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Valguse festival — #teemenõovalgeks
Oktoobrikuu teisel laupäeval
Nõo inimesi ja külalisi rõõmustanud Valguse festival sai sel aastal
uue lähenemise — oma kodu ja
kogukonna toredaid paiku oodati valgusega värvima igaüht.
Varasemalt oli valgusepidu külastajatega kohtunud Tõraveres,
Luke mõisapargis ja Nõo alevikus, kuid järjekorras seitsmes
sündmus laiutas mitmes kohas
korraga.
Kuidas sündisid seekordsed
ideed käis vallaleht uurimas festivali peakorraldajalt Jaan Ulstilt.
Selle aasta sündmus sai
teistsuguse lähenemise, tutvusta seda.
Festival valis sel aastal kogukonna kaasamise formaadi, et
luua sündmus, kus nii osalejad
kui ka külastajad oleksid võimalikult hajutatud. See oli vajalik,
et COVID-19 kiirelt muutuv olukord Eestis sündmuse toimumist
ei ohustaks.
Sel aastal kohtusid festivalil valgus, kogukonna inimeste kodud, avalik ruum ja Jaan
Kaplinski luule — kuidas tekkis idee?
Soov oli inimesi kutsuda kodust välja, diivanilt püsti, ühele
toredale õhtusele jalutuskäigule. Mul on väga hea meel,
et nii palju rahvast tuli kaasa
oma kodu kaunistamise ideega! Avalik ruum oli heaks suunanäitajaks. Ma loodan, et Jaan
Kaplinski luuletekstid tekitasid
uusi mõtteid ja ideid, mida enda
eludega seostada. Luule paneb
seisatama ja justkui peeglisse
vaatama. Väärtustena tõusid sel
aastal fookusesse ühistegemine,
oma kodu märkamine uue nurga alt ja mõttemaailma selgus.
Iseenda läbivalgustamine puhastab!
Millisele rännakule sel korral vaatajad viisid?
Pikale, tõeliselt valgusrohkele ja mõtlikule rännakule. Ennast
registreerunud majapidamised
olid nii mõnusal kaugusel üksteisest, põnev oli tundma õppida Nõo valla erinevaid nägusid.
Kas oled saanud ka tagasiside — kes olid festivali külalised ja kuidas on olnud külaliste tunnetus, mis tegi kõige
enam hingele pai?
Kuna festivali ala oli väga
lai: Järiste veinitalust Luke mõisapargi, Luke küla, Voika küla,
Meeri küla, Nõo alevikuni, siis
oli keeruline haarata külastajate hulka, kes sündmusest osa
said. Nii palju kui ma osalejate
ja külastajatega suhtlesin, oli ta-

gasiside väga hea. Nõo kirik oli
väga uhke! Tagasiside on alati
oodatud: info@valgusefestival.
ee . Hea oleks kuulda, mida külastajad arvasid.
Kuidas Nõo kogukond kaasa tuli valgustama oma kodu
ja aeda, milline oli osalejate
tagasiside?
Nõo valla kodusid registreerus üle 20. Lukel korraldas sündmuse Martin Lillevere. Tundus,
et tema valgusmängust sai osa
terve küla. Tubli saavutus! Lisaks
valgustasime Nõo muusikakooli,
Nõo kirikut, Nõo koole ja kultuurimaja. Osalejatel silmad särasid.
Registreerujad said stardipaketi
kasti õueküünaldega, mis andsid palju ideid ja hoogu, et kodu
uhkelt valgustada. Mulle juba
räägiti ideedest, mida järgmisel
aastal teisiti ja paremini teha 😊
Millised olid takistused ja
mis üllatas?
Festivali korraldamine on
pikk protsess, mis kestab terve
aasta. Keeruliseks tegi pidev
kunstiliste plaanide ümber mängimine. Samas on hea meel, et
festival on leidnud uue formaadi! Positiivselt üllatas kogukonna kiire kaasatulek. Üldine hoiak
oli, et festival ei tohi ära jääda.
Vot see on juba nõoka jõud!
Kuidas edasi, kas on tekkinud uueks aastaks mõtteid,
kas jätkate kogukonna kaasamisega?
Kindlasti jätkame kogukonna kaasamisega. Nõo pole veel
kunagi nii valgustatud olnud,
kui sel sügisõhtul. Põnev oleks
otsida hübriidversiooni, kus on
kaasatud Nõo inimesed ja samas
luua lavastatud ala muusika,
tantsu ja valgusega. Kas poleks
ilus kui igas koduaia väravas kasvõi üks õueküünal põleks? Juba
sel aastal osales peresid, kes ei
registreerunud, kuid toetasid
sündmust. Aitäh teile!
Ma loodan, et festivali fännid märkasid Valguse festivali
uut logo. Uue kontseptsiooni
autoriks on Wulcan Creative
meeskond. Töötasime logo
arendamisega terve suve. Uues
kontseptsioonis on ühendatud
taevakehad, tehnika ja valgusmaastik. Visuali uuendamine on
üks sammudest, et olla valmis
aastaks 2024, mil Nõo vald kannab Euroopa kultuuripealinna
tiitlit koos teiste Lõuna–Eesti
omavalitsustega.
Samal nädalavahetusel pidas Nõo sõprusomavalitsus
Viitasaari vald Soomes oma
valguse pidu „Valon Viitasaari“,

Nõo kiriku esisel platsil sai lummava valgusevärvi sees tutvuda ka Tartu 2024 stendide infoga. Foto: MANA KAASIK

Valguse ja pimeduse maagia kohtumas Lukel. Foto: MARTIN LILLEVERE

mis valmis koostöös Jyväskylä City of Light
sündmusega.
Luke küla mänguväljakul toimus perepäev, mis libises õhtusesse valgusmängu.
Küsisime Martin Lilleverelt, kuidas läks päeva korraldamine.
Martin Lillevere: „Luke valgusmängu
idee sündis nädal enne ürituse toimumist.
Olime mõnel korral sõpradega taskulampidega pimedas oma lõbuks šõud teinud ning
nüüd mõtlesime, et korraldame perepäeva
ja õhtul teeme ka valguse mängu. Alguses
me ei teadnud, et sündmus langeb samale
päevale Nõo vallas toimuva Valguse festivaliga.
Meie korraldatud üritusel esinesid laululapsed, toimusid erinevad meisterdamise
töötoad, mängiti viktoriini, pakuti pann-

Valgussündmus „Valon Viitasaari“, pildil valgustatud pöördsild.
Foto: Viitasaaren kaupunki

kooke jne, tegevusi jagus nii väikestele kui
suurtele, läbi päeva kõlas muusika. Eriti populaarseks osutusid helkurite ja küünlalaternate valmistamise töötoad.
Kuna meil oli sündmuse korraldamiseks
aega kõigest nädal, siis läks ettevalmistusega väga kiireks, aga tänu Jaan Ulsti abile ja
toetusele saime oma valgusemängu teha
uhkema kui julgesime loota. Hubasust pakkus 70 tulelõõmas õueküünalt, mis rõõmustas külastajaid.
Õhtu jooksul käis ca 120 inimest ning
päeval umbes 50 külastajat, nii Lukelt kui
kaugemalt. Valgusõhtu Lukel kestis kella
22.30-ni, kostus muusika ja kuna oli välja
kuulutatud ka disko, siis tantsiti mõnuga.
Planeerime juba aastavahetuse pidu
Lukel, nii nagu see kunagi varasemalt on olnud. Kõik, kes soovivad meie tegevusi toetada, leidke meid üles Facebookist.“

„Valgus ei saagi vanaks“
Valgus ei saagi vanaks
valgus on ikka uus
valgus on see mis paistab
kaugel tunneli suus
Valgus on jaaniuss rohus
valgus on küünal käes
valgus on see mis paistab
siis kui ta aeg on käes
Valgus on vahel ainult
tilluke valge täpp
valgus on valguse poole
teerada näitav näpp
/Jaan Kaplinski/
(NVL)
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valimiste info

Valimistulemused
Nõo vallas
17. oktoobril toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Nõo valla valimistulemused seisuga 18.10.2021 on järgmised:
Nõo vallavolikogu valimistel osales (sh väljaspool valda hääletanud) 2278 inimest, valimisaktiivsus oli 66,5%. Pabersedeliga anti
1082 ja elektrooniliselt 1196 häält. Kehtivaid hääli oli kokku 2270.
Valimiskünnise ehk 5% piiri täitsid järgmised nimekirjad:
Valimisliit HEA VALIK — 1130 häält ehk
49.8%
Valimisliit „Ühtne Nõo vald“ — 814 häält ehk 35.9%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond — 174 häält ehk 7.7%
Eesti Reformierakond — 122 häält ehk 5.4%.
Valimiskünnist ei ületanud Erakond Eesti 200 — 30 häält
ehk 1.3%.
Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Valimisliit HEA VALIK
Valimisliit „Ühtne Nõo vald“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

8 (53.3%)
6 (40.0%)
1 (6.7%)

Valimistulemuste väljakuulutamine viibis, kuna Riigikohus vaatas läbi esitatud kaebusi, mis puudutavad üleriigilisi
valimistulemusi. Nõo valla valimiskomisjon võib alles pärast
riigikohtu lõplike otsuste tegemist Nõo valla volikogu liikmed,
asendusliikmed ja lisamandaadid registreerida. Seejärel kutsub
valimiskomisjoni esimees seitsme päeva jooksul kokku uue volikogu. Esimesel istungil valitakse volikogu esimees ja aseesimees
ning kuulatakse ära senise vallavalitsuse lahkumispalve. Esimesele
istungile teisi teemasid ei saa suunata. Teised otsused tehakse juba
järgnevatel istungitel. Kui volikogu on valinud vallavanema, saab
vallavanem õiguse moodustada uus vallavalitsus – täitevorgan.
Volikogu kinnitab uue valitsuse, kuni selle hetkeni täidab valitsuse
ülesandeid senine vallavalitsuse koosseis.
AIRA LAUL
Nõo valla valimiskomisjoni
esimees

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest oktoobrikuul
Vallavalitsus korraldas oktoobrikuus kokku viis istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaaltöö valdkonnas
otsustati

— muuta Nõo Vallavalitsuse
30.12.2019 määrust nr 9 „Nõo valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“, lisades uue toetuseliigina küttetoetuse.

Haridusküsimustes
otsustati

— kinnitada
* Nõgiaru lasteaia hoolekogu
koosseis,
* Nõo lasteaed Krõll hoolekogu
koosseis,
* Nõo Põhikooli hoolekogu
koosseis,
* Nõo Spordikooli hoolekogu
koosseis;
— kooskõlastada Nõo lasteaia
Krõll töötajate koosseis;
— eraldada MTÜ-le Guerrilla
Kunstide Trupp projektitoetust „Valguse festival 2021“ alal valgus- ja
helitehniliste lahenduste teostamiseks.

Finantsküsimustes
otsustati

— eraldada Nõo valla 2021.
aasta eelarve reservfondist
* 4661 eurot tänavavalgustuse
kapitalikulude suurendamiseks —
Meeri külas Mõisa teel tänavavalgustuse rajamine,
* 10 965 eurot haljastuse kapi-

talikulude suurendamiseks — Luke
mõisapargis asuvate kärnerimaja ja
paviljoni korrastamiseks.

Ehitusküsimustes otsustati

— anda ehitusluba
* Nõo alevikus Veski tn 32 asuvale katastriüksusele kaksikelamu
püstitamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 29 asuvale katastriüksusele ridaelamu
püstitamiseks,
* Luke külas asuvale Mõisa
puurkaev katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist ehituslubade andmisel;
— anda kasutusluba
* Meeri külas asuvale Rõõmu
katastriüksusele püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Meeri külas asuvale Männi
katastriüksusele rajatud tuletõrje
veehoidlale kasutamiseks veehoidlana ja tuletõrje veevõtukoha kuivhüdrandile kasutamise otstarbega
tuletõrje veevõtukoht, sealhulgas
hüdrant,
— anda projekteerimistingimused
* Luke külas asuvale Pargiveere katastriüksusele üksikelamu
projekteerimiseks. Mitte algatada
keskkonnamõju, kuna tegevusega
ei kaasne olulist keskkonnamõju
ja kavandatav tegevus ei halvenda
olemasolevat keskkonda;

Alates järgmise aasta 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet tegema AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security
ning ühe kojukande hind muutub ligi 20 protsenti soodsamaks.
Sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuhi Regina Maslova sõnul puudutab see muudatus ligi 5500 ameti klienti, kellele pension, toetus
või hüvitis koju tuuakse.
Hea uudis on see, et pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hind
muutub 1.40 eurot soodsamaks. Kui täna tuleb pensioni koju toomise eest
maksta 8.10, siis järgmise aasta 1. veebruarist maksab koju toomine 6.70 eurot.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusega piirkondades ning kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta. Pensioni või toetuse kojukande tellimiseks tuleb esitada avaldus, mille leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Avalduse esitamiseks võib pöörduda ka vallavalitsuse sotsiaalosakonna
poole.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

VEAPARANDUS JA VABANDUS
Eelmises vallalehes valgustasime Unipiha külas Kivila talus
toimetava Illar Käsperi tegemisi maakivi töötlemise valdkonnas.
Ekslikul kombel sai firma nimi valesti kirja.
Ettevõtte õige nimi on Kiviaeg OÜ.

