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Ootame ettepanekuid
kaasavasse eelarvesse!

Piiskop Joel Luhamets kuulutas Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile.

Piiskop Joel Luhamets läkitas
Jõgevalt jõulurahu kogu Eestile

K

olmandal advendil kuulutas
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu
Eestile ning läitis jõulurahutule.
Luhamets ärgitas inimesi üksteist armastama, sest ainult nii on
meie keskel rahu. „Tee see otsus
olla hea, armastada oma peret, olla
truu, hoolida teistest enam kui endast, pidada kalliks neid, kes meie
lähedal on. See otsus tuleb meil
teha, et rahu võiks meie keskel olla,”

Jõgeva
jõulujooksu
võitsid
Aleksandr
Kuleshov ja
Ingrid Riipus
12. detsembril startis spordihoone
Virtus eest järjekordne Jõgeva jõulujooks. Meeleolukas üritus toimub traditsiooniliselt kolmandal
advendil ja on kujunenud üleriigilise jõulurahu väljakuulutamise
sportlikuks sissejuhatuseks.
Vaatamata hommikusele lörtsisajule oli starti tulnud üle 80
võistleja, kes ei peljanud rasketes
tingimustes ette võtta 10 kilomeetri läbimist joostes või kõndides.
Vendade Ahti Nuga (lõpuaeg

sõnas piiskop. Ta rääkis, et apostel
Paulus kirjutas oma usuvendadele,
et nad oleksid rõõmsad, seaksid
asjad korda, laseksid end julgustada, oleksid üksmeelel ning peaksid
rahu. Küll siis on armastuse ja rahu
Jumal nendega.
Jõuluootuse tervitused andsid
edasi Jõgeva vallavolikogu esimees
Priit Põdra ning Jõgeva vallavanem
Angela Saksing. „Vihmas, lumes,
jõulus – me oleme kõik üks. Looduses ja loodus oleme me kõik üks
0:37.49) ja Silver Nuga (0:38.27,2)
ees võttis sel aastal üldvõidu nimekas jooksja Aleksandr Kuleshov (0:36.58,8) Treeningpartner
Sportland jooksutiimist. Naistest
oli vaieldamatult kiireim Ingrid
Riipus SK ProRunnerist (aeg
0:44.06,9), kes edestas Sille Kaljuranda (0:48.12,5) ja Pille Visserit
(0:49.26,9).
Nagu tavaks, anti välja ka
eripreemiad jõuluteemaliste kostüümide eest. Sel aastal anti neid
lausa kolm, sest žürii ei suutnud
parimat valida. Kostüümiauhinna
viisid koju Tiiu Müüsepp (Tartu
Kevek), Tiina Bogdanov (Mõigu
Pekk) ja Gete Nöps (Mõigu Pekk).
Tänavune jõulujooks toimus
Jõgeva valla, Jõgeva Spordikeskuse
ja Jõgeva Valla Spordikooli koostöös, kuid ilma abijõuta ei toimu
ükski suurem üritus.
Täname kõiki, kes appi tulid:
Särka Sport OÜ ja Aimur Säärits,
Sangaste Linnas AS, Heleni helbed

ka siis, kui me oleme üksinda, sest
meie ümber on puud, taevas, maa.
Soovingi teile, et saaksite tunda
sama osadustunnet ja ühtekuuluvust ning leiaksite koha, kus just
teil on hea,” rääkis Priit Põdra oma
jõulutervituses. Vallavanem Angela
Saksing soovis vallavalitsuse poolt
rahu kõigi südamesse. „Praegu on
hoolimise, märkamise ja hingerahu
aeg,” sõnas vallavanem. Vallajuhid
süütasid Jõgeva linna jõulukuusel
kolmanda advendiküünla.

Tantsurõõmu pakkus segarühm Kaaratsim ning jõululaule esitasid Kristjan Häggblom ja
Merit Lutsar. Kõik soovijad said
jõulurahutuld oma laternaga koju
viia.
Pärast jõulurahu väljakuulutamist sai kuulata tütarlastekoori
Ellerhein kontserti. Üle-eestilist
jõulurahu kuulutati Jõgeval välja
16. korda.
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Jõgeva valla kaasava eelarveosa
kasutamiseks saab ettepanekuid
esitada kuni 10. jaanuarini 2022.
Ettepanekuid ootame infosüsteemi VOLIS kaudu, kuhu saab
sisse logida isikutunnistusega või
mobiil-IDga. Elektrooniliselt saab
esitada ettepanekuid aadressil kaasaveelarve@jogeva.ee või paberkandjal Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning Torma
teenuskeskusesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik: üksikisikud, ettevõtjad, kodanikuühendused jne.
Ettepaneku objekt peab olema
seotud Jõgeva vallaga, pakkuma
avalikku hüve ja olema avalikult
kasutatav. Idee peab olema elluviidav ühel eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate
eelarvetele.
Ühe ettepaneku elluviimisele võib kuluda kuni 15 000 eurot.

