglise keel. Nii Austraalia, Ameerika kui ka Briti
inglise keel peaksid sisult olema sarnased. Kui võrrelda koolis
õpitud Briti inglise ja kängurumaal kuuldud Austraalia inglise
keelt, on need väga paljuski erinevad. Sõnad on erinevad, kohati ka hääldused on teistsugused ja loomulikult lisab vürtsi
omapärane aktsent.
KÕRBED - Austraaliast pinnasest 18% moodustavad kõrbed.
Selle äärealale sattusime ka meie.
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tarbimine. Sarnaselt Ameerikale
olid ka Austraalias rasvumine
ja kehvad toitumisharjumused
suureks probleemiks. Ületarbimist soodustasid eelkõige
inimese nõrk iseloom, aga ka
suured soodustused ja „mida
rohkem ostad, seda odavamalt
saad“ kampaaniad. Kümmepakk
limonaad maksis 16 dollarit,
aga 24pakk 9 dollarit. Rasvakiht
kõhul ütles, et võta vähem, pole
vaja nii palju suhkruid juua, kuid
mõistus vaidles vastu, et hull
oled või, odavamalt saab ju palju rohkem. Sellises olukorras oli
inimene väga nõrk.
Ka
kiirtoidukohas,
olgu
see siis KFC, Hungry Jacks või
McDonalds, oli raha kokkuhoiumõttes odavam süüa, kui osta
värske toidukraam ja teha kodus ise. Nõnda ei aidanudki tihti
muu, kui kirjutada nimekiri ja
poes käies julmalt ahvatlustest
mööda kõndida.

MINEKUT VÄÄRT TEENISTUS

Ahvatlevaks ja vaat, et lugejale
kõige rohkem küsimusi tekitavaks teemaks on ilmselt raha.
Just see oli põhjus Austraalisse minekuks. Alustada tagasi
Eestisse tulles oma eluga, viia
ellu unistused ja plaanid. Nagu
mainisin, ei ole ega olnud me
Anderiga kumbki pea ees vette
hüppajad, veelvähem tüüpilised
seljakotirändurid, kes elaksid
päev korraga ja töötaksid selleks, et reisida. Me seadsime
prioriteediks teenimise. Austraalia ja Aasia avastamine oli
teisejärguline, millele planeerisime reisi lõppu, kui eesmärgiks
seatud summad täidetud.
Mind on kummitanud terve
eelmise ja selle aasta karjäärinõustaja lause selle peale, kui
avaldasin arvamust ülikooli asemel esmalt raha teenida: „Ah,
mis sa lähed Austraaliasse mandariine korjama või?“ Vahest see
oligi kõige suurem ajend, et vot
nüüd meelega lähengi. Ma ei
tahtnud olla vaene üliõpilane,
tahtsin kindlustunnet ja iseennast tundes oli mul valida, kas
Austraalia nüüd ja kohe või mitte kunagi. Otsustasime Anderiga koos, et nüüd ja kohe.
Kängurumaal veedetud aja
jooksul kippus teinekord ununema raha väärtus. Summad,
mida seal teenisime nädalas,
teenisime Eestis ühes kuus. Ja
meilt ei nõutud vastavat haridust, ka keeleoskus polnud
veatu, sertifikaate polnud alustades ühtegi ja me tegime tööd
küll kõrgema palga eest, mida
seljakotirändur Perthis sai,
kuid väga palju madalama palga
eest, mida sai Karratha kohalik.
Olime kogemusteta, noored ja
rohelised värisevad haavalehekesed, kel ka pärast maksude
maksmist ja muude kulutuste
tegemist oli siiski võimalus raha
kõrvale panna.
Majanduslik olukord Austraalias oli Eestiga võrreldes
imetlusväärne. Nüüd võiks küsida, et miks me siis üldse tagasi
tulime, kui seal nii hea oli? Raha
oli hea, aga me plaanid olid Ees-

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT
Jõulud 2019, soe ja päikeseline. Fotod erakogu
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Ingerisoomlaste laulu-tantsupidu Tartus Raadi pargis. Fotol ingerisoome
tantsurühmad, taustal lauljad ja lipud. Foto Maie Ojamaa

Eestisoomlaste tegevusest

(ehk „Tulkaa ämmät tuvistanne laulu kuuntelemma,
älköö mänköö pitkin kyllä minnuu huutelemma“)

tis. Selleks me sinna läksimegi.
Näha, kuidas mujal maailmas
elatakse, teenida ja tulla tagasi kodumaale. Olgu Austraalia
nii soe ja päikseline kui tahes,
kohalik rahvas rõõmsameelne
ja vastutulelik, kuid inimesed
on erinevad. Meie tundsime,
et koduks kängurumaad siiski
nimetada ei saa. Kas me kunagi
tagasi lähme? Tahaks küll, aga
siis juba reisima.
Kuid tulen tagasi veel raha
teenimise või õigemini kulutamise juurde. Sissetulekute
kõrval on alati väljaminekud.
Kui iga nädal saab rõõmustada
palgapäeva üle, siis tuleb maksta ka makse. 600 eurot maksta
ühes kuus ainult toa eest oli
Karrathas üpris odavalt saadud. Vannituba, kööki ja tualetti
tuli loomulikul teiste elanikega
jagada.
Tallinnas saaks sellise raha
eest juba kolmetoalist korterit üürida. Võimalus oleks olnud magada ka telgis või autos,
kuid kui keskmiselt 45 kraadi
iga päev kuklasse paistab, siis
mis telgis magamisest me siin
räägime. Pesta on vaja, wifit tahaks ka, konditsioneer on lausa
hädavajalik, WC-d ei ole. Siinkohal müts maha me tuttavate
eestlaste ees, kes sedasi telgis
ja autos elades Karratha kliimas
hakkama said. Elasid nad nõnda
pool aastat ka kõige kuumemad
suvekuud üle.

PÕGENEMINE VIIRUSE EEST

Karratha suvi seljataha jäetud,
tulime tänaseks kolm nädalat
tagasi Eestisse. Ei millegi muu,
kui koroonaviiruse tõttu. See
on teema, millest ei saa üle ega
ümber ja olgugi, et Austraaliasse
jõudis viirus hiljem, on tõenäoline, et suurem viirusepuhang on
seal veel ees. Niipea, kui hakati
rääkima lockdown’ist ehk liikumiskeelust, riigipiiride kui
ka linnade sulgemisest, otsustasime, et nüüd on aeg midagi
ette võtta. Kuigi olime viiruse
uudistega kursis juba pikemat
aega, tundus Euroopas toimuv
nii kaugel olevat. Seda hetkeni,
mil Austraaliast koju lendajatel
hakati lende tühistama.
Nädalake magamata öid ja
muretsemist. Ka meie suvised
kojusõidupiletid, mis olime jaa-

HUVITAVAD FAKTID
Vasakpoolne liiklus – Austraaliasse minnes
harjus vasakpoolse liiklusega kiiremini, kui
tagasi Eestis olles parempoolsega.
Temperatuur – Karratha temperatuur
kevadest sügiseni jääb 35-40 kraadi. Suve
tipphetkedel ulatub kraad 50-ni.
Maksusüsteem – Austraalias saadakse palka iga nädal, mis tähendab, et ka makse tuleb
maksta iga nädal.
*Seljakotirändur on Austraalias hinnas, sest
kohaliku töölise nädalavahetus hakkab tihti
juba kolmapäevast.

E
Päev enne koju naasmisst Perthi valgusemöllus jäätist söömas.

nuari alguses ära ostnud, tühistati. Töökohtade poolt hakkasid
tulema ärevad sõnumid, mis
ähvardasid uksed mõneks ajaks
kinni panna. Nõnda otsustasimegi, et pakime oma asjad ja
tuleme, kuni on veel võimalik
tulla. Me nimed olid Austraalias Eesti saatkonda edasi antud
ning Eesti välisministeeriumile
samuti.
Tagasituleku tegi keeruliseks
lendude seiskamine ja ümberistumisteks mõeldud riikide, näiteks Singapur ja Hiina, sulgemine. Viimase õlekõrrena saime
piletid läbi Doha Soome ja Soomest laevaga Eestisse. Tühjad
lennukid, pikad ootamised, pikad sõidud, lõpuks kodumaa ja
karantiin.
Tänaseks on mitmed tööd
Karrathas lõppenud, lennujaam
kinni pandud ja linnadevahelised piirid lukus. Tagantjärele
mõeldes tegime hea otsuse,
sest töö kaotamise järel oleksime hakanud sääste elamise peale maksma ja kas pärast
kriisi seljakotirändurile tööd on
pakkuda, see on juba omaette
küsimus. Kojusaamise hind ajab
aga nutumaigu kurku. Kogutud
miljonitest oli igat pojukest raske ära anda, kuid too nelituhat
eurot, mis nüüd piletitele läks,
oleksime osanud küll paremini hakkama panna. Nüüd pole
muud, kui leida kõiges vaid
õpikohti.

KOHALIKE NÄGEMUS EESTIST

Analüüsi nõudvat mõtteainet
noppisin välja kohalike jutust.
Toon kõige lihtsamad näited.
Eestist rääkides. Paljud teavad
eestlasi: töökas rahvas, väga
Euroopaliku välimusega, omapärase aktsendiga. Vestlusesse
astudes küsiti aga mitmel korral: „Et Eesti asub siis Hispaania
kõrval?“ Või: „Kas teil ka tsüklonid maju ja puid maha lammutavad?“ Või: „Ah et Eesti on
Soome ja Venemaa vahel, seega
te kuulute Venemaa alla?“ Või
hoopis: „Kus Soome asub?“
Olen kogu aeg arvanud, kui
kuskil mainitakse Eestit, siis inimesed ikka teavad, kus me asu-

me. Olles käinud nüüd veidi aga
ringi, näen, et ma ainult olen
arvanud, et inimesed teavad
meist midagi. Mõnele pakkus ka
huvi, et mis keelt me räägime ja
kui vastasin, et eesti keelt, siis
hakati muigama: „Eestlasi on
1,3 miljonit inimest, teil on oma
keel ja pooled inimesed teie
rahvast on Austraalias.“ See on
naljakas ja ühteaegu mõtlemapanev väide, sest täpselt nii
see ühele austraallasele tunduda võibki. Adun väga hästi, kui
suur on Eesti, kuid sellise nurga alt pole ma meie riiki kunagi
näinud.

