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Jõgeva valla aasta noorsootöötajad
on Eveli Leego ja Kaire Sakjas
ning aasta noor Teele Olgo

TUNNUSTUSED

Noorsootöö valdkonna aastapreemiad
anti üle Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval toimunud noorte suvealguskontserdil.
Eveli Leego on noorsootöötaja,
kes tegeleb noorte huviharidusega nii
koolis kui noortekeskuses. Kui mõnda
noort huvitab robootika, pole probleemi, õpetame! Kui huvitab kokandus
või teadus … milles küsimus? Teeme
ringi! Eveli moto on, kui kuidagi ei
saa, siis kuidagi ikka saab. Ta laseb
noortel katsetada, proovida ja eksida,
ise hakkama saada ja õnnestuda! Oma
tegevusega on Eveli mõjutanud sadade
laste elu. Kolleegina on Eveli suurepäraste juhiomadustega meeskonnamängija. Ta oskab iga meeskonnaliikme tugevusi märgata ning inimesed
ühise eesmärgi nimel tulemuslikult
tööle panna. Lisaks on Eveli aktiivne
ka väljaspool oma „palgatööd». Ta on
Jõgeva kodutütarde Vaimastvere piirkonna rühmavanem ning panustanud
noorte tööellu malevajuhendajana. Ta
on mitmesuguste noorte- ja koostööprojektide algataja.
Kaire Sakjas on panustanud pikka
aega omavalitsuse noorsootöö valdkonna arendamisse. Ta on teinud
rahvusvahelisi projekte, vedanud
malevaid, valmistanud ette valdValla kultuuripreemiate laureaadid ja nominendid ning vallajuhid tegid pärast autasustamist ühispildi. FOTO: LIINA LAURIKAINEN-PÄRI

Valla kultuurivaldkonna
aastapreemia pälvisid Janek
Varblas, MTÜ Jõgeva MC ja
MTÜ Sadala külade Selts
Kaarepere rahvamajas anti 4. juunil üle
valla kultuurivaldkonna aastapreemiad.
Loomingupreemia pälvis Janek Varblas,
korraldajapreemia MTÜ Jõgeva MC ja
kogukonnapreemia MTÜ Sadala Külade
Selts. Eraisikule määratud preemia suurus on vastavalt Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise korrale 300 eurot, kollektiivile või ühendusele määratud preemia suurus 500 eurot.
Lisaks rahalisele preemiale sai iga laureaat kingituseks Palamuse keraamikakojas Päivapäike valminud suure savitaldriku.
Loomingupreemia pälvinud Janek
Varblas tõi möödunud aasta augustis
Palamuse muuseumi õuel välja ainulaadse
ja enneolematu heli-, valgus- ja püroefektidega lavastuse „Tuledes Paunvere“.
Ta oli ka lavastuse teksti autor. „Tuledes
Paunvere“ etendused rikastasid olulisel
määral Palamuse piirkonna, Jõgeva valla
ja maakonna ning kogu Eesti kultuurielu,
eriti kui arvestada, et paljud kultuuriüritused 2020. aastal ära jäid.
Korraldajapreemia pälvinud MTÜ
Jõgeva MC on juba aastakümneid korraldanud rahvusvahelist motomatkajate
kokkutulekut Jõgevatreff. Tänavu toimub
see kolmekümnendat korda. Jõgevatreff
on üks tugevamaid kaubamärke, millega
Jõgeva piirkonda vähemalt motomaailmas seostatakse. Jõgeva MC on korral-

danud sündmust peaasjalikult oma jõu ja
nõuga. Klubiliikmete vahel on ülesanded
ära jaotatud ning tulemus on alati suurepärane ja kiiduväärt.
Kogukonnapreemia pälvinud MTÜ
Sadala Külade Selts on tegutsenud aastast
2004, hoides pühendunult kogukonna
traditsioone. Selts panustas 2020. aastal
olulisel määral Sadala rahvamaja fassaadi
uuendamisse ja hoone ümbruse arendamisse. Selts korraldab aktiivselt mitmesuguseid kogukonnale, aga ka laiemale
publikule suunatud üritusi. Rahvamajas
tegutseb mitu kultuurikollektiivi: segakoor Sõbrahing, Sadala Külade Teater,
naisrühm ja meeste rahvatantsutrupp
SaMaKas.
Valla kultuurivaldkonna aastapreemiatele kandideeris ühtekokku 11 isikut
ja organisatsiooni. Loomingupreemia
nominendiks esitati lisaks Janek Varblasele Lianne Saage-Vahur, korraldajapreemia nominentideks lisaks Jõgeva MC-le
Palamuse muuseumi kollektiiv, Liina
Abram, MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg,
Imre Mihhailov ja MTÜ Tantsustuudio
Cestants ning kogukonnapreemia nominentideks lisaks Sadala Külade Seltsile
seltsing Torma Hõbedane ja Torma naisrühm.
Loomingupreemia antakse autorile,
interpreedile, autorite või interpreetide
kollektiivile, kelle looming on oluliselt

rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva
valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ja turistisõbraliku vallana.
Kogukonnapreemia antakse Jõgeva
vallas tegutsevale seltsile või ühendusele,
kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone, kes on
koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate
ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea
mainega.
Aastapreemia laureaatide ja nominentide austamisõhtut juhtisid Kristjan
Häggblom ja Oliver Valk, kes esitasid
ka mõned laulud. Kokkutulnuid tervitasid vallavolikogu esimees Peep Põdder
ning abivallavanemad Angela Saksing ja
Viktor Svjatõšev. Meeleolu lõid Palamuse
naisrühma Sirtsuline esitatud tantsud.
Õhtu lõppes Marten Kuninga akustilise
etteastega. Ta laulis omaloomingulisi laule ning luges luuletusi oma äsja ilmunud
luulekogust «Sabata koma». Kõigil soovijail oli võimalik külastada ka värskenduskuuri läbinud Kaarepere huvimaja.
JVT

Jõgeva valla aasta noorsootöötaja Kaire
Sakjas

konna arendamiseks olulisi eelnõusid,
seisnud selle eest, et noorsootöötajad omandaksid kutse ja palju muud.

Jõgeva valla aasta noorsootöötaja Eveli
Leego

Kaire oli Jõgeva valla noortevolikogu
eelmise koosseisu mentor. Kui noorte aktiivsus hakkas langema, utsitas
ta neid jätkama. Kaire andis mitmele
noorele motivatsiooni minna edasi ka
järgmise noortevolikogu koosseisuga.
Kaire on alati positiivne ning ei karda riske vōtta. Ta sobib suurepäraselt
noortega koos töötama!
Teele Olgo on aktiivne noor, kes
on teistelegi heaks eeskujuks. Teele on
tubli Jõgevamaa gümnaasiumi abiturient, kes osaleb aktiivselt asepresidendina õpilasesinduse tegevuses. Teele
on tegus ka Jõgeva valla noortevolikogus. Ta valiti uue koosseisu esimeheks. Teele on hea sportlane, häid
tulemusi on ta saavutanud nii maakonnas kui väljaspool. Teele on ettevõtlik ja hea suhtleja, leides alati õiged
sõnad, mida öelda. Ta tunneb huvi
poliitika vastu, soovib selles rohkem
kaasa rääkida ja ka teised noored kaasa
mõtlema panna.
Aasta noorsootöötajat tunnustatakse 500 ja aasta noort 200 euroga.
Aasta noorsootöötaja nominendid on Jaana Sepper, Evelyn Merusk,
Kairi Jerlov ja Vaimastvere kooli õpetajad Deili Matson, Aili Prinken ning
Kerli Pamberg-Mägi. Aasta noore
nominent on Liisbeth Kesamaa.
Suur tänu kõigile noorsoovaldkonna tegijatele silmpaisva ja hooliva
töö eest!

