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Puud kõik lehte läinud meil,
kõikjal väljas näeme neid.
Lilled ka on õide puhkenud,
linnud laulma hakanud.

Kui tunnistused kätte saame,
koolist jalga laseme!
Õpilased koolist kaovad,
õpikud kõik akendele laovad.

Käes on suvevaheaeg,
laste kõige parem aeg.
Suvel puhkan, päevitan,
Võhandu jões ujun ka.

Kerli Korving, 7.kl

Kevad on käes,
pikem on päev.
Linnuke oksal päikest näeb,
toonekurg end pessa säeb.

Kool nüüd lõpuks läbi saanud,
õpikud on kooli jäänud.
Päike päevi pikendab,
sõber südant soojendab.

Suvel ujuma ei lähe,
sest mu hääl on kähe.
Päike paistab, ilm on soe,
parem  raamatut siis loen.

Kasper Kallari, 7.kl

“Kevad saabunud on,”
tiigis laulab väike konn.
Kool lõppenud on juba,
tühjaks jäänud klassituba.
Suvel tööle lähen ma,
tahan raha teenida.

Alvar Tuvik, 7.kl

Meil on väljas kevad,
linnud  pesi  teevad.
Varsti juba suvi,
mul  on suve huvi.
Siis koolist olen vaba.
Oma tuba, oma luba!

Birgit Sõukand, 7.kl

Kevad juba ammu käes,
rattaga ma sõidan mäest.
Kohe läbi saab nüüd kool,
hea on olla igal pool.
Suvel palli vahest mängin,
Marcusega koos ka hängin.

Pärtel Jõõger, 7.kl

SUVEVAHEAJALE!

Kairit Jõõger        
Kadi Kirats          
Laura Kramp        
Markus Käst         

Raina Luht             
Ragnar Mikko
Marti Mähar
Joonas-Priit Sibul

Mona Siilivask
Kaido Tobreluts
Rasmus Udumets
Sander Strohm

Lasteaia lõpetajad 2015. aastal:
Maritte Arianne 
Plaado
Rahel Kallivere
Mairo Mendrik

Steven Parisalu
Ken-Marten Ilus
Urmas Tigasing

Viluste Põhikooli lõpetajad 2015. aastal:

Ootame Teid meie lõpuaktusele,  mis toimub 
13. juunil kell 13.00 Viluste Põhikoolis!
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Veriora vallavolikogus
Veriora vallavolikogu 27. märtsi 2015 
istungil:

 tunnistati kehtetuks Veriora val-
lavolikogu 28.10.2004 määrus nr 16 

„Müügipileti hinna kehtestamine“.
 kinnitati volikogu 2015. aasta II kvartali tööp-
laan.

Veriora vallavolikogu 30. aprilli 2015 istungil:
 kinnitati Veriora valla rahvaraamatukogu-
de põhimäärus. Põhimääruses on sätestatud 
Veriora valla rahvaraamatukogude ülesanded, 
juhtimise korraldus, juhi õigused ja kohustu-
sed, raamatukogu struktuur ning muud tege-
vuse korraldamise olulised küsimused. Raa-
matukogu põhiülesanded on lugejatele vajalike 
teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks 
tegemine ja avaliku teabe seaduse alusel üldka-
sutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud 
teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimal-
damine. Raamatukogu tegevust juhib ja korral-
dab direktor, kes vastutab raamatukogu üldsei-
sundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase 
ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule 
antud vara heaperemeheliku kasutamise, säili-
mise ning korrashoiu eest. Veriora valla raama-
tukogude töö hindamiseks ja muude raamatu-
kogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste 
läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus vähe-
malt kolmeliikmelise raamatukogude nõukogu. 
 kinnitati Veriora valla rahvaraamatukogude 
kasutamise eeskiri, mis reguleerib teeninduse 
korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi. Lu-
gejal on õigus kasutada teavikuid raamatuko-
gu ruumides ja laenutada teavikuid kasutami-
seks väljaspool raamatukogu ruume. Lugeja on 
kohustatud tagastama laenatud teaviku tagas-
tustähtajaks. Teaviku tagastustähtajaks tagasta-
mata jätmisel on raamatukogu direktoril õigus 
nõuda viivist. Tasu (viivis) viivitatud aja eest on 
0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku 
kohta. Eeskiri on lugejatele kättesaadav raama-
tukogus ja Veriora valla kodulehel www.verio-
ra.ee.
 kinnitati Veriora valla eelarvest ettevõtlus-
toetuse taotlemise ja kasutamise kord. Ettevõt-
lustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlu-
se arendamine Veriora vallas. Ettevõtlustoetus 
ühe taotleja kohta on kuni 1 000 eurot. Taotlu-

se toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud 
ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad te-
gevust või on alustanud tegevust toetuse taotle-
mise aastal.
 Veriora valla finantsspetsialist Kaja Pargas 
esitas ülevaate eelarve täitmisest. 2015. aasta 
kolme kuuga on valla eelarvesse laekunud tulu-
sid 424 800 eurot, mis on 26,82 % kavandatud 
tuludest. Kulutusi on tehtud 293 561 euro eest, 
see on 20,31 % 2015. aastaks kavandatud kulu-
dest.

Veriora vallavolikogu 28. mai 2015 istungil:
 kinnitati Veriora valla 2014. aasta majandus-
aasta aruanne.
 tehti muudatused Veriora Vallavolikogu 
28.03.2013 määruses nr 13 „Toimetulekutoetuse 
piirmäärad” eluruumi alaliste kulude piirmää-
rade osas.

Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused ja 
määrused on elanikele tutvumiseks Veriora val-
lamajas, Veriora ja Leevi raamatukogus, mää-
rused avaldatakse Riigi Teataja elektroonses 
andmekogus. Määrused jõustuvad kolmandal 
päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja istun-
gite protokollid on avaldatud Veriora valla vee-
bilehel (http://www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees

Hea vallakodanik!
Suve algusega saab läbi järjekordne õppeaasta. Paljud lapsed käivad li-
saks tavakoolile omandamas ka huviharidust. 

Ehkki suve jooksul võib mõndagi meelest minna, arvan, et just praegu on 
õige aeg jagada informatsiooni, mis puudutab huviharidust ja valla osa selle 
korraldamisel ning rahastamisel. Loodan, et see info aitab Teil teha õigeid ja 
arukaid otsuseid oma lapse arendamiseks, kui uus õppeaasta septembris taas 
algab. Ehkki olen sellel teemal juba ka varem kirjutanud, ei tee kordamine 
ilmselt halba, sest ikka alustavad kooliteed lapsed, kelle vanemad ei ole sel-
le teemaga tuttavad. Vallavalitsuse poole pöördutakse huviharidust puudu-
tavates küsimustes sageli.

Meie vallal ei ole huvikoole. Huviringe korraldatakse koolis ja noortekes-
kuses. Organisatsioonid, mis pakuvad huvihariduse teenust (vallad, mitte-
tulundusühingud, äriettevõtted jne), peavad omama vastavat koolitusluba, 
mille väljastab ministeerium. Enamasti on tegemist siiski munitsipaalhuvi-
koolidega, mille tegevust reguleerib huvikooli seadus.

