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Ilusat kooliaasta
algust!
Armas Nõo kogukond,
algamas on järjekordne
õppeaasta Nõo Põhikoolis,
kuid esmakordne meie 51
õpilasele, kes alustasid oma
kooliteed, ning ka minule —
uuele koolijuhile. Nüüd, kirjutades käesolevat tervitust
— olles ära tervitanud meie
1. klassi ja 9. klassi õpilased,
nende vanemad, õpetajad
ja külalised ning pidanud ka
oma esimese kõne —, tunnen veel suuremat rõõmu
ja ootusärevust meie algava
õppeaasta ees.
Lapsed on need, kes panevad tundma elu väärtust
ja rõõmu ning julgustavad
Nõo Põhikooli direktor Ilona Tars.
unistama. Olles meie 1. sepFoto: MILVI PENSA
tembri aktusel, tundsin kõiki
neid eelpool nimetatud tundeid.
Soovin kogu südamest, et meie kool on koht, kuhu tahame tulla
täna, homme ja veel aastakümnete pärast — nii õpilase, õpetaja, lapsevanema, vilistlase kui ka külalisena.
Minu soovi täitumiseks vajan teie kõigi abi. Loodan, et olete nõus
mind aitama. Usaldame ja austame üksteist ning murede korral püüame koos leida lahendusi. Oleme julged ja loovad ning valmis pingutama.
Võin teile enda kogemustest kinnitada, et asjad, mis nõuavad rohkem
vaeva, on armsamad, olulisemad ning rohkem rõõmu pakkuvamad.
Kindlasti ei tohi unustada ka mängulusti ja koolirõõmu.
Armsad õpilased, usun, et olete tublid ja arukad ning sõbralikud
kaaslased. Ootan juba kannatamatult teiega tuttavaks saamist, et koos
teiega käia teadmiste ja oskuste rada, olles teie kõrval nii võitude kui kaotuste korral. Püüan teid oma tegemistega julgustada rohkem unistama,
õppima, saavutama ja inimesena arenema.
Soovin igale õpilasele algavaks õppeaastaks loovust, uudishimu,
avatud mõtlemist, julgust küsida, vajadusel vaielda ning oma arvamust
avaldada. Lisaks töökust ja püsivust. Hoidke oma sõpru ja koolikaaslasi
ning ka õpetajaid!
Elame kiiresti muutuvas maailmas, kuid kool on olnud suhteliselt
püsiv oma tegemistes ja olemuses. Nüüd on aeg, kus kool peab olema
muutustele avatud, et luua võimalused meie noortele saada oskusi ja
teadmisi tulevikuks, millest meil täna veel täpset ettekujutust pole. Edu
võti on koostöö vanemate, kogukonna ja koolipidajaga ning õpetajate
tahtes ja soovis tulla muutustega kaasa. Ainult üheskoos arenedes ja tegutsedes saame meie lastele luua parimad võimalused hariduses.
Õpetaja ei ole täna enam ainult teadmiste andja, vaid teejuht õpilasele, kellega koos arutletakse ning proovitakse orienteeruda selles meeletus infotulvas. Oluline on õpilastes kujundada väärtushinnanguid ja
õpiharjumusi, sest elukestev õpe on meie tänane reaalsus ja tulevik.
Õpetajatele soovin jõudu, tarkust, avatust, loovust ning veel rohkem
koostööd algavaks õppeaastaks. Tean, et teete oma tööd südamega, sest
teisiti ei saaks anda meie lastele parimat.
Peame looma võimalused tänapäeva lastele saada ettevõtlikeks
noorteks, kes julgevad tegutseda ja võtta vastutust. Tähtis on varajane
märkamine ja toetamine. Lastel tuleb lasta teha valikuid, otsuseid ja seeläbi õpetada ka vastutama. Peame õpetama kaotama ning julgustama
uuesti proovima. Ikka selleks, et nad saaksid tulevikus elada just sellisel
viisil, nagu nemad seda soovivad.
Eelnimetatud eesmärkide täitmiseks vajame koostööd vanematega,
seega vanematele soovin võimalust tihedaks koostööks kooliga ning
palju võimalusi olla oma lapse kõrval. Koos tegutsedes saame kõige paremini toetada ning julgustada meie lapsi teadmiste ja oskuste omandamisel.
Juhtkonna roll on tagada selge visioon ning eesmärgid, õpetajate
innustamine ja toetamine.
Kooli eduka arengu ja toimimise taga on koostöö ning kõigi ühine
panus eesmärkide täitmisel.
Ilusat kooliaasta algust kõigile!
ILONA TARS
Nõo Põhikooli
direktor
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Nõo Põhikoolis lk 5
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Nõo koguduse suvi lk 6
Kogupereetendus Nõo kirikuaias lk 6

Rõõmurohket kooliteed!

1. septembril Nõos kooliteed alustanud esimeste klasside õpilased. Tagareas (vasakult) Nõo Põhikooli direktor Ilona Tars ja klassijuhatajad Kulla Saar,
Tiina Miido ja Heli Leedjärv. Foto: MATI LUHT

Nõo valla lasteaedade juhid käisid haridus- ja
teadusministri vastuvõtul
Nõo valla lasteaedade
juhid osalesid 29. augustil
Eesti Ajaloomuuseumi lossipargis Maarjamäel Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud Haridus- ja teadusministri vastuvõtul. Vastuvõtul tänas minister Eesti
haridusjuhte senise töö eest
ja soovis edu edaspidiseks.
Eesti haridusjuhte tervitasid vastuvõtul minister Mailis
Reps ja ministeeriumi esindajad, esinesid G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli vilistlaste trio ning folkmuusikaansambel Trad Attack.
(NVL)

Nõo valla lasteaedade juhid ministri vastuvõtul Maarjamäel. Vasakult: Nõo lasteaed Krõll direktor
Kristi Voore, Nõgiaru lasteaia direktor Heli Ruus, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Luke lasteaed Segasumma direktor Marge Altin ja Tõravere lasteaed Tõruke direktor Helin Sinisalu.
Foto Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

NÕO

Nr 8 (249) / september 2018

VALLA LEHT

vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 16. augustil.
1. Lisaeelarve vastuvõtmine.
Eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar ja finantsjuht Pille Sügis
tõid välja olulised punktid teises lisaeelarves (täiendavate tulude eelarvesse lülitamine). On võetud seisukoht, et valla vara müügist saadud
raha kasutatakse investeerimiseks. Nii ka Mosina sauna müügist laekunud
50 000 eurot suunatakse valla teede korrashoidu. Tulumaksu ülelaekumine on 113 000 eurot. Lisaeelarvesse arvestatud tulumaks suunatakse Nõo
kooli söökla renoveerimiseks, mis on läinud planeeritust kulukamaks.
Lisaeelarves kajastub ka spordihoone remont. Pärast kahte lisaeelarvet on valla eelarve maht 7,8 miljonit.
Volikogu otsustas anda välja määruse lisaeelarve vastuvõtmiseks.
2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019–2022 eelnõu tutvustamine.
Eelarvestrateegia on valmis avalikustamiseks ja avalik väljapanek toimub 21. augustist kuni 3. septembrini. Eelarvestrateegias on kaks prioriteeti: kergliiklustee ja Nõo Põhikool ning remonditööd peaksid jätkuma
ka Nõo lasteaias. Vallavalitsus ja eelarvekomisjon on seisukohal, et 2019.
aastaks esialgu laenu võtmist ei planeerita, vaid oodatakse ära riigihanke
tulemused. Suurendatakse teede eelarvet, kavas on vallamaja keldrikorrusel paiknevate noortekeskuse uute ruumide väljaehitamine. Eelarvestrateegias on arvestatud ka 5% palgatõusuga.
Volikogu võttis vastu otsuse suunata Nõo valla eelarvestrateegia
2019–2022 avalikustamisele kaheks nädalaks, ajavahemikus 21. august
kuni 3. september 2018.
Avalik arutelu strateegia avalikustamise kestel laekunud ettepanekute arutamiseks on planeeritud 4. septembrile kell 17. 00.
3. Ühishanke „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine
ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“ tutvustamine.
Vallasekretär Aira Laul rääkis, et noorsootöö paremaks toimimiseks
on Eesti Noorsootöökeskus moodustanud kohalikest omavalitsustest
koostöögrupid, kellele antakse võimalus esitada rahataotlusi noorsootööga seotud projektidele. Nõo vald ja Elva vald moodustavad ühe
koostöögrupi ja noortele huvitegevuse kättesaadavamaks tegemiseks
on kavas sõidu- ja infojagamist parendada. Grupile eraldatav summa on
65 000 eurot, mille koostöögrupp peab omavahel ära jagama. Taotlus tuleb esitada septembrikuus.
4. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo andis teada, et tulumaksu laekub jätkuvalt prognoositud mahus. On olnud probleeme PKT (Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine) projekti raames rajatava Nõo-Elva kergliiklustee tarvis vajaminevate maade osas maaomanikega sõlmitavate
kokkulepete saavutamisega. Paljude maaomanikega on kasutusvalduse
lepingud sõlmitud, kuid mõned maaomanikud on küsinud vallalt teostamatuid asju ja nendega on kokkulepped veel sõlmimata. Kui maaomanike poolt pakutud tingimused on mõistlikud, siis on vallavalitsuse ja
volikoguga kooskõlastades võimalik koostööd teha. Läbirääkimistel on
maaomanikud soovinud näiteks hekitaimede kompenseerimist, sisesõidutee korrastamist, väravate paigaldamist jne. Kuid asendusmaa andmise
võimalust vallal paraku ei ole. Vallavalitsus on teemat korduvalt arutanud
ja on tellinud hindamise neile maatükkidele, mille suhtes ei ole kuidagi
suudetud kokkuleppele jõuda. Hindamisakt oleks võimaliku sundvõõrandamise aluseks.
Vallavanem rääkis kooli söökla renoveerimistöödest, mis on osutunud prognoositust kallimaks, kuna ehituse käigus on tulnud teha lisatöid.
Ehitaja on lubanud kooli alguseks tööd lõpetada.
Nõo Põhikooli uus direktor on Ilona Tars ja Nõo Muusikakooli direktor
Kätlin Virgo.
Lõppes hange auto soetamiseks koduhooldusteenuse osutamiseks.
Vallavanem rääkis vajalikest remonditöödest vabanenud korterites
Nõgiarus ja Tõraveres. Nõgiaru vabanenud korterisse on kavas viia Nõgiaru raamatukogu.
Vallavanem ja volikogu esimees kutsusid kõiki osalema samal päeval toimuval Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud peol Nõo järve
ääres.
Lepiti kokku järgmiste istungite toimumise ajad.
5. Kohalalgatatud küsimused.
Vallavanemale esitati küsimusi toetust saanud suveürituste toimumise kohta. Üldiselt on üritused hästi korda läinud ja olnud palju külastajaid.
Tulemas on veel Valguse festival 6. oktoobril Lukel. Küsiti lennupõhise
õppe kohta Nõo Põhikoolis ning vallavanema sõnade kohaselt hakkavad
teemaga kindlasti tegelema kooli uus direktor ja õppenõukogu ning jätkub koostöö Haridusuuenduskeskusega.
Volikogu liikmed küsisid ka vallavalitsuse struktuuri kohta ja vallavanem vastas, et muudatused on jätkuvalt kavas, kuid konkurssi ei ole veel
kavandatavale uutele ametikohtadele välja kuulutatud.
Volikogu järgmine istung toimub 20. septembril.

KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

Nõo Vallavalitsuse
telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond
Maaosakonna juhataja
Maaosakond
Keskkonnaosakond
Finantsjuht
Raamatupidamine

513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004
745 5504
745 5434
745 5332
745 5002
745 5360, 745 5003

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12
Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg
teisipäeval kl 15.15–16.00 vallamajas.

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest augustikuul

Toimusid iganädalased vallavalitsuse istungid, kus anti välja korraldusi
vallavalitsuse pädevuses olevates küsimustes ja korraldati muid vallaelu küsimusi.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.

Finantsküsimustes
otsustati

— suunata avalikustamisele
„Nõo valla eelarvestrateegia 2019–
2022“ eelnõu, käesolevaks ajaks on
eelnõu suunatud volikogule vastuvõtmiseks.

Ehitusküsimustes
otsustati

— anda ehitusload:
* ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks Vissi
külas asuvale reoveekogumisalale,
* Nõo alevikus M. Lipu tn 2 asuvale kinnistule üksikelamu püstita-

miseks,
* Vissi külas asuva Linnuse kinnistu puurkaevu rajamiseks;
— anda projekteerimistingimused:
* Nõo alevikus Lao tn 10 kinnistul asuva ehitise laiendamise
projekteerimiseks,
* Vissi külas Vahe vkt 13 asuval
kinnistul paikneva elamu laiendamise ja ümberehitamise projekteerimiseks.

Maaküsimustes otsustati

— võtta vastu ja lubada avalikule väljapanekule Terav Kera OÜ

Elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed
esitada kõigil neil, kelle andmed
praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, majavõi korterinumber). Nõo vallas on
selliseid inimesi 47.
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille
tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha
andmed, kes pärast kolimist pole
oma elukoha andmeid uuendanud ja
kelle puhul eelmise korteri või maja
omanik on palunud nad enda juurest
välja registreerida. Selle tulemusena
on inimese elukoht praegu linna või
valla täpsusega. „Soovitame kõigil,
keda muudatus puudutab, esitada
esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris
tabada halb üllatus, kus inimene jääb
ilma elukohaga seotud avalikest teenustest, nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms,“ ütleb siseminis-

teeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele
neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris
olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja
näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris
ei ole.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti
teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt
on inimesel kohustus oma elukoha
andmeid uuendada 30 päeva jooksul
alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14
päeva.
Tartu maakonnas puudutab
muudatus ligi 6000 inimest, üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui
38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa
neist tegelikult Eestist lahkunud. Nii
korrastatakse rahvastikuregistri and-

JÄÄTMEJAAM
Turu tn 49, Tartu, avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo
valla elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid,
värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid,
elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid
(0,6 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (48 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning
eterniiti (120 €/t).

poolt koostatud Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Avalik
väljapanek toimub ajavahemikul
13. septembrist kuni 26. septembrini 2018 Nõo vallavalitsuse kantseleis, planeeringumaterjalid avalikustatakse Nõo valla veebilehel.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdajad aadressidelt
* Nõo alevik, Meeri tn 1,
* Õhtu tn 4, Vissi küla;
— rahuldada ja mitterahuldada Hajaasustuse programmi raames esitatud taotlused;
— kooskõlastada vee erikasutusloa taotlus Mosina kinnistul kaldakindlustuse rajamiseks;
— vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ poolt esitatud taotlusele
kooskõlastada:
* Luke külla Lombi kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht,
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* Tõravere alevikku Pärna kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.

Üldküsimustes otsustati

— tunnistada riigihankel „Nõo
valla kruusateede remont“ edukaks AS Eesti Teed poolt esitatud
pakkumus;
— tunnistada riigihankel „Nõo
valla teede pindamine“ edukaks
OÜ Moreen poolt esitatud pakkumus;
— tunnistada edukaks Veho
Eesti Aksiaseltsi poolt tehtud pakkumus sõiduki Citroën Berlingo
PureTech 110 Shine kasutusrendile võtmiseks. Sõidukit kasutatakse
sotsiaalteenuste osutamiseks.

AIRA LAUL
vallasekretär

pane tähele!

meid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta. Eesti
plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on
üks olulisematest andmekogudest,
kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on
lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui
ka riigile. Elukoha registreerimisega
omandab inimene õiguse valida

kodukoha omavalitsuse juhte ning
saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks
vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil.
Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad
maksud tegelikku elukohta ja kohalik
omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid
ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
SISEMINISTEERIUM

Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Nõo Vallavalitsus võttis 27. augusti 2018 korraldusega nr 344 vastu ja
suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva
katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub
13.09–26.09.2018 vallakantseleis. Planeeritava ala pindala on ca 1,6 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja
määrata ehitusõigus tootmis- või ärihoonete püstitamiseks. Planeering on
kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega
saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Täiendav info jäätmejaama telefonil 742 1398 või 524 1544.

Elektroonikajäätmete
kogumine
Nõo Vallavalitsus teatab, et septembri lõpus on võimalik ära anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin,
teler.
Huvilistel palume hiljemalt 23. septembriks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu,
asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Registreerimisaja lõpus anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud suuremale veokile ligipääsetavasse kohta kas ukse või värava juures.
Igapäevaselt saab oma elektroonikajäätmeid viia Tartus Turu tn 49
asuvasse jäätmejaama.

Vallavalitsus ootab 2019. aasta eelarve taotlusi
hiljemalt 15. oktoobriks 2018.
Info tel 745 5002 või e-post pille@nvv.ee

Ohtlike jäätmete kogumisring
laupäeval, 29. septembril
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudelid,
lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike
ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
10.00–10.15
10.25–10.45
11.05–11.20
11.30–11.45
11.55–12.15
12.25–12.45
		
12.50–13.05
		

Nõgiaru raamatukogu juures
Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
Laguja külakeskuse juures
Tamsa bussipeatuse juures
Luke raamatukogu juures
Nõo alevikus vallamaja vastas asuva
jäätmejaama platsil
Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva
pakendikonteineri juures

Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meiliaadressilt merike@nvv.ee

3

NÕO

Nr 8 (249) / september 2018

VALLA LEHT

tasub teada

Nägemine ja
lugemisraskused
Iga õppeaasta algul
toimub meie peas meeletu
virr-varr, mis sunnib suvise
elevuse ja põnevuse tasapisi ümber vahetama uute
teadmiste ja oskuste vastu.
Mõnele meist jääb õpitu
kergelt külge, mõnel jookseb mööda külge maha.
Miks nii?
Pole huvitavamat tegevust kui raamatu lugemine või siis lihtsalt lugemine, sest lugeda võib nii
arvutist kui paberkandjalt. Kuid miskipärast kuuleme, eriti noorte seas
aina enam, et lugemine olevat sunnitud ja igav tegevus, kui just pole
huvitav raamat. Ma ei hakka loetlema tegevusi, mis ei anna võimalust
raamatus huvi tekitada, vaid selgitan, miks võib olla lugemine ebameeldiv ja väsitav.
Lisaks vanemate tähelepanekutele kohtan oma praktikas sageli lapsi ja noori, kes on suunatud kontrolli õpetaja või sotsiaaltöötaja poolt,
kaebusteks funktsionaalse lugemise häired.
Lugemine on aju jaoks väga keeruline protsess, kuna aju tegeleb
mõlema silma pildi kokkusulatamisega ja loob seeläbi lugemiskeskust
läbi sõnamälu. Kui soovid teada, kuidas see protsess käib, keera nüüd
tekst tagurpidi ja jätka lugemist. Kui puudub sõnamälu, kipuvad sarnased tähed segi minema. Sageli on need tähed a, e, n, u, b, d. See, et meie,
täiskasvanud, loeme nüüd aeglasemalt, näitab, et me peame fikseerima,
saamaks aru tähest või tähtede kombinatsioonist, talletame sõna mällu
ning tasapisi kasvab lugemiskiirus.
Loomupäraselt me sünnime pluss-silmadega, mistõttu ei näe imikud lähedale selgelt. Vanuse tõustes, silmamuna kasvamisega, plussitugevus väheneb ja nägemine selgineb. Nii on ka mõistetav, miks mõnikord ilmneb kolmandal eluaastal silmade äravajumine, mis tabab lapsevanemaid šokeerivalt.
Beebid tajuvad värve tuhmimalt, mistõttu on soovitatav soetada
kontrastsete värvitoonidega mänguasju pastelsete toonide asemel. Ja
üks tähelepanek veel: beebisid ei
ole mõistlik hüpitada. See raskendab silmadega fikseerimist ja väsitab silmi.
Mida väiksem on sündides silmade plusstugevus, seda kiiremini
nägemine selgineb ja lapsed hakkavad tundma huvi joonistamise,
värvimise ja muu lähivaates tegevuse vastu, nagu näiteks lugemine.
Siit ka selgitus, miks osad lapsed
suudavad lugeda juba nelja-aastaselt, kuid mõne jaoks valmistab
lugemine raskusi ka kümneselt.
Lugemiskiirus, nõrgem värvitoonide eristamisvõime, hämaras halb nägemisvõime, keskendumisraskused ja liikuvate asjade jälgimisel aeglane reaktsioon (jalgpall, lauatennis, sulgpall, võrkpall jm pallimängud) võivad olla tingitud halvast
nägemisest ja kahe silma koostöö võimetusest.
Nägemine on väga keeruline neuroloogiline protsess, mis saadab
närviimpulsse silmalihastesse. Silmade liikumist mõjutavad jälle optilised klaasid, mis suunavad valguse läbi pupilliava teravanägemise alale ja liigutavad silmi sisse- või väljapoole. Plussklaasid pööravad silmi
väljapoole, miinusklaasid sissepoole. Kui ilmneb, et klaasitugevused
muutuvad sageli, tuleks kindlasti kontrollida silmalihaseid — kas mitte
klaasidest pole tingitud silmalihaste nõrgenemine, mis halvendab pidevalt nägemist.
Nägemise muutust mõjutavad nii kaasasaadud geneetiline pagas
kui ka keskkond. Paraku on nutikeskkond nägemist nõrgendav just seetõttu, et silmad vaatavad ühes asendis liiga pikalt samale kaugusele.
Hoidke käes liikumatult nt kilost pakendit. Esmalt nagu polegi midagi,
kuid mida kauem hoida, seda rohkem tahaks niheleda. Toimub lihase
nõrgenemine. Seetõttu on alati mõistlik sooritada enne mistahes õppetegevus ja seejärel minna nutimaailma. See aitab vältida silmalihaste
nõrgenemisest tulenevat unisust ja keskendumishäireid.
Nägemishäired, mille põhjustajaks on silmaläätse spasm ja kahe silma koostöö nõrkus:
q loeb aeglaselt ja konarlikult,
q lugemisel on tarvis kasutada abivahendit,
q ei mõista loetavat tekst,
q eksib tahvlilt maha kirjutamisel,
q silmade sage pilgutamine, võib ilmneda vesitsus, punetus,
sügelus,
q loeb, vaatab nutiseadet lähemal kui käsivarre pikkus,
q vaatab televiisorit lähedalt (kaugus sõltub TV ekraani suurusest),
q peavalud, eriti kulmude piirkonnas,
q silmade valgustundlikkus,
q väldib hämaras liikumist,
q väldib pallimänge,
q ei meeldi 3D filmid,
q liikuvate objektide jälgimisel silmade väsimus,
q autosõidul iivelduse teke, ei saa autos lugeda,
q keskendumisraskused, sage unistamine,
q unistab, kaotab asju,
q nägemise pidev halvenemine.
Lugemisraskused võivad olla tingitud ka kaasasündinud ajukahjustusest, aga kuna lugemisteema on aina enam fookuses, tuleks tähelepanu pöörata silmade koostöövõime hindamisele, mida on võimalik
täna testida ortoptiliste vahenditega.
Rohkem infot kodulehelt: www.nagemisteraapia.ee
Karmen Johansson
optometrist-nägemisterapeut

