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Hirmuöö, mis
polegi nii hirmus

Hetk mulluse Jõgevatrefi motoparaadilt. FOTO: MARGE TASUR

Kuremaal algab kolmekümnes Jõgevatreff
Täna algab Kuremaal XXX rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek
Jõgevatreff, mis kestab pühapäevani. Laupäeval teeb motorahvas ühise
väljasõidu Jõgevale, et siinseid inimesi
tervitada, oma uhkeid tsikleid näidata
ning Ultima Thule kontserdist ja laadast osa saada.
Seda, kui palju inimesi motolaagrisse koguneb, ei osanud Jõgevatreffi
korraldava klubi Jõgeva MC president
Eigo Ellisson ette ennustada. Palju
sõltub sellest, kas Helsingist laevaga
tulijatele parasjagu mingid piirangud
kehtivad või mitte. Soome tsiklimatkajad moodustavad Jõgevatrefi perest
tavaliselt ju päris kaaluka osa. „Eesti
motomatkajate arv võib kujuneda aga
tavalisest suuremakski, sest paljud kavatsevad kohale tulla just sellepärast,
et tegemist on juubeliüritusega,“ ütles
Eigo Ellisson.
Koroonaohu olukord on Jõgevatrefi korraldajatele juba möödunud
aastast tuttav. Desovahendid, termomeetrid ja kiirtestid on aegsasti varutud ning kokkutulekule saabudes täidab igaüks osavõtulehe, millel ta muu

hulgas tõendab, et tal pole haigusnähte
ning et ta pole hiljuti teinud positiivset
koroonatesti.
Muidu on Jõgevatreff nagu Jõgevatreff ikka. Kolmel õhtul mängivad
laagris bändid (neljapäeval Fucktor ja
Köömes, reedel Kirsipuu, Kasesalu &
Beatband ja Must Hunt ning laupäeval
Herald ja Singer Vinger). Iga päev korraldatakse võistlusi, reedel aga ekskursioone Eesti huvitavatesse paikadesse.
Tegutsevad õlle- ja toidutelgid ning
veedetakse sõprade seltsis mõnusasti
aega.
Laupäeval sõidavad kokkutulekulised paraadkorras Kuremaalt Jõgevale – väikese ringiga, et võimalikult
palju inimesi seda uhket kulgemist
näha saaks. Linna sisse sõidetakse Aia
tänavat mööda ning tsiklid pargitakse
Aia tänava Põik ja Kesk tänava vahelisele lõigule ning Rohu tänava lasteaia
ja Sauna tänava vahelisele lõigule. Kes
autoga linna paraadi vaatama ja tsikleid uudistama tahab tulla, varugu lisaaega, sest liiklus- ja parkimiskord on
tavapärasest erinev.
11. juulil lahkus meie hulgast tea-

tavasti Igor Ellisson, Jõgevatreffide
käivitaja ja kauaaegne eestvedaja. Tänavusel Jõgevatrefil on ta omal moel
siiski kohal. „Igor teeb paraadi kaasa
oma tsiklil, aga näha teda pole, ta on
karbi sees. Anname talle sümboolselt
üle ka kolmekümnenda kokkutuleku
osalejamärgi,“ ütles Eigo Ellisson ja
lisas, et kokkutulekuks hea ilma tellimine on ikka olnud Igori ülesanne.
„Ja ilmatellija ametist pole teda keegi
vabastanud. Ametist lastakse meil lahti ainult presidendi korraldusega, aga
mina pole sellist korraldust andnud,“
märkis Eigo Ellisson. Nii et ilm tuleb
kindlasti ilus.
Kui Igor Ellisson 1992. aastal esimese motomatkajate kokkutuleku
korraldas, pani ta enese teadmata kasvama sümboolse puu, mis nüüdseks
suureks ja tugevaks sirgunud. „Jõgevatrefil on aidanud kolmekümnenda
toimumiskorrani jõuda järjekindlus.
Kui on olnud ka tagasilööke, pole me
kunagi öelnud, et otsime endale uue
äri. Ja Jõgevatreff polegi meile äri, vaid
viis, kuidas sõbrad ja tulevased sõbrad kokku kutsuda ning neile meie

kauneid paiku näidata. See on ka viis
tõestada avalikkusele, et motomatkajad pole pahad poisid, vaid tavalised
rahumeelsed mehed-naised, kes nädala sees tööd teevad ja nädalavahetusel
tsikliga sõidavad,“ sõnas Eigo Ellisson.
JVT

Jõgevatrefi
motoparaad 31. juulil
Kell 11–14 laat Jõgeva
kultuurikeskuse ümbruses
Kell 11.45 algab motoparaad marsruudil
Mooritsa–Palamuse–Luua–
Nava–Painküla–Jõgeva
Kell 12.15 jõuab motoparaad Jõgevale
(sisenetakse Aia tänavalt)
Kell 13 ansambli Ultima
Thule kontsert kultuurikeskuse suvelaval (tasuta)

Militaarmuuseumi juures
peeti ajaloofestivali

Ajaloofestivali kavas oli ka 1944. aasta sündmusi taaselustav näidislahing. FOTO:
RIINA MÄGI