Meie valla lapsed käivad huvikoolides Võrus, Räpinas ja Põlvas. Huvikoo-
li pidaja esitab meie vallale arve osutatud teenuse eest. Ühe huvikoolis käiva 
Veriora valla lapse eest tasume 60-150 eurot. Kõige kallim on hetkel muusika-
kool. Huvikoolides käib meie vallast umbes 25-30 last, mõned lapsed ka mit-
mes huvikoolis. Huviharidus ei ole odav ja peaks täitma eesmärki. Laps, kes 
on asunud õppima huvikooli, peaks seal ka tegelikkuses käima. Seetõttu pa-
nen taaskord lapsevanematele südamele - palun hinnake oma lapse võimeid 
reaalselt. Mitmes koolis ta jõuab käia ja millised on tema huvid? Kas need 
on lapse või lapsevanema huvid? Juhul, kui huvikool jääb pooleli, on tege-
mist ju nii maha visatud aja kui ka rahaga. Paljudes omavalitsustes tasuvad 
kohamaksu ka vanemad. Vanemate osa on sageli 50% kuutasust ja mõninga-
tel juhtudel on huviringi eest tasumine jäetud täielikult lastevanemate kan-
da. Meie vald on siiani tasunud kõigi meie valla laste huvikoolides osalemise 
eest esitatavad arved 100%-liselt. Selleks, et see nii ka jääks, palun teha kaa-
lutletud otsus. Uuel õppeaastal on vallavalitsusel kavas kontrollida laste te-
gelikku huvikoolis kohal käimist.

Sellel aastal hakatakse Veriora vallavolikogu määruse kohaselt Viluste koo-
li õpilastele maksma koolialguse toetust. Toetuse suurus on viiskümmend 
eurot lapse kohta. Toetust saavad taotleda kõik Viluste Põhikooli õpilased 
(mitte ainult esimene klass). Toetust määratakse lapsele, kelle elukohaks on 
rahvastikuregistri andmete kohaselt Veriora vald. Sotsiaaltoetuse avaldus 
peab vallavalitsusele olema laekunud hiljemalt 15. septembriks. Seega, kui 
olete kindlad, et laps jätkab õpinguid Viluste Põhikoolis  ja ta on Veriora val-
la elanik, on Teil õigus esitada taotlus juba praegu. Loodan, et see väike abi 
aitab peredel kooliaasta alguse stressi leevendada, kuna raha laste kooli saat-
miseks vajalike asjade ostmiseks kulub palju.

Aprillikuu volikogus kinnitati määrus, millega reguleeritakse ettevõtlu-
se alustamise toetuse taotlemist ja saamist Veriora valla eelarvest. Toetust 
saab taotlema hakata alates 2016. aasta jaanuarist. Ettevõtlustoetust saab üks 
ja sama isik temaga seotud ettevõtte toetuseks taotleda ühe korra viie aas-
ta jooksul. Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: 
1) taotleja on rahvastukuregistri andmete kohaselt Veriora valla elanik ja et-
tevõtte juriidiline aadress on Veriora vallas;
2) taotlejal puuduvad riiklikud ja kohalikud maksuvõlad;
3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust, ega 
välja kuulutatud pankrotti;
4) toetust antakse ettevõtlusega alustamiseks.
Täpsemalt saate määrusega tutvuda meie valla koduleheküljel 
www.veriora.ee

Veriora vallavalitsuse ametnikud on ka sellel aastal kollektiivpuhkusel. 
Puhkuseperiood on 29.06 - 27.07. Puhkuseperioodi sees on üks tööpäev, mil-
leks on 13. juuli. 

Ilusat suve!
Enel Liin

Veriora vallavanem

Sõnajalaõie lugu
Kuusirp oli rippu jäänud kuuselatva
ja polnud ühtki pilve taevast katmas.
Taat, vaene, lidus küla poole tulisjalu 
ja omaette taevaisalt armu palus, 
sest tema järel vanasarvik kolmel sõral
nii tormas, et lõi sarvedesse mõrad,
kui puu või kiviga ta põrkus.
Oi, taadil juba jalus nõrkus,
kuid kahe käega hoidis seda, mis tal põues,
sest õitsema peab õnn ju kord ka meie õues.
Mees jooksis, kurat tema kannul oli visa
ja taamal kostis hundi kile kisa, 
küll tahtis jõuda kodutarre pakku, 
kus eidekene kütsas leivaahjus kakku,
ent tee nii pikk viis läbi soo ja raba
ning vanakuri mehe lõpuks tabas.
Taat palus haledalt ja törtsas piisa nutta,
veel vara on ju minna mülkamutta,
ei ole vaene mees veel elult saanud miskit head
ja leitud aarde koju eide kätte viima peab.
Siis istusid nad kahekesi kännu otsas, tegid diili
ning saatan tunnistajaks kutsus siili, 
et kaup on aus ja keegi pole saanud petta
ning õnne alati saab juurde võtta.
Taat lõpuks pääses, nõdralt kodu poole astus,
kuid siiski hellalt hoidis seda, mis tal põuetaskus.
Kui lõpuks ärkas lõdisedes naabri õues- 
vaid poolik õllepudel oli põues.

Ülle Solovjova Foto: K. Pähn 
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Kevad Õnneseene lasteaias
Lapsed on kooli saadetud. Kui-
dagi kurvaks teeb meele, et jäl-
le on armsaks saanud lapsed läi-
nud. Sügisel tulevad aga uued 
lapsed, väikesed seenenööbid ja 
kõik algab uuesti ...

Vahepeal tuleks lihtsalt võt-
ta aeg maha, puhata, nautida su-
ve, mõtiskleda, et siis uue hooga 
alustada.

Peale arendavate tegevuste las-
teaias on palju toredaid üritusi, 
mis ilmestavad laste igapäevaelu.
Väike meenutus selle kevade te-
gemistest:

• Ottomar Sammalkivi, Kristiina 
Viita ja Maritte Arianne Plaado 
osalesid Põlvamaa lasteaedade XI 
luulepäeval. 6-7-aastaste vanuse-
grupis sai II koha Maritte Arianne 
väga ilmeka, emotsionaalse, hu-
moorika, võrokeelse, vanaema Tai-
mi Plaado omaloomingulise luule-
tuse esitamise eest. Aitäh tublidele 
lastele!

• Toimus traditsiooniline vana-
vanemate pidu, kus olid üllatus-
külalisteks kloun Ummi ja rahva-
pillimängija Kauksist. Suur tänu 
õpetajatele ja lastele südamliku 
kontserdi eest ja Rivo emme Rai-
lile, kes õmbles lastele peakatted.

• Pärimushommikul tutvusid lap-
sed rahvapillidega (torupill, par-
mupill, roopill, kannel, viiul), laul-
sime ja tantsisime laulumänge.

• Tutvusime sfäärilise kinoteatriga 
ehk planetaariumiga. Lihtsalt öel-
des on planetaarium täispuhutav 
poolpall, mis meenutab taevasfää-
ri. Lapsed said teadmisi kosmo-

sest, planeetidest ja tähtkujudest.

• Südamenädalat tähistasime mat-
kates ja sportides ning vestlesime 
teemal „Tervis ja tervislik toitumine”.

• Projekti „Kiusamisest vaba las-
teaed” raames külastas Mõmmi 
Mari kõikide laste kodusid, võttis 
osa pere toimetustest. Peale külas-
tust toimusid juturingid, kus lap-
sed rääkisid kaaslastele, mis koos 
Mariga ette võeti ja kus käidi. Va-
nemad jäädvustasid need kau-
nid hetked ja nii sündis Õnnesee-
ne rühmas raamat „Koos Mõmmi 
Mariga”.