JVT

Jõgeva valla aasta noor Teele Olgo ja abivallavanem Angela Saksing. FOTOD: MARGE
TASUR
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80 aastat 1941. aasta
juuniküüditamisest

Rattapäeval avati kruusaaugu maastikurattarada,
vurati retrosõidul ning võisteldi tõukerattarallil

Nõukogude Liit viis Eestis läbi aastatel 1940–1950 hulga arreteerimisi ja küüditamisi. Üks esimesi suuremaid massiküüditamisi toimus 1941. aasta juunikuus. Nendel juunikuu traagilistel päevadel kannatas kokku umbkaudu 3000 meest ja 7000
naist, last, vanurit, 6000 nendest ei pöördunud enam kunagi
koju tagasi. See tragöödia vajutas hirmupitseri igaveseks rahva
mällu.
80 aasta tagused sündmused said alguse aasta ühel kõige
kaunimal ajal. Inimesed toimetasid oma igapäevaseid tegemisi,
tundsid rõõmu suvesoojusest, valgetest suveöödest. Keegi
ei osanud aimatagi, et osa rahvast on kuulutatud sotsiaalselt
võõraks elemendiks, keegi ei osanud aimata, millist õudu
inimeste hulgas külvama hakatakse.
Olen lugenud küllaltki palju küüditatute mälestusi ning
nii mõnedki lood algavad sarnaselt: „Oli kaunis suvehommik,
lõpetasime hommikusöögi söömise, siis nägime veoautot õue
sõitmas.“ Siit edasi rullub lahti tragöödia, milles iga inimese
lugu isemoodi, iga saatus isemoodi. Kuid märksõnu, mis kõiki
neid inimesi ühendas, on kaks: hirm ja teadmatus. Saatuseid
oli erinevaid: paljud vägivaldselt kodust ära viidud inimesed
ei saanud mitte kunagi enam oma kodupaika näha, paljud
pered lahutati üksteisest igaveseks, osad tulid tagasi ja viidi
hiljem uuesti asumisele. Neid lugusid on palju.
Meie kohustus on kokku koguda kõikide nende inimeste
nimed, kes kannatasid okupatsioonirežiimi tõttu. Meie
kohustus on kuulata nende inimeste mälestusi, kes on selle
koletu kuriteo üle elanud ja viibivad veel meie keskel. Meie
kohustus on lugeda juba kirja pandud mälestusi. Meie
kohustus on mäletada ja õpetada ka oma lapsed mäletama,
sest sellised kuriteod ei aegu iialgi.

Möödunud laupäeval toimunud Jõgeva rattapäeval avati vastvalminud maastikurattarada,
vurati mummuliste kleitide lehvides ning Troinoi ehk kolmekordse odekolonni lõhnapilves
retrosõidul ning võisteldi tõukeratturite sarja
“Tõukan lõpuni 2021” I etapil.
Kuigi kruusaauku rajati maastikurattarada,
siis nimest ei tasu ennast segada lasta. Rada
pakub kõigile huvitavat ja sportlikku vaba aja
veetmise võimalust. Seal on hea joosta, sörkida,
jalutada, kepikõndi teha, rattaga sõita ja nagu
tõukeratturid ilmekalt näitasid, mõnusa hoo
ka tõuksiga sisse saada. Esimese avaringi tegid
uuel rajal spordiklubi Harta jooksutüdrukud.
Teiste seas tegid avamisel rajaproovi jalgrattur

Sander Maasing, SA Eesti Terviserajad juhataja
ning idee algataja Alo Lõoke, maastikurattaraja
ehitanud BR BMX MTÜ juhataja Henri Kalm
ning rattaaktivistid Voldemar Ilves ja Raul
Taul.
Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev
märkis, et kruusaauk on üle poole sajandi
olnud üks noorte meelispaiku igal aastaajal.
„Nüüd on see rattaraja abil saanud uue ja erilise
mõõtme, mida siinkandis varem nähtud ei ole,“
lausus abivallavanem ning väljendas lootust, et
rada leiab laialdast kasutust. Kruusakattega
rajal vahelduvad lained takistuste, hüpete ja
kurvidega. Raja pikkus on ca 600 meetrit.
Kruusaauku rattapargi rajamisega täitus

Alo Lõokese üks unistusi. Selle mõtte käis ta
toonastele vallajuhtidele välja umbes aasta
tagasi. Nüüd on mõte saanud reaalsuseks.
Lõoke tänas toonast volikogu esimeest Aivar
Kokka, kes algatusega kaasa tuli.
Rattapäev jätkus tõukerattaralliga. Eesti
tõukerattaliidu “Tõukan lõpuni” võistluste
sarjas oli Jõgeva uus paik, kus varem
võisteldud ei ole. Võistlusrada kulges mööda
linna tänavaid ja kergliiklusteid. Kuna tegemist
oli üsna lauge rajaga, andis Jõgeva etapp hea
võimaluse tõukerattaspordiga esimest korda
tutvust teha.
JVT

Angela Saksing
abivallavanem
Tänavu võttis retrosõidust osa 15 stiilset ratturit.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
Jõgeva vallavolikogu 54. istung toimus 27. mail
elektrooniliselt Microsoft Teamsi keskkonnas. Osales 27
volikogu liiget, neist neli viibis istungisaalis.
1. Kinnitati Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus.
2. Anti vallavalitsusele luba moodustada korteriomandid
vallale kuuluvast Suur tn 10 // Teenindushoone kinnisasjast
Sadala alevikus. 10 korteriomandit on vaja moodustada
selleks, et teenindushoones-korterelamus olevaid kortereid
saaks reaalosadena müüa.
3. Anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kaave teele.
Kaave külas asuv Kaave tee, mis mõõdeti maareformi
käigus eraisikutele kuuluvate kinnisasjade koosseisu, on
kantud teeregistrisse kohaliku teena, kuid ei ole määratud
avalikuks kasutamiseks. Volikogu volitas vallavalitsust
taotlema valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmist tee avaliku kasutuse tagamiseks,
valdamiseks ja majandamiseks.
4. Volitati vallavalitsust taotlema Jõgeva valla kasuks tasuta ja
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides
avalikuks otstarbeks rekonstrueeritava tänavavalgustuse
kasutuse tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks
viiele Jõgeva, Kuremaa ja Palamuse alevikus riigi teemaal
paiknevale kinnisasjale. Isikliku kasutusõiguse esemeks
on rekonstrueeritav tänavavalgustus (0,4 kV maakaabel ja
valgustusmastid).
5. Volitati vallavalitsust taotlema valla kasuks tasuta
ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes
huvides avalikuks otstarbeks rajatava jalgratta- ja jalgtee
ehitamiseks koos vajalike kommunikatsioonidega, tee
kasutuse tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks kahele
Siimusti alevikus ja Kurista külas riigi teemaal paiknevale
kinnisasjale. Isikliku kasutusõiguse esemeks on rajatav
jalgratta- ja jalgtee koos vajalike kommunikatsioonidega.
6. Tunnistati kehtetuks Palamuse Vallavolikogu määrus
24. maist 2006 „Palamuse valla maagaasi arengukava
vastuvõtmine“, Palamuse Vallavolikogu määrus 27.
augustist 2009 „Palamuse valla soojamajanduse
arengukava vastuvõtmine“ ja Torma Vallavolikogu
määrus 18. märtsist 2005 „Torma aleviku soojamajanduse
arengukava kinnitamine“. Seadusaktid tühistati, kuna need
on kaotanud oma aktuaalsuse.
7. Otsustati kooskõlastada Põltsamaa valla üldplaneeringu
põhilahenduse
ja
keskkonnamõjude
strateegilise
hindamise eelnõu.
8. Kuulati ära ja võeti teadmiseks Jõgeva valla arengukava
täitmise aruanne 2020. aasta kohta.
Järgmine volikogu istung toimub 17. juunil 2021.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel www.jõgeva.ee.
RIINA MÄGI

Jõgeva Vallavolikogu kantselei spetsialist

Tõukeratta hooaeg sai avapaugu Jõgeval. FOTOD: MARGE TASUR

Lookleval ja kurvilisel rajal on kõrguste vahe kuni viis meetrit.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
17. MAI ISTUNGIL
• Otsustati kinnitada osaühingu Kuremaa Enveko 2020. majandusaasta auditeerimata aruanne.
• Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluv Teeääre kinnistu Vaimastveres.
• Tunnistati Suure tänava rekonstrueerimise riigihankel edukaks Atemo OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Pikkjärvele ja katlamaja ümberehitamiseks Tormas.
• Kooskõlastati Liikatkule rajatava puurkaevu
asukoht.
• Anti projekteerimistingimused majapidamisabihoone püstitamiseks Luuale.
• Anti luba kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Otsustati vabastada aprillikuu üüri tasumisest
Suur tn 5 hoones tegutsevad ettevõtted.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule otsuse eelnõud isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kaave
teele ja otsustuskorras vallavara võõrandamiseks.
24. MAI ISTUNGIL
• Kinnitati Jõgeva valla kultuuri ja noorsootöö
valdkondade aastapreemiate saajad.
• Anti luba Kuremaa ujulas projektlaagri korraldamiseks.
• Määrati Eesti tõukerattaliidule toetus Jõgeva
tõukerattaralli läbiviimiseks.

• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Võõrandati Jõgeva vallale kuuluv mopeed.
• Määrati Kantküla Mäessepa ja Soomevere
Tootsi kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Tunnistati peremehetuteks vallasasjadeks Jõgeva vallas asuvad ehitised.
• Anti ehitusluba Jõgeva linnas Puiestee tänaval
asuva elamu ja sauna lammutamiseks.
• Anti ehitusluba Kuristal elamu lammutamiseks
ja Tormas kuuri püstitamiseks.
• Keelduti detailplaneeringu koostamise algatamisest Liivojal Tähe 19, Tähe 21 ja Tähe 23
maa-alale päikeseelektrijaamade rajamiseks.
31. MAI ISTUNGIL
• Anti luba projektlaagri, laada ja spordivõistluse
korraldamiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Torma alevikus asuva maa viieks aastaks rendile andmiseks.
• Tunnistati Viruvere tee rekonstrueerimise riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumus ja
otsustati sõlmida hankeleping.
• Tunnistati teede pindamise riigihankel edukaks
Moreen OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida
hankeleping.
• Määrati Härjanurmes Liia kinnisasja jagamisel
tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
• Anti nõusolek Jõgeva valla Paja katastriüksuse maa riigi omandisse jätmiseks ning määrati

katastriüksusele sihtotstarve.
• Seati sundvaldus Jõgeva valla kasuks seoses
rekonstrueeritava tänavavalgustusega.
• Anti kasutusluba Piiri pargi kruusaaugu maastikurattarajale.
• Anti ehitusluba elamu püstitamiseks Palamusele, hoone laiendamiseks Õunal, päikeseelektrijaamade püstitamiseks Tõikverre ja Tähkverre.
• Anti projekteerimistingimused majapidamisabihoone ehitamiseks Toomale, elamu ehitamiseks Painkülla ja elamu püstitamiseks Jõgeva
linna Suvila tänavale.
• Kinnitati Siimusti lastekeskuse Metsatareke
ülelaekunud tulude võtmine eelarve tuludesse
ja väljaminekutesse.
• Kinnitati Jõgeva valla 2021. aasta eelarvesse
sihtotstarbelised tulud.
• Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta aruanne.
2. JUUNI ISTUNGIL
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud
Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine,
Jõgeva valla 2021. aasta teine lisaeelarve,
Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026, Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021–2028,
Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028, Mustvee valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine, Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

JVT
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Kuremaal on avatud
vaba WiFi leviala

NOORIMAD KODANIKUD SAID VALLA VAPIGA HÕBELUSIKA

Jõgeva vald sai programmi
WiFi4EU toel rajada avalikku
ruumi vaba WiFi leviala. Nüüd
võivad rõõmustada Kuremaa
elanikud ja külalised: tipptasemel seadmetega WiFi leviala on
avatud Kuremaa mõisa peahoone ümbruses, pargi peoplatsil
ja rannaalal. Kokku paigaldati
11 tugijaama. Paigaldajaks oli
Voltsy OÜ. Kasutajale tuleb selle

3

leviala valimisel esmalt ette pääsuleht. Enne internetti ei pääse,
kui pole pääsulehel kinnitanud
kasutamist „Logi sisse“ nupule
vajutades. Kogu ettevõtmist
rahastab Euroopa Liit. Euroopa
Komisjoni algatusega WiFi4EU
toetati kogukonnakeskustesse
WiFi seadmete paigaldamist
kogu Euroopas.

Noorimate kodanike vastuvõtu fotosid saab alates 13. juunist alla laadida valla veebilehelt. FOTO: LIINA LAURIKAINEN-PÄRI

5. juunil toimus Jõgeva kultuurikeskuses valla noorimate kodanike ja nende vanemate vastuvõtt. Kutsutud oli
54 peret, kus kasvamas pisi-

tütar või -poeg. Värsked vallakodanikud said kingituseks valla vapiga hõbelusika ja raamatu
„Pisike puu“, mis on välja antud
Eesti Lastekirjanduse Keskuse

eestvedamisel ja kultuuriministeeriumi toetusel. Pidulisi
tervitasid Jõgeva vallavolikogu
esimees Peep Põdder ja abivallavanem Viktor Svjatõšev.

Muusikalise tervituse tõid
Rohutirtsu lasteaia laululapsed.
Pärast ühispildistamist pakuti
kohvi ja torti.

Jõgeva valla puhkealad läbisid uuenduskuuri
Aruküla ja Pikkjärve puhkeala
ning Palamuse jõe promenaad
on suvehooajaks valmis. Jõgeva
valla puhkealade parendamise
projektiga paigaldati neisse
kohtadesse
varjualused,
pingid, kiiged, välikäimlad,
atraktsioonid
lastele
ning
prügikastid.
Projektiga parendatavad alad
on piirkonnas olulised puhke- ja
supluskohad. Palamuse kanti
teatakse esmajoones kultuurija ajaloopärandi järgi. Kuid
praegu on üha populaarsemaks
muutunud ka loodusturism ja
vaba aja veetmise võimalused
välitingimustes.
Kaareperes asuval Aruküla
puhkealal püüab kõigepealt
pilku Arukülast läänes olev
väike, kuid väga ilmekas ja
kõrge voor – Aruküla mägi.
Nimetatud puhkealal asub

Aruküla puhkealalt avaneb ilus vaade Vooremaale. FOTO: REELIKA KIVIMURD

ka disc-golfi rada, kuhu on
paigaldatud üheksa korvi.
Rada sobib nii harrastajatele
kui ka võistluste läbiviimiseks.
Aruküla puhkeala on väga
aktiivses kasutuses. Puhkealal
on võimalik grillida.
Pikkjärve puhkeala on
populaarne nii kalastajate kui
ka rannapuhkuse nautlejate
seas. Lisaks uuele inventarile
korrastati rannaala ning veeti
suvehooajaks peale uus liivakiht.
Jõgeva Vallavalitsus sai
puhkekohtade parendamiseks
rahastuse Euroopa Merendusja Kalandusfondi rakenduskava
2014–2020 meetmest. Projekti
kogumaksumus oli üle 16
tuhande euro, millest üle 14
tuhande on toetus. Inventari
valmistas ja paigaldas OÜ
Puukujurid.

JVT

Kuremaa mõisahoone

renoveerimistööd paljastasid ootamatu leiu
Kuremaa mõisa peahoone välisviimistluse uuringute käigus
paljastus tsementliivakrohvi alt
maleruudulisena
kujundatud
sokkel.
Uuringu tulemusi esitlenud
arhitektuuripärandi spetsialist
Maris Mändel nentis, et Eestis
teist sarnaselt kujundatud soklit
ei ole ning lähiriikidest ka kohe ei
meenu. Tema sõnul on tegemist
unikaalse ehitusajaloolise näitega ning igal juhul väärib sokkel
säilitamist. Mulgi vuuki võib leida Eestis mitmetel hoonetel, eriti
Viljandi- ja Mulgimaal. Tavaliselt
on graniitkivikilde surutud segusse juhulikult. Leidub aga ka
aastarve ning rahvuslikku ornamentikat. Üldiselt on tegemist
rahvapärase hõnguga käsitööga,
mida mõisate peahoonetel pigem
ei kasutatud. Kuigi päris lõpuni
ilmselt teada pole võimalik, kelle

Lossi soklikorrus paljastas huvitava leiu. FOTO: MARGE TASUR

idee oli Kuremaa mõisa sokli
kujundus, julgeb Mändel arvata,
et tegemist võis olla toonase
ehitusmeistri mõttega.
Maris Mändeli ettepanekul
võiks paremini säilinud osad
konserveerida ning ülejäänud
osa restaureerida, et püsiks hoo-

ne visuaalne terviklikkus. Punane ja must maleruudustik on
praegu paremini vaadeldav ja
säilinud otsafassaadil. Kehvem
on olukord aga hoone tagaküljel. Praegu on hoone alusmüüri maapealne osa puhastatud. Ehitaja hinnangul on sokli

renoveerimiseks mõistlik kaasata
restauraator.
Hoone fassaadi värvikihtide
kraapimisel selgus esimese asjana tume kiht. Algselt arvati,
et see on mõisa põlengu järgne
tahm, ent lähemal uurimisel see
teooria ei klappinud. Tõenäoliselt on tegemist II maailmasõja
aegse tumeda kamuflaažvärviga.
See andis ideaalse pidepunkti.
Nii oli selge, et kõik pealmised värvikihid on nõukogudeaegsed ning kõik alumised –
kokku viis – varasemast perioodist. Värvikihtide uurimisel oli
võimalik minna tagasi 19. sajandi viimasesse kümnendisse, mil
mõisahoone oli liivakivi värvi.
Varasemad andmed on säilinud
fragmentaarselt ning selle põhjal algset värvilahendust kokku
panna ei saa.