Jõgeva militaarmuuseumi juures peeti
11. juulil ajaloofestivali „Ajast aega“.
Hommikul avatud vanavaralaadal käis
elav kauplemine. Kes leidis sealt huvitavat täiendust oma kollektsioonile,
kes aga midagi majapidamises vajalikku. Külastada sai ka militaarmuuseumi. Pärastlõunal toimusid näidislahingud, millest esimene taaselustas Teise
maailmasõja aja, täpsemalt 1944. aasta, teine viis tagasi Põhjasõja päevisse. Lahingutes osales sadakond ajaloo
taaskehastajat üheteistkümnest Eesti
ja neljast Läti klubist. Põhjasõja lahin-

gu taaselustamine oli ühe klubi, Narva
Preobraženski polgu kanda, ülejäänud
lõid kaasa 1944. aasta lahingus.
Ajaloofestivali korraldas MTÜ
Pommiauk. Selle eestvedaja Sergei
Jerjomin jäi esmakordselt toimunud
festivaliga rahule. Vaatamata sellele,
et ettevalmistusaeg jäi koroonaviirusest tingitult napiks ja infotki ei jõutud
palju levitada, tuli rahvast kohale päris
palju. Tuleval aastal loodetakse veelgi
vägevam rahvusvaheline festival korraldada.
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Palamusel Rehe-Möldre aida hoovis esietendub 30. juulil Palamuse amatöörteatri lavastus
„Hirmuöö 2“. Sama tükki saab seal vaadata veel
5., 6., 11. ja 12. augustil. Etendused algavad kell
20 ja avatud on kohvik.
„Hirmuöö 2“ autor ja lavastaja on Terje
Kärmas. Harrastusnäitlejana on ta Palamuse
kandis üsna tuntud, draamateksti autori ja lavastajana proovib ta kätt esimest korda. „Olen
hüpanud, pea ees, tundmatusse. Eks aeg näitab,
kas upun, jään õlekõrt ootama või ujun välja,“
ütles Terje Kärmas.
Kohaliku näiteseltskonnaga uue tüki välja toomise võttis ta ette Palamuse Kultuuri
juhataja Ehtel Valgu ja kunstilise juhi Karmo
Toome õhutusel. Karmol ei kippunud laulustuudio vedamise kõrvalt enam näitemängu
tegemiseks aega jääma, Ehtel arvas aga, et kurb
oleks, kui külateatrite festival suisa koju kätte
tuleks, aga kohalik näiteseltskond sellel üles ei
astukski. Tõepoolest: 6.–8. augustini peetakse
Palamusel ja Kuremaal üle-eestilist külateatrite festivali ning „Hirmuöö“ 6. augusti etendus
kuulubki festivali kavva.
Terje Kärmase sõnul andsid kultuurijuhid talle vabad käed loomiseks, lavastamiseks,
näitlejate otsimiseks jne. Lavateksti otsustas ta
kirjutada ise, sest kolm aastat tagasi, kui sealsamas Rehe-Möldre hoovis etendus Leo Talimaa
„Hirmuöö“, ütles Karmo Toome välja mõtte, et
see tükk võiks järje saada. Nüüd siis saigi. Samas
kinnitas Terje Kärmas, et teise osa sündmustiku
mõistmiseks ei pea esimest osa näinud olema.
„Teise osa tegevustik leiab aset samas talus, aga
esimese osa omast pool aastat hiljem,“ ütles
Terje Kärmas ja lisas, et intriigi käivitab seekord
taluteenija õe külla saabumine. Tal on salakavalad plaanid peremehe, talu ja oma õega, aga
kuivõrd need teostuvad, selgub lavastuse käigus.
„Ehkki pealkiri viitab hirmule, on tegemist lõbusa suvelavastusega, mis sobib ka nõrganärvilistele ja koolilastele, kui neid peaks huvitama
taluelu sadakond aastat tagasi,“ sõnas Terje
Kärmas, kes enda lavastatud tükis ka ise kaasa
teeb. Nagu esimeses „Hirmuöös“, kehastab ta
taas teenijat. Oma vanades rollides astuvad üles
ka Kalle Jürgens, Kaspar Sulp, Karmo Toome ja
Janek Varblas. Uuteks osalisteks on Riina Tralla, Marika Murka, Teele Laanes ja Jaak Sikora,
kellest mõnel tagataskus ka varasem näitlemiskogemus, mõni aga üsna „puhas leht“.
Kui algselt kavatseti „Hirmuöö 2“ lavavalmis
„küpsetada“ talvel ja etendusi anda jaanipäeva paiku, siis koroonaviirus tegi sellesse plaani
oma korrektiivid. Proove saadi tegema hakata
alles mai lõpus, ent siis tuli graafiku koostamisel
arvestada sellega, et osa näitlejaid teeb kaasa ka
Tormas välja toodavas suvelavastuses „Kuldõun
puukausis“. „Kokku oleme saanud küll vähem,
kui soovinud oleksin, ent samas on trupi liikmed, kunstnik Janne Vaabla ja teised olnud
väga toetavad ja aidanud igal sammul. Oleme
Rehe-Möldre hoovis mitu talgupäevagi teinud,
et mängupaika tükiga paremini kohandada. Tänan ka näitlejate pereliikmeid, kes neil teatrit
teha lubavad,“ ütles Terje Kärmas. „Hirmuööd“
vaatama tulles soovitas ta valida riietuse, mis ilmastikule vastav ja sääsed-parmud eemal hoiab.
JVT

