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Toimetaja veerg
Päivi Märjamaa,
toimetaja

Aastavahetuse glamuurne pidudemöll on läbi ja elu asub jällegi oma
tavapärastesse rööbastesse. Selle
aasta rööpad on pisut kitsamad,
laiutada ei ole võimalik, peamine
on üldse rongist mitte maha jääda.
Uus aasta on meid ehmatanud tõeliselt valge maa ja kange külmaga.
Öeldakse, et silmipimestav ilu on
enamasti külm. Ka hingematvalt
ilus, härmas Eestimaa on külm.
Kaunis küll läbi akna vaadata, aga
karm pikka aega õuesolijale. Pakane kipub liiga tegema ja näpistab
kurjasti viimasel kümnel aastal
soojema talvega harjunud eestimaalast.
Valusamalt kui pakane, pigistab
inimest aga siiski mure tuleviku
pärast. Kas ikka tööd jätkub? Kas
palgast piisab kõigeks mis hädavajalik? Kas maja on soe ja lähedased
terved?
Eluks on tegelikult ju muudki vaja
kui napilt hädavajalikku. Sõpru,
meelelahutust ja tunnet, et oled
vajalik. Süvenevate olmemurede
ees taanduvad viimased ehk olematuks? Ka peresuhetele on rahamured suureks proovikiviks, elab
armastuski ju materiaalses külluses paremini.
Tundub, et stabiilsemalt ülesmäge läheb nüüd ja edaspidi ikka
nendel, kes õigel ajal panustanud
elumängus ühele kaardile – õppimisele ja suunanud oma energia
väärt hariduse omandamisse.
Head õppimist 2009. aastal!

Tagasipilk aastasse 2008
Vahur Jaakma,
vallavanem

Hea vallarahvas ja meie sõbrad! Vallavalitsuse nimel soovin teile head uut aastat!
Tugevat tervist teile ja teie peredele ning
optimismi ja rahulikku meelt alanud aastaks!
Möödunud 2008. aasta jäi meelde eelkõige kui teguderohke, pingeline ja maanteetolmune aasta. Oli Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva tähistamise aasta, millesse andsid oma suure panuse ka meie valla elanikud ja valla asutused. Jätkusid kokkulepitud tegevused valla infrastruktuuride ja
valla kinnisvara arendamisel, panustasime
vallakodanike elukvaliteedi ja isiksusliku
arengu edendamisele. Tõeliseks katsumuseks ja kogemuseks kujunes meile kõigile
Viljandi maantee suurremont.

Euroliidu tugirahad toetavad
maaelu arengut
Valla eelarvet planeerides on volikogu
ja vallavalitsus alati ette näinud vahendeid
selleks, et võimalikult mitmetes Euroopa
Liidu tugiprojektides olla taotlejaks vallale vajalike ehitiste, objektide ja kodanikke
harivate tegevuste rahastamisel. See on
tänase Eesti riigi omavalitsuste jaoks unikaalne võimalus kasutada ära meie riigile
eraldatud toetus, jõudmaks majanduslikult (peaaegu) samale tasemele arenenud
Euroopa riikidega. Neid toetusrahasid on
meie riigile antud aastani 2013. Oskuslik
ja planeeritud projektipõhine arendustegevus võimaldab valla rahakotti tekitada
nn finantsvõimendust, kus valla eelarvest
panustatud 1 kroon toob lisaks sisse 7
kuni 9 krooni euroraha. Seda põhimõtet
rakendades remontisime 2008. a Puhja
Gümnaasiumi võimla, vahetasime Ulila Keskuse kahekorruselise korpuse aknad-uksed, jätkasime Puhja lasteaia korrastamist välisseinte soojustustöödega,
gümnaasiumi töökojahoone teises pooles
alustasime vabaajakeskuse ehitamist, valmis kauaoodatud laste mänguväljak Puhjas. Keskkonna-investeeringutekeskuse
abirahaga saime Puhja alevikus asuvasse
jäätmepunkti uue suurjäätmetekonteineri. Kogumiskonteinerid vanarehvidele ja

elektroonikajäätmetele tõid kohale vastavad jäätmekäitlejad. Juunikuus käivitus
maakondlik Kaevuprogramm, mille toetusel oli hajaasustuses elavatel inimestel
võimalus parandada puhta joogivee kättesaadavust Eesti riigi, valla ja oma rahakoti
abil. Programmi raames rajati Puhja valda
2 uut puurkaevu ja 2 salvkaevu. Loodame
väga, et programm jätkub ka käesoleval
aastal.

Viljandi maantee remont pani
vallaelanikud proovile
Kui keegi teeks küsitluse vallakodanike
seas eelmise aasta meeldejäävaima tegevuse/toimingu kohta Puhja valla maadel, siis
võib arvata, et suure edumaa saab TartuViljandi maantee rekonstrueerimine lõigul
Rõhult kuni Puhja aleviku lõpuni. Ümbersõidud, ajutised ja pikemaajalised teesulud, Tartusse-sõidu teekonna pikenemine
üle kahe korra jms tekitasid inimestele
mitmeid ebamugavusi ja ka pahameelt.
Vaiksetel kruusastel külavaheteedel mitmekordistus sõiduautode ja raskeveokite
liiklustihedus. Kannatada said nii vallale
kui ka riigile kuuluvad kruusateed, mida
ehitaja ka jõudumööda parandada püüdis.
Suurimat tuska valmistas aga põuaaegne
teetolm. Tõsi, teid püüti küll kasta, aga tihtilugu tehti seda kas vihma ajal või peale
vihma…
Aga tänaseks on see õnneks möödanik.
Teelõik Puhjast Tartu suunas on kaasaegsele põhimaantee klassile vastav ja käesoleval aastal jätkuvad tööd kraavidega,
haljastusega, liiklusmärkidega ja ohutust
tagavate piirete paigaldamisega. Paigaldati
uued ootekojad, Puhja alevik sai kõnnitee
ja täispikkuses maanteeäärse tänavavalgustuse. Valla eelarvest rahastasime tänavavalgustuse ja Puhja Seltsimaja parkla
ehitust. Peale suurobjekti valmimist antakse ootekojad, kõnnitee ja tänavavalgustus valla omandisse üle. Maantee remonti
rahastab Eesti riik 116 miljoni krooniga,
ehituse tellija on Tartu teedevalitsus, peatöövõtja AS Aspi. Ehituse lõpptähtaeg on
august 2009. Jagan paljude vallakodanike
arvamust, et selline riiklik investeering
meie valla piiresse on väga teretulnud ja
vajalik. Paraneb maanteesõidu ohutus,
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mugavamaks muutub ühendus lähima
tõmbekeskuse ja töölkäimiskoha Tartuga. Rohkem väärtustub ka Puhja vald
kui elukoht. Jah, selle saavutamiseks tuli
taluda ka ebamugavusi.

