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Võnnus mängis Eesti male paremik!
Tartumaal Võnnu vallas, Võnnu Kultuurimajas toimus
16.02.2014 Eesti Male Toetusühingu, Tartu Spordiseltsi
„Kalev” ja Võnnu Spordiklubi eestvedamisel neljas
kiirmaleturniir „Võnnu Nipernaadi”. Osales 74 maletajat
vanuses 6-81 aastat. „Võnnu Nipernaadi” kuulub Eesti Male
Toetusühingu 19 osavõistlusest koosnevasse „Kodumasinate”
malemängusarja.

Parim Võnnu noor Karel Kaldjärv ja
Ergo Kaldjärv, kes oli parim kohalik mängija.

Sarja koondauhinnaraha on 4000€. „Võnnu Nipernaadi”
auhinnafond oli 400€. Võnnu osavõistluse võitis suurmeister
Igor Švõrjov (7 punkti 8-st võimalikust), kelle auhinnaraha oli
100€ kohalike ettevõtjate toel. Teiseks tuli suurmeister
Aleksandr Volodin (7 p) kolmandaks Jüri Krupenski (6,5 p).
Parim naismängija oli Tatjana Fomina 5,5 p, 9. koht),
lootustandvaim noor Dimitri Petrov (6 p, 7.). Marek Kolk,
turniiri peakohtunik, koos abikohtuniku Sten Kaselaga,
jälgisid mängu.
Turniiril levis ka tänavu jaanuarist ilmuv ajaleht „Eesti
Maleelu”. Seda annab välja Eesti Male Toetusühing (lüh.
EMTÜ) koos Tallinna maleklubiga „Faalanks”. Lehte
tutvustas ja mängis turniiril ka ise „Eesti Maleelu”
peatoimetaja – Tõnu Kalvet (4 p, jagas 31.-44. kohta). Lehe
tegevtoimetaja, ühtlasi EMTÜ juht, meistrikandidaat Margus
Sööt saavutas aga neljanda koha (6,5 p).
„Võnnu Nipernaadil” käiakse mängimas kogu Eestist.

Tallinnast, Tartust, Pärnust, Narvast, kuid tullakse ka piiri
tagant Pihkvast. Turniir ise saab aga teoks tänu aktiivsetele
kohalikele elanikele, kes soovivad oma lastele maleelamust
ning mänguvõimalust. Malemäng on Võnnus au sees juba neli
viimast aastat. Nii koolis kui lasteaias on malering.
Kultuurimajas käib koos maleklubi. Tänavusel „Nipernaadil”
osales ligi kümme kohalikku maletajat, kes on aasta otsa
tublisti harjutanud, et katsuda jõudu Eesti maletippudega.
Tänavusel turniiril oli kohal kaks suurmeistrit ja rohkesti
maletajaid Eesti paremikust. Võnnu parim on täna Ergo
Kaldjärv Võnnu Spordiklubist, kes on mees ka korraldustöö
taga. Kodust malevaimustust näitab ilmekalt ka Ergo poja
Kareli edu – ta oli parim väike võnnukas.
Neli aastat järjepidevat tegutsemist on veennud ka kohalikku
omavalitsust ning ettevõtjaid, et tegemist on erilise
sündmusega nii Võnnu valla kui kogu piirkonna jaoks.
Turniiri toetajate hulgas on peaaegu kõik Võnnu suuremad
ettevõtjad, eriti täname aga Avi Puutöökoda nii meenete kui
vastupidavate laudade-toolide eest. Võime uhke olla sel aastal
Võnnu kogukonna aktiivsuse üle. Võnnu naised
Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa jaoskonnast küpsetasid
maletajatele magustoiduks ligi 300 muffinit.
Maletajate hinnang turniiri korraldajatele oli kõrge. Kiideti
meie korraldustööd, häid tingimusi ning kaasaelajaid. Tõesti
oli tore, et sel aastal oli mitmeid pealtvaatajaid ja oma
lähedaste toetajaid. Kõik muffinid söödi ära ja hernesuppi
kiideti taevani. Täname ka Võnnu noorteaktiivi, kes aitas kõik
serveerida ja koristada. Hea on olla uhke nii toredate
tüdrukute üle.
Ja lõpetuseks, nagu ütles üks meie suurtoetaja, T. Virro: „See
sündmus on oluline. Siin saavad lapsed koos suurmeistritega
mängida. Sellistest elamustest aga sünnib terve elu kestev
malepisik!“
Naiste parim, Tatjana Fomina, lausus intervjuus kohalikule
ajalehele: „Vaatasin seda väikest poissi, tal silmad särasid
ning ta oli nii õhinas! Ja ma mõtlesin: kui see üks poisski saab
siit malenakkuse ja kõik need lapsed mängivad malet, malet
siin õpetatakse ning harrastatakse, siis on see kordaläinud
ettevõtmine. Sest need lapsed, kes mängivad malet, no need
on teistmoodi, erilised!“
II ja III koha saanud Volodin ja Krupenski, noored eestivene
poisid, hindasid muhedalt „Võnnu Nipernaadi” taseme
korralikuks. Ootame kõiki malehuvilisi järgmisele
„Nipernaadile” 2015. aasta veebruaris. Kajastused
maleturniirist aadressil www.vonnukultuur.ee.
Autorid:
Marju
Marga,
Võnnu
Kultuurimaja
kultuur@vonnu.ee, 52 57 058
Tõnu Kalvet, „Eesti Maleelu“ peatoimetaja

