Võnnu valla infoleht
nr 3 (89) juuli 2016.a
Võnnu Keskkooli lõpetajad
17.juunil toimus Võnnu Kultuurimajas põhikooli lõpuaktus. 9. klassi lõpetas 19 õpilast:
MATTIAS AVI
ELIISE GRÜNVALD
SILVER HANI
KERMO KANNIK
ROBERT KIROTAR
MATTIAS KROON
LAURI LUHA
MERLE MUUGA
ALISA NIKOLAJEVA
MARKUS PAJU

KENDER PALLASE
ELERI PEROVA
HANNA-LII PIIRSOO
HELERIN PILDEN
HEIKO PÄRL
REIMO ROSENBERG
RENE ROTKA
BRIGITTA SARI
HANNA TRUMSI

9. klassi lõpetajad kultuurimajas

Gümnaasiumi astme lõpetasid 7 õpilast:
TANEL MADISSON
SIGRID ORASMÄE
AVELI PRAAKLE
CRISTELLA SAAR
HANNA-RETI SEPPING
KRISTEL ZOVO
RISTINA VAHTRAMÄE
Võnnu Keskkooli 12. klassi lõpetajad

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

Kool tänas tublisid 9. ja 12. klassi lõpetajaid ja nende vanemaid ning lõpetajad tänasid õpetajaid. Heade sõnadega saatsid
teele volikogu esimees Urmas paju ja Võnnu Keskkooli direktor Tiit Viileberg.

Vallavanema vastuvõtt tublidele õpilastele
31.mail toimus Võnnu vallamajas pidulik vastuvõtt Võnnu Keskkooli tublidele õpilastele, kes on silma paistnud aktiivse
klassivälise tegevusega.
Tublisid õpilasi tunnustati eduka osavõtu eest maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ning spordivõistlustel
kinkekaardi ja lilledega. Päevakohase sõnavõtuga esinesid vallavanem ja sotsiaalnõunik. Üritus päädis ühise kringli ja
puuviljade maiustamisega.
Tublide saavutuste eest maakondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustati: Erika Eliise Kupper - Tartu linna ja
maakonna õigekirjaolümpiaad 1.koht, Brigitta Sari - Maakondlik etluskonkurss 1.koht, Linnamuuseumi EV viktoriin
2.koht, bioloogiaolümpiaad 2.koht, Mattias Avi - Linnamuuseumi EV viktoriin 2.koht, Heiko Pärl - Linnamuuseumi EV
viktoriin 2.koht, Cristella Saar - Maakondlik ajaloo-olümpiaad 3.koht, Mariann Jõgi - Kodunduse olümpiaad 3.koht.
Tublide sporditulemuste eest tunnustati: Jaana Otsa - 60m 1.koht, 200m 1.koht, 500m 1.koht, 4x200m, kaugushüpe
3.koht, Marcus Paulson - kuulitõuge 1.koht; kaugushõpe 1.koht, Mikk Rässa - 800m 1.koht, Eliise Laur - 800m 1.koht,
Kert Mardo - kõrgushüpe 1.koht, Helerin Pilden - 800m 1.koht, Rait Reitkam - 1000 m 1.koht, 800m 2.koht, Mona Saar tõstmine 1.koht, 4x200m 3.koht.
Võnnu Vallavalitsus tänab tublisid õpilasi aktiivse klassivälise tegevuse eest.
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Töövõimet hindab juulist töötukassa
Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel
minna
esmakordseks
töövõime
hindamiseks
sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse. Kel juba on kehtiv
töövõimetus, on oodatud hindamisele isikliku korduvekspertiisi
tähtajal – 2016. aasta sees sotsiaalkindlustusametisse ja 1.
jaanuarist 2017 juba töövõime hindamiseks töötukassasse.
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muudatused esialgu vaid
neile inimestele, kel ei ole varem püsivat töövõimetust tuvastatud
või kellel tehti seda enne 2010. aastat. Kuue kuu jooksul enne
töövõime hindamise taotluse esitamist tuleb ära käia oma pere-,
eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul ning seejärel esitada taotlus
töötukassale.
Töövõimet hindab inimese esitatud taotluse ja terviseandmete
põhjal eraldi ekspertarst, kes küsib vajadusel lisainfot ka teistelt
sama inimesega tegelenud arstidelt ja spetsialistidelt. Seejärel
teeb töövõime kohta otsuse ja maksab töövõimetoetust
töötukassa.
Praeguste
töövõimetuspensionäride
ja
teiste
püsiva
töövõimetusega inimeste töövõime hindamise aeg sõltub sellest,
millal saabub uus korduvekspertiisi tähtaeg. Kui see on juba
tänavu, tuleb endiselt pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Kui
tähtaeg on näiteks tuleva aasta märtsis, tuleb pöörduda juba
töötukassasse, ning kui tähtaeg on näiteks 2019. aasta juulis,
tuleb töötukassasse pöörduda alles kolme aasta pärast.
Mis muutub uue hindamisega?
Kui hindamine on läbitud, saab inimene töötukassalt otsuse, kas
tal on täielik, osaline või puuduv töövõime. See tähendab, et
kaovad ära harjumuspärased protsendid.
Osalise ja puuduva töövõime korral on inimesel pärast hindamist
õigus saada töövõimetoetust. Puuduva töövõimega inimene saab
töötukassalt toetust olenemata sellest, kas ta töötab, ei tööta või
otsib tööd. Osalise töövõimega inimeselt oodatakse aktiivsust.
See tähendab tööotsimist, töötukassa teenustel osalemist (sh
koolitus, rehabilitatsioon), töötamist, õppimist, alla 3-aastase
lapse kasvatamist või puudega inimese hooldamist.
Töövõimetoetus on 2016. aastal puuduva töövõime korral 11,25
eurot päevas ning osalise töövõime korral 6,41 eurot päevas. 30päevases kuus tähendab see vastavalt 337,5 ja 192,3 eurot.
Toetuse suurus sõltub ka sissetulekust: kui kuu sissetulek ületab
90-kordset päevamäära (2016. aastal 1012,5 eurot bruto),
väheneb töövõimetoetus iga piirmäära ületava euro kohta 50
senti. See tähendab, et toetus väheneb alles siis, kui vähenenud
töövõimega inimese brutopalk ületab 1012,5 eurot.
Maksusoodustuse saamine tööandjale lihtsamaks
Lisaks eelnevale muutub lihtsamaks ka sotsiaalmaksu
hüvitamine. Nimelt, riik maksab vähenenud töövõimega töötajate
eest osa sotsiaalmaksu ise ning alates 1. juulist liigub ka see
töötukassa alla ja saab lihtsama korralduse. Kui praegu tuleb
tööandjatel sotsiaalmaksu hüvitamise taotlus esitada iga kuu, siis
edaspidi üks kord ühe vähenenud töövõimega töötaja eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse töötaja eest, kellel on nn vana
süsteemi järgi vähemalt 40-protsendine püsiv töövõimetus ning
uue süsteemi järgi osaline või puuduv töövõime. 2016. aastal on
see summa kuni 128,70 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodustust
saavad äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
füüsilisest isikust ettevõtjad inimeste eest, kes töötavad nende
juures töölepingu alusel.
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Rohkem infot töövõimereformi kohta ning kuidas ja millal
taotleda
töövõime
hindamist
leiab
veebiaadressilt
www.töövõimereform.ee. Samalt lehelt leiab ka kõik vajalikud
viited töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti pakutavatele
teenustele.
Arne Kailas, Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht

