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Mõõdame oma valla hariduse tervist
Päivi Märjamaa,
Puhja Gümnaasium direktor
Riin Massur,
Puhja Gümnaasiumi õppejuht

Haridust ja kooli võib mõõta ja
mõõdetaksegi õige mitmel moel, parimaks mõõdupuuks on aga kindlasti õpilaste, lapsevanemate, õpetajate
rahulolu kooliga.
Üks asi, mida inimene ehk kõige
rohkem märkab, on koolivõrgu
korrastamine, ehk see, et meie senine gümnaasium muutub 2017.
aasta sügisest põhikooliks. Vähem
paistab silma õpetuse sisu muutumine. Selline muutus toimubki
visalt, aga päev-päevalt rohkem
teeme me koolis sees tööd loovuse,
ettevõtlikkuse ja teiste ülekantavate
oskuste arendamisega.
Paralleelselt ainealaste teadmiste
õpetamisega lõimusid õpetajate
eestvedamisel teadmised ka aineüleselt: I kooliastmel olid põnevad
kohtumised Hullu Teadlasega, II
ja III kooliastmes toimus edukaid
aineüleseid projekte loodusainete,
digiõpetuse, eesti keele, ajaloo ja
kunstiõpetuse õpetajate koostöös.
Lisaks said õpilased end proovile
panna võistlustel ja olümpiaadidel.
Silmapaistvaid tulemusi saavutati
vabariiklikul tasemel Nutispordis
ja Matetalgutel ning maakondlikul
tasemel vene keeles, esmaabivõistlusel Karvik, luulekonkursil Mina
ja meri, õppemängus Koolipingist
õue. Erilist rahulolu tundsime VIII
klassi loovtööde kaitsmisel, sest
tööde teemad, tase ja kaitsmisprotsess olid veenvad ja nauditavad.

Puhja Gümnaasiumi lõpetajad 2017
Henri Kipper (kuldmedal), Karlis Jõeste (kuldmedal), Elina Kaasik (kuldmedal), Anette
Maalmann, Janek Platonov, Kristo Selleke, Raido Vorobjovski. Klassijuhataja Ruth Luts.

Puhja Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad 2017
Regina Kuznetsova, Vasily Chilaya, Martin Kirpu, Rainis Kollina, Heneli Kopli,
Jan-Eric Lauri, Maarja Neeme, Indra Neltsas, Deven Pukki, Riin Rehme,
Marleen Reminnõi, Armen Räis, Mathias Vaard, Reili Vulff.
Klassijuhataja Mairi Puurits.
Fotode autor on Tiina Villako.
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Õppetööd mitmekesistasid huvitavad
ettevõtmised ja projektid:

Puhja Gümnaasiumi meistrivõistlused;

• õppeprogrammid Saadjärvele ja
Jääaja Keskusesse, Eesti Põllumajandusmuuseumisse,
Järvemuuseumisse, Tartu Ettevõtluslinnakusse, RMK loodusprogrammid Kiidjärvele ja Elistverre. Kooli tõid oma
õppeprogrammid SA Tartu Kiirabi,
Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Politseimuuseum, Tartu Ajaloomuuseum
ja Tartu Rajaleidja Keskus;

• robootikaring ja osalemine võistlustel

• silmaringi avardasid põnevad lektorid kodukohast, ametiasutustest
ja erasektorist;
• klasside teatrikülatused ja õppekäigud Viljandisse, Pokumaale,
Rakverre, Tallinnasse ja Riiga;
• külalisesinejad Karijärve Keelpilliansamblist, Konguta Koolist, Räpina Ühisgümnaasiumist;
• traditsioonilised üritused: Kavilda matkamäng, õpetajate päev,
karjääripäev, isadepäev, jõulupidu, stiilinädal, vabariigi aastapäev,
emakeelepäev, jüripäeva jooksud,
playback, jalgrattamatk ja klaveriklassi kontserdid;
• tuntud headuses tervist edendavad koolitused, õppekäigud ja
laagrid. Õpilaste vaieldamatud
lemmikud on II kooliastme talilaager Piiril, VI klasside KEAT laager
ja sellel aastal lisandunud toimetulekulaager VIII klassi õpilastele
Palupõhjas;
• osalemine noorte laulupeo “Mina
jään” protsessis, mille tulemusena
pääsesid laulupeole meie kooli mudilaskoor ja lastekoor.
Traditsiooniliste sündmuste ritta
tõid värvi ja põnevust ka mitmed
uued algatused:
• kodutütarde rühma taasloomine;
• ülekooliline luulekonkurss, mille
teema sel aastal oli Mina ja meri;
• tütarlaste tantsurühma tegutsemine ja osalemine Tartu võimlemispeol Õnnetunne;
• füüsilist aktiivsust toetavad üritused - spordipäev Terve Eesti eest,
orienteerumisnädal, ainealane projekt Poisid ja püramiidid, korvpallivõistlus Puhja kooli täpseim käsi,