“Hirmuöö” trupp näitab, kuidas nad hirmu tunnevad.
FOTO: ERAKOGU

2

VALLAVALITSUS

Kriisi õppetundi
ei tohi raisku
lasta
Jõgeva vallas on sel aastal olnud mitmeid kriisiolukordi, mille on põhjustanud elektrikatkestus. Kõige rängem
neist oli aprillikuus, kui elektrikatkestuse põhjustas Jõgeval Energia
tänaval asuva 110 kV alajaama põleng, mis jättis valla 13 200 elanikust
vooluta 8023 klienti. Elektritoite kadumisega kadus tuhandetel inimestel
ja ettevõtetel mõneks ajaks ka veetarbimise võimalus. Enamik kliente said
vee küll tagasi loetud tundide jooksul, kuid osal tuli ööpäev ilma veeta
läbi ajada.
Mõned päevad pärast kevadise
kriisi likvideerimist analüüsis kriisikomisjon toimetulekut eriolukorraga
ja seadis eesmärgid, et järgnevatel
kordadel oleks tehniline ettevalmistus parem.
Elektrikatkestuse korral on üks
olulisemaid asju tagada elanikele
veevarustus. Seni puudusid Jõgeva
Veevärgil sobiva võimsusega generaatorid puurkaevude pumpade toitmiseks ja reservmahutist vee edasi
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pumpamiseks. Need tuli rentida ja
kohale tuua Tartust. Nüüd on see
vajakajäämine likvideeritud. Osteti kaks suure võimsusega mobiilset
diiselgeneraatorit (21 kW ja 60 kW).
Neile on toeks kaks varem ostetud
7 kW generaatorit. Toiteallikad on
vajalikud mitte ainult puhta vee saamiseks, vaid ka reovett ära juhtivate
pumpade töös hoidmiseks.
Kahjuks pole asutud lahendama
teist olulist probleemi. Korterelamute soojasõlmedes puudub võimalus
lülitada elektrikatkestuse korral sisse
pumbad, mis võimaldaksid magistraaltorust küttesooja tarbida.
Kevadise kriisi ajal töötas katlamaja edasi oma generaatori baasil ja
väljastas sooja vett magistraaltorudesse, kuid elamud jäid ikkagi külmaks. Õnneks ei olnud ilmataat sel
ajal enam karm, kuid õnnetus võib
juhtuda külmal ja väga külmal ajal.
Kortermajade elanikel ja majahalduritel on aeg mõelda selle probleemi lahendamisele, sest nagu oleme
korduvalt kogenud, elektrikatkestused võivad meid tabada väga ootamatult ja ebameeldival ajal.
Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Lapsevanemate koolitusprogrammist oli palju kasu
Jõgeva vallas lõpetas 30. juunil
esimene grupp tublisid lapsevanemaid vanemlusprogrammi
„Imelised aastad“. Tegemist on
neljakuulise koolitusprogrammiga 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad tuge ja
õppida, kuidas laste kasvatamisega veel paremini toime tulla.
Koostöös lastekaitsetöötajatega pakuti peredele võimalust
läbida koolitus, mis kestis tänavu märtsist juunini. COVID-19
piirangute tõttu toimus koolitus kord nädalas veebipõhiselt.
Koolitajad olid Maire Püss ja
Karmen Maikalu. Koolitus oli
peredele tasuta ning seda rahastasid Jõgeva Vallavalitsus ja
Tervise Arengu Instituut.
Viimasel
koolituspäeval
said osalejad silmast silma kohtuda. Lapsevanematele anti üle
koolituse läbimise tunnistused
ning koos söödi torti.
Vallavalitsuse
lastekaitse
valdkonna sotsiaaltöö peaspetsialist Liivi Noormägi tänas lapsevanemaid, lapsi ja koolitajaid,

Vanemlusprogrammi lõpetanud grupp koolitajatega. FOTO: ERAKOGU

kes keerulistes oludes suutsid
koolitust läbi viia ja vastu pidada. Ta selgitas, et vanemluse
toetamine ja vanemahariduse
pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel
ja perede aitamisel. Koostöös
Tervise Arengu Instituudiga
plaanib Jõgeva Vallavalitsus
vanemlusprogrammiga jätkata.
Lapsevanemate tagasiside
koolitusele oli väga positiivne.
Jagame vanemate mõtteid koolitusest:
• Olen õppinud last tunnus-

Tähelepanu!

Vaktsineerime
end viiruse
vastu, et elada
tavapärast elu
Suvi on aktiivse ringirändamise ja
uute muljete kogumise aeg. Toimuvad meelelahutusüritused, spordi- ja
kultuurisündmused ning saadakse
hulga kaupa kokku ka muudel põhjustel. Kahjuks annab tihe kokkupuude inimeste vahel soodsa võimaluse
levida erinevatel viirustel, sh koroonaviirusel.
Et oleks võimalikult vähe haigeid
ja võimalikult vähe kõiksugu igapäevaelu toiminguid häirivaid piiranguid, tuleb lisaks hügieenireeglite
järgimisele vaktsineerida ennast viiruse vastu. Me kõik igatseme elada
normaalsuses, kus on võimalik vabalt
reisida, kus toimuksid kultuuri- ja
spordisündmused ning õpilased
õpiksid kooliruumides.
Omapoolse panuse annab meie
valla rahva tervise heaks Jõgeva Vallavalitsus, kes koostöös Tartu Ülikooli
Kliinikumiga korraldab vaktsineerimise COVID-19 vastu 29. juulil ja
2. augustil kell 11–14 Jõgeval Piiri tn
1 hoones (endine ühisgümnaasium).
Vaktsineerimisvõimekus saab olema
umbes 100 süsti tunnis. Kui huvi kujuneb suuremaks, siis jätkame koostööd kliinikumiga.
COVID-19 vastu saavad end

Tiit Lääne naasis
vallavolikokku
Jõgeva valla valimiskomisjon otsustas 19. juuli koosolekul taastada Tiit
Lääne volitused vallavolikogu liik-

vaktsineerida kõik soovijad alates
12. eluaastast. Esimese doosi saamiseks broneerige päev telefoni või
e-posti teel või tulge keskuse lahtioleku päevadel ette registreerimata
kohale. Broneerimine toimub telefonil 776 6583 või 776 6523 või e-posti
aadressil kristi.klein@jogeva.ee või
eve.viks@jogeva.ee E–N kell 8–17,
R kell 8–15.
Vaktsineerimiseks kasutatakse
Comirnaty (Pfizer/BioNtech) vaktsiini, mille puhul maksimaalne kaitse saavutatakse 7 päeva pärast teise
vaktsiinidoosi manustamist. Enamik
seniseid vaktsiine on kahedoosilised
vaktsiinid. Kuigi teatud immuunkaitse tekib juba pärast esimest doosi, on
kahedoosilise kuuri puhul siiski oluline teha ära mõlemad süstid. COVID-19 läbipõdemine ei ole vaktsineerimisele vastunäidustus. Praeguse
soovituse kohaselt vaktsineeritakse
ka läbipõdenud inimesi COVID-19
vaktsiini ühe doosiga.
Neile, kes Piiri tn 1 vaktsineerimiskeskusse esimest doosi saama
tulevad, antakse teise doosi manustamise aeg teada hiljem e-posti teel.
Kellel e-posti aadress puudub, saab
järgmise süsti aja teada kohe.
Vaktsineerimisele palutakse kaasa võtta isikut tõendav dokument
ning alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga.

