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Hispaania ehk lusitaania teetigu on jõudnud
ka Nõo valda!

Noortekeskuses
alustas tööd
vabatahtlik.

Valguse Festival Nõo
veskijärve kaldal
10. oktoobril

LOE LÄHEMALT LK 3

LOE LÄHEMALT LK 5

UURI JÄRGI LK 6

Luke mõisa käsitöökoja avamispidu
Käsitöökoja seintel ilutsesid mõisaornamentikaga kaunistatud puidust
nimetahvlid.

Kirgastes sügisvärvides imeilus Luke mõisapark oli 24. septembril tagumiste tiikide taha
meelitanud kokku hulgaliselt
inimesi. Sellel päeval avati pidulikult pargi põhjaosas asuv käsitöökoda. Ilmselt paljud pargi
külastajad pole siia sattunud selle väikemat mõõtu maja juurde,
kuna see jääb mõisamüüridest
väljapoole ja võiks arvata, et tegemist on eravaldusega.
Aga tegelikkuses on maja
täiesti mõisakompleksi osa ja üle
kümne aasta on SA Luke Mõisa
eestvedajad näinud tõsist vaeva
selle vana ja ajahambast puretud
maja uuele elule äratamisega.
Avamispäevale olid kutsutud
kõik asjaosalised alates vallaesindajatest, rahastajatest, ehitajatest, disaineritest… ja lõpetades
oma rahvaga ehk paljude aktiiviliikmete ja vabatahtlikega, kes
koos pereliikmetega aastaid panustasid ühise eesmärgi nimel.
Muusikalist meeleolu lõi
Ele Millistfer.
Sihtasutuse Luke Mõis juhatuse liige Gea Järvela oli koostanud koguka materjali teostatud
töödest, käsitöökoja valmimiseks
kulunud aeg ja erinevad asjaajamis- ja tööprotsessid on olnud
aukartust äratavad.
Majal on vanust parasjagu,
see jääb Knorringute-aegsesse
mõisaaega. Viimane elanik olevat
majast välja kolinud nelikümmend aastat tagasi, teadis Gea
öelda.
2007. aastal oli kunstnik
Nerval valmisolek majast endale
stuudio rajada, aga see plaan jäi
katki ja maja seisis tühjana edasi.
„2012. aastal hakkasime meie
unistama päris oma majast. Tegutsesime oma käsitööhuviliste
naistega kärnerimajas allüürnikena, eks see oli üks edasi-tagasi kolimise aeg seal ruumides,”
meenutas Gea.
Maja trööstitu väljanägemine
ja rahapuudus hoidis meid tagasi
suurelt unistamast. „Kui katuse
peale saaks!“ õhkasid tollased
tegijad. Aga „küsija suu peale
ei lööda,“ olid visad naised järjekindlad ning KÜSKilt esimese

projektiga toetusraha saadigi.
Siit see lumepall veerema läks, oli
julgust ja soovi edasi tegutseda,
tekkis hasart — me saame hakkama! Katus sai peale 2015. aasta
lõpuks.
Samm-sammult, küll toetust
taotledes, siis ehitajaid palgates,
küll ise vabatahtlikena kõikvõimalikes töödes tegutsedes, liikusid käsitöökoja aktiivsed eestvedajad oma unistuse täitumise
suunas.
Maja oli juba avamiseks
valmis, kui eelmise aasta
27. oktoobri sügistormis suur
puu katusele kukkus ja uhiuuest
kivikatusest osa purustas. Tuli
hakata kahjujälgi likvideerima.
Järgmine avamine 2020. aasta
aprillis langes ära koroonapiirangute tõttu. Nii et see ajalooline
maja on saanud kogeda nii inimrammu kui looduseväge.

Pidulikul avamispäeval olid linti lõikamas (vasakult) Nõo valla esindaja volikogu esimees Krista Kvarnström, SA Luke mõisa esindaja Aivar Kuuskvere,
ehitajate esindaja Haspo Restauraatorist Ivo Antonov ja käsitöökoja esindajana Gea Järvela. 4 x foto: LIIA SIREL

Koostöövõrgustik pärit
kodukandist
Selle objekti puhul on olnud rahastajad KÜSK, Tartumaa
Arendusseltsi Leader programm,
Kohaliku Omaalgatuse Programm, Nõo vald, tänu kellele oli
üldse võimalik kogu ettevõtmist
elus hoida. Kokku kirjutati seitse
projekti, maja üldmaksumuseks
kujunes üle 213 000 euro.
Käsitöökoja valmimisel osales üheksa ettevõtet, kellest kaheksa on pärit Tartumaalt või
koduvallast.
Gea Järvela tänas kõiki selles keerulises projektis osalejaid.
Koos oma tublide abiliste Külli,
Kaire, Tiiu ja Anneliga ulatasid
nad tänutäheks tänukirjad ja
kaunid meened, mis olid siinses
savitöökojas valminud.
Et tegemist on muinsuskaitsetsoonis oleva hoonega, pidi
ka tööde projekt sellest lähtuma.
Projekti koostas Arhitektuuribüroo Allan Strus. Kauaigatsetud
katuse paigaldas Hoonemeister
OÜ. Suuremaid ehitustöid teostas juba staažikas koostööpartner Luke mõisas Haspo Restauraator OÜ. Vello Brett ja Brevell
OÜ Lukelt tõmbasid tõmbitsatega tagasi 25 cm võrra ettepoole

Käsitöökojas tegutsev naispere oli end riietanud mõisaajastule kohaselt.

Luke mõisa käsitöökoda

kaldunud seina ning paigaldasid
kividest kõnnitee. Majaümbruse tasandas Mihkel X. Teise
korruse ehitas välja OÜ Marikso
Nõgiarust. Klassik Interjöör OÜ
paigaldas teisele korrusele viiva puidust trepi, mis on tõeline
meistriteos.
Mõnusa kamina, mille paistel käsitööringi naised unistavad
juttu puhuda ja loominguga tegelda, ladus üles kaminameister
Vahur Kuhlberg. Tema ise tundis
uhkust, et kaminakivid leidis ta
Luke mõisa valitsejamajast ja
nüüd on kaminal ajaloohõng ka
juures.
Köögimööbli eritellimuse täitis Wako Wärkstuba Kolgalt.
Mõisateemalist
kunstilist
kontseptsiooni nõustas ja aitas
töödega kaasa Kersti Kals. Selle
andeka noore kunstniku ideede

judki külastajad leiavad tee selle
majani.
Gea Järvela, kes 1992. aastast alates on olnud Luke-usku ja
oma südame Luke pargi tegemistesse kaotanud, ei ole koos oma
väsimatute abilistega raskustele
alla vandunud.
„See maja valmiski tänu paljudele vabatahtlikele. Neid on
olnud 26 inimest. Kokku on panustatud üle 1400 töötunni 27
hoogtööpäevaku raames. See
ühtehoidev
kogukonnatunne
ühise eesmärgi nimel on olnud
vapustav kogemus. Tore on siin
majas ringi liikuda ja teada, et
siin või seal olen ise ka käe külge
pannud,“ mõtiskles Gea.
Ja töid jagus siin prahi koristamisest kuni vundamendi ladumiseni, seinte krohvimiseni ja
lubivärvimiseni välja.

kohaselt on nüüd käsitöökojal töös kolm reaalset kavandit,
mille järgi dekoreeritakse Luke
pargis kaetavate pidulaudade
sööginõusid ja muidu suveniire.
Need on pitsimuster, lõvi- ja õunapuuõite teema, põlistamaks
Luke mõisa legendi.
Entusiastliku kogukonnaga võib imesid korda saata
Võiks ju arvata, et mis selle
väikse maja restaureerimise puhul siis nii väga iseäralikku on.
Suures plaanis ei olegi. Aga ühe
pärimuskultuuri paikkonna, iidse
mõisapargi ja tema hoonete säilitamise ja toimimise seisukohalt
on tegu tänuväärt saavutusega.
Käsitöökoja püstitamisega lisandus järjekordne vaatamisväärsus
Luke pargis ja võib arvata, et pal-