Kokku rahastatakse ettepanekuid
30 000 euro ulatuses.
Ettepaneku esitamisel peab
olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja;
2) ettepaneku nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4) ettepaneku kirjeldus;
5) võimalusel ideekavand koos
hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
6) muu oluline info (mida
ettepaneku esitaja peab oluliseks
ettepaneku hindajatele idee kohta
teada anda).
Lisainfo: Triin Pärsim (5450
1711; triin.parsim@jogeva.ee)
Olge loovad ja head mõttelendu!

Aita valida Jõgeva valla aasta tegu!
Jõgeva vallavalitsus kutsub inimesi üles avaldama oma arvamust,
milline tore tegu või ettevõtmine
vääriks lõppeval aastal Jõgeva valla Aasta Teo tiitlit. Oleme koostanud nimekirja ettevõtmistest, mis
on muutnud elu meie vallas paremaks ja sisukamaks. Aasta teo
kandidaatidega saab tutvuda valla

kodulehel ning VOLISe keskkonnas jogeva.volis.ee. Erinevalt eelmistest aastatest toimub hääletus
samuti VOLISes ning oma lemmiku poolt hääletamiseks tuleb
sisse logida. Hääletamisel võib
toetada kuni kolme tegu, mis kõige enam meeldivad.

Ole koduvallas
toimuvaga kursis!
Jõulujooksu kiireim naine oli Ingrid Riipus SK ProRunnerist (võistlusnumbriga 80). FOTO: TAAVI NAGEL

ja pudrud, Pille ja Viive, AS Scanola Baltic, Olivia ja Janne Birk,
Elika Koogikoda ja Elika Kiis,
Semako Romulad OÜ ja Riho Seppet, Stroman OÜ Jõgeva esindus ja
Silver Kattel, Valmeco AS, Raul
Taul ja Espak Jõgeva, Karu Ait OÜ
ja Evert Kapp, Salvest AS ja Geidi
Alev, Ramudden OÜ ja Helerin

Võso, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Jõgeva Pizzakiosk, Sulev
Jürgenson, Transpordiamet, Sven
Nuudi ja Virtuse kohvik, Antrotsenter OÜ ja Urmas Paejärv, Raul
Soodla, vabatahtlikud ja osalejad!
KAILY MOONES

Laadi alla
Jõgeva valla
äpp!
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Esita tegijaid valla kultuurija noorsootöövaldkonna
aastapreemiatele!

Kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on
tunnustada valla kultuuriellu
panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid
ja kogukondi.
Jõgeva vald annab kultuurivaldkonna aastapreemiaid välja
kolmes kategoorias.
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 ja kes on koostööaldis
teiste ühenduste, ettevõtjate ja
omavalitsusega ning on tuntud

ja hea mainega elanike seas.
Noorsootöös
osalejate
tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase aasta jooksul
enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid.
Jõgeva vald annab noorsootöö valdkonna aastapreemiaid
välja kahes kategoorias.
Aasta noorsootöötaja – antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud
märkimisväärne, kes on oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel
ja ideede elluviimisel (näiteks
treener, huviringi juhendaja,
noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja,
kooli huvijuht jne).
Aasta noor – antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26
aastat, kelle ühiskondlik tegevus või saavutused on olnud
teistele noortele eeskujuks ning
inspiratsiooniks.
Ettepanekuid saab esitada
9. jaanuarini 2022.
Lisainfo: Eva-Kristi Hein,
529 8383, eva-kristi.hein@jogeva.ee.

Vaatame korraks tagasi …
Käes on aasta viimane, kõige
ilusam ja säravam kuu. Ühelt
poolt vajavad kõik poolikud
tegemised lõpetamist, teisalt on
ees ootamas palju uut.
Ka raamatukogurahval on
olnud kiired ja tegusad ajad.
Vaatamata piirangutele oleme
saanud külalisi võõrustada,
korraldanud üritusi, kohtumisi
ja näitusi, muinasjutuhommikuid ja ööraamatukogu. Mõned
sündmused toimusid küll pisut
väiksemalt, kui esialgu plaanitud. Kõiki üles loetleda poleks
mõtet, on ju suurematest üritustest juttu olnud nii vallakui ka maakonnalehes.
Kõige kiirem ja tegusam
kuu oli oktoober, kui toimusid
iga-aastased raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“,
mis sellel aastal olid pühendatud 200 aasta möödumisele
eestikeelse ajakirjanduse algusest. Erinevates vallaraamatukogudes kohtusid lugejad
ajalehe/ajakirja toimetajatega,
kirjanikega, muinasjutuvestjatega, tunnustati paremaid
lugejaid ja saadi ka ise tunnustusi. Novembris pidasime Betti
Alveri juubelisünnipäeva kirjandusliku omaloomingu kon-