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

mena, mis olid vastavalt tema soovile peatatud olnud kuueks kuuks.
Volitused taastati alates 20. juulist.
Seoses Tiit Lääne volikokku naasmisega lahkus sealt tema asendusliige
Reet Neimann.
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1.–30. juulini 2021 on avalikustatud Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 eelnõu,
Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021–2028
eelnõu ja Jõgeva valla terviseprofiili eelnõu. Ettepanekuid
noorsootöö ja kultuurivaldkonna arengukava eelnõude
kohta saab teha 9. augustini,
terviseprofiili eelnõu kohta
18. augustini. Ettepanekud
tuleb esitada vallavalitsuse
kantseleisse, teenuskeskustesse või e-posti aadressile
info@jogeva.ee.
Noorsootöö valdkonna
arengukava eelnõu avalikud
arutelud toimuvad 4. augustil

Jõgeva linna noortekeskuses,
5. augustil Torma noortekeskuses ja 9. augustil Palamuse
noortekeskuses, algus igal
pool kell 16.
Kultuurivaldkonna arengukava avalikud arutelud
toimuvad 4. augustil Jõgeva
kultuurikeskuses, 5. augustil
Torma rahvamajas ja 9. augustil Palamuse rahvamajas,
algus igal pool kell 17.30.
Terviseprofiili avalikud
arutelud toimuvad 16. augustil Kuremaa ujula konverentsisaalis, 17. augustil Torma
spordihoones ja 18. augustil
Jõgeva spordihoones Virtus,
algus igal pool kell 17.30.
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Jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade lahtiolekuajad 30. ja 31. juulil
Jõgeva
jäätmejaam
on
30. juulil avatud kell 10–12.
31. juulil on jäätmejaam
suletud. Palume vabandust
ebamugavuste pärast!
Valla jäätmekogumiskohad on avatud 31. juulil
järgmiselt:

• Siimustis kell 9–12;
• Vaimastveres kell
13–16;
• Palamusel kell 9–12;
• Jõgeva alevikus kell
13–16;
• Kuremaal kell 9–12;
• Laiusel kell 13–16.

Valimiskomisjoni
asukoht ja tööajad
Jõgeva Vallavalitsus on määranud valla valimiskomisjoni
asukohaks vallavalitsuse hoones (Suur tn 5, Jõgeva linn,
Jõgeva vald) asuva vallavalitsuse kantselei. Valimiskomisjoni tööajad on järgmised:
• 18.08.–03.09.2021 igal
tööpäeval kell 9–12;

•
•
•
•
•

06.09.2021 kell 9–12;
07.09.2021 kell 9–18;
08.09.2021 kell 9–12;
09.09.2021 kell 9–18;
10.09.–15.09.2021 igal
tööpäeval kell 9–12;
• alates 16.09.2021 kolmapäeviti kell 14–15.

tama.
• Koolitus aitas olla positiivsem ja jääda rahulikuks.
• Oskan rohkem julgustada ja
tunnustada positiivset ning
mitte võimendada negatiivset.
• Suudan nüüd lapse vihahoogude puhul ise rahulikuks ja
neutraalseks jääda.
• Laps on rahulikum ja rõõmsam.
• Laps teeb kiiresti, kui palun
tal midagi teha, ei hakka
enam nii palju vastu.
• Oleme lapsega palju-palju

lähedasemad.
• Kui näen, et probleem
hakkab tulema, ütlen
lapsele: “Lähme, mängime!”
Uskumatu, kui hästi see aitab
probleeme ennetada!
• Lapsega mängimine on andnud meile kvaliteetaega.
• Olen ise rahulikum ja veedan
lapsega koos rohkem aega.
• Enam pole lastel sellist kaklemist ja arvutis istumist.
• Lasen lapsel rohkem otsustada, kamandan vähem.
JVT

Suurjäätmete
kogumisring 2021 sügisel
Jõgeva vallavalitsus korraldab
Jõgeva valla kodumajapidamistes tekkinud suurjäätmete
kogumisringi.
Suurjäätmeid
võetakse tasuta vastu ainult
eraisikutelt ja korteriühistutelt
(sh allkirjastatud volikirja alusel võetakse suuremas koguses
suurjäätmeid vastu korteriühistutelt ja eraisikutelt teiste jäätmevaldajate nimel).
Kogumisringide paremaks
planeerimiseks soovime korraldada sügisel ringe eelregistreerimise teel. Suurjäätmete
äraandmiseks on vaja eelnevalt
registreerida hiljemalt 13. augustiks 2021 või mahu täitumiseni.
Suurjäätmed on mööbel
(lauad, toolid, kapid, diivanid,
aiamööbel jms), vaip, kardinapuud, madratsid, vann, jalgratas, lapsevanker jms.
Suurjäätmetena ei käsitleta
ja ei võeta vastu ehitusjäätmeid
(sh WC-potte), aknaid, uksi,
suuremõõtmelisi
probleemtooteid nagu autoromud ja

nende osad (sh rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed või
nende osad (sh pesumasinad,
telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ning ohtlikud jäätmed.
Eelregistreeritud
isikud
saavad suurjäätmeid tasuta üle
anda teatud kuupäeval kokkulepitud kohas. Täpsemad kogumiskohtade aadressid ja
ajagraafik lepitakse kokku enne
kogumisringi toimumist. Kogumiskohta suurjäätmete toomiseks peab ise leidma transpordi ning laadijad.
Registreerimiseks palume
täita allolevad read ning saata
täidetud registreerimisleht hiljemalt 13.08.2021 Jõgeva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
Taimi Eesmäe e-posti aadressile
taimi.eesmae@jogeva.ee
või tuua Jõgeva vallavalitsusse
aadressil Suur 5, Jõgeva linn või
toimetada teeninduskeskusesse
(Palamuse või Torma).
Kogumisringi korraldamise
rahastamine toimub vallaeelarvest.

