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Võnnu segakoor taasloodud
Kui novembri algusesse jäid pühakutepäev ja
hingedepäev ning algas hingedeaeg, siis oktoobri lõpus
sai alguse ettevõtmine, mis Võnnu kandis taas
lauluhinged kooriks kokku liidab. Toimus üle mõne pika
aja taas esimene kokkusaamine loodavale segakoorile
ning üleskutsele, mille tegin koos tulevase koori
dirigendiga, reageeris üle kahekümne inimese.
Tore, et juba esimeses proovis oli mehi lausa kaheksa.
Kindlasti valmistab heameelt ka asjaolu, et umbes
veerand kokkutulnuist mõnes teises kooris oma
lauluharrastust realiseerib ning on nüüd valmis ka n.ö.
oma kandi koori toetama. Teine veerand aga püüdis
(peale päris pikka pausi ilmselt) dirigendi abil selgusele
jõuda, mis häälerühm üldse oleks sobilikuim.

Oli juttu, et mitmedki laulda soovivad viisipidajad ei
jõudnud sel korral kohale, aga plaanivad kindlasti tulla.
Ootame rõõmuga!
Meie segakoori proovid hakkavad toimuma reedeti,
esialgu enamasti kell 19.00 Võnnu kultuurimajas.
Eestlastele on tuttav ütlemine, et laul teeb rinna
rõõmsaks. Vana idamaade tarkus aga kostab, et
inimesed, kes armastavad muusikat, ei saa olla halvad...
Hea inimene, kui meiega liitud, rõõmustad Sa ju
eelkõige iseennast. Su viisipidamise vaatab-kuulab üle
meie segakoori noor ning hakkaja dirigent Heli Oja, kes
on Võnnu lasteaia uus muusikaõpetaja.

Vastloodud Võnnu segakoori dirigent Heli Oja
Fotode autor: Kersti Rüütli
Me ei vaata tagasi... Esiplaanil keskel on kaks juhti – üks juhib
spordielu, teine valda

Ja läkski lauluks lahti! Et jõulud lähenevad ja oleks
imekena, kui Võnnu oma koor ka mõned jõululaulud sel
ajal esitaks, ei olnud mahti passida ning esimese lauluga
sai nii ka esimeses proovis juba algust tehtudki. Järgmise
suure laulupeoni on õnneks aega veel aastaid, et
ühislaulmist lihvida ning tahta sealgi kaasa lüüa.

Kui oled viisipidaja ning hoolid ühisest laulust, löö
kampa.
Info / kontakt:
Võnnu Kultuurimaja direktor Peep Puis
peep.puis@ylenurme.ee
(kultuur@vonnu.ee)
Tel. 508 2255
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Elukoha registreerimisest
Eesti omavalitsuste rahastamine sõltub vallaelanike
arvust, s.t. rahvastikuregistris arvel olevatest inimestest.
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab inimene oma
elukoha vahetusest teavitama kohalikku omavalitsust 30
päeva jooksul.
Võnnu valda on viimastel aastatel kolinud palju inimesi,
kes seda seadusesätet ei ole täitnud ning seetõttu jääb
vallal saamata osa inimeste tulumaksust, tasandusfondist
ning
muudest
sihtfinantseeringutest.
Teenuste
osutamiseks vajalik kohalik eelarve koostatakse muu
hulgas nende inimeste tulumaksude põhjal, kes on oma
elukoha Võnnu vallas registreerinud. Just tulumaks seob
inimest kohaliku omavalitsusega sel moel, et tal on õigus
pöörduda valla poole, kus on registreeritud tema elukoht,
lasteaiakoha, kooli-, sotsiaalabi, transpordi, teede
korrashoiu jm teenuste saamiseks, sest inimene on oma
tulumaksuga andnud panuse kohaliku elu edenemisse.
Kaudselt on elanike arv aluseks paljudel muudelgi
juhtudel, näiteks programmide kaudu raha taotlemisel

kohalikule omavalitsusele või maakonnale.
Elukoha registreerimiseks tuleb inimesel esitada
vallavalitsusele elukohateade. Kui isik ei ole
elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta
elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava
dokumendi koopia (nt üürileping) või eluruumi omaniku
loa elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.
Elukohateate võib saata ka posti teel, kuid teatele tuleb
lisada oma isikut tõendava dokumendi isikuandmetega
lehekülje koopia. Samuti saab elukohateadet esitada
elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.
Elukohateate blankett on leitav valla kodulehel lingi
vallavalitsus all dokumentide blanketid. Täiendavate
küsimuste korral võta ühendust vanemregistripidajaga,
telefon 730 1462.
Iga vallakodanik on Võnnu vallale väga oluline, sellest
sõltub lasteaia ja kooli heaolu, kultuuritegemise
võimalused, valla teede- ja tänavate korrashoid,
lumetõrje, tänavavalgustus jne. Ole oma kodukoha
patrioot
ja
registreeru
vallakodanikuks!

