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Toimus tore ja tervislik üritus – Võnnu valla tervisepäev
Aprillikuu esimesel pühapäeval toimus Võnnu valla
tervisepäev. Ilmataat oli pika talve järel helde ja kinkis
terveks päevaks päikesepaiste. Hoolimata eelmistel
päevadel mahasadanud lumest saime teha nii kepikõndi
õues kui võimlemist saalis. Tartust tulid kohale 4
füsioterapeuti, kes sisustasid tegevusega terve päeva.
Esimesed tervisehuvilised alustasid juba kell 10.00.
Kõigepealt täitsid osalejad enda kohta ankeedi, seejärel
mõõdeti igaühe tervisenäitajad (s.h. keha rasvaprotsent,
vererõhk, kolesterool jms.).

juhendaja manitses õiges tsoonis püsima. Seljatervise
treening toimus võimlas, kus sooritati esmapilgul lihtsaid
harjutusi, kuid trenni lõpuks oli tunda lihastes soojatunnet
ja kerget väsimustki. Treeningute lõppedes sai iga
osaleja enda tervise hindamise kohta mitu paberit, kus
peal kõikide mõõtmiste tulemused ja hulk tabeleid,
millega oma näitajaid võrrelda. Füsioterapeudid andsid
kõigile individuaalset tagasisidet saadud tulemustest ning
vastasid erinevatele küsimustele tervise ja spordiga
tegelemise kohta. Peale 4,5 tunnist tervisepäeva olid
osalejad rõõmsad ja rahulolevad ning lubasid treeninguid
kindlasti jätkata. Pealelõunal jätkus tervisepäev uute
osalejatega, kes kõik läbisid sama programmi nagu
hommikupoolegi. Pikk päev sai kokku võetud kella
19.00-ks. Kokku võttis tervisepäevast osa 44 inimest,
kusjuures 8 neist olid mehed. PRAAVO, nende meeste
eluiga on küll pikk. Osalejate poolt oldi tervisepäevaga
väga rahul ja avaldati soovi järgmisel aastal uuesti oma
tervist kontrollida. Omavahel lubati koos kepikõnnile
minna ja võibolla isegi kepikõnni treeninggrupp kokku
panna. Tervisevõimlemise treeningud jätkuvad kindlasti
sügisel, kuid suvel püüab igaüks ise oma füüsilise vormi
eest hoolt kanda.
Tervisepäeva korraldaja tänab Võnnu Keskkooli ja
Hasartmängumaksu nõukogu toetuse eest.
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Kõigil oli huvitav enda kohta teada saada uusi numbreid
ja oma tulemusi teistega võrrelda. Järgmiseks kuulati
loengut vastavalt kas südame või selja tervise teemal.
Lektorid rääkisid sobiva treeningu ja harjutuste
valimisest,
optimaalsest
treeningsagedusest,
probleemsetest olukordadest ja tervislikust toitumisest.
Seejärel oli aeg treeningusse minna. Südametervise
huvilised suundusid õue kepikõnnile. Igaühel oli kasutada
Polari pulsikell, millelt sai jälgida oma pulsisagedust.
Kusjuures eelnevalt öeldi igaühele individuaalne pulsi
number, mida treeningus jälgida. Kõige keerulisemaks
osutuski oma pulsi lubatud tsoonis hoidmine. Eks kõik
tahtsid trenni minnes oma jõu piirides pingutada aga
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Võnnu Spordiklubi treener Evelin Avi
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Hea vallarahvas
Kohe, kohe on algamas suvi. Vanarahva ütlemine oli, et
rege rauta suvel ja vankrit paranda talvel või midagi taolist.
Algava suve tegevused on planeeritud mõeldes
jätkusuutlikkusele, et järgnevad aastad tagaks võimalikult
kindla ja efektiivse elukeskonna. Kahjuks paeb tõdema, et
mingi
aja
möödudes
hakkavad
ehitised
ja
kommunaalrajatised amortiseeruma. Paraku on see
ajaperiood kätte jõudnud. Keegi ei ole rahul, kui puudub
vesi, kanalisatsioon ja toasoojus. Sellel kevadel saime
esimese õppetunni, kui osa kortermaja elanikke, koolimaja
, lasteaed ja vallamaja jäid ilma soojata. Tegelikult pole
mingit mõtet õigustusi otsida vaid tegutseda, et selline
olukord ei korduks.
Mai lõpus valmib vee ja kanalisatsiooni tööprojekt ja
soojustrasside eskiisprojekt. Juba praegu arvestame Tartu
tn 5 ja 7 elamute piirkonnas toimuva soojustrassi
rekonstrueerimistöödel
planeeritud
asukohtade
ja
parameetritega. Samas peab perioodiliselt teostama ka
hoonete
kaugkütte
siseseadmetes
hooldustöid.
Suveperioodil on just kõige sobivam aeg teostada hoonete
soojatorustiku läbipesu.
Järgmisel majandusaastal on planeeritud alustada vee- ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöödega. Tähtajaga
15 august esitab vallavalitsus KIK’le taotluse toetuse
saamiseks
veeja
kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimiseks.
Juunikuul
alustatakse
lastead
Värvuke
katuse
rekonstrueerimistöödega. Tööd lõpetatakse augustikuu
lõpuks.
Alustatud on Sõõro koolimaja (G.Suitsu majamuuseum) II