AUSTRAALIA POOLT
PAKUTUD KATSUMUSTE TASU

Vaadates täna tagasi läinud aastale, näen ma arengut. Meeletut, hiiglaslikku, silmapaistvat
arengut. Ma ei saa tuua esile
ühtegi nii tugevalt elu muutnud,
väärtuslikku kogemust kui seda
oli Austraalia. Otse koolipingist tõustes või asja kaitseväe
läbinuna on keeruline eeldada
laia õpikuvälist silmaringi, silmaringi väljaspool kodumaad
toimuvast.
Vaheaasta andis meile aega
mõelda läbi oma plaanid ja ümber oma plaanid, sest just nii
käibki eneseotsimise teekond.
Mina pole tänaseni suutnud
selgusele jõuda, kes ma olla tahan või mida ma teha tahan, aga
ma tean väga täpselt, kes ma
olla ei taha ning mida ma kunagi
oma elus enam teha ei kavatse.
Ander seevastu on pannud oma
plaanid kindlalt paika, teab täpselt mida tahab ja kuidas seda
saada.
Oleks vale öelda, et mul pole
hea meel olla tagasi, kuid tunne
mu sees ütleb, et nädala pärast
peaks hakkama kuhugi edasi
minema. Aga kuhu? Kui maailm taas valla ja puhanud ollakse
küllalt, olen ehk ka mina üles
leidnud, mis või kes ma päriselt olen. Praegu aga tunnen,
et olen tagasi alguses, seal kus
ma möödunud aastal lõpetasin,
kuid hulga suurema ja väärtuslikuma kogemustepagasiga.

estis elab palju soome juurtega inimesi. Peamiselt ingerisoomlased ja nende järeltulijad, aga ka soomesoomlased ja nende pered. Enamus neist on püsielanikud, kelle
siiaasumisel on olnud määravaks ajaloo keerdkäigud ja
Eesti geograafiline ja kultuuriline lähedus nii Ingerimaaga kui
Soomega. Mõned iseloomulikumad ajaloohetked, mis näiteks
ingerisoomlasi Eestiga seovad, on järgmised: Ingeri polgu osalemine Eesti Vabadussõjas Eesti alluvuses nii siin kui sealpool
vabariigi piiri, Tartu rahulepingu järgse riigipiiri kehtestamine,
millega osa Ingerimaast (Narva jõe tagune) ja selle elanikkonnast
jäi Eesti alale, Teise maailmasõja aegne ja järgne ingerisoomlaste massiline põgenemine Eestisse, kommunistlike repressioonide eest. Väga paljude ingerisoomlaste jaoks on Eestist saanud
kodu ja nende lapsed ning lapselapsed vaatavad tulevikku juba
siitkandist. Praegu Eestis läbiviidava küsitluse kaudu on just uurimisel – mis tähendab nende järeltulijate jaoks soome ja ingerisoome päritolu omamine?
Veljo Tormise laulutsükkel „Ingerimaa õhtud“ on ilmselt
tuntuim visiitkaart ingerisoome kultuuri juurde tänapäevases
Eestis ja tal oli õigus, et nende laulude elav esitus Ingerimaal
hääbub vaikselt. Kuid selle kõrval kõlab ühe Eestis elava ingerisoomlanna ütlus: „Millisest aknast ma ka välja ei vaataks, ikka
näen seal oma Ingerimaad“. Niisiis võib olla palju sellest, mis
meile on tähtis, mida nimetame oma kultuuriks, mitte niivõrd
väljaspool nähtav, vaid seespool hoitud. Selle memme Ingerimaa oli tema silmades ja hinges alati kaasas.
Millegi „hinges hoidmine“ on ühelt poolt millegi endas alles
hoidmine ja teisalt – millelegi seeläbi elu andmine. Olen kogenud kohtumisi, kus inimesed keset vestlust nendivad: „Minu
vanaema oli Ingerimaalt“ ja hetkega tunned seda sisemist ühisosa, millest muidu ei mõelnudki. Enamasti see ongi vaid idu,
mille vanaema, vanaisa edasi andsid.
Puutudes nüüd juba üle kümne aasta kokku ingerisoomlaste kogukonnaga Eestis, olen näinud, kui olulised oma kultuuri
hoidmisel on ühistegevused. Iganädalased laulu- ja tantsuharjutused, üle-eestilised ingerisoomlaste laulu-tantsupeod, ühised
tähtpäevad, seminarid, tänapäeval ka Facebooki uudiste ja info
jagamised mitte ainult ei väljenda ja kinnista veel olemasolevat
traditsioonilist kultuuri, vaid ka annavad võimaluse kohtuda
inimestel, kellel on sisemine ühisosa ja nendest kohtumistest
luuakse uut tulevikku, uusi vorme.
Tänapäevase tegevuse koostöönäideteks on muusikalised
uusloomingud (Alen Veziko loodud koorilaul „Oma maa omenakukka“ Larin Paraske sõnadele, Pärt Uusbergi heliteos „Pyhä
pihlaja“ ingerisoomlaste evakuatsioonide 75. aastapäeva puhuks) ning mitmed ajalooseminarid Eesti, Soome ja Venemaa
lektorite osalusel. Hetkel on koostamisel esimene ingeri murdekeele sõnaraamat Eesti Keele Instituudi kaasabil ning ingeri
rahvarõiva-alane teos, mis põhineb Eestisse jõudnud perekogude uurimisel ning alustamisel noorte foorumteater. Suviti toimuvad laste- ja noortelaagrid. Kogukonna elu, pidude ja sportlike ettevõtmistega, veavad üle Eesti kümme ingerisoome ja neli
soome seltsi. Katusorganisatsioonideks on Eesti Ingerisoomlaste Liit ja Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts. Kõiki eelnevaid
koondab Eestisoome Kultuuriomavalitsus ehk ESKO (lähtudes
oma tegevuses juba 1925. aastal vastu võetud EV rahvusvähemuste kultuuriautonoomia seadusest). Lisaks eestisoomlastele
on kulutuuriomavalitsus ka eestirootslastel.
Eestisoomlaste kultuuriomavalitsuse peamine organ on kultuurinõukogu, keda valib eestisoome kogukond uuesti iga kolme aasta tagant. See kogukond tähendab mõnda tuhandet peamiselt ingerisoome päritolu ja Eesti kodakondsusega inimest.
Selle aasta 16.-18. oktoobril toimuvad taas eestisoome kultuurinõukogu valimised. Nende toimumise aluseks on rahvusnimekiri. Teame, et paljud soomlased, ingerisoomlased ja nende
järeltulijad on rahvusnimekirjaga liitunud, toetades oma osalusega eestisoome kultuuri arengut ja säilimist Eestis ametlikult
tunnustatud rahvarühmana. Kutsume soome päritolu inimesi,
sealhulgas nooremat põlvkonda kaasa mõtlema ja tegutsema!
Meie kultuuritöö, valimiste ja rahvusnimekirjaga liitumise kohta
saad täpsemalt teavet www.eestisoomlane.ee või ingerisoome
seltside kaudu.
Merje Malkki
Tartu Ingerisoomlaste Seltsi ja Eestisoome Kultuurinõukogu liige

Ingerisoomlaste laulu-tantsupeol Kosel
kohtuvad kaks ingerlannat erinevates
rahvariietes. Foto Merje Malkki
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Rakke lasteaed. Fotod erakogu

Väike-Maarja Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Muusikalised katsed sisseastujatele toimuvad:
 Väike-Maarjas pühapäeval, 31. mail kell 15.
Erialad: klaver, viiul, akordion, kitarr, puhkpillid (ﬂööt, klarnet, trompet, tromboon).
 Rakke filiaalis (Rakke kultuurikeskuses) esmaspäeval, 1. juunil kell 18.
Erialad: klaver, viiul, kitarr, trompet.
 Simuna filiaalis (Simuna rahvamajas) neljapäeval, 28.mail
kell 17.
Erialad: klaver, viiul.
Õpilastel ette valmistada üks laul.
Info tel 503 1910.

Rakke lasteaial täitub

Vallo Taar

45 aastat

Pildil Sander Hanni. Foto Mare Taar

Rakke lasteaed Leevike on alguse saanud
juba 1960. aastal, kui kunagise Sopi talu
elumajas avati lastepäevakodu 25 lapsele.
Ajapikku jäi maja kitsaks ja vaja oli suuremat ning ajakohasemat. Nii valmis 29. aprillil 1975. aastal piirkonna suurimate ettevõtete rahastamisel 140-kohaline uus, selle aja kohta väga kaasaegne
lasteaiahoone.
Elve Kull

Täiskasvanud õppija nädala
raames jagatakse tunnustusi
Kutsume üles kuni 7. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija,
aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.
Aasta õppijat ja õpitegu tunnustatakse 9. oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel. Aasta koolitaja tunnustamine toimub 29. oktoobril toimuval koolitajate mittekonverentsil, mis
toimub koostöös EPALEga. Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub oktoobris koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

TUNNUSTAMISE MÄRGIS

Alates 2020. aastast jagame täiskasvanuhariduse tunnustamise
konkurssi riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele märgiseid.
Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest suundub välja üks
õielehtedest mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt.
Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi
esile tõsta ning lisada märgist oma Facebooki pildile, kodulehele
või teistele infokandjatele.
Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaadid
oma maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja või koolitaja tiitlile.
Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.
Kandidaate saab esitada 7. juunini veebilehel www.andras.ee/
tunnustamine.
Tiiu Säbel
TKH koordinaator Lääne-Viru maakonnas

Majas alustas tööd kuus rühma
ning väikeseid põngerjaid jätkus
kõikidesse rühmadesse. Algusaastatel olid lasteaias avatud
ööpäevaringsed rühmad, kus
lapsed olid lasteaias esmaspäevast reedeni.
Meie lasteaed paistab kaugelt silma oma ilusa punase
katuse ja suure õuealaga. Asume oma lasteaia majaga ju päris
Rakke aleviku keskel, aga ometi
eemal suurest maanteest päris metsatuka kõrval, kus kuuleme hommikuti linnulaulu ja
talvel on isegi metskitsed aias
jalutanud. Kindlasti ei ole palju
selliseid lasteaedu, kus igal rühmal on kasutada kaks tuba, on
oma väljapääs ja ka oma terrass,
kus lastel on eriti hea vihmase
ilmaga mängida. Oma nimegi –
Leevike – oleme saanud õuealal
tegutsevatest leevikestest, keda
näeme kõige enam talvel sirelipõõsastest toitu otsimas.
Meie lasteaia suur võlu on
see, et ta asub looduslikult
kaunis kohas, kus kasvab palju
erinevaid puuliike, mis annavad võimaluse seda kõike ära
kasutada õppetegevustes. Osad
puud on siia istutatud koos
lastega. Lasteaia algusaastatel
oli igal rühmal oma väike maalapike, kuhu koos lastega külvati,
hoolitseti peenarde eest ning ka
koos korjati saak. Lasteaiataguses metsatukas asub väike loodusrada, kus saame igal aastaajal läbi viia erinevaid üritusi
ning tegevusi. Oleme taastanud
vana traditsiooni, kus koguneme loodusrajale ja saadame
karu talveunne ning kevadel
läheme teda üles äratama. Karu
magamapanekuga
tähistame
talvise perioodi ja jõulude ootuse algust ning ülesäratamisega
kevade saabumist. Sportimiseks
ja erinevateks õuemängudeks
on lastel palju ruumi ja vabadust. Järjest on meil asendatud
õues olevaid atraktsioone kaasaegsetega. Meil on õuealal ka
kaks liumäge, kust lapsed saavad kelkudega alla sõita ning
nautida talvelõbusid. Huvitavat
tegevust pakub meie õueala iga
ilmaga, ka vihmasega. Pärast
vihma pole majahoidjal vaja muretseda veeuputuse üle terrasside juures, sest lapsed on kõik
juba tühjaks ammutanud ja vii-