Et suve peakangelased oleks me ise, mitte alkohol
Puhkused, suveüritused, festivalid ja pühad teevad suvest aasta
oodatuima aja, kus puhata pikast tööperioodist ja laadida
patareisid.
Suvi on rahvaürituste ja -pidude aeg ja paraku on enamasti
pidustuste üheks osaliseks ka siidripurk, õllepudel või hoopis
kangem kraam. Kahjuks ei ole ka haruldane, et pärast
napsitamist leitakse üks või teine põhjus pikema või lühema
sõidu ettevõtmiseks ehkki tegelikult ju teatakse, et alkohol ja
juhtimine kokku ei käi. Joobnuna kipub see teadmine aga
meelest minema. Tänavu on politsei Tartumaal kinni pidanud
juba enam kui 320 alkoholi tarvitanud juhti.
Joobes juhtimine peaks olema üheselt mõistetav tabu meie
ühiskonnas, mida ei aktsepteerita mitte kellegi seltskonnas ja
mitte ühegi autojuhi puhul. Olgugi, et suurem osa inimestest
mõistab, et alkohol ja roolikeeramine on pöördvõrdelised
mõisted, kohtab siiski veel selliseid autojuhte, kes ei oska ega
taha näha uimase peaga sõiduki juhtimisega kaasnevaid ohte.
Mõned juhid hindavad oma võimeid ilmselgelt üle ja usuvad
pimesi, et nendega sellises olukorras õnnetust ei juhtu. Alkoholi
mõju organismile on aga peaaegu sarnane iga inimese puhul ja
mõjutab märkimisväärselt meie koordinatsiooni-, reaktsioonining tähelepanuvõimet.
On kindlaks tehtud, et alkoholi tarvitanud juhil on enam kui 20
korda suurem tõenäosus õnnetusse sattuda, kui kainel juhil.
Õnnetuses hukkumise tõenäosus on koguni 200 korda suurem
kui kainel juhi. Olenemata kogusest on alkoholi tarvitanuna rooli
istumine mäng enese või teiste eludega
Politsei jaoks on suvi aeg, kus liiklusturvalisuse tagamine nõuab
tavapärasest veelgi enam tähelepanu. See on aga ka aeg, kus
tähelepanelikud ja oma kaaslaste suhtes valvsad peaksid olema
ka kõik teised. Üritusele minnes tuleks juba ennetavalt mõelda,
kuidas turvaliselt koju tagasi saada ja organiseerida selleks
puhuks kaine autojuht ja korras sõiduvahend. Märgates, et
alkoholi tarvitanud sõber või tuttav soovib rooli istuda, siis seda
takistada ja kui tekib kahtlus, et päris ise sellega toime ei tulda,
teatada ka politseile.
Juhid omakorda peaks olema eriti tähelepanelikud teiste liiklejate
ebatavalise käitumise osas. Märgates juhti, kes sõidab sõiduraja
eraldusjoonel, võtab kurve suure kaarega, sõidab ebaühtlase
kiirusega või kaldub sõidutee osale, kus ei ole lubatud sõita,
peaksid juhid vähendama enda sõiduki kiiruse minimaalseks ja
jälgima hoolikalt olukorda ja andma sellest teada politseile, kes
saab ohtliku juhi liiklusest kõrvaldada.
Iga joobes juhi ettearvamatu manööver võib olla saatuslike
tagajärgedega ja seda mitte ainult talle endale vaid ka nendele,
kes kasutavad teed õigesti.
Kainet meelt ja turvalist suve soovides, Anti Peiponen
piirkonnapolitseinik