Valla elu viivad edasi inimeste hea
tahe, oskused ja julged mõtted
Osalesin hiljuti ühel maakondlikul
arengustrateegia ümarlaual, kus puhkes
spontaanne diskussioon teemal kas omavalitsused panustavad liiga palju asfalti
ja liiga vähe inimestesse või vastupidi.
Ilmselgelt ei lõpe vaidlus iialgi, sest kui
panustad liiga palju asfalti, siis ühel hetkel pole seda, kes selle peal kõnnib, või
kui teed vastupidi, siis pole inimestel
mille peal kõndida… . Alati tuleb leida
see õige vahekord nn kõvade ja pehmete tegevuste vahel, et tagada kogukonna
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Iga
valla eelarves sisalduv 1 kroon (100 tuhat
krooni, 1 miljon krooni jne) saab omale
õige rakenduse alles siis kui see on kodanike poolt läbiarutatud ja heakskiidu
saanud. Möödunud aastal võtsime vastu
Puhja Valla Arengukava aastateks 2008
– 2021. Selle dokumendi lisa – investeeringute tegevuskava, kuulub sealjuures
iga-aastasele ülevaatamisele. Lõppstaadiumis on Puhja Valla Üldplaneeringu
dokument, mis on kogukonna kokkulepe valla territooriumi ruumilise arengu
osas. See on kokkulepe selles, millisena
me tahame näha ennast ümbritsevat
maastikku, kuhu me kutsume ettevõtjaid
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tootmist arendama ja põllumajandust
arendama, kus on meeldivad elukohad,
kuhu jäävad miljööväärtuslikud alad, kus
kandis on hea teha kosutavat matkaringi.
Nende dokumentide, eriti üldplaneeringu koostamiseks, on kulunud palju aega
ja mõttetööd, aga arvan, et kulutatud aeg
ja inimressurss tõestavad seda, et tööd
pole tehtud formaalsuste pärast ega uisapäisa. Suur tänu kõigile inimestele, kes
aktiivselt osalesid valla arengudokumentide koostamisel!
Valla panustamine oma kodanike
algatustesse ja arengusoovidesse peab
olema katkematu protsess. Kui see mingil hetkel ära unustada, võib juhtuda et
siis polegi enam asfaldi peal kõndijaid… .
Mitmeid aastaid järjest on Puhja Gümnaasium ja Puhja lasteaed ühiselt vedanud lastele, noortele ja täiskasvanutele
suunatud keskkonnahariduse alaseid
projekte. Tegijad on teada-tuntud üle
Eesti. Tegevused jätkuvad endise hooga
ka sel aastal, sest eestvedajate hoog ei
rauge. Gümnaasium ja lasteaed läbisid
möödunud aastal erinevat tüüpi riiklike
järelevaatavate organite kadalipu. Eesmärgiks oli teada saada, kas need õppeasutused on ikka head ja sobilikud. Tulemuseks oli see, et Puhja Gümnaasiumi
sisehinnangu ja Puhja lasteaia Pääsusilm
riikliku järelevalve hinnang oli väga hea.
Üleriigiline prügikoristamistalgute kodanikualgatus Teeme Ära 2008! leidis
elavat vastukaja ka meie vallas. Valla
maadelt koguti kokku üle 90 m3 loodus-

reostust ja aktsioonis osales 96 inimest.
Valla koolinoori on juba aastaid spordipisikuga nakatanud nii kooli kui ka MTÜ
Puhja Strohh treenerid. Noori kutsutakse spordi juurde ja neid osatakse ka seal
hoida. Viimane tipptulemus on võrkpalli
rahvaliigas gümnaasiumiastmes 3. koht.
13. septembril 2008 toimus Puhja kirikus
erakordne üritus, kus toimus Puhja maadelt pärit eesti soost luuletaja Käsu Hansu itkulaulu „Oh ma vaene Tarto liin…“
300. aastapäevale pühendatud ettelugemine. Kohalikke erinevas vanuses deklameerivaid puhjakaid täiendas koguduse
lauluansambel Dionysius ja kitarritrio.
Pärast luuletuse ettelugemist siirdus kirikutäis rahvast Puhja Seltsimajja, kus oli
üles seatud fotonäitus ja toimus 20 aastat
tagasi üles võetud amatöörfilmi esilinastus. Lühifilm näitas Puhja vabadussõjalastele pühendatud ausamba väljakaevamist ja taasavamist. 1. juunil tähistasime
Beebipäeva, kus esmakordselt kutsusime
kokku 2007. aastal ja kuni 1. juunini
2008 sündinud lapsed ja nende vanemad. Meeleolukas päev lõppes beebidele
valla poolt hõbelusikate üleandmisega ja
sellele järgneva ühise tordisöömisega.
Meie vallarahva heade tegude ja mõtete loeteluga võiks ju veelgi jätkata, aga
piirdugem mõningase väljavõttega selleks korraks. Vallavalitsus tänab kõiki
tegusaid kodanikke, kodanikeühendusi,
valla asutuste töötajaid ja juhte, kõiki
sõpru ja toetajaid! Jätkame ühiselt uuel
aastal!

