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Heiki Rokka,
Puhja Vallavolikogu esimees

pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Lugupeetud
vallarahvas!

Usun, et ainult uue maailmarekordilise tulemusega olümpiavõitjaks
tulnud sportlane ei peaks vastama
küsijatele oma saavutuse üle, et oleks
saanud ka paremini. Meie 4-aastasele tööle hinnangut andes tuleb olla
enesekriitiline ning öelda, et kindlasti oleks saanud aktiivsemalt suunata
ja edendada kohalikku elu. Vaadates
üle volikogus vastuvõetud määruste
ning otsuste hulka ja sisu, väärib volikogu tegevus siiski pigem tunnustust kui kriitikat. Kõik vastuvõetud
otsused ja istungite protokollid on
avalikud ning kõigile kättesaadavad
nii elektrooniliselt valla veebilehel
kui paberkandjal vallamajas ja iga
vallakodanik saab anda omapoolse
hinnangu tehtud tööle.

18. oktoobril 2009 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel vallakodanike toetuse saanud volikogu liikmete
4-aastane tööperiood on läbi saamas.
25. septembril pidasid oma viimase
korralise volikogu istungi 13 erineva
toetajaskonna, erineva valdkonna,
erineva aktiivsusega ning teinekord
ka erinevate arusaamadega inimest.
Meid kõiki on ühendanud kohustus
vastutada Puhja valla hea käekäigu
ning arengu eest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi kuulub
volikogu ainupädevusse 37 kohalikku elu puudutava väga olulises küsimuse otsustamine. Lisaks nendele
seadusega kohaliku omavalitsuse

Avaldan tänu volikogu ja vallavalituse liikmetele ning valla aktiivsetele
kodanikele, kelle ühistöö tulemuse-

na saame anda tunnustava hinnangu järjekordsele etapile omavalitsuse
juhtimises. Siiras tänu teile ning hulgaliselt kordaminekuid edasiseks.
20. oktoobril toimuvad järjekordsed
kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toovad volikogu laua ümber
uue 13-liikmelise Puhja Vallavolikogu. On põhjust arvata, et uuel volikogul tuleb olla otsustajaks ning vastutajaks erinevate planeeritavate, kui
ka jätkuvate üleriigiliste reformide
(ennekõike haldusreformi) elluviimise protsessis ning nende tulemuste
mõjus kohalikule elule. Soovin, et
ennekõike saadaks valimisedu neid
kandidaate, kellel on rohkelt aktiivsust, kodanikujulgust, loogilist ja ratsionaalset mõtlemist, tahet kohalikku
elu edendada ning jäägitut austust
oma koduvalla ja siinsete elanike
suhtes.

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised 2013
Liine Reinmaa,
vallasekretär

Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised toimuvad 20. oktoobril
2013.
Hääletamisinfo: Hääleõigust omavad vähemalt 18-aastased Eesti ja
Euroopa Liidu kodanikud ning teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud, kes elavad alaliselt
Eestis. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise
korral. Valija peab olema kantud 20.
septembri seisuga valijate nimekirja
registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse. Hääletamiseks on erinevad võimalused:

· Elektrooniline hääletamine:
Elektrooniline hääletamine algab
10. oktoobril kell 9.00 ja lõpeb 16.
oktoobril kell 18.00. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul. E-häält
on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal
valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu
muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud
paberhääl.
· Eelhääletamine jaoskonnas: Jaoskonnas eelhääletamine toimub
14.–16. oktoobril kella 12.00–20.00ni. Sel perioodil on igas vallas või
linnas avatud vähemalt üks vali-

misjaoskond, kus saab hääletada
väljaspool elukohta.
· Valimispäeval, 20. oktoobril hääletamine: Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise
taotlust saab esitada nii kirjaliku
avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel (nr kirjas koju saadetaval
valijakaardil) saab hääletamiskasti
koju tellida ainult valimispäeval
kella 9-st kuni kella 14-ni.
NB! Puhja valla valimisjaoskond
asub Puhja Seltsimajas.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta
kehtiv isikut tõendav dokument.
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
20. oktoobril 2013 kandideerivate
PUHJA VALLAVOLIKOGU LIIKMEKANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Erakond
Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 JUHAN KONI
Eesti Keskerakond
nr 102 RAIN SUURSAAR
nr 103 MEELIS PURE
nr 104 EVE PIIRISILD
nr 105 VALERI KOMISSAROV
nr 106 EDUARD RAUD
nr 107 MARJU KARI
nr 108 MARGUS VILLAKO
Valimisliit Nr 1
nr 109 VAHUR JAAKMA
nr 110 KARITA KIRBITS
nr 111 KRISTINA ERMEL
nr 112 EDUARD AAN
nr 113 JUHAN-JOHHEN ROSS

nr 114 KRISTIINA VIKS
nr 115 MIKK JÄRV
nr 116 AIRI MAHLA
nr 117 KERSTI AADUSOO
nr 118 TEA KARV
nr 119 JANEK RAID
nr 120 GABRIEL MATT
nr 121 KRISTEL MATT FINSTAD
nr 122 VILLU MELK
nr 123 ALLA MUSTONEN
nr 124 ARVI MÜÜRSEPP
nr 125 OLEG KROMANOV
nr 126 MAARJA RAUDSEPP
nr 127 ARDO RÕÕM
nr 128 AVE ŠTEIN
Valimisliit Koduvald Puhja
nr 129 TEET TOOMPERE
nr 130 ALIK SÄDE

nr 131 IVAN SOLDATENKOV
nr 132 KERSTI LUIK-ARRAS
nr 133 ENDEL SOOSAAR
nr 134 NIINA TOPOLEVA
nr 135 RIIN SAADJÄRV
nr 136 URVE HÄMÄLÄINEN
nr 137 RIIN MASSUR
nr 138 PÄIVI MÄRJAMAA
nr 139 URMAS ELDER-VÕSU
nr 140 ARMAS-HENNEKE RÄIS
nr 141 KALLE KIVASTE
Valimisliit Optimistid
nr 142 TÕNU HALLIK
nr 143 KULDAR KUUS
nr 144 MÄRT GUSEV
nr 145 JAAK JÕELEHT
nr 146 JAANUS TSETSER

Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid septembris
Liine Reinmaa, vallasekretär
Vallavolikogu istungid toimusid 4. ja
25. septembril.
Vallavolikogu 4. septembri 2013 istungil võeti vastu alljärgnevad otsused:
Otsus nr 24 Munitsipaalomandis oleva Viljandi tee 28 jagamisel moodustatud 22150 Elva-Puhja tee L2 võõrandamisega sätestatud ülesannete delegeerimine.
Otsus nr 25 Vallavara tasuta kasutusse
andmine MTÜ-le Puhja Strohh.
Istungil kuulati Puhja Gümnaasiumi
direktori Heidi Kiuru ja Puhja Lasteaed Pääsusilm direktori Karita Kirbitsa ettekandeid seoses haridusasutuste
valmisolekuga uueks alanud õppeaastaks.
Istungil nimetas volikogu kaks delegaati Maarahva VI kongressile.
Puhja vallavalitsuse finantsjuht Hille Luts tutvustas istungil Puhja valla
2014–2017 eelarvestrateegiat, eelarvestrateegia avalik arutelu toimus
16.09.2013 Puhja vallamajas.

Istungil kuulati veel vallavanem Peeter Sibula informatsiooni vallavalitsuse ja valla ametnike tegevuste kohta
istungitevahelisel perioodil.
Vallavolikogu 25. septembri 2013 istungil võeti vastu alljärgnevad otsused:
Otsus nr 26 Tingimuste kooskõlastamine.
Otsus nr 27 Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Määrus nr 11 Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas.
Määrus nr 12 Hoolduse seadmise,
hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord.
Määrus nr 13 Puhja valla eelarvestrateegia aastateks 2014–2017 kinnitamine.
25. septembril toimunud istung oli
viimane korraline volikogu istung
käesolevale volikogu koosseisule. Lisaks eelnimetatud vastuvõetud otsustele ja määrustele kuulati istungil ka
vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste nelja aasta tegevusaruandeid.
Traditsiooniliselt oli ühe päevakorra-

punktina ka informatsioon vallavalitsuse ja valla ametnike tegevuste kohta
istungitevahelisel perioodil.
Vallavalitsuse istungid toimusid 3.,
10., 18. ja 27. septembril.
3. septembri istungil võeti vastu:
Korraldus nr 195 Euroopa Liidu toiduabi ladustamine Puhja vallas.
10. septembri istungil võeti vastu:
Korraldus nr 196 Toetuse väljamaksmine.
Korraldus nr 197 Toetuse väljamaksmine.
Korraldus nr 198 Hooldaja määramine.
Korraldused nr 199 Koduhooldusteenuse korraldamine.
Korraldused nr 200 Sotsiaalteenuste
avalduste ja lepingu vormide kinnitamine.
Korraldus nr 201 Ehitusloa väljastamine Puhja alevikus Kavilda tee 7 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Korraldus nr 202 Ehitusloa väljastamine Rämsi külas Rämsi tee 1 kinnistule



Oktoober 2013
masinakuuri püstitamiseks.
Korraldused nr 203 Kirjaliku nõusoleku väljastamine Mäeselja külas Kullamaa kinnistule saun-abihoone püstitamiseks.
Korraldused nr 204 Puhja Vallavalitsuse 14.08.2013 korralduse nr 182
muutmine.
Korraldus nr 205 Koolitüki maaüksuse jagamine ning nimede ja sihtotstarvete määramine.
Korraldus nr 206 Rätsepa maaüksuse
jagamine ning nimede ja sihtotstarvete määramine.
Korraldus nr 207 Raitsi kinnistu katastriüksuste jagamine ning nimede ja
sihtotstarvete määramine.
Korraldus nr 208 Saare maaüksuse jagamine ning nimede ja sihtotstarvete
määramine.
Korraldus nr 209 Loa andmine Mäeselja külas Vahtra katastriüksuse ja
Sääniku katastriüksuse omavahelise
piiri muutmiseks.
Korraldus nr 210 Puhja Gümnaasiumis oma töötajatele lõunasöögi päevamaksumuse kinnitamine.

Korraldus nr 211 Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
taotluste rahuldamine – rahuldati 11
avaldust.
18. septembri istungil võeti vastu:
Korraldus nr 212 Toetuse väljamaksmine.
Korraldus nr 213 Toimetulekutoetuse
väljamaksmine.
Korraldus nr 214 Koduhooldusteenuse korraldamine.
Korraldus nr 215 Ehitusloa väljastamine Kaimi külas Rätsepa alajaama
fiider 2 piirkonnas ehitustöödeks esitatud ehitusprojekti alusel.
Korraldus nr 216 Kopli tee maaüksusele teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine ning maksustamishinna
kinnitamine.
Korraldus nr 217 Masti tee maaüksusele teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine ning maksustamishinna
kinnitamine.
Korraldus nr 218 Kiigemäe tee L1
maaüksusele teenindusmaa ja sihtotstarbe määramine ning maksustamishinna kinnitamine.