Korras ahjud ja pliidid annavad turvatunde ja aitavad vähendada küttekulusid
Sügise ja jahenevate ilmadega algab ka
traditsiooniliselt kütteperiood. Selleks, et kütmine
oleks ohutu, tuleb varakult korstnad ja ahjud üle
kontrollida ning vajadusel puhastada ja parandada.
Enne kütteperioodi algust on vajalik kogu küttesüsteem
kriitilise pilguga üle vaadata – et lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes ega korstnates ei oleks pragusid,
kust suitsu majja tungiks. Samuti tuleb kontrollida, kas
korsten pole pigitunud ja kas tahmaluugid on kindlalt
kinni, kuna puhastamata korstnates ja lõõrides
kogunud tahm ja nõgi võivad süttides põhjustada
tulekahju. Samuti aitab puhastamine vähendada
soojakadu ja pikendada küttekolde kasutusiga.
Ühepereelamu omanik vastutab ise oma maja ohutuse
eest ning tal on õigus korraldada kütteseadmete
puhastamist oma äranägemisel – üksikelamu või suvila
korstna võib puhastada omanik ise. Seda peab tegema
vähemalt kord aastas. Korra viie aasta jooksul peab
puhastama
küttesüsteeme
kutsetunnistusega
korstnapühkija. V astava seaduse jõustumisest möödub
tänavu viis aastat, mis tähendab, et igal majaomanikul
on viimane aeg lasta korsten puhastada ja küttesüsteemid
üle kontrollida tunnistusega korstnapühkijal.

Korterelamutes, ühiskasutatavates hoonetes, ettevõtete
hoonetes jms peab kogu küttesüsteemi puhastama
kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord
aastas. Otstarbekas on korteriomanikel (ühistul)
küttesüsteemide korrastamine leppida kokku ühele ajale,
et korstnapühkijal oleks võimalik hooldada korraga kogu
süsteem. Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti,
kus on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija
kutsetunnistuse number. Akti peab kindlasti alles
hoidma, et vajadusel tõestada nõuetele vastavat
küttesüsteemide
hooldamist.
Korstnapühkijate
kontaktandmeid saab päästeala infotelefonilt 1524 ja
internetilehel
www.korsten.ee.
Korstnapühkija
kutsetunnistust saab kontrollida kutsekoja kodulehel.
Puhastamata korstnast või katkisest kütteseadmest
alguse saanud tulekahju on kütteperioodil kodudes
juhtuvate tuleõnnetuste sagedaseim põhjus. Inimesed,
kelle valduses olevaid küttesüsteeme ei ole puhastatud,
seavad ohtu nii enda kui kaaselanikud. Sellel aastal on
Lõuna-Eestis hooldamata ja rikkis kütteseadmetest,
tahma süttimisest ja hooletust kütmisest alguse saanud
üle 150 tulekahju.
Astra Pintson-Käo,pressiesindaja
Päästeamet Lõuna päästekeskus
e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee
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LAPSED LÕID KULTUURIMAJA TAAS SÄRAMA.
(ISADEPÄEV – VÕNNU LASTEAED KULTUURIMAJAS 06.11.2014)

Õnn on pigem nagu džäss.
Kui pead küsima, mis asi see on, ei saa sa seda iial teada.
(raamatust)
Õnn minu arvates on ühtiv arvamusega poeedilt – vaid
üks õnn: armastada ja olla armastatud. Soovin uskuda,
et olete minuga nõus.
Isegi džässi armastamata, olles teadmatuses; või
usaldamata poeeti, on ilmselt paljud meist sama meelt –
õnn on tegelikult eelkõige lastes kui tulevikus, nende
naerus ja tegemistes, nende pahuruses ja jonnakuses,
nende vahetuses ning kaunis usus homsesse, nende
siiruses ja aususes. Ka isadepäeval.
Fotod: Peep Puis
Suur tänu lapsevanematele, kes tulid; eriti isadele,
kellele mõelduna see kõik toimus.
Eriline tänu muidugi kõigile õpetajatele Võnnu lasteaias.
Kõike seda ette valmistamast. Särav täht koos lastega ja
pereõhtu mõttes üldse oli loomulikult peoõhtu kava
ettevalmistanuna Võnnu lasteaia uus muusikajuht Heli
Oja. Usun, et kohalolijad kõik on sama meelt.
Me toimetame ka edaspidi koos, ühiselt, et meil kõigil
oleks võimalus kaasa lüüa arvamuses või selle
kujundamises, mis on õnn; et olla ja püsida perekeskselt,
ühiselt.
Laste arvamus isade tegemistest