Volikogu istungilt
Viive Paltseri,
vallasekretär

2008. aasta viimane volikogu istung toimus 17. detsembril. Istungist võttis osa
9 volikogu liiget, puudusid volikogu liikmed Jaan Naarits, Liilia Nõmmik, Niina
Topoleva ja Kaarel Tuvike.
Esimese päevakorrapunktina andis vallavanem informatsioon vallavalitsuse tegevustest istungitevahelisel perioodil:
1. Soojaprobleemide arengutest:
1) Sangla Turvas teatas, et nõustub soojusenergia piirhinnaga 566 kr/MWh
+ 18% käibemaks; vallavalitsus kooskõlastas hinna 15. detsembril k.a;
2) Sangla Turvas teatas, et on allkirjastanud lepingu 4 MW katla ostuks, katla
valmimise tähtaeg on 02. september
2009;

3) 2009. a alustab Sangla Turvas (aleviku) soojatrasside rekonstrueerimist;
hetkel käivad läbirääkimised töömahtude ja –hindade osas;
4) Saabus kohtukutse Sangla Turvas AS
kaebuse arutamisele 13. jaanuaril
2009. a.
2. Ettevalmistused Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks:
•
•

•

02. detsembril toimus koosolek
Riigihangete keskus koostab põhjendatud taotluse Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele töömahtude suurendamiseks (välisviimistlus uuele ja vanale majale, uus katus, avatäited);
Ettepanek hanketingimustesse –
viimase 2 aasta jooksul vähemalt 3
lasteasutust ja keskmine aastakäive

•

100 miljonit krooni (peatöövõtja)
Arutati erinevaid finantseerimisskeeme:
– sildfinantseerimine + laen (sildfinantseerimise intressid 340…615 tuhat krooni);
– ainult laen, tasumine maksepostide
põhimõttel (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt laekuvate rahadega),
intressid 125 tuhat krooni.

3. Puhja aleviku jäätmepunkti paigaldasime suurjäätmete kogumise konteineri (Keskkonnainvesteeringute
keskuse toetus 56 800 kr, omaosalus
8700 kr)
4. Saime kätte uue valla bussi Mercedes Benz Sprinter.
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Volikogu liikmed võtsid esitatud informatsiooni teadmiseks.
Seejärel kehtestas volikogu 2009. aasta
maamaksumäära, mis jäi 2008. aastal
kehtinud maamaksumäära tasemele.
Volikogu toetas Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS-i ettepanekut aktsiaseltsi tegevuse
lõpetamiseks, kus üheks aktsionäriks oli
ka Puhja vald. Moodustatud äriühingu
põhiülesandeks oli Kagu- Eestisse euronõuetele vastava jäätmekeskuse koos
ladestusalaga rajamine. Kuni käesoleva
ajani ei ole ükski neljast omavalitsusest,
mille asukoht logistiliselt oli vähegi sobilik ladestusala rajamiseks, nõustunud

selle rajamisega oma territooriumile.
Samas on EL Ühtsusfondist tegevuste
rahastamisel asutud toetama pigem jäätmete taaskasutamist ladestamise asemel.
Rämsi külaseltsi poolt esitatud taotluse
alusel otsustati neile anda tasuta rendile
950 m2 suurune maa-ala Uula Huvikeskuse territooriumist sinna laste mänguväljaku rajamise eesmärgil. Rämsi
külaselts esitab projekt–taotluse rahastamiseks PRIA–le. Volikogu võttis vastu
vastavasisulise otsuse rendile andmise
kohta.
Viimasena

olid

arutusel

vallavalit-

suse poolt ettevalmistatud eelnõud
osadetailplaneeringute algatamiseks:
1) Puhja alevikus Viljandi tee 11 Motoait
OÜ Keskuse kinnistul – avalikkusele
suunatud avatud hoone ehitamise kavandamisega;
2) Puhja alevikus Reku tee 5 Puhja Ettevõtete OÜ kontor-töökoda kinnistul – viljakuivati ehitamise eesmärgil
Anti Metsa taotluse alusel.
Kõik kohalolevad volikogu liikmed olid
esitatud eelnõude poolt, mis võeti ka vastu otsustena.
Info: Järgmine plaaniline volikogu istung toimub 28. jaanuaril 2009.

Meeldetuletus!
Juuli Sootla,
registripidaja

Elanikel, kes elavad Puhja valla haldusterritooriumil, kuid pole veel ennast registrisse kandnud, palume seda teha.
Puhja valla elanikuks saab ennast registreerida:
1) valla kantseleis vastuvõtuaegadel, teisipäeval ja reedel kell 08.00–16.00;
2) esitada avaldus posti teel, blankett tuleb täita nõutud andmetega, lisada
koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
ning saata Puhja Vallavalitsuse aadressil Reku tee 3 Puhja alevik 61301
Tartu maakond;
3) esitada avaldus e-teenusena
kodunt lahkumata saab avalduse esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste
kohta.
Eluruumi omanikul on võimalus

taotleda tema korteris või majas mitteelava isiku rahvastikuregistrisse kantud
aadressi muutmist.
Teenused on kättesadavad aadressilt
www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index.
Rahvastikuregistri seaduse § 391 kohaselt on iga Eestis elava isiku kohustus
hoolitseda elukoha aadressi õigsuse eest.
Elukoha registreerimine on vajalik
selleks, et vald saaks osutada teenuseid
oma territooriumil elavatele inimestele.
Vald saab aga vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud valla
eelarvesse maksude laekumine elanikelt.
Riigipoolsete toetusfondide eraldamise
aluseks on valla elanike arv rahvastikuregistri andmete alusel. Kui tegelikkuses,
ilma elukoha registreerimiseta, elab kohaliku omavalitsuse territooriumil rohkem inimesi, võib osutatavate teenuste
kvaliteet kannatada.

Elukoha aadressil on õiguslik
tähendus
Iga inimese enda huvides on, et tema
elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste
andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste
väljastamine, samuti valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel osalemine
toimub rahvastikuregistris märgitud
elukoha järgi. Kaudselt on elanike arv
aluseks ka paljudel muudelgi juhtudel,
näiteks mitmete programmide kaudu
raha taotlemisel kas siis maakonnale või
kohalikule omavalitsusele.
Elukohateade esitatakse isiku poolt
sooviga registreerida elukoha andmed
seoses elama asumisega või elukoha
muutumisega Eestis, elama asumisega
välismaale või välismaalt Eestisse elama
asumisega.

TEATED
1. Puhja Vallavolikogu algatas 17.12.2008 otsusega nr 52
Puhja vallas Puhja alevikus Viljandi tee 11 Keskuse kinnistul
katastritunnusega 60501:004:0164 osadetailplaneeringu
koostamise korraldamise ilma keskkonnamõjude
strateegilise hindamiseta.
Planeeringu eesmärk on krundi hoonestusala piiritlemine,
krundi ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste
asukoha ning servituutide vajaduse määramine.