direktor,
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Lääniste külaseltsi toimetamistest
Kes on Lääniste küla kodulehe ja ajaveebi jälgijad
(laaniste.blogspot.com), need juba teavad, et sellel aastal,
jaanuari viimasel pühapäeval, toimus Lääniste külasaunas
Lääniste külaseltsi järjekordne üldkoosolek.
Koosoleku sissejuhatuseks tehti ringkäik Lääniste vanas
koolimajas ja kõrvalhoonetes. Nimelt andis Võnnu vallavalitsus
2013. aasta lõpus Lääniste vana koolimaja MTÜ Lääniste
külaseltsile kasutada ja hoida. Lisaks sõlmisime vallaga
kokkuleppe, et MTÜ Võnnu Laulu-ja mänguselts „Lõoke“ saab
kasutamiseks ja oma vanavara hoidmiseks Lääniste koolimajas
oleva korteri neli ruumi. Koosolekul otsustati, et külarahvas aitab
Lõokese seltsil vara ümber kolida. Täpne kuupäev ühistalgute
korraldamiseks tuleb kokku leppida ja tõenäoliselt võiks see
toimuda kunagi märtsis. See looks külaseltsile võimaluse juba sel
kevadel teha algust koolimaja ruumide esmase korrastamise ja
kasutamisega.
Teise koosoleku punktina arutati senise MTÜ Lääniste Külaselts
juhatuse volituste pikendamist. Etteheiteid senisele juhatusele ei
olnud ning otsustatigi pikendada Kertu Rünkorgu ja Argo Terali
volitusi veel kolme aasta võrra.
Kolmandaks kõnelesime külaseltsi 2014. aasta tegevuskavast ja
lähituleviku ettevõtmistest.

otsustati, et sild tuleb rajada kohe. Metsamehed lubasid hankida
sobivad tugipostid ning nädala pärast pühapäeval oligi sillake
valmis. Suur tänu tublidele meestele – Argo Teralile Tõnis
Karkile, Rein Otsale, Urmas Hindriksoole, Mati Lillole ja Kalev
Veidrale! Trepi ehitamise lubasid mehed ette võtta siis, kui lumi
läinud ja maa sulanud.
Külaseltsi juhatus andis teada, et meile tehti ettepanek osaleda
22. veebruaril Võnnu Saunaralli korraldamises. Põhimõtteliselt
saab ju meie sauna kasutada, olgugi, et veevarustus on praegu
vibropumbaga jõest. Me võime ju ikkagi osaleda, sest see oleks
päris hea võimalus tutvustada meie sauna külast väljapoole.
Sellega oldigi nõus.
Edasi panime paika kuupäeva 03.05.2014. mil toimuvad selle
kevadised koristustalgud Lääniste linnamäel ja külaplatsil. Sel
aastal on põhitöödeks koolimaja esise ala korrastamine ning
sügistalvistes tormides koolimaja ümber ning linnamäel
murdunud puude tükeldamine ja lõhkumine. Põhimõtteliselt
peaks talgute käigus kokku saama ka suure jaanilõkke materjali.
Sel aastal toimub 21. juunil Lääniste külaplatsil Võnnu KaeraJaani võistutantsimine, mille korraldamiseks külaseltsilt abi
loodetakse. Samal õhtul on suur simman, mis on ühtlasi ka
Võnnu valla jaanipeoks.
Kertu Rünkorg, Lääniste Külaselts

Lääniste külasaun on täiesti toimiv saun. Selleks et saunamehel mugavam
oleks,võiks muidugi veevarustust pisut ümber teha (25.01.2014).

Juba möödunud sügisel sai arutatud, et kui jõgi jäätub peaks
Lääniste külasauna alla jõkke rajama väikese ujumissilla ja
saunast ujumissillani viiva trepi. Nüüd, kui lõpuks jää tuli,

Lääniste küla mehed ehitavad paadisilda. Pildile jäid: (vasakult paremale) Mati
Lillo, Argo Teral, Tõnis Karki, Kalev Veider ja Rein Otsa (02.02.2014).

Tartus avas sügisel uksed sotsiaalne ettevõte Uuskasutuskeskus aadressil Riia 11
Tartus avas sügisel uksed sotsiaalne ettevõte Uuskasutuskeskus,
mille eesmärk on saata asjad ringlusesse muuta uus- ja
taaskasutamine lihtsasti kättesaadavaks kõikidele Eesti
inimestele.
Mis on uuskasutus? Uuskasutus on asjade korduvkasutamine või
kasutatud asjale uue väärtuse ja kasutuseesmärgi andmine. Kui
taaskasutuse puhul peetakse eelkõige silmas pakendite, paberi ja
muude
esemete
ümbertöötlemist
toormaterjaliks,
siis
uuskastususe eesmärk on asja kasutusaja pikendamine või tema
väärtuse suurendamine.
Uuskasutuskeskus tegeleb uuskasutuse edendamisega eelkõige
kahel viisil: suunab puhtad ja kasutuskõlblikud asjad uuesti
ringlusesse ning otsib võimalusi, et vanale asja uus elu anda.
Uuskasutuskeskusesse saab annetada oma seisma jäänud, kuid
siiski
veel
kasutuskõlblikud,
puhtad
ja
terved
majapidamisesemed nagu mööbel, kodutehnika, riided,
raamatud, nõud, mänguasjad jne. Neid asju saavad inimesed ka
soodsa hinna eest ostma tulla.