Koostöös Võnnu lasteaiaga toimus Võnnu Kultuurimajas
pidu, mis kätkes endas kõik need mõttemõlgutused.
Varakult koosplaneeritud üritus oli meeldivalt
perekeskne ning üllatavalt paljusid inimesi kaasav. Peol
osales umbes 70 täiskasvanut ja 50 last erinevas vanuses.
Ennem pidu saalis paika pandud kohtadest kippus lausa
nappima.
Ülimeeldiv üllatus. Aitäh kõigile kohalolnuile.
Meid oli ju kokku pisut enam kui kümnendik kogu valla
elanikkonnast! Hämmastav, kas pole?
Laulud, tantsud, mängud – lapsed tegid, toimetasid ja
esinesid, ka koos vanematega eelkõige ja enamasti. Kõik
rühmad
lasteaiast.
Kõik
vanemad
saalis.
Häbenemata/kartmata esinemishirmu. Või valehäbi.
Kõik koos kui üks pere.
See oligi ju ühine rõõm ja ettevõtmine.
Minu laps ja mina, koos. Meie pere. Ühiselt.

Suur aitäh, lasteaed, Heli, kõik õpetajad, lapsevanemad,
me kõik – see oligi meie pidu. Lastele mõeldes ja nende
jaoks eelkõige.
Neid koosolemisi tuleb kindlasti veel,
armastusega, Peep Puis
Võnnu Kultuurimaja direktor
Arvamus ka ühelt lasteaia õpetajalt peojärgselt:
Mida võin öelda: suurim heameel oli vanemate suur
osavõtt, puudusid tõesti haiged lapsed/vanemad. Peo
kulg koos väikeste viperustega üllatavalt positiivne ja
muidugi Heli oli super!!! Mis mind isiklikult meeldivalt
üllatas, oli laste osavõtt esinemise ajal - kartsime, et
lapsed ei tule oma vanemate juurest lavale, aga oh
üllatust, kõik olid osalejad ja see näitab head koostööd
ja usaldust laste ja õpetajate suhtes. Oleme ju nö
algajad oma kaadri muutuste tõttu: muusik, rühmaõpe
on vahetunud. Oluline on pakkuda lapsele eduelamust ja
julgustada esinema võõras keskkonnas ja see läks 100%
korda. Tänud vanematele ja muidugi lastele.
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KOHTUME KÜLALISEGA KELL KUUS...
Me oleme sageli näiliselt üksi oma murede ja maailmavaluga –
ah, keda huvitab...
Aga võibolla oleks pisutki lihtsam, kui jagada vähemasti oma
arvamust ja omavahelgi aru saada, et ehk siiski huvitab. Isegi
kodust väljas. Teistega koos. Või vähemasti omada võimalust
kuulata, mida arvavad need teised sellest, millest/milleks südant
valutame. Et saada võimalus avardada omaenese maailmavaadet,
saada tuge, meelekindlust, lohutust... Et mitte olla nii abitult üksi
kurbade mõtetega. Ja kõhklustega, teadmatusega. Vaid minna
edasi – koos! Otsida, et leida.
Just seepärast, et mitte olla üksi, vaid suhelda, aidata/toetada
üksteist, soovin käima panna kohtumiste sariürituse – Kohtume
külalisega kell kuus.
Esimene kohtumine on juba toimunud. Külaline avaõhtul oli
Peeter Ernits - justkui keerulist elu uuriv ajakirjanik ja
nädalalehe MAALEHT peatoimetaja asetäitja, aga tegelikult
lihtne maakas ning kanakasvataja, Vaba Mõtte Klubi teravik ise,
teadlane, publitsist, kirjanik.
Hämmastav, aga kuulajaiks oli märkimisväärselt tubli kogukond
– 27 inimest. Lõpuks lausa vestlusevormi võtnud kohtumine
vältas lausa 3 tundi. Ja oli tõesti väga huvitav. Eriti tänan kohale
tulnud mehi, kelle küsimisjulgus külalist enam avada aitas ning
põnevust ja ootamatust vestlusteemadesse tõi.
Soovin jätkata seda alustatud sarja Võnnu Kultuurimajas,
kutsuda vestlusringi huvitavaid inimesi – muljetama, arvamust
avaldama, analüüsima, rääkima ja vastama meie küsimustele.
0led Sinagi oodatud. Tule ja arutame koos, et kes me oleme,
mida tahame, kuhu liigume. Mida kardame, millest/kellest
tegelikult hoolime. Armastame, vihkame, sallime, talume,
lepime... Ütle ka sõbrale ja võta temagi kaasa.
Järgmised kohtumised kell kuus – ikka neljapäeviti, kord kuus.
13.november – lubas tulla Peeter Volkonski; vürst, teatriinimene,
muusik, autor, andekas erudiit, lihtne ning huvitav inimene. Kes
mida temas näeb või temas leida soovib.
04.detsember – Aare Kasemets, kes räägib hingedeajast, meist
endist ja esivanematest, pärimusest, ... Väga kaasav teema meie
kõigi jaoks tegelikult. Eriti enne jõule.
Ja siis kunagi hiljem veel on andnud mulle lubaduse meid
külastada särav ja huvitav daam Laine Randjärv (Jänes), endine
linnapea, minister, spiiker jpm.; põnev poliitik, karismaatiline ja
vastuoluline Igor Gräzin, näitleja/laulja Andres Ots; üks raadio
ELMAR eetrihäältest ja saatejuhtidest.
See on ehk alles algus. Löö kaasa ja avalda oma arvamust –
ühises vestlusringis. Me ju suhtleme – kuulame ja küsime,
arutleme koos ja analüüsime. Ka Sinul on see võimalus. Oled
oodatud osalema sarjas, mis Sinu jaoks toimuma pandudki –
kohtume külalisega kell kuus...
Kohtumisteni. Hingesoojust algavasse hingedeaega,
Peep Puis, Võnnu Kultuurimaja direktor

