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Haldusreformist
Haldusreformist on ühes või teises sõnastuses räägitud juba
kaks aastakümmet ja see tundus igikestva väsitava jutuna, mis
kunagi teoks ei saa. Kuid nüüd tehakse see reform tõenäoliselt
ära, seadus on Riigikogus viimast lihvi saamas. Esmalt tuleb
haldusreform ise, ehk siis territoriaalne osa, mille käigus
luuakse seniste valdade liitumise/liitmise tulemusel suuremad
vallad. Edasi küllap hakatakse jupi kaupa riigi ja
omavalitsuste kohustuste jagunemist, maavalitsuste arvu ja
ülesandeid, omavalitsuste rahastust jms üle vaatama.
Miks seda üldse vaja?
Lühidalt võiks öelda, et aeg seab omad nõuded ja võimalused.
Tänased vallad moodustati ENSV aegsete külanõukogude
territooriumitele. Külanõukogud olid suhteliselt väikeste
funktsioonidega haldusüksused ja nende suurus ja piirid olid
määratud peaasjalikult tollaste majandite logistikat ja
suutlikust silmas pidades. Tänapäeva nõudmised ja
võimalused on vägagi teised. Omavalitsustele on ette nähtud
väga palju kohustusi. On välja arvutatud, et igas vallamajas
peaks ametis olema üle 30 spetsialisti, et kõikiette nähtud
ülesanded
täita
kõige
paremal
viisil.
Näiteks
keskkonnaspetsialist, maanõunik, planeeringuspetsialist,
haridusnõunik jne-jne. Terved osakonnad peaks tegema töid,
mida praegu teeb üks tubli ametnik.
Loomulikult ei ole valdaval enamusel tänastest
omavalitsustest võimalik ligilähedasegi töötajaskonna
ülalpidamine. Kuid seaduse ees on kõik võrdsed ning Tartu
linn, Võnnu vald ja 63 elanikuga Piirissaare vald peavad
suutma tagada oma elanikele samad teenused sama
kvaliteediga. Küllap on Võnnus mõned asjad paremadki kui
Tartus, kuid kuskilt lähevad võimaluste paratamatud piirid.
Võib vaid imestada, kui hästi on Võnnu vald tänaseni
äärmiselt piiratud ressursside tingimustes hakkama saanud.
Valla tänaseid ja eilseid töötajaid saab siinkohal siiralt tänada
ja tunnustada!
Riik on reformi sisuliselt juba käivitanud
Olgugi, et seaduseks saab haldusreform alles juulis, on riigi
poolt juba juhised liitumiseks ja ajakavad ette antud. Elanike
arv on seatud kriteeriumiks omavalitsuse võimaluste ja
suutlikuse üldisel hindamisel. Soovituslik valla suurus on
11 000 ja minimaalne 5 000 elanikku. Alla 5000 elanikuga
omavalitsused, kes vabatahtlikult ei liitu või liitumiseks
partnereid ei leia, liidetakse teistega sunniviisil haldusreformi
II etapis. Võnnu vallas elab aasta alguse seisuga 1119 inimest,
nii et sellest reformist me puutumata ei saa jääda.
Võnnu senised tegemised
Võnnu vallavolikogu on teemaga aktiivselt tegelenud juba
sügisest saati. Alates 29. septembrist 2015 oleme pidanud
konsultatsioone ümberkaudsete valdadega. Käesoleva aasta