Korraldus nr 219 Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
taotluste rahuldamine – rahuldati 2
avaldust.
Korraldus nr 220 Puhja Lasteaed Pääsusilm hoolekogu koosseisu kinnitamine ja vallavalitsuse esindaja nimetamine.
Korraldus nr 221 Projekti vastavaks
tunnistamine.
Korraldus nr 222 Kinnisasja osa sundvõõrandamise taotluse esitamine.
27. septembri istungil võeti vastu:
Korraldus nr 223 Isiku teavitamine
sundvõõrandamise taotluse esitamise
kavatsusest.
Korraldus nr 224 Toimetulekutoetuse
väljamaksmine.
Märkus: Puhja vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide terviktekstidega
saab tutvuda kodulehel www.puhja.
ee dokumendiregistris Amphora.

Puhja lapsed Emajõe-Suursoo looduskeskuses
Urve Hämäläinen,
Puhja Lasteaia Pääsusilm õpetaja
Nii nagu veetilk uuristab kivi sageli langedes, nii saab ka inimene targemaks
pidevalt õppides. Puhja lasteaia kaks
vanemat rühma käisid 19. septembril uusi teadmisi ja kogemusi saamas
RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses. See õppekäik oli viimane projekti
„Puhja lapsed vee-elu uurimas“ raames
tehtud väljasõitudest. Projekti rahastas
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
ja tänu sellele said meie keskmise ja
vanema rühma lapsed tutvuda kolme
erineva veekogu ja sealse elustikuga:
mais uurisime kevadist tiigitaimestikku ja -loomastikku Vitipalus, juunis
külastasime Järvemuuseumi ja pidasime looduslaagrit Võrtsjärve ääres ning
viimaks septembris tutvusime sügisese
Emajõega.
RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses
Luunja vallas Kavastu külas jätkus lastele köitvaid tegevusi mitmeteks tundideks. Saime uudistada loodusfotograaf
Tiit Hundi suurepäraseid fotosid ligi 60
Eesti vetes elutsevast kalaliigist, vaadata loodusfilmi Eesti suurimast soost ja
selle elanikest ning uurida kopra, saarma ja teistegi soos elutsevate lindudeloomade topiseid. Eriliselt vaimustas

lapsi looduskeskuse klaasist põrand,
mille all olid põnevalt eksponeeritud
ehitus- ja renoveerimistööde käigus
leitud 14. sajandist pärit inimluud,
metallrahad, potikillud ja kivist kahurikuulid. Parasjagu seisis looduskeskuse juures ankrus lodi Jõmmu, mööda
Emajõe kallast kulgeval matkarajal õppisime aga matkajuhi käe all tundma
nii lodjapuud kui teisi jõeäärseid taimi
ja puid. Kõige põnevamaks tegevuseks
sel päeval oli lastele kindlasti ise kahvadega Emajõest vee-elustiku püüdmine, selle uurimine ja määramine
toredate juhendajate abiga. Veetsime
Emajõe ääres huvitava ja mõnusa hommikupooliku ning sõitsime koju tagasi
uute tarkuste ja vahvate muljete võrra

rikkamana. Projekti „Puhja lapsed veeelu uurimas“ käigus muretseti alanud
sügisel ka kahele lasteaiarühmale uued
akvaariumid koos vajaliku varustuse ja
sisustusega, kalade toitmine ja akvaariumi eest hoolitsemine jääb nüüd laste
igapäevatööks ja -rõõmuks.
Projekti „Puhja lapsed vee-elu uurimas“ tegevused on küll selleks korraks
läbi, aga Pääsusilmas toimetatakse ikka
vanasõna „päeviti ela, aasta mõtle ette“
tähe all. Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele on rahastuse saanud meie
uus projekt – „Puhja lapsed metsa-elu
uurimas“. Põnevad õppekäigud ja tegevused on kahel järgneval õppeaastal
tulekul, uued teadmised ja kogemused
ees ootamas!

Ühispilt Emajõe-Suursoo keskuse ees. Foto: Maarja Kikerpill
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Mida väiksem on kogukond, seda olulisem haridus
Päivi Märjamaa,
Puhja Gümnaasiumi õppealajuhataja
Päris kindlasti ei ole tänane Puhja Gümnaasium enam
see, mis aastate eest – muudatused kogu ühiskonnas,
kohalikus elus ja haridusmaastikul on raputanud kooli
kõvemini ja kestvamalt kui oletada oskasime. Kuid kooli
alusväärtused on jäänud aegade jooksul muutumatuks:
anda õpilasele teada, milleks just temal on kutsumus ja
võimed ning aidata noorel leida oma tee, mida mööda ta
saab väärikalt ja uhkelt käia.
Üks kuu käesolevast kooliaastast Puhja Gümnaasiumis on
tänaseks seljatatud. Usinat õppetööd on tehtud alates 3.
septembrist. Õpilased on oma värviküllased rannariided
järk-järgult koolimiljöösse sobivamate vastu välja vahetanud ja hilisemad harjujad on kogu oma energia õppetööga suhete taasloomise peale kulutanud.
Eelnevale õppeaastale joont alla tõmmates ja olulisi materjale arhiivi paigutades, võime tunda kurbust, nostalgiat
ja rõõmu läbisegi. Kurb on siis, kui oleme andnud teadmisi, aga pole neid suutnud muuta õpilase jaoks väärtusteks. Nostalgiaga meenutatakse õppeaasta tähtsündmusi
ja rõõmu tuntakse praeguste õpilaste headest saavutustest või gümnaasiumiosa säilimisest.
2012/2013 õppeaasta on jäädavalt möödas. Emotsionaalsest ja keerulisest õppeaastast on saanud tänaseks faktid.
Kuna ka hariduses maksavad argumendid, siis sellised
olid need eelmisel aastal:
· põhikooli lõpetas Puhja Gümnaasiumis 16 ning
gümnaasiumi 14 noort inimest;
· gümnaasiumi lõpetajate seas oli kaks kuldmedalisti 		
ning üks hõbemedali omanik;
· riigieksamite keskmine punktisumma 2012/2013
õppeaastal oli 66,95.
Puhja Gümnaasiumi riigieksamite tulemused võrdluses
Eesti keskmiste tulemustega annavad meile alljärgneva
pildi:

· tasemetöid sooritasid III ja VI klass, kes tegid seda eesti
keeles ning matemaatikas. Maksimumpunktide hiilgasid
III klassi õpilased mõlemas aines ja VI klassis eesti keeles;
· kõikide viitega tunnistusel lõpetas klassi 49 õpilast ja
neljade-viitega tunnistusel 56 õpilast;
· loovtööde, praktiliste tööde ja uurimustöödega maadlesid
eelmisel õppeaastal VIII ja XI klass. Aasta jooksul tehtud
töö lõppes suurejoonelise kaitsmisega. Kaitstud töö hinne
kanti e-päevikusse eksamihindena, tööde teemad lähevad
põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistustele;
· 35 õpilast pidi väiksemaid või suuremaid võlgu likvideerima veel täiendava õppetöö käigus;
· klassikursust jäi kordama 1 õpilane;
· 72 IV-XII klassi õpilast ja 87 I-XII klassi õpilaste vanemat vastasid elektrooniliselt kooli rahuloluküsitlusele.
Küsitluse teemadeks olid suhted, info liikumine, koolikeskkond, pädevused, turvalisus, õppevälised tegevused,
õpilaste toetamine. Rahuloluküsitluste kokkuvõte sai presenteeritud 26. septembri vanemate üldkoosolekul;
· Puhja Gümnaasiumis õppis eelmisel õppeaastal 238 õpilast
Meie õpilastel läks eelmisel õppeaastal hästi. Selleks, et
nüüd uuel õppeaastal midagi uut sünniks või paremaks
läheks, on vaja laias laastus kolme asja: inimesi, ideid ja
raha. Raha tundub hariduses alati puudu olevat, see-eest
heade ideedega inimesi, kelle loomeenergiat kool uue õppeaasta vankri ette rakendab, on Puhja Gümnaasiumis
õnneks veel rohkelt.
2013/2014 õppeaastaks on Puhja Gümnaasium seadnud
eesmärgiks vormida dokumendiks arengukava aastateks
2014-2017, koolitada personal oma prioriteetidest lähtuvalt, ajada efektiivset finantspoliitikat, teha koostööd
uute ja vanade partneritega, toetada õpilasi õppetöös ja
viia õppekava kooskõlla muutunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja riiklike õppekavadega.
Puhja vald on üsna väike. Kogukonna suurusele vastavalt
õpib Puhjas koolis sel õppeaastal 226 õpilast. Tundub, et
elame kohati eelarvamustega, et ainult suur kool on hea,
väike aga õnnetuseks. Tegelikkuses johtub meie kompaktsusest objektiivseid eeliseid: inimlik lähedus, märkamine, üksteise tundmine ja arvestamine. Väikekooli võlusid
on rohkemgi – kui oskad vaid vaadata. Ja põhiliselt elab
provints ju ikkagi inimese enda hinges. Isegi kui teisiti
arvajaid on kaugelt rohkem, siis ikkagi on meil, kooliinimestel usk, et Puhja kool seisab oma tegemistes tugevalt
ja kindlalt, olles leidnud oma koha Puhja hariduselus.
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Kellele? Miks? Milleks?
Tiina Lauri,
Puhja Gümnaasiumi huvijuht
Huvitegevus on koolielu üks valdkond, millega tegeletakse koolides erinevatel viisidel ja mitmesuguses mahus.
Kui ainetunnid annavad õpilastele teadmisi, siis praktilised ja kogemuslikud oskused ning isiksuseks kujunemine toimub pigem vaba aja veetmise ja tunnivälise töö
kaudu. Tänases koolis pöörame me üha suuremat tähelepanu ainetundide ja huvitegevuse omavahelisele lõimingule. Esmapilgul meelelahutuslike ettevõtmistena tunduvad üritused kannavad endas tegelikkuses konkreetset
eesmärki, mille tulemusena arenevad noorte vaimsed ja
füüsilised võimed, sotsiaalsed teadmised, oskused ning
kogemused. 2013/2014 õppeaasta esimene kuu tõi endaga kaasa mitmesuguse iseloomuga sündmusi Puhja kooli
õpilastele.
6. septembril toimus ”Reipalt koolipinki” värske õhu ja
füüsilise tegevuse nautimise päev. ”Reipalt koolipinki” näol on tegu Eesti Koolispordi Liidu poolt algatatud
üle-eestilise projektiga, mille eesmärk on kujundada ja
arendada noorte seas sportlikke harjumusi ja tervislikke
eluviise. Tervisepäev „Reipalt koolipinki” toimub alates
2004. a iga septembrikuu teisel reedel, Puhja Gümnaasiumis oleme seda korraldanud septembrikuu esimesel
reedel. 22 eelregistreerunud meeskonda liikusid pesast
pesasse, kus tuli sooritada erinevaid ülesandeid. Ülesande lahendamiseks oli aega 2 minutit ning kokku läbiti 13
pesa. Ülesanded ei nõudnud osalejatelt suurt füüsilist
pingutust, küll aga tahtmist, omavahelist suhtlemist ning
meeskonnakaaslastega arvestamist. Kõik tegevused olid
jõukohased nii 1. kui 12. klassi õpilastele. Päeva aitasid
ette valmistada ja läbi viia kehalise kasvatuse õpetajad
koos 11. klassiga.
16. septembril toimus 8.–11. klassi noortele riskikäitumiskoolitus „Selge pilt“, mis oli otseselt seotud riikliku
õppekava läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“. Koolitus
toetas ainetundides õpitut ning selle käigus oli noortel
võimalus edastada oma nägemus liiklusprobleemidest ja
sooritati praktilisi ülesandeid. Käsitleti klassikalisi väärarvamusi („linnalegende“) alkoholist ja sellest tulenevatest ohtudest liikluskäitumisele ning elulisi kogemusi jagas ratastoolis liiklusõnnetuse ohver. Koolitajaks Gunnar
Meinhard.
17. septembri veetis 6. klass Ida-Virumaal õppekäigul.
Väljasõit toimus loodusõpetuse tunni raames ning täitis
õppetunde toetavat ja näitlikustavat eesmärki. Külastati
Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumit, Valaste joal vaadeldi pankrannikut, Toilas tutvuti Oru pargiga ning mere
ääres käidi erinevaid lõhnu ja helisid tajumas.
20. septembril läbisid Puhja Gümnaasiumi rebased ristimistseremoonia ning abituurium andis oma heakskiidu
ja tunnistuse noortele gümnasistidele.
Rannu noorteühingu eestvedamisel oli 22. septembril
kõigil noortel alates 12. elusaastast võimalus tutvust teha
professionaalse DJ tehnikaga ning omandada teadmisi