Nõo valla püsimajäämise esimest aastapäeva ja Eesti Vabariigi 27. taasiseseisvumispäeva oli Veskijärve äärde tähistama tulnud rahvast üle terve
valla. 3 x foto: LIIA SIREL

Tähtpäevakõnega esines endine Riigikogu liige ja Eesti Rahva Muuseumi
direktor, praegune Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Tõnis Lukas.

Pidupäevakontserdiks tulid lavale Alen Veziko ja tema bänd.

Taasiseseisvuspäeva tähistamine Veskijärve ääres
Hea lugeja!
Alles see oli, kui meie kõikide
meeled olid ärevil ja valla iseseisvuse saatus rippus juuksekarva otsas! Olime siis kui üks mees ühte
jalga astumas. Hing ihkas nii väga
oma elusaatust ise kujundada. Oi kui
paljud noored ja vanad ei pidanud
vaevaks tulla välja rahvahääletusele
või massiüritustele, rääkimata aktiivsest allkirjade kogumise kampaaniast. Kõige aktiivsemad ja südikamad olid ka Toompeal piketeerimas,
seda tõsise eesmärgiga, et anda
märku, kui väga Nõo rahvas oma
nime ja seisust tahab säilitada ja kui
väga on ta valmis ise oma tuleviku
nimel vastutust võtma. Need 2017.
aasta kevad- ja suvekuud olid täis
üleüldist võitlusvaimu ja lootust, et
rahva tahe jääb peale. Ja võit tuli.
Nüüd, kui Nõo vallale nii eluliselt
tähtsa päeva väljakuulutamisest on
möödas üks aasta, ei ole veel võimalik mingeid märgilisi muutusi täheldada. Kas on meil läinud paremini või
halvemini, seda ei saa millegagi kõrvutada. Aga paigalseisu pole kindlasti olnud, kõikides eluvaldkondades
on eelnevaid planeeringuid silmas
pidades edasiliikumine olnud.
On hea kõnekäänd — tark ei torma. Vast selliselt võiks iseloomustada

ka Nõo valla toimimise põhimõtteid.
Järjekindla ja visa, hooliva ja tasakaaluka tegutsemise tulemusena on
paljud esialgu lennukatena tundunud ideed saanud reaalse kuju ja
valla paljud ettevõtted, keskkonnaobjektid ja teed, koolid ja lasteaiad,
spordirajatised jne on saanud värskema näo või on sündinud lausa uusi
rajatisi.
Inimestele on väga tähtis usaldus. Aasta tagasi oma toetust avaldades tulid inimesed välja usus, et
siinne elukvaliteet ei lange, vaid elu
läheb aastatega ikka paremaks ja Nõo
võib oma nime üle jätkuvalt uhkust
tunda. Igapäevaselt oma tööpanust
andes panustavad sellesse ühisesse
tulevikku kõik meie valla inimesed.
Kui sellise energia ja südametulega edasi liigume ja üksteisele oma
tarkuse ja töökusega toeks oleme, siis
jääb Nõo vald alati püsima.
Sünnipäeva on ikka tore pidada.
16. augustil tähistas Nõo vald oma
püsimajäämise esimest aastapäeva
ja ka Eesti Vabariigi 27. taasiseseisvumispäeva.
Veskijärve äärde oli kokku tulnud väga palju rahvast üle terve valla. Paljud noored pered olid tulnud
oma pisipõnnidega. See oli toredaks

peegelduseks, kui palju noort elujõudu on meile peale kasvamas.
Kokkutulnuid tervitas vallavanem Rain Sangernebo, kes toonitas eelmise aasta tõsist tulemust ja
hindas kõrgelt rahva üksmeelt ja kokkuhoidmise tahet.
Tähtpäevakõnega esines endine Riigikogu liige ja Eesti Rahva
Muuseumi direktor, praegune Tartu
Kutsehariduskeskuse direktor Tõnis
Lukas. Eestlaste pikale ja keerulisele
ajaloole põgusa pilgu heitnud, nentis kõneleja, et eelkõige eestlane ise
saab oma ajalugu tõeliselt hinnata ja
kalliks pidada. Ja Eesti riigi kestmajäämine sõltub sellest, kui palju me
eestlastena suudame järjepidevad
olla ja oma riigi väärtusi — haridust,
kultuuri, keelt jne — elus hoida ja
edasi viia. Veendunud optimistina
kuulutas Tõnis Lukas, et tänu meie
ärksamatele ja tulihingelisematele
eestvedajatele saame tähistada kindlasti Eesti 200. aastapäeva ja enamgi.
Riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk on meie kandis
sagedane külaline. Tema seekordses
tervituses kõlasid tunnustavad sõnad
Nõo rahva ühtehoidmise tugevusest
ja üleskutse tihedaks koostööks.
Pidupäevakontserdiks tuli lavale
Alen Veziko ja tema bänd koosseisus

Priit Sootla (klahvpillid), Karl Juhan
Laanesaar (löökpillid), Kristjan Matson (trummid).
Aleni esituses kõlasid paljud
ilusad armastus- ja kodulaulud, mille
vahele laulja põimis ka seiku oma
juhtumistest kodus ja reisidel.
Lauludevalik ja solisti väga soe
suhtlemine sobis vägagi tähtpäeva
tähenduse ja publiku meeleoluga ja
nii pidi ansambel veel mitugi lisapala
esitama.
Suure välitelgi all pakkus Soolo
catering pidulistele kringlit ja torti.
Kaunil ja soojal suveõhtul omade ja sõprade seltsis oli mõnus
juttu puhuda, muidu tuttavatele ja
headele inimestele lihtsalt tere
noogutada. Sest siin laial väljal mõjusidki kõik omamoodi omadena,
oma rahvana, osana suurest perest,
Nõo valla rahvast.
Olla nõokas on uhke ja hää. Nii —
üksteise ligi seistes ja rõõmustades
üheskoos saavutatud edusammude
üle; nii — üksteise kõrval seistes ja
raskustele mitte alla vandudes —
sünnib ime. Selline vägi saadab korda mehetegusid, sellisele väele ei ole
miski võimatu. Hoiame kokku!
Head aastapäeva!

Kes minevikku ei mäleta…
Kõik me teame, kuidas Juhan Liiv selle lause lõpetas: „Kes minevikku ei
mäleta, see elab tulevikuta“.
23. augustil, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval, avati Tallinnas Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaal.
Kõndides Maarjamäel läbi musta koridori, mille seintele on kirjutatud ohvrite nimed, valdas sügav kurbus ja must masendus hinge. Miks küll ometi…
Ja jõudnud koridorist läbi, avanes vaade — justkui koju jõudes — noored
õunapuud ja taamal puude varjus paistvad majad. Me elame veel!
Üks osa memoriaali külgseinast oli kaetud mesilastega ja otsekui lohutuseks leidsin seinale kirjutatuna oma lemmikautori Juhan Liivi sõnad:
Ja langevad teele tuhanded
Veel koju jõuavad tuhanded
Ja viivad vaeva ja hoole
Ja lendavad mesipuu poole
Nõo Päevakeskuse rahvaga käis Maarjamäel Krista Kvarnström

Eesti kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel.
Fotod: KRISTA KVARNSTRÖM

MILVI PENSA
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saage tuttavaks!

Nõo Põhikooli uus direktor Ilona Tars
15. augustil k.a asus Nõo Põhikooli direktorina tööle Ilona Tars
(39). Kooli eelmine direktor Rein
Uusmaa töötas Nõo kooli direktorina peaaegu 12 aastat, aga elu
pakkus talle uue väljakutse, mille
mees ka vastu võttis.
Vallaleht kohtus Ilona Tarsiga
enne ametlikku õppeaasta algust
direktori kabinetis.
Kooliruumides askeldasid juba õpetajad ja uue alguse elevust
oli kõikjal tunda.
Ilona Tarsi olemusest õhkus
nooruslikkust ja pealehakkamist,
ka edapidine vestlus kulges avatud ja sõbralikus õhkkonnas.