EES- JA PEREKONNANIMI:...................................
.......................................................................................
TELEFON:...................................................................
E-POSTI AADRESS:..................................................
.......................................................................................
Suurjäätmete asukoht:
LINN/ALEVIK/KÜLA:..............................................
.......................................................................................
TÄNAV, MAJA/KORTER/TALU:.............................
.......................................................................................
.......................................................................................
KOGUS(kg) ja mida soovitakse ära anda:...............
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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Kuremaa Lasteaed-Algkooli
õpilased lõpetasid õppeaasta edukalt

Karukella
koolieelikud
Viljandis

Vaatamata koroonast tingitud piirangutele lõpetasid Kuremaa Lasteaed-Algkooli õpilased
õppeaasta edukalt. Kaheksast
neljanda klassi õpilasest saavutasid väga häid õpitulemusi koguni viis: Eleanor Ellisson, Trinity Kaljurand, Liine Noormägi,
Tuuli Tooming ja Jaanika Vaht.
Kolmanda klassi lõpetas kiituskirjaga Märt Mihkel Märjama.
Kõik esimese klassi õpilased
paistsid silma hoolsuse, töökuse
ja rõõmsa oleku poolest. Klassi
viiest õpilasest lõpetasid kiituskirjaga Helene Ellisson ja Rover
Noormägi.
Meie õpilased on olnud sõbralikud, üksteisest hoolivad ja
üksteist toetavad. Selliseid lapsi
on õpetajatel rõõm õpetada! Täname ka lapsevanemaid toetuse

Karukella tuli kiri,
kirjutajaks paadimees,
tema olla Viljandis
ootamas meid juba ees.
Sõitsimegi Viljandisse
avastama Mulgimaad,
linn see oli imeilus,
nautida seal paljut saab.
Teater kutsus Ugalasse,
kirik künkal kelli lõi,
linnaväljak lilleilus
imetlust me meeli tõi.
Kuremaa kooli tänavused lõpetajad koos õpetajatega. FOTO: ERAKOGU

ja meeldiva koostöö eest!
Samas ootame oma armsasse
väikesesse koolimajja uusi õpihimulisi lapsi. Olete oodatud
kõik, kellele meeldib väike sõb-

ralik kollektiiv, kauni looduse
keskel maja ja igakülgset arengut
pakkuvate võimalustega kool.
Kutsume kõiki, kellel on huvi
meie kooli vastu, külla. Info saa-

3

Ratsul istuv Laidoner
kutsus lossi poole,
ütles: «Koolis rõhku pange
Eesti ajaloole!»
Kuulus härra Jakobson
luges pingil lehte,
pärimustest tulvil olles
tundus ta nii ehtne.

Ja siis lõpuks ootas meid ka
Viljandimaa paadimees,
kutsus Karukella lapsi
hoidma oma varbaid vees.
Sillad, loss ja vallikraavid,
kaunis vaade järvele,
Viljandi on Eesti uhkus,
silmailuks kõigile!
Külli Solnik

Kurista Lasteaed Karukell õpetaja

miseks palume helistada numbril
5341 6890 või 5558 3635.
Kuremaa koolipere

11 medalisti ja 15 kiituskirja saajat

Valla tublimad põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad vastuvõtul Jõgeva kultuurikeskuses. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva kultuurikeskuses tunnustati 18. juunil valla paremaid
koolilõpetajaid. Kutsutud oli 26

noort, kes lõpetasid kiituskirjaga põhikooli või medaliga gümnaasiumi. Kiituskirja saajaid oli

15, kuldmedali saajaid kuus ning
hõbemedali saajaid viis. Lisaks
tänukirjale ja meenele said nad

ka rahalise preemia: kiituskirja
saajaid tunnustati 100, hõbemedali saajaid 200 ning kuldmedali
saajaid 400 euroga. Tunnustusüritusele olid kutsutud ka lõpetajate klassijuhatajad.
„Maailm on teie ees lahti,
minge ja vallutage see, aga tulge
ikka kodukanti tagasi,“ ütles oma
tervituskõnes koolilõpetajatele
abivallavanem Angela Saksing.
Valla põhikoolide lõpetajatele, kes heade õpitulemuste eest
kiituskirja pälvisid, korraldas
vallavalitsus ka preemiaväljasõidu Avinurme. Seal käidi 13. juulil: prooviti ära rongisõit umbes
kilomeetrisel
kitsarööpmelise
raudtee lõigul ning kuulati rongijuhi juttu Eesti kitsarööpmelise
raudtee ajaloost. Uuesti üles ehitatud Avinurme raudteejaamas
pakuti suupisteid. Noored käisid
uudistamas ka Avinurme puiduaita ja jäid sõiduga igati rahule.
JVT