Pärast lindi läbilõikamist võisid kõik majja uudistama minna.
Pererahvas pakkus külalistele
kärnerimaja kohviku perenaise
Gaili valmistatud pruukosti.
Mida ja millal meisterdama
saab tulla, seda saab peagi uudistada käsitöökoja koduleheküljelt.
Tegevused majas hakkavad
toimuma kahel korrusel. Töötubasid jätkub klaasi-, savi-, portselani-, siidisalli-, viltimise-, ehete valmistamise jm valdkonnas.
Perenaine Gea näeb vaimusilmas
ette, et ka sünnipäeva- või muidu
sõpruskonnad võiksid tulla siia
mõnusasti kohvilaua taga aega
veetma ja ühtlasi ka midagi meeneks valmistada. Käsitöökoda
ootab teid!
MILVI PENSA
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 24. septembril.
1. Ülevaade kiire internetivõrgu rajamise võimalustest Nõo vallas.
Kuna volikogusse kutsutud AS Eesti Andmesidevõrgu juhatuse liige
Hanna Kaplan ei saanud osaleda, tegi teemast kokkuvõtte vallavanem Rain
Sangernebo. Kui veel nädal varem arengukomisjoni koosolekul oli esmaseks
eelduseks leida siseruumis koht võrgusõlmele, siis volikogu toimumise ajaks
oli AS Eesti Andmesidevõrk leidnud võrgusõlmele teise lahenduse ja valla
poolt ruumi enam ei vajatud. Küll aga on AS Eesti Andmesidevõrk esitanud
vallavalitsusele allkirjastamiseks koostöömemorandumi, mille allkirjastamisega sellistel tingimustel vallavalitsus nõus ei ole. Vallavalitsuse arvamusel
ei segaks koostöömemorandumi allkirjastamata jätmine ehitustegevust.
Vallavanem jagas memorandumi koopiad kõigile volikogu liikmetele tutvumiseks ja palus anda tagasiside.
2. Nõo valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandjad eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar ja finantsjuht
Pille Sügis.
Eelarvekomisjon oli 2020. aasta II lisaeelarvet arutanud ja esitanud selle
volikogule vastuvõtmiseks.
II lisaeelarvega suureneb eelarve kogumaht 139 748 euro võrra.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu II lisaeelarve vastuvõtmise kohta
hääletamisele ja volikogu otsustas anda välja määruse „Nõo valla 2020. aasta
II lisaeelarve vastuvõtmine“.
3. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine
(arutelu).
Vallavanem Rain Sangernebo sõnade kohaselt on kampaania eesmärk
innustada inimesi oma elukohaandmeid korrastama. Kampaaniat on nüüdseks juba mitu aastat korraldatud ja kuigi esimesed aastad olid edukamad,
on ka edaspidised korrad näidanud, et kampaania toob vallale suuremat
kasu, kui on olnud kulud selle läbiviimiseks. Kampaania ajal Nõo valla elanikuks registreerinutele on vald maksnud ühekordset toetust 100 eurot ja
seda suunda tahaks jätkata. Antud päevakorrapunkt oli välja kuulutatud
aruteluna, kuid vastavalt volikogu liikme ettepanekule otsustas volikogu
muuta aruteluna väljakuulutatud punkti otsustamise punktiks ja kõik kohalolnud volikogu liikmed hääletasid elanikuks registreerimise kampaania
korraldamise poolt ajavahemikus 15. oktoobrist kuni 16. detsembrini 2020.
Kampaania läbiviimise tingimused ja kord otsustati suunata väljatöötamiseks vallavalitsusele.
4. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis ehitustöödest põhikoolis ja kultuurimajas.
Kui on teada, milliseks kujuneb tööde maksumus kultuurimaja küttesüsteemi renoveerimisel ja kooli katlamaja ümberehitamisel tehnoloogiaklassiks ning kui suur on tehnoloogiaklassi sisseseade maksumus, siis selgub,
kas ja millises mahus saab edasi minna Luke raamatukogu majja korterite
ehitamisega.
Valguse festivali suhtes on korraldajaga arutatud, mis kujul seekord
üritus läbi viia. Üritus tuleb kooskõlastada Terviseametiga.
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja Sven Tarto rääkis jalg- ja jalgrattatee ehitusest.
31. oktoobriks peab Voika tänaval oja ületav teelõik valmis olema. Kui
Nõos on tööd lõpetatud, alustatakse uue truubi ehitamist Tõraveres.
Riigihange Voika tänava tänavavalgustuse rajamiseks lõpeb oktoobris.

Järgmine volikogu istung toimub 22. oktoobril.
KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

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.

Nõo vallavalitsuses toimub vastuvõtt
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
Vallavolikogu esimehe kontakt: krista@nvv.ee tel 5331 3452

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest septembrikuul
Vallavalitsus korraldas septembrikuus neli istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaalküsimustes otsustati
— kehtestada vallavalitsuse
poolt osutatavate tasuliste sotsiaalteenuste hinnad:
* sotsiaaltransporditeenus —
0,25 eurot kilomeetri eest ja 1,20 eurot ooteaja ühe tunni eest,
* pesupesemisteenus — 2 eurot
pesukorra eest (kuni 4 kg);
— eraldada Nõo valla 2020. aasta eelarve reservfondist:
* 300 eurot toetust Nõo Priitahtlikule Päästeseltsile — eriolukorra
tingimustes tehtud täiendavate kulutuste katmiseks,
* 8914 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse kapitalikulude suurendamiseks — ehitustööd on läinud
planeeritust kallimaks.
Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati
— kooskõlastada Nõo Põhikooli
töötajate koosseisus abiõpetaja ametikoht alates 01.10.2020;
— kinnitada:
* täpsustatud juhised haridusasutustele COVID–19 viiruse leviku
tõkestamiseks,
* Nõo Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
vanemate esindajad — Kristiina Härm, Kaido Reivelt, Tõnis Kask,
Signe Viira, Lichettey Aavik
õpetajate esindajad — Heli
Leedjärv, Merike Seire
õpilaste
esindaja
Rasmus
Randala ja Nõo vallavolikogu esindaja Hille Laos.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba:
* Meeri külas asuvale Vahemetsa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,

* Nõgiaru külas asuvale
Vahtramäe katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Nõo alevikus Liiva tn 2 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks ja
laiendamiseks,
* Enno külas asuvale Püssa katastriüksusele päikeseelektrijaama
rajamiseks,
* Kääni külas asuvale Kure katastriüksusele päikeseelektrijaama
rajamiseks,
* Nõo alevikus K. Aigro tn 1 ja K.
Aigro tn 3 asuvatele kinnistutele Nõo
Põhikooli sisehoovi mängu- ja spordiväljaku rajamiseks,
* Nõo alevikku Nõo–Elva jalg- ja
jalgrattatee ca 50 m pikkuse lõigu rajamiseks ristumisel Nõo ojaga;
— anda kasutusluba:
* Luke külas asuvale Luke–Unipiha teele rajatud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustikule,
* Vissi külas asuvale Pihla katastriüksusele rajatud elektritootmisrajatisele,
* Nõo alevikus Voika tn 12 asuvalt kinnistult kuni K. Aigro tn 3a
asuva kinnistuni rajatud kaugküttetorustikule,
* Meeri külas Niine katastriüksusel asuvale ümberehitatud ja laiendatud üksikelamule,
* Meeri külas Oru vkt 15 asuvale
kinnistule püstitatud üksikelamule;
— anda projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks:
* Nõgiaru külas asuvale Soomusristi katastriüksusele,
* Nõgiaru külas asuvale Vabadusristi katastriüksusele,
* Nõgiaru külas asuvale Kotkaristi katastriüksusele,

Vallavalitsus ootab 2021. aasta eelarve taotlusi
hiljemalt 25. oktoobriks 2020.
Info tel 513 9146 või e-post pille@nvv.ee

HOIA ennast
ja oma lähedasi

* Vissi külas asuvale Viskoni katastriüksusele.
Maaküsimustes otsustati
— seada sundvaldus:
* MTÜ Eesti Andmesidevõrk
kasuks avalikes huvides vajaliku
sideehitise talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo vallas Nõo alevikus
asuvale Lao tn 10 kinnisasjale,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks Vissi
külas asuvale Vissi–Peedumäe tee
kinnisasjale,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo
alevikus asuvatele Raudtee tänavale
ja A. Lätte tn 1a kinnisasjale,
* AS Emajõe Veevärk kasuks avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustiku talumise kohustuse kehtestamiseks järgmistele
kinnisasjadele:
Nõo alevikus asuvad Kaare tänav
T1 ja T2, sihtotstarve transpordimaa,
Nõo alevikus asuvad Sügaoru
tänav T1 ja T4, sihtotstarve transpordimaa,
Nõo alevikus asuv Vana-Nõo tänav T2, sihtotstarve transpordimaa;
— määrata:
* Meeri külas Lombi katastriüksusel olevate ehitiste aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 4739 m², sihtotstarbeks elamumaa, nõustuda hoonestusõiguse
seadmisega riigimaale,
* Nõo vallas asuvatele riigi
omandisse jäetavatele katastriüksustele järgmised sihtotstarbed:
- Ketneri küla, Allika — sihtotstarve maatulundusmaa,
- Illi küla, Eha — sihtotstarve
maatulundusmaa,
- Illi küla, Kalda — sihtotstarve
maatulundusmaa,
- Illi küla, Liivi vkt 3 — sihtotstarbeta maa,
- Illi küla, Liivi üldmaa — sihtotstarve maatulundusmaa,
- Luke küla, Oja tn 3b— sihtotstarbeta maa,
* Tõravere alevikus asuva JõeOllise katastriüksuse jagamise käi-
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gus tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed (kokku 14
maatükki),
* Nõo vallas asuvate teede teenindamiseks vajaliku maa suurus ja
piirid (12 maatükki Illi, Meeri, Tamsa
ja Vissi külas, Tõravere ja Nõo alevikus),
* Nõgiaru külas asuva Tartu tn 14
katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Tartu tn 14, sihtotstarve elamumaa,
- Tartu tn 14a, sihtotstarve maatulundusmaa,
* Vissi külas asuvale liikluspinnale nimeks Kallaku tee;
— muuta Vissi külas asuvate katastriüksuste senist lähiaadressi ning
määrata uus lähiaadress Ulla – Kallaku tee 1 ja Kallaku – Kallaku tee 3;
— võtta vastu ja lubada avalikule väljapanekule Tartu Arhitektuuribüroo OÜ koostatud Nõo vallas Nõo alevikus asuva Tuuleveski
elamurajooni osa detailplaneering.
Korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek 12.10.–25.10.2020 Nõo
vallavalitsuse kantseleis ja avalikustada planeeringumaterjalid Nõo valla veebilehel;
— lõpetada Nõo vallas Ketneri
külas asuva Allika katastriüksuse osas
kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa
erastamise eeltoimingud.
Keskkonnaalastes küsimustes
otsustati
— rahuldada osaliselt hajaasustuse programmi esitatud projektitaotlus „Väike-Remli majapidamise
salvkaevu süvendamine“.
Üldküsimustes otsustati
— muuta OÜ’ga Teearu Grupp
sõlmitud hankelepingut, milles muudetakse lepingu hinda ja tööde üleandmise lõpptähtaega 31.10.2020.

AIRA LAUL
vallasekretär

pane tähele!

