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Sellised hakkavad välja nägema platvormid Arbi järvel, kus saab kala püüda ja päikest võtta. Allikas: eskiisprojekt

Ülesküntud uudismaast
saab tulevikus esindustänav
Uus arhitektuurilahendus korrastab
kesklinna ilme.
Sirje Veldi

Elva kesklinna ümberkujundav arhitektuurikonkurss on lõppenud. Sõelale
jäänud kahest tööst väljus
võitjana Artes Terrae OÜ
maastikuarhitektide Edgar
Kaare ja Andres Viitkari eskiisprojekt, millega muudetakse Elva keskus turvaliseks, esteetiliseks ja mugavaks välisruumiks.
Läbivaks ideeks projektis on nn saarte kasutamine, mis tekitavad tänavale
sisselõikeid, suunavad rajalt kõrvale ja pakuvad vaateid. Diagonaalne muster
väljendub nii saarte plaanilahenduses kui ka väikevormides. Saartele paigutatud pärnade ümber looklevad mitmekasutuslikud
puidust moodulid.
Kesk tänavalt kaotatakse äärekivid ja tänavakoridor muudetakse ühetasapinnaliseks, olemasolevad
murupinnad likvideeritak-

se, sõidutee koos jalgratturite sõiduradadega asfalteeritakse. Täieliku uuenduskuuri teevad Kesk tänava puud, mis asendatakse
tänapäevasesse linnakeskkonda sobiva ning linnatingimusi hästi taluva läänepärnaga. Kesk tänavale antakse esindustänavale sobilik ühtne visuaalne ilme.
Sõidutee tuleb viie meetri laiune ja sellel piiratakse liikumiskiirust 30 kilomeetrini tunnis. Eraldi
liiklusrajad on ette nähtud
jalgratturitele ja piiratakse
sõidukite parkimist.Tänava kujundusest leiab tagasivaate Elva 1920ndate tänavamiljöösse, kus sõiduteed
kattis graniit. Selleks kasutatakse sõidukoridori tähistavaid tahukaid, graniitkividega kaetakse ka ülekäigurajad.
Jalakäijate ülekäiguread
lahendatakse graniidist heledate ja tumedate täringukivide abil, millest üle sõites tekib nn vibropind. Ülekäiguread on asfaltteest
kõrgemad, mis peab rahustama sõidukite liiklust ning

tõstma jalakäijate turvalisust. Olemasolevad bussiootepaviljonid säilitatakse, bussipeatustele luuakse taskud. Arbi järve ümbritseval jalgteel säilitatakse
kruusakate, teejooni muudetakse ranna ja raekoja
vahelisel lõigul vaid osaliselt. Randa tulevad puidust
platvormid, mis võimaldavad näiteks vettehüppeid,
paadilaenutust või ka lihtsalt päikese käes peesitamist. Madalas kasesalus
vingerdab laudtee, mis juhatab inimesi metsikumasse ning rahulikumasse kaldapiirkonda kalastama.

Konsumi park ja
Juubelitamm

Ühtsesse tervikusse haakuvad ka Konsumi park ja
Juubelitamme
haljasala.
Konsumi parki tuleb juurde elupuid, millega suletakse ebaesteetilised vaated ostukeskuse teenindusosale. Haljasala keskel oleva lillepeenra kohale rajatakse uus.
Juubelitamme haljasala
säilitab üldjoontes praegu-

se struktuuri ja haljastuse.
Asfalt asendatakse betoonkivisillutisega, oja ületuskohad on lahendatud Arbi
järve äärsete platvormidega samas stiilis. Kesk tänaval kasutatakse puidust
postil kahe konsooliga tänavavalgusteid. Turuplatsi valgustatakse kivisillutisega saartesse süvendatud
valgustitega. Arhitektuurikonkursi komisjoni eksperdina kaasatud Tartu linnakunstnik Tiit Kaunissaare hindas Elvas toimunud
konkurssi tagasihoidlikust
auhinnafondist hoolimata
küllaltki soliidseks. Seitsmest konkursile laekunud
tööst tõusid esile kaks, mille vahel valikut teha polnud sugugi lihtne.
“Esikohatöö tõusis esile
kui kavand, mis nägi ette
kõige praktilisemad lahendused Kesk tänava ja Arbi
järve ümbruse linnaruumiliseks ühendamiseks ja
heakorrastamiseks,” ütles
Kaunissaare. “Ka oli võitnud eskiisprojektile plussiks asjaolu, et ei pakutud
liialt maastikuarhitektuur-

sest päevamoest tulenevaid
lahendusi, mis oma aktuaalsuse kiirelt kaotavad.
Pigem fokuseeriti tähelepanu kesklinna piirkonna sidusale toimimisele ja korrastatusele. Otstarbekalt
planeeritud keskkond võimaldab maastikuarhitektuursete detailide lisamise ja muutmisega alati luua
uusi ja värskeid lahendusi.
Teiseks tulnud võistlustöö
oli Kaunissaare sõnul igati
atraktiivne, kuid kesklinna
linnaruumilise toimimise
seisukohalt vähem paindlik. Huvitavaid mõttearendusi ja detaile oli teisteski
võistlustöödes.”
Kesk tänava ja Arbi järve projekteerimine läheb
maksma ligi 350 tuhat
krooni. Teostuse maksumust hinnatakse 20 miljoni piirimaile ning see võetakse ette pärast kanalisatsiooniprojekti lõppu.
Kõikidest konkursitöödest tuleb peagi näitus Elva
linnaraamatukogus.

Tööinspektsiooni juristide üheks tööülesandeks on Euroopa Sotsiaalfondi programmi
“Tööelu kvaliteedi parandamine 2009” raames teavitada avalikkust ja selgitada uue
Töölepingu seaduse rakendamise küsimusi.
On välja pakutud võimalus teha koolitus kättesaadavaks kohapeal,
kus kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tegutsevatel ettevõtjatel, linnavalitsuse
hallatavatel asutustel ja
teistel huvilistel oleks
võimalik juristi esitlust
kuulama tulla.
Elva linna tuleb
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni jurist Neenu Pavel 19. novembril. Koolitus toimub kultuurikeskuses
Sinilind kell 14-17.
Osaleda
soovijatel
registreerida Elva Linnavalitsuses telefonil
730 9893 või e-mail
maia.kukk@elva.ee või
elva@elva.ee.
Elva LV

Elva sallid
müügil
Elva meenekonkursil
peaauhinna võitnud 13aastase Tartu neiu JeteMari kavandatud Elva-teemaline võidusall
(pildil) on nüüd müügil
Elva matkakeskuse turismiinfopunktis. Narmastega salli hind on
180 krooni, ilma narmasteta sall maksab
150 krooni.
Salli toodab Rakvere
firma Elotroi OÜ.
EPP

2

31. oktoober 2009

Eesti Reformierakonna ja Eesti
Keskerakonna valitsuskoalitsiooni
koostöölepe Elva linnas
Eesti Reformierakond ja
Eesti Keskerakond (edaspidi Koalitsioon) kinnitavad oma ühist tahet töötada üksmeeles ja üheskoos
Elva linna ja elanike hea
käekäigu, arengu ja jätkusuutliku tuleviku eest
valitsemisperioodil 20092013 a. Koalitsioon lähtub
oma töös kõikide linnakodanike ühistest huvidest ja
ei eelista ühtegi huvigruppi. Linna juhtide ja ametnike töö peab olema avalik ja läbipaistev ning ühiselt mõistetav linna ühishuvide seisukohast.
Koalitsiooni
eesmärgiks on tugev ja kiirelt
arenev Elva. Lepingupartnerid on seisukohal, et kogu Elva linnas peab kiire areng jätkuma – kodusest Elvast peab kujunema veelgi elujõulisem, ligitõmbavam, konkurentsivõimelisem ning turvalisem elu- ja tööpaik.
Käesoleva koalitsioonilepingu kohaselt moodustatakse koalitsioon kuhu
kuuluvad Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna nimekirjades volikokku valituks osutunud
ning alla kirjutanud volinikud. Koalitsioon käib
koos vastavalt vajadusele vähemalt ühe osapoole
ettepanekul. Regulaarsed
kogunemised toimuvad
üks nädal enne volikogu
istungit. Koalitsiooni esimees on Reno Laidre.
Linna juhtimisel aastatel 2009-2013 lähtub koalitsioon eelarvevahendite
säästliku kasutamise põhimõttest, maksimaalselt
kaasatakse nii siseriiklikke kui Euroopa Liidu projektipõhised rahalisi vahendeid.
Koalitsioon peab vajalikuks ellu viia alljärgnevad tegevused:
* Lasteaed “Murumuna”
ehituse lõpetamine
* Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamine
Elva haldusterritooriumil
* Kesk tänava ja Arbi järve väljaehitamine meeldivaks vabaaja veetmise kohaks
* Elva Gümnaasiumi õppehoonete renoveerimine
*Täiendavate lasteaiakohtade vajadusel laste sõimerühmade avamine Elva
Väikelastekodu ruumides
peale projektipõhist peremajade ehitust
* Koostöös elanikega kortermajadele parklate ehitamine
* Muusikakooli renoveerimine
Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna
koalitsioon Elva linnas
seisab selle eest, et realiseerida järgnevad tegevused:
* Koostöös Sotsiaalministeeriumiga projektipõhine nelja peremaja ehitus
Elva Väikelastekodu lastele, asenduskodu teenuse osutamise ülevõtmine
linnale.
* Kultuurikeskuse ehitus
* Traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste säilimine
* Elva lauluväljaku ja Pee-

dul asuva lauluväljaku renoveerimine
* Verevi rannahoone ehitamine
* Elva kui puhkepiirkonna propageerimine, Elva
linnasisese matkaradade
võrgustiku väljaehitamine
* Spordihalli ehitus Tartu
mnt 3 kinnistule
* Tervisespordikeskuse tegevuse toetamine
* Veekeskuse ehitamiseks
tingimuste loomine
* Liuvälja rajamine
* Elva Haigla hoone renoveerimine
* Eakate Päevakeskuse tegevuse säilitamine
* Eesti Energia õhukaabli
maasse viimisel paralleelne tänavavalgustuse väljaehitamine
* Keskküttevõrgustiku rekonstrueerimine ja laiendamine
* Lastele avalikult kasutatavate mänguväljakute
ehitamine
* Abipolitsei tegevuse toetamine
* Halduspiiride korrigeerimine
* Makstavate projektitoetuste ja sotsiaaltoetuste
säilitamine
* Tasuta koolitoidu säilitamine
* Jalgrattaliikluse soodustamine
* Metsaparkide, rohealade inventuur ja kaitsekorralduskava koostamine
Allakirjutanud lepivad
kokku, et linnajuhtimisel
jaotatakse ametikohad
alljärgnevalt:
Linnavolikogu
esimees, Leelo Suidt (Keskerakond)
Linnavolikogu aseesimees, Heiki Hansen (Reformierakond)
Volikogu juurde moodustatakse kuus komisjoni alljärgnevalt:
Maa- ja keskkonnakomisjon, esimees Reformierakonna määratud kandidaat
Hariduskomisjon, esimees Reformierakonna
määratud kandidaat
Eelarve- ja majanduskomisjon, esimees Reformierakonna
määratud
kandidaat
Kultuuri- ja spordikomisjoni, esimees Reformierakonna määratud kandidaat
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, esimees Keskerakonna määratud kandidaat
R e v i sj on i kom i sj on ,
(esimehe ametikohta pakutakse esmalt IRL esindajale, kui nad keelduvad
siis erakond Eestimaa Rohelised esindajale).
Eesti
Reformierakond täidab loodavas
linnavalitsuses
linnapea ja abilinnapea(de)
ametikoha(d).
Eesti Reformierakond:
Reno Laidre, Heiki
Hansen, Toomas Järveoja,
Andres Muru, Rein Abel,
Evelin Pihlak, Alo Rebane, Kai Räisa, Kaido Keis,
Ilmar Särg, Veiko Haan,
Gunnar Aasmäe.
Eesti Keskerakond:
Leelo Suidt, August
Vester, Peeter Laasik

