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Aasta klassiõpetaja tuli Sillaotsa Koolist
5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimunud Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ kuulutati
välja aasta õpetaja laureaadid 12 kategoorias. Aasta klassiõpetaja tiitli pälvis Sillaotsa Kooli õpetaja
Annika Tõnurist. Küsisin värskelt laureaadilt tunnustamise ja koolielu kohta laiemalt.

Aasta klassiõpetaja laureaat Annika Tõnurist. Foto hm.ee

Palju õnne väärika tiitli puhul. Mida tähendab sinu kui
õpetaja jaoks see aasta klassiõpetaja tiitli ja tunnustuste
saamine üldisemalt?
Klassiõpetaja töö on päris mitmes mõttes eriline. Ühelt
poolt on see suur rõõm ja rahulolu, kui lapsed tasapisi lugema-kirjutama, klassis kehtestatud kokkulepetest kinni pidama
hakkavad. Teisalt nõuab see iga päev aega ja tööd, et tunnid
oleksid huvitavad ning eesmärke täitvad. Klassiõpetaja roll on
enamat kui lihtsalt õppeainete andmine - tuleb olla eeskuju ja
kasvataja, mõnes mõttes nagu teine lapsevanem, sest lapsed
veedavad suure osa oma päevast koos ühe ja sama õpetajaga.
Seetõttu leian, et klassiõpetaja tunnustamine riiklikul tasandil
on väga oluline. Lihtne on mõõta laste edasijõudmist kontroll- ja
tasemetööde näol, aga hoopis keerulisem on mõõta lapse emotsionaalset arengut - tema eneseanalüüsivõimet, meeskonnatööja suhtlemisoskust, ja nii edasi -, milles klassiõpetajal on oluline
roll täita. Minu jaoks tähendab säärane tunnustus, et seda rolli
hinnatakse ja märgatakse igapäevaseid pingutusi.
Oled pedagoogina juba väga kogenud. Mis on sinu
arvates see, mis võiks motiveerida noorel õpetajal jätkama oma ametis pärast esimesi aastaid?
Väga oluline on kolleegide ja juhtkonna toetus. Noor
inimene vajab tugigruppi, kelle poole murede ja probleemide
korral pöörduda. Kui raskused ületatud, siis saab koolielu
nautida. Õpetajatöös pole rutiini ja see võikski noori paeluda
- iga päev on erinev ja põnev. Kuid just kaaskolleegide toetav
suhtumine ja juhtkonna sekkumine probleemide korral on see,
mis aitab noort õpetajat säästa. Noor õpetaja ei tohi tunda, et

ta on üksi ja tema muredele pole lahendust. Ideaalis võiks igal
uuel õpetajal koolis olla oma mentor, kes juhendab ja teinekord
lihtsalt ära kuulab. Esimesed aastad võivad pisut rasked olla,
sest õpetajarolli sisseelamine võtab aega, aga kui see aeg vastu
pidada, siis edasi läheb juba kergemaks!
Kui peaksid nimetama kolm põhjust, miks on hea Sillaotsa Koolis õppida, siis mis need oleks?
Meil on toredad ja pädevad õpetajad. Meil on lapsesõbralik
ja liikumist toetav keskkond. Meil on mitmekesised huviringid,
mis toetavad lapse arengut nii vaimselt kui füüsiliselt. Sillaotsa
koolis on väga hea õppida!
Vaadates tulevikku, mis on see, mis iseloomustab
muutusi koolielus näiteks 10 aasta pärast?
Ma loodan, et õpetaja osatähtsus ei vähene, sest digi- ja tehnikavahendite areng on nii kiire, et väärtushinnangud muutuvad
pidevalt. Kahtlemata asendavad digivahendid kümne aasta
pärast tahvlit ja kriiti. Ilmselt hääbuvad mõningad õppeained
ja tavapäraseks saavad programmeerimise ja robootikatunnid
ning seda juba maast madalast. Ka need koolid, kes on hoidnud kinni vanadest väärtustest, peavad muutustega kohanema, sest tehnika areng jõuab varem või hiljem igasse kooli.
Kindlasti on ka sotsiaalmeedia levikul lastele oma mõju ja
ma ei paneks imeks, kui kümne aasta pärast oleks õppekavas näiteks aines “Kuidas edukaks youtuberiks saada?”
Elame põneval ajastul!
Kool on lastele teine kodu, kus veedetakse suur osa
oma päevast. Mida saab klassiõpetaja teha, et koolis käimine oleks meeldiv ja pakuks õpilastele ka rõõmu?
Kui kool on teine kodu, siis klassiõpetaja ongi nagu teine
ema. Püüan olla ka vahetundides laste juures, et nad saaksid
igal ajal tulla rääkima, kui vaid soovi ja vajadust on. Laste ja
klassiõpetaja vahel peaks valitsema usaldus ja avatus. Klassiõpetaja suur ülesanne on sisendada ja näidata lastele, et koolis on
turvaline. Sealjuures peab laps peab saama eduelamust, tuleb
arvestada iga lapse eripäraga. Klassiõpetaja roll on märgata ja
igasugust koolikiusamist eos ennetada.
Said nüüd septembrist taas uue 1. klassi. Mil määral
olete juba klassis üksteisega tuttavaks saanud ja mida
juba jõudnud koos teha?
Oleme juba päris tuttavad. Kasutan VEPA metoodikat ning lapsed on täiesti selgeks saanud nii käemärkide kui tööriistade (suupill,
nimepulgad, meeskonnad jm) tähenduse. Käisime koos Pokumaal,
kus oli hästi tore. Just väljaspool kooli õpib kõige paremini lapsi
tundma. Oktoobri lõpus külastame Loodusmaja. Plaanin iga kuu
teha väljasõidu, olgu siis kinno, teatrisse või loodusesse.
Rasmus Toompere, kultuuri- ja teabespetsialist
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Kastre vald tänas haridustöötajaid
Ma püüan alati teha seda, mida
ma teha ei oska, et saaksin selgeks,
kuidas seda teha. Pablo Picasso”
Eestis tähistatakse Õpetajate päeva
5.oktoobril, mille UNESCO on kuulutanud rahvusvaheliseks Õpetajate päevaks. See on ellu kutsutud õpetajaameti
väärtustamiseks ning tunnustamiseks.
Kastre vald on oma lühikesel tegutsemisajal loomas traditsiooni kutsuda

kokku Õpetaja päeva raames valla koolide ja lasteaedade personal, et meeles
pidada ja tunnustada kõigi tehtud tööd
meie laste haridustee avardamiseks.
3. oktoobril olid Kurepalus Priiuse
seltsimaja uksed avatud meie koolide
ja lasteaedade personalile. Teist aastat
toimunud vastuvõtul üllatas külalisi
mustkunstnik Charlekas ja noor iluvõimleja Arin Karu.
Vallavanem Priit Lomp õnnitles

Tartumaa Aasta Õpetaja 2019 laureaate
Võnnu Keskkoolist, kelleks olid Maarika Arimäe Võnnu Keskkoolist ja Siret
Soe Sillaotsa Koolist ning üleriiklikuks
“Aasta klassiõpetajaks” valitud Annika
Tõnuristi Sillaotsa Koolist. Suur tänu
kõigile haridustöötajatele ja jaksu selles
raskes, kuid põnevas ametis.
Kaisa Vahtla
haridusspetsialist