Nõo Muusikakooli direktor Kätlin Virgo. Foto: MILVI PENSA

Nõo Muusikakooli uus
direktor Kätlin Virgo
Nõo Muusikakool alustab sellel õppeaastal tegevust uue direktori käe all. 22. augustist asus muusikakooli direktorina tööle Kätlin
Virgo (38).
Nõo Muusikakool, mis loodi 1972. aastal, töötas 32 aastat (1972–
2004) Ilmar Oona taktikepi all. 2004. aastast kuni 2018. aasta veebruarini juhtis Nõo Muusikakooli Ailen Soe. Pärast Ailen Soe lahkumist täitis direktori kohusetäitja ülesandeid klaveriõpetaja Margit
Keeman.
Pärit on Kätlin Virgo Pärnumaalt, praegu elab ja töötab ta Tartus.
Ta on lõpetanud Pärnu lastemuusikakooli flöödi erialal.
Kätlin on erialalt muusikaõpetaja, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
ja omab kasvatusteaduste magistrikraadi. Ülikoolis õppides oli tema
lisaerialaks algklasside inglise keele õpetaja. Ülikooli viimasel kursusel töötaski ta Krootuse koolis inglise keele õpetajana.
Veel on ta läbinud 240-tunnise kohustusliku koolituse koolijuhtidele.
Oma töökarjääri alustas ta Tartu Kutsehariduskeskuses, töötades
kaks aastat õpetajana. Kümme aastat töötas ta Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuses koolitusjuhina.
Alates 2013. aastast sai temast ka Tartu Ülikooli akadeemilise
puhkpilliorkestri Popsid dirigent. Pikaajalise staažiga (Popsid loodi
1974. aastal Enno Tubli eestvedamisel — MP) orkestri juhtimist peab
Kätlin väga suureks auks ja ta võtab seda ülesannet täie vastutustunde ja entusiasmiga.
Kätlin ise on orkestriliige olnud 2009. aastast, tema pilliks on
tromboon, mida ta õppis TÜ lisapillina.
Popside ridadesse kuulub peaaegu 60 mängijat, pool koosseisu tegutseb Tallinnas, pool Tartus. Popsidel on väga tihe proovide
ja ringsõitude graafik. Just augustis oli orkestril kontsertreis Horvaatias. Sealne lõunamaa päike on Kätlini palged vägagi pruuniks
maalinud.
Kas nüüd jätab Kätlin Popsid maha? „Ei, ei, seda kohe mitte kindlasti!“ kõlab naerusuiselt tema kategooriline ei-vastus.
Mõte Nõo Muusikakooli juhtima asuda küpses noore naise peas
üpris ootamatult:
„llmselt olid minu tegemised kutsehariduskeskuses ennast ammendanud. Soovisin oma ellu kannapööret, otsisin uut väljakutset.“
Milliste mõtetega tuleb Kätlin Virgo Nõo Muusikakooli etteotsa?
„Usun, et traditsioonilist muusikakooli ülesehitust ei tasu lõhkuda. Pole tarvis uuendusi seal, kus asjad on hästi paigas. Kindlasti on
võimalik huvialaringe ja uusi pille juurde võtta, kui huvilisi leidub.
Usun meie õpetajatesse ja nende pühendumusse ning loodan
meeldivat ja asjalikku koostööd.
Meie lastele tuleb võimaldada tihedat kontsertegevust. See on
lastele parim väljund pillimängu omandamiseks ja muusikalembuse
kasvatamiseks.
Arvan, et muusikakool võiks olla avatud külakeskuse laadne üksus nii lastele kui täiskasvanutele. Kõik head ideed ja ettepanekud
on teretulnud ning ootame julgelt vallainimesi sisse astuma ja läbi
rääkima.“
Ilusat õppeaasta algust Nõo Muusikakooli perele ja edu ning
indu uuele direktorile Kätlin Virgole!
2018./2019. õppeaastat alustab Nõo Muusikakool 82 õpilasega
ja 16 õpetaja/töötajaga.
MILVI PENSA
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Ilona! Palun tutvustage end
meie rahvale!
Olen sündinud ja aastaid elanud Tartus. Lõpetasin Karlova
Gümnaasiumi. Eesti Maaülikoolis
omandasin bakalaureusekraadi
maamajandusliku ettevõtluse ja
finantsjuhtimise alal ja magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse
alal.
Seejärel läbisin Tartu Ülikoolis
täiendõppe raames pedagoogikakursuse ja eripedagoogika täiendusõppeprogrammi.
Mõned kuud tagasi lõpetasin
10 kuud kestnud „Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi“.
Tööalaselt olen tegutsenud
toitlustus- ja haridusvaldkonnas
erinevatel ametipostidel.
Alustasin Tartu Ülikooli erinevates kliinikumides algul arvestaja-laohoidjana, edasi olin köögijuhataja, siis sihtasutuse kommertstoitlustuse juhataja.
Kaksteist aastat töötasin ma
Tartu Emajõe Koolis, kus aastatel
2005–2013 olin söökla juhataja
ja paaril vahepealsel aastal täitsin
lisaks ka personalispetsialisti ülesandeid. Aastatel 2013–2017 olin
ma õpilaskodu juhataja ja paralleelselt majandus- ja haldusküsimuste lahendamisega osalesin ka
õppetöö erinevates töögruppides
ning õpetasin valikained (majandus- ja ettevõtlusõpetus). Kooli
reorganiseerimise tõttu minu töökoht kadus.

Ühe aasta — 2017. juulist kuni
2018. aasta augustini — sain olla
Voore Põhikooli direktor.
Et minu praegune kodu asub
Külitsel ja Voorele käimine oli ajaja teekulukas, siis oli minu Nõkku
kandideerimine perekondlikult
läbi arutatud ja ootuspärane.
Minu valituks tunnistamine annab mulle võimaluse rakendada
olemasolevaid teadmisi ja kogemusi kodule lähedal koolis. Olen
selle võimaluse üle õnnelik, seega
annan endast parima, et Nõo koolil läheks jätkuvalt hästi. Tunnetan
Nõo rahva ootusi nii minule kui
koolile, seega pean veel rohkem
pingutama. Olen kindel, et laiapõhjalisel koostööl saame parimad tulemused hariduses, seega
ootan kõiki koostööle.
Teie kvalifikatsioonis on
veel üks väga spetsiifiline oskus
— punktkirjas õppematerjalide
valmistaja. Kuidas te selle oskuse omandasite?
Minu töö Emajõe koolis majanduse alal oli parasjagu rutiinne.
Juhtkond nägi minus potentsiaali
ja tegi ettepaneku asuda punktkirja alal end kurssi viima ja täiendama. See oli väljakutse ja pakkus
mulle suurt huvi. Nüüdseks olen
kaasautoriks Eesti punktkirja käsiraamatule (2012), olen juhendanud õpetajaid punktkirjas õppematerjalide valmistamisel ning
koordineerinud punktkirjaalaseid
tegevusi. Valmistan punktkirjas
õppematerjale kõigile Eestis elavatele pimedatele õpilastele juba
aastast 2009.
Teie CV-st on võimalik välja
lugeda aktiivset kaasalöömist
mitmes nõukogus.
Ma ei ole sidet Voore kooliga
ja Mustvee vallaga raatsinud veel
kaotada, me alustasime seal paljude toredate algatustega. Olengi
jätkuvalt Voore Aktiviseerimiskeskuse SA nõukogu esimees.
Veel olen 2016. aastast Nõo
Reaalgümnaasiumi hoolekogu liige, kuna siin õpib minu tütar.
Mida te enda kohta veel ütleksite?
Minu kodu asub Külitses, kuhu

Nõo Põhikooli direktor Ilona Tars. Foto: MILVI PENSA

me koos abikaasaga oleme maja
ehitanud. Abikaasa Jaanus on
autoettevõttes keretöödemeister.
Tütar Sara Lota on Nõo Reaalgümnaasiumi 12. klassi õpilane, teine
tütar Elis Riin asub õppima Treffneri gümnaasiumi 10. klassis.
Olen avatud elule ja uutele
väljakutsetele. Väärtustan inimesi
ja haridust ning teen oma tööd
südame ja suure kirega. Pärast põhitööd meeldib mulle väga koos
perega reisida, lugeda, psühholoogiat uurida, ujuda.
Mis tunded teid Nõo kooli
juhina valdavad?
Juht üksinda ei tee midagi,
kõik sünnib meeskonnatöös. Loodan üksteisemõistmisele ja usaldusele. Pigem juba alguses tuua
välja kitsaskohad ja neelata alla
valus tõde, kui jätta asjad vinduma.

Endaga ja oma keskkonnaga
rahulolev õpetaja on see, kes tundi minnes paneb õpilaste silmad
särama ja annab ka impulsi heade
õpitulemuste saavutamiseks. Hea
õpetaja on see, kes motiveerib ka
eneseusu kaotanud õpilase madalseisust välja liikuma.
Tean, et me liigume ka Nõos
ikka ainult edasi. Kõik otsused
võtame vastu kaalutletult ja läbimõeldult. Jonnakust ja visadust,
mitte allaandmist ootaksin ma
meie ühises koostöös.
Kõige tähtsamad on lapsed.
Soovin, et me Nõos üksteist hoiaksime ja et meie lastel oleks siin hea
kasvada ja õppida!

Küsis
MILVI PENSA

Uued õpetajad Nõo Põhikoolis

Eve Aruväli —
saksa keele õpetaja
Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli
saksa filoloogina ja seejärel töötanud Nõo
koolis aastatel 1984–2008. Vahepealsed
10 aastat olin vabakutseline tõlkija, aga
tegelesin ka saksa keele õpetamisega
Puka Keskkoolis, Tartu Veeriku Põhikoolis
ja Otepää Gümnaasiumis. Alates 2016.
aastast töötan ka ERMis giidina.
Nüüd olen jõudnud ringiga Nõo kooli tagasi — jätkan Nõo Põhikoolis ja Nõo
Reaalgümnaasiumis saksa keele õpetajana.

Madli Vares —
pikapäevarühma õpetaja
Alustan oma viimast aastat Tartu Ülikoolis magistriõppes, klassiõpetaja erialal. Oma
kooliteed alustasin Nõo Põhikoolis ning edasi
läksin õppima Tartu Tamme Gümnaasiumisse, humanitaarsuunda. Olen lõpetanud ka
Nõo muusikakooli. Oma hobideks pean eelkõige fotograafiat, kokandust ja aja veetmist
looduses. Eelmisest aastast alustasin oma
praktikat Nõo Põhikoolis ja jätkan sellega ka
sellel aastal. Mõte tulla tagasi kooli, kust ise
alustasin oma õpinguid, on mul olnud pikalt
ning mul on hea meel, et nüüd tekkis selleks
võimalus.

Merilin Rauman —
matemaatikaõpetaja

Olen uuest õppeaastast Nõo Põhikooli matemaatikaõpetaja. Sellel suvel
lõpetasin ma Tartu Ülikooli haridusteaduste eriala, kus õppisin matemaatikaja füüsikaõpetajaks. Sügisest jätkan
oma kooliteed Tartu Ülikooli magistriõppes, kus jätkan matemaatikaõpetajaks õppimisega. Vabal ajal meeldib
mulle väga reisida ning tegeleda spordiga (korvpall on eriti südamelähedane).
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Väsimatu töömesilane Ilme Koplimägi:
„Ihkan vanaemapõlve pidada!“
„Ta läks nüüd pensionile,“ —
kuuleme ikka siin- või sealkandis
ütlemist. Ja siis maname silme ette
mehe või naise, kelle aktiivne töömeheelu on selles maailmas sedapuhku otsa saanud ja kes on otsustanud aja maha võtta ning jääda
väljateenitud vanaduspuhkusele. Päris pensionile jäämine meie kaasaja
võtmes tähendabki juba kõikidest
töökohustustest vabaks võtmist ja
reaalselt koduseks jäämist, sest paraku pole tavaelus sugugi mitte kõik
pensioniealised töötegemisest loobunud.
Kui töökollektiivist lahkub pensionile üks raudvaraliige, kelle töökus
ja säde oli aastaid teistele eeskujuks
ja toeks, siis jääb algul kuidagi vaikseks ja tühjaks, sest sinnamaani oldi
üksteisega harjutud ja kokku kasvatud. Igapäevaaskeldustes aga tulevad peale uued inimesed ja uued
ülesanded, elu läheb edasi nii minejal kui tulijatel.
Kui üks tubli inimene on ühel
kohal töötanud 44 aastat, siis on see
kahtlemata kõva sõna.
Ilme Koplimägi (67) töötas 44
aastat Nõgiaru lasteaias. Sellel suvel
tegi aga üdini rõõmus ja energiline
Ilme tõsise otsuse — „Ma jään pensionile!“
Käed-jalad on Ilmel vägagi terved ja tema töövaprus pole kuhugi
kadunud. Aga tal on neli lapselast vanuses 8–28 aastat. „Millal ma siis veel
vanaemaks olemist saan nautida kui
mitte praegu! Elu ei ole ju igavene.
Ma tahan oma lastelaste jaoks olemas olla ja neid hoida!“ on Ilme oma
vanaemastaatuse üle väga uhke.