karjäärivõimalustest diskorina. Seitse tundi kestnud töötoast võttis osa 5 Puhja noort, kes ei kahetsenud hetkekski, et pühapäeval juba kella kümnest kohal pidi olema.
Antud töötoale on tulemas novembri alguses ka järg, mis
lõppeb noortepeoga, kus diskoritena saavad oma õpitud
oskusi ja teadmisi rakendada kõik töötoas osalejad.
26. septembril toimus vahetundidel kooli aulas vilgas
kauplemistegevus – leidis aset iga-aastane sügislaat „Sügise sünnipäev“. Kaubeldi kodumaise ja isetehtud toodanguga, müüjateks 24 eri vanuses õpilast. Kõige menukamaks kujunes 9. klassi õpilaste Elina Kaasiku ja Kerttu
Sifferi minikohvik, kus neiud pakkusid väga erinevaid ja
isuäratavaid küpsetisi. Õpilasenidus viis läbi õnneloosi
„Iga loos võidab“, kus võitudena jagati välja nii sügissaadusi, õpilasesinduse presidendi kallistusi, pastakaid,
märke jms. Nooremate kauplejate seas oli populaarne
kaup kauba vastu tehingud ning oma müügikoht jäi nii
mõneski minutiks tühjaks, sest naaberlaua taga oldi vahetuskaupa tegemas.
Möödunud kuu on toonud ka esimesed saavutused Puhja
jalgpalluritele. 24. septembril toimunud Tartumaa maakoolide 8.–9. klasside Meistrivõistlustel jalgpallis, saavutas Puhja Gümnaasiumi meeskond IV koha. Meeskonnas
mängisid: Alo Paavilainen, Mario Kangro, Ken Ujamägi,
Henri Kipper, Kristo Selleke, Emil Dorofejev, Raido Vorobjovski, Karlis Jõeste, Kristo Jõesuu ja Anti Lohuväli.
27. septembril aset leidnud Tartumaa 10.–12. klasside
Karikavõistlustel saavutasid gümnasistid samuti IV koha.
Meeskonnas mängisid: Tanel Toomsalu, Erki Vorobjovski, Gennadi Judin, Paul Kangro, Asko Nuume,Raido Vorobjovski, Karlis Jõeste, Mario Kangro, Denis Samoilov,
Kristo Selleke. 30. septembril osalesid 5. klassi õpilased
Henry Kõlu, Egert Siffer, Rennet Kala, Ken Uras, Vasily
Chilaya FC Elva Jalgpalliklubi klubisisesel jalgpalliturniil Palupera Cup 2013, kus Rannu ühendmeeskonnaga
saavutati 7. ja 4. koht. Puhja jalgpalli võtmeisiku, treener
Jaak Ratti jälgedes astub käesoleval õppeaastal treener
Andres Bõkarev.
Antud õppeaastal toimuvate huviringide ning meie jooksvate tegemiste kohta leiab rohkem infot kooli koduleheküljelt www.puhjag.edu.ee.