• vanematekogu eestvedamisel toimunud kogukonda hoogsalt kaasa
haaranud kadrilaat ja vastlapäeva
tähistamine;
• vilistlaskogu loomine, mis toetas
Puhja hariduselu 330. aastapäeva
korraldamist.
Oleme oma eesmärgiks seadnud hinnata õppijate, lapsevanemate ja õpetajate rahulolu hariduse eri aspektidega
- kuidas vastavad õppe sisu ja saavutatud tulemused ootustele, kuidas toetab
meie kool elukestvaks õppeks vajalikke
oskusi ja hoiakuid, milline on tagasiside õpikeskkonna, sotsiaalsete suhete ja
tugiteenuste kohta. Selline hindamine
võimaldab meil märgata oma tugevusi
ja arendamist vajavaid külgi.
Õpilastele, vanematele ja õpetajatele saadetud rahuloluküsitlused andsid meile tagasi 114 vastust. Vastuseid
võiks tegelikult rohkemgi olla, kui igaüks meist usuks, et just tema vastus tähendab kooli edasise käekäigu huvides
palju.
Vastused andsid meile teada, et liigutame infot õigetes kanalites, arenguruumi on selles, kui aegsasti teavet välja
anda. Samuti saime teada, et üldises
plaanis on huvigrupid õppekeskkonna, õppe kvaliteedi, õpetajate pädevuse ja õpilaste toetamisega koolis rahul,
tähelepanu võiksime rohkem pöörata
erihuvidega lastele ja anda neile võimalusi osaleda aineringides. Õppekeskkonna sõbralikumaks ning mugavamaks muutmise kohta tehti siiski
päris palju huvitavaid ettepanekuid.
Huvitegevus kui niisugune on tekitanud palju aastaid pingeid just seetõttu,
et hajaasustuses elavate perede lapsed
ei pääse nii lihtsalt trennidesse-ringidesse ja valikut on jätkuvalt rohkem
spordiharrastajatel. Püüame võimalusi
laiendada, aga huviliste hulk seab siinkohal ka koolile teatud piirid.
Toitlustamine sai õpilastelt ja vanematelt hulgaliselt kiidusõnu. Ja õigustatult
- hommikupuder, rikkalik lõuna ja pikapäevarühma eine on maitsvad, värskelt valmistatud ja õpilastest sööjatele