märtsil saime konsultatsioonide peamistelt partneritelt
põhimõttelise nõusoleku viia protsess ametlike läbirääkimiste
tasemele ning 24. märtsil tegi Võnnu volikogu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ja
ettepaneku Ahja, Haaslava, Luunja, Meeksi, Mäksa,
Piirissaare ja Vastse-Kuuste valdadele üheskoos läbirääkimisi
alustada. Kokku teeks see igati uutele seadustele vastava 11
440 elanikuga piirkondlikult tervikliku valla. Me ei ole
sinisilmsed, kõik kutsutud kindlasti laua taha ei tule, kuid me
oleme andnud võimaluse. Juuni algusest jätkub protsess juba
ametlike läbirääkimiste vormis ja riigi poolt määratud
konsultandi osalusel. Kahe kuu jooksul peavad kõik kutsutud
vallad meile vastama ja siis selgub, kui palju omavalitsusi
tuleb lõpuks läbirääkimistele, st on huvitatud meiega koos
suuremat valda moodustama. Kui need vallad on selgunud,
siis saame hakata pidama rahvakoosolekuid ja läbi viia
küsitluse Võnnu valla elanike arvamuse välja selgitamiseks.
Seni ei ole meil suurt midagi küsida, sest alternatiive ju ei ole.
Antud artikli kirjutamise hetke seisuga on otsustanud meiega
ühes liitumisrääkimisi alustada Mäksa, Ahja ja Meeksi.
Luunja ja Piirisaare vastasid eitavalt. Haaslava on meiega
läbirääkimistele tulemise kasuks otsustanud juba varem, kuid
samas on neil väga tugev tõmme ka Ülenurme poole. Peale
Võnnu ja Mäksa peavad kõik meie kutsutud vallad kohtumisi,
konsultatsioone või suisa läbirääkimisi ka mujal suunas
liitumiseks. Kes ühinevad kellega, see selgub kõige varem
käesoleva aasta lõpuks, kui läbirääkimised on lõpule jõudnud
ja volikogud on siis juba ühinemisotsuse kinnitanud.
Valla teenused saavad tagatud
On üsna selge, et juhul kui uue valla keskus saab mujal
olema, siis Võndu jääb nt sotsiaaltöötaja vastuvõtt. Samas,
hetke seisus ei ole midagi välistatud, kasvõi seegi, et
vähemate liitujate puhul Võndu tulebki uue valla keskus, sest
vallamaja on meil ju suur ja ruumi laialt. Kuid ega sel
kokkuvõttes mingit vahet ole, kus vallavanema kabinet,
vallavalitsus või volikogu koos käivad. Tähtis on, et kõik
valla pakutavad avalikud teenused oleks elanikule tagatud ja
me kõik ise hooliksime oma kodust ja kogukonnast.
Koduvald on ikka oma, teha pole midagi. Mis oma, sellega
ollakse harjunud ja ega harjumusi pole kunagi lihtne muuta.
Kuid ka nüüd, kus oleme peagi suurema valla elanikud, läheb
elu kodudes rahulikult edasi ja küllap saab ka tulevane
suurem vald peagi oma koduvallaks.
Urmas Paju,
Vallavolikogu esimees
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Haldusreformi ajakava
I reformi omaalgatuslik etapp.
Kuni 1.01.2017 – omaalgatuslike ühinemiste ettevalmistamine (6-7 kuud)
01.06-07.2016 – jõustub haldusreformi seadus ning kriteeriumid.
01.10.2016 – kriteeriumitele mittevastavate omavalitsuste tähtaeg läbirääkimiste alustamiseks.
01.01.2017 – volikogude ühinemise otsuste taotluse esitamise tähtaeg maavanemale.
01.02.2017 – Vabariigi Valitsuse määrus omaalgatuslike ühinejate kinnitamiseks.
II Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemiste etapp.
01.01.-15.07.2017 – Vabariigi Valitsuse poolt ühinemiste ettevalmistamine ja algatamine.

15.02.2017 – Vabariigi Valitsus teeb omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks.

15.05.2017 – omavalitsuste tähtaeg arvamuse esitamiseks Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta.
III Kõik ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valimistega 15.10.2017

Võnnus vahetus vallavanem
Alates 16. maist lahkus ametist omal soovil Võnnu vallavanem Tõnu Muru. Uueks vallavanemaks valiti 19. mai vallavolikogu
istungil Teet Helm. Teet Helm on endine Räpina vallavanem, kellel on suured kogemused valla juhina ja kogemus valdade
ühinemisläbirääkimistel osalemiseks.
Soovime uuele vallavanemale jõudu ja jaksu!

Võnnu KOM
11. klassil on reeglina õppeaasta alguses tehtud konkreetne
valik-kas teostada praktiline töö või õpilasuurimus. Seejärel
algavad ettevalmistused ja töö läbiviimine/koostamine, mis
lõppeb kevadel kaitsmisega.
Kert Mardo ja Oliver Osula otsustasid korraldada õpetaja Anu
Markuse juhendamisel kooli olümpiamängud. Kooliolümpia
korraldamist soovitas õpetaja Anu Markus, kuna Võnnu
Keskkoolis ei ole varem toimunud sellelaadset spordipäeva.
Selleks, et saada teada täpsemalt, kuidas sellist üritust
korraldada, käisid Kert Mardo ja Oliver Osula
kooliolümpiamängude foorumil, kus nad kuulasid, kuidas
teised koolid on korraldanud taolisi ettevõtmisi.
Kooliolümpia korraldamiseks Võnnu Keskoolis said õpilased
toetust Kooliolümpia Komiteelt. Sealt saadi ka olümpialipp,
diplomid, lipuheiskamismuusika ja laenuks kohtunike vestid.
Kaks nädalat enne olümpamänge jagati klassidele lipikud, kus
oli kirjas, millist riiki nad mängudel esindama peavad. Iga
klass pidi kujundama ka valitud riigi lipu kasutades
korraldajate poolt saadud materjale. Riikide hulgas olid
Saksamaa, Hiina, Venemaa, Läti, Suurbritannia, Ameerika,
Poola, Prantsusmaa, Eesti ja Jaapan. Eeltööna mõtles klass
päevale sobiva hüüdlause, mis võistluste avamisel ka teisteni
jõudis.
Kohtunikeks palusid korraldajad Kert ja Oliver kooli
õpetajaid, kes olid lahkesti nõus. Olümpiapäeva hommikul,
29.04., selgusid ka abikohtunikud (vabastatud õpilased), kes
aitasid kohtunikel võistluspaikade juures korda hoida.
Hommikul toimus avarongkäik, seejärel lipu heiskamine ja
olümpiatule süütamine. Mängud avas oma kõnega Võnnu
Keskkooli direktor Tiit Viileberg. Seejärel jagati infot, milline
klass millise alaga alustab. Igal klassil oli liikumise täpne
ajakava. Päeva jooksul said osalejad jooksvalt lisainfot. Siin
oli abiks helitehnika, millel hoidis silma peal Igor Kask.
Pressikeskuses kogus infot õpetaja Taimi Tamm.