järgu ehitustöödega, mille käigus restaureeritakse aknad ja
uksed, krohvitakse seinad, paigaldatakse uus põrand ja lagi
ning installeeritakse hoone siseelektrivõrk.
Teatud kirgi on üles kütnud korraldatud jäätmemajandus.
Siinkohal arvan, et aasta paariga saavad inimesed aru
jäätmete kogumine vajalikkusest organiseeritud tasandil.
See on üks paljudest tegevustest, kus me saame oma
ümbritsevat keskkonda reostumisest kaitsta.
Mul on eriline heameel, et MTÜ Võnnu Vabatahtlik
Päästekomando on muutunud elujõuliseks. Käidud on juba
tuld kustutamas, koolitustel ja sõprussidemeid loomas
Saksamaal. 26.-27. aprill toimus veepääste koolitus
Värskas. 26.-30. aprill käidi Saksamaal sõprussidemeid
loomas. Reisi tulemus oli ütlemata positiivne. Suve
lõpupoole saab komando täisvarustuses oleva päästeauto ja
kui kõik hästi läheb, saadakse aasta lõpul teinegi
päästeauto. Kogu reisi rahastas Päästeamet. Eriline tänu
MTÜ juhatuse liikmele Lennart von Moller’ile, kes oli
reisiidee autor ja peamine korraldaja. Siinkohal tahan
tänada ka naabervalde vallajuhte (Haaslava, Mäksa,
Meeksi, Vastse-Kuuste), kellede aktiivsed elanikud on
komando liikmed ja võtavad osa päästetoimingutest.
Tegelikult valge aeg (päevavalgus) on just see aeg, mis
paneb inimese tööle, tegutsema, uusi projekte looma ja
neid ka ellu viima.
Ma soovin Teile, hea vallarahvas, et sõprustunne kestaks
läbi aastate! Ärme siis karda küsida ja ärme karda
küsimusi.
Tõnu Muru, vallavanem

Võnnu keskkooli emadepäeva kevadkontsert – esimest korda laval vaid poisid
Sellel aastal otsustati kevadkontsert korraldada teistmoodi:
laulsid, tantsisid, võimlesid, esinesid ainult poisid. Siiski –
laval oli ka veidi naiselikumaid mehi, kuid nemadki olid
hingelt mehed. Proovid läksid üle kivide-kändude, sest
poisid
on
teadupärast
veidi
riukalikumad
ja
iseteadlikumad, vahel isegi sõnakuulmatud, kuid
lõpptulemus rahuldas kõiki osalejaid.

Kontsert läks lõppkokkuvõttes üsna hästi – väikesed
viperused tegid nähtu-kuuldu huvitavamakski. Loodame, et
kontsert läks emadele hinge.

Publiku seas tekitas ärevust väikeste poiste laul „110“, sest
kaasa lõi kohalik konstaabel. Tulemuseks oli omaette väike
etendus – pimendatud lava, taskulambiga luurav
politseinik, tantsivad lauljad. Õpetaja Roman oli väljas
võimlemiskavade ning püramiididega, mis pakkusid
äratundmisrõõmu ka saalis istuvatele vaatajatele. Oma
panuse kontserdi õnnestumiseks andis vallavanem Tõnu
Muru, kes laulis koos Võnnu keskkooli direktor Tiit
Viilebergiga. Mehine tandem esitas kitarride saatel
direktori kirjutatud laulu.
Rauno Saar, Marek Madissalu, Rene Koossalu
11. klassi õpilased, kontserdi eestvedajad

Foto: http://www.vonnukk.edu.ee/www/
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Simulatsioonimäng tõi kahe jalaga maa peale, kuid tõstis mõtted kõrgustesse
Õpilased 9., 10., ja 11. klassist võtavad osa konkursist
Euroscola ja ootavad õhinal reisi Prantsusmaale
Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoonetesse, kus on
võimalik "mängida" läbi päev Euroopa Parlamendi
istungitesaalis, töötada välja "seaduseelnõu"
ja
esitada küsimusi ametnikele. Erakordne võimalus.
Tegevuse idee on selgitada poliitika rolli,
demokraatlikke otsustusprotsesse ning kodanike
kaasamist.
Esimese etapina sukelduti teisipäeval, 7. mail,
poliitikasse ja asuti simulatsioonimängu käigus
kirjutama resolutsioone.
Eesmärk oli laiendada
mõtlemist probleemidele ühiskonnas ning väljendada
ennast kirjakeeles korrektselt, konkreetselt ja
arusaadavalt.
Vägesid juhtis peakorraldaja Mihkel Sari. Õpilased
suunati eelistuste alusel nelja komisjoni, iga komisjon
sai arutamiseks kolm tema valdkonda puudutavat
probleemi, mille oli õpilasesindus eelnevalt välja
mõelnud. Tööd suunasid esimehed, majanduses
Mihkel Sari, sotsiaalis Marelle Lõhmus ja Rene
Koossalu, õiguses Rauno Saar ja keskkonnas Kristiina
Kangur. Vastavalt töökorraldusele tuli probleem
ümber sõnastada (poliitika keeles sissejuhatav
klausel) ja leida teostatav lahendus (tööklausel), neid
kirja pannes kasutati lausete alguses vastavaid
väljendeid. Tuli näha vaeva, et probleemide keskel
paistaks päike. Korra kõlas lahendusi otsides lause
"Eesti peaks sellele alternatiivi leidma," kuid kiiresti
jõuti järeldusele, et meie ise peame leidma lahenduse,
sest meie oleme Eesti. Mänguks kulus mitu tundi, aga
areng on garanteeritud.
Jõudis kätte tehtud töö ettekandmine. Ühise hääletuse
tulemusena valiti president Merlis Karjakännaste ja
asepresident Helina Siim, kes andsid resolutsioonide
tutvustamiseks sõna komisjonidele.
Majanduskomisjon arutles palga ja hinnatõusu
proportsiooni,
ühiskonna
kihistumise
ja
impordi/ekspordi suhte üle. Sotsiaalkomisjoni
teemadeks olid informeerimine seksuaalvähemustest,
ühiskondliku
diskrimineerimise
vähendamine
religioosse kuuluvuse alusel ja elamislubade nõuete
karmistamine. Õiguskomisjonil oli küsimuse all Eesti
karistusseadustik,
korruptsiooni
vähendamine
avalikus sektoris ja Eesti küberkaitse programmi
ühendamine
ülejäänud
Euroopaga.