JVT

Kuremaa veski kutsub külla!
Kuremaa veski kuulub Kuremaa mõisa hoonetekompleksi ning 19. juunil 2009. aastal avati pidulikult Jõgeva vallavalitsuse eestvõttel renoveeritud
tuuleveski.
Jahu sinna siiski jahvatama pole mõtet minna, küll
aga saab veskis uudistada ning nautida kaunist
vaadet Kuremaa järvele ja ümbritsevale Vooremaale.
Esimesel korrusel asub müügilett. Teisel korrusel
saab korraldada näitusi ja koolitusi. Kolmanda
korruse ehteks on Kuremaa tuuleveski makett.
Neljandal, kõige kõrgemal korrusel on vaateaknad,
kust avaneb suurepärane vaade Vooremaale.
Kuremaa veski on tähistatud National Geographicu kollase aknaga, esindades ühte Lõuna-Eesti
21 avastamist väärt paigast, mida loodushuvilistele
soovitatakse.
Veski on avatud 3. juunist 29. augustini
kell 14.00–19.00. Pilet 2 eurot.
Info: 5650 7717 (veskimees),
502 7541 (Kuremaa loss).

TEADE
Jõgeva vallas muutuvad alates 1. oktoobrist 2021 korraldatud jäätmeveo reeglid. Tiheasustus- ja kompaktselt asustatud aladel asuvad
korteriühistud peavad võtma lisaks segaolmejäätmete konteinerile köögi- ja sööklajäätmete, paberi ja kartongi ning segapakendikonteineri. Hajaasustusalal olevatele korteriühistutele on kohustuslik segaolmejäätmete konteiner, soovi korral segapakendikonteiner
ning köögi- ja sööklajäätmete konteiner. Kui on võimalik tekkekohas kompostida, ei pea võtma köögi- ja sööklajäätmete konteinerit. Ehk siis maksimaalselt võib olla vajadus paigutada 4 konteinerit,
kui ei kasutata ühiskonteinerite võimalust.
Pöördume korteriühistute poole sooviga teada saada, kas teie
kortermajadel on probleeme konteinerite paigutamisega, näiteks
kinnistul ei ole ruumi.
Palume korteriühistutel või nende haldajatel info saata
keskkonnaspetsialisti Taimi Eesmäe meiliaadressile taimi.eesmae@
jogeva.ee.

17. juunil algusega kell 12.00 toimub Jõgeval
küüditatute mälestuskivi juures
mälestusüritus “80 aastat juuniküüditamisest”.
MTÜ Jõgevamaa Represseeritud juhatus
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Metsatarekese pere
tähistas lastekaitsepäeva
sportlike kingitustega
Siimusti lastekeskus Metsatareke tähistas lastekaitsepäeva tasakaaluliini ja rannatennise väljaku avamisega. Metsatarekese suure sõbra
Kent Männiku eestvedamisel ning Evald-Hannes Kree toetusel sai
uue hingamise Siimusti vana võrkpalliplats. Nüüd saab platsil mängida rannatennist ning võrkpalli. Metsatarekese direktori Imbi Ivaski
sõnul on mängima oodatud kõik huvilised, nii kohalikud kui kaugema kandi inimesed. Kel endal varustust ei ole, saab selle laenata
lastekeskusest, kus on mängimiseks vajalikud reketid ja pallid. Kent
Männiku sõnul on algatus otse südamest tulev kingitus. Lastele sportimisvõimaluste loomine annab talle rõõmu ja elujõudu tegutsemiseks. „Lapsed olid ka ise platsi korrastamisel abiks, ühelt poolt on see
hea tööharjutus, teisalt enda tehtut hoitakse suure hoolega,“ rääkis
Kent Männik. Mehe sõnul on tal plaanis rajada sarnaseid väljakuid
lastekodude juurde mujalgi Eestis. Metsatareke sai sellise väljaku
esimesena. Imbi Ivaski ja Kent Männiku sõnul oli väljaku rajamine
Siimustisse lihtne: vahetus läheduses asuv osaühing Moreen varustas neid liivaga, Põltsamaalt hangiti kunstmururullid ning lapsed olid
abiks värvimisel ja platsi korrastamisel.
Neli Tallinna majanduskooli nooremprojektijuhi eriala õpilast
otsustasid koolitööna ellu viia projekti, millega kingiti Siimusti lastekeskusele Metsatareke slackline-batuut ehk tasakaaluliin. Idee oli
pakkuda lastele ja noortele võimalust osa võtta välitegevusest, millega
tõsta füüsilist aktiivsust ning aidata kaasa ka vaimsele arengule.
Projekti elluviimiseks koguti Hooandja keskkonnas 30 toetaja
abiga 810 eurot. Taskaaluliini komplektis on lisaks liinile kõik vajalikud tarvikud ja puukaitsed. Laste ohutuse tagamiseks on liini all
multšikate, mis pehmendab mahahüppeid, ja teist värvi maapind
eristab liini ümbritsevast. Nii ei joosta sellele kogemata otsa.
Metsatarekese direktor Imbi Ivask märkis, et slackline-batuut võimaldab 19 lastekeskuse noorel praegusel keerulisel ajal kodust väljumata tunda rõõmu aktiivsest vabaõhutegevusest.
Metsatarekese pere tänab kõiki toetajaid ja häid sõpru!

Aasta teo konkursil tunnustatud ja vallajuhid tegid pärast autasustamist ühispildi. Vasakult: vallavolikogu esimees Peep Põdder, MTÜ KP Arendus eestvedaja Rainis Poll, OÜ Softcom esindaja Jekaterina Vaino, EELK Jõgeva koguduse juhatuse esimees Mare Rosin, MTÜ Sadala Külade Selts eestvedaja Pille
Tutt, OÜ Ämblik esindaja Enni Vaarmann, OÜ Härjanurme Mõis esindaja Merle Kruus, Tantsustuudio Cestants eestvedaja Kristel Saar ja abivallavanem
Viktor Svjatõšev. FOTO: RIINA MÄGI

JVT

Slackliner Jaan Roose esinemine pakkus publikule närvikõdi. FOTO: RIINA
MÄGI

Noorte suvealguspeol oli peaesinejaks Stefan. FOTO: MARGE TASUR

Jõgeva sünnipäeval tunnustati aasta tegijaid
Tasakaaluliin tõi lastele palju rõõmu. FOTO: ERAKOGU

29. mail tähistati Jõgeva linna
83. sünnipäeva. Pidulikul päeval
tervitas kultuurikeskuse suvelava ette kogunenud rahvast
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Koos vallavolikogu esimehe
Peep Põdderiga andsid nad üle
auhinnad – valla sümboolikaga
kellad – Jõgeva valla aasta teo
tunnustuse saajatele ja aukirjad
tiitli nominentidele. Valla 2020.
aasta teo tunnustuse pälvisid
Jõgeva osaühing Softcom, kes
suutis koroonaviiruse leviku ajal

käivitada operatiivselt näomaskide ja teiste isikukaitsevahendite
tootmise, MTÜ tantsustuudio
Cestants, kes korraldas kahepäevase tantsuvõistluse Cestants
Jõgeva Dancestar, ning osaühing
Ämblik, kes korraldas Torma
mõisakompleksis
ööbazaari.
Aasta teo nominatsiooniga otsustati tunnustada viit tegu:
vaateplatvormiga
kirikutorni
rajamist Jõgevale (EELK Jõgeva
kogudus), Coop Jõgeva uue poe
avamist Sadalas (Jõgeva majan-

dusühistu), Sadukülla 140 puu
istutamist (eestvedaja OÜ Härjanurme Mõis), Sadala rahvamaja fassaadi uuendamist (MTÜ
Sadala Külade Selts) ja Struve
kaare punkti tähise avamist Aruküla mäel (KP Arendus MTÜ).
Kui tavaliselt on aasta teo tegijaid tunnustatud vallavolikogu
esimehe ja vallavanema vabariigi
aastapäeva vastuvõtul, siis tänavu jäi see üritus ära. Seepärast
lükkuski tegijate tunnustamine
linna sünnipäevale.

LASTEKAITSEPÄEV
Kent Männik (vasakul), Evald-Hannes Kree ja Imbi Ivask tutvustasid enne
avamist abivallavanem Angela Saksingule uut tenniseväljakut. FOTO:
MARGE TASUR

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool võtab
konkursi korras 2021/2022. õppeaastast tööle:
• bioloogia-, loodus- ja geograafiaõpetaja
• lasteaia õppealajuhataja/loodusainete õpetaja alates
16.08.2021.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada kooli
direktorile aadressil heiki.sildnik@tormapk.edu.ee või tuua
paberkandjal kantseleisse hiljemalt 17. juuniks 2021. Täpsem
info: direktor 524 4780, õppealajuhataja koolis 5399 8663.

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool võtab tööle
remonditöölise alates 23.07.2021.

Täpsem info: direktor 524 4780, direktori asetäitja majanduse alal
5346 1595.