Järgnevalt aga ka mõned mõtteavaldused inimestelt, kes olid
esimese kohtumise 27 kuulaja ning huvilise seas. Äkki huvitab
Sindki, hea lugeja. Ja julgustab tulema.
23.10.14 Võnnu Kultuurimaja korraldatud vestlusring Peeter
Ernitsaga.
Külmal õhtupoolikul kultuurimaja poole samme seades käis küll
hetkeks läbi mõte, et kas ikka on tahtmist/ viitsimist minna peale
pikka tööpäeva veel soojast toast välja, aga üle vahesaali läve
astudes kadusid need mõtted hetkega.
Vahesaal oli küünlavalgusest ja soojusest hubane, laual ootasid
aurav tee ja kaunilt sätitud tassid ning vaikne vestlussumin.
Kui alguses oli pigem Peeter Ernitsa monoloog (on ju eestlaste
tagasihoidlikkus suhtlemisel kõigile tuttav : ) ), siis õhtu kulgedes
sai vaoshoitus ületatud ja külalisele esitati rohkesti küsimusi,
kommentaare, mõtteavaldusi. Õnneks ei olnud ka külalise
esinemise aeg piiratud.
Teemade ring ning külalise teadmised olid laialdased – alustades
loomaaias loomade käitumisest kuni tänase päeva poliitilise
hetkeseisuni. Kokku lepiti ka Peeter Ernitsa maalide
näitusmüügis. See oleks ka hobikunstnik Peeter Ernitsa esimene
näitus üldse, just meile.
Peamise vestlusringi mõttega – otsi erinevaid infoallikaid ja
mõtle enda peaga, sest pole mõtet tarbida võõrast tõde - olid
kõik kuulajad-vestlejad päri.
P.S. Mulle tegelikult ikka väga meeldis. Tänu selle eest. Ja selle
jaoks ei tulnud isegi kuhugi sõita! Toodi lausa koju. Ja siit tuli
mõte, et äkki on meestele vaja mingit poliitika- või
arvamusklubi? Muidu neid ju välja ei saa (pigem need
kohtumised ongi naispensionäride pärusmaa:) ). VÕNNU
Esimene kohtumine oli uuriva ajakirjaniku ja nädalalehe
„Maaleht“ peatoimetaja asetäitja Peeter Ernitsaga. Klubiõhtule
läksime veidi eelarvamusega, et ajakirjanik ja nad peavad ikka
oma leivaisade joont ja juttu ajama. Üllatuseks oli asi sellest
kaugel. Saime teada sellist infot, mida meedias iialgi ei
avaldata. Eriti värsked olid uudised Ukrainast. Siit hargnes jutt
edasi oma riigipiiri olukorrale ja julgeolekule. Esineja tutvustas
oma hobisid: kalapüük, fotograafia, maalimine, loodusvaatlused
ja kanakasvatus. Viimaselt hobilt kandus jutt üle praegusele meie
poliitmaastikule. Külaline kommenteeris oma artiklit äsja
ilmunud matusetoetusest, kirgi ja arvamusi tekitas värskelt
vastuvõetud kooseluseadus. Kolm tundi möödus märkamatult
kiirelt ja kutsus kaasa mõtlema.
Esimene klubiõhtu õnnestus igati. Ootame huviga järgmist
kohtumist.
Osalejad Issaku külast.
Ja viimane kommentaar külastajalt Kurista külast.
Väga tore ning tõesti õpetlikke sõnu jagav Peeter Ernits meeldis
mulle isiklikult väga. Vabamõtlejana mõtted tunnustada elu
erinevaid etappe ehk et kuidas poliitikas ja muidu elus hakkama
saada ning massimeedia, kuidas see mõjutab ühiskonda, olid
suurepärased. Isiklikult lugesin ma tema sõnumist välja, et kõik
on ikka inimese enda mõtlemises kinni (Hea näide
vanglakülastusest, millest jutustas Peeter Ernits). Samas tõesti
võib öelda, et vabadus peitub ju meis endis (Me oleme ju Riigile
kui väiksed lülid vaid valijatena ning oluline ongi kui vaid see kindlasti valida, aga keda, jääb siiski rahva otsustada.).
Selliseid üritusi loodame veelgi oma vallas kohata.
See on minu arvamus üritusest ja põnev oli see siiski.
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Õppereis Rootsi
23.-30. septembril viibis 12. klass traditsiooniliselt Rootsis
Björklinges keelepraktika-õppereisil. Reisi eesmärk oli
tutvustada noortele kohalikku eluolu ja kultuuri ning anda neil
võimalus praktiseerida koolis õpitavaid keeli - rootsi ja inglise
keelt. Kes kui palju millist keelt praktiseeris, jääb igaühe enda
südametunnistusele. Õpilastega olid kaasas nende klassijuhata
Triinu Kask ja rootsi keele õpetaja Kadri Okas.
Tänavune programm erines mõnevõrra varasemate aastate
omast, kuna katkenud on koostöö Björklinge kooliga viimase
huvipuuduse tõttu. See tähendas seda, et kooli õpilased enam
ei külasta ja sealset õppetööd ei jälgi. Selle asemel leiti meile
tegemist ja vaatamist Björklinge lähedal asuvas Uppsala
linnas, kus viibisime lausa kaks päeva.
Neist esimesel vaatasime lossi, külastasime ülikoolihooneid ja
ülikooli raamatukogu, käisime kuulsa, Uppsalas tegutsenud
raamatutegelase Pelle Tömpsaba (eesti keeles ilmunud Hilda
Tiidermanni tõlkes 1986. aastal "Pelle Tömpsaba seiklused")
radadel.