2. Puhja Vallavolikogu algatas 17.12.2008 otsusega
nr 53 Puhja vallas Puhja alevikus Reku tee 5 Kontortöökoda kinnistul katastritunnusega 60501:004:0018
osadetailplaneeringu koostamise korraldamise koos
keskkonnamõjude strateegilise hindamisega.
Planeeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine,
krundi hoonestusala piiritlemine, krundi ehitusõiguse,
kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning servituutide
määramine.
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Puhja vald arvudes
Juuli Sootla,
registripidaja

Puhja valla elanike arv on 2009 aasta 01. jaanuari seisuga 2403, neist 1181 meest ja 1222 naist.
Eelkooliealisi lapsi on valla elanikest 148 neist 80 poissi ja 68 tüdrukut, kooliealisi on 319 neist 170 poissi ja 149 tüdrukut,
tööealisi 1423 neist 777 meest ja 646 naist, pensionäre on 513 neist 154 meest ja 359 naist.
01.01.2009 seisuga on rahvaarv külade lõikes järgmine (sulgudes seis 01.01.2008):
mehed
Puhja alevik
Ulila alevik
Rämsi küla
Mõisanurme küla
Kaimi küla
Järvaküla küla
Mäeselja küla
Võsivere küla
Ridaküla küla
Tännassilma küla
Teilma küla
Nasja küla
Kureküla küla
Poriküla küla
Vihavu küla
Võllinge küla
Härjanurme küla
Saare küla
Palupõhja küla
Isikud, kellel elukoht määratlemata
Kokku

973 (1006)
319 (312)
249 (251)
193 (200)
115 (108)
85 (85)
77 (76)
65 (65)
49 (50)
48 (42)
41 (41)
33 (33)
33 (33)
32 (32)
30 (28)
18 (21)
18 (18)
5 (5)
3 (3)
17 (17)
2403 (2426)

naised
451
147
126
109
65
46
38
34
26
20
24
21
14
14
11
8
11
2
2
12

lapsed
522
172
123
84
50
39
39
31
23
28
17
12
19
18
19
10
7
3
1
5

2008. aastal sündis vallas 22 last, neist 12 poissi ja 10 tüdrukut. Suri 34 inimest.
2007. aastal sündis 16 last, surmajuhtumeid oli 36.

Puhja valla vanim naine on 97-aastane ja vanim mees 87-aastane.
Jõudu ja edu algavaks aastaks!

MUUDATUSED TARTUMAA KESKKONNATEENISTUSE METSASPETSIALISTIDE TÖÖS
Alates 01. detsembrist 2008 ei võta vallamajas jutulesoovijaid vastu metsakonsultant Harri Luik.
Puhja valda teenindab metsandusspetsialist Priit Pääslane, kes võtab jutulesoovijaid vastu
Tartus Aleksandri 14 iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 10.00 kuni 14.00.
Täpsem informatsioon ja kokkulepped telefonil 515 7852, priit.paaslane@tartu.envir.ee

195
57
59
29
28
21
15
11
9
8
4
9
5
1
7
3
6
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Kuidas kirikurahvas on jõudnud Uue Aastani 2009
Tiit Kuusemaa,
Puhja koguduse diakon

Kirikuelust on viimasel ajal põhjust mõndagi meenutada. Ja
ikka head.
Dionysiuse-koor on mööda ilma käinud ja Tuuliki Jürjo
„Advendikantaadiga“ (loodud alles 2007) nö ilma teinud mitmel pool: Tartu Peetri kirikus, Helsingi Alppila kirikus ja viimati Elva kirikus. Pisut paradoksaalne ja ülekohtunegi, et seda
muusikateost kohalikud inimesed täies mahus ei ole saanudki
kuulata. Küll on aga osi sellest oopusest lauldud nii Puhja kui
Rannu kirikuis. Põhjus, miks oma kogudused ja rahvas vaeslapse ossa jäänud, on lihtne ja karm: meie ajaloolised kirikud
oma talvise kargusega ei võimalda õrnadel tundlikel saatepillidel mängimist. Ja keset suve ei ole advenditeema just kõige
õigem....

Uued vaibad lõikustänupühaks. Pildi autor Tiit Kuusemaa.

14.00 on võimalik pastoraadis soodsalt riideid hankida ja ka
väike annetus teha koguduse töö toetuseks. Nii näiteks oleme
saanud ära lappida lagunenud katuseid ja ehitada ka uue majandushoone lagunenud puukuuri asemele.
Eriline sürpriis oli Seltsimaja vaibakudujate ringi naiste
jõulukingitus kirikule: lisaks seni tasapisi kootud vaibakestele
kirikupingis istumise alla anti üle suur kirikuvaip Puhja naiste
rahvariideseeliku mustriga. Tuhanded naised on läbi sajandite
just sellise triibukoodiga käinud sama teed kiriku uksest altarini ja tagasi; see vaip on kui sümboolne side aastasadade taguste
inimestega, kelle põrm on puhkamas sealsamas kiriku põranda
all või mullas kiriku kõrval. (Kuni kalmistu asutamiseni prae-

Dionysius Alppila kirikus. Pildi autor Tiit Kuusemaa.

Kogudusel on mitut pidi hästi läinud. Lastetöö läheb jõudsasti soomlaste toel edasi. Detsembri algupoolel viisid Kylväjä
inimesed siinses Seltsimajas läbi Lõuna-Eesti lastetöötegijate
õppepäeva. Kes osa sai, jäi väga rahule.

Pühapäevakool kirikus. Pildi autor Tiit Kuusemaa.

Oleme saanud nii Soomest kui Rootsist riideabi, mis on
väga hea kvaliteediga. Igal neljapäeval ja pühapäeval kl. 11.30–

Päästjad õppusel. Pildi autor Tiit Kuusemaa.
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guses kohas.) Kingitud pehme vaip tuletab meile vaikselt meelde seda põhja, seda ajalugu, mille peal me kõnnime oma üürikest kõndi. Ja ka seda, et me ei ole oma nüüdsete kommetega
kuskilt kuu pealt kukkunud, vaid jätkame seda, mis põlisena
ning vääramatuna on kogu aeg vaikselt olemas olnud.
Ikka oleme tänulikud meestele, kes jõulukuused kenasti kiriku juurde toimetanud. Ebatavaline tänusõnum on ka kohalikele pritsimeestele, kes veel jõulureedel tulid oma pika redeliga
ja korraldasid kirikus õppuse, mille tulemusena sai altarilühter
jälle tuledes särama.
Suured tänusõnad Laine Paimlale ja tema kunstiandelistele
kaaslannadele, kes valmistasid ja paigaldasid imekaunid kom-

positsioonid kirikusse. Nii pidulik ei ole vist Puhja kirik kunagi
välja näinud kui nüüd viimastes jõuludes.
Kogudus tänab ka Puhja vallavalitsust rahalise toetuse eest,
mis aitas Dionysiusel Helsingis asuvaile eestlastele ja ka soomlastele laulukosti viia ning ühtlasi ka raha koguda, mis omakorda vääristus uuteks raamatuteks meie raamatukogudes.