tasuta. Kõigele lisaks kasutame koolitoidu valmistamisel võimalikult palju
kohalikku toorainet. Tervist edendava
koolina peame oma menüül loomulikult jätkuvalt silma peal hoidma ja
seda pidevalt arendama ning värskendama.
Huvigruppide rahulolu kõrval on väga
oluline kooli kui organisatsiooni tervis
ja areng, et kanda ühiseid väärtusi ja tegutseda üksmeelses meeskonnas. Seda
eesmärki silmas pidades alustasime
õppeaastat Säänikul ja veetsime meeleoluka jõuluõhtu Vapramäel. Külastasime Laulupeomuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi, Ugala Teatrit ja ERSO
kontserti. Meiega on oma teadmisi ja
kogemusi jaganud tunnustatud koolitajad Aune Past ja Anzori Barkalaja
ning haridusmaastikul eripäraga silma
hakanud koolid. Käisime uudistamas
Konguta, Hansa, Randevere ja Järveküla Kooli. Koostööd õppisime ja praktiseerisime sellel aastal õpiringides.
Selleks läbiti Haridusuuenduskeskuse
toel õpikogukondade koolitusmoodul, augustis ootab ees meekonnatreening. Oma kooli edulugusid jagasime
Pärnumaa koolijuhtidega ning Tartus
õpikogukondade foorumil Kuidas õpetajad õpivad?
Olemegi õppeaastaga peaaegu ühele
poole saanud. Tundub, et haridus on
päris hea tervise juures ja valmis kasvamiseks ning arenemiseks.
Enne 31. augustit, mil aastaring koolis
tegelikult otsa saab, peame teostama
veel rida toiminguid, mis vajalikud selleks, et alustada sügisest täieõigusliku
põhikoolina. Küsisime algatuseks õpilastelt, vanematelt ja õpetajatelt arvamust uue kooli nime osas. Uude põhimäärusesse saime vastajate ülekaaluka
arvamuse kohaselt nimeks kirjutada
Puhja Kool.
Veel ametliku nimega Puhja Gümnaasiumi uksest aga astusid Jaanipäeva eel
välja 7 gümnaasiumilõpetajat ja 14 põhikoolilõpetajat. Soovime neile kõike
head ja loodame, et keegi meie lõpetajatest kodukoolile võõraks ei jää!
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Jaanika Liblik,
vallasekretär
Puhja Vallavolikogu istung toimus
28. juunil 2017. a
Vallavolikogu istungil võeti vastu alljärgnevad otsused ja määrused:
Otsus nr 20 Lasteaiaõpetajate töötasu
alammäär
Otsusega kinnitati alates 1. septembrist 2017 Puhja Lasteaed Pääsusilm
lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks 840 eurot.
Otsus nr 21 Reku sadamaala detailplaneeringu kehtestamine
Otsusega kehtestati Reku sadamaala
detailplaneering (koostaja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, 2017).
Otsus nr 22 Puhja valla Ulila aleviku
Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi
lähiala) detailplaneeringu (DP) vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine
Otsusega võeti vastu Inseneribüroo
Urmas Nugin OÜ poolt koostatud
„Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneering“ ning
see suunati avalikule väljapanekule.
Detailplaneeringu väljapanek toimub
19. juuli kuni 18. august 2017. Väljapa-

neku kohtadeks on Puhja vallamaja,
Ulila Keskus ja Puhja valla veebileht
www.puhja.ee. Avalik arutelu toimub
23. augustil 2017 kell 17.00 Ulila Keskuses
Otsus nr 23 Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 muutmise algatamine
Otsusega algatati Puhja Vallavolikogu 27. veebruari 2017 määrusega nr
2 „Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava
aastateks 2017–2026 kinnitamine“ kinnitatud Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 muutmine.
Määrus nr 7 Puhja Kooli põhimäärus
Määrusega kehtestati Puhja Kooli põhimäärus uues redaktsioonis jõustumisajaga 1. september 2017.
Puhja Vallavolikogu 27. veebruari
2015 otsusega nr 8 otsustati korraldada 2017/2018 õppeaastaks ümber Puhja Gümnaasium. Ümberkorraldamise
tulemusel lõpetab Puhja Gümnaasium õppe korraldamise gümnaasiumiosas ning selle tõttu vajas muutmist
õppeasutuse kehtiv põhimäärus.
Istungil toimus arutelu mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordi-

Reku sadamaala
detailplaneeringu
kehtestamine
Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 21
kehtestati Reku sadamaala detailplaneering vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud
töö nr IB43/2017. Detailplaneeringu eesmärgiks on
muuta kehtivat Reku sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sadamaalal ning selle lähiümbruse osas: rajada Emajõe kaldapiirkonda,
Rekule, kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam
ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna kasvanud vajadustest. Moodustatakse kaks krunti:
•
Pos 1, krunt pindalaga 22333 m2 - sadama
maa sihtotstarve 45 % ulatuses, liiklemiseks ja transpordiks tee ja tänava maa-ala 10 % ulatuses ning
ülejäänud maa-alale virgestusmaa sihtotstarve 45
% ulatuses. Krundile on määratud 3 hoonestusala.

keskus asutamisel osalemisest ja Puhja
piirkonnakogu moodustamisest. Vallavanem Priit Pramann andis ülevaate
vallavalitsuse ja valla ametnike tegevusest istungitevahelisel perioodil.
Puhja Vallavalitsuse istungid
toimusid 1., 13., 21., 26. ja 29. juunil.
Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktide terviktekstidega saab tutvuda
kodulehel www.puhja.ee dokumendiregistris Amphora, määrused avaldatakse ka
Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.