Kaitse neid, kellest hoolid

Terviseamet juhib tähelepanu Eesti oma koroonarakendusele HOIA, mis
teavitab inimesi, kui nad on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.
Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode
ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.
Koroonaäpp on üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke
nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse levikut pidurdada. Selleks on
oluline, et võimalikult paljud inimesed selle endale alla laeksid ja seda kasutaksid.
Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem positiivse
koroonaviiruse proovi andnud inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal
kui 2 meetrit kauem kui 15 minutit.
Koroonaviiruse eripära on see, et ta levib ka siis, kui inimene ei tunne
end haigena. Seetõttu on viiruse leviku tõkestamiseks lähikontaktsete tuvastamine ja teavitamine kriitiline.
Kuna aga haigestunud inimesel endal on võimatu meenutada inimest,
kellega ta mõnes restoranis või bussis lähikontaktis oli, siis siin tulebki appi
koroonaäpi automaatne teavitus — telefon jätab anonüümselt ja krüpteeritult telefoni mälusse kõik kokkupuuted teiste äpi kasutajatega.
Telefonid suhtlevad omavahel Bluetooth raadiosignaalide abil, vahetades omavahel koode, mis ei ütle äpi kasutajate kohta midagi. Äpi kaudu ei
laeku riigile mingit infot lähikontaktsete identiteedi kohta.
Haige saab rakenduses oma staatust muuta ainult ise (et ta on saanud
Covid-19 diagnoosi). Sellega seoses annab ta teavituse automaatselt temaga 48 tundi enne testitulemuste teadasaamist (kui ei ole sümptomeid) või
sümptomite tekkest isikutele, kellega ta oli lähikontaktis (2 m vähemalt 15
min). Seejärel kuvatakse lähikontaktsele teavitus, et te võisite saada nakkuse
ja palutakse helistada Terviseameti üldnumbrile.
Äppilt teavituse saanud lähikontaktne ei saa otse pöörduda perearsti
poole haiguslehe avamiseks, vaid siiski peab ta eelnevalt olema Terviseameti lähikontaktse nimekirjas.
Pahatahtlikke haigeid selle äpiga olla ei saa, sest kõik nakkused peab
kinnitama Patsiendiportaalis. Kui Patsiendiportaalis ei ole positiivset saatekirja vastust, ei saa ka haigeks märkida.
Äpp tegutseb ainult 14-päevases ajaraamis. Iga kümne minuti järel loob
äpp uue anonüümse koodi, mida telefonid anonüümselt vahetavad. Pärast
14 päeva koodid kustuvad. Rohkem infot saab veebilehelt hoia.me.

Mis on gripp ja kuidas võib grippi nakatuda?
Gripp on hingamisteede viiruslik nakkushaigus, mis levib piisknakkuse
teel vahetu kontakti kaudu haigestunud inimesega. Seepärast peab haige
inimene alati katma köhides või aevastades suu ja nina puhta salvrätiga, mis
tuleb pärast kasutamist kohe prügikasti visata. Salvräti puudumisel sobib
suu katmiseks ka varrukas. Nii väheneb viiruse levik.
Gripiviirus püsib:
♦kõvadel pindadel — 24-48 tundi,
♦poorsetel materjalidel (riided, paber) — 8-12 tundi,
♦viirusega saastunud kätel — kuni 5 minutit ning massiivsel saastumisel kuni 3 tundi.
Millised on gripi haigusnähud?
♦Gripp algab tavaliselt kõrge palaviku ja lihaste valuga. Võib esineda
külmavärinaid, väsimust, köha, peavalu, kurgu- või lihasvalu ning hingamisraskuseid ning on allpool nimetatutest märksa tõsisem haigus, sest võib
tüsistusena tekitada kopsupõletikku, neeruvaagnapõletikku või krooniliste
haiguste ägenemist. Reeglina levib A-gripp kergemini ja kulgeb ägedamini.
♦Paragripi puhul on esmaseks kurguvalu ning tavaliselt ei jää tulemata ka nohu ja haukuv köha. Tekkida võib gripile iseloomulik lihaste valu.
Paragripp ei möödu nädalaga, vaid vaevab põdejat pikemat aega. Selle
raviks eriravimeid ei ole.
♦Adenoviiruse põdemine kulgeb sageli sarnaselt teiste hingamisteede haigustega. Lisaks võivad aga kaasneda silmapõletik, seedehäired ja kõhuvalu. Rahvasuus on seda ka silma- või kõhugripiks nimetatud, kuid maailm selliseid haigusi ei tunne.
♦RS-viirus tekitab köha, mis võib kulgeda astmaatiliste nähtudega, nii
et lapsel võib tekkida lausa lämbumisoht.
Kuidas hoiduda haigestumisest?
Kõige kindlama kaitse annab vaktsineerimine haigestumise kõrgperioodi alguses (oktoober-detsember).
Täiendavad ennetusvõimalused:
♦Kontakti vältimine haige inimesega või haigestumisel kontakti vältimine teistega.
♦Rahvakogunemiste ja kätlemiste ning lähedaste kontaktide (alla
ühe meetri) vältimine.
♦Haigestumisel töölt või koolist koju jäämine.
♦Aevastades või köhides suu ja nina katmine pabertaskurätiga, mis
hiljem leiab tee prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas.
♦Käte puhastamine vee ja seebiga või alkoholi sisaldava desinfitseeriva lahusega (eriti oluline on see pärast köhimist või aevastamist).
♦Silmade, nina ja suu puudutamise vältimine. Gripp levib sageli siis,
kui puudutatakse pisikutega kaetud esemeid ning seejärel oma silmi, nina
või suud.
♦Tervislikud eluviisid. Piisav uni, füüsiline aktiivsus, stressi vältimine
ning vedelike ja täisväärtusliku toidu tarbimine.
♦Ühistranspordi vältimine haigestumiste kõrgajal.

TIIA LUHT
Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja
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Mälestus ei kao ja meeste
teod jäävad edasi kestma

piltuudis

Selle aasta septembris tabas meie kogukonda valus löök. Manalateele
lahkusid kaks rahva seas väga omaseks saanud ja oma alal aastaid pühendunult tegutsenud meest — Toomas Kruustük (62) ja Lembit Rebane (65).
Mõnede inimeste puhul lihtsalt on nii, et me tegutseme külg-külje kõrval,
võtame olemist iseenesest mõistetavana ja arvame, et koosolemine jätkub
veel homme ja ülehomme. Aga ühel hommikul raksab kui välk sisse ja levib
teadmine — ta on läinud. Tühjus. Jäävad maha leinajad, jäävad pooleli täies
jõus toimivad tööd ja plaanid. Nemad, kes igaviku teele läksid, panid oma elutööle punkti.

TOOMAS KRUUSTÜK
14.07.1958–09.09.2020

President Kersti Kaljulaid, siseminister Mart Helme ja Päästeameti
peadirektor Kuno Tamearu andsid 22. septembril Pärnu kontserdimajas üle aumärke. Elupäästja III klassi medaliga tunnustati ka Nõo valla
noormeest Otto Jaasi–Tamme.
2. juulil oli 16-aastane Otto Jaasi–Tamm koos sõbraga Tartumaal Elvas
Verevi järves ujumas. Purdel olles kuulis ta, et üks poiss on põhja vajunud. Pikemalt mõtlemata hüppas Otto osutatud kohas sügavasse vette,
kust 3–4 meetri sügavuselt leidis põhja vajunud poisi, kelle ta veepinnale tõmbas. Otto julge ja kiire tegutsemine päästis inimese elu.
Foto: AGO TAMMIK

Hakkamasaamine — see on omadus, mis on aidanud inimestel rasketest aegadest ja oludest võimalikult terve nahaga välja tulla. Foto: PEXELS

Varu enne maru!
Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka
Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt valmis. Seetõttu kutsub Päästeamet kõiki üles koduseid varusid üle vaatama ning vajadusel täiendama.
Me elame praegu tervishoiukriisi valguses, aga kriisi võivad põhjustada ka ilmastikuolud, küberrünnakud või mis tahes muu oht. Hädaolukorrad
võivad kesta päevi ja nädalaid, mil tuleb kodust lahkumata saada hakkama
ilma elektri, vee ja kanalisatsioonita. Valmisolek hädaolukorraks peaks olema
enda ja lähedaste turvalisuse tagamise elementaarne osa.
Kõigepealt minge oma köögikapi, külmiku või sahvri juurde, avage selle
uks ja vaadake tõele näkku — mitu päeva te oma perega selle toidukraamiga toime tuleksite ning kas kõigi pereliikmete esmased vajadused saaksid
kaetud. Kas jagub vähemalt seitsmeks päevaks?
Mida varuda?
Kodused varud ei tähenda kastitäit toidukraami, mis kuskil nurgas oma
säilivusaja lõppu ootavad. Need on hoopis pidevas ringluses olevad toidukaubad, mida pere harjumuspäraselt tarbib. Piltlikult öeldes: riiuli ühest servast võetakse kasutusele ja järgmine kord poodi minnes ostetakse riiuli teise
serva asemele.
Toiduvalmistamise vaatenurgast on ilmselgelt eelisolukorras need kodud, kus on puuküttel pliidid, ahjud ja kaminad. Kodudesse, kus ainsaks kokkamise võimaluseks on elektri- või gaasipliit, oleks mõistlik soetada alternatiivne toiduvalmistamise vahend näiteks gaasipriimuse näol.
Arvestada tuleks ka lemmikloomade vajadustega — nemadki tahavad
süüa, sõltumata ilmast, elektrist või kaardimaksete toimimisest. Kui toiduga
ja selle kappidesse–keldrisse mahutamisega saab enam–vähem mäele, siis
murekohaks võib osutuda vesi. Kui palju seda varuda, kus ja kuidas hoida?
Keskmiselt vajab inimene kolm liitrit vett ööpäevas, mis teeb ühe inimese
nädalaseks vajaduseks 21 liitrit. Kui korrutada see pereliikmete arvuga, on
üsna tõenäoline, et sellise hulga vee hoiustamine on enamiku kodude jaoks
probleem. Kuidas leida mõistlik lahendus? Vesi on elulise tähtsusega ja kindlasti tasub ennetavalt läbi mõelda, kust ja kuidas vett saada, kui seda mingil
põhjusel enam kraanist ei tule ja poest osta pole võimalik.
Toit ja vesi pole siiski ainsad, mida varuda
On oluline, et pidevalt retseptiravimeid vajajatel oleks piisav varu nii ravimeid kui ka ootel retsepte. Muidugi peaks igas kodus leiduma esmaabiks
vajalik ja vahendid palaviku, valu ning seedehäirete vastu.
Kindlasti on igas hästivarustatud kodus olemas taskulamp, küünlad, tikud, akupank, patareidega raadio, prügikotid, teip, nöör, märjad salvrätikud,
natuke ühekordseid nõusid, väikestes kupüürides sularaha ja veel hulk pisiasju, mis hädaolukorras väga oluliseks osutuvad. Käepärast tuleks hoida ka
isikut tõendavad dokumendid.
Kriisis on eelisolukorras maamajapidamised
Maamajapidamistel on reeglina enam tagavarasid ja muud toimetulekuks vajalikku, sest on rohkem ka panipaiku, kuhu kõik mahutada, seevastu
kortermajade elanikud on haavatavamad ning vajavad oluliselt kiiremini
kõrvalist abi. Seda enam tuleb koduste varude ja hädaolukorras toimetuleku
teema läbi mõelda ning ka vastavalt tegutseda.
Päästeameti kampaania „Varu enne maru“ raames on võimalik varude
soetamise osas konsulteerida ka otse Päästeameti esindajatega. Selle aasta
jooksul jõuab kõigi Eesti elanike postkasti ka trükis kriisijuhistega.
PÄÄSTEAMET