Vallavolikogu 08.10 istungil
- kinnitati Kastre valla eelarvestrateegia 2020-2023. Eelarvestrateegia
on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan vähemalt
nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal,
täpsustades varasemas eelarvestrateegias
kajastatud kolme eelseisva aasta prognoose
ja lisades neljanda aasta prognoosid.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(KOKS) kohaselt koostatakse omavalitsuse
eelarvestrateegia arengukavas sätestatud
eesmärkide saavutamiseks ja kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. Koostamise lähtealuseks on Kastre
valla arengukava aastateks 2019-2026,
Statistikaameti, Rahandusministeeriumi,
Maksu- ja Tolliameti ja Kastre valla raamatupidamise andmed. Eelarvestrateegia
aastateks 2020-2023 on koosatud tekkepõhiselt. Vastavalt KOFS-le jaotatakse eelarve
ja eelarvestrateegia järgmisteks osadeks:
põhitegevuse tulud; põhitegevuse kulud;
investeerimistegevus; finantseerimistegevus; likviidsete varade muutus.
Eelarvestrateegia perioodi tegevuste
planeerimisel on eesmärkideks seatud:
valla jätkusuutlikkus; põhitegevuse kulud
ei ületa strateegia perioodil põhitegevuse
tulusid; positiivne tulem; erinevate toetusrahade kaasamine vajalike investeeringute
tegemiseks.
Eelarvestrateegiaga
on
võimalik
tutvuda valla kodulehel, veebilehel Riigi
Teataja või vallas kohapeal.
- muudeti Kastre Vallavolikogu
18.12.2018 otsust nr 57„Sundvalduse
seadmine” osaliselt. Telia Eesti AS
13.08.2019.a avalduse alusel ning vajadusest täpsustada Kastre Vallavolikogu
18.12.2018 otsust nr 57 „Sundvalduse
seadmine” EST Networks Aardlapalu
AFRO sideprojekti ehituskäigus tekkinud
projektimuudatuste tõttu muudetakse
alljärgnevate kinnistute mõõdistusjooniseid: 1. Tartu maakond, Kastre vald,
Aardlapalu küla, Kadaka tee, katastritunnus
18501:001:1068,
registriosa
4329204, koormatava ala pindala vastavalt
lisatud plaanile on 456 m² ( eelnevalt

457 m²); 2. Tartu maakond, Kastre vald,
Aardlapalu küla, Sepa tee, katastritunnus
18501:001:1442, registriosa 4388504,
koormatava ala pindala vastavalt lisatud
plaanile on 16 m² ( eelnevalt 25 m²); 3.
Tartu maakond, Kastre vald, Aardlapalu küla, Angervaksa, katastritunnus
18501:001:1499, registriosa 8901950,
koormatava ala pindala vastavalt lisatud
plaanile on 286 m² (muutunud on koormatava ala trajektoor); 4 .Tartu maakond,
Kastre vald, Aardlapalu küla, Männi tee L1,
katastritunnus 29101:001:0010, registriosa 3924304, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 108 m² ( eelnevalt
106 m²).
- otsustati nõustuda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks
alljärgneva transpordimaa sihtotstarbega kinnistu omandamisega vallale:
Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla,
Männi tee L1 (registriosa nr 3924304,
katastritunnus 29101:001:0010), pindala
310 m², sihtotstarve transpordimaa 100%),
maksumusega üks (1) euro.
- otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Mittetulundusühing Eesti
Andmesidevõrk kasuks Kastre valla
omandis olevad järgmised kinnistud: 1.
Staadioni (katastritunnus 50101:001:0067)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on 274
m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega
koormatava ala asendiplaanile; 2. Keskuse
tee L1 (katastritunnus 50101:001:0206)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas ja
mille kasutusõiguse ala kokku on 316 m2
vastavalt isikliku kasutusõigusega koormatava ala asendiplaanile; 3. Aabitsa tee
1//1a (katastritunnus 50101:004:0077)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on 386
m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega
koormatava ala asendiplaanile; 4. Aabitsa
tee 1b (katastritunnus 50101:004:0122)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on 259
m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega
koormatava ala asendiplaanile; 5. Järve
põik 5 (katastritunnus 50101:004:0136)

ehitatava elektroonilise side võrgu osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on 38
m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega
koormatava ala asendiplaanile; 6. Poka
tee 39 (katastritunnus 50101:004:0137)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on 51
m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega
koormatava ala asendiplaanile; 7. Aabitsa
tee 5 (katastritunnus 50101:004:0155)
ehitatava elektroonilise side võrgu osas ja
mille kasutusõiguse ala kokku on 274 m2
vastavalt isikliku kasutusõigusega koormatava ala asendiplaanile.
- otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
Kastre valla omandis olev Hailga park
kinnistu (kinnisturegistri nr 4129650,
katastritunnus 91501:003:0089, pindala
58768 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa
100 %) ehitatava 0,4 kV kaabelliini osas,
mille kaitsevöönd on 1 m mõlemale poole
telge ning liitumiskilbile, mille kaitsevöönd
on 2 m tehnorajatise seinast. Kasutusõiguse ala kokku 125 m2 vastavalt isikliku
kasutusõiguse seadmise plaanile.
- otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks
Kastre valla omandis olev Männi tee
kinnistu (kinnisturegistri nr 3925604,
katastritunnus 18501:001:0855, pindala
12983 m2, sihtotstarve transpordimaa 100 %) ehitatava sideehitise osas
ja mille kasutusõiguse ala kokku on
2931 m2 vastavalt isikliku kasutusõigusega koormatava ala asendiplaanile.
- otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks Kastre
valla omandis olev Palupealse vkt 9
kinnistu (kinnisturegistri nr 3310704,
katastritunnus 18501:001:0230, pindala
3169 m2, sihtotstarve transpordimaa 100
%) ehitatava sideehitise osas ja mille kasutusõiguse ala kokku on 619 m2 vastavalt
isikliku kasutusõigusega koormatava ala
asendiplaanile.
Annika Pajumaa-Murov

vallasekretär
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Vallavalitsuse istungitel
05.09
- asendushooldusteenuse korraldamine
hooldusperes
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest (4)
- tugiisikuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
- nõusoleku andmine vee erikasutuseks
- Kurista külas asuva Viive katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Õunapuu maaüksusele maksustamishinna määramine
- Tõõraste külas Männimäe maaüksusel
ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmine
- ehitusloa andmine (Võõpste küla:
Kuuse maaüksusel puurkaev; Uniküla
küla: Tullokodu maaüksusel puurkaev)
- kasutuslubade andmine (Aardlapalu
küla: Kanarbiku; Haaslava küla: Toominga tee 7)
- koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamine
- vabaühenduste nimekirja, kellega
sõlmitakse sündmus-, tegevusetoetuse
leping, kinnitamine
- tegevustoetuse maksmine (kestvusratsutaja toetamine)
- muu info
18.09
- koduteenuste osutamise lepingu
muutmine
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest (8)
- avalduse rahuldamata jätmine (sots)
- sõidukulude hüvitamine (4)
- koolitranspordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine (5)
- sotsiaalvalvesüsteemi seadme kasutamise lepingu lõpetamine
- koolitranspordi korraldamine (2)
- üldhooldusteenusele suunamine
- koduteenuste osutamine
- tugiisikuteenuse määramine
- tugiisikuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- koduteenuse osutamise lepingu lõpetamine
- isikliku kasutusõiguse seadmine valla
kasuks (Melliste Järve tee 2 jalgratta- ja
jalgtee)