Üks päev reisist oli perepäev, mil iga õpilasi majutav pere
korraldas oma külalisele ise programmi - kes käis Sigtunas,
kes mere ääres rändrahne ja kive vaatamas, kes Stockholmi
loodusloomuuseumis ja liblikamajas. Tundus, et kõigil oli
väga huvitav ja tore päev!
Päev enne ärasõitu, pühapäev, algas jumalateenistusega
Viksta kirikus, kus lapsed esitasid oma muusikali teemal,
kuidas sõprus võidab kõik ja koos sõbraga saab jagu
raskemastki takistusest. Neli meie noort - Liisa, Helar, Mihkel
ja Raimo - andsid samuti oma panuse jumalateenistuse
kordaminekuks: nelja erineva palve lugemise ajal süütasid
nad nende märgiks küünlad.
Pärast jumalateenistust oli kohalikus rahvamajas supibuffet ja
pannkoogid, esines bänd The Covers, kes meidki Võnnu
kultuurimajas eelmisel aastal rõõmustasid.
Pärast seda külastasime Stentorgetit - viimasest jääajast jää
liikumisest tekkinud kivivälja. Pärast seda oli traditsiooniline
Bosse Lundénile kuuluva Vikstra traktorimuuseumi külastus,
mis oli täitsa põnev, kuna lisaks traktoritele on seal välja
pandud ka erinevad vanaaegsed masinad, seadmed ja
tööriistad, mille kasutusotstarbe äraarvamisega jäi vahel jänni
ka Bosse ise

Sama päeva õhtul rääkisid kirikunoored oma suvisest reisist
Krakowisse ja Auschwitzi koonduslaagrisse. Väga meeldiv
oli kuulata, kuidas noored kogetu üle nii tõsiselt ja sügavalt
arutlesid. Juttu ja fotosid täiendati muusikaliste vahepaladega.
Teisel Uppsala-päeval tutvustas Liisat ja Kerlit majutanud
pere ema Lena Pless oma töökohta, ravimifirma keemialaborit
KemWell, kus meile tutvustati ettevõtte tegevust, ruume ja
seadmeid. Lasti teha ka lihtne katse lahuse happelisuse
määramiseks. Samal päeval külastasime ka Uppsala kuulsat
Toomkirikut, kus giid tegi meile tunniajase ringkäigu. Noorte
jaoks oli see ehk veidi igav, sest giid ei osanud väga hästi
arvestada oma kuulajaskonnaga ja rääkis viisil, mis vajas
veidi suuremaid eelteadmisi. Sama päeva õhtul käisime koos
kirikunoortega ka bowlingut mängimas - tundus, et
võidumeesteks jäid eestlased. Tore oli aga kõigil!
Mainimata ei saa jätta, et samal õhtul jäime kõige
kummalisema ilmanähtuse meelevalda - täiesti selgest taevast
tabas meid äkitselt täielik paduvihm koos tugevate tuuleiilide
ja äikesega. Kõigi asjassesegatute sõnul polnud nad midagi
taolist varem kogenud, nii et sel teemal jätkus juttu kauemaks.