Toomas Kruustük rajas Nõo Lihatööstuse ja oli selle juht 28 aastat.
Selles kaasaegses kõrgtehnoloogiaga varustatud tööstuses töötab
praegu ligi 200 inimest. Toomasele oli
alati oluline hoida kõrgel oma ettevõtte lippu. Kõige olulisemaks väärtuseks
pidas ta oma töötajaskonda. Sageli liikus ta ringi tsehhides ja siis jätkus tal
alati oma inimestele toetavaid sõnu.
Nõo Lihatööstus on aastaid panustanud kogukonna elu toetamisse sponsorluse kombel, toetanud paljulapselisi
peresid, noori sportlasi jt.
Toomasel oli täita mitmekülgne roll pojana, abikaasana, isana, vanaisana, vennana, sõbrana, kolleegina, juhina.
Tema suur süda, rahulik meel ja naeratus ei jätnud kunagi kedagi
külmaks.
„Ta märkas, aitas, hoolis ja toetas, olles sellega tõeliseks eeskujuks ja inspiratsiooniks mitte ainult oma perele, vaid ka kõikidele teistele enda ümber,“
meenutab tänutundes poeg Simmo.
Tema elurõõm, lapsemeelsus ja soojus tegid temast suurepärase vanaisa viiele lapselapsele ja need jäävad nüüd Papat väga taga igatsema.
„Me oleme tänu temale hoolivamad, positiivsemad, töökamad ja ühtehoidvamad kui kunagi varem. See ongi Toomase pärand meile kõigile. Hoiame seda!“ austab poeg sügavalt isa ja lisab, kui väga isa lahkumine suurt
kollektiivi on liitnud.
„Hindan teda kui head inimeste tundjat ja seda, et ta on usaldanud noori ja „rohelisi,““ sõnab praegune tegevjuht Ragnar Loova (38), pidedes silmas
aega, mil teda ennast aastaid tagasi finantsjuhi kohale edutati, ja lisab, et kui
on usaldus, siis ei saa ka alt vedada.
„Olen ka alati imetlenud Toomase julgust riskantseid tulevikuplaane
seada. Nagu ta siis tavatses oma vaistu väljendada — „nabatunne ütleb!“.
Olnud 28 aastat juht, oli tal välja kujunenud reﬂeksne mõtlemine. Ta tõstis
vestluse lati alati kõrgele, kodutöö pidi vestluskaaslasel alati tehtud olema.“
Simmo ja Ragnar kolleegidena mäletavad teda ka kui heatahtlikku ja
vempudega kaasa minevat kaaslast ning tema väikseid kiiksegi oskavad
noored mehed üles lugeda.
Toomas oli mees, kes kandis alati kampsunit. Ja kingapaelad olid tal tööl
millegipärast lahti, olevat mugavam. Reisidele armastas ta alati omatehtud
võileivad ja kohvitermose kaasa võtta, olevat kodusem.
Ja Toomase lemmikjooki kuuma kohvi, mis parajalt koorene, lisatud
juurde tilgake mett, soovib sinna üles vikerkaareriiki tema kunagine juhiabi
oma järelehüüdes.
Toomase järeltulijad töötavad edasi selle nimel, et Nõo Lihatööstus
võiks tähistada 100. sünnipäeva.

VALLA LEHT

in memoriam

Toomas Kruustük rajas üles suurtööstuse ja koondas sinna alla tugeva
ja tööka kollektiivi.
Lembit Rebane oli suure südame ja kuldsete kätega töömees, kelle hing
ihkas ilu luua ja kes väsimatult iidse Luke mõisapargi väärika ilme nimel
tegutses.
Me oleme uhked, et meie vallas sellised tublid mehed elasid ja töötasid,
kes aastaid panustasid valla heaolusse ja tema inimestesse nii julgete tulevikku vaatavate visionääride kui lihtsalt hoolivate ja inimlike inimeste kombel.
Toomas ja Lembit, head inimesed, jääme teid alati mäletama!

LEMBIT REBANE
11.09.1955–21.09.2020
Lembit Rebane oli tõsine töömees, kelle elutöö oli tihedalt seotud
masinatega. Ta lõpetas Tartu Kutsekeskkooli nr 17 mehhaanikuna. Kolm
aastat teenis ta sõjaväes. 15 aastat
töötas ta Tartu Aparaadiehituse tehases mehhaanikatsehhi automaaditöölisena.
1993. aasta maist asus ta tööle
haljastustöölisena Nõo vallas. Sellest
ajast peale on Lembit olnud ihu ja
hingega nii Luke pargi taastamise kui pargi hiilguse aegade ligi. Ka on ta
aidanud korda luua paljudel valla objektidel, püstitanud uhkeid pidupäevalõkkeid meie rahvaüritustel jne.
Aastaid tagasi intervjuud andes avaldas Lembit, et ta alustab igat hommikut — ja seda igal aastaajal — ringkäiguga Luke pargis, et veenduda, kas
seal on kõik ikka korras, kuidas on puude tervis ja muidu olukord. See oli
tema jaoks nagu elus organism, perekond, kelle käekäik talle väga hingelähedane oli.
Kes oskaks Lembitut veel paremini iseloomustada kui Gea Järvela,
Lembitu pikaajaline teekaaslane Luke pargi aegadel:
„Minu tutvus Lembituga sai alguse ajast, kui otsisin üheksakümnendate
aastate alguses Luke mõisaparki pargihooldajat. Lembitut ma siis ei tundnud. Aivar Lilla oli see, kes tema eest kostis. Väärt mees pidi olema. Ja seda
Lembit ka oli. Lembituga koos alustasime Luke mõisapargi taastamist. Uskumatu oli see, kuidas Lembit kõike sõnadeta haaras. Ma teadsin alati, et kui
Lembitul midagi teha palusin, sai see kindlasti tehtud. Ma ei pidanud kunagi
kontrollima. Pigem imestasin, kuidas ta alati täpselt nii tegi, nagu ma mõtlesin. Üheksakümnendatel aastatel töötas vallas veel haljastusgrupp — rajasime koos haljasalasid, külvasime muru ja istutasime puid. Need olid toredad
ajad. Meid oli päris palju. Koos tegime suuremaid töid ka Luke mõisapargis.
Igal aastal lõpetasime hooaja ühise koosolemisega. 1997. aasta lõpupeol
tegi Lembit meile kõigile üllatuse. Ühel hetkel saabusid parki hobused.
Meie kõigi üllatus oli suur. „Soovisite ju ratsutada?” — oli Lembitu küsimus.
Ja selliseid üllatusi tuli talt sageli. Mulle tundus, et Lembit muudkui andis,
soovimata midagi vastu saada. Ma ei mäleta teda kunagi pahandamas ega
kurjustamas. Ta ei osanudki seda.
Lembit oli väga hea puutöö oskaja. Esimesed viidad nii Vapramäe kui
Vitipalu matkaradadele olid Lembitu tehtud. Vapramäel on mõned tänaseni
alles. Siiani on mul saunas Lembitu tehtud pingid.
Mul on hea meel, et meist said head sõbrad. Meid ühendasid meenutused ühistest toimetamistest Luke mõisapargis. Ma imetlesin tema mäletamisi. Ta mäletas kõike pisikeste detailideni. Ja vahel meenutuste käigus ta
küsis: „Kas sa ei mäletagi?”. Ma ei tihanud öelda, et olin unustanud. Nii kindel
teadmine oli, kellelt vajadusel küsida… Kutsusin teda ikka mõisavalitsejaks
ja tõeline mõisavalitseja selle kõige paremas mõttes Lembit ka oli.“

Hispaania ehk lusitaania teetigu on jõudnud ka Nõo valda!

Nii see paraku tõesti on. Kui veel
aasta tagasi võis loota, et teeteo hävitustöö toimub meist kusagil kaugel põhja pool, siis nüüd olen neid
isendeid hulgaliselt leidnud oma tavaliselt jalutuskäigult Pärna tänavalt
Valga maanteeni. Esimest korda oskasin neile tähelepanu pöörata umbes kuu aega tagasi, kui pärast vihma
kõndima läksin ja ebaharilikult suuri
helepruune isendeid kergliiklusteel
nägin. Loendasin neid kokku kaheksa ja pikkust oli kõigil üle kümne sentimeetri. Esimese hooga ei tahtnud
uskuda, et need lusitaania teeteod
on, kuid lähimal vaatlusel pidin selle
tõsiasjaga siiski silmitsi seisma. Kuna
olin lugenud, et neid füüsiliselt lömastades jäävad munad alles ja võivad edasi paljuneda, siis ei hakanud
ma seda tegema. Tõtt öelda on üsna
vastik ka ligi 15 cm isendile peale
astuda. Lootsin siis lihtsameelselt, et
ehk jääb raudtee neile takistuseks
ja alevisse nad niipea siiski ei jõua.
Kuid võta näpust! Paar päeva hiljem
leidsin noori isendeid kergliiklusteel
juba Pärna tänava ja surnuaia vaheliselt lõigult ning ühe ka Nõo kooli
bussipeatuses.
Olen nüüd kõndima minnes
varustanud end kilekoti ja pesulõksuga, korjanud leitud isendid lõksu
näpitsatena kasutades kilekotti ja

teod kodus keeva veega üle valanud.
Ma saan muidugi aru, et minu tegevus on vaid piisk meres, ja seetõttu
loodangi, et kõik Nõo valla elanikud
oleksid selle kahjurteo suhtes valvsad ja hävitaksid leitud isendid.
Sageli satuvad teod meie aedadesse aianditest toodud istikutega.
Seetõttu on ülioluline uurida mullapall põhjalikult läbi enne selle mahaistutamist. Tigude munad on küll
sarnased väetisegraanulitega, kuid
munad on siiski läbipaistvamad ja
tavaliselt kobarana koos.
Pean mainima, et reeglina olen
leidnud kõige rohkem tigusid sellelt
kergliiklustee lõigult, mis piirneb
mõne elamuga.
Kuna see isend tekitab aiapidajaile märkimisväärset kahju, on
oodatud kõigi inimeste abi, et takistada selle teo massilist levikut. Oluline on, et aiad oleksid hooldatud ja
poleks kõrget niitmata heina.
Lusitaania teetigu on suur nälkjas, täiskasvanud isend väljasirutununa on 7–15 cm. Tal puudub koda.
Keha värvus alates tumepruunist punakate, oranži, kollakate ja beežide
toonideni. Noortel loomadel esineb
sageli mõlemal keha küljel taustavärvist pisut tumedam pikitriip. Keha
kattev lima on oranžikaskollane.