— määrata
* Nõo alevikus asuva Meegleri
katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu elluviimise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed,
* Vissi külas asuvatele Kingu,
Vahe ja Lohu kinnistute detailplaneeringu elluviimise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed,
* Tõravere alevikus asuva Tamme–Voika jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed:
- Tõravere alevik, Tamme-Voika,
sihtotstarve maatulundusmaa,
- Tõravere alevik, Tõravere jalgtee lõik 2, sihtotstarve 100% transpordimaa,
- Tõravere alevik, Tõravere jalgtee lõik 3, sihtotstarve 100% transpordimaa,
* Tõravere alevikus asuva Nuia
katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed:
- Tõravere alevik, Nuia, sihtotstarve maatulundusmaa,
- Tõravere alevik, Tõravere jalgtee lõik 1, sihtotstarve transpordimaa,
- Tõravere alevik, Tõravere jalgtee lõik 4, sihtotstarve transpordimaa;

tevõtteid. Et järsult kasvanud elektriarved
rahakotile ootamatult suureks koormaks ei
osutuks, toetab riik olukorra leevendamiseks
kõiki elektritarbijaid läbi võrguteenuse kulu
osalise katmise,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

COVID–19 vaktsiini tõhustusdoosi tuleks teha ennekõike
vanemaealistele ja hooldekodude elanikele

Pensionide, toetuse ja hüvitiste kojukanne muutub
soodsamaks

Maaküsimustes otsustati

— seada sundvaldus
* AS Emajõe Veevärk kasuks
avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku
talumise kohustuse kehtestamiseks
Nõo alevikus asuvale Liivaoru tänava kinnisasjale,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks
Nõgiaru külas asuvale Nõgiaru vahetee kinnisasjale,
* tehnorajatise ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil
kasutamiseks sidevarustuse tagamise eesmärgil;
— algatada Tamsa külas asuva
Riivesemetsa katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Jätta
Tamsa külas asuva Riivesemetsa
katastriüksuse detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Üldküsimustes otsustati

— täiendada Nõo valla hankeplaani 2021. aastaks.
Hankeplaani lisatakse Luke
raamatukogu hoones I korruse korterite ehitamine (lihthange) ja Nõo
Veskijärve parkla rajamine (lihthange);
— muuta Nõo Vallavalitsuse
ja AS EVIKO vahel 25. mail 2021 sõlmitud hankelepingu „Nõo Põhikooli
I korruse rekonstrueerimine Info- ja
Teabekeskuseks“ üleandmise tähtaega, uus tähtaeg on 30. november 2021. Lisatöödest tuleneb ka
lepingu maksumuse muutus, mille
maht koos käibemaksuga on 8,67 %
ehitustööde hankelepingu algsest
maksumusest.

AIRA LAUL
vallasekretär

Riik toetab kõiki tarbijaid elektriarvete tasumisel

uudised ja teated
Sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis endiselt, et tõhustusdoose tuleks teha eeskätt vanemaealistele ja hooldekodude elanikele. Vajadusel võib tõhustusdoosi teha
esmasest kuurist kuue kuu möödumisel ka teistele üle 18-aastastele inimestele.
„Kõige enam vajavad tõhustusdoosi jätkuvalt vanemaealised ja hoolekandeasutuste elanikud, kelle puhul võib immuunsuse nõrgenemine põhjustada rasket haigestumist,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni
liige, kaasprofessor Marje Oona. „Epidemioloogilise olukorra kiire halvenemise tõttu vaatasime senised seisukohad üle. Eksperdid leiavad, et praeguses olukorras võib tõhustusdoose võimaldada kõigile täisealistele vähemalt
kuue kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist.“
Ekspertide hinnangul tuleb kaasuvate riskifaktoriteta 18-65-aastaste täiskasvanute COVID-19 tõhustusdoosiga vaktsineerimisel arvestada, et tõhustusdoosi hilisemal manustamisel püsib immuunsus paremini.
Infot vaktsineerimise võimaluste kohta saab veebilehelt www.vaktsineeri.
ee ja riigi infotelefonilt 1247.

— kooskõlastada
* Keeri külla Kase kinnistule rajatava puurkaevu asukoht vastavalt
Balti Puurkaev OÜ poolt esitatud
puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele,
* osaühingu Nõo Lihatööstus
keskkonnaloa taotlus;
— mitte kooskõlastada Balti
Puurkaev OÜ puurkaevu asukoha
kooskõlastamise taotlust Nõgiaru
külas Paju tee 6 kinnistule.
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Valitsus kinnitas elektrihinna tõusu
tõttu välja töötatud toetuse põhimõtted,
millega leevendatakse poole aasta vältel
hinnatõusu mõju kõigile tarbijatele.
„Elektrihinna tõus puudutab paratamatult meid kõiki, nii kodutarbijaid kui ka et-

Tarbijatele kompenseeritakse võrguteenuse tasust 50 protsenti ning soodustus kehtib oktoobrist märtsini tarbitud
elektri kohta.
„Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad ise
omalt poolt midagi tegema ega kuskile pöörduma, oktoobrikuu elektriarve laekub teenusepakkujatelt kõigile juba poole väiksema
võrguteenuse tasuga,“ selgitas minister Aas.
Jaotusvõrguettevõtjatele kompenseerib
pool võrguteenuse tasudest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Riigieelarvest kulub
selleks hinnanguliselt üle 88 miljoni euro.

planeeringuteade
Nõo Vallavalitsus algatas 18.10.2021 korraldusega nr 502 Nõo
vallas Tamsa külas asuva Riivesemetsa katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeritava ala pindala on ca 12,64 ha
ja see on hoonestamata. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksus jagamine ja kolmele krundile ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise
otsusega on võimalik tutvuda Nõo valla dokumendiregistris.

JÄÄTMEJAAM
Selli tn 19, Tartu, avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Selli tn 19 asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo valla
elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plas�,
pakendijäätmeid, töötlemata puitu, teks�il.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu:
biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),
ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t),
bioloogiliselt mi�elagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t)
eternii� (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

Minister märkis, et praeguses globaalse
energiakriisi olukorras pole hindade vähendamiseks väga häid kiireid lahendusi. „Eksperdid väidavad, et olukord peaks stabiliseeruma kevadel, seni saame tegeleda nii-öelda
tulekahju kustutamisega. Pikemas perspektiivis peame selliste olukordade vältimiseks
jätkama jõuliselt kohapealse taastuvenergia
tootmise arendamisega, et tulevikus ei peaks
enam kasutama kalleid fossiilseid kütuseid,“
ütles Aas.
Energiahindade tõusu mõjude leevendamiseks töötas Rahandusministeerium lisaks
välja ka toetuse vähemkindlustatud leibkondadele elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete
tasumiseks.
MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Tõravere lasteaed Tõruke otsib oma meeskonda
rõõmsameelset ja lastesõbralikku

ÕPETAJA ABI
(1,0 kohta).

CV ja avaldus saata
hiljemalt 19. november 2021
e-postiga toruke@nvv.ee. Info: 5646 0534.
Nõo vallavalitsuse telefoninumbrid

(vastuvõtt toimub ainult eelneval
kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga)
Kantselei
Vallavanem
Vallasekretär
Sekretär-registripidaja
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaaltööspetsialist
Lastekaitsespetsialist
Avalike suhete spetsialist
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja
Keskkonnaspetsialist
Ehitusspetsialist
Arenguspetsialist
Maaspetsialist
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Finantsjuht
Finantsosakond

745 5108
503 8082
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004
742 6144
745 5005
745 5332
745 5332
745 5504
745 5434
745 5434
748 0639
745 5002
745 5360,

513 9123

505 6439
513 9123
505 6437
525 8716
5341 5700
5191 4119
505 1067
5343 3648
534 05828
533 24845
524 2627
513 9146
745 5003

Vallavalitsuse üldmeilid: vald@nvv.ee või kantselei@nvv.ee
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Nõo Kivilinna platsi ümberehitus
toob väljakule ringliikluse

VALLA LEHT

14. november on

isadepäev

Naerulind
Isa tõstab õhku mind,
olen tema naerulind.
Naeran salud kajama,
metsa valud ajan ma,
naeran tuppa päikese,
unest venna väikese.
/Erika Esop/

Uuenduskuuri saava Kivilinna platsi rekonstrueerimistööd olid oktoobrikuus täies hoos. Foto: SVEN TARTO

Kivilinna platsi rekonstrueerimistööd veel käivad, kuid vallalehe toimetus käis asja uurimas juba nüüd.
Augustikuus algasid Nõo alevikus keskväljaku rekonstrueerimise esimesed ehitustööd ning septembris lisandus töödesse ka uus projekt, mille järgselt valmib aasta lõpul rannahalli ja katlamaja juurde viiv Voika tänava haru.
Uut ilmet saamas keskväljakul on märgata korrastatud tänavaid, rajatud
on parkimisalasid ja jalgteid. Juba on paigas istepingid ja prügikastid, samuti on rajatud kõrghaljastus. Kevadist õiteilu hakkavad pingil puhkajatele
pakkuma neli Rudolfi nimelist iluõunapuud, sügisel toovad Fastigiata pihlapuud marjapuna ja erilisust loob punane tammepuu.
Kui varem oli autotee koormus koondunud väljaku ühele küljele, siis
nüüd on siin ringliiklus ja turvalised rajad jalakäijatele. Autojuhtidel tasub
pidada meeles, et asutakse õuealal.
Õhtustele jalutajatele näitab kodutee kätte tänavavalaternate valgus ja
eriti rõõmsaks teeb, et väljaku keskmes jätkab kasvamist kuusk, mis on olnud aastaid Nõo valla jõulupuu.
Kui koroonaviiruse olukord riigis võimaldab, siis 28. novembril on toimumas Nõo Kivilinna keskväljakul advendiküünla süütamine ja kohalike käsitöömeistrite toodangut pakkuv jõululaat (vt reklaam lk 8). See saab olema
esimene sündmus uuenenud ja selleks hetkeks lõpuni valmis saanud keskväljakul.
Lastevanemate autode jaoks on rajatud lastaia aia äärde, rannahalli
poolsesse ossa 20-kohaline parkla ja selle juures asuvast väravast viib uus
jalgtee lasteaiani. Uues avaras parklas on võimalik parkida auto selliselt, et
puudub vajadus tee ületamiseks ja saab kohe astuda kõnniteele ning lasteaia värav on ka väga lähedal.

Pildi joonistas Emily (6) Nõo lasteaiast Krõll Tõrukeste rühmast.

uudised pildis

Väljakul liikujate turvalisuse eest on hoolt kandnud Krõllipere

Nõo lasteaed Krõll on osalemas juba mitmendat aastat helkuripuu kampaanias. Kui varem riputasid lapsed helkurid keskväljakul kasvava kuuse külge, siis sellel aastal sai helkuripuust helkuriaed. Kampaania mõte on jäänud
samaks: kellel on helkur üle, saab selle aia külge riputada. Kellel on see väike
elupäästja puudu, saab selle kaasa võtta ning end pimedal ajal nähtavaks
teha.
Helkuriaktsiooniga soovib lasteaed tähelepanu pöörata inimeste ohutule liiklemisele, tuletades meelde helkuri kandmise vajalikkust. On ju helkuri kandmine pimedal ajal jalakäijale kohustuslik nii valgustatud kui valgustamata teel. Projekti eestvedaja oli õpetaja Andra Punt. Hoolime üksteisest
ja oleme nähtavad!

Liiklejate tähelepanu juhtimiseks on paigaldatud märk, mis annab teada
liikluskorralduse muudatusest. 2 x foto: LIIA SIREL
Vasakult: Mairi Küberson, Hiie Alajõe, Helen Luigla, Heli Leedjärv ja
Tiina Tuuling. Foto: LIIA SIREL
Oktoobrikuu esimesel neljapäeval toimus Nõo kultuurimajas haridustöötajatele pidulik vastuvõtt, kus tänati kõiki õpetajaid nende töö ja panuse
eest ning kuulutati välja Nõo valla aasta õpetaja tiitli saajad.
Nõo valla õpetajate päeva pidulikule vastuvõtule olid kutsutud kõigi
valla haridusasutuste õpetajad, mis oli esmakordne ja millest tõotab kasvada traditsiooniline iga-aastane sündmus.
Läbi põnevate vahelugude said külalised teada, milliseid väärtusi kannavad meie aasta õpetaja laureaadid.