Võistlusalade lõppedes oli kogu materjal tabelitena
kättesaadav. Kogu võistluspäeva jooksul jälgis toimuvat
Henri Karmiste fotokaameraga.
Päeva lõpus selgusid võitjad, kus järjestus kujunes selliseks:
3. koht 9. klass, 2. koht 7. klass ning 1.koht 10. ja 11. klassi
ühendmeeskond. Autasudeks olid spetsiaalselt kujundatud
diplomid ja medalid. Esimesele kuni viiendale klassile
võistlusarvestust ei tehtud ja kõik said kaela Avi Puutöökojas
meisterdatud medalid. Päeva lõpetasid direktori kõne, lipu
langetamine ja olümpiatule kustutamine. Lipu langetas
võidukas Saksamaa meeskond hümnihelide saatel.
Olümpiaaladeks olid luua- ja saapaheide, raskustega koha
pealt hüppamine, lendava taldrikuga täpsusvise, vabavisked
(1.-5. klassil visked väikse palliga pange), pendelteatejooks,
takistusrada jalgpalliga, köievedamine, hokikepiga slaalom.
Võistlejaid soosis kaunis kevadilm ja meeleolu loomisele
aitasid kaasa kirevad kostüümid, osalevate maade tuules
lehvivad lipud, muusika ning eelkõige siiras osalemis-ja
kaasaelamisrõõm.
Oliver Osula ja Kert Mardo
SURNUAIAPÜHAD
VÕNNU KIHELKONNAS 2016. AASTAL
AHJA KALMISTUL
24. juuni kell 13:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
26. juuni kell 13:00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
3. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
VÕNNU UUEL KALMISTUL
17. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
Lisainfo: - Võnnu kogudus 749 2322

Võnnu valla infoleht

3
Aksel Tähnas 105
11.aprillil möödus 105 aastat Ahunapalu küla
kandlemängija ja pillimeistri Aksel Tähnase sünnist.

Tartumaa Arendusselts avab uue perioodi esimese
taotlusvooru sügisel
Tartumaa Arendusseltsil (TASil) on hea meel tõdeda, et
uue perioodi ettevalmistused hakkavad lõpule jõudma ning
esimese Leader-meetme taotlusvooru plaanime avada
2016. a sügisel.
Märtsi lõpust alates viime läbi infopäevasid valdades, mille
raames soovime jagada infot projektitoetuse taotlemise
võimaluste kohta Leader-meetmest, tutvustada TASi
arendustegevusi, anda teavet uue hindamiskomisjoni
moodustamisest
ning
kaardistada
piirkondade
arenguvajadusi. Lisaks valdade külastustele toimuvad
alates maist ka TASi piirkondlikud infopäevad,
nõustamisele TASi kontorisse ootame taotlejaid samuti
alates maist. Täpsem info eelseisvate sündmuste kohta
lisandub TASi kodulehele www.tas.ee jooksvalt.
Oluliseks ettevalmistustööks enne taotlusvooru avamist on
TASi elektroonilise taotlemissüsteemi täiendamine
seiremooduliga. Soovime välja töötada seiresüsteemi, kus
taotleja sisestab TASi taotlemissüsteemis strateegia
seirenäitajad nii taotlemisel kui ka viimase maksetaotluse
esitamisel. Nii saab TAS senisest tõhusamalt hinnata
strateegia elluviimist ning vajadusel teha strateegia
meetmetes muudatusi.
Märtsi algul jõudis Maaeluministeeriumist Leadertegevusgruppideni info strateegiate hindamise tulemustega
– TASi strateegia hinnati Eesti 26 tegevusgrupi seas
parimaks ning TAS saab tulenevalt hindamistulemustest
juba eelnevalt eraldatud ca 5 miljonile eurole veel üle
755 000 euro juurde. TASi strateegia koostamise protsess
kestis kaks ja pool aastat ning strateegia valmimisse
panustas erinevatel aruteludel osalemisega enam kui 400
inimest. Täname siinkohal kõiki, kes strateegia loomisele
kaasa aitasid!
TASi uue perioodi strateegia keskendub ettevõtlusele,
kogukondadele
ja
koostöövõrgustikele.
Erinevate
meetmete kaudu hakkame toetama väiketootmist,
turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja
arendamiseks
pakutavaid
teenuseid
ja
investeeringuobjekte,
noorte
ettevõtlikkust
ning
piirkondlikke,
regionaalseid
ja
rahvusvahelisi
koostöövõrgustikke. TASi strateegiaga saab tutvuda meie
kodulehel www.tas.ee.