Teistest kasutatud asjadega kauplevatest poodidest eristab
Uuskasutuskeskust see, et ringlusse saadetav kaup pärineb ainult
Eesti inimestelt, neid ei tooda mujalt sisse.
Uuskasutuskeskuse kauplustes realiseeritakse müügi kaudu
umbes 20-30 protsenti annetatud asjadest, ülejäänud annetatakse
kas koostööpartnerite kaudu abivajajatele, või pakutakse
materjaliks käsitöölistele ja teatritele. Täielikult isemajandava
MTÜ-na peab Uuskasutuskeskus end müügist saadud tuludega
ülal ning kasutab kasumi uute kaupluste avamiseks Eestis, ikka
selleks, et kõikidel inimestel oleks võimalus oma liigne asi ära
anda ning ka teise ringi asju osta. Nüüd on ka Tartumaa elanikel
see võimalus olemas.
Kord kuus on Tartu Uuskasutuskeskuses sooduspäevad, kus kõik
riided, jalanõud ja kotid maksvad 1 euro ja mööbel, mänguasjad,
raamatud ning tehnika on poole võrra alla hinnatud. Ikka selleks,
et võimalikult palju asju leiaks tee uude kodusse.
MTÜ Uuskasutus, www.uuskasutus.ee
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PERSOONILUGU: Katrin Sari, Võnnu valla
sotsiaalnõunik
Katrin räägi endast...
Kus oled sündinud, kasvanud ja õppinud? Millega tegeled
vabal ajal?
Sündisin ma ühel kaunil kevadpäeval 1967.aastal Tallinnas.
Kogu oma senise elu olen elanud põhjarannikul, varases
lapsepõlves Kallaveres ja seejärel Viimsis. Lahutamatuteks
mõtte- ja mängukaaslasteks olid tuhandepalgeline meri,
maalilised päikseloojangud, karge meretuul ja kõrvulukustav
kajakakisa.
Gümnaasiumihariduse sain Viimsi Keskkoolis, järgnevalt
omandasin koka ning seejärel puhvetipidaja eriala. Nendes
ametites oli võimalus ka leiba teenida maineka Gloria omaniku
Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanovi käe all.
Mis on sinu õpitud eriala, miks just sotsiaalvaldkond?
Olen olnud 28 tööaasta jooksul erinevates ametites tellerina,
poemüüjana, massöörina, pagarina, lambakarjusena. Erikursustel
omandasin reikimeistri oskused ja erinevate massaažiliikide
võtted. Olnud kahes pikas, katsumusterohkes ja samas õnnelikus
kooselusuhtes ning kasvatanud üles poja. 20 aastane poeg õpib
praegu merekoolis ja unistab saada mereväeohvitseriks. Mina
kuuulun
aastast
2010
Kaitseliidu
eriorganisatsiooni
Naiskodukaitse, kus omandan hetkel parameediku teadmisi ja
oskusi. Olen seal olnud revisjonikomisjoni liige ja aseesinaine.
Vaadates ajas tagasi oma tegevustele, olid kõik minu
ettevõtmised ajendatud inimese ürgvajadusest ja tunnusest
millisteks on hoolivus ning teiste aitamise ja teenimise vajadus.
Ja kõik ikka selleks et ise areneda ja täiuse poole tõusta. Et
eelöelduga täisteadlikult ehk akadeemilisedukalt toime tulla, viis
tee mind õpingutele Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste osakonda,
kus omandasin sotsiaalpedagoogi eriala.
Miks
otsustasid
sotsiaalnõunikuks?

kandideerida

Võnnu

valla

Omandanud bakalaureuse diplomi olin küsimuse ees, kuidas
tulemuslikult jätkata. Kas jääda pealinna valitud erialal ennast
ühena tuhandetest teostama või otsida väiksem koht suurema
iseseisvuse ja vastutusega. Koht, kus võimalik tegeleda
iseseisvalt erinevate inimgruppide ja nende probleemidega, läbi
ülesandepaljususe
saada selgust sotsiaalvaldkonnast kui
tervikust ning läbi pühendumise
panustada kogukonna
arengusse. Otsust mõjutas ka ammune unistus rajada oma kodu
pealinnakärast eemale, tutvuda uute inimestega ja panna ennast
proovile kohas, kuhu mu jalg pole varem astunud.
Oled siin elanud mõnda aega, milline tundub Võnnu elu
väljastpoolt tulnule?
Ligi pool aastat elu Võnnus ei ole hetkekski sundinud kahetsema
tehtud otsust.