kursiga „Betti Alveri jälgedes“.
Tänavu oli oma töid esitanud
27 osalejat nii Jõgeva vallast kui
kaugemalt.
Kuna tänast raamatukogu
iseloomustab innovatsioon ja
nutikate lahenduste leidmine,
siis tunneme suurt heameelt
oma laenutuskapi üle, mille
saamiseks esitasime koostöös
vallaga taotluse Kultuuriministeeriumi COVID-19 toetusmeetmesse. Kapp on hästi vastu võetud ja töötab iga päev.
Rohkem infot laenutuskapi
kohta saab kodulehelt või meie
raamatukoguhoidjatelt.
Kõige tähtsamaks pean
raamatukoguhoidjaid, kes iga
päev oma tööd teevad. Oma
kohaloluga teadvustavad nad
raamatukogude olulisust. Meie
teenustega arvestatakse. Aitäh
teile!
Aitäh kõigile, kelle jaoks on
raamatukogu just see koht, mis
kutsub!
Kohtume ikka raamatukogus!
KRISTI PUKK

Jõgeva Raamatukogu direktor

Tunnustati täiskasvanuhariduse
valdkonna tublimaid

1 0.

detsembril toimus Põltsamaa
vallas
Kamari
haridusseltsi majas täiskasvanud
õppija nädala Jõgevamaa tänuüritus. Tunnustusi jagati aasta
õppijatele, õpitegudele, õppijasõbralikele tööandjatele ja koolitajatele.
Jõgevamaa aasta õppijasõbralik tööandja on Vaimastvere
kool ning Jõgevamaa aasta õpitegu tehti Jõgeva täiskasvanute
keskkoolis. Eripreemiad said
loovkoolitaja Merge Ivask ning
aasta õppijasõbraliku tööandjana tunnustuse OÜ Estefex.
Jõgeva vallast olid aasta õppija
kandidaadid Maris Paas Vaimastvere raamatukogust ja
Angela Saksing Jõgeva vallavalitsusest.
Vaimastvere koolis on kõik
ühiselt kollektiivi uutele liikmetele abiks – jagatakse nippe, kuidas õpilaste tähelepanu haarata,
neid tööle suunata ja võimalike
konfliktidega toime tulla. Töökaaslastelt saab ka emotsionaal-

Jõgeva vallavanem Angela Saksing, Jõgeva täiskasvanute keskkooli projektijuht Helen Samblik ja direktor Reet Kikkas, loovkoolitaja Merge Ivask,
Vaimastvere kooli haridustehnoloog Aili Prinken ja abivallavanem Asso
Nettan. FOTO: EVI ROHTLA

set tuge. Direktor mitte ainult ei
võimalda töö kõrvalt õppimist ja
enesetäiendamist, vaid lausa julgustab seda tegema.
Jõgeva täiskasvanute keskkoolis innustatakse igas eas õppureid oma kooliteed jätkama.
Õpitegu „Teisel ringil uuesti
kooli“ on innustanud kogukon-

na liikmeid osalema elukestvas
õppimises, väärtustanud elukestvat õppimist ja julgustanud
õpingud katkestanud inimesi
haridusteed jätkama. Õpitegu
on andnud uudseid teadmisi,
oskusi ja kogemusi kõikidele
osalenutele, eriti neile, kellel seni
vastavaid võimalusi ei ole olnud.

Merge Ivask jagab kogukonnas oma teadmisi teistele täiskasvanutele ja on õpitegevusse
kaasanud noored koos vanematega. Kuna Merge koolitused on
mitmekesised ja toetavad täiskasvanute arengut ning tema
lähenemine on individuaalne,
on ta koolitajana hinnatud ja populaarne.
Estefex OÜ annab finantsteenuse pakkujana väikeettevõtete seas silmad ette nii mõnelegi
firmale. Läbi elukestva õppe on
ettevõte andnud õppijale võimaluse enesetäiendamiseks ja arendamiseks
valdkonnapõhiselt.
Töötaja on motiveeritud ja soovib anda parema panuse töösse.
Täiskasvanud õppija nädalat
koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
Andras koostöös haridus- ja
teadusministeeriumiga. Traditsiooniline täiskasvanud õppija
nädal leidis tänavu aset 6.–15.
oktoobril.
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Põld ei ole kihutamiseks