Võnnu valla infoleht

3

VÕNNU KULTUURIMAJAS TEHTU-TEHTAV
Läheneb suvepuhkus. Eelnevalt on veel toimunud mõnedki
sündmused kultuurielus.
Põnevad ettevõtmised on olnud meie rahvatantsijatel; rühmad
KAERA-MARID ja WENDEN (juhendaja Viivika Kook)
on käinud mitmelgi tantsupeol ja olnud tugisammas ka oma
valla maineüritusel võistutantsimine KAERA-JAAN, mis sel
aastal toimus 04.juunil, väärikal Eesti lipu päeval Lääniste
Linnamäel.

kodususes, et otsustati minna kindlasti ka järgmisele peole.
Ees on veel POPKOORIPIDU ja siis algab suveuhkus ka
kooril, et sügisel taas alustada ja tähistada ka oma
2.sünnipäeva.
Kevadlaat oli arvukas oma kauplemise poolest ja sellega sai
korralduslikult
kenasti
hakkama
kultuurimaja
uus
majaperenaine Tiia Kerge. Kontakt valla kodulehel.
Kultuurimaja helitehniline võimekus on veelgi paranenud ja
seda kõike haldab ning tuleb suurepäraselt toime kõigi
sündmuste helindamisega Igor Kask, olgu tegu kontserdi või
aktusega, külalisartistiga või suursündmusega KAERAJAAN. Aitäh.
Lähikuudel on kultuurimaja korraldamisel või osalusel või
meie taidlejate osalusel tulemas:
26.08. R Kontsert – KAIT TAMRA
18.09. P sügislaat
11.10. T Tartumaa eakate ohutuspäev
15.10. L Kultuurimaja 50
Peep Puis, Võnnu Kultuurimaja direktor