• Jüripäeval osalesime Põlva maa-
konna lasteaedade XIV spordifes-
tivalil „Sõpruse värvid”.

• Võro Instituudi ja MTÜ Sänna 
Mõisakeskus korraldatud Adso-
ni-nimelisel luulõlugõmisvõist-
lusõl said Maritte Arianne Plaado 
ja Mairo Mendrik oma vanuserüh-
mas I koha! Aitäh tublidele lastele!

• Lasteteatri etendus „Sõber Loo-
dus”.

• Külas Terje Lillmaa pupiteater.

• Kloun Ummi kaasahaarav show-
etendus.

• Õnneseene rühma projekt „Avas-
tame Vilustet” - õppisime tundma 
Viluste küla ajalugu, siin asuvaid 
ettevõtteid, talusid, vaatlesime 
loodust. Projektis kasutati õues-
õppe ja avastusõppe metoodikat.

• Õnnetriinu rühma projekt „Ees-

ti ja kodukoha maavarad”- õppisi-
me tundma maavarasid (savi, liiv, 
kruus, turvas, põlevkivi). Projekti 
jäbiviimisel kasutati õuesõppe ja 
avastusõppe metoodikat.

• Koos Heidi emme Külliga uu-
risime ja vaatlesime tiigi elanik-
ke (harivesilikku, tähnikvesilikku, 
kaani), vaatlesime konnakudu ja 
konna arengut. Aitäh Küllile huvi-
tavate vestluste eest!

• Lasteaeda külastas fotograaf.

• Emadepäeval tänasime emasid 
ja vanaemasid kontserdiga. Lap-
sed valmistasid emadele kaardid. 
Õnneseene rühma lapsed meis-
terdasid koos Anneli ja Annikaga 
kõikidele osalejatele armsad rin-
naehted.

• Lasteaia lõpetajate piknik „Hü-
vasti lasteaed”- tunnistuste ja 
kingituste üleandmine, õpetajate 
soovid kooliteele kaasa.

• Lasteaia lõpetajate kevadpidu - 
kontsert, lasteaia ja kooli direk-
tori ning vallavanema sõnavõtt. 
Valla poolt lillede ja kingituste 
üleandmine.

• Õnnetriinu rühmas Keelepe-
sä õppeaasta lõpetamine, kok-
kuvõtete tegemine. Külas Võru 
Instituudi Keelepesä õpetajad ja 
Keelepesä tsirk. Üheskoos laul-
di, mängiti näpumänge ja korra-
ti sõnavara. Keelepesä tsirk kosti-
tas lapsi oma kohvikus küpsiste ja 
mahlaga.

• Lasteaias viibis kaks nädalat õp-

pepraktikal „Terve laps” Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane 
Laire Laar.

• Rühmades toimusid arenguvest-
lused.

• Õpetajad osalesid erinevatel 
koolitustel ja praktilistel õppe-
päevadel ning vahetasid kogemu-
si õppereisidel Narva, Kohtla–Jär-
vele ja Jõhvi.

Soovin kõigile imelist jaaniae-
ga, palju rõõmsaid hetki koos pe-
re, laste ja lähedastega.

Nautige suve, puhake ja koguge 
energiat uuteks tegemisteks.

Toredate kohtumisteni!

Reet Aasma
Lasteaia Õnneseen direktor
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Raamatukogu ühendab 
inimesi ja raamatuid
Veriora raamatukogus ootab lu-
gejaid 19 000 raamatut. Pidevalt 
täieneb raamatufond uudiskir-
jandusega. 2014. aastal saabus 
raamatukokku 538 uut teavikut.

Külastajatel on võimalus luge-
da kohapeal ja laenutada koju li-
saks raamatutele ka ajalehti ja 
ajakirju. 2015. aastal on raamatu-
kokku tellitud 36 ajakirja ja 11 aja-
lehte.

Ajakirjad - Akadeemia, Burda, 
Burda Style Vintage, Digi, Eesti 
Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Hea 
Laps, Horisont, Imeline Ajalu-
gu, Imeline Teadus, Kalale, Keel 
ja Kirjandus, Kodu ja Aed, Kodu-
kiri, Kodutohter, Kroonika, Kul-
tuur ja Elu, Käsitöö, Loodusesõ-
ber, Looming, Maakodu, Maret, 
Miki Hiir, Minu Käsitööd, Naiste-
leht, Pere ja Kodu, Raamatukogu, 
Tehnikamaailm, Teater.Muusika.
Kino, Tervendaja, Tervis Pluss, 
Tom & Jerry, Täheke, Vikerkaar, 
60+.

Ajalehed - Eesti Päevaleht, 
Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Koit, 
LõunaLeht, Maaleht, Postimees, 
Sirp, Terviseleht, Võrumaa Teata-
ja, Õpetajate Leht.

Annetustena saabuvad - Elu-
kaar, Jooksja, Kaitse Kodu, Puu-
tepunktid, Tennis, Kesknädal, 
Umaleht.

E-lugereid ja e-raamatuid raa-
matukogu praegu veel ei laenuta. 
Tasuta e-raamatut saate lugeda 

Tallinna Keskraamatukogu ja 
Tartu Linnaraamatukogu ko-

dulehel www.keskraamatukogu.
ee/lasteleht/eesti/soovitame/e-
raamatud. Teile avaneb Tallinna 
keskraamatukogu leht, kust leia-
te lugemiseks Contra „Kõik on 
kõige targemad“, Mika Keräneni 
„Armando“ jt huvitavaid e-raa-
matuid. Igatahes lehepööramise 
sahinat on kuulda.

Raamatukogu avarad ruumid 
võimaldavad korraldada näitusi 
ja väljapanekuid. Muusika-aasta 

tähistamiseks kaunistasid raa-
matukogu ruumi Michael Rusi-
neki „Väike Chopin“ raamatu il-
lustratsioonid. Illustratsioonide 
autoriks Joanna Rusinek. Sep-
tembris on väljapanek Arvo Pär-
di loomingust, sest 11. septembril 
saab helilooja 80-aastaseks.

2015. aasta on eesti kirjandus-
klassiku Eduard Vilde juubeliaas-
ta. 4. märtsil möödus 150. aastat 
meie esimese reisikirjaniku, kri-

mikirjaniku, naljakirjaniku ja ro-
maanikirjaniku sünnist.

Raamatunäitus „Kohvriga kir-
janik“ kutsub külastajaid klassi-
kut uue pilguga üle lugema.

21. aprillist – 25. aprillini toimus 
viktoriininädal „Eduard Vilde 
ja teater“. Viktoriininädal kuju-
nes osavõtjaterohkeks ürituseks. 
Paljudele lahendajatele meenus 
telelavastus „Pisuhänd“. Selles 
lavastuses mänginud Urmas Ki-
buspuu ja Jüri Krjukov on naeru-
tanud mitut põlvkonda eestlasi, 
kes on nendega koos suureks kas-
vanud ja vanaks saanud.

29. maist – 30. juunini saab raa-
matukogus näha juba traditsioo-
nilist taaskasutusteemalist näi-
tust, teemaks seekord „Tekstiilide 
taaskasutus“. Näituse korraldab 
MTÜ Veriora Tsunft, kelle eestve-
dajaks on Signe Strohm.

Mais-juunis tutvustab raama-
tukogu aiandusalaseid raamatuid 
näitusega „Kujunda kaunis kodu-
aed“.

Septembris on Priit Sibula foto-
näitus „Motovarjuga Põlvamaad 
avastamas“.