- riigihanke „Kastre valla kohalike teede
ja tänavate talvine hooldus 2019/2020“
korraldamine
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
- ehituslubade andmine (Igevere küla:
Väike-Kesa; Kaagvere küla: Hansu;
Rookse küla: Loote)
- kasutusloa andmine (Kaagvere külas,
Karli)
- Kalamehe maaüksusel suvila ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- Mäe tee 31 maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
- sundvalduse seadmise menetluse algatamine (MTÜ Eesti Andmesidevõrk)
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (Männisalu tee)
- katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Aasaserva)
- Mõra külas asuva Pedaku katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- nõustumine riigimaale hoonestusõiguse seadmisega (Villemilauda)
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (Telia AS)
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (Elektrilevi OÜ)
- maa riigi omandisse jätmiseks
arvamuse andmine, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine (Aruvälja, Sillaniidu, Jõesiilu)
katastriüksuste
kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Pajuvitsa)
- korteriomandi seadmise rahalise väärtuse arvutus
- laste ja noorte tegevustoetuse taotlusvormi kinnitamine
- riigihanke viitenumber 213040 „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine“ pakkumuste
tagasilükkamine ja hankemenetluse
lõpetamine
- riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaed
ventilatsioonisüsteemi
väljaehitus“
korraldamine
- arutelud ja muu info
26.09
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
- päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine

- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (4)
- transporditeenuse osutamine
- päevahoiuteenusele suunamine
- avalduse rahuldamata jätmine (sots)
- valla omandis olevate eluruumide tunnistamine sotsiaaleluruumideks
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (Männi tn)
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (MTÜ Eesti Andmesidevõrk)
- Kastre Vallavalitsuse 05.08.2019
korralduse nr 401 „Hajaasustuse programmi taotluste mitterahuldamine “
osaline muutmine
- Kastre Vallavalitsuse 05.08.2019
korralduse nr 400 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ ja selle
lisa 1 osaline muutmine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
- ehituslubade andmine (Järvselja küla:
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond;
Haaslava küla: Papli tee 18; Kriimani
küla: Kiivitaja; Kriimani küla: Tammiku)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
küla: Pajusalu tee 24, Papli tee 16)
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(Võnnu Spordiklubi MTÜ)
- arutelud ja info
03.10
- Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu
koosseisu kinnitamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (2)
- halduslepingu sõlmimine lapsehoiuteenuse osutamiseks
- ehituslubade andmine (Haaslava küla:
Nurme tee 1; Võõpste küla: Tani mü
puurkaev; Veskimäe küla: Tüürimehe)
- kasutuslubade andmine (Vana-Kastre
küla: Flainesti; Haaslava küla: Pihlaka
tee 15, Toominga tee 18; Tõõraste küla:
Pärna; Kriimani küla: Tarekese vkt 21)
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
- riigihanke „ Elektrienergia ostmine
perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022 “
korraldamine
- riigihanke „Bussi liisimine“ korraldamine
- vallavolikogu 08.10 istungi eelnõude
heakskiitmine
- arutelud ja info
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Tunnustamiskonkurss Hea Tegu

Äsja valminud eelmise aasta kaasava eelarve võiduprojekt Võnnu madalseikluspark. Foto Võnnu Keskkool

Taas on aeg teha
ettepanekuid Kaasava
eelarve projektideks
Ettepanekuid saab esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute
esitamise aeg vallavalitsusele on 20. oktoober - 20. november
2019. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel
www.kastre.ee või e-posti aadressil vald@kastre.ee. Ettepaneku
eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja
maksimaalne suurus 20 000 eurot. Ettepanekute hindamiseks
moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud
rahvahääletusele. Lisainfot saab mart.keerutaja@kastre.ee või
5855 2944
Mart Keerutaja
arendusspetsialist

Fotouudis

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimub juba kümnendat
aastat järjest tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU.
Sellega soovitakse esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod
muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.
Soovitakse leida ja tunnustada 2019. aastal silma paistnud ja
innukalt tegutsenud:
• aktiivseid kodanikuühendusi,
• vabakondlasi/vabatahtlikke,
• vabasektori toetajaid.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet on
täidetav elektroonselt ja selle leiab kodulehelt www.arinouandla.ee.
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni
4. novembrini 2019.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 28. novembril ning
osalemise kutse saadetakse kõikidele, keda on tunnustamiseks
esitatud kui ka neid esitanutele.
2019. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus on aasta jooksul toonud kaasa olulise
positiivse muutuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.
Valikukriteeriumid:
• hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
• uudne lähenemine probleemile/uus idee ja seeläbi muutuse
loomine oma valdkonnas/sihtrühmas,
• organisatsiooniline ja majanduslik (nt. tegutsemine sotsiaalse
ettevõttena) võimekus
• tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.
2019. aasta vabakondlasena/vabatahtlikuna tunnustatakse eestvedajana tegutsenud inimest ning oluline on, millist
väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.
Valikukriteeriumid:
• kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema rahaliselt
tasustavate tööülesannete hulka,
• kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena – sotsiaalne kõlapind,
uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.
2019. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana
tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut,
kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna
loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või
mõnel muul moel.
Valikukriteeriumid:
• hea ja toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik
omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) vahel,
• rahaline/mitterahaline panus MTÜde tegevusse.

Sel sügisel said koostöös Maanteeametiga tolmuvaba katte alla nii
Kriimani-Kulpna kui Igevere-Vana-Kuuste teelõigud

Koos Kodukant Tartumaaga otsime lisaks:
2019. aasta tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda
panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud,
kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate
abil. Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant
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Rahvamuusikute Võnnu kultuurimajas saab tutvuda Eesti
ja kapellide päev rahvatantsujuhtide portreemaalide näitusega
millised nad välja nägid. Nüüd olen neid
Sellel aastal möödus esimesest lauluVõnnus
maalipintsli kaudu tundma õppinud ning
peost 150 aastat ning tantsupidu toimus
Tartumaa rahvamuusikute ja
kapellide päev leiab aset 26. oktoobril
kell 18 Võnnu kultuurimajas. Tegemist
on kokkusaamisega, kus rahvamuusikud saavad oma mänguoskusi näidata
ning koosmängimise lusti nautida ja
pakkuda. Iga kapell peab kohustuslikus korras selgeks õppima ja esitama
ühe pala tänavu oma 75. sünnipäeva
tähistava tele- ja raadioajakirjaniku
ning laulja ja laulusõnade autori Reet
Linna loomingust. Ühismängimist
harjutatakse omakeskis, aga kell 18
avame uksed ning publik on oodatud
kuulama, tantsima ning valima selle
õhtu lemmikut. Kõik kapellid esitavad
20-minutilise kava, mis on kodus selgeks õpitud ning õhtu lõpeb kohapeal
harjutatud ühislugudega.
Üles astuvad :
KOBEDAD
(Tartu vald Laeva kultuurimaja)
HÄÄMIIL (Kastre vald)
LUSTRE (Kastre ja Luunja vald)
KONGUTA
(Elva vald Konguta rahvamaja)
TULUSED (Tartu linn)
Ülle Seire
kultuuri- ja
kogukonnatööspetsialist

sel aastal 20. korda. Seetõttu on 2019.
aasta kuulutatud laulu- ja tantsupeo
liikumise teema-aastaks. Kastre vallas
Võnnu kultuurimajas avati 9. oktoobril
Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaastale
pühendatud Meelika Kaarna maalinäitus
Eesti rahvatantsujuhtidest.