Keskkonnakomisjon
analüüsis
põlevkivi
kaevandamise ja tuumaenergia perspektiivi ning
elektriautode kasutamise soodustamist.
Majandus-, õigus- ja sotsiaalkomisjoni resolutsioon
hääletati vastuvõetuks. Keskkond sattus lahendustes
hätta rahaküsimustes ning resolutsioon lükati tagasi.
Kolm vastuvõetud resolutsiooni neljast hinnati heaks
tulemuseks.

Euroscola simulatsioonimäng 2
16. ja 17. mail jätkati järjekindlalt Euroscola
ideeprojektiga. Nüüd juba kogenud meeskond saatis
tekstide üle mõtisklema 7.-9. klassi õpilased ja oli
kõrval neile toeks.
Komisjonid koostasid mõned küsimused ka Võnnu
rahvale ja küsitlesid tänaval juhuslikke möödujaid.
Rahvas avaldas arvamust poliitika kohta ning noored
panid räägitu kõrva taha, et arendada demokraatlikke
lahendusi.
Orienteerumisel külastasid meeskonnad kuut Võnnu
punkti. Liiguti marsruudil kool-vallavalitsus-lasteaedpostkontor-kirik-haigla. Igas punktis täideti tööleht,
mis sisaldas nii faktiküsimusi kui ka oma arvamust.
Üritused toimusid plaanipäraselt ja kavas on ka
edasipidi korraldada harivaid ning mitmekülgseid
tegevusi koolis.
Euroscola konkursi aluseks oli hariduslik mudeldusehk simulatsioonimäng"Euroopa Parlament" ning
sellel põhines projektiidee loomine ja läbiviimine.
Euroopa
Parlamendi
infobüroo
töötajatest
moodustatud žürii hindas esitatud projektide sisu,
õpilaste kaasamist projektiidee loomisse ja
elluviimisse ning õpilastepoolset panust projekti
esitamisse.
Konkursile
laekus 10 projektiideed, milledest
parimaks tunnistati VÕNNU KESKKOOLI projekt.
Seega sõidavad Võnnu Keskkooli praegused 10. – 11.
klassi õpilased sügisel Strassbourgi!!!

Kristiina Kangur, Võnnu Keskkooli 11. klassi
õpilane
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Mudilas – ja lastekoori laulupäevadest
17. mail käisime Põlvas „Uma pido“ koondproovis.
Eesmärgiks oli koos teiste koolikooridega anda veel
viimast lihvi 1. juunil toimuval kontserdil esinemiseks.
Päev oli aktiivne. Mudilased lõid särama peale tunniajast
proovi, kui neid viidi Taevaskotta piknikule. Ilm oli
mõnus ja kõik jäid väikese matkaga rahule. Suur tänu Estri,
Miku ja Deili emale, kes võtsid vaevaks tulla mudilastega
kaasa.
Mudilaskooril oli eelnevalt seljataga ka Tartumaa
mudlaskooride laulupäev, mis toimus Rannus. Seal
õppisime järgmise suve laulupeo repertuaari. Ka see päev
oli meil tore ja väga töine. Saime juurde uusi sõpru ning
mängisime ühiselt ringmänge.
Lastekoori päev oli tunduvalt töisem. 2,5 tunnise
harjutamise käigus sai mõnigi laul selgemaks.
Harjutamispäeval oli väga suur kasutegur.

Sellised ühised koondproovid on mõnusad. Esiteks on
tunduvalt kindlam oma partiid omandada paljude lauljatega
koos. Teiseks näeb ka teisi dirigente ja nende tööprotsessi,
õpetamisviisi ja harjutakse aktiivsemalt tööd tegema.
„Uma pido“ murdes laulud on olnud õpilaste jaoks pärs
keerulised. Nii mõnelgi õpilasel on olnud töö käigus
tahtmine üritusest loobuda, kuid nüüdseks oleme
suuremad probleemid ületanud, murdes laulud omandanud,
vapralt vastu pidanud ja valmis sõitma oma kooli
esindama.
Tulge Kubijale meie ja ka teiste kooride lauljatele kaasa
elama 1. juunil.
Teana Sobko, Võnnu keskkooli laulmisõpetaja

Perepäev Värvukeses
Kaunil kevadisel teisipäeva õhtul, 30. aprillil, kogunesid
väikesed ja suured Värvukesed koos perede ning sõpradega
lasteaeda, et nõiapäeval ühiselt tegutseda ja lustida.
Alustuseks esinesid Lepatriinude rühma vahvad näitlejad
etendusega „Seitse kitsetalle”. Peale etendust kutsus
Peanõid kõiki osalema nõiamatkal. Matk toimus kolmel eri
marsruudil, mis olid rajatud vastavalt eale. Mesimummid
ja Oravakesed matkasid Juhtnõidadega lasteaia kõrval
olevas pargis ning otsisid ettenähtud sihtpunkte, täites seal
peredega koos erinevaid ülesandeid. Oravakesed läbisid
koos nõiakooli ja Mesimummide ülesanded olid seotud
meid ümbritseva loodusega. Iga ülesande eduka täitmise
eest said Mesimummid kaela lustaka konnasildi ja
Oravakesed käele või näole uhke nõiatempli. Lepatriinude
Juhtnõiad viisid pered alevis tiigi kaldal asuvasse parki.
Mõõdeti puude ümbermõõtu, valmistati okstest luudategutsemist jagus kõigile. Ka Lepatriinude osavad
matkajad said ülesande täitmise märgiks näole nõiatempli.
Peale matka ootas peresid õues nõialõkke süütamine. Lõke
süttis ühise nõiaringi soojusest ja loitsust. Pikk ning

energiat nõudev matk oli tekitanud ootamatult tühja kõhu
tunde. Asuti segama nõiajooki ja maitsma nõiasuupisteid.
Pered olid kaasa toonud maitsvaid küpsetisi ja puuvilju,
isegi heeringaleivad olid laual!
Agaramad nõiad said osaleda ka luua heitmises. Mõõdeti,
kelle luud siis lendab kaugemale. Hinnati nii heite pikkust
kui ka viske stiili. Luudadel oli lennukust omajagu.
Paljud perepäevale kokkutulnud pered olid
ka
soovikohaselt riietunud nõiakostüümidesse, mis andis
sellele maagilisele õhtupoolikule veel erilisema ilme.
Värvupere tänab kõiki osalenud peresid ning soovime, et
perepäevade traditsioon meie Värvukeses ikka jätkuks!