Lusitaania teetigu toitub mahlakatest köögiviljadest (nt kurk, kõrvitsalised, lehtsalat), ilutaimedest, teraviljakultuuridest ja seentest. Sobivad
ka lagunevad taimeosad ja käärivad
puuviljad.
Tavalisteks elupaikadeks on vähehooldatud ja harva niidetavad
aiad, pargid ja ka kasvuhooned. Liiguvad enamasti hämarikus ja öösiti,
vihmastel perioodidel ka päeval.
Soojadel talvedel ja heade varjevõimaluste korral talvituvad edukalt.
Valkjad umbes 3 mm läbimõõduga munad munetakse 20–30 (40)
kaupa kõdukihi alla, kompostihunnikusse, varjulistesse niisketesse kohtadesse. Munadest kooruvad 3,5–5
nädala pärast noored nälkjad, kes on
võimelised munema juba kuue nädala pärast. Üks isend võib muneda
kuni 400 muna.
Mida teha, kui su aias on
hispaania teeteod
◆ Korja teod ja nende munad
kokku ning vala peale keev vesi. Hukatud isendid võid matta labida sügavusele mulla alla.
◆ Nälkjate kokkumeelitamiseks
sobivad arbuusikoored ja õlleanumad.
◆ Palu ka naabritel teod kokku

Lusitaania teeteo noor nälkjas võrdluses tikutopsiga. Ühe päeva saak Nõo
kergliiklustee lõigul Pärna tänav –
Valga maantee oli 107 isendit.

koguda ja hävitada, muidu on neist
võimatu vabaneda.
◆ Hoolda oma aeda — hoia
muru madalana, mullapind kobestatuna. Kontrolli võimalikke nälkjate ja
munade peitumiskohti (suuremate
lillepuhmaste ja põõsaste alused jne.
Hävita kindlasti ka munad (kalla üle
keeva veega).
◆ Ole kindel, et hävitad hispaania teetigu. Hoia kodumaiseid kahjutuid liike.
Kuidas vältida lusitaania
teetigude oma aeda sattumist
Ära too oma aeda lilli-põõsaid
piirkondadest (aianditest), kus hispaania teeteod elavad. Kontrolli ostetud istikute mullapallid läbi ja hävita
leitud munad.
(Lusitaania teeteo alane informatsioon on võetud lühendatult Keskkonnaameti kodulehelt.)
KRISTA KVARNSTRÖM
vallavolikogu esimees
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Tartumaa tunnustab

Tartumaal tunnustati haridustöötajaid ja anti üle aasta õpetaja
tiitlid. Tartumaa aasta õpetaja 2020 laureaadid on

5. oktoober — õpetajate päev
Oktoobrikuu esimene esmaspäev on õpetajate pidupäev. See on päev, mil tähelepanu keskmes on inimesed,
kes panustavad oma aega,
energiat ja teadmisi, et lapsed
ja noored saaksid parima hariduse ning ettevalmistuse eluks.
Sel päeval annavad koolis tunde kõige vanemad õpilased,
peatsed koolilõpetajad.
Küsisime mida tähendab
õpetaja jaoks õpetajate päev,
miks on see päev tähtis? Vastasid kolm Nõo Põhikooli õpetajat.

kampa ühes stiilis tegutsema
panna pole lihtne.
Töö õpetajana on kollektiivne koostöö. Mulle meeldib
koostöö õpilastega, eriti väljaspool ainetunde toimuvatel tegevustel: õppekäikudel,
TÜ Chemicumi uurimisprogrammidel, konkurssidel. Seal
avaldub laste loov mõtlemine,
lahedad ideed, üksteisest hoolimine, arutelud.

Küsis LIIA SIREL

Nõo Põhikoolist:

Anne Jürimäe — aasta klassiõpetaja
Evi Piirsalu — aasta põhikooli aineõpetaja

Nõo Reaalgümnaasiumist:

Kaja Kasak — aasta klassijuhataja
Ruth Maal — aasta gümnaasiumiõpetaja

PALJU ÕNNE!

A

lapsesuu
l
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nn

Maris

Karo
liin
e

Mida arvavad Luke
lasteaia Segasumma lapsed
õpetajatest.

Karoliine (6a): „Kasvataja ja õpetaja on meil lasteaias
sama asi. Lasteaed on nagu
kool. Siin on direktor ja siin õpitakse. Siin on õpetajad! Õpetaja töö on tore, sest siis saab
paljude laste eest hoolitseda
ja valvata meid. Õpetaja aitab
meid, kui väikesed saavad haiget, siis õpetaja ütleb, et pole viga, kuhu sa
haiget said? Ma tahaksin ka lasteaia õpetajaks saada, lasteaias on nii palju
toredat. Õpetajaks saab nii, et direktor vaatab, kas saan tööga hakkama ja
siis saangi õpetajaks.“
Maris (5a): „Direktor on meil kõige tähtsam, ta on oma kabinetis arvutis
ja ajab asju. Ta ostab meile mänguasju, ta mängib meiega, paljundab meile
pilte.“
Annabel (5a): „Õpetaja mängib meiega, töötab arvutis, ta joonistab
meiega. Ma sooviksin õpetajatele: palju õnne!“

Evi Piirsalu
(bioloogiaõpetaja): Minu
arust on õpetajate päev selline,
kus õpetajatest kõneletakse
positiivses võtmes. Koolis annavad tunde vanemate klasside õpilased.
Nemad vahetavad õpetajaga koha ja näevad olukorda
hoopis teisest vaatenurgast.
Eelmise aasta sügisel viisid
9.klassid, 56 õpilast, läbi üllatavalt hästi organiseeritud õpetajate päeva. Üllatava seetõttu, et
lend oli tõepoolest väga erinevate isiksuste kogum ja sellist

Helje Järveoja
(9.b klassi klassijuhataja,
matemaatikaõpetaja): Pidupäev on ikka meeldiv. Eriti kui
sellel päeval ei pea väga pingsalt toimetama. Kuna tunde
annavad õpetajate päeval lõpuklasside õpilased, on oma
töö juba varem ära tehtud (ette
valmistatud tund ja selle läbiviimist õpilastele selgitatud). Ja
nii saabki pidupäevast veelgi
rohkem rõõmu tunda. Oluline
on see päev küll. Esiteks saavad
lõpuklasside õpilased tundma
õppida õpetajatöö eripärasid,
nii muresid kui ka rõõme. Aga
ka õpetajad saavad meenutada õpilase rolli, kuna ühes
tunnis on neilgi oma „õpetajad“, „kontrolltööd“ ja „hinded“.
Usun, et see annab edasisele
koostööle nii mõndagi kasu-

Huvitegevuse- ja huvihariduse laat Nõos

Oma tegevusi olid tulnud tutvustama Nõo kultuurimajas tegutsevad tantsurühmad Vana tantsu Klubi (vasakul) ja Tähetar, kes ka Reemet Ruubeni
poolt läbi viidud viktoriinis omavahel võistlustulle astusid.

Septembrikuu alguses toimus
Nõo hariduspargis ja spordikoolis
huvitegevuse- ja huvihariduse laat.
Kui hommikupoolikul pudenes
pilvepiirilt vesiseid üllatusi, siis õhtu
oli laadakorraldajate rõõmuks mõnusalt kuiv ja isegi soe.
Rahvas oli kogunenud spordikooli parklapoolse ukse juurde, sest
laat sai avapaugu Nõo spordikooli
pidulik avamisega.
Avasõnades meenutas Rain
Sangernebo, kuidas siin 13 aastat tagasi vastvalminud Nõo spordihoone
lint läbi lõigati.
Nõos on ka varem tegutsenud
spordikool, siis aga tuli aeg, kui otsustati, et spordikoolide koht on

ajaloo prügikastis ja tulevik on erafinantseerijatel põhinevatel spordiklubidel.
„Et tagada noorte järjepidev ja
kvaliteetne spordikasvatus, jõudis
Nõo vallavolikogu otsuseni taasluua
spordikool,“ rääkis vallavanem.
Spordikooli direktor Katrina
Kallas soovis kõigile sportlikku ja
aktiivset õppeaastat ning kutsus
vaatama, mida põnevat spordikoolis
tehakse, ja leidma ka endale sobiv
spordiala.
Lindi lõikasid läbi vallavanem
Rain Sangernebo, spordikooli direktor Katrina Kallas ja treenerite esindaja Mati Soo.
Pärast lindi lõikamist tegi Kait-
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seliit ühe müraka, mis ei tulnud küll
esimesel katsel päris hästi välja, aga
korduskõmakas pani nii mõnegi ehmatusest tarduma.
Kui spordikool avatud, voolas
rahvas hariduspargi alla laadamelu
nautima.
Koolimaja parklas oli end üles
seadnud Nõo Priitahtlik Päästeselts,
Naiskodukaitse ja Kaitseliit, kes esitlesid oma asutuste tegevusi.
Huvitegevuse tänav köitis möödujaid põnevate väljapanekutega,
millest mööda minna ei saanudki.
Igaüks tutvustas oma ajaviitetööstust võimalikult sisukalt, sest huvitegevuse laada üks eesmärk oli endale
uusi liikmeid värvata. Paljude lettide