Ilumeel ja korraarmastus
on olnud saatjateks eluteel
Ilmega kohtume soojal augustipäeval Nõgiarus. Tema kodu asub
ühes kortermajas. Aga juttu ajame
õdusa lehtla all tema hoolitsetud
aias. Poleks uskunudki, et majade
taga selline väike roheline paradiis
ees ootab.
„Siin oli 11 aastat tagasi meie kartulimaa, millest loobusime. Aednikust
õde oli kujundamisel nõuandja. Kõik
ilupõõsad istutasime ühekorraga,
neid on praegu 36, lisaks veel marjapõõsad. Elektrivarustusega aiamaja
ja lehtla ehitasid poeg ja elukaaslane.“ Läheduses on varjualusega kiik,
kasvuhoones paistavad kurgid-tomatid. Kõrgel lilleklumbil toretsevad
astrid jt lilled, murul laiutab pinnakatteroos. Kõikjal on näha perenaise
hoolitsevat kätt ja ilumeelt.
„Ruttan aeda esimese hommikukohviga ja veedan peaaegu kogu
päeva siin,“ ei varjagi Ilme ise oma
aiakiindumust.

Nõgiaru lasteaed on olnud
teiseks koduks
Aga juttu ajame eelkõige tema
pikast tööperioodist Nõgiaru lasteaias. Kuidas ta küll nii kaua ühe koha
peal suutis püsida?
„Olin siis 23-aastane, kui Nõgiarru tulin, see oli 1974. aastal. Tööle
sain lasteaeda. Minust sai koristaja,
pesumasinist, kütja. Ajad olid siis
teised. Lasteaias töötas tollal ka öörühm. Vett soojendasin gaasi peal.
Pesu pesin Rigaga, talveperioodil ja
vihmade aegu viisin pesu pööningule kuivama. See redelil ronimine
kaussidega oli ikka paras turnimine.
Reedeti saunapäevadel käisin
saunas pesu keetmas. Tervelt 30 aastat oli seda pesupesemist!
Paralleelselt olin ka kütja ametis.

Ilme Koplimägi. Foto: MILVI PENSA
Majas oli viis ahju. Ühes kütteperioodis kulus keskeltläbi 10 tonni briketti.
Hommikuks kütsin maja soojaks ja
siis tõin veel ka õhtusele vahetusele
küttematerjali valmis.
Koristustöid oli erinevaid. Suur
mässamine oli akendega: tagavaraaknad vedasin kevadel pööningule,
sügisel tarisin jälle alla. Siis ei tahtnud nad enam kuidagi tagasi mahtuda ja ma tagusin neid haamriga mis
hirmus!“ naerab Ilme nüüd tollaseid
aegu taga.
Kui mõelda, kuidas see väike ja
õbluke naine kõiki neid meie praeguse aja mõistes raskeid töid pidi
tegema, siis seda rohkem peab tema
töökust ja vastupidamist imetlema.
Eks ta püüdis ikka pere ja laste
nimel, et puudust majas ei oleks.
„Ma pole kunagi tööd kartnud.
Ma ei kujutagi ennast ilma tööta ette,
kogu aeg on vaja midagi toimetada,“
ei anna Ilme endale tegelikult siiamaani armu. Kui räägime selle aasta
sügisandidest, siis on tal juba 30 purki kurke sisse tehtud, moosid, mahlad
pealekauba.
„Kuidas ma jätan marjad põõsasse või kuhu ma kurgiämbri panen?!“
on Ilme ikka perele mõeldes tagavarasid keetnud-vaaritanud.

Nõgiaru on
südame külge kasvanud
Ilme vaatab oma lasteaia-perioodi peale tagasi suures tänutundes ja
vaimustuses.
„Aastatega on majas kapitaalselt
muutunud ja sellised tööd on ammu
unustusse jäänud.
Hiljem sai minust sõimerühma
kasvataja abi. Kahel viimasel aastal
olin ühele poisipõnnile tugiisikuks,
temast hakkasin pärast isegi puudust
tundma — nii läks see laps hinge.“
Ilmel on omal käel väike statistiline ülevaade koostatud, kellega ta
nende 44 aasta vältel on koos töötanud: 25 kasvatajat, 8 kokka, 4 õpetajaabi, neli direktorit.
„Aastaid tagasi, kui Nõgiarus veel

kontserditutvustus
Ka sel aastal tasub muusikasõpradel rõõmustada, sest taamal
paistab 1. oktoober, mil leiab aset
rahvusvaheline muusikapäev. Selle
raames korraldab Eesti Muusikanõukogu alates 2013. aastast suurejoonelist muusikaprogrammi, mis laiub
üle terve Eesti, kuid murrab ka riigipiiridest välja. Kavasse kuulub 171
tasuta kontserti, mis jõuavad meieni
tavapärastes kontserdikohtades, kuid
võivad üllatada ka raudteejaamas,

autoesindustes, kaubanduskeskustes
ning miks mitte ka tanklates.
Muusikapäeva
põhiprogrammile lisanduvad ka kontserdid, kus
esinevad lapsed ja noored, kes on
EV100 projekti „Igal lapsel oma pill“
läbi endale kingituseks saanud uue
instrumendi. Sellest tulenevalt kutsume teid kõiki 1. oktoobril kell 16.00
Nõo Muusikakooli, kus esinevad
muusikakooli õpilased, Nõo Reaalgümnaasiumi ning Nõo Põhikooli

kontor asus, oli siin aktiivne kultuuritegevus. Ma laulsin ansamblites ja tegin kaasa liikumisrühmas, Ene Mölter
saatis meid siis klaveril.
13 aasta jooksul viisin lasteaias
läbi käelisi tegevusi. Ja näitemängukavades olen alati mingit rolli etendanud ja küll rebast, harakat, Punamütsikest jne mänginud,“ naerab
Ilme oma näitlejaks olemise üle.
Ilme sõnade järgi on lasteaia kollektiiv olnud tema jaoks tõeline pere
ja tugi.
„Ja kui palju oleme me viimastel
aastatel saanud koos väljasõitudel
käia, seda tänu direktori eestvedamisele. Sellel suvel käisime näiteks
Riias,“ on Ilmel veel siiani reisivaimustus hinges.
Nagu eespool öeldud, võttis
Ilme oma otsuse — pensionile jääda — vastu teadlikult. Ta kinnitab, et
mingeid sisevõitlusi ja süümekaid ta
ei tunne.
„Mingi eluetapp saab alati otsa.
Ma ei kurvasta, et ma hommikuti
enam tööle ei pea minema. Kodus
on alati midagi teha. Minu esimeses
ja kolmandas klassis käivad lapselapsed võivad nüüd rahumeeli koolivaheaegadel vanaema teeneid kasutada!“ naerab nooruslik vanaema.
Ilme pühendumusest töörindel
me juba kuulsime. See, et Nõgiaru
on talle armsaks saanud, et siinsed
inimesed, head sõbrad ja tuttavad on
pikki aastaid üksteise kõrval toimetanud, lähedaseks saanud ja kokku
kasvanud, on Ilme jaoks nii iseenesestmõistetavaks saanud, et ta ei kujuta ettegi, et ta peaks kuhugi mujale
minema.
„Mingil ajaperioodil, kui räägiti,
et lapsi on vähe ja võib-olla tuleb lasteaed sulgeda, siis olime väga ärevad
— kuhu me küll läheme? Siit ise ära
minna pole ma kunagi tahtnud,“ ütleb Ilme vägagi tõsisel ilmel.

Tööarmastus saab alguse
lapsepõlvest
Tegelikult on Ilme pärit hoopis

persoon
Vastseliinast 5-lapselisest perest, kus
oli 4 õde ja üks vend. Ilme vanemad
ja vend on juba maamullas.
Elvas elav õde Ilse (69), Põlvas
Leili (62) ja Räpinas elav Lea (55) ning
Ilme ise saavad oma peredega üpris
sageli kokku ja siis on oi kui palju pajatada ja sekka ka laulu-tantsu.
See, et temast tubli tööinimene
sai, on kindlasti koduse kasvatuse
vili, arvab ta ise.
„Pidin juba 6-aastase tirtsuna
hakkama karjas käima. No ega see
mullegi meeldinud, kui varahommikul pidin tõusma ja minema — aga
käsk oli käsk.“
Koolis käis ta Meremäe koolis.
Edasi õppis ta Luua metsanduskoolis
ja seejärel asus tööle Sõpruse kolhoosi Võrumaal metsaarvestajana.
Ilme abiellus 1971. aastal, poeg
Margus sündis 1971. aastal. Nõgiarru
kolisid nad 1974. aastal. Poeg Marek
sündis 1975. aastal.
42-aastaselt jäi Ilme leseks.
24 aastat tagasi tuli tema ellu
Raivo (52), põline Nõgiaru mees.
„On väga turvaline tunne, kui su
kõrval on mõistev, tore, tasakaalukas
inimene,“ iseloomustab Ilme oma
praegust kaasat ja hindab väga ka
tema pealehakkamist ehitustöödes.
Aias on nad kõik ehitised koos Marekiga püsti pannud.
Ilme enda kõik püüdlused ja rabelemised on olnud ikka pere heaolu
ja lastele paremate võimaluste loomise nimel. Sest kõikide nende paljude lisatööde, ka peetide ja loomade kasvatamisest saadud lisakopika
näol oli võimalik veidigi paremat elu
võimaldada.
Ilme praegune elukorraldus ei
lase tal sugugi igavust tunda.
Poegade peredega on Ilmel väga
hea läbisaamine ja emasüda rõõmustab, et neil hästi läheb.
Poeg Margus elab Tallinnas,
tal on neli tütart. Ta on koloneli auastmes ja töötab Kaitseväe Peastaabis.
Poeg Marek elab siinsamas Nõgiaru külje all omas majas, mille ta
vanast taluhoonest renoveeris. Tema
töötab Tartu vanglas, samuti tema
elukaaslane Kristina.
„Jah, võib küll öelda — ma olen
oma eluga väga rahul ja õnnelik!“
kinnitab Ilme. „Nüüd vaatad tagasi
elatud aastatele — justnagu laviin
oleks üle käinud! On saabunud aeg
nautida teineteise seltsi, vaikust ja
rahu,“ mõtiskleb jutukaaslane.
„Ja mis võib veel emasüdamele
rohkem rõõmu teha, kui et tema lastel läheb hästi. Ja ma saan nüüd pühendada end sellele, mis mind ennast
paelub — aiandusele, loodusele.
Ma jumaldan neid igaõhtuseid
jalutuskäike Solbale oma kassi Rolfi
seltsis, mil saan imetleda vapustavaid loojangupilte!“
Oleme selle põgusa jutuajamise
väga emotsionaalselt lõpule viinud.
Kui palju eredaid mälestusi, häid
ja kalleid inimesi, kurvemaid ja lõbusamaid seiku põimis minu särav ja
väga hoolitsetud välimusega jutukaaslane oma vestlusesse.
Ühtedele inimestele on antud
rohkem särada kui teistele, mõtisklesin kõrval. Kellel on rohkem visadust
ja hingejõudu, kes ei põlga töötegemist ja ruttab appi hädasolijale, see
vaatab ise ka maailma avatuma ja
sõbralikuma pilguga ja tema sisemine kiirgus levib ümberolijatele.
Aitäh Ilmele selle väärika tööpanuse eest ja nooruslikku vananemist!
MILVI PENSA
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Nõo Põhikoolis