Teade
Kaimi külas Härjanurme teel (Sibula tee ja riigimaantee
nr 22122 Ulila-Laane vahel) tehakse teelõigu kõrguslikku muutmist 14.–16. oktoobrini. Liiklus antud teelõigul
on nimetatud ajal suletud. Juurdepääs kinnistutele tee
mõlemast otsast. Paigaldatakse liiklusmärgid. Tee-ehitusluba väljastatud Puhja vallavalitsuse poolt.
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Puhja Maanaiste Seltsi teated
Nelli Uustalu,
Puhja MNS esinaine

Sügishooaeg käes, välitööd lõpukorral ja nüüd aega jälle kooskäimiseks.
Oleme Päevakeskuse ruumis kaks
korda nädalas – teisipäeval ja neljapäeval kella 11.00–14.00. Käsil on
ühiselt kinnaste kudumine. Õpime
üksteiselt, jagame oskusi ja mustreid.
Meie hulgas on mitmed tublid käsitöölised, kellelt on palju huvitavat ja
kasulikku õppida. Kellel huvi meiega
ühineda, tulge, olete oodatud. Jõulu-

vana kingikotti peaks mitmed soojad
kindapaarid valmis saama.

ja laupäeval 16. novembril kella
10.00–13.00.

Sellel sügisel korraldame jälle riiete
ja kodukauba kogumise ja seejärel jagamise Puhja Seltsimajas. Kogumine
toimub seltsimajas 11.–14. novembrini järgmiselt:

Seltsil on plaanis hakata oma ajalugu kokku korjama ja süstematiseerima. Meie üritustel on osalenud
paljud inimesed, kes pole küll seltsi
liikmed, aga on alati oodatud olnud.
Palume nüüd tagasisidet. Võibolla on
teie koduarhiivides üritustest fotosid,
paberil infot või jagate meiega mälestusi sellest. Fotosid kasutame ümberpildistamiseks ja pabermaterjalist
teeme paljunduse. Igasugune info on
oodatud.

esmaspäevast neljapäevani kella
10.00–13.00;
teisipäeval ning kolmapäeval ka
veel õhtuti kella 19.00–21.00.
Kogutud asjade tasuta jagamine reedel 15. novembril kella 10.00–18.00

Eakate sügisreis
Eeva Kukk,
reisiliste nimel
Aastaring on täis saanud. Võrratu
suvi annab teed kuldsele sügisele.
Puhja valla eakad sätivad end liikuma
nagu rändlinnud. Ainult meie ei lenda kaugele, tuleme ruttu koju tagasi.
Tänavu viis tee meid 11. septembril
Põlvamaale Räpinasse, Moostesse,
Varbusele.
Esimene koht oli Mooste mõis. Üks
korras mõisakompleks ikka üllatab
küll. Ju on seal erilised inimesed, kellel jõud ei rauge sellist tööd ette võtta. Sepikojas võttis meid vastu noor
sepp. Tore oli kuulata tema humoorikat juttu ja tulevikuplaane. Käsitöökoja lahke perenaine Astrid oli meile
tuttav – elas ja õppis kunagi Puhjas.
Tema tutvustas ja müüs Sireli talus

toodetud lambavillast esemeid. Meie
hulgas leidus ostjaidki. Hästi vahva
oli Mooste mõisa taaskasutuskoda,
kus kasutatud esemed leiavad odava
raha eest uue omaniku. Jällegi leidsid
meie reisilised sealt mitmeid vajalikke esemeid.
Mooste mõisa peamajas asub kool.
Õppetöid me segama ei läinud. Nagu
kuulsime giidilt, jääb kool ja lasteaed neile juba kitsaks. Tore kui noori
maale elama läheb.
Moostest sõitsime Räpinasse. Teed palistasid koristatud viljapõllud, külvati
ka teravilja. Meie sihtpunkt oli Räpina aianduskool. Räpina linn asub vee
haardes – paisjärv ja Võhandu jõgi
ümbritsevad suurt osa linnast. Aianduskoolis kuulsime palju huvitavat
Räpina ajaloost, paberivabrikust ja
Räpina kuulsatest aednikest. Praegune kool koolitab aednikke, rahvusliku

Piiritaguste sõprade tegemised
Peeter Sibul,
vallavanem
17. septembril nimetati uuesti Strugo-Krasnenski rajooni juhiks otsevalimised võitnud Aleksander Volkov.

Hetk ametissenimetamise järgselt vastuvõtult: paremalt vasakule seisavad
rajooni juht A. Volkov, Pihkva kuberner
A. Turtšak, Vene Föderatsiooni regionaalministri asetäitja S. Varhukov ja Pihkva
administratsiooni ülem I. Kalašnikov

käsitöö tegijaid, keskkonnakaitsjaid.
Kooli kasvuhooned on kaasaegsed,
haljastus ja lilled võrratud.
Kolmas reisisiht – Eesti Maanteemuuseum – asub Varbusel. Põhihoone on
endine postijaam. Muuseum annab
ülevaate teede tekkimisest kuni tänapäevani välja. Meid jagati kahte rühma: mehed rohkem tehnika poole,
naised teede algusesse. Vaadata ja giidilt kuulata oli nii palju, et selle kirjatüki maht ei kanna välja. Oma silm
on kuningas, soovitan külastada. Üks
tuttav eksponaat oli ka kunagine Puhja koolibuss.
Olime päris väsinud muljetest kui
koju jõudsime. Üks tükike ilusat Eestimaad sai jälle lähemalt nähtud.
Täname reisi võimaldanud Puhja vallavalitsust, Milvit ja bussijuht Meelist.
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Kiriku-uudised
Tiit Kuusemaa
Sügisel loeme kokku saagi, mida aiast ja põllult kogunud. Puhja kogudusel on samuti aeg kokku arvata kiriku
juures tehtu. Käärkambri katusest oli juttu juba eelmises lehes. Ent põhiasi – orel parandamine – väärib laiemat
tead(v)ustamist.
Hea ülevaate tehtud ja tegemata töödest annab järgmine tabel:
Rahastaja
Eesti
Kultuurkapital