Nii nagu lasteaia lapsed soovivad helkurikampaaniaga jalakäijatele turvalist koju jõudmist, soovib vallalehe toimetus autojuhtidele keskväljakul
liiklusmärkide märkamist ja kehtima hakanud uue ringliiklusega kohanemist.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Helkuriaed tuletab meelde, et tänavatel on helkuri kandmine vajalik.

Tasuta lumetõrje Nõo valla erateedel
Nõo vallavolikogu kehtestas
23.09.2021 määrusega nr 61 Nõo
valla erateedel tasuta lumetõrje
tegemise korra, et luua ühtlastel
alustel käsitletav reeglistik sujuva
talvise teehoolduse tagamiseks
ja võimalike arusaamatuste vältimiseks. Võrreldes varasema ajaga
on regulatsioonis mitmeid olulisi
muudatusi.
Tegemist on Nõo valla elaniku n-ö mugavusteenusega, kus
taotluse alusel osutatakse alalisele elanikule lumetõrjeteenust
erateel, mis viib aastaringselt
kasutatava elamuni. Reguleeritud on olukorrad ja tingimused,
millele tee peab vastama, et seal
oleks võimalik lumetõrjet teostada. Lumetõrjet ei tehta, kui tee
on piiratud väravate või muude
füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega ja juhul, kui
see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku (sealhulgas lumetõrje tegija) vara.
Erateedel võib esineda olukordi,
kus teeservadele on tõstetud kive
või muid takistusi, teeservasid ei
niideta ja need võsastuvad, puuoksi ei kärbita ja need langevad
lumega tee gabariiti selliselt, et
hooldetraktor enam läbi ei mahu.
Tuisuses olukorras võib mõni tee
kiiresti täis tuisata ning pole mõel-

dav, et traktor käiks ühte erateed
iga 15 minuti tagant puhastamas.
Korra kohaselt jääb taotleja kohustuseks takistuste kõrvaldamine või märgistamine, vajaliku
tee gabariidi tagamine ja meetmete rakendamine lumetuisust
tekkinud tuisuvaalude ärahoidmiseks (hekid, tuisuvõrgud).
Lumetõrjet teostatakse üldjuhul koos piirkonna avalikult
kasutatavate teedega või pärast
piirkonna avalike teede lumetõrje
lõpetamist. Konkreetne aeg oleneb enamasti ka piirkonna eripärast, kuid eelkõige on prioriteetne avalikult kasutatavatel teedel
õigeaegselt lumetõrje teostamine.
Lumetõrjet võib teostada ka osaliselt tee nõuetele vastavas lõigus.
Tee mittevastavusest tulenevad
kahjud taotlejale ja tee omanikule
hüvitamisele ei kuulu.
Erateedel
libedusetõrjet,
lume laadimist ja äravedu ei
teostata.
Tasuta lumetõrje saamiseks
tuleb isikul esitada taotlus ühel
korral. Järgnevatel aastatel arvestab vallavalitsus juba esitatud taotlustega, seal hulgas ka juba enne
määruse kehtimist lumetõrjet saanud isikute taotlustega. Isikud, kes
on saanud eelnevatel aastatel ta-

suta lumetõrjet, ei pea uut taotlust
esitama.
Nõue lisada taotlusele esialgu eratee omaniku kirjalik nõusolek tuleb asjaolust, et mõningatel
juhtudel tuleb taotleja elamuni
jõudmiseks ületada ka teistel kinnistutel asuvaid erateelõike, aga
juurdepääsuõigus on reguleerimata. Nõo vallavalitsus ei saa korraldada lumetõrjet teel, mille omanik,
sellest teadlik ei ole ja/või selleks
luba ei ole andnud. Kui varasemalt tasuta tumetõrjet saanud
elanik/kinnistu omanik teab, et
ka tema elamuni jõudmiseks on
vajalik ületada teisel kinnistul
asuvaid erateelõike, tuleb kirjalik nõusolek Nõo vallavalitsusele edastada esimesel võimalusel.
Tasuta lumetõrje jätkumiseks tuleb 1. septembriks 2023
jõuda kinnistuomanikel kokkuleppele servituudi seadmises või
sellele mitte jõudmisel pöörduda kohtusse juurdepääsuõiguse
määramiseks. Nõue juurdepääsu
seaduslikuks reguleerimiseks on
tegelikult ka hoonestatud kinnistu
omanike huvides. See nõue kehtib ka juba varasemalt tasuta
lumetõrjet saanud isikute kohta.
Kui selgub, et taotluse esitanud isik ja/või eratee ei vasta korras sätestatud nõuetele, lõpeta-

takse lumetõrje, teavitades sellest
taotlejat vähemalt 30 päeva ette.
Kui taotleja/kinnistu omanik vahetub ja mingil põhjusel uus taotleja/
kinnistu omanik ei soovi tasuta
lumetõrje jätkamist, on selle teostamine võimalik lõpetada vallavalitsusele esitatud avalduse alusel.

Nõo valla aasta õpetaja laureaadid on:
MAIRI KÜBERSON — aasta põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja
HELI LEEDJÄRV — aasta klassiõpetaja
TIINA TUULING — aasta klassijuhataja
HELEN LUIGLA — aasta tugispetsialist
ANDRA PUNT — aasta lasteaiaõpetaja
HIIE ALAJÕE — aasta lasteaiaõpetaja
MARIS MAASIK — aasta lasteaiaõpetaja
Vallavalitsus andis üle tänukirja pikka aega Nõo Põhikoolis õpetaja ametit pidanud TIINA MIIDOle.
Haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes,
kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on
äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad igapäevaselt
selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja
panus on tunnustamist väärt.

Vallaelanikel, kellel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes
soovivad talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub
Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud
taotlused (vajadusel koos lisatud
nõusolekuga) kas (käsi)posti või eposti (vald@nvv.ee) teel.
Küsimuste tekkimisel võib
pöörduda Nõo vallavalitsuse ehitus- ja majandusosakonda, tel 745
5504, 745 5434, aarne@nvv.ee
või piia@nvv.ee.
Talihooldepiirkonnad on samad kui eelmistel aastatel ning
nendega saab tutvuda Nõo valla
veebilehel. Piirkondades talihooldustööde tegijad selguvad lähiajal
ja avalikustatakse Nõo valla veebilehel.

PIIA RAIG
arenguspetsialist

15.–17. oktoobrini toimus David Otto Wirkhausile pühendatud noorte
puhkpilli- ja löökpillimängijate konkurss, kus Nõo Muusikakooli õpilased esinesid väga edukalt.
Saksofoniõpilane Juhan Ivask (õp. Elle Fuchs) ja löökpilliõpilane Arko
Kotkas (õp. Küllike Männik) saavutasid enda vanuserühmas auhinnalise II koha. Löökpilliõpilane Kirke Marran (õp. Küllike Männik) saavutas oma vanuserühmas I koha. Palju õnne tublidele õpilastele ja nende
õpetajatele! Foto: KÄTLIN VIRGO
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VALLA LEHT

Nõo vald ajapeeglis

Põllumeeste päev Nõo lasteaias (1983. a). Paremal lasteaia juhataja Evi
Hirvesoo. Foto: erakogu

Nõo valla lasteaedade ajaloost
1920. ja 1930. aastatel Nõos lasteaeda ei olnud. Alles pärast sõda tekkis
selle järele vajadus.
Vaadates Eestit tervikuna, siis esimesed lasteaiad loodi 19. sajandi keskpaigas ja seda põhiliselt linnades. Maal lasteaedade vajadust ei tunnetatud,
sest taluperedes elas mitu põlvkonda koos ja lapsed olid hoitud.
Õpetaja Endel Prima tuli 1944. aasta sügisel Nõo MTK õppealajuhatajaks. Korteri sai ta endisse konstaabel Põhjala majja (praegu Oja tn 6). Tema
abikaasa Laine Prima hakkas organiseerima samasse majja lasteaeda. Selle
jaoks saadi kaks tuba ja köök. Juhatajaks määrati Laine Prima. Lapsi oli algul
vähe, kuid aegamööda arv suurenes.
Lasteaed lõpetas tegevuse 1949. aastal. Siis toodi lasteaia ruumidesse
Nõo velsker-ämmaemanda punkt.

Nõgiaru lasteaed

Lasteaed on ehitatud 1957. aastal tüüpprojekti järgi 25-le lapsele. Kuna
Nõos polnud lasteaeda, siis toodi lapsi siia ka Nõost ja Meerilt. Lasteaias tegutses 1988. aastani 2 ööpäevarühma 11 töötajaga, eraldi aia- ja sõimerühm
lastele.
70. aastate keskpaigani magasid lapsed magamiskottides ja villastes
sokkides küttekoldeta rõdul. Kuni ahju ehitamiseni rõdule magati öösiti sõimerühma voodites.
1991. aastast oli 1 liitrühm kuni 18-le lapsele. Kõige lasterikkamal ajal on
olnud 33 ja kõige vähem 10 last. Varem töötas majas ka majandusjuhataja
ja medõde.

Luke lasteaed

Nõo sovhoosi Luke päevakodu avati 1. juulil 1960. aastal. Lasteaed ehitati 25-kohalisena, 10 sõime- ja 15 aiakohta, täituvus oli 23-27 last. Lasteaed
oli avatud suvel 6 päeva nädalas kell 7-20, põllutööaegadel ka pühapäeviti,
talvel jällegi lühendatud tööajaga.
Lasteaial oli oma aiamaa, kus kasvatati maasikaid, tilli, sibulat — lapsed
osalesid aiatöödel.
Mänguasju käidi ostmas Tartus mootorrattaga. Sovhoos võimaldas osta
ka klaveri ja tunnustusena sai juhataja Maie Org 1961. aastal preemiareisi
Moskvasse.
1980ndatel toimusid ümberkorraldused lasteaia olmes: puupliit vahetati gaasipliidi vastu, tualetti toodi vesi, teostati sanitaarremont.
Kolhoosi lagunemisega kaasnes koondamiste laine, mis ei jätnud puudutamata ka lasteaeda. Paljud lapsevanemad jäid töötuks, lapsi tuli lasteaeda järjest vähem, mistõttu muutus lasteaed 1-rühmaliseks. Võideldi püsimajäämise eest.
1995. aasta kevad rõõmustas — hr Väino Illingu abiga leiti Rootsist toetaja. Majas toimus remont: uuendati rühmatoad, pesuruum ja köök. Muretseti automaatpesumasin, elektripliit ja -boiler.
2000. aastast sai juhatajaks Marge Altin ja alguse said uued traditsioonid — matkapäevad, spordipäevad, külaskäigud tantsumemm Helju Mikkeli
juurde jne. 2002. aasta mais sai lasteaed endale nime „Luke lasteaed Segasumma“.
2003. aasta kadripäev jääb lasteaiarahvale kauaks meelde. Lasteaias käisid öösel vargad ja viisid kaasa kogu lasteaias leiduva tehnika.

Tõravere lasteaed

Tõravere Lastepäevakodu loodi 1962. aastal aiarühmana, mis asus kahetoalises korteris Tõravere alevikus.
Praegune lasteaia maja valmis 1965. aastal, kus alustas tööd kaks rühma
(sõime- ja aiarühm).
Alates 1983. aastast kujunesid lasteaias välja mitmed traditsioonid, näiteks puu istutamine koos lõpetajatega ja puu alla pudeli matmine, kuhu on
kirjutatud vastava aasta lõpetajate ja töötajate nimed.
Alates 1989. aastast muutus Tõravere Lastepäevakodu Tõravere lasteaiaks. Laste arvu vähenedes moodustati lasteaias ainult üks rühm, pool majast läks õppekeskuse „Tõru“ käsutusse, mis kolis majja 1992. aastal ja viibis
ruumides kuni 2002. aastani.
2004. aastast kannab lasteaed nime Tõravere lasteaed Tõruke.