Lõppes projekt „Ürituste
korraldamine noortelt noortele“
Juunikuuga sai läbi Jõgeva vallavalitsuse projekt „Ürituste korraldamine noortelt noortele“.
Projekti eesmärk oli Jõgeva valla
noorte omaalgatuse suurendamine, kogukonna kaasamine, uute
piirkondlike noorteürituste algatamine ning noortevaldkonna
kogemuste vahetamine ja ühistegevused.
Selleks, et Jõgeva valla noored
saaksid võimaluse ise erinevaid
sündmusi läbi viia ja sellealaseid
kogemusi omandada, käivitati
kaheaastane programm, mille
raames läbiti koolitusi, vahetati
kogemusi ning korraldati üritusi.
Projektis osalejateks olid peamiselt Jõgeva valla noortevolikogu
liikmed, ent mitmesugustesse tegevustesse kaasati ka paljusid teisi
noori. Projekti üks suundi oligi
noorte kaasatuse suurendamine
ja omaalgatuslike projektide elluviimine.
Jõgeva valla sõpruspiirkonnas
Kaarinas (Soome) on samuti toimiv noortevolikogu, kellega koos

viidi läbi õppepäevad Vuolahti
laagrikohas augustis 2019. Järgmisel aastal korrati samalaadseid
õppepäevi Voore puhkekeskuses,
kuid kahjuks said seal koroonaviiruse leviku tõttu osaleda ainult
eesti noored.
Koolituste tulemusena said
noored ülevaate ürituse korraldamise protsessist ja selle etappidest ning omandasid teadmisi ja
praktilisi oskusi ürituste edukaks
ja tulemuslikuks korraldamiseks.
Koos korraldati sõbrapäevapidu
2020. a veebruaris ja lastekaitsepäeva üritus 2021. a juunis.
Projekti kokku võtma koguneti
17. juunil Tartu drift’i-halli. Seal
anti tagasisidet projekti kohta ja
mõeldi, mida edaspidi veel ette
võtta saaks. Pärast tehti koos
kolmerattalistel liikuritel ka veidi
sõitu.
Noortele meeldis ise ideid
genereerida ja neid ellu viia. Uued
noortevolikogu liikmed tõid
seltskonda värskeid ideid. Õpiti
üritustel tekkinud kitsaskohta-

Viibides õppepäevadel Kaarinas, tegid noored väljasõidu Turusse. FOTO:
ERAKOGU

dest ning arutleti, kuidas järgmisel korral asju paremini organiseerida. Edaspidi loodavad noored veel paremale meeskonnatööle ja rohketele ühisettevõtmistele.
Projekti partner ja üks koolitaja oli FIE Imre Mihhailov,
kes esindab ürituste korraldamise

brändi Parimpidu.ee. Projektijuhiks oli Jõgeva valla noortevolikogu üks algatajaid Ehtel Valk.
Tegevusi rahastas “Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.
Ehtel Valk

projektijuht

Kurista lasteaia kooli minevad lapsed ekskursioonil Viljandis. FOTO:
KÜLLI KUND

Jüri Kraft
esitles Tormas
oma elulooraamatut
2. juuli pärastlõunal toimus
Torma rahvamajas Jüri Krafti
elulooraamatu „Mees tornikambris“ esitlus. Jüri Krafti juured on Torma kihelkonnas, ta
on käinud leeris Torma kirikus.
Hilisematel aegadel on ta olnud
Torma puhkpilliorkestrite festivali (ToPoF) patroon.
Elulooraamatu lugude kirjutamist alustas Kraft kümmekonna aasta eest Hispaanias
oma talvekodu tornikambris,
kokku said need liidetud esimese koroonalaine ajal Eestis.
Raamatus on juttu mitte ainult
aktiivsetest tööaastatest, vaid ka
lapsepõlvest, kooli- ja ülikooliajast ning ajast pärast Eesti iseseisvuse taastamist.
Torma raamatusõpradega
kohtumise idee algatas kunagine Torma vallavanem Riina
Kull, kes soovis lugeda Krafti
mälestusteraamatut, ent ei leidnud seda kohalikest raamatukogudest. Raamat ilmus kirjastuses Argo ja raamatuesitlusel
oli kohal ka raamatu toimetaja
Andres Adamson. Jüri Kraft
kutsus üles kõiki, ka nooremaid
inimesi, oma mälestusi kirja
panema. Kohtumise teises poo-

les esines Jüri Krafti hea sõber
Voldemar Kuslap meeleolukate ja kõigile tuntud lauludega,
mille vahele ta pikkis vaimukaid
lugusid teatrimaailmast.
Nele Tõnissoo
Jüri Kraft kohtumas Torma
raamatusõpradega. FOTO:
ERAKOGU
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SÜNDMUSED

MUUSIKA
06.08 kell 19.30 suveõhtu kontsert Sadala kõlakojas (vihma
korral rahvamajas). Esinevad
Ivo Linna ja Antti Kammiste.
07.08 kell 21 Palamuse öölaulupidu „Une pealt“ Palamuse laululaval. Avatud kohvik.
10.08 kell 20 Marianne Leibur
Trio kontsert Palamuse laululaval
14.08 kell 17 Suveklassika Palamusel esitleb: kontsert „Duell“ Palamuse kirikus. Esinevad
Ivo Posti (kontratenor, Eesti),
Tim Kuypers (bariton, Holland)
ja barokkorkester Floridante,
kontsertmeister Anthony Marini (USA). Kavas G. F. Händel,
A. Caldara, G. Caccini, A. Scarlatti jt. Korraldaja MTÜ Look
(Arne Tegelmann, 514 8732),
piletid saadaval Piletilevis, fienta.com ja enne algust kohapeal.
19.08 kell 19.30 suvine peoõhtu Toomas Anniga Sadala kõlakojas.