Rahvale on teada anda võimalusest ühineda kevadtalvise
leerikursusega, mis võiks lõppeda ülestõusmispühade aegu.
Huvilistel palun lahkesti endast teada anda tel. 7451561 või
55563876 ehk tulla pastoraati ise jutule.

Heategu on hea tegu
Kea Karja, Älis Babenko, Inga Konovalova,
Puhja Gümnaasiumi tugiõpilased

Järjest rohkem on noori, kes tahavad teha heategusid ja muuta maailma paremaks. Ka Puhja Gümnaasiumi T.O.R.E. (tugiõpilaste organisatsioon) üheks missiooniks on heategevus.
Märkamine, toetamine, kuulamine, aitamine, koolikeskkonna
paremaks ja turvalisemaks muutmine. UNICEFi jõulukaartide müük, koostöö lastekoduga.
Detsembris oli kõigil meie kooli õpetajatel ja õpilastel võimalus teha kingitusi lastekodu lastele. Kogusime mänguasju,
lauamänge ja raamatuid.
Meie koostöö Elva väikelastekoduga jätkus ka sel aastal.
Käisime T.O.R.E. organisatsiooniga 5. detsembril lastekodulastel külas. Alguses andsime üle enda tehtud kingitused: Kai
valmistatud maitsva pizza ning Älis jagas kõigile pulgakomme.
Saime omavahel tuttavaks ja mängisime ringmänge. Seejärel
jaotusime rühmadeks ning hakkasime joonistama jõuluteemalisi plakateid. Valmisid tõelised kunstiteosed! Kui olime piisavalt omavahel tutvunud, alustasime suhtlusringiga, tegime tegevust fotosid ja Älis laulis kauneid laule. See kogemus osutus
väga meeldejäävaks ja soojendas meie kõigi südameid.

Jõulurõõm. Pildi autor Eneli Härma.

Vestlusring. Pildi autor Eneli Härma.

Tugiõpilased ja nende uued sõbrad. Pildi autor Eneli Härma.

Teine lastekodukülastus möödus sama rõõmsalt ja toredalt
kui esimenegi.
Seekord kohtusime väiksemate lastega, suuremad olid

koolis. Koos nendega tegime jõulukaarte, plaanisime mängida ringmängegi, aga jõulukaartide tegemisele kulus nii palju
aega...
Hästi tore oli lastega koos liimida, rebida ja joonistada erinevaid kujundeid jõulukaartidele.
Hästi maitsesid ka Inga toodud piparkoogid.
Aeg möödus imekiiresti. Lõpuks tegime grupipildi, kallid
ja lahkusime.
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Mäng ühendab. Pildi autor Lii Pedajas.

Vaibakudujad ühispildil. Pildi autor Aarne Lipping.

Detsembris kudusime seltsimajas lastekodule kingituseks
kangastelgedel kaltsuvaiba valmis. Kudujateks olid Kristina
Marmõš, Marge Milistver, Inga Konovalova, Lii Pedajas, KaisaKatrina Käärik ja T.O.R.E. juhendaja Lea Järv. Igaüks sai natuke
triibuvaipa kududa.

19. detsembril, pärast tunnistuste kättesaamist, läksime me
kingitust ära viima. Koolist tulnud lapsed näitasid meile oma
tunnistusi. Tekkis jõulumeeleolu.

Lastekodu kasvataja Maarja Kooriku jõulukiri
“See on väga armas, et nii noored on leidnud endas tahtmist ning jõudu jagada lastekodu lastele seda, mis neis peidus on – headust ja armastust.
Need tüdrukud, kes meie majas käivad, on armsad, särasilmsed neiud, kes väga soojalt suhtuvad endast noorematesse. Eriline
soojus avaldus just pisematega suheldes. Suuremad lapsed räägivad kaua tagantjärele külalistest.
Lubasime ette valmistada ühise esinemise ja vastlapäeva. Tore oleks, kui nende neidudega ühineksid ka noormehed.
Kiidame külakostiks toodud pitsat ning maiustatud kooki.
Pidage meeles üks armas ütlus: „Heategevusega ei saa kunagi rikkaks, heategevusega saab vaid hea südame.””

Maskiball Elu kui mäng
Tene Karv ja Kati Maaker,
Puhja Gümnaasiumi abituriendid

13. detsembril toimus kuueteistkümnendat korda Puhja Gümnaasiumi abiturientide korraldatav traditsiooniline jõuluball.

Seekord oli tegemist maskiballiga, teemaks „Elu kui mäng“.
Tuleb tunnistada, et sellise ürituse korraldamine võttis abiturientidelt palju energiat ja jõudu ning kruvis omavahelisi
pingeid. Tagantjärele tarkadena oleme siiski õnnelikud ja tunneme suurt kergendust, et kõik laabus suurepäraselt.

Puhja Gümnaasiumi abituriendid ja klassijuhataja Aili Tamm grupipildil. Pildi autor Aldo Luud.
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Balliõhtu ise oli täis tantsu, salapära ning maagiat. Avasõna oli abiturientidel-balli peategelastel, seejärel astusid igal
täistunnil rahva ette aina uued ja uued esinejad. Esinejate ritta
kuulusid nn külalisesinejatena tantsutrupp „Sõna ja Tants“, RN
Stuudio, flamenkotantsijad. Kodused esinejad olid õpetajad
omapärase ja meeldejääva kavaga ning kooli oma poistebänd.
Tantsuks mängis ansambel „Tule Taevas Appi“. Südaööl astus
lavale üllatusesineja Blacky.
Tänaseks päevaks on balli korraldamine ja ball ise juba minevik, mälestused toimunust on aga endiselt eredad ja värsked.

Pingelangus, mis kõiki korraldajaid pärast suurüritust tabas ja
kergendust tundma pani, on ka juba möödanik ja argipäev ning
tavaline koolielu jätkuvad oma rütmis. Alles on kerge kahjutunne, et kõik see, mille nimel mitu kuud sai vaeva nähtud, on
ühe lühikese viivuga otsa saanud.
Täname kõikide abiturientide nimel balli toetajaid, kaaskorraldajaid, oma vanemaid ja esinejaid. Õpetajatele tänu meie
tundidest puudumistesse mõistva suhtumise eest!
Soovime järgmistele klassidele jõuluballi korraldamisel
jõudu, kannatust ja üksmeelt !