Perepäev Võnnu lasteaias
Fotod: Helve Kukk

Muusika- ja liikumisõpetaja Mare

Uus õppekava paneb õpilasi loovamalt mõtlema
20. mai oli Võnnu keskkoolis eriline hommik, kuna esimest
korda kooli ajaloos tuli igal 8. klassi õpilasel üksi või väikese
rühma koosseisus kaitsta loovtööd.
Loovtööde teemad olid kõik väga huvitavad ja omapärased,
olles sealjuures üksteisest täiesti erinevad. Näiteks oli esimese
esitaja teemaks „Eestlased Austraalias“. Mainin ära, et minu
arvates oli tema teinud kõige korralikuma töö. Õpilane oli
valinud oma esitlusele hea disaini ning küsitlenud kolme
Austraalias elavat eestlast. Peaaegu gümnaasiumi uurimistöö
tase.
Järgmisel rühmal oli väga asjalik eesmärk – õppefilm
koolidele teemal „Reguleerimata ülekäigurada“. Rühm tegi
head koostööd ning nende sõnul jäid nad ka ise oma tööga
väga rahule. Kolmanda rühma poiste loovtöö eesmärk polnud
vähem asjalik. Nemad kujundasid matemaatikaklassi –
suurtele lehtedele on kirjutatud erinevad valemid, mis
hakkavad edaspidi lihtsustama õpilaste õppetööd. Enam ei
pea õppijad valemeid õpikust otsima, vaid need on seina peal
kõigile näha. Paraku pidi olema just see rühm näide sellest, et
alati ei tööta tehnika nõnda usaldusväärselt, nagu meile
meeldiks, ja seepärast otsustas tööd tutvustav esitlus mitte
avaneda. Selleks, et hoida aega kokku ning anda poistele aega
programmi koostööle veenda, kutsuti ette järgmine kaitsja,
kes oli uurinud Võnnu keskkooli õpilaste söömisharjumusi.
Tulemus oli rõõmustav – enamik Võnnu keskkooli õpilasi
toituvad vastavalt toitumissoovitustele. Vahepeal olid poisid
oma esitlusega ühise keele leidnud ning esitusega saadi
edukalt ühele poole.

Veidi sarnaselt poiste rühmaga olid teinud kaks tüdrukut,
kes joonistasid musta akrüülvärviga kooli ühele seinale
erinevaid matemaatilisi kujundeid koos valemitega. Nende
arvates ei kujunenud loovtöö väga perfektseks, aga meie kooli
inimestele peaksid erinevad valemid nüüd küll pähe kuluma,
kui need on meil nõnda pidevalt silme ees.
Järjekordne hea loovtöö kandis pealkirja „Helkur“, mis
koosnest ühest näidisklipist helkuri elupäästvast võimest ning
hulgalistest faktidest jalakäijate õnnetustest, mis võiksid nii
mõndagi helkuri mittekandjat keelitada pimedas seda kandma.
Veidi elavamalt hakkasid nihelema kooli jalgpallifännid, kui
tuli loovtöö teemal „Ronaldo, Messi, Balotelli – kes on
parim?“. Minu arvates täiesti geniaalne viis teha koolitööst
midagi väga lõbusat. Kui paljud teadsid, et nii Lionel Messi
kui ka Ronaldo Luis alustasid karjääri juba 16-aastaselt ja
Mario Balotelli juba 15-aastaselt? Mis puutub sellesse, kes on
parim, siis leiti, et neid kolme ei saa võrrelda, kuna igaühel
neist on väga erinev mängustiil.
Viimane esitaja oli tegutsenud niivõrd loovalt, et valmistas ise
sõle ning rääkis siis, kuidas ta oli seda teinud. Kahjuks
valmistamise protsessi ette ei näidatud.
Komisjoni otsus oli üksmeelne: kõiki töid arvestatakse. Mitte
ühegi töö kohta ei saanud öelda, et see oleks ebaõnnestunud.
Loodetavasti on järgmised 8. klassi õpilased järgmisel aastal
sama tublid.
Kelly Uluots, Võnnu Keskkooli 11. klass

Kuidas Võnnu lasterühm käis Väike-Maarjas koolinoorte VIII tantsufestivalil
Avapäeva hommik, kell oli 8.30, koolimaja parklas toimus
sigin-sagin-kaks autot, kümme last ja autojuhid Viivika ning
Laine. Lapsed ja pagas autodesse pakitud, hakkasime sõitma.
Hammastes tuletas Sander meelde, et rahvariided oleks ka
vaja peale võtta. Reet Tohvri juurest saime triigitud ja
komplekteeritud asjad kaasa. Väikesed metsapeatused ja
veidi pikem paus Jõgeval ning paari tunni pärast olimegi
kohal. Registreerisime ennast, viimased pikutamised ning
festival algaski. Sellest võttis osa 900 last üle terve Eesti.
Tervituskõnedega esinesid Väike-Maarja Gümnaasiumi
direktor ja ERRSist Erika Põlendik.
Registratuurist antud ümbrik sisaldas tegevuste ajakava. Meie
grupi esimeseks ülesandeks sai selgeks õppida line-tants.
Peale pooletunnist higistamist oskasime kahte tantsu ja
liikusime järgmisse punkti, kus oli lõunasöök. Kõhud täis,
ootas meid kolmas punkt –esmaabi. Lapsed pidid toime
tulema kahe olukorra lahendamisega-jalgarattaõnnetuse ja
trepil rüselemisega. Rasmus ja Sander said 112 kutsumisega
päris hästi hakkama. Natuke lustinud mänguväljakul,
liikusime neljanda punkti poole. Vahepeal tegime kõrvalpõike
päästeametnike juurde, kus proovisime nende tööriideid selga.
Neljandas punktis oli kriidiga asfaldile joonistamine. Kõik
said näpud kriidiseks. Poiste soovil läksime ka motopolitseid
vaatama, julgemad katsetasid trikiratast. Enne järgmist
ülesannet oli väike tantsuproov suures spordisaalis. Viimane
ülesanne oli fotojaht. Meile anti väiksed pildid, millel olid
kujutatud kohad Väike-Maarjas, taha olid kirjutatud teemad,