Eesti Rahvatantsu-ja Rahvamuusika Seltsi mentor,
kandleõpetaja Tuule Kann peab päkarauakannelt
maailmakultuuris haruldaseks nähtuseks. Et kannel
teeks simmanitel kõva häält, pandi pöidla ümber
metallist rõngas. Ahunapalu ümbruses elas
kümmekond päkarauakandlemängijat, kes mängisid
Tähnase valmistatud pillidel. Praegu leidub tema
kandleid kõikjal Eestis ja välismaalgi. Kahjuks jääb
sellel mängijaid üha vähemaks. Järvselja külas elab
Aksel Tähnase kaasaegne, Johannes Arike, kes veel
mängib. Noortest muusikutest valdab Tähnase
mängustiili täielikult tuntud lõõtsamängija Juhan
Uppin, kes meelsasti Akseli kandlel siin, seal, Eestis ,
esineb ning on valmis oma oskusi edasi õpetama.
Järvseljal
on
päkarauakandle
elushoidmiseks
korraldatud
kanneldajate kontserte, kaardistatud
pillimeeste elukohti. 2014.a. toimusid rahvusvahelised
õppepäevad, kust võtsid osa kandleteadlased ja
õpilased Eestist, Soomest, Leedust ja Lätist. Aksel
Tähnase 105. sünniaastapäeval käisime Ahunapalu
kalmistul, kus asetasime tema kalmule sinililled ning
süütasime küünlad. Olime tema kodus, kus noodid
kapis ja kannel laual ootamas pillimeest. Koduõue
jääb tähtpäeva meenutama istutatud pihlakas. Päeva
lõpuks
meenutasime
Järvselja
raamatukogus
vanameistrit ja kuulasime kandlelugusid. Samal
päeval tähistati Aksel Tähnase tähtpäeva ka Viljandis,
kus toimus kandlekontsert.
Ene Runtel
Järvselja raamatukogu juhataja

Võnnu Keskkooli lõpuaktused!
Põhikooli lõpuaktus toimub
17. juuni kell 18.00.
Keskkooli lõpuaktus toimub

Kadri Püü
Tartumaa Arendusseltsi konsultant
tel 5358 4035
e-post kadri@tas.ee

18. juunil kell 16.00.

Olete oodatud!
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VÕNNU KULTUURIMAJAS TEHTU-TEHTAV
Sariüritused on jätkunud plaanipäraselt.
KOHTUME KÜLALISEGA veebruari lõpus tõi kohale
lausa 50 huvilist. Sedavõrd kuulama pani end kirjanik
VALDUR MIKITA, kes oli just Tallinnas kätte saanud ka
eelmise aasta (2015) publiku lemmiku preemia. Vestles
haaravalt ja huvitavalt, seosed jutus ning vahelepõiked olid
sageli põnevad ja ootamatud. Soovijad said soodsalt osta
autori teoseid ja saada raamatusse ka autogrammid.

„Kohtume külalisega kell
kuus“ külas käis Linnar
Priimägi
Fotod: Kersti Rüütli

Hooaja viimane külaline oli LINNAR PRIIMÄGI. Tema
kultuuriloolisus, mõtted hariduse ning harituse teemal: pinged
ja probleemid, huvitatus pinnapealsuse vastandina,
kõrghariduse seis, vajalikkus ning perspektiiv eestlastele…
Põnev oli. Ja ka üllatav, kui just saksa kultuurist eriti
vaimustuv Linnar Priimägi korraga eesti kaasaegset luuletajat
Contrat ühtäkki tsiteerima hakkas, peast.
Mõlemad külalised ilmestasid oma juttu ka slaididega, mis
etteasted veelgi nauditavamaks muutis.
REINU RÄNNURETKED seevastu on sari, kus just filmidel
ongi suurem osakaal kui jutul. Viimased kaks retke tegi
REIN LEPIK kuulajate/vaatajatega Lõuna-Aafrikasse ja
Põhjalasse (Põhja-Rootsi, Norra, Ahvenamaa, Šotimaa).
Reinu vaatlusfilmid viivad tihti paikadesse, kuhu turistid just
sageli eriti ei satu. Seda rikastavamad on need õhtud
inimestele, kes ise reisida ei saa või taha.
Mõlemad sarjad läksid nüüd suvepuhkusele, et uue hooga
jätkuda juba sügisel.
Traditsiooniliselt toimusid koostöös ka suurepärane ja
osalejate armastuse võitnud NIPERNAADI turniir kiirmales
(vabariiklik/rahvusvaheline) ja kohalik Jüriöö jooks ning
veteranipäeva tähistamine. Väsimatult püsivad kursil MTÜ
Võnnu Spordiklubi ja Naiskodukaitse.
MTÜ Lääniste Külaselts tegi talgud Lääniste vana koolimaja
juures aprilli lõpus, lisaks osalesid paljud vabatahtlikud
Võnnus ja lähistel päris mitmetes kohtades ka talgupäeval
„Teeme ära“ 7.mail.