Näärijuttu
Tiit Kuusemaa,
Puhja koguduse diakon

Tänavused näärid andsid uue vastuse, mis õieti eristab inimest
loomast. Lisaks traditsioonilistele vastusetele nagu mõistus ja
süüme, on veel üks mõõde: inimene on nimelt ainus liik imetajate seas (alamatest eluvormidest rääkimata), kes adub ja arvestab aega ning arengut. Vaid inimesel on aja lugu ja ajalugu.
Rangelt võttes ja väikese liialdusega: vaid inimene on ajalik
olend, kõik teised elusorganismid elavad vaid olevikus, hetkes.
On nö ühepäevaliblikad. Nii ei kanna koer kella ja kass ei kae
kalendrit.
Mõisted aasta ja aastavahetus omavad tähendust üksnes neile, kel inimese kvaliteet. Möödunud murdepunkt ajas
numbriga 2009 annab meile võimaluse oma inimlikkust realiseerida peatudes, küsides, hinnates: kust ma tulen? kuhu lä-

hen? kus ja kes ma olen praegu? Saluudipaugud, näärilõbu (ja
vahel ka -läbu) on tihti pigem välised ega pruugi kaasa aidata
meie inimeseksolemise adumisele.
Enamasti hinnatakse nii möödunud kui vastset aastat kas
hea või halva võtmes, ja pigem siiski murelikuna. Ega osata
õnne tunda ka selle aja üle, mida kiputakse nimetama halvaks.
Tundkem siis rõõmu sellest aastast 2009, isegi kui see nõuab
meilt meie suhteliselt turvalises elus enamat pingutust kui muidu. Looduseski ja loomadelgi on see kogu aeg sedasi olnud.
Normaalne ju.
Lõpetuseks tõdegem: kui meil, inimestel, on privileeg omada, talletada, väärtustada sellist imetabast nähtust nagu aeg,
siis lisandub sellele veel imelisem võimalus. Nimelt mõelda
ja igatseda ajatuse ja igaviku kvaliteedist. Tõusta ajaülesesse
mõõtmesse, ja seda hoopis kõrgemal tasemel kui see, mis loomadele antud.

Tartumaa tuntuks!

Kristiina Liimand,
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Siim Ausmees,
Tartu Ärinõuandla arenduskonsultant

Hiljaaegu (20. november) toimus Tartus seminar „Kuidas saada Suureks”, mille korraldajateks olid Tartumaa Arendusselts
ja Tartu Ärinõuandla koostöös Tartu Maavalitsusega. Kokkusaamise eesmärgiks oli leida uusi mõtteid ja arendada aktiivsemat diskussiooni kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste ja ettevõtete vahel kohaturundusalastel teemadel.

Kohaturunduse tähendusest
Kohaturundus algab oma kodukoha omapära ülesleidmisest. Kõigepealt tuleb endal esitada küsimus, mis on minu kodukoha juures erilist? Mis on see asi, millepärast mulle meeldib
siin elada või miks peaksid teised inimesed siia tulema? Mis on
see, mis loob positiivse emotsiooni? Kuidas erinevate aspektide

koosmõjul tekib huvitav LUGU, mida saab ikka ja jälle jutustada? Loo jutustamisel ei ole piire - lugu võib olla ühistest väärtustest, omapärastest inimestest, looduslikust eripärast jms.
Edukaid näiteid kohaturunduse vallast ei ole vaja kaugelt
otsida. Näiteks on Tartu linnal Eesti Päevalehe küsitluse järgi
Eestimaa kõige tuntum tunnuslause – „Heade mõtete linn”.
Veel üks väga hea näide meie hoovilt on Peipsiveere Köögiviljaühistu, mis oma tegevusega on jõudnud sinnamaale, kus
meie pealinna rahvale hakatakse tellimuse peale Peipsi ääres
kasvatatud köögivilju koju viima. Rääkimata sellest, et Peipsi
sibul on taas kord Eestis ausse tõusnud!
Eduka kohaturundusega suureneb piirkonna tuntus, paraneb ettevõtluskeskkond ja kasvab külastajate arv. See omakorda
loob hea elamis- ja tegutsemiskeskkonna kohalikele inimestele,
tagab töökohad ja suurendab piirkonna atraktiivsust investorite silmis.
Kõigest sellest rääkisid kohaturundusseminari esinejad. Hea
näitena loodusliku eripära kasutamisest saab tuua MTÜ Pandivere Arengu- ja Inkubatsioonikeskuse. „Pandivere Paeriik
allikate allikal“ - oma eripärana toovad nad esile muidugi
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paekivi. Aktivistide eestvedamisel on kokku pandud oma piirkonna turismimarsruut, mille kaudu tutvustatakse erinevaid
loodus- ja kultuuriatraktsioone. Metsamoori Perepark jällegi
toob esile inimeste ühised väärtused. Perepargi puhul on tegemist lihtsa kohaga Võru- ja Valgamaa piiril, kus teotahtelised
inimesed on pead kokku pannud ning läbi koostöö pakuvad
oma külalistele palju huvitavaid tegevusi. Perepargis on võimalik teha tutvust kõige maalähedasega - tegeleda käsitööga, süüa
omaküpsetatud leiba ja õppida ka ise leiba küpsetama, tutvuda
seente ja kividega, maarahvatarkustega – terviseallika ja armastuserajaga, käia suitsusaunas ja näha mesindusmuuseumi.
Ja mis peamine – seda kõike tutvustavad kohalikud inimesed
oma taludes, ühendades sellega oma loomuliku eluviisi ja sissetulekuallika.

Kuidas edasi?
2009. aastal on Tartumaa Arendusselts oma põhitähelepanu suunanud kohalikele toodetele ja teenustele – et kaasa
aidata nende arendamisele. Korraldamisel on mitmed antud
teemaga seonduvad koolitused ja seminarid: 2009. aasta kevadel on plaanis Tartumaa Arendusseltsi ja Tartu Ärinõuandla
koostöös korraldada rahvusvaheline konverents, mille sisuks
on kohalike toodete, teenuste ja kohaturundusealase temaatika
ja heade näidete laiem tutvustamine. Märtsis alustame toodete
ja teenuste arendusprogrammiga mittetulundusühingutele ja
väike-ettevõtjatele. Maikuus on plaanis minna tutvuma kohaturundusnäidetega Gotlandil. Lisaks veel mitmed koolitused ja
Eesti-sisesed õppereisid.