Ülevaade karjäärialastest tegemistest
Võnnu Keskkoolis 2012/13. õppeaastal

mida pidime leitud kohtades lavastama. Näiteks
presidenditamme juures oli teemaks“ Auvalve“, ühe kollase
elektriliini post juures oli teemaks “Ajame liini“ ja Lurichi
kivi juures „Kui Lurich seda näeks?“. Päris põnev oli mööda
Väike-Maarjat seigelda ja otsida pildil olevaid objekte.
Märkamatult jõudis õhtu. Kell kuus algas suur kontsert, kus
esinesid kõik 43 rühma oma tantsuga. Iga esineja sai tahvli
šokolaadi. Peale esinemist, kui õhtusöök söödud ja riided
vahetatud, algas disko ning suurelt ekraanilt sai jälgida
eurovisiooni lauluvõistlust. Öösel näitas Väike-Maarja ilm
oma äikeselist palet, aga õnneks kestis see lühikest
aega.Hommikul äratus, söök ja võimlemine, rahvariided selga
ja rongkäigule. Kui jõudsime gümnaasiumi juurest Ebavere
tantsuplatsile, algas teine kontsert, kus esinesid kõik rühmad
valitud tantsuga. Kontsert lõppenud, tänati tantsijaid kringlite
ja tänukirjadega. Peale esinemist oli piknik, kus lapsed sõid
hernesuppi, jogurtit ning kringlit.
Ja oligi festival läbi. Kui laste käest küsisin, et mis neile
meeldis, siis ühine vastus kõlas, et kõik oli väga tore, ainult
et ujuma ei saanud. Kui meenutada ühe tantsujuhi sõnu, siis
oli ilm festivaliks igati soodne, sest ilmselt olid tantsijate
hulgas inglid.
Suur tänu kõikidele lastele, Lainele , Reedale, Mairele (sildi
eest) ja lastevanematele.
Viivika Kook

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel
 iseennast tundma õppida;
 omandada teadmisi töömaailmas toimuvast, elukutsetest
ja õppimisvõimalustest;
 kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis
soodustavad kaasaegse töökeskkonna tundmaõppimist,
karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.
1. Ettevõtlusega seotud tegemised:
 ettevõtluspäev 8.-11. klassile;
 Tartumaa
Noortefondi
koolitus
„Ideest
projektini” 11.-12. klassile;
 Tartu Ärinõuandla noortekonverents „Teed
tulevikku, OKEI” 8.-12. klassile;
 Tartu Ärinõuandla „Idee Starter Tartumaal” 8.12. klassile (huvilistele motivatsioonikoolitus);
 Tartu Ärinõuandla „Õpilasfirmade asutamine” 5päevane tsükkel. Väljundiks õpilasfirma loomine
(õpilasfirmad Pärliparadiis ja Õun), osalemine
õpilasfirmade laadal Tallinnas;
VKK õpilasfirma ÕUN võitis Tartumaa Noortekogu
äriplaanide konkursi!
2. Põhiseaduslikud õigused – loeng 10.-12. klassile
3. Ettevõtete külastamine
 Viru Keemia Grupp;
 Ericsson Eesti AS;
 Kanal 2;
 Nortal.
4. Muuseumitunnid
 Kaevandusmuuseumi külastus Ida-Virumaal;

 Tartu linnakodaniku muuseum - muuseumitöö,
konserveerimise ja restaureerimisega seonduv 10.-12.
klassile.
5. Õpetajate päev – tutvumine õpetajatööga.
6. Kaitseressursside Ameti ja Kõrgema Sõjakooli
ühisloeng
sõjaväelase
elukutsest,
tööst,
õppimisvõimalustest.
7. Infomesside Intellektika ja Teeviit külastamine 8.-12.
klassile.
8. Lennuakadeemia külastus 10.-12. klassile.
10. ”Rahatarkuse päev” – pangandus, rahandus 9.
klassile.
11. Karjäärilaager „Meeskonnas peitub jõud” 10.-11.
klassile.
12. Karjäärinõustamine – küsimustikud 9. klassile.
13. Karjääripäev 1.-12. klassile. Võnnu valla ettevõtete
külastamine,
ettevõtjate
ja
erinevate
elukutsete
esindajatega kohtumine.
14. Töötukassa loengud ja töötuba 10.-12. klassile.
15. Tartu linna ja maakonna karjäärikoordinaatorite
koostööseminar.
16. Valikõppeaine „Karjääri planeerimine“ 10. klassile.
17. Individuaalne nõustamine 9. ja 12. klassi huvilistele.
19. Päästeameti ja Punase Risti loengud.
Kõiki üritusi on vahetult pärast toimumist kajastatud ka
Võnnu Keskkooli kodulehel
www.vonnukk.edu.ee.
Kõik ideed, pakkumised ja ettepanekud ürituste paremaks
korraldamiseks ning ettevõtete külastamiseks on
teretulnud.
Karjäärikoordinaator Erika Tiiman