Lugupeetud Veriora valla ela-
nikud, külastage julgelt ja tihti 
raamatukogu, sest vaimutoit on 
inimesele sama vajalik kui iga-
päevane leib. Kohtumiseni raa-
matukogus!

Helve Salf
Veriora raamatukogu juhataja

Kokkuvõte Viluste 
Põhikooli 6. klassi 
osalemisest KEAT 
projektis
Põlva maakonnas on igal õppeaastal populaarsust kogunud 
KEAT projekt. Mida tähendab KEAT – „Kaitse end ja aita teist“. 

Projekti eesmärgiks on õpetada noortele eluks vajalikke ohutus-
alaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama 
saada erinevates ohuolukordades. Antud projekt oli sellel õppeaas-
tal suunatud maakonna koolide 6. klassidele. 

Projekti I etapi raames viidi koolis õpilastele läbi loengud/tege-
vused järgmistel teemadel: 
• esmaabi – EPR Põlvamaa;
• tegutsemine erinevates ohuolukordades – Päästeamet (tuleohu-
tus, veeohutus);
• liiklusohutus – Maanteeamet;
• meelemürgid – Politsei;
• matkatarkused – Kaitseliit;
• keskkonnahoid ja turvalisus – Keskkonna Inspektsioon.

Osadel loengutel said osaleda lisaks 6. klassi õpilastele ka 7. klas-
si õpilased. Vahepeal toimusid Põlvas KEAT programmi koordi-
naatorite kokkusaamised, ka Maanteeameti ja esmaabi koolitused 
õpetajatele – koordinaatoritele. 

Projekti II etapp lõppes 21. – 22. mail ohutuslaagriga Valgemet-
sas, kus toimus võistlusmäng. Laagrisse oodati osalema koolide 
8-liikmelisi (4 tüdrukut + 4 poissi) võistkondi, kus tuli läbida teo-
reetilistest testidest ja praktilistest harjutustest koosnevaid tege-
vuspunkte. Koolide võistkonnad said omavahel võrrelda ohutus-
alaste teadmiste taset.

Viluste põhikooli 6. klassi võistkonnas osalesid tüdrukutest Kris-
tin Kasuk, Lemme Liin, Rane Arumets, Reelika Kärbla ning pois-
test Rainer Luht, Uku Sõrmus, Andreas Tigasing ja Robin Paas. 

Antud projektis osalemine andis õpilastele juurde palju teoree-
tilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi erinevates ohutusvaldkonda-
des. Peale laagrit küsisin õpilaste arvamust ning ei olnud ühtegi 
õpilast, kellele ei oleks laagris meeldinud. Trotsisime halba ilma 
ja külma, kuid laag-
ri õhkkond, huvi-
tavad tegevused, 
uued sõbrad, tel-
kides ööbimine ja 
selle juurde kuuluv 
melu kaalusid kõik 
raskused üle. 

Siinkohal tooks 
välja mõningad 
õpilastepoolsed üt-
lused: lahe laager; 
vinge; ägedad sõb-
rad; toredad naab-
rid; telgi püstitami-
ne selgeks õppida; 
öörahu on öörahu; 
„ ilus ilm“ – ei ole 
halba ilma, on vale 
riietus; aita hädas-
olijat, olgu ta sõber 
või vaenlane. 

Riina Villak
Viluste Põhikooli 6. 
klassi klassijuhataja
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Selles lehenumbris vastab küsimustele Merilin Alve
Minu teada olete päritolult 
abikaasaga mõlemad Põlva-
maa, kuid mitte meie valla ini-
mesed. Kuidas sai Veriora valla 
Protto talu Teie koduks?

Oleme mõlemad abikaasaga 
pärit Põlva vallast, seal üles kasva-
nud ning lõpetanud Põlva Ühis-
gümnaasiumi. Peale keskkooli 
lõppu  suundusime mõlemad mõ-
neks ajaks ülikooliõpingutele Tal-
linnasse. 

Mõte oma kodu rajamisest oli 
meie ühiseks unistuseks ning see 
kodu pidi  kindlasti asuma Põlva-
maal. Oma kodu tähendas meie 
jaoks talukompleksi, mille üm-
ber laiuksid kaunid metsad ja nii-
dud. Abikaasa Jaanus pidas kodu 
valikul oluliseks täielikku privaat-
sust ning mina vanade algupäras-
te hoonete olemasolu. Protto ta-
lule olime kuulutusteportaalis 
silma heitnud juba mõnda aega, 
kuid müügipildid ei andnud pä-
ris selget ülevaadet, mistõttu võt-
sime julguse, et talu oma silma-
ga üle vaadata. Talu hoovile sõites 
tundsime ära selle „miski“.

Kirjelda oma esimesi emot-
sioone uues kodus. Kas Te 
tundsite hirmu, kui palju oli 
ootamatusi jne ?

Uue kodu ostuga kaasnevad 
alati vaid head emotsioonid, kuid 
pidime seadma endi jaoks selged 
kordaseadmise eesmärgid – ta-
lukompleks on suurte ja vanade 
hoonete, unarusse jäänud aeda-
de ning lisaks on üllatanud meid  
paljude ebameeldivate üllatuste-
ga. Tegime endale selgeks, et uue 
ehitamine on küll lihtsam, kuid 
kui meie ei taasta meie endi pä-
randit, siis kes seda teeb? 

Meie vanemad püüdsid meid 
pidevalt sellega hirmutada, et talu 
kordategemine  saab olema väga 
vaevarikas. Nõus! Oleme võtnud 
seda kui väljakutset, sest teisiti 
seda võtta pole võimalik. Iga päev 
on justkui seiklus, kuidas teha 
midagi mittemillestki! Oleme sel-
le kolme aasta jooksul Protto ta-
lu oluliselt paremaks muutnud, 
kuid võin julgelt väita, et see talu 
on ka meid muutnud paremateks 
ning töökamateks inimesteks. 

Kas maal elamine peaks ole-
ma elustiil või  mood? Kui-
das Sa suhtud kampaaniasse „ 
Maale elama“?

Usun, et maal elamine võiks 
olla rohkem elustiil kui mood, 
kuid kui see nö mood toob järjest 
enam inimesi maale tagasi, siis las 
ta olla mood! Kampaania „Maale 
elama“ on tekitanud paljudes pe-
redes suure huvi liikuda tagasi 
kodukohta või viia ellu kauaaegne 
unistus elada maal. Usun, et kui 
kampaania käigus suudetakse ka 
suvekodude näol maamaju taas-
tada, oleme juba sammukese pa-
remuse suunas liikunud. 

Kas ettevõtlusega alustamise 
soov oli juba varasemalt Sinu 
sees olemas või tuli see koos 
oma taluga?

Ettevõtluse „soon“ on meie pe-
res alati olnud. Protto talu oli 
üheks ajendiks, kuidas kasutada 
olemasolevat: hooneid ja maad, 

et luua sobilik ettevõtluskesk-
kond. Usun, et Wiera küünlako-
ja loomine on meil päris kenasti 
välja kukkunud, sest tagasiside on 
olnud positiivne. 

Mina pean märkima, et küü-
nalde valmistamisega alusta-
mine on julgustükk omaette. 
Neid on ju juba niigi nii palju 
variante müügis. Räägi lehelu-
gejale oma küünlakoja lugu.