Kihelkondlik mälumäng (kokku 7 võistkonda) on pärast
kaheksat kohtumist sel hooajal nüüd lõppenud. Haaslava
vallast lõi kaasa 3 võistkonda. Enne viimast kohtumist
10.mail oli punktitabeli järgi kolm esimest kohta Võnnu käes.
Hetkeliider oli Võnnu Kihelkonnakoor, kes oma esikohta
käest ei andnudki, tulles sarja üldvõitjaks. Lõpu eel võrdselt
skoori omanud tegid aga viimasel hetkel ka vahe sisse,
misläbi teiseks tuli Suitsukate võistkond Võnnust
(Kihelkonnakoori dirigent Ellen Suits oma perega) ning
kolmandaks Vallaalused (vallavalitsus ja lisajõud). Võnnust
osales veel Keskkooli õpetajate võistkond, kes asus
lõpptulemusena tagapool koos Haaslava seltskonnaga –
Aplaus, Tolaküla, perekond Õun. Kokkuvõtted tehtud,
auhinnad jagatud, plaanid uuel hooajal jätkata, sest sari oli
tore, hariv, meeleolukas, muhe.
Nendesse kuudesse mahtusid veel KIHELKONNAKOORI
kaks laululaagrit, et paremini valmistuda kaheks suviseks
laulupeoks (ühes neist osales ja andis häälekoolitust koorile ja
häälerühmadele eraldi Karmen Puis, teatri Vanemuine solist
ja Heino Elleri nim. Muusikakooli laulupedagoog);
naisansambel SÄRASILMAD käis taas laulusündmusel
„Kambja Lüüra“; tegusa tantsusuvega on alustanud ka
rahvatantsijad – KAERA-MARID osalesid II Naiste
Tantsupeo ülevaatusel ja WENDEN on lehe trükki minnes
ühisel kontsertreisil Soomes koos eakate ühendusega
KODUKOTUS Tartust. Veebruaris tehti selle reisi
prooviesinemine Tartus. Märtsi lõpus toimus segakoori
RÕÕMUSÕÕM kontsert „Reisipalavik“.

Võnnu Kihelkonnakoor koos Alen Vezikoga naistepäevakontserdil

VÕNNU KIHELKONNAKOOR osales naistepäeva- ja
kevadkontserdil, lauldes saateks solistile ALEN VEZIKO.
Oli kaunis ja innustav, meeleolukas ning motiveeriv. Aitäh
Alenile, kes oma laulu „See maa“koos meiega esitama
soostus (olemas ka salvestus). Suurepärane kogemus ja au
koorile, muljetavaldav kindlasti ka publikule. Järgnev
tantsuõhtu Aleni ja tema ansambli poolt oli suurepärane
õhtupoolik neile, kes Aleni laule ja laulmist armastavad ning
tantsimist lustivad.
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Võnnu Kihelkonnakoor

Kihelkonnakoori ridades on toimunud muutusi. Nende
asemele, kes eemale jäänud, oleme saanud uut täiendavat
jõudu. Esialgu laulupidudeks, aga ehk ka püsivalt, on meiega
liitunud tublid lauljad naabervallast – Melliste LauluMänguseltsist „Helin“. Koostöö sujub ja näib, et sobime
omavahel. Meenutan veel, et meie oma Kihelkonnakoor oli
tänu toredatele, tublidele ja toetavatele vallakodanikele üks
viiest nominendist tiitlile Tartumaa Tähtis Tegu 2015, mida
esimest korda tunnustusena andsid välja Tartumaa
Rahvakultuuri Keskselts koostöös Kodukant Tartumaaga.
Meie Kihelkonnakooris, nagu nimi seda sisuliselt eeldab, on
lauljaid tegelikult kolmest maakonnast ja kuuest vallast. Me
oleme taidlejad otseses mõttes ja tähenduses (paljud ei loe
nootigi) ja oma teed astume alles teist aastat, aga selgi suvel
(nagu juba eelmisel) osaleme kahel laulupeol! Eelmisel aastal
oli meil 10 esinemist, s.h. kaks laulupidu. Oma rahvale olid
südantsoojendavad
meie
poolt
lauldud
laulud
Jõulujumalateenistusel Võnnu kirikus. Usun, et uhke võib olla
vald ja ka kirik, kel selline oma laulukoori võimalus olemas.
Võnnu Kihelkonnakoor on ikka valmis endi hulka võtma uusi
lauluhuvilisi (ilmselt sügisest, sest praegu enam ei jõua järjele
eeloleva suve tegemiste omandamisel) ja meie toimetamisi
võib kaeda alles küll loodaval/kujuneval kodulehel:
http://www.kihelkonnakoor.ee/et
VÕNNU KESKKOOL võttis sel aastal enda kanda
emadepäevakontserdi ja saal oli taas publikust tulvil. Võnnu
Kultuurimaja (Igor ja Peep) proovis uue võimalusena
keskealiste tantsuõhtut plaadimuusika saatel, kus suurem
rõhk just seltskonnatantsulisemal muusikal. Kohalolijad
arvasid, et peaks veel proovima.
Kultuurimaja võõrustas möödunud kuudel veel kolme
etendust. Külas olid MIKSTEATER ja etendus
„Telefonilood“, KUNGLA MUUSIKALITRUPI etendus
„Totter Potter“ (Harry Potteri paroodia) ja sellel aastal taas