nud oma „poriköökidesse“.
Meie lasteaias on praegu
neli rühma: kolm aiarühma
ning sobitusrühm erivajadustega lastele. Neile on õpetajate
ja laste koostöös valitud nimed:
Lepatriinud, Tirtsud, Liblikad,
Pääsud.
Rühmadest kostub laste laulu ja naeru, seal on tublid õpetajad ja abid. Kõik nad hoolitsevad üheskoos, et meie toredatel
mudilastel mööduksid päevad
mõnusalt ja lõbusalt. Meie lasteaed on väike ja armas, kus igapäevaselt tehakse kõik selleks,
et lapsel oleks siin hea ja turvaline olla, et ta tunneks rõõmu
lasteaias veedetud päevadest.
Püüame ühiselt pingutada selle
nimel, et meie, Rakke lasteaed
Leevike, muutuks lastele veelgi hubasemaks ja põnevamaks
kohaks, kuhu tulla hommikul
rõõmuga. Meie lasteaeda on
saanud Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt „Hea lasteaia teerajaja“ tunnustuse.
Peale selle, et meie lasteaed
asub kauni looduse keskel ja
lastel on õues küllaldaselt liikumisruumi, on maja isegi hiljaaegu uue kuue saanud. Samuti
on vabade ruumide olemasolu
võimaldanud kenaks ja otstarbekaks kujundada lasteaia sisemust. Igal aastaajal on meie
maja kaunistatud temaatiliselt
nii akna- kui seinakaunistustega, laste kunstitöödega. Ühise
pere tunnegi on kindlam, kui
see pere ei ole hiigelsuur ja tegutseme kõik ühise eesmärgi
nimel. Pikk koridor lubab õppetegevuste vahel vahvaid liikumisharjutusi sooritada maha

joonistatud tegevusradadel. Sisustame ühiselt ka motoorikatuba, kus lapsed saaksid sügisest käia individuaalselt tegutsemas ja suurest kaaslaste hulgast puhkamas.
Meie lasteaias on iga päev
lastel tunda köögi poolt tulevaid hõrke lõhnu, mis annavad
aimu meie tublide kokatädide
maitsvatest toitudest. Ühistel
külaskäikudel kööki saab uudistada põnevaid köögimasinaid
ning tõelise ettekujutuse koka
tänuväärsest tööst. Kokad valmistavad toitu Rakke kooli õpilastele ja käivad seda jagamas
kooli sööklas.
Et tõesti kõigil lastel mööduks lasteaiapäev meeldivalt,
on üks meie neljast rühmast
väike. Seal saavad rahulikult
oma elurütmis mängida ja õppida lapsed, kes vajavad enam
individuaalset lähenemist ja
abistamist. Oleme õnnelikud,
et meil töötab logopeed, kes
on suureks abiks nii lastele kui
õpetajatele ja vanematele. Õpetaja Anne, kes on meie majja
tööle tulnud Tallinnast, iseloomustab oma tööd järgnevalt:
Rakke lasteaed Leevike on
täitnud kõik mu ootused teha
tööd väikerühmas, pakkudes
õppimisvõimalusi ja abi lisatuge
vajavatele lastele. Meie rühmas
on lapsi vähem, kui tavarühmas.
Enamus lapsi vajab õpetamisel individuaalset lähenemist.

Meeldib väga see, et rühmas on
piisavalt ruumi lastele nii üksi,
kui koos mängimiseks. Meie
rühma lastel on raskem luua
sotsiaalseid suhteid või käituda
tavanormide alusel. Need kaks
aastat, mis olen lisatuge vajavate lastega töötanud on näidanud paljude puhul häid tulemusi. Lapsed on ka mind palju
õpetanud: oskan igast pisikesest edusammust rõõmu tunda
ja kannatlikkust on juurde tulnud. Tänan selle kõige eest oma
rühma meeskonda, kes on nii
toetavad ja mõistvad. Meie maja
personal on sõbralik ja positiivne, mis loob ühtse meeskonnatunde. Väga meeldib ka meie
lasteaia õueala, mis annab lastele mitmekülgseid tegevusvõimalusi ja ruumi mängimiseks.
Kõik vanemad võivad rahuliku
südamega teha omi asju ja tööl
käia teadmisega, et meie lasteaias on nende lapsed hoitud ja
kaitstud! Palju õnne Rakke lastead Leevike!
Meie lasteaias on töötanud
läbi aegade palju toredaid õpetajaid ja abiõpetajaid. Mitmed
õpetajad alustasid tööd koos
lasteaia avamisega 45 aastat tagasi. Enamik neist on nüüdseks
pensionile jäänud, aga enne
jõudsid nad jagada noortele
õpetajatele ja nende abidele
tarkusi oma kogemustest lastega ja nende vanematega töötamisel. Aitäh teile!

MEIE MAJA LAUL

Tuleb laps meil lasteaeda
Vaatab, uurib, tahab kaeda.
Päev on pikk, kuid mõni lühem.
Hea siin olla igaühel.
Ref: Väikene lasteaed Leevike
Oled sa meile kui päikene.
Leevike, leevike punarind lind
Oksale hüppab ja tervitab mind!
Täna on meid siin palju koos
Laulud ja tantsud on täies hoos!
Aeg nii kiirelt mööda läeb,
Tegemisi rohkem, vähem.
Kasvame siin suureks koos,
Laulame ka mänguhoos.
Sõnad: Hilja Kaljuvee (kunagine õpetajaabi)
Viis: Leelo Ambos (lapsevanem)

Rakke lasteaed.
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Kurvavõitu naljakuu Simuna koolis
K
ui ma seda lugu kirjutan on käes aprilli ehk
naljakuu lõpp. Oleme
eriolukorratingimustes elanud juba pea seitse nädalat. Kõige suuremat puudust
tunnen heast naljast, mis meie
igapäevase koolieluga kaasas
käis. Üksipäini mööda koolimaja koridore kõndides on kohe
kuidagi füüsiliselt valus, et pole
igapäevast siginat-saginat, kisa-kära. Õpetajatetoas haigutab tühjus. Kalender näitab
kuupäevaks 13. märts... Tahaaan päääris eeelu tagasiiii…. Pärastpoole õpetajatega Facebooki grupis suheldes
selgub, et kõigil on kange himu
end hommikuti lille lüüa ja tavapäraselt tööle tulla. Tunneme kõik väga suurt puudust
üksteise sõbralikust aasimisest
või mõnest naljakast juhtumisest kellegi kodus või tobedast
unenäost, mida hommikuti
omavahel jagame, et siis naeratus näol tundi minna.
Alljärgnevalt
lühike
ülevaade meie tegemistest ja tegemata jätmistest:
1. aprillil võtsime
kasutusele
meetmed
distantsõppe tõhustamiseks. Nimelt jagasime laiali eriolukorrast
tingitult tühjana seisva
koolimaja, spordihoone ja tööõpetusemaja. Kõik soovijad
said kooli arvelt juurde
ruume
o m a
k o -

Fotol kooli töötaja, kes ootab
kannatlikult, millal õpilaste
kohvikupäevad jälle toimuma
hakkavad. Foto Kristi Kaasik

Simuna kooli maskott hariduselu
325.aastapäeva tähistamisel. Foto
Triinu Pohlak

dudes ruumikitsikuse leevendamiseks, et oleks mugavam
kodus õppimist ja töötamist
teostada. Pered jäid väga rahule. Külmade ja tuuliste ilmadega tekitasid probleeme ehitiste
ühenduskohad, mis tuult läbi
lasid. Saabuvad soojemad ilmad
õnneks lahendavad probleemi
ära.
2. aprill ei osalenud 3. klassi
õpilased maakondlikul õpioskuste olümpiaadil. Nad ei saavutanud esikohti ega jäänud
viimaseks.
Õpetajad ei osalenud Tartus
toimuma pidanud Mõttemaru
koolituspäeval. Kuulmata jäid
Epp Kärsini, Anu Saagimi ja paljude teiste värvikate isiksuste
esinemised. Osalemata jäi mitmetes koolielu puudutavates
olulistes töötubades, maitsmata jäid suurepärased suupisted
ja joomata ergutav kohv. Rääkimata toredatest kohtumistest
teiste Eestimaa koolide kolleegidega.
8. aprillil ei käinud 4. klass
Väike-Maarja
gümnaasiumi
ruumides paiknevas Värkstoas
tähtsat teadustööd tegemas. Ja
nii jäid olulised saavutused ja
avastused Eestimaa teaduse-

Kingitus hariduselu 330. aastapäevaks. Foto Andero Siim

taevas saavutamata.
9. aprillil ei toimunud palavalt oodatud 2. klassi kohvikupäeva. Ja mis juhtus koolitöötajaga tänu sellele, et õpilased
kohvikupäevi ei korraldanud
ja koolist ka igapäevaselt sooja
süüa ei saanud, saate näha juuresolevalt pildilt.
14. aprillil ei osalenud 9. klass
programmis Minu Riik. Neil jäi
kohtumata mitmete tähtsate
poliitikutega ja tegemata jäid
pildid, mis meenutaksid huvitavat kohtumist. Ülejäänud
koolipere ei käinud Paides teatrietendust Blablabla vaatamas.
17. aprillil ei sõitnud 3. klass
algklasside teatripäeval Kunda ühisgümnaasiumisse. Ära jäi
peaproov, kostüümide triikimine ja pakkimine, rambipalavik.
Isegi tänuliku publiku aplaus ei
kõlanud, näitlejatele ei toodud
lilli.
28. aprillil toimus talgupäev
„Koolimaja ümbrus korda!“.
Seekord ilma õpilasteta. Kohal
olid ainult kooli töötajad ja valla poolt abimehed masinatega.
Hoiti suuri vahesid ja tehti suuri
tegusid.
30. aprillil ei külastanud Onu
Ervini lasteteater etendusega

Puhtu ja Mustu meie lasteaeda.
Onu Ervini teatril jäi saamata
tulu, aga lastel jäi piletiraha alles. Ei ole halba ilma heata ega
vastupidi.
Ometi ei istunud keegi käed
rüpes. Distantsõpe toimis täie
hooga. Oli küll pingelisem nii
laste, õpetajate ja vanemate
jaoks, kui tavapärane koolielu,
kuid enamjaolt saadi siiski väga
hästi hakkama. Kasvas õpilaste
iseseisva töötamise ja aja planeerimise oskus. Paljud lapsed
lõid kaasa tublisti igapäevastes majapidamistöödes, õpiti
söögitegemise kunsti, koristati
tube ja koduümbrust, parandati lagunevat aeda, meisterdati
kuldnokapuure ja üks vanaema
sai uue postkasti, tänu lapselaste puutööhuvile. Mõned õpilased tegid kohalike ettevõtjate
juures hooajatöid juba mitu nädalat enne kui põllumajandusminister selle mõtte välja käis.
Siinkohal teen väga sügava
kummarduse meie kooli tublidele lastevanematele, kes
leidsid aega õpetajaid nende
tänuväärses töös toetada. Ega
õpetajatel lihtne pole olnud,
kuid ilma toetavate lastevanemate abita ja õpilaste iseseisva

tegutsemiseta, poleks õpetajad
üksi distantsõpet läbi viia suutnud. Aitäh teile tublid inimesed!
Lasteaed oli avatud ning
kõik, kellele oli vältimatu vajadus last lasteaeda tuua, said
seda võimalust kasutada. Lasteaiaõpetajad
ja
õpetajaabid,
majandusjuhtaja, kokad ja koristajad on meie asutuse eesliinitöötajad kogu eriolukorra
perioodil. Neil pole võimalust
kaugtööd teha. Aitäh!
Seoses Simuna hariduselu
330. sünnipäevaga kiidan väga
perekond Siimu, tänu kellele
meie kooli ussikesekujulisele
logole hing sisse puhutud sai.
Lugu ise sai alguse viis aastat
tagasi, kui otsisime kooli sünnipäeva puhuks õmblejat, kes
õmbleks ussikesekujulise kostüümi kooli maskotile. Tubli
ema Külli otsis oma õmblusmasina välja ja vuristas lõbusa
kostüümi valmis. Tütar Kailiki
meisterdas oma loovtööna koolimaja peaukse ette kooli logoga
sildi. Tänavusel juubeliaastal
otsustas poeg Andero teha oma
loovtööna koolile kingituseks
kella, mis ikka meie lõbusat
ussikest kujutab. Kell hakkab
tiksuma hariduselu järgnevaid
aastasadu tõenäoliselt kooli
fuajees või sööklas, kus koolipere seda igapäevaselt imetleda
saab.
Loodan kogu hingest, et täide läheksid Heinz Valgu sõnad:
„Ükskord me võidame selle
viiruse niikuinii!“ ja elu läheks
jälle harjunud viisil edasi. Äkki
on sellest viirusest nii palju kasu, et inimesed hakkavad
rohkem väärtustama elu maal,
kus on rohkem ruumi, puhast
õhku ning rohkem aega elada
stressivabamalt.
Olge rõõmsad ja terved!
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Vilistlaskogu esimees: „Vilistlaskogus kaasa lüüa on põnev, aga eelkõige suur au“