Kaera- Jaani võidurühm „Savijalakesed“ ja žürii liikmed
Foto: Meelis Käärma

Žürii oli taas väga asjatundlik. Rahvatantsuringkondades on
tuntud tegijad nii žürii esimees Paul Bobkov kui ka Tarmo
Lillo, kolmas liige Ülle Kool oli rahvamuusika esindajana.
Pauli tantsuõpituba koos Väägvere kapelliga peale kontserti
oli nauditav, hariv ning mõnusalt meeleolukas kõigile
osalejatele. Päeval astus üles ka kapell HÄÄMIIL. Rühmasid
oli sel aastal paraku vaid viis. Mis teha, kui suvine
kultuurikalender on sündmustest nii tihedaks aetud ja
võimalusi nii tihti ja palju, et raskeks läheb valikuid teha.
Žüriil leidus kiidusõnu igale rühmale ja korraldajal tänu igale
osalisele. Sel aastal läks rändauhind ja üldvõit Tallinnasse –
Tallinna
Tehnikakõrgkooli
segarühm
„SAVIJALAKESED“ (kunstiline juht Piret Lett,
tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld) oli teistest tublim ja erilise
kiituse pälvis žüriilt nende juhendaja Kristiina seatud
KAERA-JAAN, mis tagaski rühmale võidu. Oma õpitoaga
lisaks rahvatantsule ja rahvapillimuusikutele oli kohal ka
Eesti Põllumajandusmuuseum ja terve pika päeva pimedani
oli tegevuses suurepärane sepp Mart Salumaa, kelle juures
leidis palju huvilisi nii tegevust kui tarkust. Loterii, kus iga
loos võidab, oli üllatusi ning võidurõõmu pakkuv paljudele.
Ilm oli kena, sündmus kordaläinud. Tänud kõigile – nii
osalejaile, tegijaile, toetajaile, partneritele kui ka tegusale
vabatahtlike meeskonnale.

13. ja 14. augustil ootab Jaago talu käsitööküün Kurista külas
ise tegemise austajaid mõnusale suvisele käsitööpuhkusele.
Selleaastase laagri inspiratsiooniallikaks on AEG. Selle
kulgemine, aja märgid, minevik ja tänapäev ning nende
kooskõla. Uute asjade vanaks muutmine ning vanade asjade
uueks
tegemine.
Kahe päeva jooksul õpime kodumaiseid loodusvärve kasutades
looma võluvaid kulunud moega sisustusesemeid, tikime valmis
romantilise *shabby*-stiilis seinakella, harjutame uute
tekstiilide ja pitside väärikaks vanutamist ning paneme kokku
kergelt viktoriaanliku hõnguga kauniskrae väikese musta kleidi
või kaasaegse kontoripluusi ilmestamiseks.

29.mail toimus Lastekaitsepäeva tähistamine. Huvilisi oli
meeldivalt enam kui aasta tagasi. Päeva sisustasid ja lastele
teadmisi, erinevaid tegevusi ja lustimist pakkusid KLOUN
UMMI, POLITSEI, Võnnu Vabatahtlik PÄÄSTESELTS,
Naiskodukaitse, batuut ja elektriautod. Päev oli sisukas ning
põnev.

Jaago suvelaager on ise tehtud aeg iseendale, mõeldud selleks,
et argipäevast välja astuda ja oma isiklikud akud tegusal
käsitöisel moel särtsu täis laadida. Saun, hea eestimaine toit ja
lihtsad maaelurõõmud kuuluvad asja juurde. Laua katab Tillu
<http://talutoit.blogspot.com.ee/> talukohvik, (tasuta) öömaja
pakub Jaago käsitööküün.

VÕNNU KIHELKONNAKOOR osales sündmusel UMA
PIDO IV, mis oli meeldejääv sedavõrd oma toreduses ning

Kahepäevase laagri osalustasu on sel aastal 64 eurot, see
sisaldab nii materjale, töövahendeid, juhendamist kui
kõhutäidet (kaks lõuna-, kaks õhtu- ja üks hommikusöök).
Rohkem
infot
ja
registreerimine
e-kirja-aadressil
jaagotalu@gmail.com ja telefonil +372 5297919, Inga Talvis.
Peatse kirjutamise-helistamiseni!
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Võnnu tantsijad on toimekad...
Turku-Elva

Tartumaa tantsupidu“Hingepuu“ ja II Naiste Tantsupidu
„Mehe lugu“ ehk kus Kaera-Marid käisid enne ja pärast
Kaera Jaani

Kevad 2016 on olnud memmede rühmale
„Wenden“ väga tegus. Mai teisel nädalal käisime
koos Tartu segaansambliga “ Kobedad” ja Liie
võimlemisrühmaga Soomes. Koos andsime neli
kontserti. Nägime kuidas elatakse Soome lahe
vatsaskaldal Turkus ja Hämeenlinnas ning saime
kinnitust, et igas sadamas on eestlane.
22.mail toimus Elvas XVIII Tartumaa memmetaadi lustipidu „Põlvest põlve“, kus esinesime
seitsme tantsuga. Memme-taadi lustipidu on väga
tore üritus, kuhu oodatakse ikka kõiki vaatama,
sest selleks on vaja ainult kohale tulla ning nautida
pidu. Tore on vaadata kuidas memmed ja mõni
taatki naudib tantsu ja liikumist.