uue kavaga UKRAINA TSIRKUS. Kurb oli, et muusikali nii
vähe vaatajaid/kuulajaid nautima tuli. Laval oli üle 20 Valga
õpilase, etendus oli täispikkusega, väga hea lavakujundusega,
stiilipuhaste kostüümidega, hoogsa ja väga hea esitusega.
Selle suurejoonelise lavastuse mängimiseks ei ole just palju
kultuurimajasid, kus üldse seda etendada saaks. Seda kurvem,
et meie suurde saali nii vähe külalisi mahtus. Samas rõõmu
teeb aga samas, et kokku vaatas kolme etendust siiski lausa
162 külastajat.
Kultuurimajas on vahetunud majaperenaine. Omal soovil
lahkus viis aastat seda tööd tublisti toimetanud Birgit
Kivimurd. Koostöö temaga aga jätkub tema erinevais
hobilaadsetes tegemistes. Hetkel on kultuurimaja
majaperenaine juba mõnda aega Tiia Kerge. Kontakt leitav
valla kodulehel.
Lähikuudel on kultuurimaja korraldamisel ja osalusel või
meie taidlejate osalusel tulemas:
22.05. P Elvas Memme-taadi lustipidu
28.05. L UMA PIDO IV Põlvas - kihelkonnakoor
29.05. P Tartumaa tantsupidu Raadil
29.05. P Lastekaitsepäev 12.00 KLOUN UMMI,
Naiskodukaitse, batuut, politsei infotuba lastele, Võnnu
Vabatahtlik PÄÄSTESELTS ehk ka
04.06. L KAERA-JAAN 2016 Lääniste Linnamäel
12.06. P II Naiste tantsupidu Jõgeval
17.06. R Keskkool – 9.kl. lõpuaktus
18.06. L keskkool – 12.kl. lõpuaktus
22.06. K Jaaniõhtu Lääniste Linnamäel – PERAMAA
PARUNID
02.07. L POPKOORIPIDU Tartus – lastekoor ja
kihelkonnakoor
26.08 R Kontsert – KAIT TAMRA
Peep Puis, Võnnu Kultuurimaja direktor
OLED OODATUD!
Suve esimene
LEERIKURSUS
algab 11. juuni kell 13:00 Võnnu kirikus.
Leeritunnid toimuvad edaspidi laupäeviti kell
13:00-14:00 või kokkuleppel teistel aegadel.
Leeripüha on Võnnu kirikus juuli kuus.
Leerikursus on ristiusu põhitõdede
teadasaamiseks ja ettevalmistus leeripühaks.
Leerikursusele võib tulla ka ilma ristitud saamise
ja koguduseliikmeks hakkamise eelsoovita. Leeri
saab tulla alates 15 eluaastast, vanuse ülempiiri
ei ole. Eraldi grupid on noortele ja
täiskasvanutele. Võta julgesti ühendust ja pane
nimi kirja.
Leerikursus on tasuta!

LASTE RISTIMINE
Käes on suvine lasteristimiste aeg.
Oma lapsi võivad kirikusse ristimisele tuua kõik
inimesed!
Kindlasti on vajalik asjad enne läbi rääkida ja aeg
ette registreerida.
Võta julgesti ühendust!
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Talgupäev lasteaias Värvuke
Terve päeva olid lapsed väga elevil. “Täna tulevad meie
emmed ja issid lasteaeda riisuma ja kaevama“ – teatasid
poisid ja tüdrukud üksteise võidu.
Juba hommikul nägid poisid, et üks traktor tõi aianurka
mulda. Kohe kiirustati uurima, mis toimuma hakkab?
Soovitused töövahendite osas oli lastevanematele juba varem
teada antud. Kõik lapsed said vanematega koos jõukohaseid
töid teha.
Ja peale lõunauinakut see algas.
Tore oli vaadata, kui suure innuga olid valmistunud
lapsevanemad. Kaasa olid võetud rehad, labidad ja saed.
Kõige tähtsam oli see, et lasteaia õueala saaks lehtedest ja
prahist puhtaks.
Talgupäeva juhatas sisse meie lasteaia direktor Marit, kes
tutvustas töökorraldust ja soovis talgulistele head töötuju.
Lapsevanemad jagati töögruppidesse, mida juhtisid meie
õpetajad Pilvi, Reet, Aime ja Virve.
Emad ja lasteaia töötajad riisusid peamiselt lehti ja vedasid
prügi ära. Isad aga lõikasid oksi ja kaevasid liivakastid

korda. Leheriisujatel ja kaevajatel olid kiired rehad ja
nobedad näpud.
Lastel oli lõbu laialt, sest ema ja isaga oli tore koos olla.
Iga rühma ette ilmusid nagu võluväel ilusad lillekastid,
milledesse said istutatud kevadiselt säravad võõrasemad.
Lõpuks said ikkagi tööd otsa ja siis järgnes talgulistele väike
piknik. Lauale olid meie töökad emmed ja issid toonud oma
maitsavaid pirukaid ja võileibu. Hea oli koos juttu ajada ja
laste rõõmu nautida.
Piknikult sai suunduda lasteaia saali, kus oli võimalik
kasutatud riideid üksteisele pakkuda ja vahetada. Kõike seda
organiseeris õpetaja Merje.
Mõnele väiksemale lapsele oli see esimene talgupäev koos
ema ja isaga. Mõnele aga huvitav kogemus koostegutsemise
rõõmust. Lasteaia ümbrust on nüüd kena vaadata ja lastel on,
mida hiljem meenutada.
Aitäh kõigile emadele-isadele ja loomulikult ka meie
töökatele lastele!
Loodame, et talgupäevade traditsioon meie lasteaiast ei kao
kunagi!
Mesimummide õpetaja Virve Soopalu