Olen iga päev õppinud midagi uut, ületanud iseennast ja
vaimustunud jätkuvalt elu lihtsuse ja inimloomuse keerukuse üle.
Olen loojale tänulik olulise ametikandjana kogukonda teenida
saanud päevade eest, mis andsid mulle endast teada saada seda,
millest seni polnud aimugi.
Mis Võnnu elus meeldib, mis on kitsaskohad?
Võõra sisserännanuna ning olles elanud ja suhelnud erinevate
indiviidide ja kogukondadega näen ma Võnnu suurima
kitsaskohana kogukonna ühtsuse puudumist. Asukohas petsiifika
tunnustest lähtudes, millisteks on
keskustest eemalolu,
töökohtade nappus, vaba aja tegevuste mitmekesisuse
puudumine jne, oleks äärmiselt vajalik kogukonna suurem
ühtehoidmine ja seda eelkõige läbi ühisettevõtmiste, mis oleks
oluliseks tingimuseks veelgi sõbralikuma ja tervema ühiskonna
loomiseks ja noorte siiajäämise eelduse. Tugeva kogukonna
tekkimisel ja toimimisel polekski sotsiaaltöötajat enam tarvis,
sest naaber valvab naabri lapsi ja mitme peale saab ka vanur
hoitud ja hooldatud. Selline oleks siis tuleviku ideaalühiskond,
mis nii ilmvõimatuna ei tundugi. Alustaks kasvõi tõhusa
naabrivalve sisseseadmisest, kusjuures kuritegevuse puudumisel
võikski ju valvata naabri toimetulekut.
Olen oma loomult viikinglik maailmaparandaja, kes kannab
endas ühiskonna harmoonia ja isetoimimise kuulutust, mille
aluseks on piisav hulk ühtsetele eesmärkidele orienteeritud
seltskonda, kelledes on küllaldane kogus vääramatut usku,
piiramatut loovust ja vankumatut tahet saavutada saavutamatut.
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VÕNNU KESKKOOLI TEGEMISED:
Rahatarkuse päev
Eesti rahval on palju vanasõnu rahast ja varakusest. Üks väidab,
et raha paneb rattad käima ja teine, et rahulolu on rohkem väärt
kui rikkus. Kuldse vastuse leidmiseks võiks arutama jäädagi.
Meie valisime selle päeva motoks ühe tarkuseteradest: raha ei
hoia meest, kui mees raha ei hoia.
7. veebruaril tuli meile külla Võnnu koolis oma kooliteed
alustanud mees Andres Kitter, kelle jaoks finantsmaailma
labürindid ei ole enam keerdkäigud, vaid selgete reeglite
arvestamisega seotud tee. Oma pidevalt uueneval teekonnal on
Andres Kitter jõudnud LHV panka. LHV Group on Eesti
kapitalil põhinev pangandusgrupp, mille valdusesse kuuluvad
LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV esindused asuvad
Tallinnas, Tartus, Riias, Vilniuses ja Helsingis. LHV-s töötab üle
180 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 50 000 klienti.
LHV pensionifondidel on üle 115 000 kliendi.Sellesse panka
kutsuti meie külaline tööle möödunud aasta sügisel ja tema
vastutusalasse kuuluvad jaepanganduse turundus, müük ja
klienditeenindus,
arveldus-,
investeerimisja
finantseerimistooted ning äriarendus.
Need kolm tundi, mis tal meie jaoks olid, jäid ilmselgelt
lühikeseks. Jõudsime aimu saada tema tegemistest, tänapäeva
tööturu nõudmistest nendele, kes soovivad ennast pangatööga
siduda ja töömaailma ootustest üldse. Napilt jäi aega praktiliste
näpunäidete jagamiseks, kuidas õppelaenu ja laenuga toime tulla,
kuidas planeerida suuremaid ostusid ja laenu võtmist nendel
puhkudel Usun, et haudvaikselt kuulavad noored olid veidi
ehmunud info hulgast, mida jagati. Seda oli hirmutavalt palju
õpetajategi jaoks.

Selle ala valgustamine väga asjatundliku inimese poolt oli
värskendav ja andis teada, et teadmatuses elamine pole ka just
parim variant.
Jääb veel lisada õpilaste mõtteid, mis on paberile pandud vahetul
kohtumise järel.
- oli suhteliselt kasulik, see andis õpetust, kuidas saaks oma raha
kasulikult säästa
- loeng oli väga kaasahaarav ja põnev
- oli üsna huvitav kuulata rahaasjade kohta endise Võnnu kooli
õpilase suust, ta oskas väga haaravalt jutustada sellest, millega
ise kokku puutub
- kuulaks veel edasi
- veenev ja väga hea esitlus, sisutihe ja mõtlemapanev
- kasulik oli teada saad, milleks on vaja eelarvet
- Eestis on finantskirjaoskajaid u 50%, kirjaoskajaid 99, 8 %,
mugavas
olukorras
inimene
ei
õpi
- kui tahad rikkaks saada, pead väga palju vaeva nägema
-hoida raha kokku on parem kui laenata
-et tööd leida, võib kuluda pool aastat
-inimene
õpib
ainult
ebameeldivas
olukorras
- et kuhugi jõuda, peab palju vaeva nägema
- halb mõte on võtta kiirlaenu
- tark on osta telefon kogudes raha
-kui tahad elus edasi jõuda, pead oma unistused teoks tegema
Saime külaliselt lubaduse taas tulla ja seda tervitati poolehoiuga
R. Saksing - üks asjatundmatu õppija