Reformierakondlasi Ain Pedakut ja Tõnu Aigrot võib nüüd näha mestis IRLiga. Foto: Kersti Koosa

Elvas jätkavad endised
Elvas on Keskerakond mõningasest
kaotusest toibunud
ja jätkab Elvas sõbralikult Reformierakonna väikevennana.
Sirje Veldi

Esmaspäeval allkirjastasid Reformierakond ja
Keskerakond taas koalitsioonileppe ning IRL on Elvas endiselt opositsioonis,
sedapuhku koos ühe Eestimaa Roheliste erakonna
esindajaga. Seega jätkavad
Elva linnavolikogus vanad
partnerid veenva ülekaaluga ja opositsiooni võimalused protsesse mõjutada on
marginaalsed.
Teisipäeval kogunenud
esimesel volikogu istungil esitati volikogu esimehe kohale kaks kandidaati – Aare Anderson IRList
ja Leelo Suidt Keskerakonnast. Volikogu enamus otsustas, et esimehena jätkab
Suidt. Volikogu aseesimeheks sai reformierakondlane Heiki Hansen.

Keskerakond kaotas
mandaadi

Leelo Suidt tõdeb, et
Keskerakond ei olnud neil
valimistel nii edukas, kui
eelmistel, sest kaotati üks
mandaat. Suidt toob kolm
väga subjektiivset põhjust.
“Peaksime igaüks vaatama peeglisse ja mõtlema,
kas me tegime kõik selleks,
et aidata kaasa erakondlikule valimiskampaaniale, platvormi ja eesmärkide
tutvustamisele. Meie kampaania oli kas tagasihoidlik
või polnud suunatud konkreetsetele
sihtgruppidele, oli laialivalguv ja ju siis
ei paistnud me koalitsioonis olles varasematel aastatel erakondlikult välja,”
arutleb Suidt. “Olles koalitsioonis suurema reformierakonnaga, ei suutnud me
lahti rääkida, mis olid meie
algatused ja meie seisukohad. Kolmandaks oli minu
ja meie nimekirjas kandi-

deerinud enamuse arvates
algusest peale vale, et väikese kohaliku omavalitsuse tasandil kasutada peibutusparte. Ma arvan, et ka
see viis meilt osa hääli. Aga
ma olen õnnelik, et saime
vähemalt kolm mandaati.”
Suidt leiab, et kohalikul
tasandil ei ole määrav roll
niivõrd suurel poliitikal,
kuivõrd soovil edendada
kohalikku elu ja selles osas
hindab Suidt koostööd Reformierakonnaga rahuldavaks.
“Ma loodan, et kui me
nüüd suudame rohkem
seista ka nende põhimõtete
eest, mis meid Reformierakonnast eristavad, siis see
õigustab igati koalitsioonis olemist,” märgib Suidt.
“Mis erinevat poliitikat me
siin ikka väga ajame. Meil
on erinevad lähenemised
mingi eesmärgi saavutamiseks, aga linna juhtimisel
on stabiilsus olulisem. Oleme valmis rõõmuga kuulama ka opositsiooni ettepanekuid ja kriitikat, kui see
on konstruktiivne, mitte
lahmiv.”
Elvas enim hääli kogunud reformierakondlasest
linnapea Reno Laidre sõnul tõid nende erakonnale valimisvõidu konkreetsed teod ja usaldusväärne
meeskond.
“Eelmisel valitsemisperioodil renoveeritud lasteaiad ja lisandunud lasteaiakohad, vaksalihoone rekonstrueerimine, Arbi järve korrastamine ja Peedu
kergliiklustee ehitus näitavad, et meie töö on linnaelanikele korda läinud,”
leiab Laidre, kelle sõnul
lootsid nad saada vähemalt
1400 häält, kuid said rohkemgi.
Head koostööd Keskerakonnaga on reformierakond valmis jätkama ka
järgmisel neljal aastal.

Suurim õnnestuja IRL

Õnnestunuks peab valimiskampaaniat ka IRLi
juht Aare Anderson. Tema

sõnul olnuks raske paremat
valimistulemust soovida,
sest võrreldes eelmiste valimistega kasvas häälte arv
65 protsendi võrra ning kui
Keskerakond ühe mandaadi kaotas, siis IRL sai ühe
juurde.
“Seega oleme Elvas suurimad tõusjad, vaatamata sellele, et me ei kuulunud võimuliitu,” märkis
Anderson. “Samas eeldasime pisut tasakaalustatumat tulemust – suuremat
toetust rohelistele ja Keskerakonnale võrreldes Reformierakonnaga.”
Anderson ütleb, et IRL
rõhus oma kampaanias
ühelt poolt selgetele põhimõtetele, teisalt oli nende
programm detailne ja kõiki
valdkondi hõlmav.
“Tundub, et valijad said
meie sõnumist väga hästi
aru ja toetasid seatud eesmärke. Meil oli palju kontakte elvalastega, saime vajalikku tagasisidet ja uusi
ideid. Meiega liitus uusi jõude, sealhulgas tugevaid tegijaid Reformierakonnast.
Eristusime teistest mitme
asjaga: tõime välja selged
põhimõtted ja linna kitsaskohad, kasutasime aktiivselt internetilahendusi, sh
käivitasime foorumi.”
Andersoni rõõmustab, et
valijad saavad järjest teadlikumaks ja oskavad näha puude taga metsa. Häirivaks pidas ta seda, et Reformierakonna ja Keskerakonna ridades kandideeris
nii linnaametnikke kui linnaasutuste juhte, mis ei ole
küll seadusega keelatud,
kuid kindlasti mitte ka korrektne.
“Linnaametniku puhul
on juba ette teada, et ta ei
jää volikokku, vaid püüab
hääli. Samas osaleb ta esimestel istungitel ja hääletab näiteks ka linnapea valimisel. Sellised asjad tuleks edaspidi seadusandja
poolt välistada, sest need
mõjutavad oluliselt valimistulemust ja annavad reeglina eelise võimulolijale,” ar-

vas Anderson.
Koalitsiooni
koostöösuutlikkust on Andersoni
arvates täna raske hinnata.
Tema hinnangul sobiks IRL
maailmavaateliselt paremini Reformierakonnaga, samas on suhtumises paljudesse linna juhtimise küsimustesse IRL sarnane Keskerakonnaga.
“Elvas on võimalik soovi
korral kokku panna tunduvalt suutlikum koalitsioon,”
leiab Anderson, kuid lisab,
et ka IRLi praegune positsioon volikogus võimaldab
oma eesmärkide eest hästi seista, kasvõi seepärast,
et neid ei seo mingid kokkulepped, mistõttu ollakse oma tegevuses vabad.
“Meie programmis on asju, mis teistel erakondadel puuduvad. Soovime lahendada Elva linnas ka selliseid probleeme, millega
teised ei ole pidanud vajalikuks tegeleda. Sealhulgas on läbipaistvus linna
juhtimisel, kontroll teenuste kvaliteedi üle, tõsine tegelemine linna tänavate ja
haljastuse, ohutuse ja heakorraga.”
Anderson on veendunud,
et linna arengule ei mõju
hästi, kui võim koondub pikaks ajaks sama seltskonna
kätte.
“IRL teeb meeleldi koostööd rohelistega, kuid oluliste otsuste juures loodame saada oma ettepanekutele ka teiste erakondade toetust,” lisab Anderson.
“Kuulumine ühte erakonda ei tähenda, et kõik mõtlevad ühtmoodi või peavad
käsu korras toetama oma
südametunnistusega vastuolus olevaid otsuseid. Oluline on, et rahva valitud esindajad hääletaksid kui elvalased, mitte kui parteilased. Iga otsuse juures peavad jääma domineerima Elva linna huvid, mitte isiklikud või erakondlikud eelistused. Piir ei pea alati tingimata kulgema võimuliidu
ja opositsiooni vahelt.”
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Peaauhinna sai
vihmavarjus liblikas

MIS JUHTUS
Elvas

23.10 oli Käo kaupluse ees avalikus kohas kl
21.15 purjus Rait (1991)
ja kl 21.20 purjus Reio
(1991).
25.10 kl 15.10 ajal varastas Riho (1986) Elva Konsumist ühe paari meeste sokke Adidas
maksumusega 185 krooni. Mees läbis turvavärava kauba eest maksmata.
Sokid tagastati küll kauplusele, kuid need olid
määrdunud. Seega pani
mees toime varavastase
süüteo väheväärtusliku
asja vastu.

Vapramäe-VellavereVitipalu sihtasutuse
fotokonkursi Märka
mind parimaid piltnikke tunnustati 23.
oktoobril Waide motellis.
Milvi Kapaun

Vaatamata majandusraskustele õnnestus sihtasutusel fotokonkurss “Märka
mind” ka sellel aastal edukalt läbi viia.
“Me päris palju ikka arutasime, kas fotokonkurssi
sel aastal korraldada, sest
rahaliselt on praegu raske,”
rääkis Järvela. “Aga kui auk
sisse jätta, on uuesti alustada raske, pool tehtud tööst
oleks siis nagu kadunud.
Siiani on meil hästi läinud,
osalejad juba ootavad konkursi toimumist. On heameel, et ei jätnud jonni ja
selle ikka ära tegime.”
Fotokonkursi
“Märka
mind” žüriiliikmed loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes valisid paremad
fotod välja 617 pildi hulgast,
mis on 114 pilti enam kui
eelmisel aastal.
Märgatavalt oli osavõtjate arv suurenenud vanemas, C-vanuserühmas, mistõttu oli siin ka konkurents
tihedam.
“Tänavusele konkursile on iseloomulik see, et vanem vanuserühm on läinud
tugevamaks. Tundub, et sinna on kasvanud nooremast
vanuseastmest
fotograafe juurde, väga häid tegijaid,” rääkis Arne Ader. “Vähem oli päris pisikeste laste
töid, millest on natuke kahju. Emad-isad võiksid fotoaparaati rohkem ka pisikeste kätte usaldada, anda neile võimalus.”
Fotokonkursi peakorraldaja, VVV SA juhatuse esimehe Gea Järvela sõnul oli
meeldiv tõdeda, et sel aastal oli auhinnasaajate hulgas rohkem harrastusfotograafe Elva puhkepiirkon-

Rõngu vallas

Meelis Kalevile peaauhinna toonud foto “Katus peab“.