Küünlakoja lugu algaski tegeli-
kult Protto talus – mõte küünlaid 
tegema hakata, oli algselt üks su-
valine uitmõte. Ei midagi konk-
reetset, selget ja head. Ükshetk 
see mõte hakkas kasvama. Aga 
kui hakkakski tootma midagi, mi-
da veel ei toodeta – puidust tahti-
dega küünlad? Uitmõte oli ka see, 
et siduda küünlatootmine turis-
miga ehk looks juurde teenuseid, 
mis oleksid kasulikud nii ettevõt-
tele kui ka piirkonnale. Selleks 
ehitasimegi aida, kuhu seadsime 
sisse ruumid, kus on lisaks toot-
misele võimalik korraldada küün-
lavalmistamise õpitubasid ning 
pakkuda taluköögi kohvipausi.

Konkurents on tihe, kuid me ei 
keskendu sellele, meie fookus on 
disainil, algupärasusel ning eesti-
maisusel.

Kui suur on Teie ettevõte viie 
aasta pärast?

Oleme seadnud oma eesmär-
giks olla üks Baltikumi arvestata-
vam käsitööküünalde tootja, seda 
küll mitte veel viie aasta pärast. 

Plaanime oluliselt kasvatada 
tootmist ning otsida välisturgu-
del kontakte. Hetkel olemegi faa-
sis, kus töötame välja uusi tooteid 
ja nende disaini ning planeeri-
me seadmeparki. Prognoosida on 
raske, kuid loodame viie aasta pä-
rast poole oma toodangust müüa 
väljapoole Eestit.

Küsin intervjueeritavatel 
alati ka natuke isiklikke kü-
simusi. Selliseid, mis inimesi 
kõige rohkem iseloomustavad, 
nt hobid, kiiksuga harjumu-
sed, toidueelistused jne. Si-

nult küsin, millised on Sinu 
noore pere traditsioonid või 
millistest ettevõtmistest Sa 
sooviksid, et saaks peretradit-
sioon?

Meie pere on üks tavaline Ees-
ti pere, kes hindab maaelu, sel-
le võlusid ja valusid. Meil on oma 
pisike aiamaalapp, abikaasa Jaa-
nus on kirglik jahimees ning mi-
na laulan Seto leelokooris. Pea-
me oluliseks lihtsaid traditsioone 
ning naudime oma kaunist kodu 
– Protto talu. Tegelikult ongi see 
nii, et kodu võtabki kogu energia 
ja tähelepanu! 

Millest või kellest Sa arvad 
oma tuleviku kõige rohkem 
sõltuvat?

Maal elamise suurimaid mu-
resid on, mis hetkest riik pühib 
maal elajatest käed puhtaks. Ta-
sapisi kaovad elementaarsed tee-
nused, mis on maainimestele 
hädavajalikud. Maksame mak-
se võrdväärselt linnainimestega, 
kuid ikkagi toetatakse meid vä-
hem. Linnainimesi, kes on koon-
dunud tihedalt ühte punkti, on ju 
oluliselt odavam üleval pidada!
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Võhanduveere toimetamised
Mittetulundusühing Võhandu-
veere on 2005. aastal loodud selts 
aktiivsetest Leevi inimestest, kes 
huvituvad oma kodukoha elu ede-
nemisest. Praegu juhivad 19 liikme-
ga MTÜ tegevust Riho Luht, Karmen 
Kukk, Rein Raadla, Aire Ilves- Luht ja 
Arvo Soodla. 

Kümne tegutsemisaasta jook-
sul on välja ehitatud vabaõhukes-
kus koos laululavaga, asendatud en-
dise koolimaja katus, renoveeritud 
kodukandimuuseumi ruumid, kor-
raldatud külapäevi, kokkutulekuid, 
vastlapäevi ja muid tähtpäevaüri-
tusi, arutelusid, väljasõite, osaletud 
valla, maakonna ning teiste MTÜde 
ettevõtmistes jm. 

Käesoleva aasta 9. mail toimus 
Karmen Kuke kirjutatud projekti 
alusel kohaliku omaalgatuse prog-
rammi (KÜSK) rahastusel MTÜ 
Võhanduveere motivatsiooniüritu-
sena ringreis Raplamaale. Esimene 
sihtpunkt oli Järvakandi, kus koh-
tusime MTÜ Raplamaa Külade Lii-
du esindaja Anne Kalfiga, kes gii-
dina meid kogu pika päeva saatis 
ja kohalike seltside tegemistest os-
kas hästi rääkida. Esmalt suundu-
sime Järvakandi klaasimuuseumi 
ja klaasikotta. Meister Eero Vaikre 
tutvustas oma töökoda ja tema käe 
all oli igaühel võimalik valmistada 

endale ilus klaasluik, mida kõik ka 
õhinal tegid, ning osta kaasa suve-
niire.

Järgmisena sõitsime Raikküla valda 
Purkusse, et uudistada MTÜ Purculi 
ettevõtmisi. Meile näidati ilusat küla-
keskust, kus asuvad lasteaed-algkool, 
raamatukogu ja huumorimuuseum. 
Pärast kohvipausi suundusime en-
disesse Lipa koolimajja, kus nüüd 
tegutsevad lasteaed ja vabaajakes-
kus. Endise õpetaja Anne Kalfi eest-
vedamisel on hoonesse rajatud Uku 
Masingu mälestustuba. Tutvusi-
me väljapanekuga teoloogi, filosoo-
fi, kunstniku ja luuletaja loomingust 
ning imetlesime Tauno Kangro loo-
dud büsti Uku Masingust. 

Lõunat sõime juba Raplas Rüüt-
mani kohvikus Raimond Valgre toas, 
mille seinu katsid kujutised heliloo-
ja elust ja muusikaloomingust. Mui-
ge kiskus näole Rapla Linna Pea mit-
me palgega skulptuur kohvik-galerii 
ees. Linnapead me ei trehvanud, küll 
aga kohtusime pärast põgusat Valtu 
külaplatsi ülevaatamist Kehtna valla 
Ohekatku külaseltsi esindajaga nen-
de lihtsas küün-seltsimajas, mis pa-
kub mõisapargis toimuvate ühisüri-
tuste ajal varju päikese ja sademete 
eest. Mõni aasta tagasi pälvis Ohe-
katku aasta küla aunimetuse.

Käru vallas tutvusime kõigepealt 

Kädva vanast koolimajast (suleti 
1966) tehtud külamajaga, mille koh-
ta nende vallavanem ütlevat, et ma-
ja nagu mustikas. Kahekorruselises 
maaküttega hoones jagub ruumi pi-
dude pidamiseks, huvitegevuseks, 
majutuseks, toitlustamiseks, isegi 
väiksele raamatukogule, mis töötab 
ühiskondlikel alustel ja baseerub an-
netustel. Maja üüritakse välja ja hin-
nakiri oli seinal kõigile vaatamiseks. 
Uno Feldschmidt on koostanud bro-
šüüri „Kädva küla lugu“, mis meilegi 
kingiti.

Pärast viimast kohvipausi suundu-
sime Käru alevikku, kus meid ootas 
juba reibas vallavanem Elari Hiis, kes 
laupäeva õhtul leidis aega meile näi-
data laste mänguväljakut, tervisera-
da, pritsu-ja seltsimaja ning arhitekt 
M. Nummerti projekti järgi ehitatud 
imearmast koolimaja, kus praegu 
töötab liitklassidega põhikool. Sel-
lises koolis tahaks küll igaüks õppi-
da ja töötada! Küllap on 630 elaniku-
ga väikevald paljudele maakohtadele 
positiivne eeskuju.