NATO mäng
Kaitseministeerium, Eesti NATO Ühing ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi kuulutasid Eesti NATO-ga liitumise
10.aastapäeva puhul välja loomekonkursi. Konkursitöö eesmärk
oli välja töötada NATO-teemaline laua-, kaardi-, või digimäng,
mis annaks mängijatele infot NATO ja selle toimimise kohta,
kuid oleks ka huvitav ja kaasahaarav.
Konkursil osales ka Võnnu Keskkooli meeskond oma NATOteemalise lauamänguga. Valmistatud mängu komplekt koosneb
mängulauast (millel on kaart kõigi NATO liikmesriikidega),
küsimustest, üllatuskaartidest ja veel mitmetest komponentidest.
Siiski on mängu põhimõte lihtne - saada kokku NATO.
Mäng käib nii, et alguses on igal mängijal üks riik, millest ta
hakkab moodustama
NATO riikidest oma liitu. Mängu jooksul langevad välja
mängijad, kes satuvad majanduslikesse
raskustesse või nad ei suuda oma liidu riike piisavalt hästi
kaitsta. Seega jääb lõpuks järgi üks
mängija, kelle käes on kõik NATO riigid, sel juhul saigi ta kokku
NATO ning on mängu võitja.
Mängu käigus saavad mängijad panna proovile oma teadmisi
NATO kohta, arendada strateegilise mõtlemise oskust ning
samas majandada rahalise ressursiga. Lisaks on mängus tänu

üllatuskaartide ja kaitserajatiste süsteemile võimalik rakendada
oma liidus kollektiivkaitse põhimõtet, sest liit on tugev ainult
siis, kui selle liikmesriigid teevad koostööd.
“Oleme mängu koostades võtnud võimalikult palju arvesse
uusimaid majanduslikke näitajaid ja
statistikat NATO liikmesriikide kohta ning kohandanud näitajate
proportsioone mängu jaoks sobivamaks, et mäng oleks
võimalikult realistlik ning samas ka kaasahaarav,” kommenteeris
Mihkel Sari - üks mängu autoritest.
Kui
Võnnu
Keskkooli
meeskonna
töö
konkursi
hindamiskomisjonile kõige rohkem meeldib, ootab mängu
autoreid ees reis Brüsselisse NATO peakorterisse ning mängu
ennast
suuremahulisem
tootmine
ning
levitamine
õppematerjalina.
Hetkel on kõigil huvilistel võimalik mänguga tutvuda ning see
ise alla laadida ja välja printida Võnnu Keskkooli õpilasesinduse
kodulehel:
http://opilasesindusvkk.byethost14.com/nato-mang/.
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Tere, Emajõe-Suursoo!
4. ja 5. klass koos oma õpetajatega käis 23. jaanuaril EmajõeSuursoo looduskeskuses õppekäigul. Vaatamata külmale
ilmale oli see väga tore - lapsed olid tublid ja programm väga
köitev. Käisime õues ja otsisime loodusest jälgi, mida jätnud
loomad, linnud ja inimesed, tutvusime slaidiprogrammi abil
jälgedega, mida matkal ei näinud, katsusime Eesti
metsloomade nahkasid, vaatasime jälgede kivistisi ja
õppisime vahet tegema kitse- ja jänesepabulatel.
Eriti tahaks kiita meie vastuvõtjat, giid Liinat, kes sai lastega
suurepäraselt hakkama, leidis neile põnevaid ülesandeid ja
juhtis tähelepanu nii, et lastel tekkis tunne, et nad teadsid
kõiki vastuseid ise. Lisaks suutis ta ka krutskivennad
vahepeal vaikima panna ja neilegi ühe vahva krutski teha tuleb tunnistada, et päris vahva oli vaadata laste nägusid, kui
juhendaja võttis metsloomade väljaheidetega kotikeste
seast "suvalise" koti ja sealt ühe pabula ära sõi. Aitäh talle!
Läheme kindlasti sinna tagasi, kui jälle mõni vahva programm
saadaval on.
4. klassi juhataja Ene Runno
5. klassi õpilaste ühine arvamus oli, et matk EmajõeSuursoos oli huvitav üritus ja läks igati korda. Külma ilma
trotsides mindi sõbraliku giidi juhtimisel rajale rõõmsa meele
ja kiire sammuga. Meid ümbritsev loodus oli hingematavalt
ilus: härmas puud ja sillerdav lumi, kus oli märgata ainult
loomade jälgi. Püüdsime ära arvata, kes neid jälgi teinud oli ja
ennäe, mõned arvamused läksid meil täkke ka. Väga põnev
oli näha kobraste uuristatud auke, mida keegi meist varem
polnud kunagi näinud. Matk õues meeldis meile nii väga, et
kahju oli tagasi hoonesse minna, et hakata seal täitma töölehti
ja vaadata pilte loomade kohta. Aga tegelikult olid need
ülesanded ka huvitavad. Giid kiitis ka meid, et olime hästi
tähele pannud tema juttu ja teadsime õigeid vastuseid. Eriti jäi
talle silma Kuldne Trio – sellise hüüdnime pani ta meie
poistele Karelile, Mariusele ja Martinile, kuna nad paistsid
eriti silma oma entusiasmi poolest.