Digimaalid rahvatantsujuhtidest
Näitusel on eksponeeritud kaheteistkümne rahvatantsujuhi digimaalid.
Maalide autor Meelika Kaarna kasutas
joonistamiseks graafikalauda ja spetsiaalset pliiatsit, millega joonistamisel on
tulemuseks maal arvutiekraanil. Autor
soovib maalimistehnikaga jätta piltudele
ka vanaaegset hõngu. „Iga tantsujuhi maalil on näha õrna kuldset teksti, mis katab
kogu maali pinna. Iga autori pildil on ühe
tema loodud tantsu kirjelduse fragment,
nii näiteks Anna Raudkatsi pildil kujutatud Tuljaku kirjeldus“, selgitas Kaarna.
Soov tutvustada noortele
tantsujuhte
Digimaalide näitus valmis autoril
Tartu Kunstikooli maalimise aine raames.
Näituse teemaks sai valitud tantsujuhtide
kujutamine, et ka noorem põlvkond neid
tundma saaks. „Vanade väärikate tantsujuhtide tantse olen tantsinud palju, kuid
kahjuks ei teadnud ma enne päris mitme
tantsujuhi kohta mitte midagi, ka seda,

lugenud nende elulugusid ja olen uhke, kui
mõnda nende tantsu tantsida või õpetada
saan“, rääkis Kaarna.
Rahvatantsujuhtide portreede näitus
on avatud Võnnu kultuurimajas toimuvate ürituste ajal, muul ajal näitust külastada soovijad peaksid külastuse eelnevalt
kokku leppima telefonidel 508 9717 või
5885 2993. Näitus jääb avatuks novembri
lõpuni.
Ülle Seire
kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist

Näituse avamisel. Esiplaanil autor Meelika
Kaarna. Foto toimetus

Pane end proovile Paluküla absurdi maastikurataste krossil
Haaslava MTB korraldab Kastre
vallas peatselt maastikurataste krossi
Paluküla Absurd. Võistlus toimub pühapäeval 27. oktoobril. Distantsi pikkuseks
on ligikaudu 22 km ja vertikaaltõusu
koguneb ligikaudu 600 meetrit. Esmakordselt läbiviidav maraton on tõenäoliselt üks kõige raskemaid maastikuratta
radasid hetkel Eestis. Paluküla Absurdi
sündmuse eestvedajaks on paar aastat
tegutsenud kohalik rattaklubi Haaslava
MTB, mis koondab metsarattasõidu
harrastajaid Kastre vallast ja ümberkaudsetest valdadest. Paluküla Absurdi
läbiviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse
Programm 2019. Ka pealtvaatajal on sel
päeval Palukülas üsna head võimalused
kaasaelamiseks, sest rada keerutab mitu
korda võistluskeskuse lähedalt mööda
ning seejuures on mitmeid huvitavaid
kohti, kus jälgida ratturite õnnestumisi
või ebaõnnestumisi. Haara kaasa soe

jook ja võiku või osta kohapealt ning
saad rahuldada oma uudishimu - kuidas
sõidavad kiiremad ja kuidas liiguvad
aeglasemad metsaratturid? Seejuures
mõned neist paksukummillistel ratastel
ja ka tõukeratastel?
Kui lugejate seas leidub väljakutseid otsivaid rattureid ja nad sooviks
Absurdiga rinda pistma minna, siis
registreerimine on endiselt avatud kuni
23. oktoobrini
www.haaslavamtb.ee/maraton/
registreerimine.
27. oktoobri võistluspäeva olulisemate sündmuste ajakava:
9:00 Algab registreerimine ja parkimise suunamine. Võimalik registreerida
ka kohapeal, osalustasu 25€ sularahas.
10:30 Registreerimine suletakse
10:30-11:30 stardi ajaks suletakse
ühe kilomeetri pikkusel Tenso-Paluküla
mäkke viival kruusatee lõigul liiklus. NB!

Sulgemine on mõlemal suunal!
11:00 Paluküla Absurdi start mäe all/
kruusateel
11:20 Lastematka algus üleval mäe
otsas. Matk lihtsamatel teedel kestab
umbes pool tundi ja matk viiakse läbi
juhendajatega. Vanemad saavad lapsega
kaasa sõita. Matka lõpus saavad lapsed
preemiaks Limpa limonaadi. Kiivrid peas
on kohustuslikud! Matk on tasuta.
13:00 - 17:00 Finišis lõpetajate ja
osalenute toitlustamine ja saun lõpetajatele.
Võistluskeskuses töötab ka väike
Emajõe Pruulikoja müügipunkt, kus
saab osta karastusjooke ja kohvi.
15:00 Võitjate autasustamine
16:00-18.00 Finiši sulgemine ja
võistluskeskuse mahavõtmine.
Metsas näeme!
Haaslava MTB
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Melliste tõstjad
Baltimaades

Kultuuri- ja spordisündmused

Tõstesportlastele algas uus hooaeg kahe välisvõistlusega. Esmalt võistles kolm meie neiut Leedus Panevežises. Kehakaalus kuni 49 kg tõstis Loore-Lii Aviste
seekord 68 (30+38) kg ja see oli piisav tulemus, et võita
esikoht. Kehakaalus kuni 71 kg tõstis Mona Saar 137
(60+77) kg ja tuli tugevas konkurentsis sellega kolmandaks. Kehakaalus üle 76 kg rebis Johanna Haljasorg 55
kg, kuid tõukamises seekord algraskuseks tellitud 73 kg
sirgetele kätele ei saanud ja nii tuli esikoha asemel leppida tulemuseta jäämisega.
Kaks nädalat hiljem võisteldi Lätis Salduses. Ka seekord oli meilt väljas kolm neiut. Kehakaalus kuni 45 kg
tegi väga hea võistluse Hanna-Liisa Mat, kes realiseeris
kõik kuus katset ja sai tulemusega 74 (32+42) kg I koha.
Rebimises parandas Hanna-Liisa isiklikku rekordit
ühe ja tõukamises lausa kolme kilo võrra. Järgmiseks
kehakaaluks oli seekord -55 kg. Siin tegi väga hea võistluse Loore-Lii Aviste. Rebimises kahel korral isiklikku
rekordit parandanud Loore-Lii sai sirgetele kätele 35
kg. Tõukamises lisandus sellele 42 kg ja kogusummaga
77kg tubli III koht. Raskeimaks kehakaaluks oli seekord
+64 kg. Selles kehakaalus tõstis Johanna Haljasorg 124
(54+70) kg ja tuli teiseks.
Meie tublisid kangi tõstvaid neide ja noormehi on
võimalik oma silmaga näha 26.10.2019 Mellistes XXXII
Tartumaa Suurmeistrite nimelisel karikavõistlustel algusega kell 10.30. Lisaks Eesti sportlastele teevad kaasa ka
Läti, Leedu, Venemaa ja Ungari tõstesportlased.
NB! On veel vabu kohti algajate treeninggruppi. Treeningud toimuvad esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
algusega kell 14.00 Melliste spordisaalis. Ei pea tingimata
kohale jõudma kell 14.00 vaid võib tulla saali ka hiljem,
kuid mitte hiljem kui kell 16.00. Laupäeviti treeningud
kell 11.00-13.00.