PARIMAD

Peaauhind 5000 krooni
– “Katus peab” Meelis
Kalev
X Eripreemia – parim taimepilt “Kärbse silmad”
X

nast.
“See on tore, sest annab
tunnistust sellest, et sihtasutuse tööl on tulemust,”
ütles Järvela.
Autasustamisõhtul vaadati Arne Aderi ja Urmas
Tartese fotosid ning tutvuti
fotokonkursi finaalipääsenud töödega. Osalejad said
valida endale meeldivamad
postkaardid ja kalender-järjehoidjad konkursi parimate
ülesvõtetega.

Kodus lumekirp ei
võitnud

Koos Arne Aderiga parimad fotod selgitanud maaülikooli professor Urmas
Tartest tublidel fotograafidel aga kätt surumas polnud. Tema oli samal ajal
Londonis, vastu võtmas
maailma loodusfoto auhinda foto eest, mis kujutas lumehelvestel turnivat lumekirpu.
Kohalikul konkursil peaauhinna võitnud Meelis

Kalevi ülesvõttele lehe alla vihmavarju pugenud liblikast pakkus konkurentsi
Lähte mehe Urmet Pildi esikohafoto “Uitaja jäises metsas”, mis oli hämmastaval
kombel väga sarnane Urmas Tartese lumekirbufotoga.
“Need olid väga võrdväärsed fotod. Vaatasime kompositsiooni, kuidas
kaared ja jooned mängima
hakkavad, et pildis tekiks
harmoonia,” seletas Ader.
“Urmet Pildi fotol nägime
liiga palju tühja ruumi, võidupilt oli paremini täidetud.
Foto kadreering on allosas,
lugu ilusasti lahendatud.”

Elva piltnikud noppisid
auhindu

Mullusest rohkem jagus
auhindu Elvasse, esimene
auhind koguni kahes vanuseklassis.
Noorimas vanuserühmas
võitis teist aastat järjest peaauhinna viieaastane Krister
Toom, seekord fotoga “Veskirott”. Eripreemia sai ta
veel parima seenepildi eest.
Kristeri venna, 11-aastase
Christopheri foto “Vares tahab kooli” sai kolmanda koha ning eripreemia parima
taimepildi eest.

12-16-aastaste
hulgas
esimese auhinna võitnud
Kristi Koppel sai eripreemia
ka pildi tegemise jutu eest.
Eripreemia pälvis veel Kertu Tenso parima puhkepiirkonna ja Kärt Petser VVV
matkaraja foto eest. Täiskasvanutest sai Cristel Jakobson eripreemia parima
puhkepiirkonna ja talvise
pildi eest. Premeeriti ka Tõnu Kesvatera VVV matkarajal tehtud pilti “Taevatiib”.
Internetihääletusel kogusid noorimas vanuseklassis
Amanda Väiko fotod männi isasõiest ja kärbseseenest
vastavalt 682 ja 268 häälepunkti, millega sai teise ja
kolmanda koha.
Fotokonkursi
“Märka
mind” auhinnatud tööde autorid said kingituseks omatehtud piltidega tassid, Tsärgi peavõidu pälvinud fotoga ning valida meelepärase loodusteemalise raamatu. Pisematele fotograafidele jagati ka pehmeid Vapu
patjasid. Internetihääletuse
võitjale pani auhinna välja
Photopoint.
Fotokonkurssi
“Märka
mind” rahastasid VVV SA,
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja
Photopoint.

Kunstikuu toob glämmi ja nostalgiat
Kuigi seekordse Elva kunstikuu märksõnad on moe-, fotoja filmikunst, ei puudu ka teised kunstiliigid.
Sirje Veldi

Kunstikuu
avatakse
Mart Sanderi maalinäitusega raekoja saalis eeloleval esmaspäeval kell 17.
Sellele järgneb ametlik väljakuulutamine raekoja ees,
kus esineb segakoor AVE,
lasteaia Murumuna lapsed,
Ülo Laanesaare saksofonitrio ja tuletantsijad Tartust.
Traditsiooniliselt jagunevad kultuurikuu üritused näitusteks linna eri
paikades, üritused ja kohtumised ja meenutusõhtud
ning töötoad. Kunstikuu

projekti juhib Lea Kurvits,
valminud on ka üritusi tutvustav voldik, mis saadaval nii kultuurikeskuses,
Konsumi infoletis kui ka
matkakeskuses (vaksalihoone). “Tahaks esile tõsta
ka Edgar Valteri viimaste
tööde näitust raekoja saalis, millest tõotab tulla vägagi huvitav esitlus,” ütleb
Suidt. “See näitus ei ole väga palju mööda Eestimaad
käinud ja ka siia oli üpris
raske saada.”
20. novembri moeüritusel näitavad Elva noored,
kuidas on võimalik taaskasutuses olevatest riideesemetest erinevaid stiile välja võluda. Üritusele on oodatud ka Tartus
moeglämmiüritust ja kauplust Berliin pidavad Piret
Simson ja Maarja Jakobson
ning ehk kedagi ka pealin-

nast.
“Meie eesmärk on ikka
leida kunstikuul üles neid
loomeinimesi, kes on Elvas
sündinud ja kasvanud, mis
iganes kunstialal nad siis
tegutsevad,” ütleb Suidt.
“Kindlasti on väga hea teada, et Elva poisi Joosep
Matjuse film võitis tänavu
Matsalu filmifestivalil peaauhinna. Nüüd saab tema
loodusfilme näha 13. novembril Sinilinnus. Mitu
aastat oleme tahtnud kohtuda Margus Kiisiga. Nüüd
ta siis tuleb ja räägib 21.
novembri keskpäeval linnaraamatukogus põneval
teemal.”
Leelo Suidti sõnul ei saa
esile tõstmata jätta veel üht
Elvale väga olulist inimest
Arvo Mälbergi, kelle sünniaastapäeva tähistatakse kunstikuul meenutus-

teõhtuga raamatukogus.
“Ootaks sinna ka Mälbergi
endisi õpilasi, loome- ja
töökaaslasi, kirjanduse- ja
kunstiinimesi, et siis koos
meenutada sellist koloriitset inimest ja tema aega,”
märgib Suidt.
Kunstikuu avanädalasse mahub ka Elvas esimest
korda korraldatud aktifotokonkursi töödest välja pandav näituse avamine matkakeskuses. Ükski kunstikuu ei möödu ilma, et neis
osaleksid praegu Elvas elavad tegevkunstnikud. Margus Rump sedapuhku maalinäitust ei korralda, kuid
veab
aktifotokonkurssi.
Anni Irs, Andres Sapar ja
Mariina Tiidor näitavad
maalikunsti ja graafikat,
Tairi Tiimann fotosid jne.

22.09 varastati Lossimäelt halli värvi kopphari. Tegemist on väga haruldase harjaga, Eestis
on neid ainult kaks tükki.
Kõigil, kellel on mingisugust informatsiooni varastatud koppharja asukohast, palutakse politseiga ühendust võtta tasuta lühinumbril 110.
Ajavahemikul 12.1022.10 on varastatud
Koruste külas Salulaanes
RMK ladustamise platsidelt metsamaterjali. Kahju kokku 16 731 krooni.
22.10 kl 14.35 põles
Koruste külas lausleegis
vana palkhoone. Päästjad kustutasid tulekahju kella 16.52, ära hoiti
tule levik kõrval asuvale
laudale. Päästetööde juhi
esialgsetel andmetel põhjustas tulekahju tikkudega mänginud laps.

23.10 kl 09.15 ei täitnud Dmitri (1987) autoroolis olles liiklusmärgi
“Peatumise keeld” nõudeid. Kl 17.05 sõitis Merike (1970) asulavälisel
teel lubatust kiiremini 20
km/h võrra.
26.10 kl 19.15 juhtis
Robert (1961) sõidukit,
mis ei olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.

Rannu vallas

26.10 kl 16.35 ajal liikus Peeter (1946) valgustamata teel ilma helkurita.
27.10 päeval põles Järvekülas sõiduauto kapotialune, mille päästjad kustutasid.

Konguta vallas

23.10 sõitsid asulavälisel teel lubatust kiiremini kl 16.31 ajal Jaano
(1964) 29 km/h võrra ja
kl 17.27 ajal Tarko (1987)
20 km/h võrra.
24.10 kl 22.10 ei olnud
Aimaril (1973) kontrollijatele esitada kehtivat
liikluskindlustuspoliisi.
26.10 kl 17.35 oli Sulev (1960) valgustamata
teel helkurita.

Nõo vallas

24.10 kl 21.25 juhtis
Aleks (1986) sõidukit,
millel puudus ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk, sõiduk ei olnud nõuetekohaselt läbinud ka tehnoülevaatust.