1. juunil tähistati Jõgeva kesklinnas valla noortevolikogu eestvedamisel lastekaitsepäeva. Lapsed said suu magusaks kommide
ning jäätisega. Kavas olid mitmed mängud Pipi ja Lottega, sai
teha näomaalinguid, märke ning
suukoolis teadmisi ilusatest ja
tervetest hammastest. Muusikat
tegid Artur Rehi ja Martin Kalm.
Lastele jagasid medaleid ning diplomeid vallavalitsuse lastekaitsevaldkonna töötajad. Oluline on
lastele näidata, et lastekaitsetöötajad on nende head sõbrad!
Lastekaitsepäev sai teoks
projekti „Ürituste korraldamine
noortelt noortele“ raames. Projekti rahastab “Euroopa Maaelu
Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

JVT

Linna sünnipäeval peeti kultuurikeskuse ümbruses laata.
Toimus pargikabevõistlus. Lapsed said lustida batuudil, sõita
elektriautode ja ponidega ning
külastada miniloomaaeda. Kultuurikeskuse suvelaval astus üles
ansambel Untsakad, parki paigaldatud tasakaaluliinil pakkus
närvikõdi slackliner Jaan Roose.
Kõigile sünnipäevalistele pakuti
kommi.
JVT
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Arukate Akadeemia sai
taas kokku ja avas fotonäituse

Siimusti, Kurista,
Viruvere ja Kaave
100 aastat Jõgeva vallas

Jõgeva Arukate Akadeemia
sai 2. juunil pärast pikka koroonapausi taas kokku. Meeleolukas koosviibimine Jõgeva
kultuurikeskuse pargis kandis
pealkirja „Elurõõmuga sügisest suvesse“. Väärikas eas
kokkutulnuid tervitasid vallavolikogu esimees Peep Põdder, abivallavanemad Angela
Saksing ja Viktor Svjatõšev
ning Jõgeva linna ja maakonna
pensionäride ühenduse juht
Heino Ilves.
Arukate Akadeemia eestvedaja Mai Treial ja Johannes
Haav tegid kokkuvõtteid akadeemia esimesest fotokonkursist. Selle kolm paremat, Tiia
Vare, Virve Ütt ja Ester Sass,
said kingituseks valla sümboo-

1. mail võisime tähistada 100 aasta möödumist Siimusti küla, Kurista
mõisa ja Viruvere karjamõisa ning Kaave mõisa eraldumisest Kurista vallast ning liitumisest Jõgeva vallaga. Tegelikult läkski kogu Kurista vald
Jõgeva valla koosseisu. Kui Kurista vald oli kuulunud Viljandi maakonda,
siis Jõgeva vald oli Tartu maakonna osa.
Jõgeva vallaga liitumise põhjuseks oli Siimusti küla elanike sooviavaldus, mis esitati juba 1919. aasta lõpus. Selles toodi välja, et Jõgeva vallamaja on Siimustist vaid paari versta kaugusel, mistõttu seal on lihtsam asju ajamas käia kui kaugemal asuvas Kurista vallamajas. Ka leiti, et
Viljandi on väga kaugel ja selle tõttu läheb igasuguste riiklike, sõjaliste
ja teiste kogukondlike kohustuste täitmine Siimusti külale liiga raskeks.
Oluline oli seegi, et Siimusti tungis kiiluna Jõgeva valla ja sellega ka Tartu
maakonna piiridesse, kuid kuulus administratiivselt Viljandi maakonna
alla. Tartuga oli Siimustil tänu 3–4 versta kaugusel asuvale Jõgeva raudteejaamale aga hea ühendus.
Tartu maavalitsus nõudis Kurista vallanõukogult ja Viljandi maakonna
nõukogult seisukoha võtmist. Kurista vallanõukogu otsustas asja eitavalt,
põhjendades, et Siimusti küla ja kolme mõisa ühendamise korral Jõgeva
vallaga jääks Kurista vald maksudeta ja elujõuetuks, sest vallas on niigi vaid
1700–1800 elanikku. Maakorralduse peavalitsus juhtis tähelepanu sellele,
et Kurista mõisa kuulumine Viljandi maakonda on ebaloomulik, ja avaldas soovi, et Kurista mõis ehk koguni terve Kurista vald Tartu maakonda
üle viia. Siseministeerium kaalus küsimust ja leidis, et ühendamine tuleks
teoks teha. Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas otsuse 29. aprillil 1921. aastal.
Väljapanek „Noppeid Siimusti ajaloost“ ootab vaatajaid Siimusti
haruraamatukogus 1. augustini. Edaspidi saab näituse materjalidega huvi
korral tutvuda Eeva Niinivaara mälestustoas.

Fotokonkursi paremad koos žüriiliikmete ja vallajuhtidega.
FOTO: RIINA MÄGI

likaga meene ja maakonnalehe Vooremaa kolme kuu

tellimuse. Anti välja ka kaks
eripreemiat, mille omani-

kuks said Lehte Lõhmus
ja Raim Kroonberg.Jõgeva kultuurikeskusesse pandi 2. juunil üles ka fotokonkursile esitatud tööde
näitus, mida saab vaadata kuu
lõpuni. Muusikalist meeleolu
lõi koosviibimisel ansambel
Domino koosseisus Margit
Soieva ja Johannes Haav.
„Arukate Akadeemia on
fotokonkursi ettevalmistamise
ja auhindade ning hinge paitava kohtumise eest tänulik
Johannes Haavale, vallavolikogule ja vallavalitsusele, ajalehele Vooremaa, ansamblile
Domino ja Jõgeva kultuurikeskusele,“ sõnas Mai Treial.
JVT

Liblikapüüdja pidas 31 aasta juubelit
3. juunil Jõgeva kultuurikeskuses toimunud teatriõhtul näitas Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja nelja lavastust, kõigi
autoriks Lianne Saage-Vahur.
5.–6. klassi trupi esituses sai
vaadata Ivan Krõlovi valmidel
põhinevat lavalugu „Kraaks“,
3.–4. klassi trupp etendas Aleksandr Puškini värssmuinasjuttu „Muinasjutt kalamehest
ja kalakesest“, 7.–9. klassi trupp
Sergei Mihhalkovi „Onu Stjopat“ ning gümnaasiumitrupp
Aleksandr Puškini „Mustlasi“.
Kui tavaliselt näitab Liblikapüüdja oma kevadisel teatriõhtul tükke, mis ühel või teisel
festivalil juba „sisse mängitud“,
siis seekord sai näha ühte jutti
nelja esietendust. Nagu ikka,
tõestas Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur, et on
lihvinud aastakümnete jooksul täiuslikkuseni oskuse suur
trupp laval ühes rütmis hingama, ühist asja ajama ja kirjaniku sõna teenima panna.
Liblikapüüdja pole loo jutustamiseks kunagi papist seinu
vajanud, vaid nad on kõik
vajaliku lavastuse käigus lihtsate, aga universaalsete rekvisiitide abil tekitanud. „Mustlastes“
toetasid aga sõna muusika,
laul ja tants. Et Liblikapüüdjal
on võimalik välja panna terve
stiilne mustlasorkester, selle

eest tuleb teha tänukummardus
Jõgeva
muusikakooli
poole,
kus noored pillimänguoskuse omandanud.
Jääb üle vaid imestada, kuidas neli lavastust valmis said, kui
lapsed viimasel ajal õieti kooliski pole käinud,
ning kahetsust tunda,
et väärt teatritükke nägi
vaid üks saalitäis inimesi. Publik – enamasti
noorte näitlejate vanemad, õpetajad, Liblikapüüdja vilistlased
ja sõbrad – sai naerda, Lavastuses „Mustlased“ olid sõnale tõhusalt toeks muusika, laul ja tants.
nutta, kaasa elada ja FOTOD: RIINA MÄGI
pihud valusaks plaksutada.
Eesti Harrastusteatrite Liidu noored näitlejad kui ka publik.
Kooliteater Liblikapüüdja esindajad Kristiina Oomer ja
Jõgeval on tõesti vedanud,
on tegutsenud juba 31 aastat. Tiina Tegelmann ning Jõgeva et siin on juba 31 aastat tegutMöödunud aastal oli teatril kultuurikeskuse kunstiline juht senud üks kooslus, kelle jaoks
plaanis tähistada 30. sünni- Marika Järvet.
on suurteks väärtusteks järjepäeva, aga toona võttis eluLiblikapüüdja noored tä- pidevus ja kokkuhoidmine
laval ohjad üle koroonaviirus. nasid oma juhendajat Lianne ning headuse, ilu ja inimeseks
3. juuni teatriõhtuga tähistati Saage-Vahurit ja abijõude, kes olemise sõnumi edasi kandmisiis teatri 31. sünnipäeva, aga lavastused välja tuua aitasid. ne. Ning muidugi ka Jõgeval
pidulikumalt, kui number eel- Seitse noort, Kaisa-Siret Hint, sündinud
luuletaja
Betti
danud oleks. Liblikapüüdjaid Triinu Tõnts, Romet Allingu, Alveri loomingu väärtustaja juhendajat õnnitlesid abi- Daniel Aganitš, Kirill Matiitšin, mine: talle pühendatud luulevallavanemad Viktor Svjatõšev Argo Pärn ja Georg Sakrits, üt- päevade „Tähetund“ ja „Tuuleja Angela Saksing, Jõgevamaa lesid aga oma juhendajale ja lapsed“ korraldamisel on sagümnaasiumi direktor Priit Jõgeva publikule hüvasti, sest muti eestvedajaks LiblikapüüdPõdra, Jõgeva põhikooli õppe- neil seisab ees gümnaasiumi ja. Aga nende sündmuste järgi
juht Anneli Jäme, Riigikogu ja lõpetamine.
Liblikapüüdja tunneb Jõgevat kogu Eesti.
JVT
vallavolikogu liige Aivar Kokk, sünnipäevatordist said osa nii