M

õnusad talvised ilmad
ahvatlevad inimesi
viibima värskes õhus.
See on igati tervitatav, kuid kahjuks kaasnevad sellega ka probleemid.
Põlluharijatele valmistavad
suurt peavalu ATV-de, maasturite ja lumesaanidega kihutajad, kellele avar lumeväli mõjub
kutsuvalt: seal saab ennastunustavalt kihutada ja oma oskusi
proovile panna. Paraku võidakse
nii põldudele ulatuslikku kahju
teha.
Võib tunduda, et paks ja kohev lumevaip kaitseb talvituvat
orast hästi, kuid kevadel lume
sulades tekib ratta- ja saanijälgedesse lumekoorik. Taimed, mis
on kooriku all, võivad hävineda, paremal juhul saavad kahjustada, kuid saagikus kannatab

del.

kindlasti.
Kui lumel kihutajad juhtuvad Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) katsepõllule, siis
ei ole küsimus ainult saamata
jäävas saagis, vaid hävitada või-

dakse aastate pikkune teadustöö.
Vältida tuleks ka nendel
põldudel sõitmist, kuhu ei ole
sügiskülvi tehtud. Mida vähem
häiritakse kasvupinnast, seda
ühtlasemad on kasvuolud keva-

Mootorsõidukitega sõitmist
koordineerib liiklusseadus, mille kohaselt peab maastikul sõitmiseks olema maaomaniku või
-haldaja luba. Maastikusõidukid
peavad liiklema nii, et keskkonnale ja maavaldajale ei tekitata
kahju. Tagatud peab olema ka
liiklusohutus.
Loodame, et pakane hellitab meid sel talvel taas ja kõik
kiiruseihaldajad saavad nautida
erinevate mootorsõidukitega kihutamist Kuremaa järve jäärajal.
Rahulikku jõuluootust ja
hoolivaid valikuid kõigile!
EVELYN VANAMB

Eesti Taimekasvatuse Instituudi
kommunikatsioonispetsialist

Jõgeva Karikakra lasteaed pälvis
hea lasteaia teerajaja tunnustuse

10.

detsembril tunnustas Tartu ülikooli eetikakeskus
koole ja lasteaedu, kes teevad
väärtuskasvatuse valdkonnas
eeskuju väärivat tööd.
Tunnustusena süsteemse
väärtuskasvatuse eest andis haridus- ja teadusminister Liina
Kersna Karikakra lasteaiale üle
„Hea lasteaia teerajaja“ märgise. Sellise tiitli ja logoga tunnustatakse lasteaeda, kes teeb
kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd,
pöörates tähelepanu iga lapse
individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.
Tunnustuse tõi lasteaiale mitmete aastate tubli ning hingega
tehtud töö.

Lasteaia direktor Evelin
Varol märkis, et alates märtsist, kui tunnustusprogrammi
kandideeriti, on lasteaia pere
seadnud eesmärgiks oma tööd
senisest veelgi paremini teha.
Arenguvajaduste selgitamiseks
on lasteaia põhiväärtustest lähtuvalt kõik tegevused läbi arutatud ja analüüsitud.
Lasteaiapere on rõõmus
ning tänab kõiki, kes on neile
sellel teekonnal toeks olnud.
„Julgustame ka valla teisi lasteaedu ja koole ette võtma selline põnev ja tänuväärne tee –
kaotada pole midagi, kuid võita kuhjaga,“ ütles Varol.
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Lasteaia väärtused ja moto. FOTO: ERAKOGU

KOGUKOND JA TEATED
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Spordiliidu Jõud
aasta tegija on Ülar Poom

E

estimaa Spordiliit Jõud
tähistas 11. detsembril Tallinnas L’Embitu
hotellis oma 75 aasta juubelit
ning ühtlasi tunnustas aasta
tegijaid. Üleriigilise aasta tegija tiitli pälvis Jõgeva kabeklubi
eestvedaja Ülar Poom. Tema
eestvedamisel toimusid tänavu Jõgeva vallas Kuremaal
Euroopa meistrivõistlused 64
ruudu kabes. Ta on olnud peakorraldajana tegev ka Eestimaa Spordiliidu Jõud kabe
meistrivõistlustel, Jõgevamaa
meistrivõistlustel erinevates
kabeliikides, samuti mitmetel
traditsioonilistel üleriigilistel

ja rahvusvahelistel kabeturniiridel, nagu Coop Jõgeva
43. kabeturniir, 25. Paunvere
kabeturniir,
Orthezi
16.
kabeturniir ja Jõgeva Pargikabe 2021.
EMSL Jõud kirjeldab Ülari
tööd järgnevalt: „Ülar Poomi
järjepidev töö ja entusiasm on
tõstnud Jõgeva Eesti üheks tugevamaks kabekeskuseks.”
Maakondlikes kategooriates pälvis „Aasta piirkondliku
spordisündmuse“ tunnustuse
Vooremaa Poolmaraton. Vooremaa Poolmaraton, mis toimus sel aastal juba viiendat
korda, kasvas välja Kultuuri-

seltsi Vanaveski poolt korraldatavast Viie Silla Jooksust.
Jooksu start antakse Kuremaa
lossitrepi ees ning finiš on
Eesti Taimekasvatuse Instituudi juures. Vooremaa Poolmaratoni rada peetakse üheks
kaunimaks. See võimaldab
nautida ilusat loodust ning samas joosta kiireid aegu.
Vooremaa Poolmaratoni
korraldajad loodavad jõuda
järjest enamate jooksusõpradeni ning leida võimalusi, kuidas järjest rohkem sportijaid
Vooremaale tuua.
Spordiliidu Jõud aasta tegija Ülar
Poom. FOTO: TAAVI NAGEL