Õuesõppepäeval „Ohutult suvele vastu“ 31. mail Meeri seltsimaja juures

Turvaliselt ja head
tehes seitsmendast
kaheksandasse klassi
Seitsmenda klassi lõpetasime lõbusalt ning kasulikult
Meeri Seltsimaja juures, kus meil möödus kaks toredat päeva. Kõigepealt toimus meil 31. mail õuesõppepäev „Ohutult
suvele vastu“. Alustasime väikese jalgrattamatkaga Meerile,
kus meid ootasid toetavad koolitajad Maanteeametist ja Nõo
päästeseltsist. Osavust saime treenida ja näidata jalgratta vigurrajal. Päästeseltsi vabatahtlikud rääkisid meile tuleohutusest. Saime ka ise panna selga tuletõrjujate riided ja harjutada
tulekustuti kasutamist ning seda, kuidas toimida näiteks siis,
kui pannil on süttinud õli või põlevad kaaslase riided. Meile
räägiti veekogude ääres käitumisest ning sellest, kuidas aidata uppumisohtu sattunud inimest. Samuti saime palju teada
autoga liiklemise turvalisusest. Tegime ise näitlikult läbi avariiolukordi, et õigesti kasutada turvavööd ja peatuge ning olla
liikluses teadlikud. Õppisime ohutust läbi põnevate tegevuste,
mille vahele mahtus ka palli- ja malemängu. Päev lõppes autasustamise ja kringlisöömisega. See õpetlik päev sai meil
teoks tänu meie lapsevanematele Külli Rüütlile ja Anneli Saarojale Meeri Seltsimajast, kes kogu ürituse korraldasid ja meid
lahkesti vastu võtsid.
Koos klassijuhatajatega otsustasime juba eelmise õppeaasta alguses, et proovime aasta jooksul, kui hea on siis ikka
head teha. Jõulude ajal kogusime kingiraha hoopis annetusteks ja toetasime Tartu Koduta Loomade Varjupaika, kus käisime ise ka kingitust üle andmas. Kui oli arutelu, et mida meie
saaksime riigile juubeliaastal kinkida, leidsime, et kui kingime
oma koolile, kingime oma vallale, siis on see ju kingitus ka
riigile. Jaanuaris kinkisime koolile ja oma õpetajatele kolimisteenuse paketi ning aitasime kolida uude renoveeritud koolimajja. Kevadesse oli meil plaanitud talgupäev meie vallas.
Tänuks lahkele seltsimaja pererahvale otsustasime selle päeva Meeril teha. Nii matkasimegi 11. juunil kooli juurest Meeri Seltsimaja juurde. Rääkisime, laulsime, sõime maasikaid ja
korjasime prügist puhtaks kaseallee-äärsed teeservad. Kõige
rohkem oli prügi muidugi kahjuks Nõo alevi tänavate ääres.
Aitasime seltsimaja kuuseheki heina seest välja ja rohitud
kraami vedasime Meeri talli hobustele. Talli tegemisi ja hobuseid tutvustasid ning ratsutamist demonstreerisid klassikaaslased Rebeka ja Kaija. Talgupäeva lõpetas aasta kokkuvõtete
tegemine ja ühine piknik vanematega.
Täname veelkord seltsimaja pererahvast koostöö ja kahe
toreda päeva eest suve hakul. Suvi on nüüd ohutult möödas ja
läheme uuele õppeaastale vastu. Seitsmendas klassis oli hea
head teha ja seda tunnet ei taha me endale ka kaheksandas
keelata. Mõtteid juba on.
Nõo Põhikooli 8. klass

Nõo muusikakooli, gümnaasiumi ja põhikooli noored toovad
rahvusvahelise muusikapäeva puhul muusika Nõkku kõlama
noored oma uute pillidega. Kontsert
on kõigile tasuta.
Rahvusvahelise muusikapäeva
juured ulatuvad 1975. aastasse, kui
tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president ning legendaarne
viiuldaja Yehudi Menuhin algatas
mõtte, et pühendada aastas üks päev
täielikult muusikale. Selle idee eesmärgiks oli ühendada inimesi erinevatest kultuuridest ja sotsiaalmajanduslikest kihtidest, sest muusikal pole

eritingimusi, et inimesi kõnetada.
Muusikapäeva kulminatsiooniks
on õhtune gala Tallinna Lennujaamas, kus Eesti Kultuurkapital ja Eesti
Muusikanõukogu tunnustavad oma
ala tublimaid muusikategelasi. Tseremoonia on vaadatav otseülekandena, mida vahendab ETV.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/
Ragne Toompere
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EELK Nõo koguduses

Torma puhkpilliorkester koos oma dirigendi Kristi Talistuga (ees paremalt teine) Hans Wühneri päeval esinemas. Foto: Madis Kanarbik

Nõo koguduse suvi
EELK Nõo koguduse suvi oli, nagu ikka, sündmusterohke. Vaatamata
ebatavaliselt kuivale ja palavale ilmale sai kõik plaanitu Jumala abiga kenasti
teoks. Kõigest huvitavast kõnelda läheks pikale ja seepärast valisin tutvustamiseks välja mõned suuremad ettevõtmised.
Üks juunikuu tähtsamaid sündmusi koguduse jaoks oli Eesti lipu sünnipäev, mida tähistati koos Nõo koolide, vallavalitsuse ja -volikogu liikmete
ning Nõo kihelkonna rahvaga juba viiendat aastat järjest. Nagu ikka, liikus
meeleolukas lippudega rongkäik kooli juurest kirikuaeda, kus selle võttis
lauluga vastu Nõo kiriku meesansambel. Koosviibijaid tervitasid õp Mart
Jaanson, Nõo vallavolikogu esimees Krista Kvarnström, Nõo Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja, EELK Otepää koguduse diakon Marko Tiirmaa
ning — esimest korda ürituse ajaloos! — õpilaste esindaja. Seejärel siirduti
kirikusse, kus Nõo kiriku meesansambel laulis veel mõned laulud ning laulja
ja helilooja Tõnis Mägi pidas päevakohase kõne. Ilm oli ilus ja tunne südames
ülev.
19. juunist 18. augustini osales meie kogudus ka sel aastal „Teeliste kirikute“ projektis, hoides teisipäevast laupäevani kirikuuksi lahti. Südamlik
tänu kõigile kirikuvalvajaile! Ehk kogesid meie keskaegse kiriku külastajad
midagi erilist, mis toob neid kunagi tagasi Nõkku või, veelgi parem, juhatab
Jumala juurde!
1. juulil peeti Nõo kalmistul iga-aastast surnuaiapüha. Jahe, siiski õnneks
sademeteta ilm ei näinud inimesi heidutavat ning koos õp Jaansoni ja Tartu vaskpillikvartetiga kogeti head jumalateenistuslikku osadust. Surnuaiapühaks olid ilusti korda tehtud ka meie koguduse tuntud õpetajate Martin Lipu ja Aleksander Kruusi ning kunagise kiriku eestseisja Hans Wühneri
perekonna hauad. Suur tänu toimekaile vabatahtlikele!
15. juuli peajumalateenistuseks oli välja kuulutatud leeri mälestuspäev.
Õnnistuse said 14 inimest, kellest ühel täitus leeriõnnistamisest tänavu
65 aastat, ühel 62 aastat, kolmel 60 aastat, kahel 25 aastat, kahel 20 aastat
ja viiel 10 aastat.
23.–24. juulil võttis kogudus ette bussiekskursiooni EELK Tartu praostkonna põhjapoolsetesse kogudustesse. Külastati Kursi, Äksi, Maarja-Magdaleena, Palamuse, Jõgeva, Laiuse, Torma, Avinurme, Lohusuu, Mustvee,
Kodavere, Alatskivi ja Vara kirikuid. Esimesel ekskursioonipäeval peeti südamlik palvus koos Nõo koguduse selle aasta eestpalvekogudusega MaarjaMagdaleenas. Sealne kogudus pakkus meie 22-liikmelisele reisiseltskonnale
maitsva lõunasöögi. Ööbiti Torma kiriklas, kus koguduse õpetaja Mehis Pupart oskas kohalikust ajaloost palju huvitavat jutustada.
25. juulil algasid proovid uue koguperenäidendiga „Kabeli juures kummitab“, mille on Eesti Kirjandusmuuseumi Nõo-muistandite põhjal kirja
pannud meie koguduse liige Juhani Püttsepp. Näidendi lavastas Juhani
koos Elva koguduse liikme Kristiina Lõhmusega, osalisteks EELK Nõo ja Elva
koguduste liikmed, Peedu kooli, Tartu Waldorfkooli ja Elva Murumuna lasteaia lapsed ning Elva vabatahtliku tuletõrjeühingu vetelpäästegrupi „Märjad
Käpad“ liikmed eesotsas njuufaundlandi koera Eikega. Näidendit etendati
Nõo kiriku lõunaukse ees 6. ja 7. augustil ja ühtekokku vaatas etendusi üle
300 inimese.
6.–11. augustini pidas meie kogudus traditsioonilist kuulutusnädalat.
Toimus neli palvust/jumalateenistust ja kaks kontserti. Külas olid õp Patrik
Göransson Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusest, õp Aivo Prükk koos koguduseliikmetega Maarja-Magdaleena kogudusest ja piiskop Tiit Salumäe koos
abikaasaga Haapsalust. Kahjuks ei saanud tulla Vormsi koguduse õpetaja
Ants Rajando, kuid selle asemel toimus meeleolukas Vormsi-õhtu: meie koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik kõneles Vormsi saare ajaloost ja
tänapäevast ning kokkutulnud laulsid õp Jaansoni juhtimisel Vormsilt pärit
rahvakoraale. Koguduse nimepäeval 10. augustil toimus armulauaga jumalateenistus, laulis Nõo kiriku meesansambel. Sel kuulutusnädalal rõõmustasid publikut ka orelikunstnik Marju Riisikamp soolokontserdiga ning sopran
Ludmilla Kõrts ja orelikunstnik Kadri Ploompuu lauludest ja orelipaladest
kombineeritud kavaga. Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul kõlas mõlemal
kontserdil üksnes eesti muusika. Meie koguduse muusikutest esinesid kuulutusnädalal Katre Kruuse laulu ja orelimänguga ning Margit Keeman, kes
saatis orelil nimepäeva jumalateenistust. Loomulikult kuulus kuulutusnädala õhtute kavva ka kirikukohv, mis võimaldas külalistega paremini tuttavaks
saada ja kirikuaias augustiõhtuid nautida. Eriti meeldejääv oli meie koguduse liikme Anne-Ly Juhkami valmistatud koguduse nimepäeva tort, mida
kaunistas suhkruvaabast kirikufoto.
12. augustil toimus juba kaheksandat korda Hans Wühneri päev. Kell
11.00 alanud peajumalateenistusel meenutas Hans Wühnerit jutluses
õp Jaanson. Kell 14.00 aga algas Keeri külas Kuusikute taluõuel rahvapidu,
mille muutis eriti meeleolukaks Torma puhkpilliorkester eesotsas dirigent ja
klarnetist Kristi Talistuga. Esinesid aga ka Nõo kiriku meesansambel ja Meeri
seltsimaja naisansambel Elurõõm. Õp Jaanson pidas päevakohase kõne ja
eesti pillikooride ühe alusepanija, Torma mehe Adam Jakobsoni raamatust
„Talurahva südamerõõmust“ (1857) luges katkendi Ingmar Laasimer. Loomulikult pakuti maitsvat kalasuppi, mille olid valmistanud meie koguduse
liikmed Anne ja Jaan Saal, ning võileibu, mille autoreiks olid Meeri seltsimaja
naisringi Elurõõm liikmed. Esimest korda olid Keeril külas ka Hans Wühneri
pikaaegse tööpiirkonna Tarvastu kihelkonna esindajad. Päev lõppes kell 17,
mil Nõo kiriku meesansambli laulu toel süüdati küünlad Hans Wühneri perekonna haual Nõo kalmistul. Suur tänu perekond Kuusikule ja kõigile teistele,
kes on aidanud Hans Wühneri pärandit säilitada ja tutvustada!
Nagu lubatud, said eespool välja toodud vaid lõppeva kogudusesuve
suuremad üritused. Siiski on sama tähtsad igapühapäevased jumalateenistused ning läbi suve siin-seal toimunud piiblitunnid ja palvused, sest need
loovad vormi, millele on eluteel hea toetuda.
Mart Jaanson
Koguduse õpetaja