Foto: http://www.vonnukk.edu.ee/

Pilte saab vaadata: Pildigaleriid > Aasta 2014 > Tere,
Emajõe-Suursoo!

5. klassi juhataja Kersti Aasmäe

Mõned mõtted lastelt:
Melanie Rässa
Mulle meeldis eile kõige rohkem see, et seal oli juttu loomade
karvast ja seal sain proovida kapsast süüa looma moodi.
Gabriel Avi
Seal meeldis mulle vaadata, kuidas kobras Reimo oli tamme
teinud ja kõik suht meeldis.
Mary Angela
Mulle meeldis see kommikott- seal sees olid loomade
pabulad, aga giid oli nende hulka ära peitnud päris
kommidega koti, kust siis endale loomapabula pähe ühe võttis
ja ära sõi. Osavasti vedas meid alt.
Madis Suits
Mulle meeldis vaadata kõike ja klaaspõranda all olid
tsaariaegsed mündid.
Marius Kõivik
Mulle meeldis seal see ,et hakkas külm, seal olid niisama
naljakad kalapildid ...
Martin Roose
Mulle meeldis seal ,et sai nalja ja igal pool oli Reimo
kätetöö..........ja suht külm hakkas ka.
Keitlin Kitsing
Mulle meeldis see, kui õues käies joosta saime ja see, kui ma
vaatasin, kuidas teised kapsast sõid. Õues käies oli äge see, et
jooksime ja et mu juuksed ära külmusid. Awyea!
Maarja-Liis Kaldvee
Mulle meeldis hea giid ja kapsasöömine. See kõik oli väga
lahe.
Merilin Muuga
Mulle meeldis see, kui teised kapsast sõid ilma käteta ja kui
me bussiga sinna läksime ja ära sõitsime ning nägime rebast.
AITÄH RMKle järjekordse tasuta matka eest!!!!!
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KULTUURIUUDISED:
Võnnus elustub taas kino traditsioon!
Võnnu Kultuurimaja lava pealne muutus 7. veebruaril väikseks kinosaaliks. Kui tuled kustusid, hakkas
kõlama filmimuusika ning sein täitus nätiletjatega ekraanil. Peale Ulfsaki ja Nüganeni filmirolle
“Mandariinides”, tõusis publik ja ohkas. Oli emotsioon ja oli vaimustus. Mina olin uhke, et meie seas on
selliseid näitlejaid!
Tahame nüüdsest Võnnus korra kuus pakkuda võimalust väikseks kinoelamuseks. Kuu esimesel või
teisel reedel näitame päeval lastefilmi ning õhtul on oodatud noored ning täiskasvanud vaatama mõnda
head filmi Kinobussi poolt pakutavast filmivalikust.
14. märtsil kell 19 Võnnu Kultuurimajas järgmine kinoõhtu filmiga “Kertu”. Pääse 2€

Võnnu kultuur on asunud koostööle Haaslava ja Mäksa kultuuriga!
Kolme lähivalla kultuuritöötajad on saanud ühise laua taga kokku ja jaganud soovi lähemalt, tihedamalt
ning paremat koostööd teha. Eelkõige on vajalik ühtsustada info jõudmine meie valla inimesteni. Ning
kuna üritusi on palju ja lähiümbruses kindlasti ei saa ega tohi ajaliselt samal ajal sündmusi korraldada,
siis on vajalik üksteise kultuurikalendri tundmaõppimine. Esimene ühise koostöönatoimunud sündmus
oli 22. veebruaril suur vabariigi sünnipäevale pühendatud tantsupidu. Toimus ühine
reklaamikampaania, ette broneeringu korral sai pileti soodsamalt. Järgmine tantsupidu toimub 5. aprillil
Priuse Seltsimajas ja selle peakorraldajaks on siis Haaslava kultuurinõunik. Kõik Võnnu tantsujalad on oodatud Priuse Seltsimajja
tantsutuurile. Kevadine viimane tantsupidu saab toimuma aga 26. aprillil Võnnu Kultuurimajas ja oodata on rock´n rolli stiilis tantsu,
kuhu ootame kõiki kevadisi sünnipäevalisi oma sünnipäeva tähistama. Tantsuga lõpetab kevad-suvine hooaja 21. juunil Lääniste
linnamäel toimuv Võnnu Kaera-Jaani Võistutantsimine.Õhtul simmanil esineb vana ja kuulus ning Eesti muusikaajalukku oma jälje
juba jätnud - ansambel Kukerpillid.