Nõo lasteaed

9. novembril tähistab Nõo lasteaed Krõll oma ümmargust sünnipäeva.
40 aastat tagasi avati Nõo alevikus Nõo sovhoosi lastepäevakodu 140 lapsele. Sovhoosi direktor Kalju Kruus ja lastepäevakodu juhataja Evi Hirvesoo
lõikasid lindi läbi ning tööd alustas neli rühma. E. Hirvesoo lõpetas oma tervituse sõnadega: „Olgu igaüks meist oma ülesannete kõrgusel ja kui vähegi
annab, siis veidike kõrgemal.“
2. veebruaril 1983 sai lastepäevakodu nimeks „Krõll“.
Kui lasteaed tähistas esimest juubelit, oli selleks ajaks töötanud lasteaias
49 inimest, kes lühemat, kes pikemat aega, kooli oli saadetud 105 last.
1. jaanuarist 1992 sai Nõo ühismajandi lastepäevakodust „Krõll“ Nõo
lasteaed Krõll. Laste arv on aastate jooksul olnud erinev ja vahepeal tühjaks
jäänud ruume said kasutada raamatukogu, kunstnik, pood.
2004/2005. õppeaastal oli lasteaed kuuerühmaline 111 lapsega. Täna
saab alusharidust kümnerühmalises lasteaias 186 last.
Ajaloovaates on kasutatud materjale Agnes-Asta Marandi raamatu
„Lehekülgi Nõo ajaloost“ IV osast.

LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
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Anne Värä pälvis „Südamega
persoon
Tegija“ tiitli
15. oktoobril toimus pidulik üritus, kus Eesti Toiduliit, maaeluminister ja Nõo Lihatööstus tunnustasid
peatehnoloogi Anne Värät, kes pälvis oma 24-aasta pikkuse töö ja panuse eest Eesti toidutööstuse 2021.
aasta „Südamega Tegija“ tiitli.
Tunnustamiseks oli esitatud 12
tugevat kandidaati, kelle hulgast
valiti juhtkogu hääletuse tulemusel
välja viis nominenti. Tegija selgitati
välja Toiduliidu nõukogu liikmete
ja Facebooki rahvahääletuse tulemusel.
Mõte tunnustada tublisid tegijaid sündis seitse aastat tagasi.
Anne! Õnnitleme sind sellise
soliidse tunnustuse puhul! Oleme
alati heameelt ja uhkust tundnud,
kui meie valla asutustel ja ettevõtetel ning nende inimestel hästi
läheb!
Olen ka ise väga tänulik, et minu
tööd on märgatud ja nii kõrgelt hinnatud. Kindlasti tänan südamest
neid paljusid inimesi, kes Facebookis minu kandidatuuri poolt hääletasid.
Nõo Lihatööstus tähistab
järgmisel aastal 30. tegevusaastat. Sind oma 24–aastase staažiga
võib pidada ettevõtte raudvaraks.
Kuidas sa Nõkku sattusid?
Minu tööleping on allkirjastatud 1997. aasta juulis, see on minu
teine töökoht. Aga eellugu sai alguse hoopis varem. Õppisin siis
Eesti Põllumajanduse Akadeemias
lihatehnoloogiat ja praktikal viibisin
Tartu Lihakombinaadis, kus minu juhendajaks oli lihaosakonna juhataja
Toomas Kruustük. Peale maaülikooli
lõpetamist töötasin aastatel 1987–
1997 Tartu Lihalombinaadi vorstitsehhis. Nii, et kokku olen töötanud
lihatöötlemise valdkonnas 34 aastat.
Mäletan 1997. aasta suve, kui
Toomas Kruustük ise Tartu turul
poolsuitsuvorste müüs. Nõo Lihatööstus oli juba viis aastat tegutsenud, töökätest oli toona suur puudus. Siis Toomas Kruustük mulle
ettepaneku Nõkku tulla tegigi.
Miks sa üldse lihamaailma
valisid?
Jah, mõtisklesin peale saksa
keele erikallakuga kooli lõpetamist
ka keemia ja kirjanduse õppimise
peale. Aga ainsaks valikuks sai siiski
lihatehnoloogia. Võibolla oli see alateadlikult ajendatud minu paljude
sugulaste töökohtadest nii piimakui lihatööstuses. Ja omamoodi mõjutas ka üleüldine majanduskitsikus
ja pidev lihapuudus.
Tollal oli kõrgkoolis spetsialiseerumine ainult piima- ja lihatehnoloogia valdkonnas. Tänapäeval
omandavad noored laia profiiliga
toidutehnoloogia hariduse.
Tegelikult olengi veidi murelik,
et meie järelkasv just lihatehnoloogia alal on kesisevõitu. Meiegi tööstusse satub praktikante üha vähem.
Kui heidaksid pilgu nüüd
24-aasta tagusesse aega, siis mis
kõigepealt meenub?
Mäletan seda, et minu verivorstid meeldisid Toomas Kruustükile!
(naerab — MP). Ju siis olin koostanud õige tooteretsepti. On maitseasi, kellele meeldivad pudrusemad,
kellele tahkemad.
Algusperioodil oli tegemist paljude erinevate tööülesannetega.
Tegelesin tootearendusega, juhtisin
tootmist, muretsesin nii põhi- kui
abimaterjale.
1997. aastal olid meil töös veel
naturaalse puiduga suitsuahjud.
Aga juba samal aastal saime täisautomaatsed ahjud, tänu millele saame garanteerida toodete ühesuguse värvuse ja maitse.
Järgmiseks lisandus vaakumkutter, milles valmib tunduvalt parema kvaliteediga vorstisegu.
Meie tehniline võimsus on järjest arenenud. Võib küll öelda, et
Toomas Kruustük on kõige uuendusliku ja eesrindliku taga olnud ja
tänu temale on Nõo Lihatööstusest
kujunenud just selline tööstus nagu
ta tänapäeval on.

Nõo Lihatööstuse pere on Annet alati südamega tegijaks pidanud, aga
nüüd on tema panust märgatud ka laiemalt. Foto: erakogu

Aastaid tagasi töötas ta ise Soomes. Sealt sai ta palju uusi mõtteid
ja sidemeid, mida kohapeal rakendada.
Peatehnoloogi ülesanne ei ole
ainult uusi tooteid ja maitseid välja
mõelda ning juurutada, vaid tuleb
ka seadmetele programme koostada, iga seade on aga oma nüanssidega.
Oledki pikki aastaid erinevaid
maitsekooslusi välja võlunud.
Kust sa ideid ammutad?
Nõo Lihatööstuses on praegu
tootmises 400 erinevat toodet, siia
hulka kuulub ka värske liha. Muidugi
hakkab ideedest aeg–ajalt puudus
kätte tulema, kust neid lõpmatuseni ikka võtta. Aga nõudlus on taga.
Kaubandusvõrk ootab järjepidevalt
uute toodete pakkumist, tarbija ei
taha pikka aega üht ja sama kraami
süüa.
Nii olen alati silmad–kõrvad lahti hoidnud. Internetis surfates olen
leidnud häid ideid ja siis kohe on
kelluke põlema läinud. Ka välismaailmas ringi liikudes olen kogenud
põnevaid maitseid. Igapäevaelus
toetun Nõo müügi- ja turundusosakonna aktiivsetele inimestele,
kes turuseisu nii kodulähedal kui ka
kaugemal testivad ja tarbijate ootusi
kaardistavad.
Veel oleme tihedas koostöös
tippkokkade Joel Ostratiga ja
Barbeque Sympfony meeskonnaga.
Tänuväärseid ideid pakuvad ka meil
praktiseerivad üliõpilased.
Aastaid oleme tihedates sidemetes Austria maitseainete tööstusega, kust hangime põhilise maitse-

ainete koguse, sealt oleme saanud
ka häid tooteideid.
Uute toodete väljamõtlemine ja
juurutamine on katkematu protsess.
Juba praegu tegeleme 2022. aasta
suvetoodete nuputamisega.
Aastas toimub kaks sortimendikoosolekut, kus planeerime 30
uudistoodet talvehooajaks ja sama
palju suvehooajaks. Tootearendusprotsess kulgeb läbi kolme vooru.
Võib küll öelda, et meie toodete
maitsed on minu nägu! (naerab —
MP).
Tavaliselt kombineerin maitseaineid ja kooslusi ikka nii, et endale
ka maitseb. Aga kui klient soovib
just oma kindlat maitset, siis seda
maitset peab ta ka saama.
Mis puutub eestimaalaste maitse–eelistusi laiemalt, siis sobituvad
need sakslaste ja austerlaste omadega.
Kui palju on tarbijate ostusoovid ja eelistused ajas muutunud?
Kui üheksakümnendatel eelistati keeduvorste, poolsuitsuvorste jne,
siis praegu on päevakorda tõusnud
kõikvõimalikud snäkktooted.
Kiire elutempoga inimestel ei
ole aega niivõrd kodus kokata. Ka on
populaarsed marineeritud tooted.
Ettevalmistatud toodetel on tõsine
osakaal, mida varem üldse ei olnud.
Meie tootearendus liigub järjest tervislikumate toodete suunas.
Turustame väherasvaseid viilutatud
tooteid. Oleme koostööpartnerid
Fitlapi meeskonnaga.
Hiljutises Eesti Koolitoidu Liidu
aruandes märgiti, et 30% meie õpilastest on ülekaalulised. Hakkasime

2021. aasta pereettevõtteks
kuulutati Nõo Lihatööstus OÜ
7. oktoobril toimus Tallinna Vanasadama uues
kruiisiterminalis pidulik auhinnagala, kus „Ees� parimad e�evõ�ed 2021“ auhindamisüritusel tunnusta� tublimaid e�evõ�eid.
Auhindu jaga� välja kuues kategoorias, veel an�
üle ka noore e�evõtja preemia ning kuuluta� välja
aasta e�evõte 2021.
„E�evõtluse auhind“ on kõrgeim riigipoolne
tunnustus e�evõtjatele ja e�evõtlikkusele. Konkurssi veab EAS koos Ees� Tööandjate Keskliidu ja
Ees� Kaubandus–Tööstuskojaga.

mõtlema, kuidas arendada õpilastele välja uued tooted ja minu ülesandeks jäi tootearendus rasvasuse
osas.
Sinu töökoht eeldab head
meeskonnamängijat ja ülesannete delegeerijat. Kuidas sa ennast
kehtestad?
Noore kolleegina juba Tartu Lihakombinaadis pidin ma vanematele töötajatele juhtnööre andma. Kui
alguses oligi veidi hõõrumist ja arusaamatusi, siis aja möödudes kulges
kõik ladusalt. Kui sul on õigus, kui sa
oled oma tööd õigesti teinud ja oled
oma ettevõtmises veendunud, siis
jää endale kindlaks. Ole julge. Julgus
aitab elus edasi liikuda. Aus ja otsekohene suhtlemine on minu jaoks
esmane olnud.
Mida on sulle andnud töötamine Nõo Lihatööstuses?
Olen aastaid töötanud väga pühendunud ja töökate inimestega,
mis on andnud mulle tõelise rahulolu. Toomas Kruustük oli väga tugev
juht. Mulle on alati antud võimalus
ennast mitmekülgselt täiendada,
pakutud erinevaid koolitusi ja välismesside külastusi. Olen saanud erinevaid kogemusi Saksamaa, Austria,
Prantsusmaa, Taani, Hollandi toidutöötlejatelt. Olen saanud ennast
spetsialistina igakülgselt proovile
panna ja oma oskusi lihvida.
Suureks väärtuseks Nõos töötades pean ka saksa keele perfektset omandamist. Olin ise huvitatud
saksa keele süvendatud õppimisest,
et ettevõttes saksa ja austria spetsialistidega nende emakeeles suhelda.
Kodus ei lähe sa vist köögi
poolegi?
Vastupidi, ma teen kodus heameelega süüa. Armastan suppe,
teen liharulle, lasanjet. Eriti meeldib mulle küpsetada, eelistan nüüd
soolasemaid asju magusatele. Lihatööstuse enda toodetest meeldivad mulle tailihasingid, pasteedid,
verivorstid ja verikäkid, ka röstitud
broileri rinnafilee.
Olen ka suur hoidiste tegija. Sügisel panen kõik oma aia saadused
purki. Ma söön pigem enda keedetud moosi ja salateid.
Korralik toitumine on tervise
alus, tervise eest peab valvel olema.
Aga kui närv vahel väga mustaks läheb?
Eks stressipäevi tuleb meil kõigil
ette. Siis on kõige paremaks maandajaks aiatöö. Minu suures koduaias
kasvab palju lilli, nende eest hoolitsemine tagab liikumise ja aitab
maandada stressi.
Aastatel 2010–2012 õppisin ma
Räpina Aianduskoolis iluaiandust,
et selles valdkonnas veelgi rohkem
teadmisi omandada.
Aitäh Annele tema pühendumuse ja laiapõhjaliste teadmiste
eest. Selles hapras malbe olekuga
naises on tegelikult peidus tõeline
võlur, kes oskab kui imeraamatust
kümneid ja sadu erinevaid retsepte
päevavalgele tuua ja edasi maitsvateks paladeks vormida. Nõo Lihatööstuse perel temaga juba igav ei
hakka, kokku on nad tõeline tegijate
vägi.
MILVI PENSA