Teade
Puhja Vallavalitsus on 05.07.–
18.07.2017 kollektiivpuhkusel ning
vastuvõttu ei toimu.
Sotsiaalnõunik Milvi Sepp võtab
elanikke kollektiivpuhkuse ajal
vastu 18.07.2017 kell 8.00-16.30.
Sünde ja surmasid on võimalik registreerida Tartu Maavalitsuse rahvastikutoimingute talituses, Tiigi
tn 12.
Kontakt: vallavanem Priit
Pramann, tel 522 1454.
Puhja Vallavalitsus

Planeeringuga nähakse ette ajaloolise Reku parvevahimaja taastamine (hoonestusala 1), paadikuuri
(hoonestusala 2) ning sadamakapteni hoone (hoonestusala 3) rajamine. Hoonetes toimub vajadusel
ujuvpaadisildade talvine hoid ning hoonestusala
3 on planeeritud ka reisijate teenindamise funktsioon. Krundile on planeeritud sadama akvatoorium
veesõidukite hoidmiseks, mis on Emajõega ühendatud 20 m laiuse kanali kaudu, lisaks sildusmisrajatised, paadisillad ja sadama tehnorajatised.
•
Pos 2 krundi (2086 m2) sihtotstarbeks määratakse transpordimaa 100%.
Planeering on enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse kohaselt menetletud. Kuna planeering ei
ole üldplaneeringut muutev, siis järelvalvet ei teostata.
Avalik juurdepääs detailplaneeringu kehtestamise
korraldusele on Puhja valla dokumendiregistris.
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Laulupeokogemus muudab elu
Päivi Märjamaa,
Puhja Gümnaasiumi direktor
Koolilood saadavad meid tegelikult
kogu meie elu. Iga inimese kooliajas
on märgilisi sündmusi, mis omandavad erilise sära alles siis, kui nad
jäävad meist teatud ajalisse kaugusesse. Laulupidu, eriti debüüt
lauljana juba esimestes klassides,
on päris kindlasti võimsa emotsiooni tekitaja, mis niisama kergesti ei
unune.
Ettevalmistus laulupeoprotsessiks
sai alguse tegelikult päris ammu.
Kaugelt enne, kui laululapsed seda
ise tajusid, olid õpetajad oma peades plaanid ja kavad juba süsteemi
ajanud ning mõtetes arvutanud kui
mitu tundi ideaalseks soorituseks
veel kevadeks puudu jääb…
Laulupeo kadalipp viis mõnevõrra
stressi nii koorijuhid, aineõpetajad
kui ka klassijuhatajad. Tõenäoliselt
tundsid sundi ja survet ka lauljad
ise. Kuigi meie kooli mõlemad koorid pääsesid laulupeole, oli teekond
sinna siiski suur pingutus. Tihe sõel
ja suur soov laulukaare alla saada
tekitasid kevadtalvel nii mõnigi
kord koolis olukordi, kus õpilastelõpetajatel tuli ka ainetund või hoopiski nädalavahetus tuua ohvriks
laulupeo altarile.
Raske repertuaar, karm žürii ettelaulmisel ja pidev närvipinge sobivate harjutusaegade leidmiseks
ning noorte lauljate motiveerimiseks on vaid mõned kõrged, kuid
ületatud tõkked suure rahvapeo
pühendunud ettevalmistusprotsessis.
Meie kooli laulupeole pääsemise
lõpp oli ilmselgelt õnnelik, seega
jääb pingutusest tore mälestus ja
lootus, et suur pidu aitas leevendada kurvilist teekonda.
XII laste- ja noorte laulupeol “Mina
jään” osales kokku pea 40 000 last,
noort ja täiskasvanut. Nende hulgas ligi poolsada mudilaskoori ja

Puhja Gümnaasiumi lastekoor. Foto autor Riin Massur.

Puhja Gümnaasiumi mudilaskoor. Foto autor Riin Massur.

Rongkäigu ootuses. Foto autor Rasmus Uibokand.

lastekoori lauljat Puhja Gümnaasiumist.
Ilm ei soosinud meie laulupeoliste
prooviperioodi Tallinnas ja laululapsed, õpetajad ja lastevanemate
tugigrupp said külma, vihma ja
tuult päris tõsiseltvõetavas koguses.
See-eest rongkäik ja pidu ise tekitasid täieliku õnnetunde - esinejad ja
pealtvaatajad olid terviketenduses

kõik ühtmoodi osalejad. Sest õige
laulupeo tunne tekkis ikka siis kui
kõnniteed ja lauluväljak oli rahvast
tulvil.
Tunnustame oma muusikaõpetajaid, kes seisavad jätkuvalt selle
eest, et Puhjas oleks alles koorikultuur, oleme uhked oma laululaste
üle ja täname kõiki protsessis osalenud vanemaid ning õpetajaid.
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Meenutame tänutundes – Jaan Naarits (10.02.1925 – 26.05.2015)
Eve Naarits, tütar

Jaan Naarits.