LINNAVALITSUSE ISTUNG
27.10 otsustati:
Anda välja kirjalik
nõusolek ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisrajatise väljaehitamiseks Ääre tn 4, Pargi
tn 9, Nõmme tn 9, Nõmme tn 6.
Anda kirjalik nõusolek Lootuse tn 10 väikeehitise laiendamiseks;
raieluba J. Kärneri tn 15
kinnistul kasvava kahe
männipuu
raiumiseks,
Vikerkaare tn 11 kinnistul ühe männipuu raiumiseks, J. Kärneri tn 24
juurdepääsutee maal viie
männipuu
raiumiseks,
Urva tn 8 kinnistul ühe
kasepuu raiumiseks, Pargi tn 34 kinnistul kolme
männipuu raiumiseks.
Mitte anda raieluba
J. Kärneri tn 15 kinnistul ühe männipuu raiumiseks, Vikerkaare tn 11
kinnistul ühe männipuu
raiumiseks, Pargi tn 34
kinnistul kolme kuusepuu raiumiseks.
Jagada Mahlamäe tn
1c katastriüksus kaheks
katastriüksuseks, määrata aadressid ning kinnitada pindalad: Mahlamäe

tn 1c pindala 2612 m²,
Mahlamäe tn 1d pindala
2088 m².
Lubada MTÜ-l Elva Jooksusari korraldada
Elva tänavajooks 1. novembril stardipaigaga Sinilind parklas.
Määrata lapse sünnitoetus Liina Ojamäele,
Marina Orlovskile; Mahlamäe tn 1a katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Maha kanda Elva
Gümnaasiumi valduses
olevad täielikult amortiseerunud ja muul moel
kasutamiseks kõlbmatu
inventar (arvutikomplektid, videokaamera).
Kinnitada konkursi
“Elva linna Kesk tänava
arhitektuurne projekteerimine” tulemused ja anda välja järgmised preemiad: esimene koht –
OÜ Artes Terrae, sõlmida
hankeleping tööprojekti
tegemiseks; teine koht –
OÜ Lootusprojekt 20 000
krooni; kolmas koht – OÜ
Hüüp 15 000 krooni.
Maia Kukk,
linnasekretär

TORUTÖÖD 02.-08.11
Liikluseks on suletud Nõmme tänava lõik
Käärdi teest Männa tänavani ja Nõmme tänava
lõpp alates Kadaka tänavast, Kärneri tänava lõik
alates Jõe tänavast (üm-

bersõit Lootuse ja Vaikse
tänava kaudu). Liiklus on
piiratud Valga maantee
lõigul Kadaka tänavast
Muru tänavani.
AS Water Ser Lõuna-Eesti
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UUDISED
Kas tellida firmalt või teha ise?
Toimetus on saanud mitmelt poolt
signaale, et Elvas
liigub ringi noor
mees, must dokumendimapp kaenla
all ja pakub inimestele võimalust kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike
tööde tegemiseks
ning lubab panna
toru maasse hinnaga 400 krooni jooksev meeter.
Sirje Veldi

Elva
vee-ettevõtte
AWS juhatuse liikme August Vesteri sõnul on inimesed liiga lihtsameelsed, ei tea midagi hindadest ega oska arvata, mida peab sisaldama ehitusleping ning lähevad tihtipeale selle õnge, et tööd
pakutakse väga odavalt.
“Samas tuleb endale
aru anda, et odavalt pakutav töö, kui seda tuleb mitu korda ringi teha,
võib kokkuvõttes minna
mitu korda kallimaks,”
ütles Vester. “Võib juhtuda, et korralik firma ei
soovigi teise viletsalt tehtud tööd ümber teha.”
August Vesteri sõnul
tuleb töö pakkujalt küsida kõigepealt ametlikul
blanketil
hinnapakkumist ning kontrollida litsentsi. Õige tegija annab
töödele paberil kahe-aastase garantii, haltuurategija aga kasutab ära inimeste teadmatust, et inimestel ei tulegi pähe garantiid küsida.
Libategija
tunneb
Vesteri sõnul ära ka selle
järgi, kuidas töid tehakse. Nimelt tuleb maasse pandud kanalisatsioonitorud korralikult kokku keevitada, mitte liita
muhvidega.
“Igal mehel ei ole ju
keevitust kusagilt võtta,”
ütleb Vester.

Inimese enda risk

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse tellija,
AS Emajõe Veevärgi volitatud esindaja Elva linnas on linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Kalev Kepp, kelle
sõnul võib inimene oma
krundil tehtavad tööd tellida kellelt tahes või teha
ise. Seadus ei nõua mingit litsentsi, kui ehitatak-

se oma krundi piires.
“Kui mingi töö tellitakse, siis on loogiline, et küsitakse ka tegemise hinda
ja uuritakse mis materjalid maksavad. Aga me ei
saa kedagi sundida tellima töid konkreetsetelt
firmadelt,” ütleb Kepp.
“Siiski tasuks paberil teha hinnapakkumine ja
sõlmida mingigi kirjalik
kokkulepe, kuhu võtta ka
töö teostaja allkiri. Tuleb teada, et raha makstakse pärast tööde teostamist, kui tehtuga rahul
ollakse või siis äärmisel
juhul tehakse väike ettemaks. Kui ei oska ise hinnata, kas mingi töömees
või firma on teinud normaalse hinnapakkumise,
siis võib lasta seda näiteks vee-ettevõttel hinnata või pöörduda linnavalitsusse. Kui tegemist on
petturiga, kes võtab raha
ette ja rohkem näole ei
anna, siis tuleb teha avaldus politseisse.”
Kalev Kepi sõnul on
tema ülesanne jälgida,
et liitumine selles punktis, kus saavad kokku
munitsipaalja
eraomand, oleks tehtud õigesti.
“Meie vaatame, et toru ei oleks keeratud nii,
et vahele ei oleks tehtud
kaevu. Kui maja asub liitumispunktist
kaugemal kui kümme meetrit,
siis peab igal juhul olema vahepeal kaev, olenemata sellest, kas toru
on kuhugipoole pööratud
või mitte,” selgitab Kepp.
“Kui inimesed tulevad
oma joonistatud skeemiga meie juurde ehitusluba taotlema, siis peab
seal olema kaevu koht
ära märgitud.”
Torusid võib Kepi sõnul ühendada mitut moodi, sõltuvalt sellest, kas
maakraan on plastmassist või metallkorpusega.
Neid maakraane, millele on juba tükike veetoru külge keevitatud, võib
jätkata ainult keevitusega, mitte kiirliitena.
August Vester soovitab
siiski mitte tellida töid juhuslikelt tegijailt, vaid
usaldusväärselt firmalt,
kes küsib ehk tööde eest
rohkem raha, kuid annab
tehtule ka kaheaastase
garantii.

Uue volikogu kolm
esimest ülesannet
VOLIKOGU

IRL ootab toetust ka teistelt erakondadelt

Uus Elva linnavolikogu on valitud. Nüüd
on vaja asuda tööle,
see tähendab eelkõige nende probleemidega tegelemist, mis
linlastele enim muret teevad.
Aare Anderson,
linnavolikogu liige, IRL

IRL saadikud on seisukohal, et kõige pakilisemad asjad tuleb lahendada viivitamatult. Siinjuures ootame oma algatustele tugevat toetust ka teiste
erakondade poolt.

Veevärgitööd kontrolli
alla

Selges eesti keeles öeldes tuleb likvideerida linnas olev “hullumaja”. Tõsi,
tööde otseseks tellijaks ei
ole Elva linn, vaid AS Emajõe Veevärk, kuid see ei saa
olla vabanduseks tegevusetusele. Linnavõim peab igal
juhul toimuvat oma kontrolli all hoidma, selleks on
olemas nii vajadus kui ka
võimalused. Vajadus tuleneb sellest, et asi puudutab
meie linna elanikke ja Elva
linna tänavaid. Lisaks sellele saavad rajatavad trassid edaspidi linna omaks,
seega peab linn olema 100
protsenti huvitatud sellest,
millise kvaliteediga tööd
tehakse, sest linnal tuleb
neid hiljem korras hoida.
Samuti peab linnavalitsus
hoolima sellest, kuidas on
korraldatud liiklus tööde
ajal ning kuidas saavad tänavad pärast taastatud. Lisaks tulevad linnakassast,
seega Elva maksumaksjate taskust, kümned miljonid kroonid tööde kaasfi-

TEADE
Puulehtede vedu jätkub
Linna
haljasaladelt
kogutud puulehtede vedu jätkub. Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100 l) kilekottidesse. Hunnikust lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja

Toimetaja Sirje Veldi Tel. 730 9899
e-mail: epoiss@kodu.ee

kestused toimuvad suvalisel ajal, ette teatamata. Samuti on oluline, et peetaks
kinni kokkulepitud tähtaegadest ning tööde tegemisel oleks välistatud lohakus ja hoolimatus.
Kuna veekatkestused on
ulatuslikud ja teenuse tarbimine häiritud, oleks õiglane ajutiselt langetada
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda tarbijate jaoks.
Selle kõige eest saab
linn seista, kui ta seda vajalikuks peab.

olmeprügi. Kotid palume haljasalale välja tõsta. Eelregistreerimine ja
informatsioon telefonil
730 9880.
Elva LV
linnamajandusosakond

Väljaandja OÜ Elva Postipoiss, Elva, Kesk 32, juhataja Kersti Koosa.
Toetaja Elva Linnavalitsus. Kuulutuste vastuvõtt E, T, K kella 9-17 raekojas
Kesk 32 tuba 209. Kujundaja-küljendaja Kristina Kütt. Trükk AS Võru Täht

Väga tähtis on, et
investeeringute
kõrvalt ei jääks
rahuldamata
linlaste
igapäevased
vajadused.
nantseerimiseks. Seega on
põhjusi enam kui küllalt,
et toimuvat mitte jätkuvalt
pealt vaadata ning väita, et
midagi enamat ei saa teha.
Linnaelanikke huvitab
eelkõige see, et tänavad
oleksid läbitavad, liikluspiirangute korral peab olema
piisav info selle kohta, kui
kaua on üks või teine tänav
suletud ning kuidas liiklus on ümber korraldatud.
Ääretult oluline on ohutuse tagamine. Elementaarne peaks olema see, et ohtlikud kohad on tähistatud,
üles pannakse nõuetekohased infotahvlid, ehitusmasinad, tööriistad ja materjalid ei vedele suvaliselt
laiali. Veekatkestuste puhul peavad linlased saama
täpse info, võimalikud katkestused ja piirangud tuleb
viia miinimumini. Lõppema peab olukord, kus kat-

Lastehoid kohe ja
taskukohaselt

Lasteaiakohtade juurde
loomiseks laiendab linnavalitsus olemasolevaid lasteaedu ja on lubanud, et
probleem leiab lahenduse
kahe aasta pärast. Kuid seda ei ole mõtet ootama jääda, osa peresid vajab lahendust juba täna ja seda tuleb
neile ka võimaldada.
Seni, kuni linnal ei ole
lasteaiakohti piisavalt, on
võimalik kasutada alternatiivseid võimalusi: lastehoid koostöös erasektoriga, erinevad toetusvariandid. Linnal tuleb töötada
välja vastav meetmete pakett, lahendamaks kõikide soovijate vajadused juba
lähiajal. Mitmed omavalitsused on edukalt kasutanud erinevaid mooduseid
olukorraga toimetulekuks,
vajadusel võib nendelt õppida. Näiteks Luunja vallas rakendatakse juba teist
aastat toetusmeetmeid, sh
koostööd erasektoriga, samuti lastehoiutoetust teenuse ostmiseks erasektorilt
ning toetust lapsega kodus
olevale vanemale.
Seejuures on oluline,

et eralastehoiu kasutamise korral ei oleks kulu lapsevanematele suurem, kui
linnalasteaia puhul. Ei piisa, kui linn toetab erahoidu
osaliselt, puudujääva summa tasumine ei ole enamikule peredele jõukohane. Liiatigi – miks peaksid
ühed pered olema võrdsemas seisus kui teised. Kuna
lastehoiu korraldamine on
linna ülesanne, siis tuleb
linnal ka vajalikud kulud
kompenseerida.
Näiteks
Tartu linn kompenseerib
teenust sellises ulatuses, et
perede kanda jääb summa,
mis ei ületa 20 protsenti
alampalgast.