„Aasta peree�evõte 2021“ auhinna pälvis Nõo
Lihatööstus OÜ. Aukirja võ�s vastu Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.
Peree�evõ�e auhinna eesmärk on tunnustada
e�evõ�eid, kus juh�mises osalevad pereliikmed
mitmest põlvkonnast.
Nõo Lihatööstust juh�s 28 aastat Toomas Kruustük, poeg Simmo on olnud isa kõrval ame�s juba
2005. aastast. Isa lahkumise järel 2020. aastal võ�s
juh�mise üle poeg Simmo.
Nõo Lihatööstus OÜ kõrval olid nominen�deks
veel kütuseﬁrma AS Tartu Terminal ja investeerimisﬁrma Kaamos Group OÜ.
Õnnitleme Nõo Lihatööstust tunnustuse puhul!
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Lõuna–Eesti omavalitsuste esindajad
külastasid kultuuripealinna Kaunast

Tartu 2024 ja Lõuna–Eesti omavalitsuste esindajad 2022. aasta Euroopa kultuuripealinnas Kaunases.
Foto: erakogu

35-liikmeline Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 delegatsioon,
kuhu kuulusid ka Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad, külastas 22.–24.
septembrini Kaunast ja Kaunase rajooni. Visiit korraldati, kuna Kaunas
koos ümbritseva rajooniga on järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinn ja tutvustas Kaunase Foorumi
raames oma kultuuripealinna programmi.

kise asevallavanemaga,“ rääkis Laaneots. „Mõlemad tõdesid, et kultuuripealinnaks ettevalmistamine on
liitnud kogukondi ühise eesmärgi nimel pingutama ja eelnevate kultuuripealinnade kogemustest õppimine
on laiendanud juba praegu nende
kogukonnaliikmete silmaringi.“

„Meie eesmärk oli näha, millises
seisus on Kaunase regioon mõned
kuud enne kultuuripealinna algust,“
ütles Tartu 2024 Lõuna–Eesti koordinaator Annela Laaneots. „Külastasime erinevaid omavalitsusi, Kačerginėt ja Zapyškist, kus kohtusime ka
Kačerginė omavalitsusjuhi ja Zapyš-

Lõuna–Eesti omavalitsuste esindajad külastasid ka Raudondvarise
lossis asuvat muuseumikompleksi,
kus oli eksponeeritud Jaapani kunsti
näitus. Kohtuti muuseumi direktori
Zigmas Kalesinskasega, kes selgitas,
et Euroopa kultuuripealinna aastaks
plaanitakse sinna kontserti koostöös

Külastati mitmeid
kultuuriobjekte

Berliini ooperiteatriga ning tsirkusekunstietendust koostöös Itaalia
tsirkusega.
Zapyškises külastastati sealset
loomemaja Stuba, mille eestvedajad
laulsid ja sellega tutvustasid leedu
iidset stuartinesi laulutraditsiooni.
Külastati ka kogukonna tootjate
ühist poodi „Lokali“ ja osaliselt oli
võimalus väisata Kaunase Foorumi
sündmusi. Kaunase regiooni koordinaator Lukas Alysisega toimunud
kohtumisel saadi teada, et Kaunase
regiooni Euroopa kultuuripealinnaks
ettevalmistuse protsess on kulgenud Lõuna–Eestiga sarnaselt. Tuhandest sündmusest Kaunas 2022 Euroopa kultuuripealinna programmis
on sada planeeritud toimuma väljas-

pool Kaunase linna, kümme festivali
ja mitu üle-regioonilist ettevõtmist.
Nõo valda esindas visiidil haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Anneli Vetka, kes tõdes, et Kaunases nähtu ja kogetu annab inspiratsiooni 2024. aasta sündmusteks nii
oma kogukonnas kui kogukondade
vahel. Võõrustajad selgitasid, kuidas
kogukonnad on hakanud kultuuripealinna protsessis tihedalt koostööd tegema ning see on suur väärtus, mida hoida ja milleni püüelda
ka siinmail. „Kultuuripealinna aasta
on kindlasti võimalus nii oma valda
kui Lõuna-Eesti regiooni rohkem
näidata ning mida aktiivsemad me
ise oleme, seda suurem kasu sellest
kokkuvõtteks on,“ lausus Vetka.
Kaunase kui tulevase Euroopa
kultuuripealinna külastus 35–liikmelise delegatsiooniga Lõuna–Eestist
oli esmakordne. Lisaks esindajatele
Lõuna–Eesti omavalitsustest ja Tartu
2024 meeskonnast osalesid ka maakondlike arenduskeskuste esindajad.
Ka Kaunas on Euroopa kultuuripealinn koos ümbritseva regiooniga,
nii nagu ka Tartu kannab Euroopa
kultuuripealinna tiitlit 2024 aastal
koos Lõuna–Eesti omavalitsustega.
Kaunase Euroopa kultuuripealinna
tiitliaasta algab juba mõne kuu pärast, aastal 2022.
(NVL)

VALLA LEHT

Tööd alustas
koolipsühholoogide
nõuandetelefon
Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Koolipsühholoogide Ühing
avasid tasuta nõuandeliini, mille eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt,
anonüümselt ja tasuta.
Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast
reedeni kella 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kella
16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.
„Piloteerisime kevadel õpetajate nõuandeliini, mis võeti haridustöötajate poolt hästi vastu. Samas nägime, et tegelikult ei vaja koolipsühholoogi
nõu ainult õpetajad, vaid ka haridusasutuste teised osapooled — õpilased,
lapsevanemad ja noored ise. Seepärast otsustasime Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga nõuandeliini tööd laiendada, et olla toeks võimalikult paljudele oma vaimse tervise hoidmisel,” ütles haridus- ja teadusminister Liina
Kersna ning lisas, et nõuandeliin tõstab psühholoogilise nõustamise kättesaadavust.
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu tervitab laiendatud nõuandeliini soojalt: „Meil on hea meel, et saame rohkem toeks olla
haridusasutustega seotud abivajajatele, nii lastele kui täiskasvanutele. Nõuandeliinile vastavad psühholoogid mõistavad kooli hingeelu süvitsi ning
toetavad helistajat, et keerulistes olukordades tasakaalu hoida ja sobivaid
lahendusi leida.”

Ülevaatlik spikker, missugustes olukordades
nõuandeliinile helistada
Õpilane, tule ja räägi, kui:
Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end
pidevalt halvasti.
Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või
tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
Sul on raskusi sõltuvustega.
Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega
on raske toime tulla.
Oled emotsionaalse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver
või tead kedagi, kes on.
Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.
Lapsevanem ja õpetaja, õige aeg pöörduda koolipsühholoogi
poole on siis, kui:
Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku
pärast.
Soovid nõu küsida selles osas, kuidas last paremini toetada.
Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii
õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
Oled mures enda toimetuleku osas kooliga seotud küsimustes.

Kas sina oled NÕOCASti kuulaja?
NÕOCASt on taskuhäälingu formaadis jutusaade, mis on loodud
Nõo vallas. Saates tuuakse kuulajateni iganädalased Nõo valla uudised, tutvustatakse põnevaid inimesi
ja projekte, mis on ühel või teisel viisil seotud Nõo vallaga ning antakse
ülevaate kultuurisündmustest Nõos
ja selle lähipiirkonnas. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Saadet
juhivad Mikk Sügis ja Kaidi Pajumaa.
Tänaseks on jutusaade tegutsenud juba seitse kuud ja salvestatud
on üle 30. saate. Vallaleht käis uurimas kuidas on NÕOCAStil läinud
ja kui suurt populaarsust on saade
kohalike seas leidnud.
Küsis LIIA SIREL
NÕOCAStil on seljataga üle
30 saate, kuidas on jutusaatel läinud?
NÕOCAStil läheb väga hästi.
Usume, et iga hea projekti õnnestumise võtmesõna on meeskonnatöö
ning see meil kenasti ka toimib. Kui
jutusaatega alustades polnud veel
täpselt tööülesanded välja kujunenud, siis nüüdseks on kõik kenasti
oma kohale loksunud. Oleme äärmiselt tänulikud ka kõigi külaliste eest,
kes on leidnud aja saatesse tulla.
Võib öelda, et NÕOCASt toimib just
nimelt seetõttu, et meil on uskumatult hea koostöö külalistega.
Kas või kuidas on saade ajas
muutunud?
Saade iseenesest muutunud ei
ole. Alustasime mõttega, et saade
võiks olla ülesehitatud iganädalasele külalisele, kes on ühel või teisel
viisil seotud Nõo vallaga. Täiendame
saadet meelelahutuse ja uudistega,
mis on kenasti toiminud! Oleme veidi mudinud üksnes meelelahutus-

rubriiki, kus varasema horoskoobi
ja maailmaajaloost pärinevad põnevad faktid asendasime Nõo valla
kultuurisündmuste edastamisega.
See oli hädavajalik muudatus ja
seda oleme rakendanud üle 20-saate. Muutus sündis üsna iseendast
lähtuvalt, sest endalgi on soov teada, mis meie ümber kultuurivaldkonnas toimub ja igati tore, kui selleks on erinevad kanalid info kätte
saamiseks.
Mida olete ise selle poole aastaga õppinud?
NÕOCASt on meid inimestena
palju muutnud. Just meie mõtte- ja
tundemaailma. Ennekõike on seda
teinud külalised, kelle seltsis on au
olnud need tunnid veeta. Oleme
mõelnud, kas ilma saateta oleks
meil kunagi õnnestunud tund aega
segamatult vestelda täheteadlasega, kohaliku kitarrivirtuoosiga,
gümnaasiumi direktoriga, kultuurivaldkonna eksperdiga jne? Ent
NÕOCASt on seda meile võimaldanud ja oleme selle võimaluse eest
sügavalt ning siiralt tänulikud.
Saate tegemine on õpetanud
meile aktiivset ja avatud kuulamist.
Kindlasti oleme õppinud paremini
end suuliselt väljendama ja saanud
julgemaks ning enesekindlamaks
avalikult esinedes.
Mis on üllatanud?
Kui olla lõpuni aus, siis iga saade on meie jaoks üllatus positiivses
mõttes. Me ei tea kunagi, kuidas
saade jooksma hakkab, sest üle
laua istub meie jaoks võõras inimene ning meil puudub ülevaade, kui
avatud meelega külaline stuudiosse
tuleb. Aga usaldame iseennast, teineteist ja ka külalist, et saade tuleb
võrratu, sest iga inimene on meistriteos omaette, keda avastada ja lahti
muukida, on äärmiselt huvitav ning

ilus. Senini pettuma pole pidanud.
Ja küllap see ongi kõige suurem
üllatus, et kui juba külaline on stuudios maha istunud ja meie omalt
poolt öelnud: „Sõidame!“ ning vajutanud salvestusnuppu, siis kõik
jookseb imetabaselt.
„NÕOCASt suvel“ oli eetris
pildiga, tegite videoklippe sündmustelt, kas edaspidi on võimalus
teid veel pildis näha?
Oleme ka sellele mõelnud, kuid
praeguse seisuga ilmselt piirdume
siiski taskuhäälingu formaadis jätkamisega. Ent me ei välista midagi. Iga
projekt vajab ajas arenemist ja miks
mitte liikuda ühel hetkel sellisesse
formaati, et meie saated pole mitte ettesalvestatud, vaid toimuvadki lives koos pildiga. Ja ehk kunagi
luua Nõo valla raadio? Ei tea, mida
tulevik toob. Ent meie oleme avatud
meelega ja ootame huviga, kuhu
NÕOCASt edasi kasvab.
Kas kuulajad on teid omaks
võtnud? Milline on kuulajate tagasiside?
Tundub küll, et kogukond on
meid kenasti omaks võtnud, sest tagasiside on äärmiselt positiivne. Aitäh teile selle eest, et jätkuvalt meie
saateid kuulate ning teinekord ka
oma ilusaid ja siiraid emotsioone tagasi peegeldate. See on meie kütus!
Milline on külaliste tagasiside?
Külaliste tagasiside on olnud
meid paitav ja projekti kiitev. Üks
külaline peale salvestuse lõppu ütles: „Tulin üsna neutraalselt kohale,
sest ei osanud midagi arvata teist
ega saatest. Aga nüüd, kus salvestus
on tehtud, olen positiivselt üllatunud. Ma võiksin siia veel tundideks
teiega jutustama jääda, sest te olete
nii ägedad!“. See ongi meie eesmärk:
luua turvaline ja sõbralik keskkond

igale külalisele, suhtudes igasse külalisesse absoluutselt personaalselt,
toetades teda terve tunni vältel, olles sõbralikud, uurivad ja lõbusad.
Meie jaoks on see tund justkui sõbraga kohvikus veedetud aeg.
Mida ütled inimestele, kes
veel ei ole saadet kuulanud?
32 saadet on seljataga, mistõttu
teemasid on seinast–seina ja kindlasti leiab igaüks mõne sobiva saate, mida kuulata. Kui isegi külalist ei
tunne ja käsitletava teemaga pole
päris sinapeal, siis soovitame ikkagi kuulata, sest just need saated on
enda silmaringi avardamiseks kõige
ägedamad.
Kõik saate külalised on olnud
omal moel huvitavad, kõik teemad
puudutavad meid ühel või teisel viisil. Seega, kindlasti kuulake!
Kuidas saab teie saatesse külalisena?
Kui on soov tulla saatesse,
siis kirjutage julgelt aadressil:
noocast30@gmail.com või Facebookis NÕOCASTi postkasti.
Oma külalistelt küsite salvestuse lõpus mõtte või tsitaadi, mis
on teda elus toetanud, kui päev
on olnud raske, mis oleksid need
tsitaadid teie puhul?
Kaidi: „Ole ise see lahkus, mida
ootad teistelt inimestelt. / Be the
kindness you wish to see in others.“
Mikk: „Kes muretseb enne, kui
tarvis on, see muretseb rohkem, kui
tarvis on.“
Ja teine küsimus: Mis oleks
see asi, mida paljud teie kohta ei
tea?
Kaidi: „Ehk siis selline fakt, et
enne, kui jutusaatega alustasime,
olin ma kohutavalt närvis ja kartsin
mõneti mikrofoni rääkida. Pidin alati kõik viimse detailini ette valmistama, läbi mõtlema, mitu korda üle