Tegus aprill lasteaias
22. aprillil toimus Kambja kultuurikeskuses Tartumaa
lasteaedade laulupidu
,,Lillelapse kevad“. Osales 20
lasteaeda. Võnnu Lasteaiast Värvuke võttis osa 11 last ja kaks
saatjat.
Rongkäik algas Kambja lasteaed Mesimumm juurest ja
siirdus Kambja kultuurikeskusesse.
Laulupeolised olid
kostüümides, väikesed värvukesed olid liblikad, konnapoisid,
rohutirtsud ja lepatriinud.
Peale Kambja vallavanema Ivar Tedremaa avasõnu läks pidu
lahti.
Lapsed laulsid ühendkoorina kolm laulu: Eesti rahvaviis ,,
Kevadel“, R. Pajusaare ,, 12 kuud“ ja A. Röömeli ,, Kevad
on õues“. Laulupeoliste lemmikuteks oli kaks viimast lustakat
lugu.
Iga lasteaed pidi laulma oma õpitud laulu, meie lauluks oli A.
Ermsti laul ,,Värvuke“, mida lapsed olid muusikaõpetaja
Merle Linda Kanguriga õppinud.
Oli tore päikseküllane helisev päev. Järgmine laulupidu
toimub järgmisel aastal Rannu lasteaias.

Reedel, 29.aprillil toimus meie lasteaias nõidade pidu.
Eelmine päev oli vihmane, aga nõiapäeval säras suur ja soe
päike, mis tegi tuju heaks.
Väiksed nõiad hakkasid kogunema. Kostüüme oli väga
huvitavaid ja ka hirmuäratavaid. Nõiad olid oma tööd tõsiselt
võtnud.
Kõik ootasid põnevusega, mis toimuma hakkab. Pidu algas
väikese näidendiga Lepatriinude
rühma esituses, kus
väikestele nõidadele jagati teadmisi ja tarkusi kogu eluks.
Nõiad kordasid neile vajalike aastaaegade ja kuude nimetusi.
Kõigile sai selgeks, et õunapuu kasvab suureks 3 aasta
jooksul.
Seejärel suunduti õue, nõidade peole, kus lapsi ootas peanõid
Reet. Esimeseks ülesandeks said väiksed nõiad tuvastada
fotodelt lasteaia õuel olevad objektid, leida puzzletükid ja
need pildiks kokku panna. Selle huvitava mängu võlus
nõidadele meie direktor Marit.
Aga mis nõid sa oled, kui luuda pole. Kõik väiksed nõiad
asusid endale luuda valmistama, sest alles peale seda sai
hakata tuld süütama. Nõiatule süütamine pole sugugi kerge.
Vägeva loitsu ja nõidumisega see tuli katlas süttiski.
Nüüd olid nõiad hoogu täis ja võis hakata luuda loopima ja
mõõtu võtma jooksus. Jällegi tuli oma teadmisi kasutada.
Kõik nõiad hakkasid uurima, kui vanad nad siis ikkagi on,
sest joosti vanuse järgi. Appi võeti sõrmed, aga ka vanemate
nõidade tarkus.
Jooksud said joostud ja nõiad hakkasid väsima. Pidu hakkaski
läbi saama. Koos joodi maitsvat vaarikavarre teest tehtud
nõiajooki ja söödi võlukomme .
„Järgmisel aastal kohtume jälle!“ arvasid kõik nõiad
üheskoos.

Foto: Võnnu Lasteaed

Võnnu Lasteaia õpetajad Reet Tosso ja Virve Soopalu
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Kolme lasteaia spordipäev
Aastate jooksul on traditsiooniks saanud Luunja, Võnnu ja
Melliste lasteaedade kevadine spordipäev. Sellel aastal
toimus spordipäev 13. aprillil ja korraldamisjärjekord oli
Võnnu Värvukese lasteaia käes.
Tegime koostööd Võnnu Keskkooliga. 8 klassi tüdrukud
Mariah Rodima ja Jaana Otsa valisid oma loovtöö teemaks
spordipäeva
läbiviimise.
Tüdrukud
mõtlesid
välja
soojenduskava, tegevuskeskuste harjutused, kirjutasid
diplomid ja vormistasid kuulutused. Eelnevalt toimus mitu
töökoosolekut ja harjutuste sobivust katsetati Lepatriinude
rühma lastega. Oma kogenud pilguga jälgis ettevalmistusi ja
andis soovitusi võimlemisõpetaja Triinu Kask.
Ettevalmistusperiood läks kiiresti ja oligi oodatud päev käes.
Võnnu Keskkooli saali kogunesid kolme lasteaia 6-7 aastased
sportlased, igast lasteaiast 20 last. Lasteaia direktor Marit
Paas pidas avakõne. Mariah ja Jaana viisid