Õhtul oli koosviibimine, kus pakuti süüa ja organiseeriti
mänge. Üks kohalikest noortest esines kahe huvitava
moderntantsukavaga. Nalja sai palju ja kõigil oli tore! Monika
Josefsson ehk Monna, nagu me teda tunneme, kes noorteklubi
veab, oskab oma tööd väga hästi ja suudab alati korraldada
toredaid koosviibimisi!
Lõppkokkuvõttes võib öelda, et noored jäid rahule - nii
mõnigi poetas oma perega lahku minnes pisara. Ka noored ise
olid tublid ja jätsid oma võõrustajatele hea mulje - nii mõnigi
majutaja ütles mulle, et sel aastal on meil väga tore grupp, kes
tundub ühte hoidvat ja paistab silma viisakuse ja avatusega.
Noori kutsuti lahkesti tagasi ja loodetavasti võtavad nad ühel
päeval tulevikus kutse ka vastu ja lähevad oma Rootsituttavatele jälle külla!
Tervitades Kadri
Fotod: http://www.vonnukk.edu.ee/
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Uuendused piirkondlikus politseitöös
Kohaliku inimese jaoks on oluline teada, et alates 1.
oktoobrist korraldas politsei asutusesiseselt oma töö ümber.
Ümberkorraldustega on ootused pandud sellele, et patrullide
väljapanek piirkonniti suureneb, menetluskvaliteet tõuseb ja
kohaliku inimese jaoks on politseiteenus varasemast
mugavamini kättesaadav. Näitlikult öeldes tähendab see, et
kui inimeselt varastatakse midagi vähemväärtuslikku, oli
politsei varem seisus, kus esmalt tuli sündmuskohale patrull,
edasi valvemenetleja ja lõpuks sooviti kannatanut ka
politseijaoskonda ütlusi andma. Rakendunud süsteemi
kohaselt teeb sündmuskohale saabuv patrull kõik esmased
toimingud. Raskema sündmuse korral tulevad kohale mõistagi
kriminalist ja menetleja.
Muutustega kaasnes piirkonnapolitseinike arvu vähenemine ja
muutusid
teeninduspiirkonnad.
Piirkonnapolitseiniku
ülesandeks on olla sideohvitseriks kogukonna ja politsei
vahel. Ta ei tegele probleemidega üksinda. Tegelikult me
räägime maakonnapolitsei puhul meeskonnast, kuhu kuuluvad
nii patrullpolitseinikud, menetlejad kui ka teised ametnikud.
Piirkonnapolitseinik püüab lahendada probleeme laiemalt kui
konkreetsed üksikjuhtumid. Piirkonnapolitseinikud, kes
varem tegid kolme töölõiku (piirkonnatöö, menetlemine ja
patrullimine), keskenduvad aga ainiti kogukonna ja kohalike
omavalitsustega suhtlemisele ja infovahetusele oma
piirkonnas. Oluline on märkida, et piirkonnapolitseinike arvu
on maakondades vähendatud, kuna varem tegeles
piirkonnapolitseinik palju patrullitööga, täna keskendub vaid
suhtlusele kogukonnaga. Seepärast on võimalik ka
piirkonnapolitseiniku tööks kuluvad töötunnid teha väiksema
koosseisu ametnikega. Tartumaa elanikkonda teenindavad 6
piirkonnapolitseinikku.
Siinjuures tuleks juhtida tähelepanu sellele, et parimal moel
saavutatakse piirkonnas turvalisus juhul, kui selleks annavad
lisaks politseile oma panuse ka kohalik omavalitsus,
ettevõtjad ja kohalikud inimesed ise. Turvalisus on kohaliku
elu ühine küsimus, mille tõstmisesse saab igaüks panustada.
Olgu selleks siis korralik tänavavalgustus, turvakaamerad,
naabrivalve
korraldamine
piirkonnas,
vabatahtlike
abipolitseinike olemasolu, aga miks mitte laiemalt ka
tavapärane infovahetus kogukonnas – kui teave sellest, mis
turvatunnet häirib, jõuab aegsasti asutusteni, kes neid
probleeme lahendavad, on inimene ise andnud juba oma
panuse selle kogukonna turvalisuse tõstmisesse.
Alates
01.10.2014
teenindab
Võnnu
valda
piirkonnapolitseinik Anti Peiponen. Minu teenindada jäävad
veel ka Tähtvere, Mäksa, Haaslava, Meeksi ja Piirisaare
vallad. Kodanike vastuvõtuaeg vallamajas on teisipäeval
9.00-10:00-ni. Lisaks silmast silma kontaktile vallamajas
saab piirkonnapolitseinikuga ühendust telefonil 51 32 744 ja
e-mail anti.peiponen@politsei.ee.
Koos
piirkonnapolitseinikuga
töötab
vallas
ka
noorsoopolitseinik Kirsika Jõks, kelle lahendada on
alaealistega seonduvad küsimused. Temaga saab ühendust
telefonil 55567680 ja e- mail kirsika.joks@politsei.ee

Probleemide korral, mis vajavad kiiret politseilist sekkumist
tuleb helistada 110. Vajalikku ja kasulikku infot leiab ka
politsei kodulehelt www.politsei.ee.