TEATER
30.07, 05., 06., 11., 12.08 kell 20
Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Hirmuöö 2“ Palamusel
Rehe-Möldre hoovis. Pilet 5 €.
Avatud kohvik!
6.–8.08 külateatrite festival
Palamusel (6.08) ja Kuremaal
(7.– 8.08)
8.08 kell 19 Vana Baskini teatri etendus „Metsas ei kuule su
karjumist keegi“ Kuremaa lossi
õues
10.08 kell 19 Karlova teatri monotükk „Vanuse 50 varjundit“
Kuremaa teatriaidas, laval Andres Dvinjaninov. Piletite (12 €)
müük Kuremaa lossis ja tund
enne algust kohapeal. Avatud
kohvik.
13.08 kell 19 Kait Kalli etendus
„Plaan B“ Palamuse rahvamajas
20. ja 21.08 kell 21.30 heli-,
valgus- ja püroetendus „Tuledes
Paunvere“ Palamuse muuseumi
õuel.

VARIA
31.07 kell 12.15 Jõgevatrefi
motoparaad Jõgeva kesklinnas
Aia tänaval.
08.08 kohvikutepäev Jõgeva linnas ja alevikus. Vaata lisaks: jõgeva.ee/kohvikutepaevad
16. augustini Anne Üti näitus
„Geomeetriline
tikand-niidigraafika“ Jõgeva linnaraamatukogus.
20.08 küüslaugufestival Kuremaal

LAAT
13.08 kell 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Müügil
toidu- ja tööstuskaubad, talu-

kaubad ja vanavara. Info tel
5805 1915. Olete oodatud!

SPORT
31.07 Kuremaal ja 21.08 Tormas kell 10 valla volle etapid
Info: 520 2235, Aarne.
01.08 kell 13 Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattasõidus Luual
05.08 ja 19.08 Jõgeva valla seiklusmatkad. 05.08 kell 15–19 suvepäeva seiklusmatka start avatud Kuremaa veski juures. 19.08
kell 20.01 suveöö seiklusmatka
start Kuremaa veski juures. Vaata lisaks Jõgeva valla FB lehelt.

KOGUDUSED
30. ja 31.07 ning 6. ja 7.08 kell
11–14 on Jõgeva koguduse uus
vaatetorn (Turu 2A) külastajatele avatud.
01., 08., 15., 22. ja 29.08 kell 11
teenistused Jõgeva koguduses.
08.08 kella 13st avatud Jõgeva
koguduse kohvik. Kodused ja
lihtsad suupisted, kohv, tee, elav
muusika.
01.08 kell 11 jumalateenistus
Torma koguduses
08.08 kell 11 jumalateenistus Torma koguduses, jutlustab EELK Saarte praostkonna
praost Anti Toplaan.
15.08 kell 11 Torma kiriku 254.
aastapäeva ning teemant-, kuldja hõbeleeripüha jumalateenistus. Jutlustab õpetaja Urmas
Oras.
20.08 kell 11 Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise 30. aastapäeva
tänujumalateenistus. Jutlustab
EELK Tartu praostkonna praost
ja Tartu Peetri koguduse õpetaja
Ants Tooming.
22.08 kell 11 jumalateenistus
Torma koguduses.
29.08 kell 11 jumalateenistus
Torma koguduses, jutlustab
EELK peapiiskop Urmas Viilma.
Info: koguduse õpetaja Mehis
Pupart, 5562 5116, 776 4369,
mehispupart11@gmail.com
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.
KALMISTUPÜHAD
01.08 kell 14 Laiusevälja kalmistul. Lisainfo 5661 8215.
01.08 kell 16 Saduküla kalmistul. Lisainfo 5661 8215.

NÄITUSED
12. septembrini saab Palamuse muuseumis vaadata Theodor Lutsu 125. sünniaastapäeva
tähistavat näitust „Filmimees
seespool aiamüüri“.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva
vald)

Õnnitleme
juulikuu juubilare!
Amanda Tooming 95
Salme Uibo 90
Vaike Kallandi 85
Hilde Enel 85
Laine Pall 85
Luule-Krista
Remmelgas 85
Maimu Peets 80
Arno Post 80
Aavo Kuusik 80
Eha Joonas 80
Valter Malm 80
Tiiu Jõessar 80
Maret Rand 80
Salme Kallas 80

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

Timo Tammearu
Oskar Välba		
Rasmus Konsap
Jete Teder		
Renar Laos		
Kärt Tuimann		
Karl Rosin		
Markkus Viira		
Laureen Nuudi		
Iris Zeisik		
Rasmus Lääne		

Virve Sarapuu 80
Tiiu Urvik 80
Matti Sütt 75
Einar Ruus 75
Pjotr Pavlenkov 75
Ülo Porro 75
Raivo Kittus 75
Elgi Unt 75
Aime Vikkat 75
Ado Rahn 75
Silvi Tanilov 75
Aare Arand 75
Tiina Kullamaa 75
Maimu Valdmann 75

25.06.2021
26.06.2021
28.06.2021
02.07.2021
02.07.2021
02.07.2021
02.07.2021
03.07.2021
04.07.2021
09.07.2021
17.07.2021

14. augustil toimub endise Laiuse valla Kantküla algkooli kokkutulek. Kogunemine kell 14 kunagise meierei, praeguse Veski
külalistemaja juures. Lisainfo tel 5665 9903.
Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar tähistab oma 25. tegutsemisaastat
19. augustil kell 14 toimuva kontserdiga. Roosi 6a hoovis esineb
Kaunimate Aastate Vennaskond. Oodatud on kõik meie majaga
läbi aastate seotud olnud inimesed, kõik sõbrad ning head abilised ja koostööpartnerid. Eraldi kutseid ei saadeta. Sõbrad leiavad
meid üles!