juures jagati infobuklette, avatud
olid töötoad, võimalus oli osa saada
viktoriinist, soovi korral oli võimalik
osaleda mängulistes tegevustes.
Proovisin
minagi
osavust
slackline’il tasakaalu otsides… huvitav kogemus, aga las see tegevus
jääb noorematele 😊.
Kaasahaaravaks osutus VVV SA
lõhnapudeli mäng ja põnev oli ka
läbi teleskoobi taimi või oksi vaadata.
Tundub, et savitamine on Nõos
väga populaarne, keraamilist tegevust tutvustati lausa kolmes boksis
— KV Savikoda, noortekeskuse keraamikaring ja SA Luke mõisa käsitöökoda.
Kõhutäie eest hoolitses kohalik

likku juurde. Ja mitmed tunnustamistseremooniad (koolis,
vallas, maakonnas, Eestis) kinnitavad õpetajaameti olulisust
kogukonnas, ühiskonnas.
Kas ja kuidas on õpetajate päeva tähistamine koolis
aastatega muutunud?
Kõige olulisemas osas muutusi ei ole — tunde annavad
õpetajate päeval lõpuklassid
nii nagu ka 30-40 aastat tagasi.
Ja õpilas-õpetajad muutuvad
tavapärasest tõsisemaks, asjalikumaks ning õpetajad on
seevastu ülemeelikud ja eriti
nooruslikud.
Erinevus on see, et kui vanasti oli õpetajate päev oktoobri teine pühapäev ja koolis tähistati seda sama nädala
reedel, siis nüüd on pidupäev
5. oktoobril (rahvusvaheline
õpetajate päev) ning õpilased
annavadki tunde just sellel
päeval.

Heli Leedjärv
(3.a kl klassijuhataja,
muusikaõpetaja): Õpetajate
päev on kindlasti iga õpetaja
jaoks erineva tähendusega.
Alati, kui tähistatakse õpetajate päeva, lähen ma mõtteis rändama oma kooliaega.
Mõtlen oma armsale esimesele õpetajale Õilme Toomasele,

teisele ja kolmandale klassijuhatajale, muusikakooli eriala
õpetajale ja lõpuks ülikooliaegsele kursusejuhendajale.
Pean ennast väga õnnelikuks
inimeseks, sest kõik loetletud
õpetajad olid Õpetajad. Nad
suhtusid lugupidavalt oma õpilastesse, nad olid oma ala väga
head spetsialistid, nad olid
head psühholoogid, nad olid
lihtsalt head inimesed.
Arvan, et õpetajate päev
ongi sellepärast tähtis päev, et
kõik inimesed on selle töö tegijatega kokku puutunud, kõigil
on sel päeval oma kooliajast
mingi lugu jutustada ja on kedagi tänutundes meenutada.
Kui õpilased annavad
tunde, siis mida õpetajad sellel ajal teevad?
Sel päeval on kõik õpetajad
kindlasti rõõmsad, raputavad
korraks maha raske vastutusekoorma ja annavad võimaluse
õpilastel õpetajaametis kätt
proovida. Noorte õpetajate
hulgas on eriti oodatud võimalus vahetundide ajal õpetajate
toas kohvi juua. Õpetajatest
saavad sel päeval tunniks või
kaheks õpilased, kelle seas on
alati olnud mõned pugejad ja
üksikud korrarikkujad. Õpetajatel on ka mõned vabad tunnid. Siis viibitakse tüdrukute
tööõpetuse klassis, kus pakutakse üksteisele kodunt kaasa
võetud hoidiseid ja vahetatakse retsepte, aetakse juttu. Salaja hoitakse siiski kogu koolielul
silm peal ja minnakse vajadusel
noortele õpetajatele appi.

Kaunist ja meeldejäävat
õpetajate päeva kõigile õpetajatele!

NobeNõo

Nõo mälumängusarja võitjatiim Ramses — (vasakult) Ruth Maal, Margus
Maal, Vahur Joonas ja Indrek Kalvet.

ettevõte Mokkamööda.
Meelelahutuslik tegevus toimus
Nõo Muusikakooli tagusel terrassil.
Esinesid kohalikud tantsijad, lauljad,
muusikud, sportlased, kuulutati välja Nõo valla mälumängusarja võitjatiim ja muidugi said kõik nautida
puhkpilliorkestri Pospsid saatel Lauri
Liivi esinemist.
Aitäh NobeNõo meeskonnale
vahva sündmuse teistkordse korraldamise eest. Usun, et kohaletulnud
leidsid endale sobiva huvitegevuse
ja ootame traditsioonilise ürituse
toimumist ka uuel aastal.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Nõo mälumängusarja
lõpptulemused
võistkond
RAMSES
JÜRIJÄRVED
eNeRGia
VALDUR
NIISAMA
TAGUJAD
KIVI
KREPSE
KLK PLP
KALKULAATORID

punktisumma
146,5
144,5
139
106,5
104,5
100
93,5
93
66,5
54

Lõpp punktisummast on maha
arvestatud iga võistkonna halvima
etapi tulemus.
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maailmakoristuspäev

tüüme jagus enamikesse klassidesse. Oli nii okkaid ajavaid kuusepuid
ja päkapikke, põhjapõtru kui ka ingleid, kes tõid killukese jõulurõõmu
tervesse koolimajja!

Sügislaat tõi
koolitundidesse elevust

Selle kooliaasta esimene stiilipäev tuletas meelde, et juba kolme kuu pärast on tulemas jõulud.

Aktiivse koolitee nädal
pani liigutama
Nõo Põhikoolis peeti 7.–11. septembril aktiivse koolitee nädalat.
Ürituse eesmärgiks oli propageerida kooliskäimist jalgsi ja jalgrattal, samuti rakendada peagi kehtima
hakkavat liikumisõpetuse ainekava,
kus üheks omandatavaks pädevuseks on liikumine jalg- või tõukerattal.
Esmaspäeval said 30 julgemat
õpilast ja vapramad õpetajad osaleda triatlonil Nõo Veskijärve ääres.
Septembrikuine järvevesi pani nii
mõnegi kiljuma. Õnneks kadus külmatunne niisama kiirelt, kui tekkinud oli, sest kohe pärast ujumist tuli
läbida jalgrattal kaks ringi ümber järve ning üks ring joostes. Teisipäeval
sõitsid 4. klasside 50 õpilast üheskoos jalgratastel Luke mõisaparki,
kus veedeti tundidega koolipäev ja
söödi koolilõunat.

Kolmapäeval püüti Tartumaa
rattarohkeima kooli rekordit — 4.–9.
klasside 290 õpilase hulgast tuli
rattaga kooli ligi 90 õpilast ehk pea
iga kolmas II–III kooliastme õpilane!
Lisaks toimusid neljapäeval ja reedel
kehalise kasvatuse tunnid jalgratastel ning õpilastel oli võimalus võita
auhindu, salvestades oma koolitee
endomondo liikumisäpiga ning
laadides selle kuvatõmmise hiljem
Stuudiumi õppeinfosüsteemi vastavasse kausta.

Sõlmiti koolirahu leping
Reedel, 11. septembril liitus Nõo
Põhikool üle-eestilise koolirahuga,
mis sel aastal sai alguse Võrust. Koolirahu on igal aastal sõlmitav kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool oleks
kogu koolipere jaoks koht, kus kõik
tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja
sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul. Loodetavasti

aitab see leping kaasa heade suhete
püsimisele ja loomisele kõikide õpilaste ja õpetajate vahel. Koolirahu
lepingu allkirjastasid direktor Ilona
Tars, õpetajate esindaja Pille Laine
ning õpilasesinduse president Kätti
Rahnel.
Allkirjastatud lepingud asuvad
direktori kabinetis, õpetajate toas,
ning A korpuse I korruse seinal.

Jõuluteemaline stiilipäev
17. septembril tähistasime koolis
selle õppeaasta esimest stiilipäeva,
mis sel korral oli inspireeritud kolme
kuu pärast saabuvatest jõuludest.
Kuna praegune olukord on selline, et jõulupidude pidamine ja
jõulude tähistamine laiemas ringis
on kuni viimase hetkeni kahtluse all,
tundus mõistlik septembrikuise stiilipäeva teemaks valida just jõulud.
Stiilipäeva pidasime 1.–6. klassideni ning toredaid ja naljakaid kos-

23. septembril peeti koolis
taaskord sügislaata, kus sai soetada maitsvaid küpsetisi (pirukad,
muﬃnid, koogid, vahvlid), õunamahla, vahukoorega kakaod, kommipuid, tossujooki kui ka vahvat
käsitööd (liblikaprosse, kootud ja
heegeldatud mänguasju ning käevõrusid).
Laadal müüjana osalemiseks
tuli õpilastel annetusena kaasa
võtta kilo kassi- või koeratoitu loomade varjupaiga heaks. Laadale
registreerus müüma 25 õpilast, kes
laadahommikul juba varakult oma
kaubaga kooli aula ukse taga ootasid, et endale parimat müügikohta
saada.
Sel aastal toimus laada külastamine õpilastele teisiti — ohutuse mõttes hajutati kõik laata
külastavad klassid esimese kolme
koolitunni peale ning igaühel oli
laadakauba uudistamiseks ning
ostmiseks aega veerand tundi, pärast mida jätkus taas tavapärane
koolitund.
Kell 11 oli laat lõppenud ning
ka enamik kaupa uue omaniku leidnud. Väljastpoolt kooli me ohutuse
mõttes külastajaid sel korral oma
majja ei lubanud, kuid loodetavasti
toob järgmine sügislaat kaasa võimaluse ka kõigil huvilistel taaskord
meie laata külastada.
REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli
huvijuht