Linnaeelarve neljaks
aastaks ja arengukava
uuendamine

Linna arengu üks kõige
olulisemaid eeldusi on rahaline toimetulek ning tuleviku adekvaatne kavandamine. Kuna majanduskeskkond on muutunud ja
vindumine kujuneb pikaajaliseks, siis tuleb vastavalt ka oma tegemised seada. Linna laenukoormus
jõuab varsti piiri peale, aga
rida probleeme vajab lahendamist, ka homme tuleb tagada toimetulek ning
investeerida. Väga tähtis
on, et investeeringute kõrvalt ei jääks rahuldamata linlaste igapäevased vajadused. Ei tahaks sattuda
ühte ritta oma võimeid üle
hinnanud Pärnuga, kus pärast priiskamist tuleb kärpida 20 protsenti ja järgnevad aastad tegeleda eelarveaukude lappimisega.
Pärast 4-aastase eelarvekava koostamist on näha, millised on linna tegelikud võimalused.

Lahe koolinädal
Eelmine koolinädal oli
täitsa vahva. Alates esmaspäevast andsid meile tunde külalisõpetajad, ehk siis
need inimesed, kes on ka
kunagi meie koolis õppinud.
Mulle meeldis kolmapäevane kehalise kasvatuse tund abilinnapeaga,
mis toimus võimlas. Tegime erinevaid judoharjutusi
ja mängisime rahvastepalli. Kapteniteks olid 2a klassijuhataja Pille Rebane ja
abilinnapea Toomas Järveoja. Mäng oli vägev ja selle
võitis 2a klass. Mul on natuke kahju, et ma ei saanud
osaleda matemaatika tunnis, kus õpetas ka abilinnapea. Oleksin tahtnud talle

oma teadmisi näidata.
Reedel oli väga lahe füüsika tund. Õpetaja Aigar
(pildil keskel) tegi erinevaid katseid igasuguste
koduste vahenditega, nagu näitaks pingpongi pall,
pump, pudel, ämber jms.,
mille tulemusel tuli tossu ja pauku. Sain füüsika
kohta palju huvitavaid asju teada ja ka seda, et H2O
on vesi.
Mind hakkas füüsika
huvitama, ootan põnevusega uusi tunde.
Koolis on vahva!
Steven Pikas,
Elva gümnaasium,
2b klass

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada nende selguse huvides. Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta reklaamide ja kuulutuste sisu eest. Elva Postipoiss on Eesti Ajalehtede Liidu liige. Kaebuste korral
ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse pn@eall.ee või tel. 646 3363
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Elva mees maalib soomlastele
tellimustöid
JUUBILAR

Kunstiinimene Mart Hanson

Lapsena kauneid loomapilte joonistanud,
noorpõlves spordile
pühendunud ja odaviskes häid tulemusi saavutanud Mart
Hanson valis kunsti.
Milvi Kapaun

Lapsena tahtsid saada sportlaseks?
Ma kohe väga tahtsin
saada sportlaseks. Tegin
kergejõustikku, odavise istus kõige paremini. Tegin
raudtorudest endale odad,
mis kaalusid poolteist ja
kaks kilo. Tavaline oda on
800 grammi. Suurele sepahaamrile tegin pika varre,
sellega käisin metsas üht
kuivanud puud tagumas.
Õhtul juba hämar, mina ikka harjutan.
Treenisid omapäi?
Kindlat treenerit mul ei
olnud, harjutasin üksi. Mul
oli olemas Poola kergejõustikuajakiri, kus olid Soome
odaviskaja, Tokio olümpiavõitja Pauli Nevala visketehnika kinogrammid. Lõikasin need välja, selle järgi tegin. Olin spordifanaatik, puhkust endale ei andnud. Kell neli lõppes kool,
sealt kergejõustikutrenni
ja siis võrkpallitrenni. Koju
sain hilisõhtul. Mõtlemine
oli selline, et mida rohkem
treenin, seda tugevamaks
saan. Eks need jalad sinna
nahka läksidki. Ei saa nii
ikka, peab välja puhkama.
Ületreening tapab. Sportlasekarjääris tuli mul 80ndatel järsk lõpp – Achilleuse
kõõluse rebend. Opereeriti kaks korda ja oligi läbi.
Sealt hakkasid jalgadega
probleemid. Nüüd on mõlemad mul puusaproteesid.
Millised eesmärgid
olid sul spordis?
Olid oma eesmärgid –
võita, tulla Eesti meistriks.
Põhikonkurendid olid treeningukaaslane Ain Veenpere, Kalju Mägi, Toivo
Moorast. Treenisin mõni aeg ka Arvo Lillestiku
ja Toomas Merila käe all.
Parimaks tulemuseks jäi
70.16, aga olen visanud ka
75 meetrit.
Olid valiku ees – kas
sport või kunst?
Pärast keskkooli oli mõttes minna kehakultuuri õppima, aga oli ka kunstihuvi. Ei suutnud otsustada, kas minna Tallinnasse kunstiinstituuti või Tartusse kehakultuuri, tuli sõjaväkke minek. Ei kahetse,
olin Kaunases spordiroodus. Treening oli tugev, ise
tahtsid teha ka, mis sa seal
sõjaväes ikka teed?
Mul läks hästi. Tänu
võistlustele sain sageli ka
kodus käia.
Mis ajast mäletad
ennast joonistamas?
Nii palju kui mäletan,
sündimisest peale. Lapsena
joonistasin värvipliiatsitega loomapilte. Isal oli suur
postkaartide kogu loomadest, nende järgi joonistasin. Mul tulid pildid välja
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Elvas laulis gospelmuusik Timo Lige

Liikumises “Kodu
kauniks” soovis osaleda 26 ilusat kodu Elvas.
Komisjon koosseisus
Tiina Tuul, Tõnu Hiiemäe, Milvi Saarekivi,
Heldur Laumets ja Eevi
Volmer valis nende hulgast välja 11 paremat.
Vastuvõtule raekoja
saalis olid kutsutud
perekond Tuul, Salme Viira, perekonnad
Reilson, Kooskora, Otsing, Roos, Ausmees,
Liplap, Tammeorg,
Valdner ja Ilves.
X

X Elva Naisselts käis
Luunjas Maanaiste
päeva tähistamas.

Mart Hanson on maalinud ka Elva kauneid järvesid ja
linnalähedasi maastikke. “Mul oli omal ajal mõte teha
näitusejagu pilte Elva-teemalise näituse tarvis. Aga
seda jõuab veel,” arutleb juubilar tulevikuplaanide üle
vaagides. Foto: Milvi Kapaun

nagu elavad, nagu päris.
Väljas looduses käisin ka
maalimas, seal pidi kindlasti ka veekogu olema.
Mõni läheb metsa, vaatab,
mitu tihu puid sealt saaks.
Mina vaatan teistmoodi –
kui ilus puu, millise pildi
sellest saaks.
Kus oled saanud
kunstialast õpetust?
Mingi aeg käisin Pallases
kaugõppes Lembit Saartsi
juures. Olin seal aasta. Katsetööga pääsesin kohe viimasele kursusele. Mul ei
olnud seal nagu midagi teha.
Kuidas Soome sattusid?
Ühe tuttava Soome perekonna kaudu 80ndate aastate lõpus. Hakkasin
seal maalima. Kohalikus lehes oli minu kohta reklaam
ja tuli palju tellimustöid.
Kolm kuud järjest maalisin hommikust õhtuni ja ka
öösiti. Kokku 84 portreed.
Minu sekretär kogus suure osa nendest maalidest
aastaid hiljem kokku ja tegi nendest Ikaalineni linna kultuurikeskuses näituse. See on siiani olnud
ka minu ainuke näitus. Elvas olid mul 50. sünnipäeval mõned tööd üleval Sinilinnus.
Oled Soomes hinnatud kunstnik?
Tellitakse hästi. Mul on
praegugi mitu tööd valmimisjärgus, maalimist jätkub aasta lõpuni.
Kas on olnud soovi professionaalseks
kunstnikuks õppida?
Kunstiõpingud
oleks
kindlasti juurde andnud,
tunnen natuke puudust.
Oleks võinud edasi õppida, ennast arendada kogenud kunstnike käe all. Mis
on looduse poolt antud, see
on, midagi õpid alati juurde. Aga muidugi, ega see
anne kuhugi ei kao. Kui ma
näiteks pool aastat mitte
midagi ei tee, siis taasalustades võin veel paremini
teha kui enne. Kui annet ei
ole, siis ei tule midagi.
Milline on olnud
kõige suuremõõtmelisem töö?
Kui Elva kultuurima-

jas kunstnikuna töötasin,
maalisin ka pannoosid riiklikeks tähtpäevadeks. Riia
maantee parteimajja tegin 4x4 meetri suuruse panoraami “Elagu 1. mai!” ja
“Olgu tervitatud Suur Oktoobrirevolutsioon!”.
Oled rahul, et valisid kunstnikutee?
Olen väga rahul, et tegelen kunstiga. Tippspordist
pead kunagi ikka loobuma,
aga kunsti teed elu lõpuni, see ei kao kunagi. Mul
on nii palju tegemist, et vahepeal ei tee mitte midagi,
sest ei tea, kust alustada.
Oled Soomes Ikaalineni linnas asuva
saunaklubi liige ja
osalenud ka vihategemise MM-il?
Saunaklubi käib üle
Soome saunakultuuri õpetamas, testivad soome saunasid. On oma traditsioonid ja üritused. Igal aastal
juulikuu teisel nädalalõpul on suurejooneline saunafestival. Vihategemise
maailmameistrivõistlustel
tuleb tunni ajaga teha kaks
kaseoksaga seotud vihta.
Siin on oma kunst ja nipid.
Filmitakse, kuidas teed –
žürii hindab. Sain sel aastal kolmanda koha, järgmisel aastal tahaks võita.
Mis arvad 60. eluaastast?
Pean ennast neljakümneseks. Inimene on nii vana, nagu ta ennast tunneb. Minul on tegemist kogu aeg, ei ole aega mõeldagi selle peale, et juba 60.
Peaks passi ära põletama.
Kuidas ennast vormis hoiad?
Mul on kodus kaminaruumist tehtud väike treeningsaal, kus on kaldpinnad ja kangid. Kuidas tuju ja aega on, nii treenin.
Hantlid on toas. Õhtul
vaatad telekat, vahepeal
muudkui tõstad hantleid.
Mida ootad eelolevatelt aastatelt?
Maalimine ei lõpe kunagi. See on tervisele ka
hea. Kui inimesel on igav ja
mingit tegevust ei ole, siis
ta jäb ruttu vanaks. Peaasi,
et tegevust on.

X Sõbrad Rootsist tõid
Elva haiglale asjalikku
abi: kaks külmkappi,
elektripliidi, ratastoole, lasteosakonnale
riideid, komme ja
puuvilju.
X Kohvipoes maksis
0,5 kg kohvipakk 46
krooni, kilo suhkrut
maksis 4.80.