Aeg

Töö

Hind

2012.07
2012.08
2012.11
2012.12
2013.02
2013.012013.04
2013.03
2013.06
2013.07
2013.11
2013.12

Registritraktuurid
Gedackt 8' viled
Klaviatuur
Flöte 8' viled
Ventilaator ja kast
Mängutraktuurid,
tuulepõhi
Elektritööd
Bourdon 16'
Principal 8', Gamba 8'
Tinavilede parandus
Tinaviled, uued
Kokku

944,4
450
2100
534
3013,2
2304
2544
272,07
1182
1312,8
2500
5869
23025

Kui selle aasta lõpuks enamik uutest
tinaviledest leiab orelis oma koha,
võime suure kergendusega õhata:
2/3 töödest on valmis! Küll selle ülejäänuga saame ka ühisel jõul uuel
aastal toime. Kindel plaan on aasta
pärast oktoobris, mil kiriku nimepäev, Puhja kiriku orel pidulikult vastu võtta. Mitte lihtsalt niisama, vaid
lausa Müllverstedti festivali raames,
kuhu kaastatud kontserdid teistelgi
sama meistri pillidel Lõuna-Eestis.
Täname:
Eevart ja Piibe Arrak, Agu Kull, Katrin Tamm, Helje Kaldaru, Kevin Karu,
Maie Jurak, Agnes Pärtel, Anne Pärtel,
Küllike Lõhmus, perekond Lõhmus,
perekond Groote, Juta Mähar, Svetlana Pruuli, Helgi Naarits, Esta Järve,
Endla Gärtner, Eeva Ilves, Peeter Gimbutas, Elga Alberi, Taime Põld, Milvi
ja Margus Sepp, Anne ja Endel Soosaar, Ruth Luts, Siiri Kasepalu, Katrin Aia, Kadri Kurs, Ilda Kroon, Anna
Humal, Kristjan Luhamets, Aino Varul, Mare Must, Hilja Helmoja, Ruth

LEADER

KOP

Muinsuskaitse

Puhja
vald

Konguta
vald

800

500

2000

800

800
480,6
2981,88
500

Kogudus

594,4
800
53,4
31,32
1548
272,07
882
132

300
1180
2500
2080,6

5282,1
8263,98

1180

ja Toomas Ellervee, Liilia Tõugjas,
Jane Simko, Roland Sumberg, Maimu-Koidula Sirel, Urmas Oras, Ere
Tamm, Kalle Perandi, Anneli Klaus,
Juhani Püttsepp, Peeter Ellervee,
Mart Pruuli, Aime Pruuli, Tiina-Reet
Tobber, Meelis ja Kaja Udso, Aino
Viljari, Tiina ja Otto Paesalu, Juhan
Koni, Rita Lääne, Rait Siffer, Tiiu
Martinova, Rein Mumm, Jaan Kriisa,
Raja Viira, Helene ja Joona Toivanen,
Maarja Sokk, OÜ Lutsuland, O. ja H.
Unt, Tiiu Madli Nairismägi, Karl Kohandi, Lembit Metsva, Anne Alberi,
Eha Uiboupin, Kati Püvi, Kulla Kairene, Zoja Tera, Ludmilla Solodov, Anneli Lokk, Reeda Tammepõld, Erika
Luik, Jaak Jõeleht, Elgi Kaskor, Aksel
Arst, Kristi Kask-Gurt, Gert Gurt, Sirje Dementjeva,Tartu Maarja kogudus,
Tartu Pauluse kogudus, Elva baptistikogudus, Puhja, Uula, Ulila ja Konguta raamatukogud!
On veel palju inimesi, kes tagasihoidlikkusest ei ole oma nime annetusteraamatusse üles tähendanud. Millest
on natuke kahju, sest ajaloo jaoks

2500

2800

1300

586,9
4900,09

läheb kaduma fakt, kui palju puhjakad on ennast panustanud sellesse
sajandi ettevõtmisse. Aga nüüdki
võib toetajaskonnaga liituda, korjanduskarbid ootavad jätkuvalt meie
valla raamatukogudes uusi annetusi
oreli heaks. Puhja raamatukogus on
ka eraldi raamat annetajate nimede
jäädvustamiseks.
Täname kõiki muusikuid, kes on
laulnud-mänginud Puhja oreli renoveerimise toetuseks: Konguta segakoor, Eveli Roosaare viiuliõpilased,
Kalju Õllek, Viiu Elise Kuusemaa,
Anneli Klaus, Merle-Linda Kangur,
Helen Nõmm, Tõnis Mägi, Puhja/
Rannu koguduste kirikukoor Dionysius, Rääkkylä kirikukoor, Lauttasaari
kogudus, Hille Poroson, Greesi Langovits, Kristi Veeber, Ott Indermitte!
Eraldi tänu kuulub suurrahastajatele: Leader-programm, Eesti Kultuurkapital, Kultuurkapitali Tartumaa
ekspertgrupp, Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Muinsuskaitse pühakodade programm.