Kõiges on süüdi Kaarli kanad

Särakrõllid käisid köögiviljanädalala peete ja porgandeid päästmas. Foto: Janar Saviir
Et kõik ausalt ära rääkida, peame
alustama sellest, et Särakrõllide rühma Kaarlil on kodus kanad. Lubasime
ikka, et läheme ükskord kogu rühmaga kanakesi vaatama. Aga hea mees,
kes lubabki… Ei-ei — see ei käi Särakrõllide kohta. Kuna lasteaias oli välja
kuulutatud ülemajaline köögiviljanädal, siis mõtlesimegi, et ehk saame
näha, kus porgand ja peet kasvavad,
ning pererahvast talutöödes aidata.
Ja ühel ilusal reedel pärast hommikupudru söömist panime kummiriided
selga ja asusime Kaarli poole teele.
No mida kõike me minnes nägime – lumivalget kassi rohelisel
heinamaal hiiri jahtimas, lambaid
metsaservas rohtu nosimas, ülekäiguradasid ja liiklusmärke, tuulemurtud oksi, valminud kastanimune,
Nõo kirikut, kauplust ja apteeki,
muusikakooli pargis kasvavaid seeni, raudteed, koppa maad kaevamas
ja hiigelsuureks paisunud kõrvitsaid
kellegi aias… Ja sealt ta paistis –

Kaarli koduväravas ootas meid pereema Marit koos sõbraliku naeratuse
ja särama hakanud päikesega.
Nähes Kaarli õues olevat liivakasti ja autoparki, olid meie lastel
küll peedid ja porgandid unustatud — kogu rühm valgus laiali nagu
aiast välja pääsenud kanakesed. Just,
aiast väljapääsenud pruunid kanad
suutsid meie laste tähelepanu taas
võita — saime kanu loendada, paitada ja terakesi pudistada, vihmausse
koguda, pesast mune korjata ja nina
kinni hoida, et mitte kanakaka haisu
tunda.
Ja siis ootas meid põld… tulime ju peete ja porgandeid päästma.
Anita haaras vigla ja hakkas porgandeid maast lahti kangutama, lapsed
tõmbasid porgandi välja, murdsid
ära varred ja asetasid kasti. Mina olin
kastide juures kvaliteedikontroll, Pille
ja Katri muudkui pildistasid. Pereema
Marit juhatas tööde käiku ja pereisa
Janar tõi kaste juurde ning käis aeg-

ajalt kusagil ära… No sellist entusiasmi annab otsida – kastid täitusid
ja ühtäkki oli porgandipeenar ootamatult tühi. Aga kuna entusiasm oli
sees nii suur, hõikas Tõnis nagu väepealik, kaks kätt püsti: „Andke mulle
veel porgandeid, andke mulle peete!“ Egas midagi, võtsime ka peedid
üles, ja vähe sellest – kõrvitsad tuli ka
varjualla veeretada. Lapsed muidugi
arvasid, et kui nad juba siin on, siis
võivad ka poolelioleva ehituse ära lõpetada, kuid pereisa Janari näost oli
näha, et see vist polnud hea mõte…
Kui panite tähele, siis pereisa
Janar käis aeg-ajalt ära... Samal ajal
kui meie põllul olime, oli pererahva
köögis valminud kolmekäiguline talgulõuna — munavõiga leivasnäkid,
imemaitsev ja rammus talgusupp
ning lõhnavad ahjusoojad kaneelirullid. Lisaks veel magusad ploomid
ja õunad. Aitäh pereisa Janarile, et
vahepeal ära käisid! Kõik maitses
suurepäraselt.

Kõhud täis, oli meil aeg hakata
tagasi lasteaiapoole liikuma. Kodutee oli kuidagi vaikne ja mõtlik
— kopp kaevas veetrassi, lambad
nosisid samuti karjamaal ja lumivalge kass oli ikka veel hiirejahil…
Kogu maailmas nagu polekski meie
käigust midagi muutunud, kuid
vaadates väsinud kuid särasilmseid
lapsi… siis vist ikka muutus küll…
me saime jälle targemaks. Õpetaja
Anita võttis kogu õppekäigu kokku
ühte lausesse: „Jah, ühe käiguga on
lastel kõik teadmised saadud, mis
vaja teada on….“ Ja Anital oli tõepoolest õigus – selle asemel, et rühmatoas paberist pääsukesi voltida
ja punapeete rasvakriidiga värvida,
lähme koduväravast välja ja vaatame silmadega, kuulame kõrvadega, nuusutame ninaga ja katsume
käega. Jäime oma käiguga väga rahule ja jõudsime järeldusele, et me
töötame nii vahvas kohas, st koos
lastega saame me oma tööpäeva ise
ägedaks teha ja tõesti meil oligi äge
tööpäev.
Siinkohal teeme üleskutse eeskätt Särakrõllide rühma lapsevanematele — kui teil on tahtmist meid
endale külla kutsuda, kas puid kuuri
viima, õunu korjama või on teil midagi toredat näidata, siis Särakrõllid
on väga avatud uutele väljakutsetele.
Lõpetuseks julgen mina küll
hõisata, kui vägev meeskond koos
õpetajate, tugiisikute, laste ja lapsevanematega on Särakrõllide
rühmas. Olgu see või tagantjärele
tarkus, aga mina tahan öelda, et
selle meeskonnaga on kindla peale
minek. 😊
Tuhat tänu kõigile asjaosalistele!
Särakrõllide meeskonna nimel
pani jutu kirja
õpetaja VAIKE

Luke lasteaed Segasumma osales Eesti Maailmakoristuspäeval. Erilist
tähelepanu pöörab Maailmakoristuspäev tänavu just väikeprügile, eelkõige suitsukonidele, mida esmapilgul näha polegi. Segasumma pere
korjas üles Luke küla teeäärtesse visatud prügi. Foto: MARGE ALTIN

Tõravere lasteaia väiksed ja suured Tõrukesed olid väga tublid ja korjasid üles kõik prügi mis silma jäi. Suured tõrukesed tegid ka prügitähestiku.

Noortekeskuses alustas
tööd vabatahtlik Venemaalt
Minu nimi on Maria ja ma tulin
Venemaalt Nõo noortekeskuse vabatahtlikuks ning olen siin olnud
juba terve kuu.
Eestis oldud aeg on olnud
väga värvikas. Inimesena, kes tuleb sellisest suurest pealinnast
nagu Moskva, oli mul tõesti hea
meel nautida Nõo rahulikke maastikke, rohelisi põlde ja metsi, kohalikku järve ja öötaevast.
Siin olemine on võrreldes
eluga enne projekti minu jaoks
kontrastne, aga vaatamata sellele
Maria Shamshuvarova ootab noori tunnen end koduselt riigis, kus
on täiesti teine keel, atmosfäär ja
noortekasse.
inimesed noortekeskuses.
Noorte ja noorsootöötajatega on palju suhtlemist, teeme süüa, mängime mänge või lihtsalt tšillime ja
lõõgastume, nii et ma pole end veel üksikuna tundnud. Noortekeskus on
suurepärane koht, kus olla, soovitan külastada!
Olen samm-sammult harjumas ka kogukonnaeluga. Septembri lõpul
toimus paar üritust, millest võttis osa noortekeskus — koolis toimuv sügislaat, kus õpilased said müüa oma valmistatud asju ja õppida suhtlemist
ning reklaami tegemist. Huvitavat ja lõbusat tegevust pakkus Maal elamise
päev, mille raames kohalikud organisatsioonid avasid kõigile oma uksed,
et kutsuda oma tegevustes osalema ja mis oli suurepärane võimalus näha
kogukonnasisest tegevust. Sellised ettevõtmised on minu jaoks uued ning
üllatavad, kuna Venemaal midagi taolist ei toimu.
Enne minu vabatahtliku tegevuse lõppu järgmise aasta juulis on mul
õnneks piisavalt aega, et rohkem teada saada Nõo ja Eesti elu kohta. On
tore, et projekt noortekeskuses toimub läbi nelja aastaaja ning ma ootan
põnevusega Eesti talve ja valgeid suveõhtuid, jõulude, jaanipäeva ning
kohalike ürituste tähistamist noortekeskuse, kogukonna ja uute sõpradega mujalt Eestist.
Kohtumiseni noortekeskuses!
MARIA SHAMSHUVAROVA
noortekeskuse vabatahtlik
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Valguse festivali lavastaja sai
inspiratsiooni satelliitidelt
Tänavu võtab valguse festivali
lavastuse teatepulga täielikult enda
kätte hiljuti 25. sünnipäeva tähistanud Triiniksi tantsuklubi juht Ingrid
Hamer, kes toob vaatajate ette põnevad stseenid otse kosmosest.

Leerimälestuspäevalised pärast 9. augusti jumalateenistust kiriku
lõunaukse ees. Foto: CHRISTINA VÄRNO