NÕOCASti tegijad Kaidi ja Mikk koos saatekülalise dirigent Lauri Breedega (keskel). Foto: erakogu

kontrollima ning harjutama. Tänaseks on see hirm kadunud.“
Mikk: „Kui kuufaas õige, siis
meeldib süüa teha.“

Meie oma Nõo jutusaadet kuulatakse USAs, Soomes, Hollandis jm,
küllap seetõttu, et eestlased seal
elavad.

NÕOCAStil on alates märtsist
on olnud 1379 kuulamist, iganädalane kuulamine on umbes 60 ringis,
Facebooki jälgijaid on 341 inimest.

NÕOCASti jutusaated on leitavad leiad Spotifyst aga ka Nõo valla
kodulehelt: nvv.kovtp.ee/jutusaade-noocast
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VALLA LEHT

Nõo Põhikoolis

VVV SA tegemisi oktoobrikuul
VVV fotokonkurss
Märka mind

4. klasside õpilased kohtusid kirjanik Kätlin Vainolaga (vasakul).

Oh õudust! Nõo Põhikool pidas 1. novembril halloweeni. 1.–3. klassi
õpilased said osaleda suures kõrvitsajahis, 4.–9. klasside õpilastel aga
oli võimalus inglise keele tundide raames võistelda halloweeni teemalistes Kahootides. Lisaks toimus kogu kooliperele halloweeni teemaline
stiilipäev. Pildil 1.c klass ja klassijuhataja Mariliis Saarniit (vasakul).
Foto: RASMUS RITSON

Tähistasime õpetajate päeva
5. oktoobril tähistatakse üle kogu Eesti õpetajate päeva, nii ka
Nõo Põhikoolis. Päev algas traditsiooniliselt, kooli direktor Ilona Tars
sõlmis 9. klassi asendusdirektorite Henri ning Rasmusega võimuvahetuslepingu, millega läks kooli juhtimine tundide läbiviimiseks sel
päeval 9. klasside õpilaste kätte. Suure kogunemise vältimiseks, toimus võimuvahetuslepingu allkirjastamine seekord direktori kabinetis,
kuid klassides ja koridorides olevate kõlarite vahendusel sai lepingu
allkirjastamisest osa terve koolipere.
Sel päeval andsid tunde 9. klasside õpilased, kes olid eelnevalt
tundides toimuvad tegevused kokku leppinud õpetajatega, et päev
kulgeks ladusalt ja õppimise tähe all. Õpetajad aga said osa õpilaste
poolt läbi viidud sportlike tegevustega tunnist ning seejärel omavahelisi jutuajamisi käsitööklassis tordisöömisega jätkata. Päeva edenedes andis 9. klasside delegatsioon õpetajatele üle lilled ning asendusdirektorid pidasid ka väikese kõne, milles tõid välja oma erilise tänu
õpetajatele.
Natuke erilisem koolipäev lõppes enamike õpilaste jaoks viienda
tunniga, pärast mida jäid veel 9. klassi asendusõpetajad õpetajate
toas hinge tõmbama. Kiidusõnad 9. klassi õpilastele, kes selle keerulise ülesandega toime tulid.
Kohtumine kirjanik Kätlin Vainolaga
15. oktoobril külastas Nõo Põhikooli 4. klasside õpilasi kirjanik Kätlin Vainola. Ta on mitmete tuntud lasteraamatute autor, kelle sulest on
pärit raamatud „Kus on armastus?“, „Tiigielu aabits“ ning „Mia, Konrad
ja avanevad uksed“. Lisaks 19-lasteraamatu kirjutamisele on kirjanik
kirjutanud laulusõnu ansamblitele Vennaskond ja Sõpruse Puiestee.
Kätlin Vainola on ka ajakirja „Hea Laps“ toimetaja. Kohtumise käigus
tutvustas ta õpilastele, mida üks ajakiri endas sisaldab ja kuidas ajakirja toimetada. Õpilased said ka ise kirjutamises kätt proovida — koos
loodi ja loeti ette luuletusi ning kirjutati uudiseid.
Kohtumise lõpus said kõik soovijad endale ajakirja „Hea Laps“ ja
tehti ühispilt.
Matemaatikanädal viis koolivaheajale
18.–22. oktoobril peeti koolis matemaatikanädalat, mis on tore
traditsioon, pöörates nädalaks kogu koolipere pilgud matemaatikamaailmale ning aidates õppeainet õpilaste seas populariseerida.
Nuputamist ja muud põnevat jagus sel nädalal nii 1.–3. klassidesse kui ka 4.–9. klassidesse. Algklassides algas matemaatikanädal
olümpiaadiga, teisipäeval jätkusid tegevused peastarvutamise võistlusega. Kolmapäeval lahendati sudokusid ning neljapäeval toimusid
JAH/EI mängud. Enamus algklasside matemaatikanädala tegevusi
viidi läbi matemaatikatundide raames. Lisaks olid igaks päevaks mõeldud päevaküsimused, millele said õpilased vastata vahetundide ajal.
Reedel toimus ka matemaatikanädalast kokkuvõtete tegemine ning
autasustamine.
4.–9. klasside PRO-matemaatikarühmade õpilaste jaoks algas
nädal samuti matemaatikaolümpiaadiga. Teisipäev jätkus aga matemaatikaviktoriiniga „Suur riskimäng“, mis toimus aulas. Kolmapäeval
ja reedel said õpilased matemaatikatundides osa võtta JAH/EI mängust. Neljapäeval olid kõik õpilased matemaatikatundide ajal
oodatud aulasse, kus toimus peastarvutamise Kahoot. Reedel tehti
aga matemaatikanädalast kokkuREEMET RUUBEN
võtted ning auhinnati tublimaid
Nõo Põhikooli
huvijuht
osavõtjaid.
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VVV Fotokonkurss „Märka
mind“ võeti kokku 22. oktoobril lõpuõhtuga Waide motellis, kuhu olid
kutsutud auhinnalisele kohale jõudnud fotode omanikud. Lõpuõhtu algas Elva Gümnaasiumi kandleringi
ja mudilaskoori õpilaste etteastega,
misjärel žürii liikmed Arne Ader ja
Urmas Tartes koostasid meeleolukad esitlused teemadel „Märkamisi
mägismaal“ ja „Märkamine rajakaameraga“. Seejärel toimus võidutööde omanike autasustamine.
Peaauhinna võitis sel aastal Rasmus Ilves Pärnumaalt fotoga „Suveõhtu hänilane“. Nõo vallast osales
konkursil kuus inimest, kellest kahel
õnnestus jõuda auhinnatud fotodeni. Noorte vanuserühmas said
tunnustuse Alari Raudsepa foto
„Jänesepoeg“ ja Annabel Suti foto
„Munad metsas“. Auhinnatud töödega saab tutvuda Vapramäe–Vellavere–Vitipalu SA kodulehel www.
vvvs.ee.
Totokonkursile saadeti sel aastal hindamiseks 767 fotot, mis on
kahesaja võrra rohkem, kui eelmisel
aastal. Konkursil osales nii eestlasi
kui lätlasi. Äramärkimist leidis ka
üks lätlase poolt saadetud foto.
Fotokonkursi läbiviimist rahastasid Leader programm, Loodus-

ajakiri MTÜ, ajakiri Täheke ja Vapramäe–Vellavere–Vitipalu SA.

21. oktoobril toimus
laste loodusakadeemia

VVV laste loodusakadeemia tõi
taas kokku loodusainete huvilised
viiest erinevast koolist. Sel aastal
osaleb õppetegevuses 25 last Nõo,
Elva, Konguta, Rõngu ja Palupera
koolidest. SA Eesti Teadusagentuuri toetusel saame pakkuda hooaja
vältel huvitavaid tegevusi kaheksal
korral, eesmärgiga tekitada huvi
loodus- ja tehnoloogiavaldkondade vastu. Juhendajateks on oma
ala spetsialistid, tutvustatakse mullateadust, keemiat, ehitustehnikat,
teadustööde tegemist, käiakse
Hullu Teadlase katsetel ja külastatakse Karula rahvusparki. Esimesel
kohtumisel saime üksteisega tuttavaks ning käsitlesime mullateaduse
teemat. Uurisime, kes elavad mullas
ja määrasime neid, uurisime nende
välimust ja elupaiku. Seejärel tegime mullakaeveid ja määrasime
mullahorisonte. Juhendas Külli Kalamees–Pani.

Lõppes VVV matkasari

2. oktoobril lõppes VVV SA
2021. aasta matkasari. Neljal erineval matkal osales kokku 267 inimest.

Fotokonkursi võitufoto „Suveõhtu hänilane“. Foto: RASMUS ILVES

Kõigil neljal korral õnnestus
kohal olla 23 inimesel, keda ootas
ees auhinnalaud traditsioonilise
matkasarja särgi ja lisaauhinnaga,
mille olid välja pannud Elva ja Nõo
vallad, Külasepp OÜ, A. Le. Coq ja
Nõo Lihatööstus.
Matkasarja traditsioon on kestnud 22 aastat, rõõm on näha, et
algusaegade osalejad tulevad taas
matkadele, igal aastal lisandub ka
uusi huvilisi. Aja jooksul on matkasarja formaat veidi muutunud, kui
alguses liiguti matkadel koos, siis
viimastel aastatel märgib korraldus-

meeskond raja maha ja liigutakse
iseseisvalt kaartide järgi. Sedasi on
vähem kokkupuuteid ja igaüks saab
valida endale sobiva tempo ja teekonna. Kõige populaarsemaks on
osutunud tavaliselt talvematk, ootame kõiki huvilisi sellele matkale
veebruaris 2022. Info matkade kohta ilmub kodulehel vvvs.ee.
Matkasarja läbiviimist toetasid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja VVV SA.
TRIINU PERTELS
VVV SA projektijuht

Nõo lasteaias Krõll
Muusikanädal lasteaias
Muusika on emotsionaalne vitamiin ja seda vajame me kõik. Muusika muudab meid empaatilisemaks
,teeb rõõmsaks, paneb naeratama
ja täidab meid õnnehormoonidega.
Muusika on nagu pikk soe pai, mis
võtab valu ja kurbuse.
Krõlli lasteaed tähistas rahvusvahelist muusikapäeva terve nädala.
Igaks päevaks oli valitud põnev muusikaline teema: klassikalise muusika
päev, entel–tenteli laulude päev, Aafrika rütmide päev, erinevad murded
(seto, võro) ja pillimängu päev.
Lastel oli väga põnev kuulata
kuidas kõlab näiteks seto või võro
keel. Väga meeldis ka „Kuukene“ laul,
mis sai ruttu selgeks. Rühmades õpiti
veel võro keelt ja nauditi klassikalist
muusikat. Külla tulid ka väikesed näpuloomad „Pizzicato polka“ saatel.
Muusikat kuulates on hulga lõbusam
ka maalida, voolida ja kleepida. Nii
saab laps läbi käelise tegevuse väljendada oma tundeid ja tujusid.
Rõõm oli kuulda, et kodudes
lauldakse entel-tenteli laule. Ka kõige pisemad laulsid hoolega „Põdra
maja“ laulu. Ja tundub, et iga ema
on oma lapsele laulnud unelauluks