Naistepäevaks laulavad Võnnus rahvamuusikud!
7. mätsi õhtul ootame Võnnu Kultuurimaja saali, imelisele rahvamuusika kontserdile, kõiki kauneid naisi koos kaaslastega. Meile
tulevad külla Tartu noored rahvamuusikud. Tegemist on juba tuntust
kogunud meie maakonna noorte muusikutega ning esinevad nad
ansamblite Sirgutii ja Valendik nimede all. Kontsert kestab 1 h ja on
kõigile tasuta. Kultuurimaja pakub oma külalistele piparmünditeed
ning romantilist õhkkonda. Tulge kuulama noorte rahvamuusikat ning
juhatage sisse romantiline naistepäev.
Ansambel Sirgutii Tartu Heategevuskontserdil 2012

Võnnu noortel võimalus osaleda ansamblite Sirgutii ja Valendik rahvamuusika õpitoas!
Võnnu Kultuurimajas toimub 7. märtsi õhtul rahvamuusika pillide proovimise õpituba. Noortel, alates vanusest 10 kuni 18, on
võimalus tulla kohtuma noorte rahvamuusikutega, kes õpetavad,
lasevad proovida ja juhendavad huvilisi rahvamuusika pillidel.
Muusikud tutvustavad erinevadi pille nagu kitarr, kannel, hiiu
kannel, lõõts jne. Kuna ansamblis Valendik ja Sirgutii mängib
kokku üle 10 inimese, siis on kohal palju muusikuid ja veel rohkem
muusikainstrumente. Pole oluline varasem muusikakogemus. Kõik
noored, kel on huvi ja tahavad kasvõi esmakordselt mingit pilli
proovida, on teretulnud.
Muusika õppituppa tuleb end registreerida, sest kohti on 20 noorele.
Anna oma nimi ja kontakt koolimajas Henri Karmistele Võnnu KM
noorteaktiivist. Muusika õpituba toetab Tartumaa Arendusseltsi
Tartumaa Noortefond “Noortelt noortele!”
Ansambel Valendik
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Võndu loodi Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa jaoskond
30. detsembril 2013 said Võnnu Kultuurimajas kokku naised, kel juba kogemus Kaitseliidu tugiorganisatsiooni Naiskodukaitsega või
siis teadmine meie Kaitseliidu naisliikumise võimalustest. Selle tulemusena on loodud nüüd Tartumaale uus Naiskodukaitse jaoskond
ehk Lõuna-Tartumaa jaoskond. Kooskäimise punktiks on Võnnu, kuid vastavalt vajadusele kogunetakse ja tegutsetakse ka mujal.
Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse
läbi Kaitseliidu toetamise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise. Uue jaoskonna loomise
põhiidee on naiskodukaitseline tegevus oma kodu lähedal, lisaks võimalus kaasa lüüa oma kodukandi elukvaliteedi parendamisele
ning head koolitusvõimalused ja seltsitegevus sama väärtushinnanguid jagavate naistega. Naiskodukaitse organisatsioonis kaasa
löömine annab naistele võimaluse olla ühiskondlikult aktiivne.
Enne II Maailmasõda oli tolleaegsel Tartumaal (mis hõlmas ka praeguse
Jõgevamaa ja osa Valgamaast) 79 NKK jaoskonda, kelle hulka kuulusid
ka Ahja (26), Haaslava (29), Luunja (38), Meeksi (20), Mäksa (52) ja Võnnu
(30) naiskodukaitsjat. Kindlasti on meie hulgas ka praegu neid, kelle vanaema
või vanavanaema oli naiskodukaitsja.
Lõuna-Tartumaa jaoskond alustab tasa ja targu. Püüame kaasa aidata kohalike
suuremate sündmuste korraldamises ning otsime väljundit teha ära midagi
tõeliselt head ning vajalikku meie kihelkonna piirides. Kutsume
lähiümbruskonna naisi liituma Lõuna-Tartumaa jaoskonnaga, et koos
panustada meie kodu paremaks arenguks.
Infot Naiskodukaitse kohta leiad meie kodulehelt www.naiskodukaitse.ee
Kontakti saab, kui kirjutad leane@naiskodukaitse.ee, Leane Morits
(Mäksa vald)

Võnnu NKK naised Nipernaadil 2014 toitlustamas

Autor: Leane Moorits

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid 2013. a
Võnnu Vallavolikogu liikmete deklaratsioonid avalikustatakse
valla infolehes järgmiselt:
Deklaratsioonist avalikustatakse järgmised andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi; 3. Ametikoht; 4. Asutus (tööandja); 5.
Ametipalga aste ja ametipalk; 6. Kinnisvara: otstarve, asukoha
maakond, linn/vald, kinnistuspiirkond, kinnistu number ; 7.
Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark,
väljalaske aasta; 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent,
liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus; 9. Pangaarved ( pank, arve
liik, nende arv); 10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
3500 eurot, kui ametipalka ei maksta;11. Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue
kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei
maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.); 12.Muud
regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul
puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh
nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates

hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja
õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). (Tulu
suurust näitamata).
Vallavolikogu liikmed:
1.Birgit Kivimurd; 3. Majaperenaine; 4.Võnnu Kultuurimaja; 5.
Ametipalk 400 eurot; 6. Elumaja Tartu maakonnas Võnnu vallas
Rookse külas 91501:001:0027; 7. sõiduauto Opel Vectra 1996; 8.
LHV pensionifond l-kogumispension osakute arv: 1513,667,
hind: 1,41981, väärtus. 2149,13; 9. Swedbank arvelduskonto 1 ,
Swedbank krediidikonto 1; 10. -; 11. -; 12. Volikoguliikme
hüvitis.
1.Erika Tiiman; 3. Võnnu vallavolikogu liige 4. Võnnu
vallavalitsus; 5. Puudub; 6. elamumaa Tartu mk, Võnnu alevik
Võnnu vald 1/6 kaasomandist 10757; 7. sõiduauto Hunday i30
2011 a., sõiduauto Chevrolet Aveo 2006 a.; 8. SEB pensionifond
6334 osakut; 9. SEB arveldusarve; 10. Puuduvad; 11. Puuduvad;
12. Palk Võnnu - Keskkool