Madelini tantsijad Portugalis

Madelin käis Portugalis Europeade festivalil
2018. aasta suvel toimus 55. rahvusvaheline Europeade festival Viseu
linnas Portugalis. Tänu Eesti Europeade Komiteele oli ka Nõo naisrühmal
Madelinil võimalus sellel osaleda.
Europeade on Euroopa suurim igal
aastal erinevas riigis toimuv festival,
mis ühendab riike, rahvuseid, inimesi
läbi rahvalaulude-tantsude-muusika
ja rahvariiete.
Kuigi festival Portugalis Viseus
toimus 25.–29. juulil, kujunes meie
50-liikmelisele
bussiseltskonnale
Eestist see 18-päevaseks seikluseks
läbi Euroopa. Bussiseltskonda kuulusid Nõo naisrühm Madelin, Saaremaa
naisrühm Sõlus, Vormsi segarühm
ja Pärnumaa folkloorirühm Krõõt ja
Kraaded. Bussiseltskond sulandus
juba reisi alguses ja kogu reis kulges
üksmeelselt ning sõbralikult.
Europeade festival algas kohalike ava-tervitusõhtuga osalejatele.

Järgmisel päeval oli meie bussiseltskonnal lõuna ajal tänavaesinemine
Viseu vanalinnas ja õhtul festivali
avakontsert, kus esinesid Eesti naisrühmad. Kontsert algas kell 9, et ilm
osalejatele liiga ei teeks. Kuna bussiga Portugali sõitmine oli ajaliselt
väga pikk, siis enamik Eesti rühmasid
olid saabunud Viseusse lennukiga.
Kontserdid toimusid kohalikul staadionil (Fontelo Municipal Stadium).
Naisrühmasid oli väljakul kuus. Esineti staadionile paigutatud lavadel.
Naisrühmade üldtants väljakul oli
Aveli Asperi seatud „Löss“, muusikaga saatis Eesti folkbänd Pillikud.
Publiku vastuvõtt tantsule oli soe ja
sõbralik.
Kuna järgmine päev oli meil
vaba, siis saime võimaluse külastada
Portot, jalutada sealses vanalinnas,
mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, külastada katedraale

ja kohvikuid. Saime nautida rannamõnusid Atlandi ookeani ääres, mille hiiglaslikud lained olid aukartust
äratavad, ja päikesemõnusid said
mitmed veel järgmisel päevalgi tohterdada. Õhtul oli Europeade vokaalmuusika kontsert. Laupäeva hommikupoolikul olid kõikide rühmade
esindajad kutsutud pidulikule grupijuhtide vastuvõtule, millega kaasnes ka kingitseremoonia korraldajatele. Kella neljast algas Europeade
rongkäik, mis seekord ei olnud väga
pikk, kuid et keegi üle ei kuumeneks,
pakuti pidevalt tee ääres joogivett.
Õhtu lõppes Europeade balliga/simmaniga osalejatele Viseu Cathedral
Churchyardi väljakul. Pühapäeval oli
osalejatele oikumeeniline jumalateenistus ja lõppkontsert, kus esinesid Eesti segarühmad tantsuga
„Tantsuhoos“. Lõppkontserdil anti
sümboolselt üle Europeade korral-

damine järgmisel aastal Saksamaale
Frankenbergi linnale. Europeade
lõpus said kõik osalejad staadionile
joosta, koos tantsida ja lustida, et
uuel 2019. aasta suvel juba taas kohtuda.
(Täispikka reisikirja saab lugeda
aadressil: https://tantsuryhm-madelin.weebly.com/2018---europeade-viseus-portugalis.html)
Naisrahvatantsurühm Madelin
alustab hooaega 10. septembrist
esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega 19.30 Nõo kultuurimajas. Ootame
meiega ühinema rahvatantsuhuvilisi
naisi. Lisainfo tel 5664 1305.

MARGE ALTIN
Madelini
tantsija

Kogupereetendus „Kabeli juures kummitab“ Nõo kirikuaias
Kuulutusenädala raames mängiti 6.–7. augustil Nõo kirikuaias kogupereetendust „Kabeli juures kummitab“. Mõlemal korral valitses soe
suveõhtu ja vaatajaid oli kogunenud
150 inimese kandis.
Võib küll öelda, et suvelavastuste
etendamine on Nõo kogudusele traditsiooniks saanud. Juba 2009. aasta
juulis etendus kohalike pärimuslugude põhjal meie teeneka kodu-uurija
Agnes-Asta Marandi poolt näidendiks kirjutatud „Keiser Nõos“, mida
toodi vaatajate ette mitmel korral ka
järgnevatel aastatel. Näitlejateks olid
tookord Nõo koguduse, Nõo ja Puhja
valla elanikud.
2013. aasta suvel etendas Nõo
koguduse näitetrupp näidendit „Metsast leitud kirik“ ja selle autoriks oli
Nõo-kandi pärimuslugudest ainest
ammutanud kirjanik ja koguduse liige Juhani Püttsepp.
Mõlemad tükid pälvisid vaatajate sooja vastuvõtu ja nii oli igati
ootuspärane, et ka sellel suvel tuldi
heameelega uut etendust jälgima.
Näidend „Kabeli juures kummitab“ valmis Juhani Püttsepa ja Elva
koguduse pühapäevakooli õpetaja
Kristiina Lõhmuse koostööna ja see
põhines traditsiooniliselt kodukandi
pärimuslugude väljasõelumisel Eesti
Rahvaluule arhiivist.
Etenduse ise võis tinglikult jagada kolmeks pildiks, kus põhitegelased lapsed puutusid kokku kolme
erineva müstilise nähtusega. Igas
pildis oli oma üllatuse- ja teadmatusemoment, mis aga pereema ja külatarga Eedi selgituste ja maailmatunnetuste läbi tõid lastele kergenduse
ja teadmise. Teksti oli väga oskuslikult põimitud palju elutarkusi, mida
vaatajana oli hea ära tunda.
Näitetrupp oli igati tasemel —

mängisid Juhani Püttsepa ja Kristiina
Lõhmuse lapsed, Kristiina ise oli ema
rollis, Juhani aga jutuvestja rollis.
Veel peab ära märkima külatarka Eedit ja kolmandas pildis ka
mõisahärra Knorringut, keda väga
loomutruult kehastas Stefan Groote,
andes oma diktsioonile saksapärast
aktsenti. Tegelikult ongi Stefan Saksamaalt pärit, elab aga juba aastaid
oma perega Eestis ja on Elva koguduses organist.
Muusikaliseks kujundajaks oli
kirikuõpetaja Mart Jaanson. Rahvale
jagati enne etendust välja laululehed
ja nii oli ka publikul võimalik paljudes
lauludes kaasa laulda, millega enamik rahvast heal meelel ühines.
Kindlasti oli kõigil vaatajatel
ootusärevus suur, et kuidas on lugu
siis kummitusega. Siin oli aga väga
lihtne selgitus. Kui hirmujuttude
põhjal oli levinud arvamus, et kabelis
käib üks must tont kummitamas, siis
tegelikkuses käis vanahärra Knorringu haual tema ustav koer peremeest
taga igatsemas. Väga inimlik ja liigutav stseen. Siin oli suure näitlejatöö
taga newfoundlandi tõugu vetelpäästekoer Eike ja tema perenaine
Hiie Paas. Süsimust Eike oli tõeline
kummitus, kes lummas oma välimuse ja väga sõbralike silmadega ja
kellele vaatajad pärast etendust tulid
pai tegema.
Kogudus ise tänab ürituse kordamineku eest Jürgen Lõhmust,
Nõo vallavalitsust, Elva vabatahtliku
tuletõrjeühingu vetelepäästegruppi
„Märjad Käpad“.
Aitäh koguduse rahvale, et nad
on järjepidevuse nimel vaeva näinud
ja rahvale järjekordse ilusa elamuse
kinkisid!
MILVI PENSA

Hetked etenduse „Kabeli juures kummitab“ peaproovilt. Alumisel fotol
kõige ees süsimust vetelpäästekoer Eike — tõeline kummitus, kellele
vaatajad pärast etendust tulid pai tegema. 2 x foto: MARKO HÕRAK
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Kingime Eestile juubeliks 100 000 uut geenidoonorit
Aprillis 2018 algas Sotsiaalministeeriumi algatusel ja riikliku
rahastusega uute geenidoonorite
kaasamine Eesti geenivaramusse.
Tervise Arengu Instituudi ja Tartu
Ülikooli Eesti geenivaramu koostöös on kavas 2018. aasta jooksul
koguda täiendavalt 100 000 inimese vereproovid, millest eraldatakse
DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk koostatakse
personaalsed geenikaardid. Varem
geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs
tehtud ning geenivaramu on alustanud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmisega
selleks soovi avaldanud inimestele.
Ka uutele liitujatele on kavas välja
töötada geneetiliste riskide raportid ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks läbi meditsiinisüsteemi.