„Mõmmi unelaulu“. Aafrika rütmid
panid tantsima ja pilli mängima. Rütmimängud tasakaalustavad ja rahustavad lapse tundemaailma. Nädala
lõpetasime õuealal ühise pillimänguga. Lapsed olid väga uhked omavalmistatud pillidega ja rääkisid kuidas
ema–isaga neid kodus meisterdasid.
Nii ägedaid pille pole ammu näinud. Suur aitäh pillimeistritele! Kõlas
uhke orkester ja lapsed laulsid laulu
„Meistrimehed“.
Laskem muusikal enda sees kõlada.
Viva la musica!
ANNIKA ROSENTHAL
muusikaõpetaja

Laste ja vanemate ühistööna meisterdatud muusikainstrumendid.
Meie pikaaegne koostööpartner
Helle Voore Nõo raamatukogust, tegi
Tõrukese rühmale ettepaneku tulla
kohtuma tuntud lastekirjaniku Anti
Saarega. 20. oktoobri hommikupoolikul seadsime rõõmsalt ja ootusärevalt sammud raamatukogu suunas.
Lastel oli põnev kohtuda kirjanikuga,
kelle mitmeid teoseid me olime rühmas unejutuks ette lugenud.
Anti Saar luges ise erinevaid lugusid oma raamatutest ja lasi ka meie
rühmakaaslasel Oskaril ühe jutu teis-

tele ette kanda. Lugude vahele rääkis
autor nende saamisloost ning lapsed
said vastuseid neid huvitavatele küsimustele. Mitmed julgemad pakkusid
välja ideid järgmisteks raamatuteks.
Aeg möödus kiirelt ja lõbus arutelu jätkus veel vihmasel tagasiteel.
Täname Anti Saart ja Nõo raamatukogu meeldivalt veedetud ennelõuna eest.

Nõo ja Elva noored kohtusid koolitusel. Foto: ANDERO OJAMETS

alati väga tähtis. Kõik see on oluline,
et ühel hetkel toimival noorteaktiivil
oleks üheselt selged kolm eesmärki,
mille poole püüelda ja mida täitmisele võtta.
Lisaks osalesid noored Eesti
Noorteühenduste Liidu sügisseminaril, kus räägiti seksuaalsest ahistamisest. Teema oli väga tõsine,
paljud küsimused leidsid vastused.
Koolitaja Marianne Ubaleht tõi häid
näiteid oma tööst, mis aitasid tõsta
noorte teadlikkust teemast. Saime
teada, et seksuaalne ahistamine on
igasugune mittesoovitud pealetükkiv seksuaalne tähelepanu, mis võib
esineda füüsiselt, verbaalselt, mitteverbaalselt aga ka küberruumis. Tähtis on seksuaalset ahistamist märgata ja reageerida. Abi saamiseks
võib pöörduda politseisse, lastemaja
ohvriabisse või usaldusväärse täiskasvanu poole. Lasteabitelefoni
number on 161 111.

Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel leidsid noored aega, et
tegeleda taas Nõo valda loodava
noorteaktiivi projekt-sündmusega.
Noored osalesid Karoliine Ausi eestvedamisel turunduskoolitusel. Ühiselt selgitati välja, milline oleks Nõo
noorteaktiivi nägemus Nõo vallast
aastaks 2025. Tutvuti turundusmaa-

Noortekeskus on tegelenud
ka väga aktiivselt uue vabatahtliku
värbamisega. Oleme läbi lugenud
ca 20–30 sooviavaldust, teinud videointervjuusid, ka noored on saanud valiku tegemisel kaasa rääkida.
Uut vabatahtlikku tutvustame leheveerul, kui ta on Nõo noortekeskuses tegutsema asunud.
Oktoobrikuu lõppu jäi noor-

teaktiivil üks põnev koolituskohtumine Elva valla noortevolikoguga.
Koolitusel jagati kogemusi ja vahetati infot, kuidas saada noorteaktiiv
toimima, millised oleksid liikmed ja
mis teemad noori kõnetavad. Noored said jagada oma ideid ja mõtteid vahetult teiste noortega, kes on
valmis panustama, et olla erinevates
omavalitustes „noorte hääleks”. Meil
on jäänud veel paar sammu minna, et Nõo noorteaktiiv ametlikuks
muuta.
Kahel korral kuus teeme noortekeskuse ruumides koos noortega
suurpuhastust, praegusel ajal on
oluline ka pidev desinfitseerimine,
et tõkestada viiruse levikut.
Meie juurde on leidnud tee päris palju uusi noori, kui sa ikka veel
kõhkled, siis meie uksed on avatud!
Noortekeskuse pere soovib, et
kõik tulijad oleksid terved ja jälgiksid pidevalt meie sotsiaalmeedia
kanaleid, et olla kursis kõige uuema
ja täpsema infoga noortekeskuse
reeglites ja võimalike muutustega.

Kohtumine kirjanikuga
20. oktoobril tähistatakse Eestis
juba 28. ettelugemise päeva. Ettelugemine on lapse arengus hindamatu tähtsusega, siit saab alguse lapse
kõne areng, kirjanduslik kasvamine
ja laiem kultuurihuvi. Lisaks on ettelugemine tore ajaviide ja pakub
võimaluse veeta kvaliteetaega koos
lapsega.

Nõo noortekeskuses

ilmas tuntust kogunud Simon Sineki
„Kuldse ringi” mudeliga ja püüti leida
vastuseid küsimustele: mis? kuidas?
miks?. Ühiselt prooviti välja mõelda,
mis võiks olla meie visioon, missioon
ja kuidas need omavahel seotud on.
Lisaks püüdsid noored kätt logo loomisel ja persoona kirjelduse koostamisel, sest sihtrühmani jõudmine on

Suured ja väikesed
TÕRUKESED

HANNA-LIISA TAMM
noorsootöötaja
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Nõo sulg- ja korvpallurite tegus hooaja algus

Eesti noorte meistrivõistluste medalivõitjad: (vasakult) Heili, Karl Aksel,
Andre, Marti, Kerttu, Artur, Rannar.

Eesti noorte meistrivõistluste kolmekordsed medalivõitjad
Heili Merisalu ja Marti Joost

9. oktoobril toimusid Nõo spordihoones vabariiklikud „Eestimaa
Spordiliit Jõud” võistkondlikud meistrivõistlused sulgpallis. Võistlused
toimusid kahes tugevusgrupis. Mõlemas grupis võidutsesid Tartumaa
võistkonnad, kus mängisid Nõo sulgpallurid.
I tugevusgrupi võistkondade koosseisus olid edukad Nõo Spordikooli sulgpallurid: Marti Joost, Heili Merisalu, Karl Aksel Männik, Kerttu
Voore.
II grupi võistkonnas meie valla harrastusmängijad: Margus Zirk, Terje
Lõo, Karl Jaanson.
MART MÄERAND
sulgpallitreener

RAUNO VOORE
korvpallitreener

PÄÄSTEAMET: Kui saabub maru,
siis päästab varem tehtud varu
Elanikkonna kriisideks valmisoleku
teema lööb viimastel aastatel laineid. Kriisid tabavad meid üksteise järel, kuid paraku jätab inimeste valmisolek neiks endiselt soovida.
Oktoobrikuu lõpul Eestit räsinud esimene sügistorm näitas ilmekalt kui lihtsalt võib
elektrita jääda üle 20 000 majapidamise. Teadagi polnud tegu just kõige tõsisema tormiga, kuid sellegipoolest pidid kümned tuhanded inimesed mõtlema, kuidas nad elektrita
oma tavaelu jätkata saavad. „Elektrikatkestus
ei tähenda vaid pimeduse võitu valguse üle,
vaid paljudes kodudes kaob koos elektriga ka
vesi, soojus ja toiduvalmistamise võimalus,“
sõnab ennetustöö osakonna ekspert Mikko
Virkala. „Tänapäevamugavustega harjunud
inimesed ei oska arvatagi, et elekter katkeb
kauemaks kui tund või kaks, kuid tegelikkuses võib suuremate kahjustuste korral elektrita olla päevi või nädalaidki,“ selgitab Virkala.
Uuringud näitavad, et hädaolukordadeks
on kõige vähem valmis, aga ka kõige rohkem
haavatavad suurtes kortermajades elavad
linlased. Kortermajades on paljud teenused
tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda ära kõik eluks vajalikud
mugavused. Juba mõnepäevane elektri-,

Anette Zukker —

Eesti meister duatlonis

Nõo Spordikooli kõige vanem korvpalli treeninggrupp, ehk U16 võistkond. Foto: RAUNO VOORE
Nõo Spordikooli korvpallurid on peale suvelaagreid kõvasti trenni teinud
ning osalenud paljudes mängudes. Kolmes trennigrupis tegutseb kokku 41
korvpallurit, trennigrupid jagunevad 1.–3. kl, 4.–6. kl ja 7.–9.kl.
Kõige vanemad spordikooli poisid, ehk U16 võistkond on hooaja algusest
mänginud 14 mängu. Poisid on kenasti pallitrennis käinud ja soovijad on saanud külastada ka jõusaali. Areng on olnud järjepidev. Hooaja esimese poole
eesmärgid said täidetud. Augustist oktoobri lõpuni peeti 14 mängu, nendest
saadi 8 võitu ja 6 kaotust. Eesmärk pääseda EMV II divisjoni sai täidetud, kui
Tartus peetud I kvalifikatsiooniturniiril saadi peale suurt kaotust avamängus
TÜ KK 2007 võistkonnale kaks võitu, alistati Pärnu 84:65 ja TalTech BS/Newox
116:67. Tallinnas peetud kolmes mängus, kus selgitati eliitdivisjoni pääseja
tuli leppida kaotustega. Aga eks meie poiste tase ongi hetkel II divisjonis, sest
mängitakse U15 poistega U16 liigas. Võistkond on motiveeritud ja hästi mehitatud. Trennides käib armutu võitlus koha eest võistkonnas.
U14 võistkond alustas hooaega toredate võitudega kontrollmängudes
Tartu Kalevi Palliklubi ja Vändra Karude vastu. EMV I kvalifikatsioonis alistati
Tartu Kalevi Palliklubi 72:60 ja TalTech BC/RIM 90:50, millega kindlustati pääs
Eestis omavanuste 16 tugevama hulka. II kvalifikatsioonis saadi kaotused
Viimsilt ja SK Nord/Cramolt. See võistkond pole nii ühtlane, kui U16 võistkond. Mäng on ülesse ehitatud kolme-nelja 13-aastase poisi peale, nooremad
püüavad sammu pidada ning suurematele toeks olla. Kokku on mängitud 8
mängu, millest on saadud 5 võitu.
Miniklassi noored alustasid hooaega kahe turniiriga Tartus, kus peeti 6
mängu. Kahjuks võidurõõmu tunda ei saadud. Mängud olid küll tasavägised,
kuid tuli vastaste paremust tunnistada. Seevastu EMV mängud algasid hästi.
Parksepas toimunud grupisisesel turniiril saadi kaks võitu. Alistati KK Valgamaa/Värska 45:28 ja Parksepa 47:30. Käesoleval hooajal on selle vanuse trennide täituvus väga hea, kohal on pidevalt 10 ja rohkem poissi, mis tagab parima
võimaluse harjutada ja areneda nii individuaalselt, kui võistkondlikult.
Algajate grupp, kus treenivad 1.—3.klassi lapsed, on selleks hooajaks kenasti komplekteeritud. Trennides käib 12 last, kes on tublid ning harjutavad
kõvasti, et vanematele korvpallilastele järele jõuda ning isegi neist ette minna.
Potentsiaali on!
Lisaks muudele mängudele on meie tublimad lapsed saanud osaleda
Balti Liiga üksikutel mängudel Lõuna–Eesti Korvpalliprojekti võistkondades.
2008/09 poisid alistasid koostöös Viljandiga Kesklinna KK/GAG võistkonna
78:55 (osalesid Romet, Richard, Joosep, Sander) ja U16 poisid (pool võistkonda
oli Nõost) pidid tunnistama Riia võistkonna DSN paremust 40:67.
Kuna EMV mängudel on konkurents tugev ning raske on komplekteerida
ühevanustest poistest võistkonda, siis teeme koostööd Lähte ja Vastse–Kuustega. Lisaks ühistele laagritele ja treeningkogunemistele mängime ka ühiste
võistkondadega. Treenerid tulevad sealt, kus on rohkem mängijaid ning niimoodi oleme konkurentsivõimelisemad. Koostöös tehakse ka ühiseid trenne
ja laagreid.