Oligi aeg jätta giidi ja Raplamaaga 
hüvasti, kuna kolm tundi koduteed 
oli veel ees. Kojusõit kujunes aktiiv-
seks mõttevahetuseks, mida me ise 
saame reisil nähtust-kuuldust järgi-
da. On ju meilgi vaja endisele kooli-
majale leida rakendus. Nii kogus Ri-

ho Luht reisiseltskonnalt hulgaliselt 
ettepanekuid, mida pidime hiljem 
vaagima. 

Nädal pärast Raplamaal rin-
givaatamist, 16. mai hilisõhtul, 
muuseumiööl 2015, kogunes vee-
randsada huvilist Leevi vanas-
se koolimajja muuseumituppa, 
et tutvuda uute ja vanade ekspo-
naatidega, tänada tegijaid, vaada-
ta reisipilte, selekteerida ettepane-
kuid ja leida maiöö muusikat – oli 
ju seekordse muuseumiöö deviis 
„Öös on muusikat“. Meenutasi-
me Leevi endisaegseid ja praegusi 
pillimehi, koori- ja orkestrijuhte, 
lauljaid ja juhendajaid, kõigil veel 
meeles mõne päeva tagune armas 
mälestus emadepäeva kontserdist, 
millega naiskoor Kiriküüt tähistas 
oma 10. tegevusaastat. Laulsime 

nüüd meiegi, kui Heino Tartese 
õpilane Sirli Aia lõõtsa lahti tõm-
bas ja kõlasid tuntud meloodiad 
„Kas mäletad kevadet õites, „Tüd-
ruk,“ „Pillimehe elu“ jt. Väga tore, 
et Sirli koos vanematega meie üri-
tusel osales, oleme ju ühe valla ini-
mesed ja kultuurihuvi ühendab.

Kuidas aga elu vanasse koolimajja 
jälle tagasi tuua? Ettepanekute hul-
gast jäi kõlama mõte rajada hoones-
se laste ja emade jaoks ruumid män-
gimiseks, ühistegevuseks, võib-olla 
koguni lastehoiuks. Mõte vajab kaa-
lumist ja võimaluste otsimist, lapsi 
ju Leevil on ja küla peabki tuleviku-
le panustama. Selleks jaksu MTÜle 
koos külakogukonnaga heade ideede 
teostamiseks.

Aime Raadla
MTÜ Võhanduveere

Veriora perenaised kogemusi omandamas
Veriora Perenaiste Seltsi järjekord-
ne reis viis meie tublid perenaised 
kodust päris kaugele. Viie päeva 
jooksul külastasime Lätit, Leedut 
ja Poolat. Kui kodus oli aprillilõpu-
le kohaselt rohelust veel vähe, siis 
Poolas olid viimasel reisipäeval kir-
si-ja ploomipuud juba täies õiteilus. 
Lisaks märkasime palju õitsvaid for-
süütiapõõsaid. Nende õitsemine on 
meie piirkonnas „tänu“ külmadele 
talvedele suhteliselt harv nähtus.

Kui eestlased sõidavad Lätti, siis 
võetakse harilikult ette teekond Riia 
suunas. Meie liikusime hoopis möö-
da Lätimaa idaosa. Esimese peatu-
se tegime Aglonas, mis on Läti täht-
saim katoliku usu vaimne keskus ja 
maailma mastaabis pühapaik, kuhu 
iga aasta augustikuus saabuvad tu-
handed palverändurid. Aglona kiri-
ku lähedale on mõned aastad taga-
si rajatud pühakute aed, mis mõjule 
pääsemiseks vajab veel ehk veidi ae-
ga kasvamiseks. Skulptuurid on raiu-
tud vanadest tammedest. Esime-
ne toidutöötuba toimus toidukohas, 
mis on liitunud üleeuroopalisse ku-
linaarpärandi võrku „The Culinary 
Heritage“. Programmi eesmärk on 
säilitada traditsioonilist kokakunsti. 
Meie jaoks oli palju tuttavaid mait-
seid. Pakuti kohalikku kala ja hapu-
oblikasuppi. Huvitavaks lisandiks 
prae juurde oli porgandisalat jahvata-
tud mandlitega. Reisi jooksul märka-
sin, et meie lõunanaabrid kasutavad 
toitudes meist palju rohkem kuivata-
tud puuvilju ja pähkleid. Külastasime 
ka leivamuuseumit ja saime osa leiva-
teost.

Esimese päeva õhtuks jõudsime ju-
ba Leetu Zarasai linna. Külastasime 
Leedu vanimat ja suurimat Stelmuze 
tamme. Puul on vanust umbes kaks 
tuhat aastat ja peale vaadates võib 

öelda, et aastaid vist eriti palju enam 
ei lisandu…. Meie perenaiste jaoks 
tundus ka tammeni viiv tee rajatud 
atraktsioonina, kuid selle on vormi-
nud siiski loodus ise. Zarasai lähedal 
käisime vanas vesiveskis, mida pe-
rerahvas on asunud taastama. Kah-
juks jahvatab veski jahu elektri, mitte 
vee jõul. Nelikümmend aastat tagasi 
asuti piirkonnas hoolega põllumaid 
kuivendama, koos soode ja maade-
ga kuivatati ka jõed ära (selliseid näi-
teid võib leida ka Eestimaalt). Koha-
likus suures järves langes veetase ühe 
meetri võrra. Pererahvas rääkis leiva-
teost ja oma projektist. Kõige enam 
külastavad nende veskit koolilapsed. 
Nooremale põlvkonnale on kodu-
ne leivategu jäänud võõraks. Läti ja 
Leedu leivapätsid erinevad meie lei-
badest just oma suuruse poolest. Ta-
valine leivapäts kaalub 6-7 kilo ning 
küpseb ahjus kapsalehtedel mitu 
tundi. Harilikku leiba küpsetatakse 
rukkijahust, kuid mida enam lõuna 
poole, seda enam lisatakse leivateol 
taignasse ka nisujahu. Veskirahvalt 
õppisime rukkijahust pannkookide 
tegemist, mida süüakse iseseisva soo-
lase toiduna, lisaks hapukoor, hapu-
kurk, suitsuliha jne. 

Külastasime ka Paluse rahvusparki 
ning suundusime siis tsepeliine val-
mistama. Kui eestlaste puhul imes-
tatakse selle üle, kuidas tulla vere 
ja kruupide soolikatesse toppimise 
peale ning neid saadusi veel mõnu-
ga süüa, siis tsepeliinide puhul tekkis 
ka meie perenaistel sama küsimus. 
Aga- iga rahva rahvusroog on just 
selle rahva rahvusroog, mille söömi-
ne on kõigile vabatahtlik tegevus. Kes 
ei tea, mis on tsepeliinid, siis need 
kartulipallid on tehtud värskelt riivi-
tud ja nõrutatud toorest kartulimas-
sist, mille sisse on pandud korraliku 

kotleti jagu lihatäidist. Sellist suurt 
saiapätsi keedetakse kergelt soolases 
vees poole tunni jagu ja serveeritakse 
praetud suitsulihakuubikute ja prae-
sibula rasvaga ülevalatult. 