KAILY MOONES

Rõõmsad koostegemised Jõgeva põhikoolis

M

ardipäeva tähistasime
vanarahva kombe kohaselt santide ringijooksmisega. Külakostiks tõid mardid
kaasa pillimängu, laululood ja
tantsusammud. Koos herneteradega jagati häid soove. Mardisante tervitati igas klassis rõõmsalt ja
tänati külluslikult. Õnneteri viidi
ka Jõgeva linnaraamatukokku,
Jõgeva majandusühistusse, Jõgevamaa gümnaasiumisse ja Jõgeva
vallavalitsusse.
16. novembril oli traditsiooniline Jõgeva põhikooli perepäev.
Sel korral sai osaleda liikumismängus, mis pani pered üheskoos
tegutsema. Koolimaja ümber
paigutatud üheksast punktist leiti
erinevaid ülesandeid lahendamiseks. Mängu lõpuks jõuti tagasi
koolimaja sisehoovi, kus pakuti
maitsvat teejooki. Hoolimata pisut külmetavatest sõrmedest sai
koostegemise rõõmust süda soojaks.
Kuu lõpus toimus „Võimla
lammutamise korvpalliturniir“,
kus osales kaheksa võistkonda
6.–9. klassidest, lisaks õpetajate
meeskond. Noorte mängud olid

Jõgeva põhikoolis tuntakse rõõmu koostegemisest. FOTOKOLLAAŽ:
AVE ANSLAN

väga intensiivsed ja emotsionaalsed. Suurt põnevust pakkus õpilaste võitja meeskonna ja õpetajate meeskonna vaheline mäng.
Turniir oli igati vääriline vanale
võimlale head aega ütlemiseks ja

uue spordihoone ehitusele hoo
andmiseks.
Viimasel sügiskuul käis meil
ka toredaid külalisi. Ettevõtlusmängude korraldaja Merle Karuks viis läbi kaks mängupäeva. 3.

klassi lapsed said tutvuda mänguga “Minu raha” ja 4. klassi õpilased mängisid mängu „Ettevõtliku
pere ametid ja karjäär”. Mõlemad
päevad pakkusid osalistele palju
elevust. Lisaks rahatarkuse omandamisele said lapsed tunda rõõmu koostöö tegemisest ja nautida
eduelamust.
Veel külastasid meid Jõgeva põhikooli vilistlased MartaHelene Hansing ja Romet
Allingu, kes viisid 5. ja 6. klasside õpilastele läbi kontsert-loengu
pärimusmuusikast. Kuna seda
teemat käsitletakse ka muusika
ainetunnis, siis oli õpilastel hea
võimalus saada vahetu elamus
ning lisaks mitu põnevat teadmist
tegijatelt endilt.
Jõulukuu algas traditsioonilise jõulutule viimisega klassidesse.
Meie armsad õpilased täitsid koolimaja soojuse ja headusega. Ees
on veel ootamas jõululaat, jõulupeod ja jõuluhommikud. Jõgeva
põhikool soovib kõigile jõulurahu
südamesse ja sära silmadesse!
AVE ANSLAN

Jõgeva põhikooli huvijuht

Jõulukuu toimetused Torma Linnutaja lasteaias

J

õuluaeg on alati imeline
ja muinasjutuline. Nii on
ka Torma lasteaias jõulukuu eriti teguderohke ning täis
toredaid sündmusi.
Jõulude ootamise aega tähistasime ühise akende kaunistamisega ja iganädalaste advendihommikutega „Advendivalgus
akendes“. Iga advendihommiku
sisustas eri rühm. Koolieelikutest Nipitiri rühma lastega olime aga palutud esinema Torma
kaupluse juurde. Lapsed palusid
tantsuringi ka oma vanemad.
Juba
hilissügisel
levis
uudis, et õige pea avatakse ajaloolises Torma mõisakompleksis Talveküla. Pärast väikest
jalutuskäiku läbi mõisapargi
leidsimegi ennast lumises Talvekülas. Uudistasime erinevaid kaunistusi vanade pargipuude all ja mõnusaks looduspuhkuseks püsti pandud
glämpinguid. Laste suureks
üllatuseks ilmus välja talveunest ärganud karu, kes kallistas lapsi ja lõi ka tantsu lahti.