K

äesoleva aasta veebruaris andis Väike-Maarja
gümnaasiumi vilistlaskogu senine esimees
Raimo Maasik ameti üle Kaili
Kallastule.
Väike-Maarja keskkooli 66.
lennu vilistlane Raimo Maasik
juhtis vilistlaskogu viimased 11
aastat. Igapäevaselt on ta ametis Kadrina keskkooli info- ja
projektijuhina. Töötanud varasemalt ka Väike-Maarjas õpetajana, ongi ta vilistlaskogu tööga
seotud alates 1993. aastast, mil
ta oma kunagises koolis õpetajana tööle asus. Samast aastast
on tal meeles ka kooli juubel,
mille korraldamises vilistlaskogul aktiivne roll oli.
Tema esimeheks olemise
perioodi jäävad mitmed vilistlaskogu korraldatud talgud, mis
panid vilistlasi koos tegutsema,
lisaks koristus- ja mõttetalgutele ka näiteks kooliraamatukogu
kolimine ja spordiplatsi korrastamine. Viis aastat tagasi kinkis
vilistlaskogu koolile gümnaasiumi nime taastamise 20. aastapäevaks kooli nimede ajalooga
tahvli ning möödunud sügisel
uue lipu.
78. lennu hõbemedaliga lõpetanud vilistlane Kaili Kallastu
on vilistlaskoguga seotud VäikeMaarja gümnaasiumi lõpetamisest aastal 2001. Kaili sõnul ei
liitunud ta vilistlaskoguga tegelikult enda initsiatiivil, sest
oma kooliajal ta selle ühenduse olemasolust teadlik polnud.
Tema klassijuhataja andis pärast
lõpetamist ühel päeval teada, et
toimub vilistlaskogu koosolek ja

südamest, et kool püsiks ja areneks. Vilistlaskogu on ühelt
poolt traditsioonide ja mälestuste hoidja, teisalt aga püüab
järjest enam panustada just
kooli tulevikku.

Kaili Kallastu. Foto Kairi Naha

Kaili võiks sellel osaleda. Praegu
loodab ta, et tänased gümnasistid on vilistlaskogust siiski kuulnud ja näevad ka ennast tulevikus selle liikmena.
Kaili on viimased 14 aastat töötanud maksunõustajana
ning enne seda Maksu- ja Tolliametis revidendina. Käsil on õigusteaduse teise kõrgharidusena omandamine ning hetkel on
ta hoopis täiskohaga ema.
Kuidas teile tundub, miks on
vilistlaskogu oluline?
Raimo: Kui kohati on meie vilistlaskogul olnud suur roll kooli
juubeli korraldamises, siis usun,
et vaid sel eesmärgil vilistlaskogu vaja ei ole. Juubeli korraldamisega saab kool ka ise väga
hästi hakkama. Vilistlaskogu
peaks olema institutsioon, mis
seob vilistlasi omavahel, seob
kooli ja vilistlasi. Ehk on see aeg
juba mõnda aega ümber, mil inimesed tunnevad sellise seotuse
järele vajadust, ehk on viimastel

Direktor Marje Eelmaa ja vilistlaskogu tollane esimees Raimo Maasik kooli
ajalooliste nimedega tahvli avamisel. Foto Ilve Tobreluts

aastatel inimestel hoopis muud
eesmärgid ja seotused. Kui aga
võtta praegune uus maailma
olukord, siis ehk toob see inimesed taas rohkem kokku, ehk
mõeldakse mõnda aega rohkem
oma kogukonna ja päritolu pea-

le, ehk toob see ka uusi inimesi
meie vilistlaskogusse.
Kaili: Vilistlaskogu on kooslus inimestest, kelle jaoks on
Väike-Maarjas antav haridus
oluline. Need inimesed on oma
kooli üle uhked ja soovivad kogu

Millega saavad vilistlased koolile toeks olla?
Raimo: Vilistlased saavad
muu hulgas kooli toetada läbi
uue plaani, mis nüüd on idanenud, et luua n-ö ettevõtlusfond,
mis toetaks koolis ettevõtlikkuse arendamist. Siinkohal kutsun
üles kõiki tegusaid ja tublisid
vilistlasi hoidma silmi lahti –
kui palutakse abi Väike-Maarja
gümnaasiumi ettevõtlusfondi
kasvatamisel, siis saate seda abi
pakkuda. Ja kes tunneb, et tahab kooli jaoks midagi teha, siis
igasugused sammud ja ettepanekud on teretulnud ning ei pea
ootama just fondi loomist.
Kaili: Eelkõige saavad vilistlased koolile toeks olla läbi enda
oskuste ja kogemuste. Oleks
ääretult vahva, kui järjest enam
vilistlasi leiaks tee mõnda tundi, et oma tegemistest lastele
rääkida.
Lapsevanemana tean, et
lapsed on vastuvõtlikud väljakutsetele ja leidlikud lahenduste otsimisel. Oleks vahva,
kui vilistlased innustaksid ja
toetaksid selliseid lapsi näiteks
mõnes projektipõhises ühisettevõtmises. Üks asi on midagi
kohustusliku koolitöö raames
teha, aga hoopis midagi muud
mõne „päris“ asjaga tegeleda.
Miks mitte need kaks olulist asja
ühendada.

Iga kord, kui tulemas on vilistlaskogu koosolek, on kutses kirjas soovitus võtta kaasa
teisigi vilistlasi. Enamasti on
siiski kohal samad aktiivsed
inimesed, viimase paarikümne
aasta vilistlased võib vilistlaskogus ühe käe sõrmedel kokku
lugeda. Miks peaks uued inimesed vilistlaskoguga liituma?
Raimo: Uute liikmete värbamiseks tuleb ilmselt teha suur
kampaania, mis on nii isikuliselt
suunatud kui ka üldine. Sama
tuleb teha ka ettevõtlusfondi
täitmisega, läbi fondi täituvuse
saab vilistlaskogu näidata, kas
tal on jõudu ja sisu.
Kaili: Vilistlaskogusse kuuluvad inimesed, kes hoolivad ja
usuvad. Mina usun, et selliseid
inimesi on kindlasti rohkem kui
hetkel aktiivselt vilistlaskogu
tegevuses osalejaid. Oleme hetkel vilistlaskogu tegevust pisut
ümber korraldamas ja loodan
väga, et see innustab vilistlasi
kaasa lööma. Usun, et viimase
kahekümne aasta jooksul on
Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetanud inimesi, kes hoolivad
sellest koolist sama palju nagu
need, kes lõpetasid 30, 40 või
50 aastat tagasi. Mõistan, et
pärast gümnaasiumi lõpetamist on maailm valla ja palju uut
avastada, kuid omast kogemusest tean, et vilistlaskogus kaasa lüüa on põnev, aga eelkõige
suur au.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium
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Vähem stressi vs
motivatsioonimõrad

Foto Jana Külmallik

Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

Õpilased Väike-Maarja gümnaasiumi 1.-12. klassidest jagasid pärast pooleteistkuust distantsõpet ja nädalast vaheaja-pausi oma
kogemusi ning leidsid analüüsides üles nii positiivse osa kui ka
väljakutset pakkuva.
Küsimusele Mis on distantsõppes lihtne, oli õige sagedasem vastus, et see
annab võimaluse rohkem kodus olla.
Positiivseks peeti, et koolipäev ei pea
algama alati täpselt kell kaheksa või
saab õppetööd hommikul alustada rahulikumalt.
4. klassis õppiv Marten oli rahul, et
ta saab kodus nautida hommikusööki, samal ajal arvutit avades, et tutvuda päevaste õppimistega. Ka 6. klassi
noormees Astor hindas seda, et hommikuti ei pea kulutama aega kooliminemisele ja bussiootamisele ega pea
kiirustama. 3. klassi poiss Kalle-Kaspar
hindas võimalust perega rohkem koos
olla.
1. klassis õppivale Demi Petrale
meeldis, et õppimise vahepeal saab ka
muid asju teha: „Meeldib see, et saab
kodus olla ja mängida vahepeal.“

lihtne teha ülesandeid matemaatikas,
inglise keeles ja õpioskustes. Esimeses kahes toimuvad videotunnid, milles osalemine on tema jaoks tavaline,
kuna arvutis mängides suhtlevad nad
sõpradega videokeskkonnas Discord.
Õpioskuste ülesanded meeldisid talle,
sest need on huvitavad ja neid on vahva
nuputada.
2. klassi Helerini jaoks olid lihtsad
joonistamised ja meisterdamised, samuti kehaline kasvatus, sest võimalus
iga päev õues liikuda ning palli- ja teisi
mänge mängida on tal olemas.
2. klassi Helle-Mai võttis distantsõpet positiivselt: „Õpetajad annavad
loovaid ülesandeid, mida on põnev lahendada. Kui mulle tundub, et on raske
ja abi vajan, siis saan oma emalt küsida
ja ta selgitab mulle katsete ja erinevate
näidete abil.“

ISESEISVAT AJAPLANEERIMIST
PEETI POSITIIVSEKS

MIS ON DISTANTSÕPPES RASKE?