Kuna nüüd olime reisiga jõudnud 
Ida-Leetu Utena maakonda, otsusta-
sime ka Ignalina tuumaelektrijaama 
üle vaadata. Tegu on suurt maa-ala 
hõlmava ehitisega, mille sulgemise-
ga hetkel tegeletakse. Õhtuks jõud-
sime juba Poola ning ööbisime turis-
mitalus, mis kuulub „Muinasjututee“ 
talude võrgustikku. Selle projekti pu-
hul on tegemist piiriülese projektiga, 
mida veavad koos Suwalki piirkond 
Poolas ja Grodno oblast Valgevenes. 
Projekt tutvustab piirkondade et-
nokultuuri läbi turismiatraktsioo-
nide. Õppisime tegema õmblusteta 
valmistatavat riidest loitsu-või nõia-
nukku (kuidas keegi nimetas). Nu-
ku sisse pannakse ravimtaimi selle 
haiguse vastu, millest soovitakse va-
baneda. Peale paranemist nukk põ-
letatakse. Käidud sai ka Wigry rah-

vuspargis tutvumaks Poola talurahva 
eluoluga läbi ajaloo. Nägime palju 
sarnast, aga ka palju erinevat. Hoo-
pis teistsugused olid Poolas eelmi-
sel sajandil kasutusel olnud mesita-
rud. Need on maaga püsiühenduses 
olevad väikesed savimajad, millel lin-
nupuuri avale sarnanev ümmargune 
lennuava ja vahva pilliroost või laas-
tudest katus. Need mesilaste kodud 
nägid välja nagu mesilaste ökoma-
jad! Kogu reisi vältel erinevaid objek-
te, ettevõtteid jne külastades nägin, 
et kõiki neid tegevusi peavad juhti-
ma oma ala tõelised fanaatikud. Igal 
aastal ehitatakse juurde mõni atrakt-
sioon, mõeldakse välja mõni tegevus, 
pakutakse uut toitu jne. Imetlen neid 
inimesi, kes jõuavad ja tahavad seda 
teha. Mina vist ei jõuaks… Peredega 
vesteldes jäi mulle mulje, et nendes 
riikides ei koormata väikeettevõtlust 
ülejõu käivate maksudega ega üli-
rangete normidega toitlustamis- ja 
majutusteenuste pakkujatele. Kõik 
tundus kuidagi lihtne ja loomulik. 

Kodumajutused olid väga heal tase-
mel ja pererahvas andis endast kõik, 
et külalised rahule jääksid. 

Poolas õppisime tegema rohkes 
rasvas praetud läätsetäidisega kar-
tulikotlette. Taimetoitlaste unistus, 
ehkki vägagi kaloririkas.

Lisaks käisime veel Augustowi ka-
nalitel sõitmas ja Gabowe Grady va-
nausuliste külas ning imetlesime 
piirkonnale iseloomulikku puitarhi-
tektuuri.

Poola on tõeline katoliku usu kes-
kus! Koduaiad on täis pühakute jaoks 
püstitatud altareid ja paljudele maja-
dele on ehitatud kolmandale korru-
sele lisaaken, mille alla on paigutatud 
Neitsi Maarja. Pühapäev on tõeline 
püha päev, rahvas käib kirikus ja pe-
red saavad kokku.

Tagasiteel koju ööbisime Kauna-
ses ja käisime väikeses õllepruuliko-
jas, kus pakuti erinevaid õllest val-
mistatud toite. Teel koju sõitsime 
mööda Kediniai väetisetehasest, ku-
hu toormaterjali väetise tootmiseks 
tuuakse põhiliselt Koola poolsaarelt. 
Väetisetootmise jäägiks on palju ahe-
rainet, mis ladustatakse analoogselt 
meie põlevkivituhale. Väetise aherai-
ne mägi on ainult natuke teist värvi.

Lõpetuseks tänan meie osaleja-
te nimel kõiki toetajaid: Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi ja Veriora 
Vallavalitsust. Toetust saime veel ka 
riigieelarvest.

Sellised reisid liidavad inimesi, in-
nustavad osalema kodustel koolitus-
tel ja avardavad silmaringi. Lisaks on 
tegemist ka väikese puhkusega, mida 
naispere endale just liiga sageli luba-
da ei saa. Ikka see koristamine, söö-
gi tegemine, aias rabamine.. Ühesõ-
naga- perenaiseks olemine.

Enel Liin
Veriora Perenaiste Seltsi liige

MTÜ Võhanduveere Raplamaal Ohekatku külakojas 9.05.2015
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Leevil toimus MTÜde V ümarlaud
28. mail said Leevi rahvamajas 
kokku Veriora valla tegusad ini-
mesed, et maha pidada MTÜde V 
ümarlaud. Seekordseks korralda-
ja MTÜks oli Võhanduveere ja läbi-
vaks teemaks „Elu võimalikkusest 
(M)maal“, sellekohaseid tsitaate 
kandis läbi terve ürituse ette Kai-
li Rätsep, õhtut juhtis Mari Plaado. 

Vahvad vaheetteasted tegid Ma-
ri ja Maritte Arianne Plaado ning 
Mairo Mendrik, südamlikke ballaa-
de esitas Raina Luht, saatjaks Aivar 
Hommik.

Avasõnades tõdes MTÜ Võhandu-
veere juhatuse esimees Riho Luht, et 
elu maal on vägagi võimalik ja palju-
gi toimub tänu vabatahtlikule tööle. 
Ümarlaua eesmärgiks oligi tunnus-
tada kõiki vabatahtlikke ja esile tõs-
ta neid, kes on eelmisel aastal olnud 
eriti tublid. 

Alustuseks tegi Aime Raadla üle-
vaate reisist Raplamaale, mis oli 
mõeldud motivatsiooniüritusena 
MTÜ Võhanduveere liikmetele ja 
toetajatele, projekti rahastas Sise-
ministeerium ja Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital. Reisi käigus külastati 
Järvakandi klaasistuudiot ning eri-
nevaid kohalikke külaseltse ja –ko-
dasid, kust võiks isegi šnitti võtta. 

Järgnevalt oli kõigil kohale tulnud 
MTÜdel võimalus lühidalt tutvus-
tada oma eelmise aasta tegemisi ja 
tulevikuplaane. Selgus, et kuigi ela-
me ja töötame külg-külje kõrval, ei 
tea me alati, millega meie naabruses 
tegutsev MTÜ tegeleb. Kõige suure-
maks üllatajaks peeti MTÜd Verio-
ra Jahtkond, kelle senine tegevus ja 
tulevased plaanid, jahtkonna maj-
ja välja ehitada peoruum, profes-
sionaalne köök ja majutusvõima-
lus, võeti vaimustusega vastu. Piret 
Rammo rõhutas, et kuigi tänaseks 

on näha, et kõik MTÜd on oma niši 
leidnud, siis tegelikkuses võiks siis-
ki rohkem koostööd teha. Samuti 
võiks julgemalt pöörduda nii valla 
kui Veriora Valla Kultuuri poole, kes 
on alati nõus vähemalt nõu ja või-
malusel ka jõuga aitama - seda võiks 
rohkem ära kasutada. 

Järgnes tunnustamine. Igal MTÜ-
l oli võimalus esitada tunnustami-
seks kuni kolm oma liiget, palutud 
oli esitada tunnustatavad pingereas. 
Kokku oli 13 nominenti. Tunnusta-
tavad said klaasist linnu, mis oli val-
mistatud Järvakandi Klaasistuudios 
sealse meistri Eero Vaikre poolt. 
Kahjuks ei olnud mitte kõigi MTÜ-
de eestvõtjad hoolitsenud selle eest, 
et nende nominendid kohal oleksid. 
Ka jäi kõlama mõte, et sellisel kujul 
on ümarlaud oma aja ära elanud ja ei 
täida enam oma eesmärki. Seetõttu 
ei valitud ka järgmise ümarlaua kor-
raldajat.