19.10 kell 19 Priiuse
seltsimajas Komöödiateatri
etendus „Igaühel neli nägu“.
Piletid saadaval Piletilevi.ee,
Piletimaailm.com, vallamajast
või vabade kohtade olemasolul
kohapealt tund enne etendust.

17.10 kell 18 Kurista
külas Jaago talus alustavad
Saviõdakud

Viktor Korobov
tõstetreener

Valla lauatennise
võistkond Tartus
esikolmikus
6. oktoobril 2019. aastal toimusid Tartu linnas Tartumaa MV lauatennises, kust võtsid osa kuus valda ja Tartu
linn. Väga tasavägises võistluses tuli Kastre valla võistkond
kõrgele kolmandale kohale 20 kohapunktiga. Valla võistkonda kuulusid Pille Jens, Veiko Kibena ja Hans Kibena.
Üllatuslikult napsas esikoha 9 kohapunktiga Luunja
vald jättes teiseks tugeva Tartu valla 11 kohapunktiga.
Järgnesid neljandana 22 punktiga Nõo vald, viiendana 27
punktiga Peipsiääre vald ja kuuenda-seitsmendat kohta
jagasid 36 punktiga Elva vald ja Tartu linn.
Hans Kibena

21.10 kell 10 Roiu
päevakeskuses Käsitöö lehtedest sügislilled.
22.10 kell 19 Võnnu
kultuurimajas komöödia
„Vanamehe film“ Piletid
kohapealt 5/4€.
23.10 kell 19.30 Priiuse
seltsimajas komöödia
„Vanamehe film“ Piletid
kohapealt 5/4€.
24.10 kell 15 Võnnu
kultuurimajas komöödiafilm
„Pettson ja Findus. Findus kolib
ära“. Piletid kohapealt 4/3€.
26.10 kell 10 Melliste
spordihoones XXXII Tartumaa

suurmeistrite nimelised
karikavõistlused tõstmises.
26.10 kell 18 Võnnu
kultuurimajas Tartumaa
rahvamuusikute ja kapellide
päev. Tasuta.
28.10 kell 10 Roiu
raamatukogus külas
folklorist, šamanismiuurija,
laulja ja luuletaja Aado Lintrop.
04.11 kell 18 Melliste kooli
vabaajaruumis mälumängusarja
II etapp.
04.11 kell 19 Roiu
päevakeskuses külas
hingehoidja Lea Saar.
11.11 kell 19 Võnnu
kultuurimajas Kuressaare
Linnateatri etendus „Röövsaak“.
Piletid müügil Võnnu
teenuskeskuses. Piletimaailm.
com ja kohapealt tund enne
etendust.
14.11 kell 19 Võnnu
kultuurimajas mängufilm
„Kohtunik“. Piletid kohapealt
5/4€.
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Noorsootöötajad õppereisil Soomes

NOORTEKESKUSTES KOOLIVAHEAJAL

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus korraldas Tartumaa
noortevaldkonna töötajatele 18.-20. septembril 2019 õppereisi
Soome, mis sai teoks LEADER/PRIA Tartumaa Arendusseltsi
ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt toetatud projekti
“Tartumaa noorsootöö võrgustiku arendamine ja võimestamine” raames.
Õppereisil külastasime noorte töökoda “Työpaja TUUMA”,
kus õpingud katkestanud ja tööturult eemalejäänud noortel on
võimalik tööd ja rakendust leida ning oma edasist eluteed koos
karjäärinõustajaga planeerida.
Lohjal saime uudistada Harjula tegevuskeskust ja Turus
“Noortemaja VIMMA”, kus tegutsevad ühes majas nii kohvik,
noortekeskus, huvialaringid, erinevate valdkondade noorsootöötajad erinevate projektide ja programmidega, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustaja, psühhiaater jne.
Piilusime sisse Mainingi kooli Espoos ja Lohja Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonda, kus mõlemas toimub väga
tihe koostöö noortekeskustega. Turu linnas olime külalisteks
Varsinais-Suomen Viro-keskuses (Soome-Eesti Sõprusühing),
et luua Turu piirkonnaga koostöösuhteid ka edaspidiseks.
Tutvusime ka Rausjärve laste-ja noortelaagriga.
Roiu noortekeskuse noorsootöötajana sain õppereisilt inspiratsiooni oma töö edaspidiseks korraldamiseks. Mõtteainet
andis Soomes väga hästi toimiv koostöö erinevate spetsialistide ja laste- ja noorteasutuste vahel. Loodan, et ka Eestis
muutub taoline koostöö järjest paremaks, sest ainult nii saame
oma noori kõige paremini toetada.

KUS
Võnnu
noortekeskuses

MIS
Lauamänguöö

Priiuse
Seltsimajas

Maailmamuutjate laager

Võnnu
Kultuurimajas
Melliste
Noortekeskuses
Sillaotsa
Spordihoones

Noorte
taaskasutuslaat

Võnnu noortekeskuses ja
kultuurimaja
saalis

Merili Tomikas
Roiu noortekeskuse noorsootöötaja

Priiuse
Seltsimajas

DIY T- särgi
meisterdamise
töötuba ja
filmiõhtu
koos Melliste
noortega
Roiu noortekeskuse sünnipäev

Suur kokanduspäev
Nerfi lahing

MILLAL
R- L 18.10 –
19.10
Reedel
algusega
kell 18.00

LISAINFO
Oodatud on kõik lauamänguhuvilised (kaasa
magamiskott, madrats,
padi, hügieenitarbed ja
veidi meelepärast näksi,
söögi teeme noortekas),
eelregistreerumisega
noortekeskuses
E-T 21.10 – Priiuse seltsimajas. Põnev
22.10
koolivaheaja üritus 13-18
Esmaspäe- aastastele Kastre valla
val algusega noortele. Eelregistreerukell 13
misega noortekeskuste
Facebookis
K 23.10 kell Eelregistreerumine
12 - 16
noortekeskuses laua
saamiseks
K 23.10
Lisainfo noortekeskuse
kell 14 - 19 Facebookis
K 23.10 kell Registreerimine Roiu
13 – 15.30 noortekeskuses, noortekeskuse Facebookis või
telefonil 58879260
N 24.10 kell Lisainfo noortekeskuse
13 – 20
Facebookis

R 25.10 kell Lisainfo noortekeskuse
16 - 22
Facebookis
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Kastre Sportliku Neliku hooaeg sai finišilipu
Mihklipäeva hommik oli sombune
ja pani kindlasti nii mõnegi jooksusõbra
kahtlema, kas ikka tasub minna Võnnu
Mihklijooksule? Samas, kogu aasta
jooksul toimunud Sportliku Neliku sari
oli tõestanud, et õiget spordiinimest
ei takista miski ja finaaletapilt ei oleks
sobilik puududa.
Võnnu Keskkooli staadion paistis
juba kaugelt silma. Lehvisid lipud ja
kõrgus stardivärav, tümpsus muusika ja
sagisid jooksusõbrad. Sealt algas Mihklijooks. Tervitussõnad ütles Liis Roose,
Eesti meister 400 m tõkkejooksus, kes
varasematel aastatel on jooksnud ka
Mihklijooksul. Liisi juhendamisel tegid
jooksu eelset soojendust nii tillud kui
pikale distantsile startijad. Tillujooksul
oli stardijoone taga mõnikümmend
pisikest ja neid saatvad vanemad. Ühe
staadioniringi jagu vudimist tagas lõpetajatele medali, meene ja energiabatooni.
Pikale 9 km distantsile läks poolsada
jooksjat ja kepikõndijat. Stardis oli näha
nii tõsiselt aja peale jooksjaid kui ka
lihtsalt pühapäevast liikumist nautivaid
inimesi. Viimasena läksid rajale 4 km
jooksjad. Nende hulgas oli palju noorema
kooliastme õpilasi ja vanemaidki liikumissõpru. Rajale läinud Peep kirjeldas
nähtut sedasi: “Kuna osalesin sellel
jooksul esimest korda, siis oli kogu rada
minu jaoks uus ja huvitav. Sai joosta
asfaldil ja vihmast pehmel kruusal ning
rajale jätkus ka pikki laugeid tõuse, mis
võtsid omajagu energiat. Raja keskel
ootas joogipunkt, kus sai kosutust ning
raja ääres leidus ka kaasaelajaid, kes häälekalt kaasa elasid. Korralduse poolelt
oli jooks väga hästi organiseeritud. Rada
oli hästi märgistatud ja iga kilomeetri
juures ka tähistus. Jooksul osalemine oli
tasuta, mis tänasel päeval on juba väga
haruldane. Pärast jooksu sai sooja jooki