TEADE
Elva Linnavolikogu
30.03.09 otsusega nr 21
algatati Raudtee 5a kinnistu detailplaneering.
Planeeringuala suurus
on ~6800 m², sihtotstarbega sihtotstarbeta
maa, ala on hoonestamata, kaetud kõrghaljastusega. Planeeringu
eesmärgiks on kinnistu jagamise teel moodustada üks elamukrunt väikeelamu rajamise eesmärgil. Ülejäänud alal säilitatakse
parkmets.
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimub
19.11.09 kl 15.00 linnavalitsuse saalis. Planeeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööpäevadel linnavalitsuses ja
www.elva.ee.

Tuntud gospelmuusik Timo Lige rääkis eelmisel nädalal
raekoja saalis lastekasvatusest ja esitas laule oma rikkalikust loomingust.
Mare Nõmmik

Elva baptistikoguduse
korraldatud lastevanemate koolituse raames
väisas Elvat Kärdla Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja, muusik ning laulude looja Timo Lige.
Lige ütles, et tal pole elvalastele jagada küll
tarkuseteri ega aforisme,
kuid see, mida ta jagada saab, on süda. Kolme
lapse isana ja 13 aastase staažiga pedagoogina
pakkus Lige päevateema
kohta välja isiklikel kogemustel põhinevaid mõtteid.
“Lapsevanemana saan
iga aastaga teada, kui valesti olen kasutanud eelnevaid aastaid, aga mehed õpivad ju kogu elu,”
tõdes Lige. “Oleme elus
kõik otsijad, kellelgi
meist ei ole tõe monopoli ning meil on palju õppida nii endi kui teiste vigadest.”
Lige nimetas end ebaakadeemiliseks
õpetajaks, kuna ta ei pea oma
ainet ega ka enda õpetaja rolli koolis kõige olulisemaks. Oma peamiseks
rolliks nimetas Lige hoolimist lapsest, rõhutades
soovi olla lapse jaoks vajaduse korral olemas, olla
koolis keegi, kelle juurde
saab laps oma probleemidega ilma igasuguste takistusteta tulla.
“Mis kasu oleks sel juhul
muusikaõpetusest,
kui laps lahkub koolist
hingehaavadega,” arutles Lige.
Lige nimetas lastevanemate ja laste suhetes
kehtivate universaalsete
printsiipidena sõnapaari arm ja hirm, selgituseks illustreeris ta nende
kasutamist värvikalt nii
eluliste kui piiblilooliste
näidete varal. Lige ütles,

et kuigi meile ei meeldi
oma last karistada, sest
see toob koju pingeid,
on olukordi, kui last tuleb üleastumiste eest karistada, kuigi laps sel hetkel ei mõista, et teeme seda tema heaks ja pikemas
perspektiivis. Lähtudes
sellest, et iga laps vajab
armastavaid vanemaid
ja armastusega täidetud
kasvukeskkonda, ei ole
karistus lapse jaoks probleemiks, kui ta on üles
kasvatatud armastusega.
Seega, karistus peaks tulema läbi armastuse. Kui
laps kogeb karistust seal,
kus ei ole armastust, puruneb temas midagi.
Tähtsusetu ei ole seejuures seegi, et meie sõnu
toetaksid ka meie teod,
sest meie teod räägivad
vahel kahjuks nii valjusti, et sõnu ei olegi kuulda. Lige arvates võib armastuse ja halastuse jutt
tunduda küll liiga idealistlikuna, kuid samas tuleb tunnistada, et nii üht
kui teist leidub meie ühiskonnas väga vähe.
Lige saatis kuulajatele
sõnumi ka läbi oma muusika, pakkudes mõtlikke
ja endassevaatavaid laule, mis on tulnud südamest ning elust enesest ja
mis läheksid ka kuulajatele korda. Kontserdi kava koosnes põhiliselt Lige
enda loomingust, tema
laulud rääkisid jumalast
ning olid pühendatud jumalale, kes on ka tema
loomingulise
inspiratsiooni allikaks. Lige tunnistas, et kontserti andes ta eriti pingutama ei
pea, sest talle pole probleemiks, milliseid laule
laulda, vaid millised laulmata jätta, kuna laule on
nii palju. Gospelmuusikat
peab Lige enda jaoks ainuõigeks muusikastiiliks,
kuna just selline muusika
väljendab kõige paremini
seda, mis on südames.
Hea ning huumorimeelse suhtlejana saavutas Lige publikuga kergesti kontakti ning vahendas laulude vahel ka
oma mõtteid.

Elva LV

Klaveril ja kitarril saatis Timo Lige end ise. Klaverit
on Lige mänginud üle 25 aasta, Otsa koolis (pikemalt G. Otsa nimelises muusikakoolis) tekkis tal
huvi ka kitarrimängu vastu. Foto: Mare Nõmmik
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Pärna-Järveoja kordaläinud
rallidebüüt
Eelmisel nädalavahetusel Suurbritannias toimunud hooaja viimasel
MM rallietapil osalenud
Eesti noored rallisõitjad,
kaherattaveolisel Citroen
C2 autol startinud 17-aastased Sander Pärn ja Siim
Plangi olid Walesi ralli noorimad piloodid. Nii
noori sõitjaid lubatakse
MM rajale vaid Suurbritannias, kus eestlased ka
eduka MM rallidebüüdi
tegid.
Esimesel võistluspäeval pärast kolmandat katset mootoriõli lekke tõttu
sõidu pooleli jätnud Aava
- Sikk noortetiimi ekipaažil Sander Pärn – Ken
Järveoja õnnestus järgmise päeva sõiduga lõpetada absoluutarvestuses 42. kohal ning tõusta oma masinaklassis kolmandaks. Seni vaid Eestis
ja Lätis sõidetud rallidega piirdunud Sander Pärnal oli oma esimesel MM
etapil eesmärgiks sõita lõpuni ning hankida sõidukogemusi. Võrreldes Eesti sõitudega panid Walesi rallirajad noore piloodi

tõsiselt proovile.
“Tegemist oli väga raske ralliga, minu jaoks MM
esimene etapp ja teed olid
siin võrreldes Eestiga väga
rasked. Mägised, rööpas,
kohati tuli sõita nii udus
kui paduvihmas,” rääkis
rallil kokku 290 kilomeetrit kiiruskatseid läbinud
Pärn teleintervjuus.
Esimesel võistluspäeval
kaheveolistel viis kiiruskatset võitnud Võru rallipaaril Siim Plangi – Marek Sarapuu juhtus äpardus teise päeva alguses,
kui Citroenil lendas avakatsel ratas alt. Üldjärjestuses 44. kohaga lõpetanud võrulased olid oma
masinaklassis neljandad.
Eesti rallisõitjatest osales Suurbritannias ka kolmandat korda Walesi rallil sõitnud ekipaaž Egon
Kaur – Erik Lepikson, kes
neljarattaveolistel N-rühma Subaru Imprezal olid
absoluutarvestuses 27. ja
oma võistlusklassis 14.
Oma kuuenda järjestikuse MM tiitli kindlustas Walesi ralli võiduga
Sebastian Loeb. EPP

Elva jalgpallipoisid Alko Cupil edukad
24.-27. oktoobril osalesid Elva jalgpalliklubi
noored Ahtmes KohtlaJärve jalgpalliklubi korraldatud Alko Cupil. Turniirid toimusid 1998.,
1999., 2000. ja 2001. aastal sündinud poistele. Elva võistkond ei osalenud
ainult 2000.a poiste arvestuses. Mängud toimusid turniirisüsteemis, kus
kõik võistkonnad mängisid omavahel läbi.
Elva jalgpallinoored
tõid koju kaks teist ja ühe
neljanda koha. 1999.a
poiste turniiri parimaks
mängijaks valisid korraldajad Roland Liinari ja
2001.a poiste turniiri parimaks Robin Paringu.
2001.a poiste mängudes saavutas FC Elva teise koha koosseisus Karl
Tammeorg, Robin Paring,
Cris-Robin Kadastik, Ats
Tragel, Hendrik Aaliste,
Robin Kors, Oliver Kiho,
Karl Kruus, Joonas Aart,
Raido Laan ja Aleksander
Satskov.
Suurimad väravakütid olid Robin Kors (10)
ja Robin Paring (7). Ats
Tragel lõi ühe värava.

1999. aasta poiste
meeskondade seas mängisid teisele kohale Carl
Robert Kadastik, Sander
Üllim, Remi Roosmann,
Sten Suigusaar, Romet
Pastak, Hans Hendrik
Karro, Jarmo Pähklamäe,
Sander Lensment, Roland
Liinar, Kristjan Vent,
Erik Vaarmann ja Kristo
Kolesnitsenko.
Väravad
lõid
Roland Liinar (3), Jarmo
Pähklamäe (2), Kristo
Kolesnitsenko ja Sander
Üllim ühe värava.
Turniiri vanemate, 11aastaste poiste jalgpallivõistkondade hulgas sai
Elva meeskond neljanda
koha koosseisus Christopher Toom, Karl Kimmel,
Laur Tammeorg, Tarvo
Timm, Karel Sarv, Karel
Tilga, Arnold Sumberg,
Martin Täär, Karel Kaupmees ja Oliver Kütt. Väravad lõid Tarvo Timm (6),
Oliver Kütt, Christopher
Toom, Martin Täär ja Arnold Sumberg. Treenerid on Kristjan Moorast,
Marek Naaris ja Gunnar
Pastak.
EPP

Kestvuskrossi hooaja kaksikvõit
Kait ja Kaidor Kompusele
17.
oktoobril
toimus Rakvere lähedal
Mõedakul Eesti meistrija karikavõistluste viies
ja ühtlasi viimane etapp
kestvuskrossis. Quad 200
klassis võitis sõidu ja ühtlasi ka Eesti meistritiitli
Kait Kompus. Väga head
sõitu tegi ka teisena lõpetanud Kaidor Kompus, kes kindlustas sellega hooaja kokkuvõttes
teise koha. Kolmandana
lõpetas Mõedaku etapi
Kristof-Tiit Ehamäe. Hooaja kokkuvõttes tuli kolmandaks Kaspar Haiba.