Kes koguvad andmeid?
Vereproovide kogumine (6 ml
veeniverd) toimub suuremates
haiglates (Tartu Ülikooli Kliinikum,
Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna
Keskhaigla, Kuressaare, Läänemaa,
Rakvere, Viljandi ja Pärnu Haiglad)
ning SYNLABi verevõtupunktides
üle Eesti.
Geenivaramuga liitumine on
tasuta ja aega vere loovutamiseks
eelnevalt broneerida ei ole tarvis.

Kes võivad saada
geenidoonoriks?
Geenidoonoriks võivad saada
vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole
varem liitunud geenivaramuga.
Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on

VALLA LEHT

NÕO HAMBARAVI
q Hammaste ravi, proteesimine ja kirurgia.
q Alla 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa.
q Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid)
haigekassa soodustus 260 € proteesitöödelt.
q Täiskasvanutele soodustused kliendikaardiga.

eelnev informeeritud nõusoleku
vormi digiallkirjastamine, mida
saab teha kasutades ID-kaarti või
mobiil-ID keskkonnas www.geenidoonor.ee.

dr Kauts, dr Tull, dr Laaniste

Miks on vaja geenivaramut laiendada?

Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega
on varasemal andmete kogumise
perioodil (2002–2011) liitunud
52 000 eestimaalast, ehk 5% Eesti
täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas on täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega
linkimise teel. Välja on töötatud
meetodid terviseriskide paremaks
ennustamiseks, et edaspidi saaks
geneetilist informatsiooni arvesse

võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu loodud biopank on suurim
Eestis ja üks edukamaid Euroopas.
Selle laiendamine võimaldab suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku
andmebaasina kui ka geeniinfol
põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.
Lisainfo: www.geenidoonor.ee
Eesti Geenivaramu

Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.
– Perejuuksur

– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine

E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Kinkekaardid

OÜ ESTEST PR

ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti
väljastamine.
Korstnapühkijal oma redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Üürin möbleeritud
1- või 2-toalise korteri Nõo Kivilinnas.
Info tel 5648 5386.

15. septembril kell 11.00

VVV FOTOKONKURSS
„MÄRKA MIND“

õppepäev Seened
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kutsub seeni õppima
15. septembril kell 11.00 Vitipallu. Korjame metsas seeni, kohapeal
mükoloog, kes õpetab ja aitab liike määrata.
Kogunemine kell 10.45 Kärneri-Peedu teeristis Mahlamäel, Elvas.
Sealt sõidame juhendamisel edasi matka alguspunkti.
Selga ilmale vastavad riided ning kaasa korv ja seenenuga.
Jalga soovitame panna kummikud.
Juhendab mükoloog Kadri Pärtel. Retke kestus ~3 tundi.
Vajalik eelregistreerimine triinu@vvvs.ee või tel 525 4172 (Triinu).
www.vvvs.ee

Õppepäev on tasuta.

Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja VVV SA.

VVV SA matkasarja

Tähtaeg 1. oktoober 2018
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid
elus või eluta looduse elemente. Oluline on, et see, mida pildistad,
nõuab eraldi märkamist või sellel on eriline saamislugu.
OSALEDA võivad kõik lastest täiskasvanuteni!
FOTOD saad saata internetis.

Õunamahla
pressimine
Nõos.

Liiter 0.40 €
Tel 5686 0688, 5373 8564
veinitalu@gmail.com

Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Info telefonil 525 4172 või triinu@vvvs.ee
Fotokonkursi läbiviimist toetavad Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Loodusajakiri MTÜ, ajakiri Minu Maailm, Photopoint fotokursus,
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

neljas matk EV 100
29. septembril kell 11.00

Toimub jalgrattamatk Luke piirkonnas.
Teada saab põnevaid lugusid Luke piirkonnast, loodusest,
jalgratastest ja sügisestest rahvakalendripäevadest.
Osalejatele üllatused. Neljal matkal käinute autasustamine!

Kogunemine Luke Mõisa parklas. Kestvus 3 h.
Pähe kindlasti kiivrid! Helkurvest soovituslik.
Registreeri kindlasti matkale: triinu@vvvs.ee, tel 525 4172.
Matk on tasuta! Info: www.vvvs.ee
Matkasarja matkad on kingitus Eesti Vabariik 100. sünnipäevaks ja viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga. Karastusjoogiga toetab A. Le Coq.

LASTE SÜNNIPÄEVAD
VAPRAMÄE LOODUSMAJAS
Tule lapse sünnipäeva pidama
VAPRAMÄE LOODUSMAJJA.
Loodusmajas saab rentida kahte eraldi ruumi.
Sobib kuni 30-le inimesele.
q Mängude ruumis saab teha võistlusi loomamängudes, õppida loomahääli,
mängida põrandamängu ja palju muud.
q Õppeklassis saab uurida loodust tööstusmikroskoobi all ja teha liivamaale.

Loodusmaja ruumi broneerimiseks kirjuta triinu@vvvs.ee või
helista tel 525 4172. Hind: 60.- eurot (rendiaeg 3 tundi, ei sisalda
teenindamist, toitu ega lisategevuste läbiviimist).
Soovi korral aitame peo sisustada tegevustega ruumis või õues.
www.vapramaja.ee

Ostame virnastatud võsa
ja raiejäätmeid
üle kogu Lõuna-Eesti.
Lisaks oleme huvitatud
saetööstuse jääkidest
(pinnud, saepuru, höövlilaast,
puukoor, klotsid).
Tel 512 8315.
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Naisrahvatantsurühm

Tähetar

alustas uut hooaega
4. septembril.
Soovijad võivad liituda!
Tunnid toimuvad:

T ja N
kell 18.30–20.30
Nõo kultuurimajas

(Voika 23, Nõo alevik)

Oodatud on kõik
rahvatantsuhuvilised
naised!
Lisainfo tel 5557 1684.
Kohtumiseni tunnis!

Nõo PäevakeskuseS

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
T, 11. sept kl 14.00
P, 16. sept kl 11.00
K, 19. sept kl 12.00
R, 21. sept kl 12.00
R, 21. sept kl 19.30
P, 23. sept kl 11.00
P, 30. sept kl 11.00
P, 30. sept kl 13.00
P, 7. okt kl 11.00
E, 8. okt kl 11.00
P, 14. okt kl 11.00
		
K, 17. okt kl 12.00
R, 19. okt kl 12.00
R, 19. okt kl 19.30

Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

15. septembril kell 9.00

LÄHME SIBULATEE
KOHVIKUTE PÄEVALE

Nõo Põhikool kutsub — tule meie

Mihklipäeva laadale!

Sügiskuu viimasel neljapäeval, 27. septembril peame Nõo
Põhikooli aulas Mihklipäeva laata, kus õpilased müüvad
koduseid küpsetisi, aiasaadusi, hoidiseid ja käsitööd.
Ootame kõiki huvilisi laadale, kus on sularaha eest võimalik
õpilastelt soetada head-paremat, annetada kassi- ja koeratoitu
loomade varjupaigale ning näha meie koolielu.

18. septembril kell 13.00 TAGASIVAADE SUVELE
26. septembril kell 9.00 LÄHME RABAMATKALE
2. oktoobril kell 13.00 FILMIPÄEV
12. oktoobril kell 18.00 „SEE KÕIK ON TEMA“
Rakvere Teater Rannu Rahvamajas
Tel 745 5134, 5804 9730.

Laat on spetsiaalselt vallarahvale avatud kell 10–11,
kooliõpilastele vahetundides alates kell 9.00.
Sissepääs laadale Nõo Põhikooli peauksest,
laada leiab üles suunaviitade järgi.

Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570;
e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30,
alates 06.09.18 ka neljapäeval kl 16.00–18.00

EELK Nõo koguduse

sügisene leerikursus

algab pühapäeval, 30. septembril kell 13.00

kiriku käärkambris. Edasised tundide toimumisajad lepitakse
kokku ühiselt. Oodatud on nii noored kui ka vanad!
Info koguduse õpetajalt (5661 1443, mart.jaanson@eelk.ee)

Anne-Ly Koogikoda
(Anikrus OÜ)
Magusad tordid-koogid
Väikekoogid ja muffinid
Söödavad tordipildid

Arveldamine: arve alusel ülekandega ja sularahas
Magusanumber 5662 7335, e-post anikrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

http://annelykoogikoda.weebly.com/

NÕO

VALLA LEHT

MOOTORSÕIDUKIJUHIKOOLITUS
1. oktoobril algab tasuta koolitus väärikatele.
Osalema oodatakse vähemalt 60aastaseid
iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on
B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend.
Koolitusel osalemiseks tuleb kirjutada aadressil
Elvauhing@gmail.com või helistada numbrile 5346 5450
hiljemalt 21. septembril.
Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline
osa kestab kuus akadeemilist tundi. Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks akadeemilist tundi. Sõiduõppes
pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile ning soovi korral
läbitakse koos spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms.
Õppesõidu saab kokku leppida teooriakoolitusel ja need viiakse läbi
koolitusele järgnevatel päevadel.

Kohtumiseni 1. oktoobril teooriatunnis
kell 10.00–17.00
Elva linnaraamatukogu kaminasaalis
aadressil Tartu mnt 3, Elva linn.

Ära unusta eelnevalt registreeruda!

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

q Magusad ja soolased kringlid
q Magusad tordid ja võileivatordid
q Prinditud suhkrupildid
Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@neti.ee, Paju 11, Nõo alev

https://pajupagar.wixsite.com/pajupagar
pajupagar
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