Jaan Naaritsa sünnikoht ja lapsepõlvekodu oli Kavilda vallas Puhja
külas. Jaan sündis Sepa talus teise
lapsena. Tal oli vanem õde, kes asus
elama Kanadasse, ja noorem vend,
kes suri 18-aastaselt südamehaigusesse. Nooremas lapseeas mängis ta
tihti õe ja venna, tädi- ja onulaste,
ka mõningate külalastega lähedalasuvas vanaisale kuuluvas Mursa
talus. Õpinguid alustas Järvaküla
2-klassilises Algkoolis ja jätkas Puhja
6-klassilises Algkoolis. Pärast Puhja
kooli lõpetamist õppis edasi Tartus
gümnaasiumis. Sealt läks ta üle Tartu
Elektrotehnikumi, kust oleks saanud
keskhariduse ja inseneri kutse. Kahjuks jäi tehnikum pooleli, kuna Jaan
mobiliseeriti Saksa sõjaväkke. Ta
saadeti õppelaagrisse 7 kilomeetri
kaugusele rindejoonest ja pärast õppust rindele. Ambla juures sattus ta
venelaste kätte vangi ja viidi vangilaagrisse Valgemere kanali taastamistöödele. Vangilaager oli ümbritsetud
traataiaga, tööle viidi konvoi saatel.
Elu seal oli vilets. Riided olid kehvad
ja valitses toidunappus. Mittesuitsetajana vahetas tubaka vastu kaasvangidelt leiba. Edasi viidi ta tööle Karjalasse Žegesa paberivabrikusse ja
sealt hiljem Sillamäele tööpataljoni.
Sillamäelt tööpataljonist põgenes ta
koos paari kaaslasega koju. Jaan varjas end 8 kuud. Uue ülemuse tulles

25 aastat Puhja Vabadussamba taasavamisest (vasakult Urmas Salo, Aarne
Lipping, Jaan Naarits, Leo Mitt, Peeter Lepik, Osvald Salo, Juhan Jaasi).
Fotod perekonna erakogust.

avastati, et Jaan on puudu ja saadeti
emale kutse poja tagasipöördumiseks. Tööpataljoni tagasi tulles küsiti,
miks ta põgenes. Jaan põhjendas põgenemist, kuna maja oli saanud sõja
ajal tabamuse ja ema koos väikese
vennaga tuli abistada. Sõja ajal läks
põlema ka äsjaehitatud Mursa talu
elamu, põledes maani maha. Põgenemise eest anti kolm päeva kartsa.
Kodust pidi Jaan eemal olema 7 aastat. Tagasi tulles ei saanud ta töökohta, elas passita 10 aastat. Kartis oma
„pattude” pärast - Saksa sõjavägi,
põgenemine tööpataljonist, õde välismaal. Lõpuks võimaldati talle tööd
Puhja kolhoosis arveametnikuna.
Normipäeva kohta maksti 9 kopikat ja 700 grammi vilja. Kui Jaan oli
käinud 3 aastat tööl, siis sai ta osta
ülikonna. Passi võtmise vajadus tekkis siis, kui ta tahtis abielluda. Puhja
kolhoos andis talle töötõendi, Jaan
võttis kaasa ka sõjaväepileti ja sai
Elva passilauast passi. Jaan abiellus
Ainu Saarega 1960. aastal. Peres on
kaks last: tütar Eve ja poeg Tiit.
Jaan oli kodukoha patrioot, elas kogu
elu Puhjas. Tõelise isamaalasena võt-