Quad 100 masinaklassi esikolmik oli Martin
Adamson, Jenss Lootus ja
Kevin Jürimaa. Johannes
Sikk juunior tuli kuuendaks. Kait Kompus võistles ka Quad Open masinaklassis, kus tuli etapisõidus neljandaks, hooaja
kokkuvõttes oli ta viies.
Aasta kokkuvõttes oli
selles võistlusklassis parim Martin Toovis, teine
oli Kaspar Kangur, kolmas Sander Raik. Meistrivõistluste ja karikasarjas osales kokku 69 sõitjat. EPP

Erinevaid aeroobikastiile pakkunud võimlemispäeval olid osalejate lemmikuks Airi Pärna (vasakul) tantsulised
treeningud. Foto: Milvi Kapaun

Päev täis võimlemist
Eelmisel pühapäeval
korraldas spordiklubi Airi traditsioonilise sügisese aeroobikapäeva seekord Nõo
spordihoones. Külalistreener oli My
Fitness Tartu Lõunakeskuse peatreener
Inga Neissaar.

sioone stepipingil ja võimles õhuga täidetud poolikul
kummipallil (bosu) esmakordselt. Kõik püüdsid aga
tunnist viimast võtta ning
liikumisi tarmuka treeneri
juhendamisel hoolsalt kaasa teha. Uudsete võimlemisvahendite kasutamine
pakkus põnevust ja pinget.

Milvi Kapaun

Uued alad ja vahendid

Aeroobikapäeva
eestvedaja treener Airi Pärna
sõnul vajas juba üheteistkümnendat korda toimunud võimlemisüritus veidi
värskendust.
“Siiani oleme võimlemispäeva läbi viinud Elva gümnaasiumi võimlas,
nüüd soovisin midagi uut,”
rääkis Pärn. “Selleks sobis ideaalselt väga heade
treenimis- ja esinemistingimustega ruumikas Nõo
spordihoone.”
Võimlemispäeval osales
huvilisi ka Tartust ja Nõost,
kokku üle kolmekümne.
Soojendusosa viis läbi Nõo
tantsutrupi Triiniks treener Ingrid Hamer, tantsulise ja easy-aeroobika tunni Airi Pärn. Tartu ülikooli õppejõu, treener Inga
Neissaare
juhendamisel
tehti läbi bosu, step ja body
& mind treeningud.
Suurem osa kohalolnutest tegi sammukombinat-

“Vahenditega me varem
harjutanud pole, Neissaare
treeningud oli midagi uut
ja väga huvitavad,” seletasid Airi Pärna võimlemisrühma
aeroobikahuvilised. “Bosu treening õpetas
lihtsalt vahendi tunnetust
ja tasakaalu. Tunne oli ikka vilets, pallil püsimisega
oli tõeliselt tegu. Ei saanud
täpselt aru ka, mida tahtis.
Pärast oli kael kange. Põnev oleks vahenditega rohkem treenida, saaks seegi
ala meeldivaks.”
Treeningtundide puhkepausidel pakkusid meeleolukaid võimlemisetendusi rühmvõimlejad ja tantsijad Elvast, Tartust ja Nõost.
Esinesid SK Airi rühmad
Vikerkaarepiigad, Päikeselapsed ja Kullaketrajad,
tantsutrupp Triiniks, võimlemisklubi Janika rühmad Balance, Garnet ja
Greiss ning iluvõimlejad
Marleen Ereline, Anni Liis
Hoop, Miina Solveig Muru

ja Carmen Kukk. Noortele
rühmvõimlejatele oli esinemine aeroobikapäeval peaprooviks 15. novembril toimuvaks Eesti karikavõistluseks.

Airi võttis võhmale

Aeroobikapäeval osalejatele jätkus tunnustatud
treeneril Inga Neissaarel
vaid kiidusõnu, rohkem
oleks ta soovinud kaasalööjate hulgas näha rühmvõimlejate lapsevanemaid.
“Oleks hea, kui võimlejate lapsevanemaid rohkem kaasa lööks. Ei pea
olema nii häbelikud. Selline tund ongi selleks, et õppida,” rääkis Neissar. “Istuvad passiivselt, samas võiks
mõnegi treeningu kaasa teha. Siis nad naudiksid seda
päeva kindlasti rohkem.”
Kõik osalejad, kes pika
treeningpäeva vapralt lõpuni vastu pidasid, lahkusid rahulolevate ja rõõmsatujulistena.
“Siin oli mõnus võimelda, polnud libedat põrandat, ruumi on palju, saal
avar,” seletasid naised.
“Põnev oli proovida võimlemisvahendeid, kuid Airi tund meeldis ikka kõige rohkem. Sai täie hooga
teha, ei pidanud kogu aeg
jälgima liigutuste järjekorda. Võttis kõige rohkem
võhmale ka.”

Tunnustati tublimaid

Aeroobika Naine 2009
tiitli ja Sirje Kello kosmeetikakabineti poolt välja pandud kehahooldusvahendite omanikuks sai tartlanna Signe Rööpson. Aeroobika Neiu 2009 oli lasteaed Õnneseen õpetaja Annika Hõlpus, kes sai auhinnaks juuksehooldusvahendid Valve Laksi juuksurisalongilt.
Aeroobika Tüdrukuks
tituleeriti seitsmeaastane
SK Airi rühma Vikerkaarepiigad võimleja Merie Aasmäe, kes tublilt pika päeva
lõpuni vastu pidas.
Spordiklubil Airi on
plaanis Nõo spordihoones
korraldada ka Elva lahtised
meistrivõistlused
rühmvõimlemises, mis osalejate rohkuse tõttu Elva gümnaasiumi võimlasse enam
kuidagi ära ei mahu.
“Tingimused on ideaalsed, jagub ruumi esinejatele ja pealtvaatajatele. Personal on väga vastutulelik. Rõõm on siia külalisi kutsuda. Ka üür pole nii
hingemattev, saame hakkama,” ütles kordaläinud
päevaga rahule jäänud Airi Pärn.
Aeroobikapäeva aitasid
läbi viia Eesti kultuurkapital, Tartu maavalitsus ja
Elva linnavalitsus.

VOLIKOGU KUTSE
Elva Linnavolikogu istung toimub 02. novembril
2009.a algusega kell 19.00
Elva linnavalitsuse saalis
Kesk tn 32
Päevakorra projekt:
1. Linnapea valimine. (Leelo Suidt)
2. Elva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri
kinnitamine. (linnapea)
3. Elva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine. (linnapea)
4. Töötasu määramine linnapeale. (Leelo Suidt)
5. Töötasu määramine abi-

linnapeale. (Leelo Suidt)
6. Elva Linnavolikogu esimehele hüvituse määramine. (Heiki Hansen)
7. Elva Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine. (Leelo Suidt)
8. Elva Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste
valimine. (Leelo Suidt)
9. Elva Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete
valimine. (komisjoni esimees)
10. Elva Linnavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.

(komisjoni esimees)
11. Elva Linnavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
(komisjoni esimees)
12. Elva Linnavolikogu
maa- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.
(komisjoni esimees)
13. Elva Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu
kinnitamine.
(komisjoni
esimees)
14. Elva Linnavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine. (komisjoni esimees)

15. Elva Linnavolikogu
esindaja nimetamine Elva
Gümnaasiumi hoolekogusse. (Leelo Suidt)
16. Elvas Urva tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. (Kalev Kepp)
17. Elvas Lohu tn 6 kinnistu ja kinnistutega piirneva ala detailplaneeringu
kehtestamine ja Elva linna
üldplaneeringu muutmine.
(Kalev Kepp)
18. Muud küsimused.
Leelo Suidt, Elva
Linnavolikogu esimees
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Aili Paju kutsus rahvast
loodusravi lainele
Kolmapäeval linnaraamatukogus huvilistega kohtunud meditsiinidoktor ja loodusravitseja Aili Paju rõhutas, et loodusravi käsitleb inimest
tervikuna.
Mare Nõmmik

Loodusravitsejana Aili Paju meditsiini ei välista. Tema väitel meditsiin ja
loodusravi täiendavad teineteist. Kui meditsiin tegeleb haiguskolde likvideerimisega, lähtub loodusravi sellest, et ravida tuleb
inimest tervikuna ja tema
ülesandeks on tugevdada
inimese energeetikat ning
ainevahetust.
Paju sõnul tähendab loodusravi loomulikke ravivõtteid tervise tugevdamiseks ja taastamiseks – elustiili, tervislikku toitu, veeprotseduure, ravimtaimi ja
liikumist.
Kui inimesel tekib raske haiguskolle, nagu vähk,
siis on ta selleni jõudnud
tänu oma elustiilile. Selline kolle tuleb likvideerida operatsiooni teel, et aga

sellest välja tulla, tuleb inimesel muuta oma elustiili,
s.t tuleb hakata teisiti elama.
Raskeid haigusi saab Paju sõnul reguleerida ka tervisliku toidu ja liikumise
abil, veeprotseduurid aga
karastavad inimese organismi ja tugevdavad tema
immuunsüsteemi. Taimeriik on inimese jaoks ammendamatu looduslik varaait. Inimene saab enda
heaks palju ära teha, kui ta
oskab seda kasutada.
Lõviosa kohtumisest kulus Pajul küsimustele vastamiseks. Muu hulgas huvitas inimesi, mida võtta
ette unehäirete korral. Paju õpetas, et ainult taimetee siin ei aita, kõigepealt
tuleb paika panna rahulik
ja kindel elurütm ning jätta telerist vaatamata erutavalt mõjuvad õhtused krimkad ja actionfilmid. Parim
uneaeg on kella 22-st 24ni ja kui pärast seda und
enam ei tule, ei peaks Paju
arvates kellelgi olema põhjust sellepärast närvi minna. Unehäirete puhul soovitas Paju kasutada veiste südamerohu tinktuurist,

Kasumetsa küttekontor müüb
küttepuid kojutoomisega. Tel.
734 9800, 529 2305
Müüa puitbrikett, kütteklots.
Vedu tasuta. 528 9398
Müüa kuivi kütteklotse. 40L 27.Vedu tasuta. 501 0753
Müüa kasutatud rehve ja velgesid. 5346 2990
Müüa pikad ja tükeldatud küttepinnud. 5399 9140
Küttepuu (kuiv lepp). 513 2927

Ostan vanaaegse ümmarguse
lahtikäiva söögilaua, puhvetkapi, tigudiivani, tugitoolid, riidekirstu. Tel. 506 0612

Ehitusprahi äravedu (kodutehnika). 513 2927
Keevitustööd, ka sumbutajad.
521 2470
Boilerite puhastamine, paigaldus. 5595 1141
OÜ Nikpo teeb katlamajade, küttesüsteemide, maaküttesüsteemide ja santehnilisi töid. Garantii.
506 8509

Seenioridel oli Aili Pajule (paremal) üks ühine, kuid nähtavasti väga oluline küsimus.
Foto: Mare Nõmmik

samuti viirpuu ekstraktist
või õitest valmistatud raviteesid. Unetuse vastu aitab
ka lahja piparmünditee.
Liigesevaevuste
käes
kannatajatele soovitas Paju, et neil tuleks kõigepealt kookidest, šokolaadist ja kommidest kaugelt

mööda käia ning selle asemel keskenduda aedviljale, sest “magus paneb liigesevalu õitsema”. Liigestele
on olulised soojus, liikumine ja õige toitumine, hästi
mõjub ka varemerohu salv.
Profülaktika ja liigeseravi eesmärgil reklaamitud

glükoosamiini nimetas Paju raharaiskamiseks.
Praktilisi nõuandeid ja
õpetusi jagus taimetargal
ka radikuliidi ja häälepaelte põletiku raviks, higistamisest ja allergiast vabanemiseks ning vererõhu ja osteoporoosiga võitlemiseks.