In Memoriam
IGOR ELLISSON
10.06.1954–11.07.2021
XXX Jõgevatrefi eel viis raske
haigus meie hulgast Jõgeva
valla aukodaniku, rahvusvahelise motomatkajate kokkutuleku Jõgevatreff ellu kutsuja
ja väsimatu ideede genereerija
Igor Ellissoni.
Motomatkapisikuga nakatus Igor kohe, kui vanus tal
tsikli selga istuda lubas. Esialgu seikles ta sõpradega „punasel“
planeedikuuendikul,
hiljem, kui piirid avanesid, aga
juba terves Euroopas. Käima
sai hakata ka välismaistel motomatkajate kokkutulekutel.
Kui teiste korraldatud kokkutulekuid oli küllalt nähtud, otsustas Igor ka ise võõrustajarolli proovida. Nii saigi vahetult pärast Eesti krooni käibele
tulekut, 1992. aasta suvel Peipsi ääres Rannal teoks Sadala
mopeediklubi sõprade kokkutulek ehk esimene Jõgevatreff.
Alustanud küll mujal, on
Jõgevatrefi päriskoduks kujunenud Kuremaa mõisapark,
kuhu igal aastal juuli lõpus või
augusti alguses koguneb paar
tuhat motomatkajat kümmekonnast riigist, kes jätavad
siinsesse kaubandusse-teenindusse märkimisväärse koguse
raha ning muutuvad koju jõudes tahtlikult või tahtmatult
Eesti ja Jõgeva kandi kui tu-

rismipiirkonna propageerijateks. Igor Ellisson oli ikka seda
meelt, et me ei peaks end välja
pakkuma kui maad, kus on
odav õlu, vaid kui maad, kus
on ilus loodus ning väärikas
aja- ja kultuurilugu.
Kui tervis Igoril endal
Jõgevatrefi juhtohje enam
hoida ei lubanud, võtsid need
sujuvalt üle tema pojad Eigo
ja Argo ning teised nooremad
mõttekaaslased. Nii mõnigi
neist on esimesed teadmised
mootorite kohta saanud Igori
juhendatud Sadala mopeediklubist, mida võib lugeda Jõgevatreffi korraldava klubi Jõgeva MC eelkäijaks.
Igor Ellissoni teeneid piirkonna elu edendajana on tunnustatud mitte ainult Jõgeva
valla aukodanikuks nimetamisega (selle tiitli sai ta 2012.
aastal), vaid ka Jõgevamaa Hõberistiga (2009) ja Valgetähe V
klassi teenetemärgiga (2011).
Igor Ellisson saadeti viimsele teekonnale 17. juulil Äksi
kirikust.

JÕGEVA VALLA HOOLEKANDEKESKUS VÕTAB
TORMASSE TÖÖLE TEGEVUSJUHENDAJA.

Kandidaadilt eeldame vähemalt keskharidust. Kasuks tuleb
sotsiaaltööalane haridus, tegevusjuhendaja ametikoolituse
läbimine, tugev psüühika.
Tööle asumisel vajalik esitada ka tervisetõend ja teatis
kriminaalse karistamatuse kohta.
Avaldus ja CV esitada 6. augustiks
info@jogevahoolekandekeskus.ee; info tel 5552 0343.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

Hea haridus on oluline!
Kui soovid õppida, siis
Palamuse gümnaasium ootab sind!
Täiendav vastuvõtt 10. klassi!
Katsed toimuvad 17. augustil kell 10.
Registreeru juba täna!
www.palamuse.edu.ee

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

Meie kool on turvaline inimeseks kasvamise koht, oleme
kohaliku kultuuri kandja ja oma olemusega teistele eeskujuks. Oma koolis loome võimalused igaühele õppida
vastavalt tema vajadusele, igaüks otsustab ja vastutab
oma õppimise eest. Me teame, et vigade tegemisest algab õppimine ja julgustame edasi püüdma.
Tule meile ettevõtlik, avatud, positiivse ellusuhtumisega
• saksa keele õpetaja (0,85 ametikohta, asenduskoht),
• vene keele õpetaja (0,85 ametikohta).
Meiega on sul võimalik kujundada omanäolist, uudset ja
noortele atraktiivset kogukonnakooli.
Ootame kandideerima ka siis, kes Sa pole veel õpetaja,
aga oled teel sinna.
Kui Sind kõnetavad meie kooli väärtused saada oma CV
ja motivatsioonikiri „Mis on minu jaoks õppijakesksus?“
20. augustiks 2021 kool@palamuse.edu.ee.
Lisainfo tel 5306 7628.
Kui tead kedagi, kes võiks sobida sellele ametikohale,
siis jaga kuulutust ka temaga!

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
HEINO KRULL		
REIN VAIKMÄE		
JAAN RUDISSAR
ALBERT LOOK		
ENE TRUUS		
ANDRUS VAHEMETS
KALJO MOIST		
MIHKEL LUST		
JAAN KIVI		
VLADIMIR MEDVEDEV
HILDA SVJATÕŠEVA
JÜRI ROSIN		
EHA KAHA		
IGOR ELLISSON		
ARMILDE SOKMANN
MAIE PREIS		
REIN KALLAS		
ÜLO ASOR		
VÄINO KAHU		
AIVO KARU		
JUTA RAUD		
ÜLO AUS		
RAIMU HÄÄLME

01.12.1938–30.06.2021
19.04.1953–30.06.2021
09.09.1944–01.07.2021
09.04.1932–02.07.2021
12.02.1943–03.07.2021
14.01.1954–05.07.2021
23.09.1963–05.07.2021
30.06.2021–05.07.2021
20.07.1930–06.07.2021
02.01.1950–06.07.2021
17.05.1929–06.07.2021
05.02.1937–08.07.2021
14.06.1930–08.07.2021
10.06.1954–11.07.2021
27.10.1932–14.07.2021
26.03.1946–14.07.2021
08.04.1935–15.07.2021
01.10.1943–16.07.2021
04.06.1941–18.07.2021
28.02.1971–18.07.2021
06.03.1942–20.07.2021
02.05.1947–21.07.2021
07.01.1952–21.07.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 12. augustil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 4. august.