SEB hakkab Jõgevamaal
pakkuma vaid digitaalset pangateenust
SEB sulgeb 18. juunil Jõgeva
kontori ning jätkab klientide
teenindamist digitaalsete kanalite vahendusel.
„Jõgeva kontor sai avatud
ajal, kui praktiliselt ühtegi pangatoimingut polnud võimalik
teha väljaspool pangakontorit. Teenuste digitaliseerimine
on jõudnud tänaseks aga nii
kaugele, et valdav osa teenuseid
on klientidele kättesaadavad
ilma pangakontori abita. Täna
saab klient oma pangakaardi
kätte posti teel, teeb maksed
internetipangas või mobiilis,
sularahatehingud pangaautomaadis, küsib laenu- ja investeerimisnõu videonõustamise
vahendusel, pöördub küsimus-

tega ja lahendab võimalikud
probleemid meie klienditoega
telefoni teel. Pärast hoolikat
kaalumist otsustasime Jõgeva
kontori sulgeda, sest alternatiivsed lahendused pangateenuste tarbimiseks on muutunud üha populaarsemaks.
Kõigile Jõgeva kontori töötajatele pakume võimalust jätkata tööd SEB-s,“ selgitas SEB
kontorivõrgu juht Indrek Lass.
SEB-l on täna Jõgeval kaks
sularahaautomaati,
kontori
juures sisse- ja väljamakseautomaat ning Rimi poes väljamakseautomaat. Kontoris olev
sularahaautomaat jääb klientidele kasutamiseks septembrini,
seejärel paigaldatakse see üm-

Soojad kultuurituuled
valla raamatukogudes
Kena juuni ongi käes, kiiremad aiatööd tehtud ja jälle võimalus külastada usinamalt raamatukogu.
Alates 2. juunist on linnaraamatukogus kõigile vaatamiseks näitus
„Nahakunst“. Näitusel olevad asjad
on kõik meie endi töötajate varude
hulgast, mis hoolikalt säilitatud ja nüüd lahkelt vaatamiseks toodud. Näitus
jääb üles juuni lõpuni.
10. juunil tuleb Siimusti raamatukokku oma loomingut tutvustama ja
müüma kirjanik, arst ja mesinik Ilmar Särg. Ürituse algus on kell 17.00 ja
kohapeal on võimalik osta ka meesaadusi.
14. juunil kell 17.15 Jõgeva linnaraamatukogus ja 15. juunil kell 14.00
Kuremaa lossis on võimalik kuulata abikaasadest kirjanikke Enn ja Helga
Nõud.
15. juunil kell 16.00 külastab Vaimastvere raamatukogu sealtkandi juurtega kirjanik Anu Jänes.
Suur rõõm on linnaraamatukogu taga pargis olevatest pinkidest, kuhu
ootame oma armsaid külastajaid raamatuid lugema või lihtsalt ilusat ilma
nautima. Võibolla saame seal suvel mõne mõnusa mõtte teostada, aga neist
juba hiljem. Pinkide eest aitäh Liisa Lumile ja Triin Pärsimile.
Heategu teeb alati hinge soojaks. Aprillis saatsime sotsiaalkeskusesse
Elukaar 40 mahakantud raamatut. Seal vajati neid väga. Elukaare juhataja
Heli Raevald viis need tänuga lugejateni. Kui linnas on veel mõni asutus, kes
sooviks taolist „raamatuabi“, siis palun pöörduge raamatukogu poole, vaatame võimalused üle.
Nautige päikest ja kohtume ikka raamatukogus!
KRISTI PUKK

Jõgeva Raamatukogu direktor

Preemiareis Eesti
Spordimuuseumisse

Järgmisest nädalast on SEB Jõgeva pangakontor suletud. FOTO:
ERAKOGU

ber Jõgeva Selverisse. Jõgevamaale lähim kontor on Tartu
kontor aadressil Ülikooli 2,
avatud tööpäeviti 9–17.
Kõikide SEB pangakontorite ja sularahaautomaatide

TIINA MIHHAILOV

Siimusti haruraamatukogu juhataja

loetelu koos kontaktandmete
ning lahtiolekuaegadega on
aadressil www.seb.ee/asukohad.

JVT

Meie klass on kooli spordiüritustel alati tublilt esinenud ning möödunud sügisesel spordinädalal tunnustati meid preemiareisiga uuenenud Eesti Spordimuuseumi. Reis pidi toimuma juba varem, aga vahepeal olid muuseumid
pikka aega kinni. Kui muuseumid maikuus avati, saime lõpuks minna.
Valisime endale haridusprogrammi „Terves kehas terve vaim”. Programm oli huvitav. Tutvustati, kuidas sportlased vanasti treenisid ja millised
võimalused on tänapäeval. Lapsed said ise aktiivselt programmis osaleda.
Poisid proovisid tõsta liivakotti, mis asendas vanasti sangpommi või hantleid. Põnevust pakkus „suhkruviktoriin”. Tuli ära arvata, mitu supilusikatäit
on suhkrut mingis tootes, ning teha sama arv hüppeid või kükke. Võin uhkusega öelda, et meie vastused olid üpris tõelähedased.
Programmi viimane ülesanne oli piltide järgi üles otsida sportlane või
mingi spordivahend. Õigete vastuste võtmesõna järgi liikusid lapsed infoletti, kus ootas üllatus – kuldne šokolaadimedal.
Pärast haridusprogrammi läbimist saime teha muudki huvitavat: katsuda, kuulata, vaadata, mängida, rallit sõita ja palju, palju muudki. Lapsi haarasid erinevad tegevused niivõrd, et ei märgatudki, kui aeg otsa sai. Kooli poole
sõites ütles üks laps: „Sinna tahaks tagasi minna koos perega”. Nii soovitame
meiegi, külastage Eesti Spordimuuseumi. Meil oli seal väga tore!
Kiigemetsa Kooli 1+3+4 klass ja õpetaja HELJU
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Kaupo Ilmet
29.03.1931–21.05.2021
Märtsikuu lõpus oli põhjust õnnitleda Jõgeva
valla aukodanikku Kaupo Ilmetit 90. sünnipäeva puhul. Nüüd tuleb teenekast metsanduse ja metsandushariduse edendajast, mitme
seltsi kauaaegsest eestvedajast, Kassinurme
mägede uuele elule äratajast ning Elistvere
loomapargi käimatõmbajast rääkida kahjuks
juba minevikuvormis: 21. mail lahkus ta igavikuteele.
Juubelisünnipäeva ja kurva lahkumishetke vahele mahtus aga
üks oluline sündmus: ilmus Kaupo Ilmeti elulooraamat. Sarja „Eesti
metsanduse suurmehed“ kuuluva kõvakaanelise trükise koostasid
Toivo Meikar ja Jürgen Kusmin ning selle andis välja MTÜ Jõgevamaa Metsaselts. Tore, et Kaupo oma eluloo raamatukaante vahele
saamise ise ära näha jõudis. Ning tore, et nüüd saavad ka need, kes
Kaupoga isiklikult kokku pole puutunud, raamatust lugeda, milline
väärt mees ta oli.
Valgetähe teenetemärgi, Jõgevamaa Kuldristi ja paljude teiste
autasudega tunnustatud Kaupo Ilmet saadeti viimsele teele 27. mail
Kassinurme mägedest.

Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus alustab
korteriühistute nõustamisega
Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskusest tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti aitab
arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi täita ja esitada.
„Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Jõgevamaal on viiel aastal toetust saanud paarkümmend korterelamut, kuid huvi nii seniste
kui uute teenuste kasutamiseks on kordades suurem,“ lausus KredExi
eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liikme Maimu
Keldri sõnul kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et
vajadus nõu ja abi järele on olemas. „Oleme koostöös KredExiga hinnanud, et kokku vajab Jõgevamaal lähikümnenditel kordategemist
veel paarsada hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna probleeme ja
võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute
seas,“ lisas arenduskeskuse juht.
KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid – renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest
saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta,
taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmisel ja esitamisel ning vajalike
dokumentide kokkupanekul.
„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute
kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides. See toob otsese
kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima kaudu,
kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda kaasaegsema elukeskkonnaga,“ lisas Kelder.
Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, kontaktid on kättesaadavad siit: https://www.jaek.ee/korteriuhistute-noustamine/.
JAEK

„Röövel Hotzenplotz“ möllab suvel Sadalas
Eesti Noorsooteatri mööda Eestit veerev laadavanker peatub 3.
juulil Sadala kõlakojas. Külakostiks on kaasa võetud lustlik lavalugu hirmsast röövel Hotzenplotzist.
„Lavastus on rajatud suuresti just mängulustile ja ansamblitundele. Usun, et olukord, kus
igal etendusel peab kohanema
uue mängupaigaga ning panustama publiku haaramiseks veelgi
rohkem emotsionaalset jõudu,
tuleb sellele lavastusele üksnes
kasuks,” märkis teatri kunstiline
juht ja lavastaja Mirko Rajas.
Röövlimürglit praevorstide
ja paukseentega esitatakse tavaliselt Noorsooteatri Ferdinandi saalis, kuid lavastuse loojad
unistasid algusest peale selle
rändtrupist jutustava loo mängimisest ka vabas õhus.
Lugu räägib väiksest linnakesest, kus sõbrad Kasperl ja
Seppel püüavad kala ja teevad

osa etenduskohti müüdi välja
ning kõikjale ei jõutud. „Röövel
Hotzenplotzi” uus ringreis toimub 12. juunist 11. juulini vabaõhulavadel üle Eesti. Pileteid
saab osta teatri kodulehelt, Piletilevist ja etenduskohtadest. Oodatud on kõik alates 7. eluaastast.
Otfried Preussleri jutustuse
põhjal lavastanud Mirko Rajas. Tõlkinud Vladimir Beekman, dramatiseeris Priit Põldma, lavakujunduse, kostüümid
ja maskid lõi Kalju Karl Kivi.
Lavastuses kõlavad lauluviisid
on trupp loonud improvisatsioonidena luuletaja Helena Läksi
sõnadele. Trummimänguoskusi
on aidanud lihvida Reigo Ahven
ning liikumisjuht on Hanna Junti. Mängivad Anti Kobin, Getter
Meresmaa, Doris Tislar, Sander
Roosimägi või Mihkel Tikerpalu, Karl Sakrits ja Risto Vaidla.

Doris Tislar, Karl Sakrits, Anti Kobin ja Getter Meresmaa. FOTO: SIIM
VAHUR

tempe; Kasperli vanaema praeb
neile vorste ja hapukapsaid;
ülemvahtmeister Dimpfelmoser
patrullib keskväljakul; selgeltnägija proua Schlotterbeck
näeb maagilise kristallkuuli
kaudu maailmas toimuvat ...
Ühel täiesti tavalisel neljapäeval
pistab aga kohutav röövel

Hotzenplotz nahka Kasperli
vanaema praevorstid ja hapukapsad. Sõbrad seda asja juba nii
ei jäta – algab hoogne röövlijaht,
kus vahetatakse maske ja rolle,
nii et keegi ei pruugi olla see,
kellena alguses paistab.
Eelmisel suvel anti etendusi mitmel pool Eestis, kuid

JVT

Palamuse muuseumis
saab näha Maria Müüri
näitust LOOD
5. juunil avati Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakooli muuseumis
Maria Müüri näitus LOOD.
Näha saab joonistusi ja maale
ning lugeda nendega kokku
kuuluvaid lühijutte, mis inspireerivad külastajat hetkeks aega
maha võtma ning vaatlema ja
märkama ka enda lugu ning
väikest igapäevamaagiat meie
ümber.
Maria Müür on sündinud, kasvanud ja koolis käinud
Vooremaal ning saanud oma
esimesed näituse külastamise kogemused just Palamuse
muuseumis. „Sellepärast on see
praegune võimalus siin nüüd
oma loomingut jagada mulle
ääretult eriline,“ ütles kunstnik.
LOOD on jätkuks tema
viimasele
kunstinäitusele
MARIA MUUR / RUUM, mis
toimus 2019. aasta suvel Tallinnas
Noblessneri sadamalinnakus.

Toonane maalidest ja joonistustest koosnev esitlus analüüsis materiaalset ja mentaalset
ruumi meie sees ja ümber. 2018.
aastal osales Maria Müür Gerda
Märtensi illustratsioonikursuse
ühisnäitusel Tallinna Keskraamatukogus.
Samal
ajal
olid mitmed pildid elavdamas klaasfassaadidega tegeleva
Malmerk
Fassaadid
AS-i
kontoriruume. 2016. aastal korraldas Müür koostöös Kristiina
Kalamehega näituse „Kingitud
aeg“ Tartus Salemi kirikus. 2015.
ja 2016. aastal rändas pildiseeria
„Stoppkaadrid Põhja-Itaaliast“
Põlvamaal, Tartus ja Elvas. Praegu on Maria Müüril käsil illustratsiooniprojekt kummardusena Eesti ühele omapärasemale
artistile ja autorile, kelle isiksus
esialgu saladuseks jääb.
„Kodumaakond on mind
alati inspireerinud, aga kindlasti

Koduloomi saab marutaudi vastu vaktsineerida
Laupäeval ja pühapäeval, 12.
ja 13. juunil teeme marutaudivastast vaktsineerimist Jõgeva
ja Mustvee ning osalt ka Tartu
vallas. Loomaarst sõidab sinise
Toyota maasturiga, mille küljes
on kollane lipp, allpool toodud
marsruudil. Loomaga võib tulla
tee äärde või bussipeatusesse.
Püüame punktide ajakavast
kinni pidada, kuid igal aastal
on ette tulnud planeerimata
asjaolusid (teeremont, taltsutamatud kassid jms), seega palume vajadusel varuda kannatlikkust. Ajakavas püsimise ja
info soovi korral saab helistada
numbrile 5342 4063. Vaktsineerimise tasu on 5 eurot.
Info vaktsineerimise ajakava ja marsruudi kaardiga on
püsivalt leitav Targa Tervis OÜ
Facebooki lehel.
12. juuni:
10.00 Pataste; 10.15 MaarjaMagdaleena; 10.40 Kudina;

olen veelgi
rohkem õppinud märkama tema
ilu ja erilisust eemal
olles.
Ülikooliaastatel
Ta l l i n n a s
arhitektuuri
õppides ning
ka
praegu
seal valitud Maria Müüri ja tema loomingu kohta saab lisainfot Faceerialal töö- bookist (Maria Muur ART) ja Instagramist (maria_muur_art)
tades olen
kindlasti veelgi rohkem haka- teiega oma näitusel jagada soonud märkama, kui suur kingitus vingi ja kui see puudutab kas
on olnud lapsepõlv Vooremaal. või ühte inimest ja annab talle
Mul on olnud õnn õppida mär- omakorda soovi edasi luua, siis
kama elu ilu lihtsates asjades, on minu jaoks kõik juba korda
tärkavates taimedes ja udustes läinud,“ ütles Maria Müür.
heinamaades, vilksavates järveNäitus LOOD on avatud
silmades ja isegi vihmastes päe- 27. juunini.
JVT
vades ja tolmustel tänavatel. Just
neid väikeseid märkamisi ma

2. juulil kell 15
TORMA RAHVAMAJAS
JÜRI KRAFT`i elulooraamatu
ESITLUS

11.10 Voore; 11.40 Torma;
12.25 Sadala; 13.25 Ulvi; 13.50
Avinurme; 14.30 Lohusuu;
14.55 Mustvee; 15.30 Kasepää;
16.15 Kääpa.
13. juuni:
10.00 Juula Jõe rist; 10.20 Elistvere; 10.45 Palamuse; 11.15
Kuremaa; 11.40 Laiuse; 12.15
Vaimastvere; 12.45 Õuna; 13.10
Jõgeva alevik; 13.45 Jõgeva
Kultuurikeskuse park.
KATRIN KAALEP

volitatud loomaarst
Targa Tervis OÜ

OSALEB
VOLDEMAR
KUSLAP

.
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ILMAGA RAHVAMAJAS
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3.Perepilet (2 täiskasvanut, kuni 3 kooliealist last) 15.-
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7. AUGUSTIL KELL 21.00
PALAMUSE LAULULAVAL
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Info, pääsmete
broneerimine
tel 521 1967
Kõik arveldamised
ainult SULARAHAS
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Tantsutrup

Showstep
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SÜNDMUSED

19.06 kell 18 Torma jaanituli Torma
mõisatallis. Esinevad Terminaator,
Meie Mees ja Hellad Velled.
21.06 kell 20 Jõgeva linna
jaanituli ansambliga Kukerpillid
kultuurikeskuse pargis. Kavas
mängud suurtele ja väikestele. Õhtut
juhib Valdi Reinas.
22.06 jaanipäev Palamusel. Kell
17 Paunvere rammumees ja -naine
rahvamaja parklas. Kell 20 ansambel
Teine Mees laululaval. Tasuta!
23.06 Kuremaa külaseltsi
korraldatud jaaniõhtu Kuremaa
rannas.