Mihklijooksu start. Foto Riina Vals

ning mustikasuppi ning tegevust jätkus
ka jooksu järgselt.”
Finišeerijad hakkasid 9 km lõpusirgele tulema juba 34 rajal oldud minuti
järel. Esimesena lõpetas Anti Puustus
ajaga 34,05, teisena Sven Kask 38,07 ja
kolmandana Jiri Tintera ajaga 38,54.
Kolm kiiremat naist olid Triinu Bergmann, Reelika Piik ja Kristel Möller.
Kuni 15 aastastest noortest olid parimad
Johan Talvis, Mikk Karmiste, Alger Avi,
Säde-Reet Posti ja Laura Laar. 4 kilomeetri raja kiiremad jooksjad olid Jan
Erik Kägu ajaga 18,11 ja Karin Tintera
ajaga 21,05.
Mihklijooksu järel tehti kokkuvõte ka
Kastre valla Sportliku Neliku sarjas osalejatest. Jaanuaris toimunud suusatrallil,
aprilli jüriöö orienteerumisel, augustikuisel rattamatkal ja Mihklijooksul osales kokku ligikaudu 300 inimest. Kõigist
neljast võistlusest võttis osa 27 inimest.
Meeskondlikult tulid sportima 44 tiimi.

Nii individuaalselt kui meeskondlike osalejate vahel loositi välja toekaid auhindu,
näiteks V-SPA kinkekaardid, matk kelgukoertega, Kastre valla aastalõpupeo
piletid ja palju muudki. Kõik kaasategijad
said positiivse spordielamuse ja loosiõnne korral ka mõnusa auhinna.
Meeleoluka jooksu- ja spordipäeva
lõpetuseks esines uuele muusikapõlvkonnale tuntud Hunt alias Andrus Muld.
Tema hoogsad lood kutsusid kaasa
elama nii noori kui vanu. Kogu ürituse
lõpetuseks oli magusa üllatusena tordi
söömine, mis kadus aluselt kui soe sai.
Spordisarja teostumist toetasid
Kastre vald, Tartumaa Spordiliit ja teised
sponsorid. Suur tänu kõigile vabatahtlikele abistajatele. Teiega koos hoiame
Kastre valla harrastusspordi taset kõrgel.
Kohtume juba kõigiga taas Kastre Sportliku Neliku 2020. aasta hooajal.
Evelin Avi
Võnnu spordiklubi

Võnnu-Hammaste kergliiklustee
sai ametlikult avatud
Võnnu keskkoolis peetud spordinädala raames võttis valminud Hammaste-Võnnu 2,3-kilomeetrisel kergliiklusteel 25.
septembril omavahel eri aladel mõõtu Võnnu Keskkooli tüdrukud-poisid. Selle sündmusega sai kergliiklustee ka ametlikult
avatud, ehkki kasutada andis teed juba tunduvalt varem ning
seda võimalust ka agaralt kasutati. Kui avaüritusel võtsid koolilapsed mõõtu pigem ebatraditsioonilistel aladel nagu täpsus- ja
möödavisetes, maahokislaalomis, ühe rullsuusaga vigursõidus,
jalgpallislaalomis ja jalgratta aeglustussõidus, siis igapäevaselt
on tee lapsevankrite, jalgrataste, rulluiskuide ja kõndijate jaoks
mõeldud tavapärasel viisil.
Hammaste-Võnnu kergliiklustee läks maksma 410000 eurot,
millest 85% tuli ettevõtluse arendamise sihtasutuse kaudu kergliiklusteede toetusskeemist ja 15% valla omavahenditest.
allikas: Tartu Postimees

Kergliiklustee võeti õpilaste poolt kohe kasutusse. Foto Margus Ansu
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Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
Raamatukogupäevad toimuvad 20.
- 30. oktoobril 2019. 21. oktoobril räägitakse muude teemade hulgas elutarkusest ja raamatutarkusest ning 100-aastase riigikeele tervislikust seisundist.
Käesolev aasta on kuulutatud eesti
keele aastaks, ühtlasi UNESCO poolt
rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks, mil
pööratakse erilist tähelepanu ka murdekeeltele. Meie inimesed valisid kõige
eestilikumaks sõnaks „sõnajalaõie“, kuid
meil on palju, palju teisi kauneid sõnu.
Sõnad on sätitud ridadeks, read kootud
lugudeks ning lood jäädvustatud raamatutesse. Hoiame eesti keelt ja aitame
kaasa meie imelise keele kestmisele.
Raamatukogupäevade kohtumised
meie raamatukogudes:
Võnnu kultuurimaja saalis 17.
oktoobril kell 11.30 ja 12.30 külas kirjanik Andrus Kivirähk
Võnnu raamatukogus 22. ja 23.
oktoobril ettelugemised Võnnu lasteaia
lastele
Melliste raamatukogus 18. oktoobril
külas kirjanik Andrus Kivirähk
Järvselja raamatukogus 28. oktoobril kell 13 vestlus ja arutelu „Lehtmetsane ja mullapäälne eesti keel“

Võõpste raamatukogus 12. septembril - 16. oktoobril võistlus Informiin
2019,
23. oktoobril kell 12 „Kohtume
raamatukogus” vaheajaüritus lastele.
Tehakse teatavaks Informiini 2019 tulemused, raamatute väljapanekud Edgar
Valteri, Anna Haava ja Kalju Saaberi
loomingust.
29. oktoobril kell 18 külas vallavanem Priit Lomp,
Roiu raamatukogus teenindab 21.

oktoobril lugejaid kolleeg Tartu Linnaraamatukogust Valentina Brovina.
28. oktoobril kell 10.00 on külas
meie vallas elav eesti folklorist, šamanismiuurija, laulja ja luuletaja Aado
Lintrop. Külla tulevad lasteaialapsed.
Võnnu raamatukogu ukse kõrvale
on nüüd paigutatud tagastuskast, kuhu
võimalik igal ajal raamatuid tagastada.
Peagi on sarnased kapid ka valla
teistes raamatukogudes