Õhtu lõpetas ettekandega orto-
peed Alo Rull, kes jagas auditoo-
riumiga oma kogemusi ja muljeid 
tsunaamijärgsest Indoneesia Ban-
da Acehi linnast, kus ta osales 2005. 
aastal ühena Eesti päästemeeskon-
na meedikutest. Meeskonna liik-
med on saanud katastroofi piir-
kondades töötamiseks spetsiaalse 
väljaõppe. Ta tõdes, et arstile annab 
sellistel missioonidel osalmine hin-
damatu kogemuse, kuid inimesena 
oskab ta sealt tagasi tulles hinnata, 
kui hea ja ilus on Eestis elada. Eriti 
naudib ta nädalavahetusi perega Ve-
riora vallas. 

MTÜ Võhanduveere tänab kor-
raldusmeeskonda, Veriora Valla 
Kultuuri, kõiki ümarlaual osalenud 
MTÜsid ja aktiivseid vallakodanik-
ke!

Aire Ilves-Luht

Õrn ööbik, kuhu tõttad sa …
12. mail toimunud Emadepäeva kontserdiga Leevi rahvamajas tä-
histas Veriora naiskoor Kiriküüt 10. tegevusaasta täitumist. 

Kõik kümme aastat on laulukoori tegevust juhendanud Kers-
ti Juurma. Praegu laulab kooris 16 naist, kuid kümne tegevusaasta 
jooksul on olnud see arv erinev, ulatudes kaheteistkümnest kahe-
kümne üheni. Kontserdile olid kutsutud ka endised lauljad, keda 
on kokku üheksa. Rõõm oli, et paljud kutsututest olid aega leidnud 
ja tulnud kontserdile ning nii mõnigi endistest lauljatest mõtiskles 
kooriga taasühinemisest. 

Emadepäeva kontserdil toetasid naiskoori segarahvatantsurühm 
Paras Paar ja Viluste PK lastekoor, meeleolukate vahelugemistega 
astusid üles Helle Mendrik, Mari ja Maritte Arianne Plaado, Mai-
ro Mendrik. Hõbehäälne Raina Luht ei jätnud enda esitatud laulu-
dega külmaks ühtegi saalisviibijat ning laulu „Ema süda“ ajal pühki-
sid paljud silmi. 

Kontserdi lõpus, enne kooki ja kohvi, tänasime praeguseid ja en-
disi naiskoori lauljaid, kes on läbi aastate hoolega harjutanud ning 
tänu kellele on koor osalenud nii Veriora valla kui Põlva maakonna 
üritustel kui ka Tallinnas kahel üldlaulupeol. Kontserdil osalenutega 
kohvi ja koogi kõrvale juttu puhudes, jäi kõrva, et kiriküüt ehk ööbik 
pakkus nauditava elamuse ning naiskoorile sooviti pikka iga ja lau-
lulusti. Samade soovidega ühineb ka allakirjutanu.

Piret Rammo
Veriora Valla Kultuur juhataja

Austatud muusikasõbrad! Veriora Rock Stroganoff toimub ka sellel 
aastal, 14. augustil, kus peaesinejaks on legendaarne SINGER VINGER.  
Festival leidis aset aastal 2010 ja kannab järjekorranumbrit 6. Seni on 
meil tuntumatest esinejatest üles astunud Paha Polly, Zetod, Vennas-
kond, Maria Stuart ja The Tuberkuloited.  Siit ka üleskutse ettevõtja-
tele toetamaks antud üritust, et sellest saaks pikaajaline traditsioon.
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Foto: K. Kallari 
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ÕNNITLEME: 

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Veriora
vallamaja juures 9. juulil

6. augustil
3. septembril

kell 13.00–14.00

III kvartalis

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseauto-
maadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, 
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.   

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega aadressil 
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.   

UUED VALLAKODANIKUD:
Joel-Marten Assor 

30.04.2015
Soovime õnne vanematele!

Toimetus: Maarja Sõukand, maarja@veriora.ee
Toimetaja kontakttelefon: 795 8333

Tehniline teostus: Kalurileht
Tel. 5649 5252.
www.kalurileht1.ee,  e-post: kalurileht@gmail.com

LANGETAME PEA:
Aime Reimaa
20.03.2015

Kalju Kõrgesaar
22.03.2015

Mart Mähar
26.04.2015

Eve Järvetar
12.05.2015

Heiki Haamer
19.05.2015

93
Aino Kolk
23.04.1922

Teodor Tobreluts
07.06.1922

92
Johannes Kanarik

28.05.1923

91
Linda-Helene Punnek

29.04.1924
Voldemar Lahk

08.05.1924
Selma Kalda
17.05.1924

Virve-Johanna Kõosaar
28.05.1924

90
Endla Kontkar
23.05.1925

85
Veera Barhatova

28.06.1930

80
Maie Trumsi
01.06.1935

75
Milli Salf
02.04.1940

Nikolay Samuylov
12.04.1940

Vello Lehestik
20.04.1940

Elvi Kallaste
20.06.1940

70
Milvi Matto
16.04.1945

Arvo Siilivask
29.04.1945
Maime Nelk
19.05.1945

Avo Häidesk
28.05.1945

Leili Siilivask
22.06.1945

VERIORA VALLA SUVISED SÜNDMUSED! 
 

22. juunil algusega kell 20.00 Veriora vabaõhulaval JAANIK 

• Kontsert Veriora valla väikestelt ja suurtelt lauljatelt-tantsijatelt 
• Vallavanema tervitus ja 2015.a. Kauni Kodu parimate tunnustamine 
• Tantsuks mängivad TOOMAS JA TAURI ANNI 
• Kohvik Aal 

23. juunil algusega kell 20.00 Leevil Võhanduveere vabaõhukeskuses JAANIK 

• Eeskava 
• Lastele meisterdamisrõõmu pakub Imepuu Õpituba  
• Tantsuks mängib ansambel SVIPS 
• Kohvik Aal 

29. juuni - 12. juuli  Veriora Raamatukogu-Külakeskuses NÄITUS  

„160 aastat laulupidusid Põlvamaal“ (koostanud Põlva Talurahvamuuseum) 

01. – 31. august Leevi rahvamajas  Priit Sibula NÄITUS  

„Motovarjuga Põlvamaad avastamas“ 

01. augustil Leevil Võhanduveere vabaõhukeskuses LEEVI KODUKANDIPÄEV 

• Veriora valla küladevahelised spordivõistlused 
• Päästeameti esitlus, vahupidu lastele 
• Muuseumis tuletõrjeteemaline näitus 
• Laat 
• Näidend  
• Tuleshow 
• Ansambel Väikeste Lõõtspillide Ühing 
• Disko 

14. augustil Veriora vabaõhulaval VERIORA ROCK STROGANOFF  

peaesineja ansambel Singer Vinger 

15. augustil Süvahavva Küladekojas OMAKANDIPÄEV 

01.-30. septembril Veriora rahvaraamatukogus Priit Sibula NÄITUS 

„Motovarjuga Põlvamaad avastamas“ 

Kalmistupüha Leevi kalmistul 23. juunil kell 13.00
Pindi koguduse kirikuõpetaja Argo Oleskiga.

Veriora raamatukogu on suletud 07. juuli - 3. august (juhataja puhkus)
Avatud: 13. juuli 08.00 - 16.00