Tunne oma pärimust!
Sel suvel on rahvapärimuse huvilised oodatud 4. juulil
toimuvale Tartumaa trallamile, mis toimub osana
folkloorifestivalist Baltica 2013. Tartus trallitavad
erinevate maade lauljad, pillimehed ja tantsugrupid, kes
jagavad meiega oma rõõmu muusikast, liikumisest ning
koostegutsemisest.
Esimest korda on avapidu Tartus. Tule tutvu teiste
rahvamustritega ja leia üles oma! Mitmekülgset tasuta
tegevust leidub kogu perele.
Erakordne võimalus on praktiseerida tantsudraamat otse
Indiast õpitoas "Kõnelevad käed", samal ajal võib ühineda
vene
viisidega.
Meid
tervitavad
tantsudega
folkloorirühmad Jordaaniast, Keeniast ja Sloveeniast.
Saladusi räägitakse meeste ja naiste laulu kohta. Festivali
juhatab sisse väärikas Väägvere külakapell.
Avapidu toimub Vanemuise kontserdimajas, esinevad Eesti
parimad folkloorirühmad, ingerisoomlased, lätlased,
leedulased, venelased, sloveenlased ja rahvad Indiast,
Jordaaniast ning Keeniast.
Täpsem infot lehel www.folkloorinoukogu.ee

Jaago käsitöötalu
Kurista
külas
ootab
huvilisi põhumaja ehitamise ja savikrohvimise
Kristiina Kangur,
Võnnu
Keskkooli
õpilane
koolitustele

Võnnu Keskkooli lõpuaktused

Sel suvel juhtub Jaagol põnevaid asju: käsitööküün hakkab
ilmet võtma. Ja teil kõigil on võimalus sellest osa saada ja
kaasaIX
lüüa.
Pihtalõpuaktus
hakkame juba
juunis:laupäeval,
neli päeva kestva
klassi
toimub
22
pilliroopakkidest hoone seinte püstitamise koolitusega.

juunil kell 13.00 Võnnu kultuurimajas

Oled sa kunagi mõelnud, et tahad sellest loodussõbralikus
ehitusviisist rohkem teada ja ehk isegi ühe savikrohviga
kaetud pilliroo- või põhumaja püsti panna? Siis sea oma
sammud 15.-16. ja 29.-30. juunil kindlasti Jaagole. Kui

Võnnu valla infoleht
kõigil päevadel ei saa, siis võid osa võtta vaid mõnest.
Koolituse teoreetiline osa tutvustab savi- ja põhuehituse
ajalugu, erinevaid ehitustehnikaid, materjale, karkassi
ehitamist ja põhupakkide ladumist. Praktilises osas
püstitame Jaago talu käsitööküünile pilliroopakkidest
seinad. Kõige selle tulemusel on Sul edaspidi oskused ise
pilliroo- või põhupakkidest savimaja ehitamisega hakkama
saada.
Juulis jätkame nelja kahepäevase savikrohvikoolitusega,
mis toimuvad 5.-6., 11.-12., 18.-19. ning 25.-26. juulil.
Neil koolitustel käsitleme nii teoorias kui põhjalikus
praktikas savikrohvimise erinevaid etappe: pinna
ettevalmistamist,
sisseviskekihti,
põhikrohvi
ja
viimistluskihti, sobivaid materjale, töövahendeid ja krohvi
valmistamist. Jälle võib osaleda kõigil päevadel või osa
võtta vaid mõnest. Täpsem info Jaago talu kodulehel
www.jaagotalu.eu
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on see osalejatele tasuta. Aga et tühi kott püsti ei seisa
ja tühja kõhuga ei jaksa tööd teha , siis oleme Põlva
Talupoelt tellinud toitlustamise, mille eest tuleb
osalejail tasuda 15 eurot/ 2 päeva eest (mitmel tsüklil
osalejal siis vastavalt rohkem). Soovijad saavad
Jaagole
ööbima-telkima
jääda,
kiirematele
registreerujatele on aidas pakkuda ka paar voodikohta.
Osalemiseks
registreeru
palun
e-kirja-aadressil
inga@jaagotalu.eu või telefonil 5297919. Samast saad abi,
kui sul on koolituse kohta küsimusi.
Kohtumiseni Jaagol!
Jaago talu perenaine Inga ja peremees Tairo
Koolitust toetavad:

Pilliroohoone
püstitamise
koolitust
juhendab
tunnustatud põhuehitusspets Knut Klais (OÜ
Loodusehitus) ja savikrohvimist Marko Kikas
(Saviukumaja OÜ) ning tänu LEADER-programmile

Jaago talu suvelaager
10.-11. augustil toimub Jaago käsitöötalus ise
tegemise entusiastidele taas üks väike mõnus
käsitöine nädalavahetus.
Kahe augustikuise laagripäeva kestel võtame ette
mitmeid toredaid töid, igaüks neist valitud nõnda,
et oleks jõukohane algajale, aga pakuks põnevust
ka kogenud käsitöölisele. Lisaboonuseks on
murusse torgatavad varbad, õhtune saun,
ritsikasirin ja sume ööaeg - kõik puha lihtne
luksus ja maamõnulemine.
Laagrilaua katab seegi kord Põlva talupood, kes
on oma asjaks võtnud hää seista ehtsa eestimaise
toidu eest.
Lähemat infot laagri kohta saab perenaiselt
telefonil 5297919 või e-kirja-aadressil
inga@jaagotalu.eu
Kohtumiseni Jaagol!
Inga
Jaago talu perenaine
5297919

Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega
perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab
kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik

esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja
maksma alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist
reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele
kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise

Võnnu valla infoleht
peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 280
eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele
perekonnaliikmele
on
vajaduspõhise
peretoetuse
sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele
perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 9,59 eurot kuus ühe
lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega
perele.
1.
Kellele on õigus taotleda
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle
liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste
seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine
kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud
kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri.
Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste
eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kellele
makstakse riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.
Perekonna kohta saab esitada ainult ühe taotluse
vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
2.
Kuidas kontrollida vajadust
Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja
arvutamiseks saate kasutada vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri kalkulaatorit, mis asub

Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel www.sm.ee.
3.
Kuhu pöörduda ja mida esitada
Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna
liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise
peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks
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tööpäevaks
vallavõi
linnavalitsusele,
kelle
halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse
esitamisele järgnevaks kuuks. Seejuures peavad lapsed
vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st
olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus,
milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende
isikukoodid või sünniajad.
Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad
perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul
saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust. Kui mõne
sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada,
kinnitab vajaduspõhise peretoetuse taotleja selle suurust oma
allkirjaga.
Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna
sissetulekute hulka:
1.
ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule,
perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku
eelarve vahenditest;
2.
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
3.
riigi tagatisel antud õppelaenu;
4.
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat
stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
5.
õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud
vajaduspõhist õppetoetust;
6.
riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat
kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse
määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust
saava lapse kohta;
7.
vajaduspõhist peretoetust.