tis ta osa Puhja Vabadussõja samba
taastamisest. Ta oli aktiivne ühiskonnategelane – laulis kirikukooris, seltsimaja segakooris ja meesansamblis,
mängis külakapellis. Oli Puhja kirikukoguduse pikaajaline liige. Musikaalsena laulis ta juba koolieas lastekooris ja mängis kooli õpilasorkestris.
Jaan puhkab Puhja kalmistul.
Heljo Koppel:
Jaani isa oli aktiivne kirikuliige ja
kuulus kiriku nõukokku. Jaani lesk
Ainu on helilooja professor Mart
Saare vennatütar. Jaani tütar Eve on
Puhja kiriku nõukogu liige. Tema tegevust on tunnustatud peapiiskop
Urmas Viilma poolt EELK 100. juubelikonverentsil aukirjaga. Kiriku tegevusest võtavad osa ka Eve abikaasa ja
poeg. Jaani poeg Tiit on ajalooõpetaja ja tuntud mälumängur.
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Puhja valla Ulila
aleviku Ulila tööstus- ja
ettevõtlusala (Teeristi
lähiala) detailplaneeringu
avalikustamise teade
Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 22
võeti vastu Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi
lähiala) detailplaneering.
Planeeringuala asub Ulila aleviku lõunaosas ning
on ca 6,5 ha. Planeeringuala piirneb edelast riigi kõrvalmaanteega, 22110 Ulila-Võllinge tee (kü
60502:003:0027), loodest kohaliku teega, 6050137 Suveaia tee (kü 60502:003:0025 kagust Platsi katastriüksusega (kü 60502:003:0117), kirdesse jääb Ulila suveaed, Suveaia tee 2 (kü 60502:003:0029).
Detailplaneeringu eesmärkideks on planeeringualal ettevõtluskeskkonna arendamiseks maa kruntimine, õigusliku aluse loomine ehitiste ja rajatiste
projekteerimiseks ja nendele juurdepääsu rajamine
ning maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine. Planeeringualale on kavandatud 15 krundi
moodustamine: 12 krunti tootmis- ja ärimaad, üks
teemaa krunt ning kaks tehnorajatiste maad. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise

ettepanekut. Ettepanek maa sihtotstarbe muutmiseks ja sellega kaasnevalt üldplaneeringu muutmiseks tehakse põhjusel, et ka lõunast piirneb maa-ala
tootmismaaga ning asukoht suure maantee ääres
sobib eelkõige tootmisfunktsiooniga hoonete püstitamiseks. Äri- ja tootmishoonete planeerimine annab võimaluse ettevõtluse arendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning selle kaudu ka Puhja valla
elanike tööhõive suurendamiseks ja võimalikuks
perspektiivseks Puhja valla elanike arvu kasvuks.
Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 19.07. –
18.08.2017 Puhja vallavalitsuses (Elva tee 1 Puhja
alevik Puhja vald 61301 Tartu maakond ) tööaegadel vallamajas, Ulila keskuses (Pargi tn 1 Ulila alevik
Puhja vald 61302 Tartumaa) ja valla veebilehel www.
puhja.ee.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond 61301 või e-posti aadressil
vald@puhja.ee detailplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.08.2017
algusega kell 17.00 Ulila keskuses (Pargi tn 1, Ulila
alevik, Puhja vald, Tartumaa 61302)

Puhja kihelkonnapäev
Meelis Külaots, Konguta rahvamaja
juhataja
Haldusreform, Rail Baltica, Läti viinaralli, kallid hinnad, madalad palgad,
terrorism jne. Tuttavad ja ärritust tekitavad teemad meile kõigile. Jälgides
meediat ja suheldes inimestega tekib
ka endal tunne, et äkki oleks vaja olla
ärevuses. Aga ei, ma olen enda jaoks
selgeks mõelnud, mis on oluline, et
hetke segases maailmas saaks elu
maal jätkuda. Mul on idee nagu moes
on öelda. Aga erinevalt poliitikutest,
mina kavatsen seda jagada. Minu
ideesse kuulub kaks sõna - Ole Uhke!
Kutsun üles leidma endas vaimujõudu ja vaatamata meie ümber toimuvale möllule, võtma aeg maha ja otsima
üles endas need väärtused ja traditsioonid, mis on olulised ja mis viivad
elus edasi. Lisaks moodsa kultuurile
tarbimisele peaksime hoidma oma südames teadmist, et oleme eestlased ja

me oleme selle üle uhked. Oleme uhked oma rahvariiete, tantsude, muusika ja sümbolite üle. Arenemiseks (mitte välja suremiseks) on oluline see, et
tuleb ajaga kaasas käia aga seda mitte
lahti öeldes oma juurtest. Siinkohal on
heaks näiteks laulupidudel ja tantsupidudel uute muusikapalade tellimine
noortelt muusikutelt ja tantsude seadmine kaasaegsele rahvamuusikale.
Meil on väga palju kaasaegset rahvamuusikat (Curly Strings, TradAttack!,
Tintura, Metsatöll jne). Oleme uhked
selle üle.
Üks asi on nautida ”lindilt” mängitavaid Vene estraadi eestikeelseid kavereid. Saatjaks ülevoolavalt kepsutavad esinejad ja friikate, grillvorsti ja
magusa lahja alkoholi uim. See kuulub osade suviste pidude juurde ja on
lõõgastuseks väga hea. Siinkohal aga
ei tohiks ära unustada, et toimuvad
ka rahvakultuuri sündmused kuhu
tuleks kohale minna koos laste, vanemate ja vanavanematega kaasas mõni