Tartumaa parim raamatukoguhoidja on
Riina Gordejeva
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse otsusega
antakse igal aastal raamatukogupäevade avaüritusel ühele
Eesti maaraamatukoguhoidjale “Aasta maaraamatukoguhoidja” auhind. Käesoleval aastal on teiste väärikate nominentide hulgas ka meie valla Võnnu raamatukogu juhataja Riina
Gordejeva. Riina on juba pälvinud 2019. aasta parima Tartumaa maaraamatukoguhoidja auväärse tunnustuse. Riina Gordejeva alustas tööd 1985. aastal Lääniste raamatukogus ning
alates 2011. aatast jätkab Võnnu raamatukogu juhatajana.
Riina tegeleb aastaid laste lugemisharjumuste kujundamisega
alates lasteaia lastest lõpuklassi õpilasteni. Ta rakendas töösse
mängulise ja atraktiivse raamaturiiuli “Rampsu raamatukogu”
ning programmi “Lugemissisu”. 2018. aastal kolis raamatukogu endise Võnnu vallamaja ruumidesse, võõrustas kultuuriministri külaskäiku ning on teinud kõik, et raamatukogu oleks
hubane ja mõnus koht igale külastajale. Riina on kogukonna
hing raamatukogu ürituste korraldamisel, aidanud taaselustada Lõokese Laulu-mängu Seltsi tegevust ning läbi viia
Võnnu kihelkonnapäevi. Viimasel ajal võtab ta edukalt osa
Kastre valla mälumänguturniiridest. Lugejatel ja kolleegidel
on väga hea meel, et meie väga sõbralik, kohusetundlik ja
äärmiselt abivalmis Riina Gordejeva on saanud “Tartumaa
parima maaraamatukoguhoidja “ nimetuse.
Ene Runtel
Järvselja raamatukogu juhendaja

Riina Gordejeva. Foto erakogu
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Kirikuõpetaja Eduard Philip Körber ja tema pojad
Körberite suguvõsa on jätnud
eesti kultuurilukku sügavad jäljed.
Võnnu kirikuõpetaja Eduard Philipp
Körber (1770-1850) on andnud suure
panuse ka kohalikku kultuuriellu.
Pärast õpingute lõppu Königsbergi ja
Jena ülikoolis pidas ta lühikest aega
koolmeistriametit, seejärel valiti ta isa
järglaseks Võnnu kirikus.
Just Võnnu päevil (1796-1842) tärkas Körberis huvi teaduse vastu. Oma
ameti kõrval pühendas ta end kodumaa
mineviku ja looduse uurimisele. Sellele
lisaks haaras teda kunst. Nii valmisid
käsikirjalised teosed, mis sisaldasid
Liivimaa linnade, losside ja kirikute
ajalugu ning mille tekstiosale lisandus
hulk hoolikalt viimistletud joonistusi
ja plaane. Ta oli paljude teadusseltside
auliige ning Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid. Poja Martini mälusse on jäänud
isa oma huvitavate vanavarakogudega.
Huvi pakuvad ka tema numismaatilised tööd, mis hiljem pärandati Õpetatud Eesti Seltsile. Teatavasti said ÕES-i
muuseumi ja arhiivi üheks alusvaraks
Ed. Ph. Körberi kogud. Kirikuõpetaja
püüdis parandada kooliolusid ja koguduse elu. 1816. aastal asutas ta Võnnus
piibliseltsi.
Anton Kasemetsa andmeil on
Eduard Körber välja andnud esimese
eestikeelse vaimuliku noodiraamatu
„Väikene koraaliraamat” (1827), mis
küll kahjuks pole tänaseni säilinud
ning mille olemasolu on mõned uurijad
isegi kahtluse alla pannud.
Samast aastast pärineb ka tema
teine raamat, eestikeelne „Palwuse
Ramat», Wõnnu Kihelkonna Pä kooli
Laste Tullus”. Tähtsaks allikmaterjaliks
on tänaseni jäänud tema tartu murdes
kirjutatud „Võnnu kihelkonna ajaraamat”. Viiskümmend aastat kestnud
teenistusaja jooksul teenis ta usina ja
järjekindla tööga nii oma kolleegide kui
koguduse lugupidamise.
Eduard Philippe neljast pojast said
kolm samuti kirikuõpetajateks: Karl
Vändrasse, August Ludwig Võndu,
Randu, Rõugesse ja Martin Saaremaale
Ansekülla. Eesti kirjanduse ajalugu
jälgides võib jõuda järeldusele, et
esimestena hakkasid siinmail lastele
koolivälist lugemisvara sihiteadlikult
soetama vennad Körberid. Karl ja
Martin on tänaseni eesti kultuurilukku
läinud arvukate kooli-, palve- ja ilukirjanduslike tööde autoritena, kuid ka
teistest vähem tuntud August Ludwig
on koostanud tartumurdelise raamatu

„Piibli luggemisse wannast Testamendist kokkusäetu” (1842).
Karl Körber tuli Vändra koguduse
õpetajaks 1836.a. ja tegutses siin kuni
1859. aastani. Tema jutlustamisviis oli
rahvalik ja omapäraselt terav, sageli
kuulajaid pisarateni liigutav. Hiljem
õpetajaks olles astus ta julgelt ja kartmatult talurahva huvide kaitseks välja.
Oma Vändras oleku viimastel
aastatel tegeles ta aktiivselt kirjutamisega. Tema kirjutiste stiili peeti üsna
ladusaks ja loetavaks. Anton Jürgenstein peab Karl Körberit 19. sajandi
keskpaiga üheks populaarseimaks
meheks rahva hulgas. Selles on kindlasti suur osa ka tema arvukatel (üle
50) raamatutel. „Karjalaste luggemisse
ramatut” peetakse esimeseks täielikult
lastele adresseeritud ilukirjanduslikuks
jurturaamatuks. Vaimuliku kirjanduse
kõrval on ta kirjutanud kooliraamatuid
„Uus ABD-ramat”, „Kirjutuse lehed”.
Karl Körberi sulest on ilmunud esimene eestlastele määratud ajalooõpik
„Mailma aiaramat”.
Nende raamatute kaudu mõjutas
Karl Körber rahvaharidust tervel kodumaal. Üsna üheaegselt esimeste lastele
määratud proosaraamatutega ilmusid
esimesed ilmalikud lastelaulud, mille
autoriks on Karl Körberi vend Martin
Körber, Anseküla pastor Saaremaalt
ning suur luule- ja lauluharrastaja.
M. Körberi lastelaulud erinevad
tema muust luulest vähe, kuigi ta on
püüdnud värsse luua lastele sobivatel
teemadel.
Martin Körber sündis samuti Võnnus. Ühes vanema vennaga õppis ta
Võnnu algkoolis ja 1827.astus ta Tartu
gümnaasiumi, mille lõpetas tervislikel
põhjustel alles1837. aastal.
Martin tundus olevat kogunud
endasse suguvõsa parimad omadused:
ajaloolise huvi, loodusetunde, luuleharrastuse, kunstilise ja musikaalse
andekuse. Kuigi ta oli kehaliselt üsna
nõrgake, möödus poisi lapsepõlv õnnelikuna ja rahulikuna jõukas kirikumõisas. Varakult hakkas väike Martin
talurahvaga läbi käima; tema mängukaaslasteks olid kirikumõisa teenijate
lapsed. Juba siin sai alguse Körberi
huvi ja armastus eesti rahva vastu, mis
jäi talle omaseks kuni surmani.
Martin Körberit on pastoriameti
kõrvalt nimetatud vaimulikuks kirjanikuks, ilmalikuks luuletajaks ja ilmaliku
koorilaulu pioneeriks (Aarne Vinkel,
1994). Tema trükipärand sisaldab 33