Toetusmeetmed
2009. aasta algusest pakub Tartumaa Arendusselts nii mittetulundusühingutele, äriühingutele kui omavalitsustele võimalust taotleda projektitoetust.

Käivitatakse strateegia kõik kuus meedet ning projekte rahastatakse aastal 2009 orienteeruvalt 10 miljoni
krooni ulatuses.
Tartumaa Arendusselts keskendub oma tegevuses noortele, ettevõtjatele ja küladele-kogukondadele. Toetus erinevate tegevuste elluviimiseks tuleb Euroopa Liidu LEADERprogrammist.
Üht- või teistviisi on kõik Tartumaa Arendusseltsi meetmed
seotud kohaturundusega ehk oma kodukoha väärtustamise ja
arendamisega. Meetme „Asukohapõhised tooted ja teenused”
abil soovime panustada mittetulundusühingute ja ettevõtete
toodete pakkumisele ja teenuste arendamisele. Uudsete toodete arendamist toetab meede „Väike-ettevõtluse toetamine”.
Puhketeenuste mitmekesistamist toetab meede „Keskkonnasõbralike elamis- ja puhkevõimaluste mitmekesistamine”.
Külakogukondade arengut toetavate tegevuste rakendamiseks
on meede „Jätkusuutlikud kogukonnad” ja noorte tegevusvõimalusi laiendavaid projekte toetatakse meetme „Noorte
suurema sidususe saavutamine kogukonnaga” kaudu. Organisatsioonide-vahelise koostöö ja arendustegevuste toetamiseks on meede „Võrgustike arendamine ja teadmuse ülekanne”. Meetmetega ja taotlemistingimustega saab lähemalt
tutvuda Tartumaa Arendusseltsi koduleheküljel www.tas.ee.
Infot kohaturundusseminaril toimunu kohta võib leida Tartu Ärinõuandla koduleheküljelt www.tartu.ee/arinouandla.

Spordist Puhjas
Jaak Ratt,
Puhja Gümnaasiumi õpetaja ja treener

Puhja Gümnaasiumi võrkpallimeeskond võitis vabariiklikul
rahvaliiga võrkpalliturniiril 3. koha. Noorte jalgpallimeeskond
võitis vabariiklikul saalijalgpalli aastalõputurniiril maakoolidele 4. koha ja Tartumaa koolide saalijalgpalli aastalõputurniiril 3. koha.
Gümnaasiumiastme EKSL rahvaliiga võrkpalli kahepäevasele finaalturniirile Rõngu pääses eelvoorude kaudu kuus
võistkonda. Suurfavoriit esikohale oli Rannu Keskkool, aga ka
Nõo Reaalgümnaasiumi tugevus oli kõigile teada. Medalit ihkasid nii Puhja ja Leisi Gümnaasiumi kui ka Kadrina Keskkooli meeskond. Esimesel päeval Puhja võistkond võttis esimeses
mängus nö kohustusliku 2:0 võidu Rõngu Keskkooli üle. Teises
mängus Rannu Keskkooli vastu läks esimene geim vastastele.
Teises geimis klappis aga Puhja meeskonna mäng sedavõrd, et
publikut kaasakiskuvas mängus kuulus geimivõit meile. Geimivõit hea mänguga ehmatas meie noormehi nii, et kolmandaks geimiks ei suudetud end koguda ja seega läks mänguvõit
geimidega 2:1 Rannule. Rannu võitis ka Nõod. Nõo omakorda
väga napilt Kadrinat ja Kardina Leisit. Oli selge et kui tahame
esikolmikusse pääseda, tuleb teisel päeval kaks esimest mängu
Leisi ja Kadrina vastu võita. Selle teadmisega läksime mängima
järgmisel päeval. Mõlema vastase vastu kaotasime algul esime-

se geimi, seejärel aga võitsime väga tasavägistes heitlustes teise
ja kolmanda geimi. Kolmandas mängus Nõo vastu oli Puhja
noormeeste jaks otsas. Eelnenud kaks rasket mängu ja rõõm
medalite üle võttis pinged maha. Nõo Reaalgümnaasiumil ei
olnud raskusi meist jagu saamisega. Esikoht Rannu Keskkoolile ja Puhja Gümnaasiumile 3. koht. Järgnesid Kardina Keskkool, Leisi Gümnaasium ja Rõngu Keskkool.

Puhja võistkond autasustamisel. Pildi autor Jaak Ratt.
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Puhja Gümnaasiumi võistkonnas mängisid N. Konovalov,
S. Markov, S. Konoplitski, K. Luhamaa, K. Siimer, M. Järvet, P.
Sonn, A. Lemberg, T. Tali.
Teise jõulupüha varahommikul võttis suuna Tallinna poole Puhja Gümnaasiumi 1994–1996 sündinud poiste jalgpallivõistkond, et osaleda Eesti Jalgpalliliidu minijalgpalli aastalõputurniiril maakoolidele. Võistlused toimusid Kalevi Spordihallis kunstmurukattega väljakul. Väljakul 5 väljakumängijat +
väravavaht. Võistkonnad olid loositud nelja alagruppi. Igas alagrupis omakorda neli võistkonda. Meie poisid mängisid agressiivselt ja ründavalt ning seetõttu võitsime kõiki alagrupivastaseid. Pühajärve Põhikooli võitsime 2:0, Palamuse Gümnaasiumi 3:1 ja Kadrina Keskkooli 6:0. Poolfinaalis aga kaotasime
Kehtna Põhikoolile 1:4 ja kolmanda-neljanda koha otsustavas
mängus kaotasime Raasiku Põhikoolile 0:2. Nii poolfinaalkohtumises kui ka kohamängus kaotasime kaitses enamuses 1v1
mänguolukorrad vastasvõistkondade väga kiirete ja tehniliste
ründajate vastu. Tagantjärele tarkusena pidanuksime kohe alguses tõmbuma kaitsesse oma väljakupoolele. Neljas koht oli
aga meie võistkonna jaoks tore saavutus. Meie meeskonnas lõi
kõige rohkem väravaid (6) Denis Samoilov, jagades nii aastalõputurniiri väravaküttide edetabelis 1.–4. kohta. Viis väravat lõi
Erki Vorobjovski. Kaitses mänginud Riho Männiste lõi ühe värava. Meie meeskonnas mängisid veel Danil Dimitriev, Taisto
Lainevool, Steven Helimets ja väravas Ergo Leppik.
Detsembri keskel Puhjas toimunud Tartumaa koolide
saalijalgpalli aastalõputurniiril võitis Puhja Gümnaasiumi
1994–1996 sündinud poiste võistkond pronksmedalid. Võitis
Kolkja Põhikool. Teine koht Nõo Põhikoolile. 4. koht Kallaste
Keskkoolile. 5. koht Laeva Põhikoolile ja 6. koht Elva Gümnaasiumile. Võistluste medalid, karikad ja eriauhinnad saadi
Puhja Cup 2008 projekti kaudu. Aitäh projekti rahastajale Eesti
Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupile.