Piirkonnapolitseinik Anti Peiponen

Meeldetuletus autojuhtidele
Alates 15.10.2014 võib sõita juba naastrehvidega, kuid
politsei praegu veel naastrehve vahetama tõtata ei soovi, aga
kindlasti ei ole mõistlik selle tööga viimase hetkeni oodata
ning suverehvidega lund ja libedat trotsida. Autojuhtidel tuleb
mõista oma vastutust ja, et kulunud ja kehtivatele nõuetele
mittevastavate rehvidega sõit on ohtlik nii sõidukijuhile kui
kaasliiklejatele. Pole harvad juhtumid, mil avarii üks põhjusi
olid üleliia kulunud rehvid. Kui rehvimuster on alla nõutud
sügavuse, on see liikluses ohtlik. Suverehvil peab mustri
jääksügavus olema vähemalt 1,6 ja talverehvil vähemalt 3
millimeetrit, aga parem, kui mustrit jagub rohkem.
Kokkuvõtvalt:
 Naastrehvidega on lubatud sõita 15.
oktoobrist 31. märtsini, lamellrehvidega
tohib sõita aasta läbi. Talviste tee- ja
ilmaolude puhul võivad naastrehvid all olla 1.
oktoobrist 30. aprillini.
 Suverehvidega tohib sõita 1. märtsist
novembri lõpuni.
 Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist
veebruari lõpuni.
Allikas: majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus

Anti Peiponen
politseileitnant
Piirkonnapolitseinik
Tartu politseijaoskond
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Perega koos
Täna, särava sügispäeva õhtupoolikul lehvivad õuedes
ja majadel pidupäevalipud-lehvivadki pidulikult.
Ühes peres küpsetavad poeg ja isa piparkooke( juba?),
teises püüavad vanaisa ja lapselaps tiigist kassile kala,
kolmandasse on külla tulnud vanaema ja vanaisa.
Lõpuks polegi tähtis see, mida tehakse, vaid hoopis
see, et pere on koos.
Reedel, pidupäeva sissejuhataval meie kontserdil
kultuurimajas oli tähtis just see, et laval oleksid
pereliikmed koos ja saalis külalisteks nende lähedased
ja sõbrad. Meie soov läks täide. Iga viimane kui
etteaste on kiitmist väärt: õde-venda Lola ja Rene
lohelennutamise laul, Liisa ja Rasmuse etteaste
tarkuse tasahilju tulemisest , Ketlin, Kätlin ja Tiia
Kanniku lugu vanakssaamisest, Jassi, Juhani ja Teana
laul pisikesest imest, mis on nende perre peagi ka
päriselt tulemas, Brigitta ja Mihkel Sari poeetiline ,
mõtlik lugu kitarri saatel, Viktoria ja tema säravate
õdede fantastiline, mitmehäälne etteaste, enamikule
tuntud laul „ Helisevast muusikast“ ning Hanna-Reti
ja tema isa meenutus suvepäevast. Seiku tänapäeva

pereelu iigapäevast tõi külaliste ette perekond Avi,
kus lavastajaks oli pereema Evelin. Kontserdi
lõpulaulus tuletasid Liisa ja Mai Tammoja meelde
eesotava talve tulekut. Neid toetasid Tõnu Muru ja
Peep Puis. Viimane eetteaste polnud küll perekeskne,
aga kultuurimaja vastne direktor Peep Puis oskas oma
lõppsõnas esinejad ja külalised liita pereks, kes on
kultuurimajja oodatud nii toimetama kui külalise rollis
olema. Ainus lugu, mis viitas isadepäevale, oli
mudilaskoorilt. Väga ilus lugu oli! Etteasteid hoidsid
vahvalt koos Kerda Alla ja Gabriel Avi päevale
sobivate luuletustega., Nende koostööd ja arutelusid
ettevalmistamise käigus oli nauditav kõrvalt jälgida.
Teraselt jälgis kõiki esinejaid taustal olev pere, mille
kujundas Tiia.
Pidulisemaks aitasid õhtu muuta Marin, Monika,
Viivika, Teresa ja Brigitta, kes pakkusid külalistele
kohvi, teed, küpsetisi ja omavalmistatud käsitöid. Kes
julgeb väita, et ooper ei alga puhvetist?
Reet Saksing, Võnnu Keskkool