4. klassi neiu Jette ütles: „Distantsõppe juures meeldib mulle see, et ma
saan tavapärase koolipäeva hommikuga võrreldes kauem magada. Samas
on meil kodus kindel päevaplaan ja ma
saan õppimised kiiremini tehtud.“

...SAAB ISE AEGA
PLANEERIDA JA
ÕPPIMINE MÖÖDUB
KIIRELT JA EDUKALT.
Oskar Toomas 3. klassist oli samuti
rahul, et ta saab ise aega planeerida ja
õppimine möödub kiirelt ja edukalt. Nii
meeldis ka 9. klassis õppivale Rainele,
et tal on võimalus peaaegu kõiki päevaseid tegevusi oma kellaaegade järgi
sättida. 4. klassi Siim arvas, et distantsõppes pole tema jaoks midagi rasket.
Talle meeldis, et ta saab oma tempos
töötada ega pea klassis teiste järgi ootama. Ja kui ta ära väsib, saab ta ise
puhkepause teha.
8. klassis õppiv Kristi ütles samas, et
lisaks aja planeerimisele on tema jaoks
olnud lihtne leida ka õpimotivatsiooni.
1. klassi neiu Karoliina-Viktoria ja 2.
klassi noormehe Kristoferi arvates oli
lihtsam korrata varemõpitud teemasid
kui tutvuda ise uue materjaliga.
Plussiks pidasid mitmed õpilased
asjaolu, et distantsõppele kulub sageli
vähem aega ja koolipäevad kujunevad
varasemast lühemaks.
3. klassis õppiv Siim ütles: „ Lihtne
on see, et õppida on vähem, kuna lisaks hommikustele tunniülesannetele
ei jäeta koduseid ülesandeid, nagu on
harilikel koolipäevadel, kui peab koolis
kohal käima.“
3. klassi noormees Oskar Toomas
tõi välja, et on saanud keskenduda
rohkem neile õppeainetele, mis talle meeldivad, näiteks matemaatikale,
eesti keelele ja inglise keelele. Olgu
mainitud, et selle aja jooksul on ta vaadanud ilma subtiitriteta ingliskeelseid
filme ja lugenud läbi üheksa raamatut,
ühtekokku 1600 lehekülge!
5. klassi Reno kiitis, et tema jaoks on

11. klassi neiu Maris tõdes, et distantsõppe algus oli tema jaoks küllaltki raske: „Mõte, et pean ise kõik teemad
endale selgeks tegema, kohutas mind.
Esimestel nädalatel olid kõik kohustused üle pea kasvanud, kuid kõik laabus
ajapikku.“

TUNTAKSE PUUDUST
VÕIMALUSEST ABI KÜSIDA

Jette 4. klassist ütles, et nüüd ta mõistab, kui oluline on tema jaoks õpetaja
ja see, kuidas õpetaja kõike selgitada
oskab.
Markus 1. klassist kurtis, et distantsõppel pole õpetajat, kes pooled asjad
ära räägib nagu koolis. 2. klassis õppiva
Helerini arvates oli raske ilma õpetajata tööjuhendeid lugeda ja nende järgi
töid teha. Samuti pidas ta keeruliseks
omapead käekirja harjutamist. Siimule
4. klassist olid keerulised mõned Opiqu
ülesanded, mida koolis käies õpetaja
kindlasti pikemalt lahti seletaks. Kuna
koolis tehakse ka rühma- ja paaristöid,
olid tema jaoks probleemiks, et nüüd
peab palju üksi tegema. Samuti tõi ta
miinusena välja, et õpetaja jutt videotunnist võib kohati ununeda ja ei ole
tahvlit nagu koolis, kus on kõik ülesanded järjest silme ees, mida ja mis järjekorras peab tegema.

...EI OLE TAHVLIT
NAGU KOOLIS,
KUS ON KÕIK
ÜLESANDED JÄRJEST
SILME EES...
8. klassist Karl kurtis: „Raskem külg
on olnud teatud ainetes, kus on õpetaja abi vaja läinud, aga selleks, et seda
saada, pead saatma meilile kirja, selle
asemel, et koolis oleks saanud kohe
abi küsida.“ Ka 7. klassist Kati-Ly tundis muret: „Raske on vahel õpetaja
selgitusest aru saada ja õpetajal läheb
vastamisega kauem aega kui päriselus.“
Sama tunnistas 7. klassist Mairit: „Keeruline on see, kui on vaja õpetajalt abi.
Koolis saan kiiresti vastuse, aga praegu pean läbi interneti küsima ja ei saa

kohe vastust, kuna õpetajal on vaja igale õpilasele vastata.“ Nende klassivend
Madis ütles, et kõik on raske, eriti ülesannetest aru saamine.
Ka Raine 9. klassist pidas keeruliseks eelkõige seda, kui õpetajaga on
raske kontakti saada ning seetõttu võivad asjad kohati arusaamatuks jääda.

RASKEKS ON
OSUTUNUD UUTE
TEEMADEGA
TUTVUMINE
JA PÕHIASJADE
ISESEISVALT
MÕISTMINE
8. klassist Kristi tunnistas, et raskeks on osutunud uute teemadega
tutvumine ja põhiasjade iseseisvalt
mõistmine.
Nii Robin kui ka Madli 10. klassist
ütlesid, et näiteks reaalained on keerulised ise õppimiseks ja neis oleks vaja
õpetaja vahetut abi.
4. klassi Marten tõdes hoopis, et
talle on veidi keeruline, et õppetöö
on ühetaoline. Kui koolis arutatakse
teemad laiemalt läbi, tuuakse juurde
näiteid muudest valdkondadest, kuulatakse teiste seisukohti, siis distantsõppes jääb puudulikuks näidete toomine ja seoste loomine.
2. klassis õppiv Kristofer kurtis,
et kuigi üldiselt on distantsõpe tema
jaoks lihtne, on kodus õppimisele keskenduda keerulisem. Sama tunnistas
ka 3. klassi poiss Oskar Toomas, kes
ütles, et vahepeal kaob tähelepanu
teistele asjadele.
11. klassist Maris ütles, et raskusi
on sel teel palju ette tulnud, samuti oli
esialgu õppekoormus suur: „See tekitas motivatsiooni korralikud mõrad,
polnud tuju ega tahtmist õppida, kuid
see lahenes uue tunniplaani ning õpetajate mõistva suhtumise koosmõjus.“
Tema klassivend Pert-Erik tunnistas, et kõik ained valmistavad raskusi,
kuid kaasõpilaste tugi on see, mis aitab
hakkama saada.

KUIDAS ON DISTANTSÕPE
ÕPILASI MÕJUTANUD?

11. klassi Pert-Eriku sõnul on distantsõpe teda lõppkokkuvõttes rõõmsa-

maks muutnud, sest on pakkunud vähem stressi ja rohkem und.
6. klassis õppiv Astor pakkus välja:
„Arvan, et tulevikus, näiteks kui pikemalt haigeks jääksin (välja arvatud
palavikuga või väga kehva enesetunde
korral) ja koolis käia ei saaks, siis on
mul nüüd rohkem oskuseid ja lihtsam
kodus järgi õppida. Koolid võiks ka
seda varianti edaspidi toetada, kuna
nüüd on sellesse distantsõppesse panustatud ja kõik on sellest õppinud.“
Iseseisvus ja ajaplaneerimisoskus
olid olulised märksõnad õpilastega
distantsõppe mõjust rääkides.
12. klassi Kristel ütles: „Ma arvan,
et ma olen distantsõppega muutunud
palju kohusetundlikumaks, kui ma varem olin. Kodus istumine on minu
jaoks väga igav ja seetõttu otsin endale aina uusi tegevusi. Avastasin end ka
vaheajal koduseid töid ette tegemas.
Lisaks olen ma ka oma aega paremini
planeerima õppinud. Kui varem lükkasin ma koduste tööde tegemise viimasele minutile, siis nüüd üritan ma need
võimalikult ruttu ära teha, et hiljem
oma hobiga tegeleda.“

„MA ARVAN, ET MA
OLEN
DISTANTSÕPPEGA
MUUTUNUD
PALJU KOHUSETUNDLIKUMAKS“
Ka 3. klassist Oskar Toomas hindas,
et on saanud iseseisvamaks ja kohusetundlikumaks.
Kindlasti on arenenud õpilaste infotehnoloogiavahendite
kasutamisoskus, alustades eKoolist, materjalide
leidmisest, erinevatest veebikeskkondadest, lõpetades tööde õpetajatele
saatmisega.
12. klassi Kristeli jaoks on üldiselt
olnud infoallikate kasutamine lihtne,
sest sellega oli ta ka juba varem väga
palju kokku puutunud. Ta on kasutanud palju materjale, mida on leidnud internetist, sealhulgas ka näiteks
e-raamatuid. Mairit 7. klassist ütles, et
oskab nüüd internetist kiiremini vastuseid leida. Karl 8. klassist on arendanud MS Wordi kasutusoskust. 4. klassi
Siim on õppinud tegema videokõnesid

erinevates keskkondades.
6. klassi Reno võttis oma kogemuse
kokku: „Kohe esimesel nädalal hakkasin rohkem eKooli kasutama ja sinna
lahendatud ülesandeid üles laadima.
Lisaks õppisin Gmailis kirju kirjutama,
faile manustama ja neid õpetajale saatma.“

„KOHE ESIMESEL
NÄDALAL HAKKASIN
ROHKEM EKOOLI
KASUTAMA JA SINNA
LAHENDATUD
ÜLESANDEID ÜLES
LAADIMA.“
Ka 2. klassi Helle-Mai ütles, et on
õppinud iseseisvalt eKooli kasutama ja
töid õpetajale saatma.
Paraku on sel lisaks kõigele õpitule
ka teine pool. 10. klassi Robin tõdes, et
see periood on mõjunud halvasti silmadele, sest ka sõpradega suheldakse
rohkem digivahendite abil.

IGATSUST SÕPRADE
JÄRGI KINNITASID PEA KÕIK

Maris 11. klassist tõdes, et kõiges negatiivses on alati ka positiivset: „Kogu
see koduõpe on sundinud tegutsema
iseseisvalt ja mõne ainega ka rohkem
tegelema kui muidu. Kui koolis oli suur
kohustus õpetajatel, siis kodus on see
paratamatult enda teha, kuid see on ka
hea, võimalus on teemad paremini selgeks saada.“
Osadel õpilastel on distantsõpe vähendanud nende liikumisvõimalusi,
sest trennis käia ei saa, teised leidsid
jällegi, et nüüd on neil rohkem aega ja
võimalust õues liikuda.
Siim 4. klassist tõdes, et vaba aega
on rohkem ja tal on võimalus palju õues
olla, sest elab maal. Tänu liikumispäeviku täitmisele on 2. klassis õppiv Helerin rohkem hakanud jälgima, kui palju ta õues liigub ja sporti teeb.
Raine 9. klassist võttis kokku, et
distantsõpe mõjutab tema hinnangul
iga õpilast ja seda nii füüsiliselt kui
ka vaimselt. Lisaks ajaplaneerimisoskusele on ta arendanud endas loovat
lähenemist, et tekkivatele probleemidele lahendusi leida. Ja seda läheb elus
kindlasti kõigil vaja.
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Minu ema on maailma parim

M

Teele Vunder

aikuu teine pühapäev on emadepäev. Sel
päeval austatakse ja väärtustatakse emade
rolli ühiskonnas. Mõtteid oma kallitest
emadest jagavad Väike-Maarja Gümnaasiumi,
Kiltsi Põhikooli ja Rakke ning Simuna Kooli
õpilased.

M

inu ema on hetkel kodune ja
tegus eriti nüüd kevade ajal,
kuna aed vajab hooldamist.
See on üks tema hobidest.
Minu emps käib meiega kinos, mängib
meiega erinevaid lauamänge ning käime ka
tihti koos koertega jalutamas. Ta on maailma
parim, sest ta on väga tore ja ta armastab meid
kõiki sama palju.

Kadri Kuntro

M

inu ema töötab Väike-Maarja
vallas asuva Emumäe maastikukaitsealal. Me armastame emaga
koos kokata ja lillepeenraid korrastada. Minu ema on parim sellepärast, et ta
on alati minu jaoks olemas, ta on väga lahke ja
sõbralik. Samuti tohutult töökas.

Jan Kevin Kokkar
Kokaks sündinud. Ära teeb vajalikud
tööd. Tark on ja ülimalt abivalmis.
Rallida millega iganes on tema meelistegevus. Igav tal kunagi ei ole.
Naudib üle kõige meie,
laste, abistamist.
Minu emale meeldib teha süüa, tal
tuleb see ülihästi välja. Talle meeldib
sõita rallit ja krossikaga niisama metsas
paarutada. Tal ei tule hästi välja laulmine, aga ta nii väga proovib. No mis ta jändab, nagunii meie pere liikmetest ansamblit ei saa. Kui kellelgi on tuju halb, siis hakkab
meid lohutama ja oma nalju tegema, mis on
üsna veidrad, ütleme tema eakohased, ja juba see
ajab meid naerma. Tõelise üllatuse osaliseks saame
me siis, kui emal vaba päev ja meie koju saabudes on
Kata jälle tubades mööblit ja asju ümber tõstnud. Millegipärast pakub talle taoline tegevus suurt naudingut. Õnneks minu tuba on ema poolt puutumata jäetud. Minu ema
Kätrin on tõesti heasüdamlik ema, ja vahel tekib mul küsimus,
kust küll mina endale veidi kurjust olen saanud.