läbi tantsulise soojenduskava. Valmis oli pandud kuus
tegevuskeskust: hoota kaugushüpe, redelitel ronimine,
võimlemisrõngaga palli veeretamine, palli täpsusvise,
võimlemispallidel hüppamine, läbi tunneli roomamine. Lisaks
toimus lasteaedade teatevõistlus, mille võitsid külalised
Luunjast. Lapsed olid väga huvitatud tegevustest, kuid kõige
enam elevust tekitas jooksudega teatevõistlus. Tundub, et
jooksmine on
laste lemmiktegevus. Pärast pingelist
sportimist sai ennast kosutada kasemahla,
vee ja
puuviljadega. Lõpuks jagati kingitused ja diplomid. Päev
läks korda, tõi sportlikke väljakutseid, vaheldust ja rõõmu.
Täname Võnnu Keskkooli koostöö eest ja loodame, et
järgmistel aastatel leidub samuti
huvitavaid õpilaste
loovtööde teemasid, mida lasteaias läbi viia. Täname Mariah
Rodimad, Jaana Otsat ja juhendaja Triinu Kaske huvitava ja
tegusa päeva eest.
Lepatriinude rühma õpetaja Aime Murnek

Sõjatehnika
12. mail ootas kaitsevägi huvilisi sõjatehnika näitusele Võnnu bussijaama parklasse. Suurõppuse Kevadtorm raames on külas ja
lähemas ümbruses sõjamehi ja masinaid mitu päeva liikumas olnud, nüüd võisime kõike lähemalt uurida. Uudistamas oli
rahvast lasteaia pisematest kuni gümnasistideni. Võimsate masinate kõrval oli relvi ja varustust. Ronida võis autodele, käega
katsuda kõike, mis vaatamiseks välja pandud. Väiksemad ei mallanud pikemaid selgitusi kuulata, küll aga suuremad. Küsida sai
kõige kohta, mis puudutab kaitseväe tegevust. Selgitused olid asjatundlikud. Platsil liikus ringi maalitud nägudega noori, seljas
prooviti tassida täisvarustust, populaarsed olid erinevat liiki relvad. Omaette kunst oli ronida autode kõrgetesse kabiinidesse.
Masinate ja varustuse juures olid kaitseväe sõdurid, kes olid aitamas, selgitamas, julgustamas.
Samal päeval jõuti valmis viimaste joonistustega teemal „Kaitsevägi õppustel „. Konkursist võtsid osa 1. – 3. ja 5. klassi
õpilased. Oli erinevas tehnikas ja väga huvitavate lahendustega teoseid. Jääme ootama tulemusi.
Võnnu Keskkool, fotod üritustest on leitavad http://www.vonnukk.edu.ee/

Korvpall 2016
Lõppesid Võnnu karikavõistlused meeste korvpallis.
Võistlused olid üsnagi tasavägised, kuid võitjana tuli välja
võistkond Operatsioon Õ, kes mängis alljärgnevas
koosseisus:
1) Jaanus Aviste
2) Silver Solba
3) Tairo Talvis
4) Mihkel Mällo
5) Sven Kask
6) Andrus Aviste
7) Alan Pallandi
8) Janar Ring
9) Veiko Ring
10) Egert Aia
11) Rainer Printsmann
12) Peeter Karja
13) Siim Pärtel
14) Kristjan Konsap

Operatsioon Õ-le järgnesid:
II ÖKO-Ehitus
III Tõrvandi
IV Lasita Maja
V Sarakuste OÜ
VI Rock Fanclub.
Suured tänud võistluste korraldamisel ja läbiviimisel Võnnu
vallale, Võnnu Keskkoolile, Avi Puutöökojale ning
kohtunikele:
Allan Aviste
Silver Solba
Alan Pallandi
Kaivo Kaljuvee
Virve Roio
Liisu Kapsi
Rain Solba
Triin Ojasaar
Ramoona Noormets
Marcus Paulson.
Võistluste peakohtunik Roman Noormets.
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See maailm mis elab Sinus, mis sinuga ühte loodi,
on sama vana kui Sina ja veidi su enda moodi…
/J.Kaplinski/
Õnnitleme!
75
Are Mällo
Einar Põdersoo
85
Valve Villak
Leili Siimenson
Gunnar Kirs
Ants Rebane
Johannes Truuts

Maailmas su jaoks palju uut ja imelist.
Maailmas väga vaja on last sinunimelist!
Vastsündinud vallakodanikud!
Adele Polli

24. veebruar 2016

Siim Salu

9. aprill 2016

Meribel Reinvart

1. mai 2016

Brayan Teder

3. mai 2016

Lee-Andra Veider

5. mai 2016
Õnniteleme vanemaid!

MÄLESTAME
Silver Kangur
Andres Soe
Urmas Kirs
Marta Pelli
Aivo Sälik
Aino Lätt

VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu tn 24 Võnnu alevik, toimetus@vonnu.ee, tel. 7301462

23.02.1935-05.03.2016
21.09.1963-10.03.2016
07.06.1958-20.04.2016
30.05.1930-22.04.2016
15.01.1947-30.04.2016
24.08.1927- 19.05.2016

Täname kõiki kaastööde eest!
Välja andja: Võnnu Vallavalitsus