22.–24. oktoobrini toimusid Pärnus Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlused. Nõo sulgpalluritel sai sealjuures ületatud üks tähis, nüüd on
võidetud 101 noorte ja juunioride meistritiitlit, lisaks veel 277 medalikohta.
Seekord siis 3 meistritiitlit ja lisaks 6 medalikohta.
Heili Merisalu — meistritiitel U17 klassi segapaarismängus, paariliseks Tregert Gustav Värv (TÜASK), 3. koht sama vanuseklassi üksikmängus ja paarismängus, paariliseks Kerttu Voore.
Marti Joost — meistritiitel U15 klassi paarismängus, paariliseks Rasmus Roogsoo (SK Triiton), 2. koht üksikmängus ja segapaarismängus,
paariliseks Marija Paskotši (Tondiraba SK). Heili ja Marti saavad ka järgmistel meistrivõistlustel mängida samas vanuseklassis, seega on veel
võimalus tulemusi parandada.
U11 vanuseklassis oli kindel võitja Andre Looskari, paarismängus
3. koht, paariliseks Artur Aun. Üllatus tuli ka U17 klassi paarismängus, kus
finaali jõudis Karl Aksel Männik, paariliseks Tregert Gustav Värv (TÜASK).
Rannar Zirk — juunioride meistrivõistlustel 2. koht paarismängus,
paariliseks endine Nõo mängija Oskar Männik (TÜASK), kes võitis lisaks
meistritiitli segapaarismängus, paariliseks Ramona Üprus (TÜASK).
Samaaegselt toimunud seenioride meistrivõistlustel tuli 35+ vanuseklassis võitjaks Nõo Spordikooli sulgpallitreener Mati Soo.
Marti Joost võitis paar päeva enne sulgpalli meistrivõistlusi vabariigi
meistritiitli jalgpallis U14 I liiga meistrivõistlustel FA Tartu Kalevi võistkonna koosseisus. Ta on otsustanud pühenduda sulgpallitreeningutele,
et üritada tulevikus ka rahvusvahelistel võistlustel hästi esineda, tema
treeningkoormuseks tuleb 19 akadeemilist tundi nädalas, ega teisiti ei
olegi võimalik erinevate riikide Sulgpalli Akadeemia mängijatele konkurentsi pakkuda.
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keskkütte- või veevarustuse katkestus tekitab suurele osale Eesti elanikest probleeme
kodu kütmisel ja toidu valmistamisel. „Elekter
läinud, sulab üles külmkapp, mistõttu tuleb
kiiresti riknevad toiduained tarbida esmajärjekorras,“ lausub Virkala. Järgmisena tuleb
appi võtta juba enne hädaolukorda tekitatud
toiduvaru. „Toidu varumise osas kehtib lihtne reegel: varuda tasub koheselt söödavaid
või kergesti valmistatavaid toiduaineid —
pudrud, makaronid, müslibatoonid, pähklid,
kuivatatud puuviljad, konservid, purgisupid
jms,“ soovitab ennetusosakonna ekspert. Selleks aga, et makaroni ja putru ei peaks toorelt
nautima, tuleb endale muretseda ka matkapriimused või gaasigrillid. „Kriisivaru ei tähenda kasti toiduainete ja muu esmatähtsaga
sahvris või voodi all. Toiduained võiksid olla
pidevas ringluses — kui üks kahest ostetud
makaronipakist on oma tee lauale leidnud,
siis tuleks see koheselt uuega asendada. Tänapäeva rikkalik konserveeritud toodete valik
poodides lubab aga ka hädaolukorras teha
kõhule pai ja hea fantaasialennu korral kokata
või gurmeetoitu.
„Vee varumisel peaks lähtuma teadmisest,
et inimene vajab kolm liitrit vett päevas ehk
21 liitrit nädalas,“ sõnab Virkala. Keskmiselt
kaks liitrit vett arvestatakse joomiseks ning

kolmas liiter kulub toiduvalmistamisele. Hädaolukorras ei pruugi saada tanklast kütust ega
apteegist ravimeid. Seetõttu soovitab päästeamet hoida oma kütusepaak alati vähemalt
pooltäis ning hügieeni- ja esmaabivahendeid
ning vajalikke retseptiravimeid vähemalt nädala jagu. Varudes tuleb meeles pidada ka
oma pere kõige pisemaid ja koduloomi. „Läbi
tuleb mõelda ka alternatiivsed sidevahendid
ja valgusallikad. Kindlasti peaks kodus olema
akudel töötav raadio, saamaks infot ja käitumisjuhiseid, taskulambid ning laetud akupangad,“ toob Virkala mõned näited. Infoallikana
võib kasutada ka autoraadiot.
Häda ei hüüa tulles, seega varusid tuleb
süstemaatiliselt ja teadlikult üle vaadata ning
neid täiendada. Kriisi korral võib abi jõuda
inimesteni hiljem kui nad seda eeldavad ning
seega on tähtis, et igaüks mõtleks enda ja oma
pere jaoks läbi, kuidas saada hakkama siis, kui
elutähtsad teenused peaksid katkema.
PÄÄSTEAMET

Anette Zukker saavutas Elva triatlonil üldvõidu. Foto: erakogu

Anette käesoleva aasta võistlushooaeg sisaldas nii võite kui kaotusi. Ta osales üheksal triatlonil ja kahel duatlonil, samuti temposarja ratta- ja ka jooksuvõistlusel. Hooaja põhivõistlustena oli seatud
eesmärgiks osaleda kolmel poolpikal Ironmanil ja teha kaasa Eesti
triatloni karikasarja võistlustel, milles õnnestus võtta vanuseklassi
hooaja üldvõit. Kuidas triatleedi hooaeg kulges, käis uurimas vallalehe toimetus.
Anette Zukker (25): „Selle aasta hooaja alguses tundsin end
kehvasti ja lasin vereanalüüsid teha. Tulemus oli ehmatav, rauadepood olid väga tühjad. Terve hooaja püüdsin rauavarusid taastada,
kuid augustikuus uusi analüüse tehes oli vaatepilt endiselt kurb.
Minu keha ei omasta miskipärast rauda ja seetõttu tunnen end treeningutel ja võistlustel pidevalt jõuetuna ning suutlikkus pingutada
on väike. Rahulolematust on seetõttu olnud palju, kuna ilmselt jäid
tervise pärast tulemata mõned päris olulised tulemused.
Hooaja esimene üldvõit tuli 20. juunil Viljandi triatlonil. Ujumises ei ole ma sel aastal oma rütmi leidnud, mistõttu ebaõnnestusid
võistlustel nii mõnedki ujumisdistantsid. Viljandis suutsin enam–
vähem ujumises soorituse ära teha. Rattarajal andsin endast kõik ja
jooksurajal oli vaja võit vaid ära vormistada. Olin selle võistlusega
väga rahul. Samuti saavutasin üldvõidu Kõrvemaa triatlonil, mis oli
maastikutriatlon, Elva triatlonil ja Karksi–Nuia triatlonil.
Hooaja plaandes oli kolm poolpikka
Ironmani võistlust
Esimene neist toimus juulikuus Soomes (Ironman 70.3 Lahti).
Ujumine õnnestus täielikult, kuid kahjuks pidin esimest korda elus
võistluse katkestama, kuna vahetusalas oli lõhkenud rattarehv, tehniline abi võistlusel puudus ja ise ei suutnud rehvi ära vahetada. Elasin seda kaotust päris raskelt üle.
Teine Ironmani võistlus toimus Tallinnas (Eesti Meistrivõistlused
poolpikas triatlonis). Seal tuli mängu jällegi rauavaegusaneemia.
Rattarajal kannatasin tohutute jalakrampide käes, mis hiljem mõjutasid ka jooksmist. Pidin leppima vanuseklassi II kohaga. Olin läinud
üldpoodiumi järele, kuid kahjuks keha ei pidanud vastu. Tulemuseks vanuseklassis 25–29 II koht, naistest VII koht.
Kolmandaks Ironmani võistlusteks pidid olema Maailmameistrivõistlused Ameerikas Utahis. Kuna Ameerika oli reisimiseks lukus, ei
olnud mul võimalik seal osaleda. Seega peab tunnistama, et põhivõistlused ei õnnestunud sel aastal.
Küll aga saan rahul olla, et suutsin ikkagi teha kõigele vaatamata
poolpikas Ironmanis uue rekordi, milleks on 4:44:06 (Ironman 70.3
Tallinn).
Rahulolu tõid hooaja viimased võistlused
Septembri lõpus toimusid Eesti meistrivõistlused duatlonis.
Joosta tuli alguses 5 km, seejärel sõita rattaga 21 km ja uuesti joosta 2,5 km. Konkurents võistlusel oli väga tihe ja selle tõttu ka palju
põnevam. Sellest kujunes minu jaoks hooaja üks olulisem võistlus.
Kuna hooajal on olnud palju tagasilööke ja pettumust, siis selle tulemuse üle olen eriti rõõmus. Üks korralik pingutus, võitlus esikoha
nimel ja saavutuseks Eesti meistrivõistluste I koht.
Viimaseks võistluseks 2021. aasta hooajal jäi Tartu Linnamaratoni poolmaraton (21,1km). Olin võtnud eesmärgiks joosta uue rekordi ja suutsin selle ka saavutada. Lõppajaks 1:29:37. Keskmine tempo
4:15/km. Eelmise aasta rekordi parandust 1 min 40 sek.
Hooaeg oli katsumusterohke, aga siit on hea õppida ja tugevamalt edasi minna. Hakkan tegelema oma nõrgemate külgedega,
milleks sel hooajal oli ujumine. Loomulikult jälgin hoolsamalt ka
tervist. Mul on sportlase hing, ebaõnnestumised panevad veelgi
rohkem pingutama, et veelgi kaugemale jõuda.“
LIIA SIREL
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kuulutused ja teated
 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud
tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd,
välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823.
Koduleht: teenustööd.ee.
25. novembril kell 12.30—19.00 toimub Ees� Rahva Muuseumis

kolmas rahvusvaheline Kultuurikompassi foorum:
„Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?“
Foorumist saab jälgida saab ka otseülekannet.
Rohklem teavet: tartu2024.ee/kultuurikompass



Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322.

 Litsentsiga korstnapühkija. Oma redel kaasas.
Tel. 5191 6605.
 Noor pere ostab kodu ehitamiseks maad otse omanikult. Tel 5693 9277 või koduhaldamine@gmail.com
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18. novembril kell 13.00
REISIMULJED
MONTENEGROST

   
   
  
    
   
 



22. novembril kell 13.00
MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
29. novembril kell 13.00
FILMIPÄEV
6. detsembril kell 13.00
ON ADVENDIAEG…
Tel 745 5134, 5301 8753.

Kingitused
KV Savikojast
Valikust leiad: vaase, kausse, tasse,
taldrikuid, vaagnaid, kellasid,
õllekappasid jm põnevat!

MÜÜGIPÄEVAD
SAVIKOJAS
4. ja 5. detsembril
kell 11-15
Asume Kruusa tn 4 Nõo alevikus.
Muul ajal helista ja lepi kokku
tel 507 7512, arveldamine sularahas.

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED

KV Savikoda

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

Magusad ja soolased kringlid
Magusad tordid ja võileivatordid
Prinditud suhkrupildid
Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@ne�.ee, Paju 11, Nõo alevik

h�ps://pajupagar.wixsite.com/pajupagar
pajupagar

Nõo Juuksurisalong

P, 7. nov kl 11.00
P, 14. nov kl 11.00
K, 17. nov kl 12.00
R, 19. nov kl 19.30
P, 21. nov kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
P, 28. nov kl 11.00 I advendi jumalateenistus. Armulaud
P, 5. dets kl 11.00 II advendi jumalateenistus. Armulaud
P, 12. dets kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud
P, 19. dets kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud

E–R 10–18
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus

tel 745 5334

EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus

Tartu tn 2, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, 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)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; mart.jaanson@eelk.ee

Koguduse veebilehekülg nookirik.ee
Õpetaja kõnetunnid kiriku käärkambris
K ja R, kl 9.30–11.30, N, kl 16.00–18.00
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Kõik reklaamitud sündmused viiakse läbi vastavalt sündmuse
toimumise päeval keh�vatele koroonaviiruse
leviku piiramiseks kehtestatud meetmetele

E, T, N,R 10–18
Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Geellakkimine
Jumestus
Parafiiniravi kätele
Depilatsioon
Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
Kinkekaardid
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