Puhja võistkond enne 3.-4. koha mängu.
Kohtunikust paremal võistkonna kapten D. Samoilov,
R. Männiste, väravavaht E. Leppik, T. Lainevool, D. Dimitriev,
E. Vorobjovski. Pildi autor Jaak Ratt.

Tartumaa koolide aastalõputurniiril pronksmedalid võitnud
Puhja Gümnaasiumi võistkond.
Vasakult paremale: R. Männiste, E. Leppik, D. Samoilov,
T. Lainevool, E. Vorobjovski, P. Kangro, S. Helimets. Pildi autor
Jaak Ratt.

Jätkub arvutikoolitus eakatele ja puudega inimestele
Milvi Sepp,
sotsiaalnõunik

2009.aastal jätkub arvutikoolitus eakatele ja puudega inimestele.
Detsembris lõpetas koolituse esimene grupp ja 8. jaanuaril alustas teine grupp. Teisele grupile võimaldatakse transport
kaugemalt tulijatele. Arvutikoolitusel õpitakse kasutama Inter-

neti võimalusi, näiteks kuidas teha pangaülekandeid või kasutada e-posti.
Arvutikoolitus viiakse läbi Puhja Gümnaasiumi arvutiklassis ning on eakale ja puudega inimesele tasuta.
Koolituse kolmandasse gruppi on täna veel vabu kohti,
soovijatel registreeruda sotsiaalnõuniku telefonil 730 0646 või
5154872.
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PUHJAS HAKKAB KÄIMA SWEDBANKI PANGABUSS!
28. jaanuaril kell 9–10 peatub Puhjas esmakordselt
liikuv pangakontor ehk Swedbanki pangabuss.
Pangabuss on liikuv kontor, kus saab teha kõiki enamlevinud pangatehinguid.
Buss peatub raamatukogu ja kaupluse ees (Nooruse tn. 2).
Edaspidi hakkab pangabuss Puhjas käima regulaarselt üle nädala kolmapäeviti.
Bussis on olemas automaadid sularaha sissemaksmiseks ja väljavõtmiseks,
samuti arvuti internetipanga kasutamiseks.
Bussis on ka abivalmis teller, kes sõlmib kohapeal pangateenuste lepinguid (näiteks konto avamine,
pangakaartide taotlemine, internetipanga lepingud jne) ning annab nõu teenuste kasutamise kohta.
Kõigi teenuste osas kehtib Swedbanki tavahinnakiri.
Lisaks saab oma igapäevatehinguid teha läbi internetipanga ning püsi- ja otsekorraldusega.
Ööpäevaringselt on klientidele avatud ka Swedbanki klienditugi numbril 6 310 310.

PUHJA VALLAVALITSUS TEATAB
Puhja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tiitlile

AASTA INIMENE 2008
Ettepanekud koos põhjendusega esitada kirjalikult vallasekretärile
hiljemalt 10. veebruariks 2009. a.
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Jaanuarikuu
õnnesoovid
LIISA SÜTT
EVDOKIA GANOVA
VALTER LUIK
VASSILI JEKIMOV

AINO KONTOR
RAIMUND PRAATS
LEA KOMS
NIKOLAI KOMISSAROV
HELJO KASESALU
ALINA SHABASHOVA
ENN LEHTMA

PUHJA SELTSIMAJAS
reedel, 13. veebruaril kell 21

Õhtu ansambliga
Valla uus kodanik

HELLAD VELLED

Taavi Leemet ja Riin Saadjärv
15. detsembril 2008 sündis tütar
ANNA LEEMET

Lauad ettetellimisel.
Osamaks, à 100.- kr.,
tasuda hiljemalt 9. veebruariks
seltsimajja
või „Piilu“ baari.

MÄLESTAME
JAN UUK-AREDA
ELEONORE POROSCHNA

surn 19.12.2008
surn 01.01.2009

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

ULILA KESKUS TEATAB
Kõigil kokandusringi huvilistel palun tulla 18.
jaanuaril Ulila Keskuse töötuppa. Arutame uue kursuse
toimumisaegu ning uusi menüüsid.
16. jaanuaril kell 17.00 filmiõhtu.

ALATES 01.01.2009 ON LASTEL JA
TÄISKASVANUTEL VÕIMALUS PÖÖRDUDA
ABI JA NÕU SAAMISEKS

LASTE ABITELEFONIL
116 111

18. jaanuariks on võimalus tuua oma jõulukuusk Ulila
Keskuse lõkkeplatsile.
Kuuskede ühispõletamine toimub 19. jaanuaril.
24. jaanuaril algusega kell 13.00 Ulila Keskuse
käsitöötoas pajalappide ja -kinnaste õmblemine.
Kaasa võtta käärid, nööpnõelad ja vahetusjalanõud.
Ulila Keskuses on võimalus kasutada alates jaanuarist

Puhja Kellani pumbajaama piirkonnas on
uueks veeoperaatoriks

EMAJÕE VEEVÄRK AS
Riketest saab ööpäevaringselt teatada
telefonil 51 55 077.

massööri teenust.
Valida on klassikalise-, aroomi- ja Tai jalamassaaži vahel.
Vajalik eelnev registreerumine.
Täpsemat informatsiooni Ulila Keskuses toimuva kohta
saab Kristinalt, telefonil 55542025.

PUHJA VALLA LEHT

VÄLJAANDJA: PUHJA VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
61301 TARTUMAA; TEL. 730 0641
TOIMETAJA: PÄIVI MÄRJAMAA, TOIMETAJA@PUHJA.EE
TRÜKITUD OÜ TARTUMAA TRÜKIKOJAS
TRÜKIARV: 1050