Torma lasteaias möödub jõulukuu tegusalt. FOTO: ERAKOGU

Meid vastu võtnud päkapikuemand Sirts ja Karu juhatasid
seltskonna edasi kaunistatud
jõulupuude alleele. 11 ehitud
kuusepuud, üks ilusam ja huvitavam kui teine. Võtsime osa
ilusaima kuusepuu väljaselgitamisest, kirjutades enim meeldinud puu numbri hääletussede-

lile. Eriti jäi meelde rahvuslikus
stiilis ehitud puu ja Peipsi äärse
naabervalla sibula ja kaladega
kujundatud jõulupuu. Viimaks
jõudsime tuttava Linnutaja lasteaia kuuseni, mille olime kaunistanud tänavuse aasta isa Ahto
Vili eestvedamisel ja abiga.
Edasi suundusime jõulutalli,

kus lastele leidus rohkesti tegevust. Osalesime päkapikkude
koolitunnis, meisterdasime ja
joonistasime koos päkapikuga,
nautisime sooja jooki. Loomulikult ei puudunud jõulutallist
ka koduloomad. Lambaid, kalkuneid ja kanu sai pihust sööta
iga soovija. Kesk saginat astus
sisse üllatuskülaline – jõuluvana! Punakuuemees tutvustas
oma põhjapõtra ning vastas laste uudishimulikele küsimustele.
Lahkusime rõõmsas meeleolus
ja tänulikuna, jättes hüvasti meid
vastu võtnud lahke päkapikuga.
Jõulukuu jätkub traditsiooniks saanud Torma kiriku külastusega, kus loodame teada
saada jõulupühade ajaloolisest
kujunemisest. Ilus advendiaeg
kulmineerub aga alati jõulupidudega rühmades, mille tänavuseks läbivaks motiiviks on lossitemaatika. Nii ilusalt ja eriliselt
möödubki jõuluootus Linnutaja
lasteaias.
SILVI ARU

Nipitiri rühma õpetaja

Eeva Niinivaara oli kauaaegne
Helsingi Ülikooli soome keele õppejõud, luuletaja, kultuuritegelane
ning eesti kultuuripärandi hoidja,
kultuurisilla looja kahe hõimurahva, eestlaste ja soomlaste vahele.
Eeva sündis 21. detsembril 1901. a
Siimustis Kraavi talus Anna ja Karl
Eduard Pedriksi esimese lapsena.
Ta õppis Jõgeval madam Kilgi erakoolis, Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumis
ja Tartu ülikoolis. Pärast abiellumist Helsingi ülikooli õppejõu
Martti Niinivaaraga viis elutee ta
Soome.
Anja Salokannel on öelnud: „Eeva
Niinivaara ajal arenes Helsingi ülikooli eesti keele kateeder kultuurikeskuseks, mis tutvustas Soomes
tegusalt vennasrahva kirjandust ja
kunsti. See oli kohtumispaik, mis
tõmbas ligi teisigi kui ainult soome
keele õppijaid. Niinivaara juhitud
avatud vestlusringe külastas eesti
kunstnikke ja asjatundjaid mitmelt
alalt.”
Eeva Niinivaarast kõneldakse kui
lahkest, leebest, sõbralikust inimesest, värvikast ja legendaarsest
õpetajast, kes on olnud jäljendamatult omapärane ja ääretult delikaatne, kes oli imetlusväärne ka
oma vaimuerksuse ja ürgnaiselikkuse poolest.
Eeva Niinivaara sünnikodu oli
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Siimustis, kuhu praeguseks on rajatud temanimeline park (2004) ja
raamatukogu juurde mälestustuba
(2008). 1996. aastast andis Eeva
Niinivaara välja omanimelist stipendiumi Siimustist või lähiümbrusest pärit noortele humanitaarõpingute jätkamiseks (Siimustist
Soome – hõimukeele algeid õppima). Stipendiumi vahendas Soome
Instituut 2002. aastani ning aastate
jooksul pälvis selle 11 noort. Alates
2004. aastast on Siimustis raamatukogu eestvedamisel igal aastal
kas kevadel või sügisel peetud Eeva
Niinivaarale pühendatud õpilaste
omaloomingupäeva. Tõsi, 2020.
aasta jäi vahele ja tänavu sügisel
toimus omaloomingupäev vaid
Siimusti algkooli õpilastele.
Varasemaid juubeli-sünniaastapäevi on tähistatud konverentsidega, kus on esinenud mitmed
õppejõud Tartu ülikoolist, kirjanikud, külalised Soome Instituudist,
Tuglase seltsist nii Eestist kui
Soomest.
Käesoleval aastal tähistatakse Eeva
Niinivaara 120. sünniaastapäeva
tagasihoidlikumalt. 21. detsembril kell 10 toimub mälestustund,
räägitakse kultuuritegelase elust ja
loomingust.
Eeva Niinivaara on öelnud: „Kaunimat ja kallimat ei ole kui koduküla Siimusti – nõmmed, mägimaastik, Pälluri ajaloolised pärnad! Ja muidugi kalmistu, kus ema
puhkab igipõlises kodumullas oma
hääde naabrite hulgas.”
Veel on Eeva Niinivaara rõhutanud: „Elus on kõige tähtsamad
inimestevahelised suhted – need
sageli nähtamatud sidemed, mis
siiski ajaproovile ja katsumustele
vastu peavad!”
TIINA MIHHAILOV