Delia Narusk, Võnnu vallavalitsuse sotsiaalnõunik

POLITSEI TEATED
Ajavahemikul 01.01.-16-05.2013 a on politsei infosüsteemides registreeritud Võnnu valla kohta 46 erinevat teadet.
Jaanuari kuul toimus: 1liiklusõnnetus, 2 vargust hoonetest, 1 peksmine ja 1 metsamaterjali vargus laoplatsilt.
Veebruari kuul toimus 3 vargust hoonetest, 3 liiklusõnnetust, 1 metsamaterjali vargus laoplatsilt ja 2 avaliku korra
rikkumist. Märtsi kuul toimus 1 tulekahju, 1 rahu rikkumine, 4 vargust ja 1 omavoliline elektrivõrku ühendamine ja
elektri tarbimine. Aprilli kuul toimus 2 rahu rikkumist ja 1 isiku poolt rikuti alkoholiseadust.
Mai kuul oli kolm teadet väheoluliste sündmuste kohta.
Ülejäänud juhtudel oli tegemist Liiklusseaduse rikkumistega.
Harras Tiisler, Võnnu valla piirkonnapolitseinik

Koolikiusamine – müüdid ja tegelikkus
Mulle meenub oma kooliajast, kuidas klassikaaslased
kiusasid endast pisemat poissi. Panid ta mõneks ajaks
kappi kinni, togisid – ja seda alati valju naeru saatel.
Mõnele kõrvalisele võis see paista naljatamisena, ka
kiusatav poiss püüdis läbi valu juhtunut naljaks keerata.

Pääsenuna kiusajate käest, võis teda näha nutmas – asi oli
naljast kaugel. Probleemiga ei tegelenud keegi, sest koolis
puudus psühholoog, kooliarst, ka politseid ei kutsutud
kooli asja lahendama. Olukord lahenes alles ajapikku, kui
saadi vanemaks, targemaks, paranes omavaheline suhtlus
ning klassis valitses taas sõbralik õhkkond.

Võnnu valla infoleht
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Sarnaseid juhtumeid võib leida pea igast koolist ning sageli
ei oska või taha keegi mõistagi, et tegu on tõsimeeli
koolikiusamise ja mitte naljateoga.
Millised on põhilised müüdid koolikiusamisest ja milline
tegelikkus?
Kas ainuke lahendus koolikiusamisest pääsemiseks ongi
vaid vanemaks ja targemaks saamine?
Müüt: koolivägivald leiab aset siis, kui kedagi kooli
territooriumil pekstakse.
Tegelikkus: koolivägivald ei ole ainult peksmine.
Füüsiliselt võib see tähendada näiteks löömist ja tõukamist,
psühholoogiliselt aga sõimamist, narrimist, ähvardamist,
väljapressimist. Lisaks kuulub kiusamise alla ka
kaasõpilase pahatahtlik grupist väljaarvamine, tõrjumine,
grimassitamine, ignoreerimine, teksti ja piltidega
alandamine ning mõnitamine.
Müüt: kiusatav on ise selles süüdi, et teda kiusatakse.
Tegelikkus: enamjaolt satuvad kiusamise ohvriks need,
kes teistest mingil moel erinevad. Olgu selleks siis
välimus, iseloom või mõni muu tegur. Kiusaja leiab
vajadusel alati põhjuse, miks kellelegi liiga teha ning
seejuures ei anna ta endale aru, et kiusatav ise oma seisu
või olemuse parandamiseks midagi ette võtta ei saa.
Kindlasti ei ole koolikiusamine ühelgi juhul õigustatud ega
põhjendatud.
Müüt: kiusaja on pärit probleemsest perest ning kodused
probleemid elab ta välja koolis, kaasõpilaste peal.
Tegelikkus: sageli on kiusajaks just korralikust perest ja
küllaltki hea õpiedukusega nooruk. Enamjaolt on nende
näol tegu oskuslike manipuleerijatega, kes võivad ühtedele

olla parimaks sõbraks, teistele jõhkraks tagakiusajaks.
Ässitades teisi kiusamisele, jäävad nad ise sageli süüst
puhtaks ja arvavad ekslikult, et nad ei olegi kellelegi
midagi halba teinud.