Üks väike rõõm las olla igas päevas,
üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis, või killuke päikest taevas,
või sõna hea, mis muudab kauniks kõik!
Õnnitleme!
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Aime Tänavots
Leili Paavel
Toivo Leis
Virve Mälton
Vilma Palk
Vaido Alliksaar
Koidu Leppik
Jaak Võsu
Tiiu Teder
Bairam Mamedov
Valentiina Tamm
Erna Põder
Endel Rüütli

19. juuli
10. august
15. august
18. august
18. august
23. august
1. juuli
30. august
13. juuli
26. juuli
28. juuli
22. august
27. juuli

Võnnu Lasteaed Värvuke võtab tööle õpetaja
abi, tähtajaline tööleping (lapsehoolduspuhkusel
viibiva õpetaja abi asendaja)
Tööleasumise aeg on 22.08.2016.
Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt 1. augustiks
2016 aadressil Tööstuse 2, Võnnu alevik, Võnnu
vald Tartumaa või vonnulasteaed@gmail.com.
Info telefonil 52 462 98

Galina Bõstrova
Alvi Võsonurm
Meelis Pau

MÄLESTAME
20.07.1947-22.05.2016
01.08.1938-28.05.2016
06.01.1974- 28.06.2016

Erinevates kultuurides on esile kerkinud üks ürgne vägi: hinge- või
elupuu, mis sümboliseerib kõiksust, igavest eluringi, soovi püüelda
hingerahu poole.Tänaseni on säilinud metsrahvastel komme istutada
lapse sündides talle puu – hingepuu. Hingepuu istutamine on leping
loodusega: meie hoiame ja hoolitseme sinu eest, ehk hoolitsed sina
meie lapse eest.
Etendus räägib loo inimese sirgumisest ja sellest, kui oluline on, et
väike laps saaks kasvades kaasa väärtused, mis teda elus edasi viivad.
Oma teekonnal saab inimene tuge looduselt ja mõistab, kui tähtis on
usaldada oma hinge. Nõnda kirjeldati lahti lugu, mida jutustasid lahti
Tartumaa ja linna tantsijad 29.mail Raadil. Kaera-Marid aitasid seda
ilusat ja hingelist lugu „jutustada“. Selleks saadi kokku ka mitu korda
Luunja rühmaga „Klopandi“, kellega koos tantsiti lahit lugu „Aja
lugu“(autor Ulrika Graube).
12.juunil ootas Jõgeva vaatama, kuidas ligi 5000 tantsijat räägivad
„Mehe Lugu“. Avasõnas ütles juubilar Ivo Linna, et mehe lugu algab
naisest. Ivo Linna ja Tiit Sukk mõtisklesid tantsude vahel Heiki Vilepi
seatud sõnadega naistest.
Jõgeva ootas tantsijaid reede hommikul.Jõgevamaa piiril tervitasid
kõiki saabujaid maakonna rühmad. Kollonnides liikusid masinad, mis
olid kaunisatud rahvuslike lintida ja sini-must-valgete lippudega,
Jõgeva suunas.
Kui reede oli täis ootust ja pidulikust, siis laupäev näitas, millest on
valmistatud eesti- naine, kas suhkrust ja jahust ning maasikavahust või
mõnest sitkemast puust.
Kaera-Marid meenutasi, et sarnane, aga isegi pisut külmem, oli olnud
Kasepääl 6. juunil 2009 aastal peetud Peipsi äärsete maakondade
laulu- ja tantsupeo proov. Pühapäeva hommik tervitas meid küll
vihmaga,kuid kaugemalt paistis juba selgem taevaviirg. Kolme
kontserdi jooksul läks ilm järjest soojemaks ja naised tervitasid
esimesi arglikke päikesekiiri suure aplausiga.
See oli üks suur ja hinge minev pidu, mis laadis nii tantsija kui ka
vaataja täis positiivset energiat. Peo lõpuks nentisime, et hoolimata
kõigest oli „Mehe Lugu“ üks meeldejääv ja võimas pidu. Ivo Linna
poolt pakutud tort oli väga maitsev.
Viivika Kook

VÕNNU VALLA INFOLEHT
Täname kõiki kaastööde eest!
Toimetus: Tartu 24 Võnnu alevik, Võnnu vald toimetus@vonnu.ee, tel.7301462Välja andja: Võnnu Vallavalitsus