Nele-Liis Kallak

M

inu ema on kodune, sest kodus on kasvamas peale minu
veel kaks nooremat venda
ning väikseim neist on alles aasta ja kahe kuune. Meile meeldib
emaga koos käia jalutamas, tegeleda
loomadega ja süüa teha. Me armastame
olla looduses. Tore on ka õues koos aiatöid
teha. Ta on väga hooliv ja tahab alati parimat.
Kuulab alati kõik mu mured ja aitab nii palju,
kui saab. Ta on väga usin töötaja ja tunneb huvi
mu tegemiste vastu. Mu ema on rõõmus ja optimistlik inimene.

Eliis Mätas

M

Elisabeth Soo

M

inu ema nimi on Siret Mätas.
Ta töötab Väike-Maarja Gümnaasiumis klassiõpetajana. Ta
on sõbralik, armastav, kohusetundlik ja vajadusel nõudlik. Koos emaga
käime tihti jalutamas, mängime erinevaid
lauamänge või arutame päevaplaane ja räägime oma muredest. Mu ema on maailma
parim, kuna ma saan talle kõigest rääkida. Ta
kuulab mind, ei mõista hukka ning annab nõu.

u ema ei pea ametit, aga ta on
väga osav küpsetamises, patsi
tegemistes, kosmeetikas ja teistes oskustes. Koos oma emaga me
küpsetame kooke ja pirukaid ning katsetame
uusi asju. Minu ema on maailma kallim, sest ta
on minule ainuke ema ja ma armastan teda väga!

Alexander Lillemets

Riia Rebane

M

M

inu ema on ametilt köösner, aga ta on ennast ümber
koolitanud pagariks. Mina
mängin emaga ja teiste pereliikmetega koos lauamänge, päris tihti
käime ka koos matkamas. Minu ema on
sellepärast maailma parim, sest ta hoolitseb mu eest ja kui õppimisel raskusi tuleb,
siis ta aitab mind. Minu ema hoolib meist
väga.

Eliise Joonas

M

inu ema nimi on Egle. Ta on väga
eriline inimene minu jaoks ning
ta paistab alati silma oma suure
töökusega. Tal on neli last, kelle
kõrvalt suudab ta tegeleda veel erinevate
ametitega. Ametilt on ta logistik ja müüja.
Oma ametite kõrvalt leiab ta alati aega
meie pere jaoks. Koos on alati tore õhtuti aega veeta. Meil on peres alati igasugu
vahvaid tegevusi, mida koos teha. Näiteks
mängime ühiselt erinevaid lauamänge ja mälumänge. Emaga meeldib meil veel koos põnevatel jalutuskäikudel käia. Selleks on alati ideaalsed kohad Äntu järved või mõni muu metsarada.
Ta on maailma parim ema sellepoolest, et ta on
alati abivalmis ja toetav ning teda saab alati oma muredega usaldada. Minu ema on mulle alati suur suunanäitaja ning minu eeskuju. Temaga koos olles tean, et ta on
usaldusväärne ning temale võin usaldada oma saladusi. Ma
armastan teda väga ning mulle väga meeldib temaga koos aega
veeta.

inu ema on mulle kallimast
kallim. Meie lapsepõlv on samasugune, näiteks me mõlemad kartsime rahvastepallis palli püüda. Või me mõlemad olime
pesapallis osavad. Üleüldse on ema lahkemast lahkem, ilusamast ilusam ja armsamast armsam. Minu ema on 34-aastane aga
näeb välja nagu 22. Ma armastan oma ema tuhat korda rohkem ja ma arvan, et tema mind ka.

Carl Randmets
Mulle meeldib minu ema.
Andekas on ju tema.
Rehvid autol vahetab.
Ise koogi küpsetab.
Minu ema hobiks on heegeldamine,
korvide ja kaartide meisterdamine/
kaunistamine. Talle ei meeldi, kui kogu
maja on lärmi täis. Talle üldse ei meeldi
ka see, kui tal midagi välja ei tule. Mulle meeldib oma emaga süüa teha, jalutamas käia ja meisterdada. Minu ema töötab
lasteaias abiõpetajana. Talle meeldib käia
poodlemas. Küsisin emalt, et mida ta teeks,
kui ta ühel päeval saaks endale miljon eurot
kulutamiseks. Ta ütles, et käiks reisimas ja aitaks
oma peret. (Ei tea, kas ta mulle uue ja võimsa arvuti
ka ostaks, vist mitte, sest arvuti tagant ajab mind tihti
ära.) Aga kahjuks ei oska mu ema grillida. Tema kõrvetatud liha või vorstikesi ei söö isegi naabrite koerad. Aga
muidu on mul nagunii maailma parim ema.
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LÜHIDALT
Rakke Trimm 2020

1.

mail sai algus järjekordne Rakke Trimmi hooaeg. Traditsiooniliselt oleme eelneva hooaja parimaid autasustanud ja peaauhinna loosinud talgupäeval. Kuna aga
eriolukorrast tulenevalt talgupäeva korraldada ei saanud, viin auhinnad tublimatele isiklikult kohale. Seega on uus
hooaeg alanud varem kui eelmise hooaja parimad pärjatud saavad. Kopsakam peaauhind läheb loosi kõikide osaluskaartide vahel ja selle loosimise teeme koos videoga kultuurikeskuses.
Osalusvõistlus Rakke Trimm 2020 algas 1. mail ja kestab kuni
30. septembrini. Osalemiseks tuleb poetada sedel oma nime ja
kuupäevaga Rakke linnamäe terviserade kaugemas punktis olevasse postkasti. Tublimad selgitatakse osaluskordade liitmisel,
neljas erinevas klassis: tüdrukud, naised, poisid ja mehed. Kopsakama peaauhinna loosimisel osalevad kõik osaluskaardid.
Enno Eilo

Rakke linnamäe terviserajad

K

eerulisel ajal on ka mõned plussid: Rakke linnamäe
tervisrajad on saanud veidi rohkem tähelepanu ja väike areng on toimumas. Maikuu jooksul peaks saabuma
Eesti Terviseradade võrgustiku kaasabil uus radade
tähistus. Lisaks ühe, 1,9 ja 2,5 km pikkusele püsirajale lisandub
matkarada ja maastikurattarada. Viimasele tulevad ka tehnilised
elemendid, aga neid saab ka soovi korral vahele jätta ja kasutada
kergemat läbimisviisi. Juba on paigaldatud välikäimlad ja hetkel
käimas pinkide ja prügikastide paigaldus. Infoks veel, et varsti
algavad raietööd terviseradade osadel, mis kulgevad eramaal.
Sel ajal palume tähelepanu ja mõistvat suhtumist.
Enno Eilo

HEA TEADA

Loovad ideed suunav

Käbijaht

K

ehalise kasvatuse õpetajana on ka eriolukorras olnud minu taotluseks laste suunamine
füüsilisele aktiivsusele ja võimaluse korral toast arvuti tagant
õue. Seda on lihtsam teha, kui
plaanitav tegevus on millelegi eesmärgistatud. Kodusõppe
neljandal nädalal (6.-9. aprill)
tegid Rakke kooli õpilased käbidest vaipasid. Omamaks ettekujutust, mida lastelt ootan,
tegin ise eelnevalt kogu ettevõtmise omal nahal läbi. Sellest
tulenevalt said 3.-9. klassi õpilased ülesandeks minna loodusesse ja teha käbivaip, mis
koosneks vähemalt 300-st käbist (õpilase kohta). Eeldasin ja
ootasin, et lapsed koguvad minimaalsest käbide arvust suuremaid koguseid. Nii juhtuski! Samuti on hea meel, et reageeriti
jooksvatele üleskutsetele ning
hakati käbivaipade „kudumisel“
rakendama enda inspiratsiooni ja loovaid ideid. Agaraimate
laste käbivaibad koosnesid isegi
tuhandetest käbidest. Näiteks
Alex Augervald kogus 2767 käbi,
Fredi Karuks ja Ats Leinasaar
mõlemad 2000 käbi, Henri Mitt

Foto Kristel Kitsing

Seame talveunest ärkava ratta sõidukorda!

K
V

äike-Maarja Taluturg on taas avatud reedel ja laupäeval
kell 9.00-13.00.
Koroonaviirusega seoses käivitunud turukauba ettetellimise võimalus jätkub ja tellimusi võtame vastu
kolmapäeva õhtuni kättesaamisega reedel või laupäeval taluturult tel 5609 9123 või e-post taluturg@vmps.ee
Head väiketootjad! Väike-Maarja taluturg on avatud koostööks kohalike tootjate kasvatatud või valmistatud kauba turustamisel. Oma kauba müügisooviga ja taluturu liitumislepingu
sõlmimiseks võtke palun ühendust e-postiaadressil taluturg@
vmps.ee.
Marju Metsman

RATAS
KEVADEKS KORDA!
Tasuta transport

Väike-Menaneahoroldjausts. t
Hinnapakkumine
18
Kontakt: Kalle Kriit 5341 64

VA J A L G R A T TA D U
S
RU
E
P
OSAD •
HOOLDUS
*Hoo
lduseks broneeri aeg

Lai 9, Rakvere
E-R: 10-19 L: 10-15
P: Oleme trennis!

Tel 322 2030
rattabaas@gmail.com
www.rattabaas.ee

evad on saabunud ja
rattahooaeg
alanud.
Kui aga ratas pika talve keldris või garaažis
seisnud on, vajab ta enne tänavatele vurama minemist korralikku ülevaatust ja turgutavat
hooldust.
Väike-Maarja
inimestele pakkus sellel talvel ja pakub
kindlasti ka tulevikus ratta tasuta transporti Rakveres asuv
ettevõte Rattabaas. Vaja ainult
helistada ja su ratas viiakse
poodi. Enne hooldustöid tehakse igale kliendile hinnapakkumine ja arutatakse üheskoos
läbi sõiduvahendi mured ja rõõmud. Seejärel läheb ratas pessu
ja edasi kogenud mehaanikute näppude vahele. Millal aga
viia ratas hooldusesse? Mida
see teenus sisaldab ja kuidas
kodus oma sõiduriista eest
hoolitseda?
Õigeaegne rattahooldus pikendab märgatavalt selle eluiga. Samas tulevad aga inimesed oma kaherattalise sõbraga
teenindusse viimasel minutil
või veel hiljem, kui sellega enam
sõita ei saa.