Starterite, generaatorite remont.
Hüdrovoolikud ja tarvikud. 529
1979; 730 3607
Elektri- ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, õhksoojuspumpade müük ja paigaldus. www.
mano.ee Tel. 520 8970

Kohusetundlik keskealine mees
otsib tööd Elvas või 20 km raadiuses. Soov. ehitus, ka teised
pakkumised. 5647 5377

Üürile anda kort 2t. 5556 4040

Koolituskeskuses õpetatakse sündmuseturundust
Jõulud ja aastavahetus on tulemas. Selle koolitusega tahame erinevate heategevate ürituste ja
pidude korraldajatele anda uusi teadmisi ja oskusi
nende edukaks ning osalejatele meeldejäävaks läbiviimiseks.
Elva
Koolituskeskuses hakatakse mittetulundusühendustele õpetama
sündmuste korraldamist
ja turundamist ning organisatsioonide sise- ja väliskommunikatsiooni arendamist.
Iga koolitusel osaleja
saab esmase ülevaate sündmusturundusest kui ühest
turunduse liigist, sihtgruppide ootuste ja vajaduste

väljaselgitamise meetoditest, tutvub organisatsioonisisese ja väliskommunikatsiooni toimemehhanismidega, oskab analüüsida hetkesituatsiooni turul
ja tarbijate ostukäitumist.
Tunneb sündmuse korraldamise etappe alates eesmärgi püstitamisest kuni läbiviimise ja aruandluseni. Koolituse lõpuks valmistavad osalejad ette ühe
sündmuse
korraldamise
kava ja turundusplaani.
Koolitus koosneb kolmest moodulist. Esimesel
tutvustame, mis on sündmusturundus, räägime positsioneerimisest ja arutleme teemadel Minu organisatsioon – miks? mida?

kellele? kuidas? Milline ja
kus on meie turg ning sihtgrupp? Kuidas hinnata turusituatsiooni ja tarbijate ostukäitumist, selgitada
sihtgrupi ootusi ja vajadusi
ja püüame sündmusi meile
endile teadaolevate näitajate järgi liigitada.
Teises moodulis tutvutakse põhjalikumalt sündmuste
korraldamisega,
uuritakse, kuidas koostada
eelarvet ja rahastamisvõimalusi ning läbitakse praktiliste näidete varal sündmuste läbiviimise, järelvalve, kokkuvõtete tegemise,
analüüsi ja osalejate rahulolu-uuringu etapid.
Lõpuks püstitatakse ühe
sündmuse
korraldamise

eesmärgid ja koostatakse
tegevuskava.
Kolmas moodul käsitleb kommunikatsiooni organisatsiooni sees ja väljaspool, kontaktide loomist ja arendamist, selgitatakse välja ja kaardistatakse meeskonnasisene suhtevõrgustik ning uuritakse,
kuidas planeeritavat sündmust turundada, tutvutakse suhteturunduse, kõmuturunduse ja e-turunduse
võimalustega. Mooduli lõpuks koostatakse eelmisel
moodulil eesmärgistatud
sündmuse turundusplaan.
Koolitusele on oodatud
eelkõige mittetulundusorganisatsioonide juhid, kuid
kui kohti üle jääb, siis ka

avaliku ja erasektori ettevõtete esindajad. Koolitus
algab 10. novembril ning
toimub kolmel järjestikusel
teisipäeval, õhtuti kell 1821.15 Elva Matkakeskuses
Pargi 2. Koolitaja on Anneli Parksepp, kes on paljudele elvalastele tuntud kui
ürituste korraldaja, HKK
Sinilind kunagine direktor,
praegune OÜ Filisart juhatuse liige.
Koolitusel osaleja omapoolne investeering on
50 krooni. Registreerumine e-posti aadressil
knoorkoiv@gmail.com või
telefonil 516 7362.
Olete oodatud!

Üürile anda 2-toal. keskk. korter
(uus, läbi kahe korruse) Elvas.
503 2954
Müüa kinnistud Tartumaa, Nõo
alevik, Männiku 1-3; 5-14. Hind al
25eek/m².-. Info tel. 5345 6498

Südamlik kaastunne
Aarnele ja Reinule kalli ema
INGRID VAARDI
surma puhul.
Evi perega

Kaotus on valus,
mälestus jääb...
Südamlik kaastunne
Viivile lastega
abikaasa ja isa
ALFRED VILJEMI
24.02.1936 – 22.10.2009
kaotuse puhul.
Eha 10 elanikud

Sügav kaastunne
Heldur Kreisile perega
JÜRI KREISI
surma puhul.
Perekond Jesin

Mälestame kallist kolleegi
LOREIDA KÕLLI
Südamlik kaastunne
omastele.
Elva haigla
eksmeedikute klubi

Kui tellitud ajaleht
Elva Postipoiss laupäeval
postkastis ei ole, andke
sellest toimetusele
teada tel. 730 9899 (E-N)
või e-mail epoiss@kodu.ee
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ELVA KAUBANDUSKESKUSES ja ARBIMÄEL

29. oktoober – 1. november
NÄDALALÕPU PAKKUMISED:
Pirn Conference kg II klass
Jahutatud broilerifilee lõiked alusel kg vp.
Hauaküünal 36h
Dušigeel Palmolive 250ml
(milk Cherry blossom; 2in1 for men)

8.90

7.90
69.90
6.90

31.90

17.90

13.90
114.90

4.-15. november

VÄIKESE TAKSI
PÄEVAD
Müügil 350 supersoodsa
hinnaga toodet!
PARFÜMEERIA osakonnas
KODU&TEHNIKA Kiirusta! Oktoobri lõpuni
kaupluses
Kõik LÕHNATOOTED
Kiirusta!
-20%
Oktoobri lõpuni
KÕIK VAIBAD

-20%

KUNSTIKUU ELVAS
/ÊJUVTFEKBBWBNJTFLFMMBBKBE
OPW SBFLPKBTBBMJT.BSU4BOEFSJNBBMJOÅJUVT

"WBNJOFOPWLM
OPW LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOE1JSFU7BQBKFWJHSBBêLBOÅJUVT
OPW MJOOBSBBNBUVLPHVT"OOJ*STJNBBMJOÅJUVTi-JMMFLJSKBu
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5BSUVNBB5FSWJTFTQPSEJLFTLVTFT-BJMB,BBTJLVGPUPOÅJUVT

FFTUJSBCBEFTUi.JUUFQÅSJTUFJOFNBBJMNu

"WBNJOFOPWLM
OPW HÛNOBBTJVNJ 1VJFTUFF SBBNBUVLPHVT5BJSJ5JJNBOJ

GPUPOÅJUVTi/BFSu
OPWKBBO5BSUVNBB.VVTFVNJTOÅJUVTi-JJOOS5BSUV&MWBu
OPWEFUTLVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOE"OESFT4BQBSJNBBMJOÅJUVT

i.BBTUJLVEu"WBNJOFOPWLM
OPWEFUTSBFLPKBTBBMJTOÅJUVT&EHBS7BMUFSJWJJNBTUFTU

UÕÕEFTU"WBNJOFOPWLM
OPWEFUTNBULBLFTLVTFT"OOJ*STJKB.BSJJOB5JJEPSJHSBBêLB

OÅJUVTi.VJOBTKVUUu"WBNJOFOPWLM
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SBFLPKBFFT,VOTUJLVVBWBNJOF
5BSUVNBB5FSWJTFTQPSEJLFTLVTFTNBULWÅJLFTFMWÅFSBKBM
i,VOTULVJWÅHJu QÅFWBKÅULBCJTBEFQÅFWBÛSJUVT
i.ÅOHVEÛSHBKBTUUÅOBQÅFWBOJu
MJOOBSBBNBUVLPHVT"SWP.ÅMCFSHJNFFOVUVTUF×IUV
HÛNOBBTJVNJT 1VJFTUFF ,BUSJO4JQFMHBMPFOH
GPUPMBWBTUVTUFTUKBêMNJLVOTUOJLV UÕÕTU
/PPSUFêMN i3BNCJLSBNQu
MJOOBSBBNBUVLPHVTLPIUVNJOF&SJLB4BMVNÅFKB
&OF7FJLTBBSFHB
LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOE+PPTFQ.BUKVTFMPPEVTêMNJE
SBFLPKBTBBMJTWBJNVMJLMVVMFKBNVVTJLB×IUV
i,JSKBEJTBMFu
LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOENVVTJLBMJOFêMNJ×IUV
i.FFTêMNJLBBNFSBHBu NVTJUTFFSJWBE . 4BBSFNFUT KB
.,BMKVPSH
HÛNOBBTJVNJT 1VJFTUFF LPOUTFSU
i1ÅSJUVENBBJMNBNVVTJLBu
NBULBLFTLVTFTFUFOEVTi7BCSJLVUÛESVLVEu1JMFU
LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOEi5BBTLBTVUVTOPPSUFNPFTu
LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOE7FFEBMJLVLVMUVVSJUVUWVTUVT
,MBBSB7ÅJLPHB

OPWLMKBLVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOEMBTUFUFBUFS5FBUSJLF
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5ÚÚUPBE
OPWLM
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MJOOBSBBNBUVLPHVT"JSJ(BJMJUJNBUFSKBMJUSÛLL
HÛNOBBTJVNJT 1VJFTUFF ,SJTUJJOB1BKP
i5BBTLBTVUVTNPFTu
HÛNOBBTJVNJT 1VJFTUFF &OFMJ-VUT
i.JOBGPUPHSBBG NJOBNPEFMMu
MJOOBSBBNBUVLPHVT.BSHVT,JJTi1JOFIPMFu
.BULBLFTLVTFT3FUSPNBBMJNJOF5VVMJ1VIWFMJKB
&FSP*KBWPJOFOJHB
LVMUVVSJLFTLVTFT4JOJMJOEKBTFMMFÛNCSVTFTLVOTUJLVV
M×QFUBNJOF BEWFOEJBKBBWBNJOF

"CJMJTFELVOTUJLVVLPSSBMEBNJTFM
)FMMF4BVF .BSJJOB5JJEPS "OOJ*ST .BSHVT3VNQ -JOOBSBBNB
UVLPHV MBTUFBJBE.VSVNVOBKBºOOFTFFO .BULBLFTLVT 5BSUVNBB
.VVTFVN 5BSUVNBB5FSWJTFTQPSEJLFTLVT &MWB-JOOBWBMJUTVT
,PSSBMEBKB,VMUVVSJLFTLVT4JOJMJOE