KULTUURIKALENDER
Sellel aastal veel Võnnu Kultuurimajas:
13.novembril kell 18.00 – klubiõhtu – KOHTUME
KÜLALISEGA KELL KUUS. Lubas tulla Peeter
Volkonski; vürst, teatriinimene, muusik, autor,
andekas erudiit, lihtne ning huvitav inimene.
Kes mida temas näeb või temas leida soovib.

saalis batuut, piletiga.
Laadal müüjana kaubelda soovijad peaksid
kontakteeruma Võnnu Kultuurimaja
perenaisega; Birgit Kivimurd – tel. 529 6114

30.novembril kell 18.00 – I advent ja jõulurahu
väljakuulutamine vallavalitsuse / kultuurimaja ees.

15.detsembril kell 17.00 – koduste laste
kohtumine Jõuluvanaga
Võnnu lasteaia vanema rühma jõulutervitus.
Lastele saalis batuut, piletiga.

01.detsembril kell 18.00 – UKRAINA TSIRKUS
(Jooga, kloun, püüton jm.).
Piletihind lastele 2€, täiskasvanule 3€.

18.detsembril kell 18.00 – VÕNNU KESKKOOLI
MUUSIKAL

04.detsembril kell 18.00 – klubiõhtu – KOHTUME
KÜLALISEGA KELL KUUS.
Aare Kasemets, kes räägib hingedeajast, meist
endist ja esivanematest, pärimusest, ... Väga kaasav
teema meie kõigi jaoks tegelikult. Eriti enne jõule.
11.detsembril kell 12.00 – EAKATE MEMMETAADI PIDU
Laulma tuleb Voldemar Kuslap
14.detsembril kell 12.00 – JÕULULAAT. Lastele

27.detsembril – AASTALÕPU TANTSUÕHTU
„Seitsmest südaööni...“ Ansambel, piletiga.
NB! Enne üritusi maksab igaks juhuks kontrollida
alguse kellaaegu!
Peep Puis
Võnnu Kultuurimaja direktor
kultuur@vonnu.ee
Tel. 508 2255
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See maailm mis elab sinus, mis sinuga ühes loodi,
on sama vana kui sina javeidi su enda moodi...
/J.Kapslinski/

Õnnitleme juubilare!
November
Madis Vahtramäe
Detsember
Riho Lambing
Talvi Kiho

Maapartner OÜ tegeleb metsa ja maa ostu-müügi,
hooldamise, järelevalve, taastamise ja hindamisega.
Pakume ausat ja professionaalset koostööd, tasuvat
hinda, korrektset kliendi huvidega arvestavat
lepingut ja kiireid arveldusi.
Ostame:
- Metsakinnistud
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Raieõigus
- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud
- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Omame raiebrigaadi
Metsamaa hinnad: 500-15000 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-5000 eur/ha
Maapartner OÜ, telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee

Kallid kliendid ning neljajalgsed lemmikud!
Täname Teid, et olete meid usaldanud nüüdseks juba rohkem kui nelja tegutsemisaasta vältel!
Teie veelgi parema teenindamise huvides võtame ette suure sammu ja
kolime uuele aadressile Kastani 42
(endised Kastani apteegi ruumid, Ilves Extra maja, Kauburi kaubamaja kõrval).
Meie uude asukohta saate tulla autoga Võru tänavalt Kastani tänavale pöörates või Riia tänava raudteesilla
alt tulles keerates kohe paremale Kauburi kaubamaja tagusesse parklasse, kust viib tee Kastani tänavale ning
otse kliiniku sissepääsu juurde (vt. asukoha kaart manuses). Samuti saate tulla ka bussiga number 1; 3; 5; 11 ja
18 Riia tänaval asuvasse Pauluse bussipeatusesse või bussiga nr. 11 Kastani tänaval asuvasse Riia
bussipeatusesse.
Asukoha kaart:http://kaart.delfi.ee//?bookmark=802a9aeb085bcb9f894de6a1d7e6366c
Alates 01.10.2014 võtab Teid uutes ruumides vastu meie endiselt
sõbralik ja abivalmis kollektiiv.
Kliinikuga ühe katuse all avab oma uksed ka lemmikloomade hooldussalong koos kogenud
lemmikloomajuuksuri Kersti Pajuga.
Ootame kõiki kahe- ja neljajalgseid külalisi uudistama ning soolaleivale!
Loomasõbralikult, Felivet

KORSTNAPÜHKIMISTEENUS!
MÄLESTAME

OÜ Ramoneur
www.korstnapuhastus.eu
Telefon: 5600 4272.
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu 24 Võnnu Tartumaa; info@vonnu.ee

Johannes Ots
Vilhelmine Rebane
Helmi Pedoksaar

03.02.1926- 02.10.2014
10.05.1932- 07.10.2014
13.01.1941- 11.09.2014

Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