ÕIGEAEGNE
RATTAHOOLDUS
PIKENDAB
MÄRGATAVALT
SELLE ELUIGA.
Ka kõige veatumalt töötav
ratas tuleks vähemalt korra
aastas viia hooldustöökotta.
Eriti vajalik on igale jalgrattale
sügisene täishooldus, mille käigus võetakse vajadusel mitmed
osad lahti, puhastatakse ja määritakse. Puhastamata ratast ei
tohiks üldse talvekorterisse viia.
Üldiselt on kahte sorti rattahooldust: üld- ja täishooldus.
Üldhooldus sobib igale rattale, kas kevadel enne hooaega
või sügisel peale hooaega. See
sisaldab rattapesu, jooksude
rihtimist, lõtkude ja käikude

Rattapesu. Foto Marianne Loorents

reguleerimist, pidurite puhastamist ja reguleerimist ning keti
õlitamist.
Täishooldus aga sobib igale rattale, mis võistleb ja läbib
rohkem kilomeetreid, raskeid
maastikke ja ilmastikuolusid.
Seda tuleb teha vastavalt vajadusele kuid mitte harvem, kui
kord hooaja jooksul, näiteks igal
sügisel või talvel. Täishooldus
sisaldab rattapesu, kõikide sõlmede puhastamist ja määrimist
(jooksud, kaelad, keskjooks),
jooksude rihtimist, pidurite
puhastamist ja reguleerimist,
lihtsamate osade vahetus (kett,
kassett, klotsid, trossid).
Väga tore on igal kevadel, kui
ilmad ilusaks läinud ja loodus
ärkab, võtta oma hooldatud ratas ning muretult sõitma minna.
Kes pole jõudnud, siis kiiresti
aega broneerima ja natukene
kannatust peaks ka varuma,
sest paljudes rattapoodides on
tekkinud kaherattaliste hoolduseks järjekorrad.

Samuti soovitan igal rattaomanikul oma ratast jälgida ja
siinkohal mõned soovitused.
Paar korda kuus tuleks kumme
pumbata. Igal väliskummil on
kirjas, mis on soovitatav rõhk.
Puhasta ja õlita ketti ja hoia ratas puhas! Õliga liialdada siiski
ei maksa, sest ülemäärane õli
tõmbab külge liigset tolmu ja
mustust. Rattapesuks ei soovita
survepesurit, sest suure survega vesi teeb laagritele halba.
Võta ämbritäis sooja vett, varrega hari, suur svamm. Natukene
nokitsemist, kummid täis, ketile
õli ja uskuge mind, et peale seda
liigub ratas kindlasti rõõmsamalt ja ka kiiremini.
Väike-Maarjas on rattaga
sõitjaid aina juurde tekkinud ja
soovitan kõikidele selles kaunis
Pandivere piirkonnas seda rohkem teha. Poodi, kooli, tööle,
metsa, ujuma – ikka rattaga.
Mõned marsruudisoovitused
kevadeks ja suveks:
* Mööda kergliiklusteed

Ebaverre või Kiltsi ja matkarada
ümber Ebavere mäe. Kel soovi
saab ka suuremaid mägesid ja
laskumisi proovida.
* Natukene minna ja olete
Rohu baaside suurtes metsades.
Suurepärased kruusateed, metsasihid, linnulaul ja metsakohin.
Samuti soovitan RMK rattarada,
mis Porkunist ja Aburist Rohu
baasidesse suundub.
* Äntu matkarajad, kus juurikaid, natukene pori ja kaunid
järved.
Kindlasti on huvitavaid kohti ja võimalusi meie vallas palju.
Soovitan neid kolme ja ka paljusid teisi kohti avastada.
Rattaga on lahe, tervis on parem ja ka tuju on rõõmsam ning
kutsun kõiki Väike-Maarja valla
inimesi liikuma. Järgime hetkel
kehtivaid reegleid ja soovitusi
ning avastagem koos liikumise
ja rattasõidu rõõme!
Kalle Kriit
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vad arvuti tagant õue
Fotodel nähtavad
käbivaibad kuuluvad:
Karel Kurvits (3.
klass), Markus Kull
(3. klass), Delisa
Dede (3. klass), Alex
Augervald (4. klass),
Katerina Lillemets (4.
klass), Fredi Karuks
(4. klass), Keitlin Linnaste (4. klass), Henri
Mitt (4. klass), Egert
Kippel (5. klass), Ats
Leinasaar (5. klass),
Alexander Lillemets
(6. klass), Karolina
Kull (6. klass), Martin
Lumiste (7. klass),
Karmel Karro (7.
klass), Karmo Karro
(7. klass), Heli-Riin
Kirsipuu (8. klass).
Fotod Janar
Rückenberg

1368 käbi, Heli-Riin Kirsipuu
1200 käbi, Egert Kippel 1100
käbi, Karolina ja Markus Kull
kumbki 853 käbi, Anni-Liis Viru
850 käbi ning Delisa Dede ja
Martin Lumiste mõlemad 740
käbi jne. Nädala jooksul ja õigeks
tähtajaks laekus 78 käbivaipa,
mille tarvis korjasid kõik õpilased nelja päeva jooksul kokku
44 247 käbi. Kooli kodulehelt on
vaadatav videokokkuvõte, kus

eksponeeruvad kõik esitatud
teosed. Nelja päevaga valmis
vahvaid kujundeid ja efektselt
hästi laotud käbivaipasid. Parima arusaamise toimunust annab vaid põgus galerii esitatud
töödest.

Tasakaalutornid
Kuidas veel õpilasi õue, liikuma
ja ekraanide tagant ära saada?

Kivide tasakaalustamine (inglise
keeles stone balancing) on üks
huvitav hobi, mis ei ole just väga
tuntud tegevus. See seisneb
selles, et liigutakse looduses ja
üritatakse kive tasakaalustatult
üksteise peale ladudes kujundada kauneid ebaloomulikul
viisil püsivaid moodustisi. Ühelt
poolt on tagajärjeks imepärased
tasakaalutornid. Teisalt on sama
oluline torni tasakaalustamise

protsess iseenesest, kuidas see
meid mõjutab ja mida nõuab:
liikumine (kivide otsimine),
keskendumine, kannatlikkus ja
käeline tegevus. Budistlikust
filosoofiast tulenevalt sümboliseerivad sellised ebatavalised
kividest laotud tasakaalutornid
vajadust inimese elus eksisteerivate erinevate suurte seoste
ja valdkondade tasakaalustatuse järele. Aga mitte üksnes,
sellel tegevusel on tegelikult
veel laiem tähendus ja tagapõhi. Samuti on rahulik kivide
tasakaalustamine
omamoodi
meditatiivne toiming. Igal juhul
proovisid ka Rakke kooli õpilased moodustada 13.-17. aprillini
(eriolukorra 5. nädal) vaatemänguliselt püsivaid tasakaalutorne. Oli õpilasi, kes harjutasid
ja üritasid oma tasakaalutorni
kõrgemaks ning huvitavamaks
kergitada isegi mitmel päeval
nädalas. See teeb head meelt!
Kokkuvõttes laekus 53 taskaalutorni, millest nii mõnigi on
kaunis ja muljetavaldav.
Suur tänu kõikidele õpilastele, kes tegevusest osa võtsid ja
oma tööd õigeaegselt esitasid!
Janar Rückenberg
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Fotodel nähtavad tasakaalutonid kuuluvad: Holger Veskilt (3. klass), Elisabeth
Tälli (4. klass), Fredi Karuks (4. klass), Egert Kippel (5. klass), Mauro Elbre (5.
klass), Gregor Põder (6. klass), Karolina Kull (6. klass), Sandra Veelmaa (7. klass),
Andre Paju (8. klass).

Simuna kalmistumeister Mirjam Kesküla: „Vahel olen
prükkar, siis sibi. Vahel ka kontoripreili“
Kristel Kitsing
toimetaja

tal rõõmu ikka oma lastelastest,
keda kokku kuus.

Simuna kalmistu on viimasel ajal muutunud märksa korrastatumaks ja kalmistul käijatel jagub vaid kiidusõnu.
Kolme lapse ema ja kuue lapse vanaema ütleb, et kui
tervis peab siis näeb ta ennast ka kümne aasta pärast
kalmistumeistri ametis.

IGAL OMA PÕLL
JA TAIGNARULL

Äsja abiellunud ja õnnelikud
noored Urmas ja Mirjam sattusid Aburisse 70ndatel, kui
mees Väike-Maarja kolhoosi
tööle sai. 80ndatel õppis Urmas
juba EPAs ja talle pakuti kohta
Simunas. Nii see Kohtla-Nõmmel sündinud Mirjam tänaseks
kilomeetrike Simuna alevikust
eemal juured sügavale alla ajaski. „Mulle meeldib Simuna. Juba
see nimi on nii ilus. See on selline mõnusalt väike koht,“ rääkis Kesküla. „Rahvatantsu saab
teha ja lapsedki on siin hea hariduse saanud, Väike-Maarjasse
edasi õppima läinud,“ meenutas
ta.
Tartu Meditsiinikolis laborandiks õppinud naine töötas
Rakvere Polikliinikus ja Väike-Maarja
Ambulatooriumis.
Enne kalmistumeistri ameti
pidamist on ta olnud ka lausa
veoautojuht.

SURNUTEL ON
SIIN HEA MAGADA

Mirjam iseloomustab end kui
naist, kellele ei meeldi niisama istuda. Samas meeldib talle
just üksi nokitseda. Veokijuhi ja
kalmistumeistri ameti eelistena
tõigi ta just välja selle, et saab
omaette toimetada. „Esmaspäeviti on mul näiteks prügikastiring, siis ma pean vaatama,
et väljakäik oleks puhas. Vahel
olen ma prükkar ja siis sibi. Vahel pean sissekirjutust tegema
ja kontoripreili olema,“ kõneles
Kesküla kalmistumeistri argi-

päevast. „Põhiline tööriist on
mul ikka reha, lumelabidas ja
käru,“ selgitas heast huumorist
lugu pidav naine.
Oma
esimeseks töövõiduks
Simuna surnuaias
peab naine käimla
olukorra parendamist.
„See oli nagu vene ajal –
kaks auku maa sees,“ laiutas ta käsi. „Ma tahan,
et teistel oleks siin hea
olla, puhas oleks ja paberit
jätkuks.“ Surnuaias töötada
naine aga ei karda. „Ma ei lase
seda endale ligi. Võtan seda kui
oma tööd ja tahan, et surnutel
oleks siin hea magada,“ selgitas
ta.
Nii lükkabki ta talvel surnuaias lumelabidaga lahti kõik
pea- ja vaheteed. „Ma pean saama igalt poolt läbi,“ märkis ta.
Ka sirelites meeldib talle
madistada. „Ükskord leidsin
sealt ühe suure ilusa hauakivi,
mis ei olnud registrissegi pandud,“ meenutas Kesküla.
Kuigi intervjuu vältel jagus
mul ohtralt talle kiidusõnu töökuse üle, siis tunnistas naine,
et ka tema on vahel eestlasele
kohaselt jonnakas „No näiteks,
kui haud jääb sügisel kellelgi
lehtedest riisumata, siis ma vahel mõtlen kah, et ma ei võta.
Ja siis muudkui tuul lennutab
mulle tee peale neid lehti ja ma
ikka pean selle hauaplatsi puhtaks tegema,“ selgitas ta.
Inimesed hooldavad oma

Mirjam armastab oma tööd, aga aega
jääb ka unistamiseks.
Foto Leie Nõmmiste

lähikondlaste haudasid väga
erinevalt. „Klaasikilde on meeletult palju,“ kurtis naine, kes
tööle asudes haarab kaasa lisaks
kääridele alati käru, mille küljes
ripub ämber lõhkiste klaasikildude tarbeks.