Siimusti raamatukogu juhataja

Üllatusrohke jõulukuu
Kuremaa lasteaed-algkoolis
Meie kooli- ja lasteaiapere tähistas
jõuluaja ootust advendihommikutega, mis tõid jõulumeeleolu, põnevust ja elevust igasse päeva.
Päkapikud tõid meile hulgaliselt piparkooke, mis maitsesid väga hästi.
Jõulukuu alguses külastasime
Torma Talveküla, kus päkapikk
Sirts viis meid kõigepealt jõulukuuskede istandusse. Meie peitsime
end kuuskede vahele ära. Olime kavalad. Päkapikk pidi endale abilised
võtma, et need aitaksid meid üles
otsida.
Kohtusime paljude toredate tegelastega. Nii mõnigi laps nägi elus
esimest korda kalkuneid. Need
tervitasid kõvahäälselt ja isegi kukk
laskis laulu lahti.
Kui aga jõuluvana vend Glämmi
uksele ilmus, tormasid lapsed rõõmuhõisete saatel teda kallistama.
Tuli suur grupikalli. Tore talveilm,

põnevad kohtumised, imelised
ruumikujundused ja kuum tee pirukaga Talvekülas lõid ehtsa jõulutunde.
Peagi hakkame ise piparkooke küpsetama ja kaunistama. Küllap pistame need ka ise nahka.
Ootame külla onu Ervini lasteteatrit ja loomulikult ootame meie pere
päkapikutrallile jõuluvana. Nii mõnedki laulud ja salmid on juba ära
õpitud.
Mõnus lumerohke talv kutsub talvemõnusid nautima. Uued suusad
ootavad katsetamist, kelgud on
liulaskmiseks valmis.
Soovime kõigile toredat aastalõppu
ja imelist koolivaheaega, et värske ja
puhanuna jätkata nii lasteaia- kui
ka kooliteed!
LINDA TROSS

klassiõpetaja

Jõulukuu alguses külastati Tormas asuvat Talveküla. FOTO: ERAKOGU
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JÕULUD
24.12 kell 13 jõululaupäeva jumalateenistus
Jõgeva koguduses.
24.12 kell 13 jõululaupäeva jumalateenistus
Laiuse kirikus.
24.12 kell 14 advendi
jumalateenistus Torma
kirikus.
24.12 kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus
Palamuse kirikus. Toimub korjandus.
25.12 kell 11 jõulupüha
jumalateenistus Jõgeva
koguduses.
25.12 kell 11 jõulupüha
jumalateenistus Torma
kirikus.
25.12 kell 17 jõulupüha
kontsert Palamuse kirikus: „Kaunimad jõululaulud“ Palamuse laulustuudio esituses.
26.12 kell 11 jõulupüha
jumalateenistus Jõgeva
koguduses.
26.12 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus.

TEATER
25.01 kell 11 Viljandi
laste- ja noorteteatri Reky
etendus „Memme musi“
Jõgeva kultuurikeskuses.

KINO
28.12; 03.01.22 kell 14
animafilm „Laula 2“
Jõgeva kultuurikeskuses.
07., 12.01.22 kell 17.30
animafilm „Maagiline
reis kuule“ Jõgeva kultuurikeskuses.
07., 12.01 kell 19.30 romantiline draama „Soo“
Jõgeva kultuurikeskuses.

MUUSIKA
22.12 kell 19 Marek
Sadama ja Paul Neitsovi
pühadekontsert „Mõnus
ja soe“ Jõgeva kultuurikeskuses.
28.12 kell 19 aastalõpukontsert „Ah Mio Cor“
Kuremaa lossis. Esinevad Kadri Tegelmann ja
Theodor Sink.
30.12 kell 19 aastalõpupidu ansambliga Regatt
Jõgeva kultuurikeskuses.
5. jaanuaril kell 19 Läti
tšellotrio MELO-M
kontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
7. jaanuaril kell 19 õhtu
itaalia muusikaga Kuremaa lossis. Esinevad Tim
Kuypers (bariton, Holland) ja Jaanika RandSirp (klaver).