MUUSIKA
12.06 kell 16 naiskoori „Omal viisil“
kontsert Kuremaa lossis. Pääse 2
eurot.
13.06 kell 14 tähistatakse
Kassinurme linnamäel aastat III
Eesti naiste tantsupeoni. Esinevad
Marek Sadam ja Laikrete perebänd,
TÜ RKA naisrühm ning perekond
Anslan. Kontsert on kõigile tasuta.

filmiloolane Jaak Lõhmus ja osatäitja
Kadri Jäätma. Pääse 2 eurot.

31.07 Kuremaal ja 21.08
Tormas kell 10 valla volle
etapid. Võistkonnas 2 nais- ja 4
meesmängijat. Järgmised etapid
31.07 Kuremaal ja 21.08 Tormas.
Osalustasu 10 € võistkonnalt tasuda
enne mängude algust korraldajale.
Juhend www.sktorma.ee. Info: 520
2235 Aarne.
17.06 kell 18 Jõgevamaa
seeriavõistluse petankis IV etapp
Põltsamaa ühisgümnaasiumi
väljakul (kolmikud). Lisainfo: Uno
Valdmets 515 0477; Aimur Säärits
514 7489.

RAAMATUKOGUD
10.06 kell 17 tutvustab ja müüb
Siimusti haruraamatukogus oma
loomingut ning meesaadusi kirjanik,
arst ja mesinik Ilmar Särg.

21.06 kell 19 Jõgeva valla
suvekeskuse avamine Kuremaa
rannas. Esineb rahvusooperi
Estonia meeskvintett Riivo Jõgi
juhendamisel.

15.06 kell 16 külastab Vaimastvere
raamatukogu kirjanik Anu Jänes.
02.07 kell 15 Jüri Krafti
elulooraamatu esitlus Torma
rahvamajas.

04.07 kell 18 „Unustamatu Mister
X – Georg Ots“: kontsert Kuremaa
mõisa pargis.

LAAT

19.08 kell 19.30 suvine peoõhtu
Toomas Anniga Sadala kõlakojas.

TEATER

20.06 kell 18 Märt Treieri lavastus
„Ja kui nad surnud ei ole…“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
02.07 kell 19 Pille Pürg ja tema 10
Eesti prominenti Palamuse laululaval
(vihma korral rahvamajas).
03.07 Eesti noorsooteatri etendus
„Röövel Hotzenplotz“ Sadala
kolakojas.
04.07 kell 14 Oskar Lutsu
huumoripreemia üleandmine
Helene Vannarile Palamuse
rahvamajas.
27.07 kell 19 Henrik Normani
juubelietendus „Nuta või naera“
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval.
Pilet 19/17 eurot.

KINO
15., 17.06 kell 17.30 animafilm
„Raya ja viimane lohe“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
16.06 kell 19.30 mängufilm „Eesti
matus“ Kuremaa lossis. Pääse 5/4
eurot.
17.06 kell 19.30 draamafilm
„Nomaadimaa“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
19.06 kell 21 filmõhtu „Siin me
oleme“ Lilleaasa vabaõhulaval. Külas

5883 5563, 5332 5325, 524 1754

14.06 kell 17.15 kohtuvad lugejatega
Jõgeva linnaraamatukogus
kirjanikud Helga ja Enn Nõu.
15.06 kell 14 kohtuvad lugejatega
Kuremaa lossis kirjanikud Helga ja
Enn Nõu.

07.08 kell 21 Palamuse öölaulupidu
„Une pealt“ Palamuse laululaval.

Paul Šott			17.05.2021
Renard Mägi		
20.05.2021
Lily-May Pärniste		
26.05.2021
Maribel Sei 			
29.05.2021

SPORT

19.06 kell 16 Palamuse laulustuudio
lõpulaiv Palamuse laululaval
(vihmaga rahvamajas).

06.08 kell 19.30 suveõhtu kontsert
Sadala kõlakojas (vihma korral
rahvamajas). Esinevad Ivo Linna ja
Anti Kammiste.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

11.06 kell 9–16 Jõgeva laat
kultuurikeskuse ümbruses. Müügil
toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad,
taimed, lilled, käsitöö. Info tel. 5805
1915.

Sadala Kool ootab uuest õppeaastast oma kollektiivi:

• klassiõpetaja
• muusikaõpetaja
• lasteaiaõpetaja
• logopeed (osaajaline)
Kandideerimiseks esitada hiljemalt 25.06 avaldus, CV ja haridust
tõendava dokumendi koopia. Info: sadalapk@sadalapk.edu.ee.

TERVIS
10.06 kell 11 Jõgevamaa
diabeetikute seltsi üldkoosolek ja
teabepäev Jõgeva kultuurikeskuses

Jõgeva Jehoova tunnistajate kogudus

19.06 kell 12 Jõgeva Vaegkuuljate
Ühingu 20. sünnipäeva seminar
Jõgeva kultuurikeskuses.

Pühapäeviti kell 11.00 pooletunnine loeng elulisel teemal
piibli vaatevinklist. Koosolekud toimuvad videokonverentsina.
Info tel 5901 2500. JW.ORG (Meist / Koosolekud).

KOGUDUSED
13., 20., 27.06; 04., 11., 18.07 kell
11 jumalateenistused Jõgeva kirikus
(Aia 7).
Pühapäeviti kell 11
jumalateenistused Palamuse kirikus
04., 11., 18., 25.07
jumalateenistused Torma kirikus.

NÄITUSED
27. juunini on Palamuse muuseumis
Maria Müüri joonistuste ja maalide,
mis jutustavad lugusid, näitus.
12. juunini saab Betti Alveri
muuseumis näha Piret Järve
juhendatud täiskasvanute
keraamikaringi näitust
„Loomisrõõm“.
2. juunist on Jõgeva
linnaraamatukogus näitus
„Nahakunst“.
4. maist on Jõgeva raamatukogus
väljas näitus „Siimusti keraamika
läbi aegade“.

KALMISTUPÜHAD JÕGEVA VALLAS
20.06 kell 13 Laiuse kalmistul
23.06 kell 12 Palamuse vanal kalmistul,
armulauaga jumalateenistus Palamuse kirikus
kell 11.00. Mälestamisi saab kirja panna enne
armulauda kirikus ja enne jumalateenistust vanal
kalmistul. Teenib Palamuse koguduse õpetaja
Urmas Oras (565 9033; urmasoras@gmail.com).
27.06 kell 11 Torma kalmistul, armulauateenistus
kirikus kell 10, jumalateenistus kalmistul kell 11.
Esineb Torma puhkpilliorkester. Mälestamissoove
saab esitada 27. juunil kabelihoone juures.
Koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562 5116,
5342 7098, mehispupart11@gmail.com.
25.07 kell 12 Siimusti kalmistu kabelis. Info ja
mälestamissoovid: jogeva@eelk.ee.

1. augustini on väljapanek
„Noppeid Siimusti ajaloost“ Siimusti
raamatukogus.

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.

Eesti
tuleviku heaks

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti

Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu 20. sünnipäeva puhul toimub 19. juunil kell
12.00–15.00 Jõgeva kultuurikeskuses
seminar „Hea kuuldeaparaat tagab
elukvaliteedi“.
• Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku audioloog
Sandra Vill räägib meile kuuldeaparaatide reguleerimise
võimalustest.
• Silmusvõimendite teemal nõustab Teet Kallaste
Vaegkuuljate Liidust.
• Seminari lõpetuseks sõnavõtud, arutelud, väike
kultuuriprogramm, kohv ja koogid.
Kohal on kirjutustõlge! Oodatud on kõik, keda see teema kõnetab.
Ka need, kes pole ühingu liikmed. Osavõtt tasuta. Eelregistreerimine soovitatav: tel 5345 7405, jogeva.vaegkuuljad@gmail.com

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
KAUPO ILMET			
LINDA LABE			
MARET RIENER			
LIDIA SÖÖDE			
LEIDA KRUUSAMÄE		
JOHANNES SUSI			

29.03.1931–21.05.2021
13.05.1941–23.05.2021
05.11.1936–25.05.2021
21.12.1932–25.05.2021
12.07.1930–26.05.2021
10.03.1946–29.05.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 21. juunil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 11. juuni.