POLITSEI TEATED
2013. aasta jooksul on toime pandud Võnnu vallas 34 kuritegu (
2012. a 18 kuritegu) neist 14 juhul (2012 a 14 juhul ) oli
tegemist vargusega. Vargused on toime pandud põhiliselt tühjana
seisnud maakodudest, suvemajadest ja tööstushoonetest isikute
grupi poolt, mis tabati 2013. a alguses. Kahetsusega peame
tõdema, et 2013 a pandi Võnnu vallas toime 14 kehalise
väärkohtlemise juhtu (2011 a 5 juhtu, 2012 a 0 juhtu), enamjaolt
on tegemist perevägivalla episoodide kasvuga Võnnu alevikus.
Kuuel juhul oli tegemist muude kriminaalkorras karistatavate
kuritegudega.
Väärtegusid registreeriti 2013. aasta jooksul Võnnu valla
territooriumil kokku 45 (2012. a 42), neist, 36 juhul ( 2012. a 31
juhul) oli tegemist liiklusalaste rikkumistega, Karistusseadustiku
järgi kvalifitseeritavaid väärtegusid pandi toime 3 juhul (2012. a

5 juhul), neist üks pandi toime alaealise poolt. Alkoholiseaduse
rikkumisi 4 juhul (2012. a 1 juhul), neist üks pandi toime
alaealise poolt ja kahel korral oli tegemist alkoholi ostmisega
alaealisele! Väärtegudest oli enam lubatud sõidukiiruse ületajaid
13 juhul (2012. a 11 korral), 6 juhul oli tegemist jalakäijatega,
kes liikusid pimedal ajal ilma helkurita. Võnnu valla
territooriumil toimus 2013. aastal 3 liiklusõnnetust.
Ja veel liiklusest:
Küsimus-kus peab jalakäija liikuma Võnnu alevikus?
Vastus-Liiklusseaduse § 22 jalakäija asukoht teel lõige 3 ütleb:
teel, kus sõidukitele kehtestatud suurim kiirus on suurem kui 20
kilomeetrit tunnis, peab jalakäija liikuma kõnniteel, selle
puudumisel teepeenral. Nimetatud kohtade puudumise või
liikumiseks sobimatuse korral võib jalakäija liikuda sõiduteel
ainult selle ääre lähedal.
Harras Tiisler, piirkonnapolitseinik
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See maailm mis elab sinus, mis sinuga ühes loodi,
on sama vana kui sina ja veidi su enda moodi...
/J.Kaplinski/
Õnnitleme juubilare!
85
75

Salme Saksing
Vilve Saar
Tugevat tervist ja õnne soovib Võnnu Vallavalitsus!

Üritused Võnnu Kultuurimajas märts - aprill
04.03 loodetavasti Vastlamängud, kui lund ja võimalust on. Jälgida
reklaami www.vonnukultuur.ee
14.03 KINOÕHTU. Lastele film „Võluflööt“ ja suurematele õhtul kell
19.00 mängufilM „Kertu“
16.03 „Malelik perepäev!“ Võnnu KK ja Võnnu KM koos korraldavad
Mooste, Ahja ja Võnnu lastele suunatud malesündmuse, kus kõigi
lastega mängib Viktor Kass.
Lapse selja taga võib seista kasvõ terve suguvõsa!
21.03 märtsikuu KOOLINOORTE DISKO
25.03 PAASTUMAARJAPÄEVA tähistamine
04.04 „Võnnu Ööbik 2014“ eelvoor
05.04 „Võnnu Ööbik 2014“ võistluskontsert
05.04 TANTSUÕHTU Priuse Seltsimajas (koostöö Haaslava ja Mäksa
valla kultuuri töötajatega)
11.04 KINOÕHTU III
13.04 NAISTEKLUBI III
17.04 noorte seiklusmäng „Kevadseiklus 2014“
17.04 KOOLINOORTE DISKO
23.04 JÜRIÖÖ JOOKS
24.04 NOORTEAKTIIVI SÜNNIPÄEVAPIDU
26.04 ROCK´N ROLLI TANTSUPIDU Võnnus (koostöö Haaslava ja
Mäksa valla kultuuri töötajatega)

Maailmas su jaoks palju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on last sinunimelist.

ALEKSEI TIMOFEJEV
30. jaanuar 2014
Õnnitleme vanemaid!

Müüa väetis AN 34,4 (275+km)
Tel: 55580887

Kõiki sündmuste info lähemalt www.vonnukultuur.ee
Kontakt: kultuur@vonnu.ee, 52 57 058

MÄLESTAME
Arne Käsper 11.09.1952- 12.01.2014
Hilda- Elfride Ojamaa 12.10.1913- 04.02.2014
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu 24 Võnnu alevik Tartumaa või info@vonnu.ee

Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