KA KALMISTUMEISTRIL ON
OMAD UNISTUSED

Kolm aastat Simunas kalmistumeistrina töötanud naisel on
ka omad unistused. Üheks neist
on, et kalmistut ümbritseks kiviaed, mille korrastamine on
juba ette võetud, saaks valmis.
Teisena tõstab tragi naine esile
ühe daatumi. „Simuna surnuaia
väravas ilutseb number 1922.
Mul on unistus, et ma saaksin
siia värava – kas puidust või metallist. Et ma teen värava lahti ja
lähen sinna nagu sisse,“ vaatas

Igaühel on oma põll ja taignarull, et vanaemaga kringlit teha. Foto erakogu

ta unistavalt kaugusesse. „Seal
on isegi kunagi olnud väravad,“
lisas ta unistaval pilgul.
Ka mõlgutab naine mõtteid,
kuidas vanu raudriste eksponeerida. „Mõned ristid on lausa
kunstitöö – uskumatu,“ sõnas
ta.

KOLME LAPSE EMA JA KUUE
LAPSE VANAEMA

Töise pisiku on naine süstinud
ka oma lastesse, neist vanim –
Urmo (43) satub talle sageli ka
surnuaias ettetulevatele töödele appi ja naine naudib temaga
üheskoos toimetamist. „Tema
on kah selline, et ei suuda paigal
püsida,“ kiitis naine. Urmo on
skaut ja skaudijuht ning satub
ikka aeg-ajalt Simunasse lastele
laagreid tegema. „Tema lapsed
on kah skaudid – selle üle on

mul väga hea meel,“ rõõmustas
naine. Vanasti olevat skautlus
Simunas väga populaarne. „Mu
lapsed olid kõik skaudid, hundud ja gaidid. Mees Urmas oli
mul nooremskautmaster. See
tegevus aga vaibus ära,“ kurvastas ta.
Mirjami tütar Mari (38) on
samuti meditsiinikooli lõpetanud ja töötab nüüd Inglismaal
medõena. „Sellest on mul natuke kahju, et ta nii kaugel on,“
tunnistas Kesküla „Ta läks võõramaalasele mehele ja suhtleme
nüüd WhatsAppi kaudu.“
Noorem poeg Urmet (34)
elab aga Kohilas ja tegeleb IT
valdkonnas.
„Me saame ikka sagedamini
kokku, kui jõulud ja emadepäev.
Igal kuul ikka keegi käib,“ märkis
Kesküla ja tunnistas, et enim on

Mirjam naerab, et ta on kringlivanaema. „Mul on nii, et igaühel
on oma põll ja taignarull ning
kõik teevad mul kringlit.“ Kuigi
vanusevahe on neil suur – kõige
vanem on 18 ja noorim neljane
ning teised seal kuskil vahepeal –
suudab vanaema end kõigi vahel jagada ja nende jaoks olemas
olla.
„Ma olen väga õnnelik vanaema. Ma vahel naeran ja ütlen
lastele, et mis mul teist enam,
teie olete oma töö ära teinud.
Aga ma olen nii õnnelik, et mul
on need väiksed,“ rääkis naine
särasilmil.
Mõnega mängib tegus vanaema lauamänge. „Malemängu
õpetavad mulle ja ma ei oska
seda mängu. Häbi rääkida, aga
ma ei saa muhvigi aru,“ lahistas
naine naerda. „Tüdrukutega on
mul kohe eriline klapp. Poisid
on nagu poisid,“ sedastas ta.

NAINE NAGU MUISTE

Kui tervis peab ja seljahädad
välja jätta, siis näeb Kesküla
ennast ka kümne aasta pärast
kalmistumeistri ametis. Lisaks
rahvatantsule meeldib naisele aga veel raamatuid lugeda
ja lapitööd teha. Ka teatris armastab ta käia. „Avastasin enda
jaoks Vene Teatri, õega me ikka
käime seal,“ sõnas südikas naine. Veel toimetab ta koduaias ja
teeb hoidiseid. „No ikka! Kõike
tuleb teha ju,“ tunnistas ta. „Ma
pean kõigega hakkama saama:
puid pean varuma, katelt kütma, muru niitma…,“ ei kohku ta
millegi ees.
„Kui mind kodust juba välja
saadud on, siis on lihtne. Aga
kodust välja saada, on muidu
tavaliselt päris keerukas.“
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KOGUDUSTE TEATED
Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 13.00 pastoraadis.
24.05 jumalateenistus.
Teenib diakon Juhan Rumm.
31.05 missa.
Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
07.06 jumalateenistus.
Teenib diakon Juhan Rumm.
14.06 missa.
Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
21.06 ja 28.06 jumalateenistused.
Teenib diakon Juhan Rumm.
Surnuaiapüha Väike-Maarja uuel kalmistul toimub 05.07
algusega kell 13.00.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana Tauno Toompuu. Tel 529
0651, e-post: tauno.toompuu@eelk.ee.
Diakon Juhan Rumm. Tel 5345 0943.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3 46202
Väike-Maarja internetis: www.eelk.ee/vaike-maarja
EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve nr Swedbankis on
EE652200001120247658

Mai 2020

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
RUFUS REBANE 06.04.2020
LEONA LAKS 06.04.2020
ROOSI AHLBERG 11.04.2020
GRETTEL ADRAT 12.04.2020
HERGO AAS 21.04.2020

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
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Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse pastor on
Eerek Preisfreund.
Tel 323 5450; 524 1982,
e-post: avispea@ekklesia.ee
Avispea Vabakoguduse aadress:
Avispea küla, 46208 Väike-Maarja
vald, Lääne-Virumaa
Koguduse veebileht: avispeakogudus.
wixsite.com/kogudus
Eesti EKB Koguduste Liidu
Avispea Vabakogudus 10502002423005

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on
Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse
arvelduskonto annetuste tarvis on:
Swedbank IBAN:
EE852200001120184054
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HELGI LIPPASAAR 22.06.1928

90

AARE SAKKOOL 3.06.1945
KARLI LAANEMÄGI 6.06.1945
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70

HELBE PEEK 01.06.1950
MALLE PETERBERT 02.06.1950
SERGEI MATIUSHIN 12.06.1950
UNO POHLAK 13.06.1950
ENE VISSAK 14.06.1950
REIN PAIGALINE 21.06.1950
REET POHLAK 21.06.1950
ALEHTE FINBERG 22.06.1950
GENNADI LUHA 26.06.1950
MATI MUND 27.06.1950
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HELGI-REGINA JANSON
13.06.1932
HANNES LANGO 14.06.1932
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EVI HIIEMÄE 14.06.1933
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Puurkaevumeistrid OÜ
Puurkaevud,
veesüsteemid,
biopuhastid, septikud,
mahutid.
info@puurkaevumeistrid.ee
502 1279, 526 9604

Äntu Mõis OÜ müüb
mahekanamune
argipäeviti kell 8-16.
Asume Äntu külas
Tel 327 0206.

AINO MÄGI 14.06.1934
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Ostan sõidukeid ja
kaubikuid
igas seisukorras,
võib remonti
vajada.
Tel 5309 2650.

SILVIA KULLAS 06.06.1935
MAIE LUTVEI 15.06.1935
VERA KASK 19.06.1935
REIN SAAREPERE 25.06.1935

Äntu Mõis OÜ rendib
Väike-Maarja vallas
põllumaid.
Kontakt: 523 0732
lauri@antumois.ee.

PAKUME ARBORISTI TEENUSEID

Jumalateenistused kirikus
algavad pärast kogunemispiirangute lõppemist.
Veebiteenistusi kantakse üle
Rakke Koguduse Facebooki lehel
pühapäeviti kell 14.
EEKBKL Rakke Koguduse aadress:
Oru 6, 46301 Rakke
Kogudust juhatab diakoniss
Tiina Teppo.
Tel 5623 1313, e-post:
rakke.kogudus@gmail.com
Koguduse veebileht: rakkekogudus.weebly.com
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus EE432200221044564569
Swedbank

Kalmistumeistrite kontaktandmed
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809.
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944.
Aos – Aili Uustalu, tel 524 6501.

Väike-Maarja Hooldekodu (Ravi 1, I korrus)
päevakeskuse kaudu on võimalik tellida
Inkotoa pakutavaid
URIINIPIDAMATUSE ABIVAHEND
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul
kaup 40% soodsamalt.
Tellimiseks ja infoks helistada
tel 326 1345 või 5343 9837.
NB! Soovist etteteatamine vähemalt
viis tööpäeva varem!
Tellitud tooted tuuakse kohale
11. juunil kell 9.00-12.00
Simuna spordihoones, I korrusel 11. juunil kell 12.30
Rakkes, Simuna tee 10 - 11. juunil kell 14.00
Pandivere Pansionis, Mõisa, Vao küla 11. juunil kell 14.30

INFOLEHT
Materjale saab saata iga kuu
30. kuupäevaks
kristel.kitsing@v-maarja.ee
Ilmub tasuta kord kuus
(va juulikuu).
Leht internetis
www.v-maarja.ee

• Ohtlike puude langetamine
• Puuhooldustööd
• Hekkide hooldus
• Võrade sidumine

RAAMATUPIDAMISTEENUS ETTEVÕTETELE
JA KORTERIÜHISTUTELE.
Algdokumentide korrastamisest majandusaasta
aruande koostamiseni.
Tel 5190 1120; e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu
Ei võta sõnad leinavalu, ei kuivata nad pisaraid…
MÄLESTAME
VILMA
LEMBI
ASTA
HELJU
VILMA
MAIMU
HELGI

KIVILO
KRUTTO
KURISTIK
VAINOMAA
OJA
KARUKS
PELLO

Aeg annab, aeg võtab.
Aeg mälestused jätab.
Mälestame kallist sõbrannat
VILMA OJA
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Vilma, Anne, Tiia, Koidula.

30.05.1927 - 26.04.2020
27.01.1931 - 30.04.2020
26.03.1931 - 25.04.2020
28.08.1935 - 23.04.2020
26.08.1936 - 22.04.2020
23.09.1943 - 21.04.2020
25.01.1949 - 14.04.2020

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Head ja sõbralikku memme
VILMA OJA
mälestavad KÜ Rakke
Oru 3 elanikud.

Gustav Aasumets
(kutsetunnistus 141998),
tel 5919 2441
Reigo Alas
(kutsetunnistus 141999),
tel 5800 1880
viruarborist@gmail.com

MJM OÜ pakub
elektritöid ja
käiduteenust
B-pädevuse piires.
Majandustegevusteate
nr TEL002806.

Pearaamat OÜ

VÄIKE-MAARJA VALLA

Toimetaja Kristel Kitsing
Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS
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ARNO SIKKAR 14.06.1930
OLLI KANGUR 21.06.1930

Massaaž Eipri külas.
Tule turguta keha ja vaimu!
Vabane lihaspingetest!
Anti: 5323 9228

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215;
514 5215;
info@est-land.ee

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema
sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Rakke kogudus

Tiraaž 2700

HELGI TEALANE 14.06.1940
LEMBIT KATTEL 15.06.1940
MARIA KÕIV 19.06.1940
TIIU KARTNA 24.06.1940

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Simuna kogudus

Väljaandja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
Tel 329 5750
valitsus@v-maarja.ee
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VALVE KANNA 02.06.1925

Müüa suvelilli ja
ampleid,
tomati ja kurgitaimi
Väike-Maarja
Lõuna-põik 5.
Telefon 511 8084

Korstnapühkija
Tel 5560 4046
Ahjukoda OÜ

Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas

ÕNNELA PÄRN 02.06.1931

Avispea kogudus

Suurpuhastused,
kodukoristused ja
akende pesu.
Tel 5616 2388 või
ouodal@hotmail.com

Kontakt: 509 4436
Martti Sindonen
Lisainfo www.mjm.ee
www.ahjudjakaminad.ee