eestikeelset ja 3 saksakeelset kirjatööd. „Õnsa Lutterusse Katekismusse
ramat” (1846) on ilmunud 58 trükist.
Raamatul olnud selle aja kohta haruldane menu, paari aastaga olnud trükk
läbimüüdud.
„Sarema laulik, üks mönnus luggemisse ramat nore ja wanna rahvale”,
ilmus 1864 ning müüdi samuti kiiresti
läbi. 1879 ilmus samalt autorilt, kes
vahepeal õpetajaametist oli lahkunud
ja Kuressaarde elama asunud kolmas
luulekogu „Sarema Kuldnok, ilmaliku
laulude koggu nore ja wanna rahwa
melejahhutuseks”.
Oma parematele lauludele komponeeris Martin Körber ka ise viisid.
Körberil laulude ja nende viiside loomiseks olid veel teised põhjused. Nimelt
oli tarvilik kirikukoori liikmete arvu
tõstmiseks juba koolis lauluoskust õpetada. Kuna aga ei olnud eestikeelseid
ilmalikke laule veel suuremal arvul viisistatud, tuli Körberil endal seda teha.
Kuid ta ei piirdunud üksi salmide
sepitsemise ja viisistamisega, vaid ta
õpetas need ka oma Anseküla koorile.
Ilmaliku laulu õpetamisega on Martin
Körber olnud terve eesti keelealal esimene, samuti kui esimeste eestikeelsete kontsertide korraldajana. Martin
Körber oli ka ise laulumees olnud, keda
rahvas tema kõva hääle pärast „taeva
pasunaks” hüüdis.
Martin Körberi Seltsil on traditsioon käia Võnnus, Martini sünnikodus. 2004. aastal istutas Selts koos
Tallinna Saarlaste Segakooriga Võnnu
kiriku juurde tammed. Ühe pühakoja
taha varem tormi poolt jagu saadud
vabatustamme asemele ning teise Körberi mälestuseks kiriku ette.
Körberid pühendusid eesti rahva
harimisele jutluste, koolide kontrollimise, mitmete endi koostatud kooli-,
vaimulike js ilukirjanduslike raamatute
kaudu.
Tänu nende ja paljude teiste süstemaatilisele tegevusele sai eestlastest
kirjaoskaja rahvas ning hakkas kujunema oma haritlaskond. Aarne Vinkel
on Martin Körberist avaldanud 1994.
aastal mahuka uurimuse „Martin
Körber. Elutee ja töö” Ernst Särgava
romaani „Lähme linna kirjutama, oma
elu kergendama” keskseks tegelaskujuks on Karl Körber.
Tiina Arike
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Rääkimata lood ehk kuidas Võõpste Pereklubi
suvest sügisesse väntas
Mäletan veel hästi, kui 20. juuni
hommikul ärkasin ning esimese asjana
vaatasin aknast välja ja sealt naeratas
mulle suur sillerdav päike vastu – sellega oli pühitud minu magamata öö
ja olin koheselt tegutsemisvalmis.
Parimat päeva poleks saanud ollagi!
Jah, meil oli tähtis päev tulemas – meie
kodust sõitis läbi juubeli laulu-ja tantsupeo tuli.
…ja sealt ta tuli – …. Sinu südametuksed reedavad lootust ja ärevust – Seisadki uksel – Sinu silmades ootusärevus,
peagi ma jõuan, peagi koos sinuga saan
olla ma … (Nedsaja küla bänd - Armastus silmis)
Kõik meie külaplatsile saabunud
esinejad, kogukonnaliikmed ja külalised moodustasid justkui pikka ussi ja
nii tule tõrvik puudutas kõiki seal viibinud inimesi. Ussi sabas süütasime oma
tõrviku, millega õhtu saabudes süütasime omakorda enda väikese lõkke
ja laterna. Tule auks oli kohale tulnud
paljud, et mitte öelda, et suurem osa

meie kohalikke esinejaid ning nende
esinejate saatel saatsime jälle tule teele.
Enne veel maitsesime ürdivõiga kaetud
muhu leiba ja siis ta jälle teele asuski,
kuid ega meie pidu siis veel ei lõppenud
– kõik keerutasid ja lõõritasid veel ühe
pika tunnikese - näod kõigil rõõmsad ja
süda sooje tundeid täis. Meie õhtu jätkus Nedsaja küla bändi laulude saatel
hiliste õhtu tundideni, puud lõkkes
praksudes. Ülisuured tänud kõigile
kohalikele esinejatele, kohalikele kogukonna liikmetele, kogu meeskonnale
ja vallavalitsusele, kelleta poleks seda
üritust toimunudki. See on meile aasta
üritus ja kingitus meilt meile.
Sealt edasi väntasime koos
iga-aastasele spordipäevale. Meie
traditsiooniline spordipäev toimus
septembrikuu teisel pühapäeval ehk
8. septembril ja oli sel aastal pisut
eriline. Kuna eelmisel aasta sügisel
valmis meil discgolfi rada, siis sel
aastal toimus meil esimene ametlik
võistlus. Jooksime ja kõndisime ümber

Vorstioru järve, seejärel said omavahel
mõõtu võtta kõige pisemad osalejad
tillu jooksus, jätkasime parimate välja
selgitamisega nooleviskes ja kuigi
discgolfi võistlusele tulijad pidid päris
pikalt ootama, et järg nendeni jõuaks,
ei loobunud siiski keegi. Moodustati
kaks täiskasvanute võistkonda ja üks
laste võistkond. Esikoha välja selgitamiseks pidime esimese korvi juures
mängijad korra veel proovile panema.
Traditsiooniliselt tänasime kõige vanemat osalejat, kelleks oli Elgi Paklinskaja
ja kõige nooremat, kelleks oli Adriana
Solna, väikese meenekingitusega. Palju
õnne võitjatele ja suur tänu osalejatele.
Kõik osalejad said osalemise eest
ka väikese meene, mille eest oleme
tänulikud Viljar Veskile, aitäh sulle!
Varsti paneme ratta kuuri hoiule ja
ootame kõiki meie iga-aastasele jõulupeole, kuid enne veel peame maha ühe
sünnipäevamatka.
Maarja Marmor
Võõpste Pereklubi „Noorus“
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Sünnid:

EMILY LOMP
30.08.2019
GREGOR MARTIN TARU
01.09.2019
AMANDA KÕRTS
14.09.2019
SÄRELI PAJU
17.09.2019
GRETHEL TÄHT
17.09.2019
GABRIELA SANDER
04.10.2019
ELIISE KUUSMANN
04.10.2019
REGOR LEHTSALU
06.10.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuuri- ja
teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja
lühendada.

Mälestame

EHA TAMMOJA
16.09.1944 – 30.08.2019
JAAN LEPIKOV
29.12.1949 – 07.09.2019
LUULE PAAP
16.12.1933 – 09.09.2019
REIN LOKK
29.03.1969 – 10.09.2019
SIRJE EHRLICH
25.04.1944 – 13.09.2019
TÕNU TAHTI
14.10.1946 – 15.09.2019

AIVAR HOVINTALO
24.10.1971 – 16.09.2019
MARE-ANN TAMMARU-KOGER
20.03.1949 – 20.09.2019
HIERENE PIKKA
21.04.1947 – 27.09.2019
JAAN KALLAUS
15.02.1963 – 27.09.2019
TOOMAS TÄHT
05.02.1951 – 02.10.2019
TÕNIS KALA
04.11.1951 – 07.10.2019