väike sini-must-valge lipuke.
„Eestlane olla on uhke ja hää“ ütleb
laulurida - aga oleme siis uhked! Teen
siis ise algust.
Olen väga uhke selle üle, et Puhja kihelkonna 620. aastapäeva tähistamisel
sai nautida ilusat eestikeelset laulu,
Eesti rahvatantse ja rahvariideid. Kongutalasena olen selle üle, et Puhja kirikus toimunud kontserdil laulsid Konguta inimesed Puhja ja Rannu koguduse segaansamblis Dionysius, Rannu
lastekooris. Rahvalikke lugusid esitas
perekond Roosaar Karijärvelt, solistina astus üles Heleri Arumets, kontserdi lõpetas Konguta segakoor. Puhja
kooli vilistlasena olen uhke, et koolis
jätkuvalt on tublisid ja andekaid noori
inimesi, kes tegelevad laulmise, tantsimise ja pillimänguga. Lisaks kontserdil esinenud inimestele ja kollektiividele tuleb uhke olla Konguta Koolis
tegutsevatele kooridele ja kandleansamblile. Kõrge lennu ja uhkustunde
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on ära teeninud lauluansambel MESI
ja laulustuudio laululapsed.
Õhtusel rahvakultuuri peol Annikoru
laululaval tantsisid Puhjast segarühm
Opsal, naisrühm Rukkilill, memmede
rühm Sügisõied. Kongutast osalesid
Kavalik, Pihlakobar, Konguta kooli
laste tantsurühm Koogutajad ja rahvamuusikaansambel KoKoKo. Olles
kohal, nautisin iga hetke kontserdist
ja jõudsin arusaamisele, kui olulised
on väikestes maakohtades inimesed,
kes on uhked oma kodumaa ja kultuuri üle. Nad on võtnud kanda koorma, et hoida elus Eesti laulu ning
tantsu ja anda seda edasi järeltulevatele põlvkondadele. Siinkohal suured
tänud kõigile tantsijatele, lauljatele ja
muusikutele, kuid minu eriline austus
ja kummardus kuulub juhendajatele.
Inimestele, kes leiavad endas tahtmist, jõudu ja jonni hoida kollektiive
koos ja motiveerida neid tegutsema
ja arenema. Ärge unustage siis tunda
uhkust selle kõige üle ja väljendada
seda tegijatele.
Noorte laulu- ja tantsupeo järel on
just sobiv rääkida sellest, mis oluline, et 20 aasta pärast oleks meil uhke
elada Eestimaal. Jah, haldusreform
viib paljud senised valdade nimed,
aga seni kuni me ise tahame hoida ja
kanda seda endas ei kao need kuskile.
Valla nimest palju olulisemaks muutuvad külade nimed ja inimesed, kes
neis elavad ja see, kuidas nad seal toimetavad. Eesti vabariigi põhiseaduse
preambul ütleb, et tuleb kõikumatus
usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud
Eesti rahva riikliku enesemääramise
kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis
on rajatud vabadusele, õiglusele ja
õigusele, mis on kaitseks sisemisele
ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende
ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse, keele
ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Igatahes see julgus, otsusekindlus
ja lubaduse “Mina jään” tõestamine
muutis minu arusaama ebakindluse
suhtes tuleviku osas.
Olgem uhked noorte, oma kodukoha,
iseenda ja meie kultuuri üle.
Elagu Eesti!

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis tule osalema

TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu
võimalused ja valikud“
Koolitusel (135 tundi) saad teada enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid
valikuid:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi) - oluline osa on siin eneseanalüüsil.
Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi
kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis mulle sobib ja huvi pakub?
2. Töövestlus (19 tundi, videotreeningu meetodil) - ettevalmistus töövestluseks, olulised
aspektid tööandjaga kontakti loomisel (väljendusoskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine
ja meeskonnatöö.
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi) - tööelu planeerimise
etapid, erinevad rollid kodus ja tööl ning kuidas vastandlikes rollides paremini toime tulla.
4. Tööõigus (16 tundi) - lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine.
5. Arvuti tööotsingul (20 tundi) - interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks

ja

enesearenguvõimaluste loomiseks, kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.