SPORT
15.01 kell 12 Ott Kiivikase sportlase toitumise
koolitus Kuremaa ujula
konverentsisaalis.
Kell 14 Kuremaa jõusaalis Ott Kiivikase juhendamisel näidistreening
naistele ja kell 15 meestele. Eelregistreerimine:
kaily.moones@jogeva.ee
või 5877 4779.

Sõpradele ja kaasteelistele!
Et õnnerikas aasta saabuks,
et ettevõtmised kõik laabuks,
säiliks silmis rõõm ja päike,
et mure oleks päris väike.
Torma Hõbedane

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Teneli Tammik		
29.11.2021
Keiro Roman Kuslap
30.11.2021
Kristen Teppo		
03.12.2021
Oliver Järvis			08.12.2021
Markus Viin			10.12.2021

Ees metsamüürid. Lumes põlvini
kui hirved kaome neisse tuulehellad.
Kuid rinnas kumavad meil jõulukellad
ja nende hääl käib taevavõlvini.

MUUSEUM

Heiti Talvik

20. ja 21.12 kell 10,
11, 12 ja 13 Palamuse
muuseumis programm
„Jõulud Paunveres“. Vajalik eelregistreerimine.

Soovime meie headele klientidele
kaunist jõuluaega ja uusi rõõmsaid
kohtumisi!

VARIA
08.01.22 kell 14 Oskar
Lutsu 135. sünniaastapäeva tähistamine programmiga „Luts ja Ahven“.
Tünnisaunad, talisuplus,
kalaroad, õpitoad. Rahvamajas Eesti mängufilmi
„Soo“ esilinastus. Muuseumi peamajas kütab
trummidel Reigo Ahven.

KOGUDUSED
31.12 kell 13 vana-aasta
jumalateenistus Jõgeva
koguduses.
02., 09., 16., 23.,
30.01.22 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses.

Betti Alveri Muuseum
Täname asutusi, firmasid, eraisikuid, kes
2021. aastal olid SA Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskusele toeks, abiks, rahastajateks.
Kaunist pühadeaega ja head uut
aastat ning jätkuvat meeldivat koostööd!
Eesti Kultuurkapital, Jõgeva vald, Kuremaa lossi
fond, Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Oma Fassaad OÜ, Jõgeva kultuurikeskus,
Kuremaa raamatukogu, kultuuriselts Jensel,
Kuremaa külaselts, Jõgeva pesumaja, Kuremaa
käsitööring, Laut resto, Elika koogikoda,
Kuremaa tall, BGM Project OÜ, Kuremaa
ujula, Jõgeva MC, Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakoolimuuseum, ajaleht Vooremaa,
Marju Maas, Voldemar Ilves, Raul Soodla, Ester
ja Raul Orav, Priidu Raudkats, Ivo Helm, Eili
Rajapuu, Reet ja Ants Aluoja, Liivi Noormägi, Ülar
Poom, Reelika Kivimurd, Eveli Jürgenson, Aita
Saksing, Marek Saksing, Luule Väin, Malle Evert,
Karmo Toome, Taivo Paeveer ja Jaan-Ivo Lukas.

NÄITUSED
7. jaanuarist tulmenäitus
2021 Palamuse muuseumis.
4. jaanuarini MTÜ Piltijad fotonäitus „Inimene,
linn ja loodus“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
14. jaanuarini Jõgeva
kunstikooli õpilastööde
näitus „Neoon“ Betti
Alveri muuseumis.
Juhendajad Piret Järv ja
Elita Järvela.
24. jaanuarini Jõgeva
kunstikooli õpilastööde
näitus „Vallatud tegelased“ Jõgeva spordihoone
Virtus fuajees.
31. detsembrini Palamuse muuseumis Natali
Haljase näitus “Loomisrõõm“.
Jälgi sündmusi: www.
kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

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

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
LINDA HELM		
EVE VENTMAN		
JAAN PAJU		
PEETER LINDPERE
URMAS KRUUP		
ENNO VERI		
HEIKE REIMAN
ELLEN RANDOJA
AIME JUHKAM		
LIIVI KALLAVUS
VALENTIN IVANOV
KILIKIA GUSAROVA

14.01.1921–03.12.2021
05.01.1973–04.12.2021
24.06.1931–05.12.2021
09.10.1940–05.12.2021
03.10.1952–08.12.2021
28.11.1943–08.12.2021
18.03.1932–08.12.2021
16.02.1929–09.12.2021
14.03.1938–10.12.2021
21.06.1940–10.12.2021
07.03.1951–12.12.2021
27.11.1936 –12.12.2021

2022. aastal ilmub vallaleht kord kuus 8-leheküljelisena.
Järgmine leht juba jaanuaris.