Teade erivajadustega laste vanematele
Reedel, 25. oktoobril k.a toimub Tammistu Mõisas perepäev Puhja valla erivajadustega laste peredele.
Väljasõit toimub ühiselt valla poolt organiseeritud transpordiga Puhja seltsimaja parklast kell 9.30, Kaimi parklast kell 9.40,
Rämsi bussipeatusest 9.45 ja Ulila kaupluse juurest 9.50.
Perepäeval toimuvad SA Eesti Agrenska Fondi tegevusi tutvustavad vestlusringid ja ettekanded ning ekskursioon. Lastega
tegelevad Agrenska Fondi spetsialistid.
Lõunasöök kohapeal. Perepäev on kõikidele osalejatele tasuta, kulud katab Puhja Vallavalitsus.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 11. oktoober, Õie Männik, tel 7300647, 5142638 või e-post oie@puhja.ee.
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OKTOOBRIKUU õnnesoovid
93
85
84
82
82
81
81
80
80
80
70

ANASTASIA PERSIDSKAJA
MARIA LAOS
JOHANNA USUTAV
PAUL TUULIK
ZINAIDA PLITONOVA
OSVALD SALO
MAGDA SÄÄS
HELGI KARU
ELFRIDE JÄGER
AKSEL ARST
OLGA UIN

Eelteade:

30.10
16.10
18.10
22.10
23.10
21.10
28.10
04.10
17.10
18.10
10.10

ULILA
VIHAVU
VIHAVU
RÄMSI
ULILA
MÕISANURME
PUHJA
TEILMA
PUHJA
ULILA
PUHJA

Puhja Seltsimajas

tegevused hommikust hommikuni:
9.00 PÄEV ALGAB:

Erinevad tegevused:
küpsetame leiba ja karaskit (Ere ja Milvi),
saame osa taluelu tegevustest (Puhja MNS),
näeme kuidas valmib kraasitud jänesevillast lõng (Jaanika Roops),
valmistame etnoehteid (Sepaka Käsitöökoda),
koome ühiselt kultuuripärandivaipa (Veevedajad)

11.00 – 12.30 PEREHOMMIK

Puhja Seltsimajas

Kolmapäeval, 20. novembril kell 19.00

Vana Baskini Teatri etendus

„Ootamatu ettepanek“
Et teatrikülastajalt üllatusmomente mitte ära võtta,
olgu öeldud vaid, et tegu on ootamatuid ja isegi
pööraseid pöördeid pakkuva tõsiselt hingekeeli
puudutava romantilise komöödiaga, milles
püstitatakse küsimus: kas elada üksi minevikus
või minna kahekesi tulevikku?
Osades: Helgi Sallo, Raivo Trass,
Raivo Mets ja Veljo Reinik.
Pääsmed: 10.-ja 12.- eurot.
Eelmüük seltsimajas alates tööpäeviti
10.00–13.00 ja
E-N 19.00–20.00.

Tegevused Ulila Keskuses
12. oktoober kell 12.00 meisterdame märkmikku;
23. oktoober kell 16.00 kinkekarpide tegemine;
24. oktoober kell 17.00 valmistame paberit;
25. oktoober kell 18.00 pidžaamapidu.
Täpsem info toimuva kohta saab Ulila Keskusest.

Tänu
Puhja raamatukogu töötajad ja lugejad tänavad
KONSTANTIN LEMRET, kes annetas raamatukogule meie
kauaaegse lugeja, nüüdseks lahkunud abikaasa, Tiina Lemre
koduraamatukogu.
Leini Laars, Puhja raamatukogu juhataja
Kännudisain OÜ avab 1. oktoobrist lillekioski Puhja alevikus (Puhja raamatukogu kõrval). Müügil lõikelilled, kimbud,
seaded ja palju muud. Võimalus tellida pärgasid, suuremaid
seadeid, samuti võin osutada floristi teenust.
Lahtioleku ajad: T–R 10.00–18.00, L 10.00–16.00
Kontakt: Kännudisain OÜ, tel 56293620,
e-post kannudisain@gmail.com, Monika Miil.

maitseme omaküpsetatud leiba ja karaskit,
rahvalaulud ja ringimängud kogu perele.
Iga pere võib lauale kaasa võtta ka oma küpsetisi.
Perehommikut juhib Triin Pall

11.30 – 13.00 MEESTELAULUTUBA
Ootame laulma igas eas mehepoegi.
Laulu aitab rütmis hoida Rasmus Kull.

21.00 ÕHTU ANSAMBLIGA KUKERPILLID

Lauad ettetellimisel. Osamaks a´10.- eurot tasuda hiljemalt
21. oktoobriks seltsimajja või Piilu baari

01.00 – ... DISCO Piilu baaris
DJ Martin Saalits

Õhtu ansambliga KUKERPILLID

Laupäeval,
26. OKTOOBRIL
kell 21.00
seltsimajas

Lauad ettetellimisel.
Osamaks, a´ 10.- eurot, tasuda hiljemalt
21. oktoobriks seltsimajja või Piilu baari.

PUHJA GÜMNAASIUMI SÖÖKLAS
KOLMAPÄEVAL, 23. oktoobril kell 19.00
MÄLUMÄNG
Ootame osalema 4-liikmelisi võistkondi.
Võistlust juhib Tiit Naarits.
Võistkondadel registreeruda hiljemalt 18. oktoobriks tel 7451344, 5291773 või meilitsi kaja.udso@mail.ee

PUHJA VALLA LEHT

Väljaandja: Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsus
puhjavv@kodu.ee
Toimetaja: majandusnõunik Raido Kutsar, toimetaja@puhja.ee
Tel 730 0649
Trükk ja küljendus: OÜ Tarmest
Trükiarv: 1050
Lehe kaastööde esitamise tähtaeg on kuu viimane tööpäev.
Leht avaldatakse ka valla kodulehel www.puhja.ee