6. Tööklubi (30 tundi) - toimuvad loengud, harjutused ja arutelud erinevatel teemadel: CV,
motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, parim viis leida sobiv töö jne.
Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist. Võimalus on osaleda tööpraktikal, mis on konkreetses ettevõttes juhendaja toel
töötamine.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta on 6.09.2017 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
Tel: 52 654 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3, II korrusel, Antoniuse õue maja

Labidar OÜ tegevusalad:
• muruplatside korrashoid
• pikka aega hooldamata/ebatasaste platside korrastamine
• kändude väljajuurimine ja okste purustamine
• väiksemate põldude ja platside freesimine
• kaevetööd
• planeerimine
Võta meiega ühendust telefonil 53 35 91 29 või e-maili teel info@labidar.ee
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JUULIKUU ÕNNESOOVID
96 TŠORI HASSANOV
92 HELJO-MELANIE OJAMAA
86 KALEV NIGUL
85 ZOYA KORZOVA
85 INGRID ELKEN
84 MAIRE POLAKESE
82 LEO MITT
82 OSVALD LEMBERG
82 LAINE LINT
81 ENNO PÜTTSEPP
75 AVO KRÜNVALD
70 MARVE PÄHN
70 LEMBIT METSVA

22.07.
20.07.
21.07.
13.07.
18.07.
29.07.
10.07.
11.07.
13.07.
19.07.
06.07.
21.07.
25.07.

RIDAKÜLA
PUHJA ALEVIK
ULILA ALEVIK
ULILA ALEVIK
TEILMA KÜLA
ULILA ALEVIK
MÄESELJA KÜLA
VÕLLINGE KÜLA
PUHJA ALEVIK
KAIMI KÜLA
PUHJA ALEVIK
PUHJA ALEVIK
RÄMSI KÜLA

AUGUSTIKUU ÕNNESOOVID
93 ENDLA KAUTS
88 ILSE RAUDSEPP
86 AFRA TENSING
84 MIRALDA PLESKOVSKAJA
84 MAIE JURAK
83 VLADIMIR VAHTER
82 HELMUT POOLAKESE
82 NIINA VINOGRADOVA
82 ÜLLE-REET PEEDO
82 ROSALIA HOKKANEN
82 VAIKE TOBRELUTS
81 SIIRI METSIK
80 AINU NAARITS
80 VIRVE VAINER
80 VIKTOR KISELEV
80 ENDLA KESA
75 LINDA GOTTLOB
75 LUDMILLA GUL
75 EHA UIBOUPIN
70 IRINA NIKULNIKOVA
70 NATALIA GERING
70 VOLDEMAR KOLGA
70 LIIVI MÄNNISTE
70 MATI KALA
70 EVI KAAVISTE

22.08.
PUHJA ALEVIK
11.08.
PORIKÜLA
22.08.
RÄMSI KÜLA
04.08.
ULILA ALEVIK
20.08.
PUHJA ALEVIK
15.08.
ULILA ALEVIK
04.08.
RÄMSI KÜLA
05.08.
ULILA ALEVIK
16.08.
PUHJA ALEVIK
24.08.
ULILA ALEVIK
29.08.
ULILA ALEVIK
03.08.
PUHJA ALEVIK
09.08.
PUHJA ALEVIK
10.08.
PUHJA ALEVIK
14.08.
PUHJA ALEVIK
20.08. TÄNNASSILMA KÜLA
08.08.
PUHJA ALEVIK
13.08.
RÄMSI KÜLA
28.08.
RÄMSI KÜLA
08.08.
RÄMSI KÜLA
13.08.
RÄMSI KÜLA
20.08.
PUHJA ALEVIK
24.08.
PUHJA ALEVIK
25.08.
PUHJA ALEVIK
26.08.
RÄMSI KÜLA

23. juulil kell 13.00
toimub Puhja kirikus
Karijärve viiuldajate suvekooli

GALAKONTSERT

Esinevad Karijärve Keelpilliorkester ja solistid

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

MÄLESTAME
Osvald Mehine 28.01.1931 – 04.06.2017

PUHJA VALLA LEHT

Väljaandja: Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsus
vald@puhja.ee, tel 730 0641
Toimetaja: Heiki Rokka, toimetaja@puhja.ee
Tel 514 8080
Trükk ja küljendus: OÜ Tarmest
Trükiarv: 1050
Lehe kaastööde esitamise tähtaeg on kuu viimane tööpäev.
Leht avaldatakse ka valla kodulehel www.puhja.ee