Müüt: teiste kiusamine on lahe ja naljakas.
Tegelikkus: kellegi tagakiusamises ei ole midagi lahedat
või naljakat – see on seaduserikkumine. Igasugune
vägivald, ka psühholoogiline, on seadusega keelatud ning
seadusega pahuksisse minejat ootab ees karm karistus.
Alaealise saab politsei suunata komisjoni, kus talle
määratakse sobilik mõjutusvahend. Tõsisemate juhtumite
korral võib asja hakata arutama juba kohtunik.
Noorsoopolitseinikuna olen oma töös seisnud sageli
silmitsi olukordadega, kus noored ei taju, et nende „mäng“
ja „nali“ üle piiri lähevad. Meenub juhtum, kui poisid
mängisid vahetunnis lumesõda ning loopisid lumekuule
ühe klassikaaslase pihta. Vaatamata sellele, et
lumekuulidega pihtasaanu palus häälekalt enda kiusamine
lõpetada, ei teinud teised suures lumesõjahoos seda
kuulmagi. Sel ajal, kui teistel lõbu jätkus, olid poisi silmad
juba pisarates, ta tundis alandatust ja pahameelt
kaasõpilaste julma käitumise osas. Ent kool peab olema
kohaks, kus kõik õpilased heameelega käivad ja end hästi
tunnevad. Selleks tuleb kõigil anda oma panus, et
koolikeskkond oleks turvalisem ning õhkkond sõbralik.
Sageli on just kaasõpilased sekkunud erinevatesse
kiusamisjuhtumitesse, abistanud abivajajat ja lõpetanud
seeläbi tarbetu vaenu kiusatava suhtes. Parima panuse
koolikiusamise vähendamiseks saab mõistagi anda kiusaja
ise. Olles kaaslaste vastu sõbralik ja lugupidav, õpid ka
endast lugu pidama. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha,
et sulle tehtaks ning ära riku oma noorusaega ära
seaduserikkumise eest saadud karistusega.
Kui oled koolikiusamise ohver või näed kiusamist pealt,
ära jää oma murega üksi. Anna juhtunust kindlasti teada
oma vanematele, õpetajale, sotsiaalpedagoogile, mõnele
usaldusväärsele täiskasvanule või otsejoones politseile.
Nõu saad küsida ka veebikonstaablitelt, lasteabi telefonilt
116111 või veebileheküljelt www.lasteabi.ee.
Kersti Raiküla
Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik

www.vonnukultuur.ee
VÕNNU KULTUURIKALENDER
Juuni 2013

Võnnu valla infoleht
9., 10., 15.-16.06 Jaago talus põhumaja ehituse koolitus.
Registreerumine 5297919, www.jaagotalu.eu
15.06 Võnnu Kaera-Jaani Võistutantsimine 2013 INFO: www.vonnukaerajaan.ee
(KORRALDAJAD: VKM, Lääniste KS, MTÜ Võnnu Huvikeskus, MTÜ Liikumisvabadus, VV, MTÜ Issaku)
22.06 9.kl lõpuaktus (13:00) ja 12.kl lõpuaktus (17:00) (VKK)
23.06 Võnnu valla Jaanipidu Tiigrikutsuga Lääniste linnamäel
(KORRALDAVAD: VKM, Lääniste KS, VSK)
Juuli 2013
13.07. Issaku Leibkonnapäev (Jaago talu, MTÜ Issaku)
*Jaago talus savikrohvi koolitus. Kuupäev selgub. Info www.jaagotalu.eu
August 2013
5.-8.08 „Võnnu 13“ (noorte suvelaager, korraldab VKM, MTÜ Võnnu Huvikeskus,
toetab HMN, KOP ja Võnnu VV)
10.-11.08. Jaago talu suvelaager. Registreerumine 5297919, www.jaagotalu.eu
20.08 Taasiseseisvumispäeva simman (VKM, LKS)
31.08 rahvamuusika kontsert „Kortermajade romantika“ - külas: Mari Kalkun (VKM)
*korraldajad jätavad õiguse teha muudatusi.
Vaata infot www.vonnukultuur.ee

OLED OODATUD!
LEERIKURSUS
algab 16. juunil kell 13:00
Võnnu kirikus.
Leerikursus on ristiusu põhitõdede teada saamiseks
ja ettevalmistus leeriõnnistamiseks. 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.
Kokkusaamised on edaspidi nädalavahetustel,
leeripüha on juuli lõpus.
Leerikursus on tasuta!
LASTE RISTIMINE
Alanud on suvine lasteristimiste aeg. Oma lapsi
võivad ristimisele tuua kõik! Kindlasti on vajalik ette
registreerida, võta ühendust!
Registreerumine ja lisainfo: 749 2322, 529
3100
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 Kas Teil on kõrge vererõhk?
 Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
 Kas Teil on perekonnas esinenud südame‐veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala arterite ateroskleroosi.

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub neljapäeval, 13.juunil
alates kell 10.00 Võnnu Kultuurimajas (Tartu 24, Võnnu alevik)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9‐12 tel 5698 5633
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge
Protseduur maksab 6 eurot

Hooli endast ja tule kontrolli
Tervise Tugi OÜ

See maailm mis elab sinus, mis sinuga ühes loodi ,
On sama vana kui sina ja veidi su enda moodi...
/J. Kaplinski/
Õnnitleme juubilare!
85
Laine Sau
Aino Mällo
80
Viktor Koor
Elmiine Jõesaar
Erna Kiljak

VASTSÜNDINUD VALLAKODANIKUD
ROMI SALU
27.03.2013
LISSANDRA LEHTPUU
20.04.2013
Õnnitleme vanemaid!
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Müüa vähekasutatud motoplokk NEVA MB-1 koos
haakeriistadega ( ader, niiduk, haagis, freesid).
Infotelefon 52 93 870.

Ostame metsakinnistuid ja põllumaad mandril ja saartel.
Oodatud kõik pakkumised!
Ostame ka talumaad ja kasutusvaldust metsamaadel.
www.metsakinnistud.ee
Email: metsakinnistud@gmail.com
Tel. 56 200 982

Perekond ostab maakodu vaikses piirkonnas.
Ahto, tel 56686892, ahto@hiis.ee

SURNUAIAPÜHAD
VÕNNU KIHELKONNAS 2013. AASTAL
AHJA KALMISTUL
24. juuni kell 13:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
30. juuni kell 13:00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
7. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00

Meil kõigil on miskit head ja suurt,
mis on olnud vaid meie päralt.
See maa peale siis ka veel elama jääb,
Kui sulgub kord sinine värav.
(H. Müller)
Südamlik kaastunne
Lennart Victor Jasper von Mollerile
kalli venna surma puhul.
MTÜ Võnnu Vabatahtlik Päästeselts
Võnnu vallavalitsus

VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu 24 Võnnu Tartumaa; info@vonnu.ee

VÕNNU UUEL KALMISTUL
21. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00

MÄLESTAME
ANTS HEINMA
11.09.1933- 16.04.2013
VAIDA LILLELEHT 01.03.1944- 16.04.2013
ARNOLD PEETS
11.07.1917- 07.05.2013

Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