EELK Nõo koguduse
suvi 2020
Küllap nõustuvad kõik, et pärast rutiinimurdvat ja pingelist kevadet saabus sel aastal ilus suvi. Oli võimalik läbi viia pea kõik planeeritu ja
pidada tagantjärele ära ka kevadel ärajäänud ettevõtmised. Nõnda läks
ka EELK Nõo kogudusel. Alljärgnevalt väike ülevaade koguduse suvistest
tegemistest.
Üks selle suve märksõnu oli koguduse jaoks ehitus ja remont. 22. juunil
algas meie kiriku aias asuva 1914. aastast pärineva abihoone ümberehituse
järgmine etapp: lõpetati arheoloogilised uuringud, valmistuti vundamendi valamiseks, käärkambrist veeti abihoonesse elektrikaabel. Loodame, et
kaasaegseid WC-sid ja panipaiku sisaldav abihoone on selle lehenumbri
ilmumise ajaks juba valminud! Juuni lõpus ja juulis aga renoveeriti kiriku
pikihoone interjööri. Siiski jääb renoveerida veel umbes kaks kolmandikku:
rõdud ja neist kõrgemale jäävad võlvid. Nagu juba varem öeldud, palume
nendeks töödeks kogukonna annetusi!
28. juunil toimus Nõo surnuaial iga-aastane surnuaiapüha. Ilm oli ilus
ja välijumalateenistusest võttis osa mõnikümmend inimest. 11. juulil osales
õp Mart Jaanson Nõo valla delegatsiooni koosseisus Tartus Autovabaduse puiestee programmis, tutvustades väljapanekuga meie kirikut ja kogudust. 14.–16. juulil toimus RMK Soontaga telkimisalal ja metsamajas EELK
Valga praostkonna 23. noortelaager „Hoian Jumala loodut“. Meie koguduse
kaudu osales laagris üheksa alla 18-aastast noort ja viis täiskasvanut. Issand
kinkis laagrilistele suurepärase ilma ja laager läks väga hästi korda!
21.–22. juulil toimus koguduse iga-aastane bussiekskursioon, sedapuhku Lääne-, Harju- ja Raplamaale. Osales 15 inimest, sh koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. Esimesel ekskursioonipäeval külastati EAÕK
Paadrema kirikut ning Lihula, Kullamaa, Piirsalu ja Risti luterlikke kirikuid,
Karl Ristikivi hauda Paadremal, Rudolf Tobiase hauda Kullamaal ja Padise
kloostrit. Ööbiti hubases Risti kogudusemajas. Teisel ekskursioonpäeval
osaleti meie koguduse selle aasta eestpalvekoguduse, EELK Rapla koguduse nimepäeval. Ennelõunal pandi kohaliku koguduse õpetaja Mihkel Kuke
eestvedamisel Rapla surnuaial küünlad Rapla kogudusega seotud inimeste
haudadele, keskpäeval aga toimus Rapla kirikus jumalateenistus. Mõlemal
üritusel laulis meie koguduse segakoor, jumalateenistusel jutlustas õp
Mart Jaanson. Pärast jumalateenistust ja kehakinnitamist kuulas arvukas
rahvahulk koguduse pastoraadis meie koguduse liikme, astrofüüsik dr
Laurits Leedjärve paeluvat ettekannet täheteadusest. Õhtupoolikul vaadati
üle veel Uku Masinguga seotud paigad Lipa külas ja uudistati Kehtna vana
kirikut.
9. augusti peajumalateenistusel pidas meie kogudus leeri mälestuspäeva. Osales 13 eakat ja nooremat leerimälestuspäevalist. 10.–15. augustil
toimus meie koguduse traditsiooniline kuulutusnädal. Nädal algas mõnes
mõttes kohe kõrgpunktiga, sest 10. august on ju meie koguduse nimepäev, lauritsapäev. Sel puhul oli kogudusel külas ligi 50 sõpra EELK Rapla
kogudusest eesotsas nende õpetaja Mihkel Kukega. Õhtusel nimepäeva
jumalateenistusel jutlustas õp Kukk, laulis Rapla kirikukoor, pärast jumalateenistust aga joodi kirikuaias kirikukohvi ja maitsti traditsioonilist kirikupildiga nimepäevatorti, mille oli valmistanud meie koguduse liige, kondiiter
Anne-Ly Juhkam. 11. augustil jutlustas meie kirikus EELK Valga praostkonna
vikaardiakon Urmas Saupõld, 12. augustil aga EELK Rannu ja Tartu Maarja
koguduste õpetaja Timo Švedko. 12. augusti jumalateenistusel laulis üle
mitme kuu pikema kava ka Nõo kiriku meesansambel. 13. augustil laienes
kuulutusnädal esmakordselt väljapoole kirikuhoonet ja kirikuaeda. Nimelt
korraldas meie Valga praostkond sel päeval laevareisi Emajõel, bussiekskursiooni Puhja ja Rannu kirikuisse ning jumalateenistuse Võrtsjärve-äärses
Järvemuuseumis. 14. augustiks oli välja kuulutatud EELK Valga praostkonna
Kirikuöö, mis toimus k.a 5. juunil ära jäänud Kirikute Öö asemel. Meie kirikus algas õhtu suurepärase orelikontserdiga Marju Riisikampilt, jätkus meie
koguduse segakoori ülesastumisega ja lõppes Taizé-õhtuga. 15. augusti õhtul võõrustas meie kogudus Tartu Pühade Aleksandrite kiriku koori , kes esitas mõjuva ja huvitava kava „Õigeusu liturgiline laul ilusas eesti keeles“. Teiste hulgas laulis kaasa ka EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse preester isa
Timoteus Vassel.
16. augustil toimus kümnendat korda Hans Wühneri päev. Nagu ikka,
algas päev hommikuse peajumalateenistusega meie kirikus, jätkus Keeri
külas Kuusikute taluõuel ja lõppes küünalde süütamisega Nõo surnuaial
Hans Wühneri perekonna haual, lisaks ka teistel meie kogudusele oluliste
inimeste haudadel. Suur tänu vastuvõtjale, perekond Kuusikule, peakorraldajale Meeri Elurõõmule ja kõigile osavõtjaile!
31. augustil õnnistas õp Mart Jaanson AS Tartu Terminali Nõo tankla-teenindusjaama territooriumil AS Nõo Lihatööstuse esinduspoe.
2. septembril alustas sügishooaega meie koguduse segakoor, keda juba
10. aastat juhatab Ragne Meier. Ehkki koor on ka praegu tubli tasemega,
oodatakse kõigisse häälerühmadesse ka uusi lauljaid! 3. septembri õhtul
toimus Nõo muusikakooli pargis juba teist aastat järjest Nõo valla Huvitegevuse laat. Selle vahva ürituse programmis osales ka õp Mart Jaanson ja
mitu meie koguduse liiget.
Kinkigu Jumal meie koguduse ja Nõo kihelkonna rahvale oma armu ka
alanud sügisel ning peagi saabuval talvel ja kevadel!
MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Kuidas sinu koostöö valguse
festivaliga alguse sai?
Esimese festivali eel võttis festivali pealik Jaan Ulst minuga ühendust, et kas Triiniksi tantsijad oleksid
ehk valmis valguse festivalil kaasa
lööma. Olin loomulikult nõus, sest
tantsijatele oli see suurepärane võimalus teha midagi uut. Esimene
festival avaldas mulle kohe nii palju
muljet, et ka kõik järgnevad aastad
oleme oma klubiga kohal olnud. Algul oli ka lavastajaks Jaan ise, eelmisel aastal juba tegime koos ja nüüd
siis lavastan mina.
Niisiis kõik ikka oma tantsijate
pärast?
Jaa! Sest see on tantsijale vaieldamatult ainulaadset kogemust
pakkuv üritus. See on hoopis teistmoodi maailm, kuhu tantsija läheb.
Pole lihtsalt koreograafia, mida ära
õppida.
Millised tantsijad üles astuvad?
Kuna tegemist on õhtuse etendusega ja õppimise aeg on üpris lühike, siis peamiselt siiski vanemate
rühmade tantsijad. Aga nii mõnedki
nooremad, kes esimestel aastatel
kõrvalt vaatasid, on nüüd kasvanud
sellesse ikka, et saavad ka juba osaleda.
Sinu lavastuses on neli stseeni
— „Kosmiline kiirus“, „Ringorbiidil“, „Sputnik“ ja „Helisev linnutee“. Oled inspiratsiooni saanud
otse kosmosest?
Igal aastal on festival toimunud
rahvusvahelise kosmose nädala raames, millel on alati olnud oma alateema, tänavu on selleks „Satelliidid“.
Ja need stseenid saidki sealt alguse.
Millisele rännakule sa vaataja
viid?
Sel aastal on lavastus natuke
teistmoodi ja kui tavaliselt olemegi
külastajale teatavat laadi rännakut
pakkunud, siis tänavu seda pole.
Kõik stseenid on omaette väiksed
lood ja neid esitavad erinevad seltskonnad, kellega meil on väga hea ja
tore koostöö. Lisaks Triiniksile astuvad üles ka Just tantsukooli tantsijad,
võimlemisklubi Akros ja Liis Viira.

Valguse festivali pealik Jaan Ulst kutsus juba festivali esimesel, 2015. aastal, Triiniksi tantsijad kaasa lööma.
Tänaseks on sellest kasvanud jätkuv ja kindel koostöö.
Milline väljakutse on sellise
ürituse tegemine lavastajale?
Kui üritus toimub väljas suurel
avatud alal, on selle tarbeks loodud
koreograafia oluliselt erinev kui see,
mida tehakse laval. Ja veel omakorda
väljakutse on see, kui mängima hakkab valgus, mis omakorda loob täiesti teistmoodi nüansid. Aga mul on
olnud äärmiselt lihtne kõike kokku
liita, sest tantsijad on olnud niivõrd
vastuvõtlikud ja koostööaltid. Meie
helikujundaja on Malle Maltis, kellega samuti tekkis kohe hea klapp ning
kes oskas minu ideede kirjelduste
peale kohe sobiliku muusika otsida.
Ning siis loomulikult valguskunstnik
Rene Liivamägi, kelle panus on ehk
kõige suurem, sest nagu ka valguse
festivali nimi ütleb, siis just valgusest
saab kõik alguse.
Kas annad vaatajale ka mõne
vihje, kuhu ennast vaatama sättida, et parimat elamust saada?
Kuna sellist proovi, kus on olemas nii valgus kui heli kui tantsijad,
ei saa me mitu korda teha, siis hetkel
ootan ka ise põnevusega, kuidas see
välja nägema hakkab. Aga erinevatele stseenidele tasub läheneda
erinevalt. Kui võtame „Sputniku“ või
„Ringorbiidi“ stseenid, siis need on
rohkemate külgede poolt vaadeldavad. Samas „Kosmiline kiirus“ on selline, kus on ainult üks külg ja pealtvaataja näebki seda n-ö õigest nurgast.

Tantsukooli Triiniksi juht Ingrid Hamer juhib sel aastal valguse festivali
lavastust.
Aga „Helisev linnutee“ stseen on
jällegi niisugune, et see polegi üldse vaadeldav, see on helide maailm,
kuhu sukelduda saab.

Stseen „Kosmiline kiirus“ toimub kell 19 ja kell 20.15 pargi ja
Nõo oja vahel heinamaal, stseen
„Ringorbiidil“ toimub kell 19.40 ja
20.40 võrkpalliplatsil, stseen „Sputnik“ toimub kell 19.40 Nõo Veskijärvel, stseen „Helisev linnutee“
on heli- ja valgusmaastik, mida
saab kuulata kogu õhtu jooksul
kell 18–22 Nõo vallamaja kõrval
pargis.
KADRI PEETERSOO

KOMMENTAAR Jaan Ulst, festivali pealik: „Ingrid on Valguse festivali
üks alustaladest! Ta on tulnud kaasa
ja aidanud edasi arendada iga hullumeelset ideed, millega tema poole
pöördunud olen. Ootan põnevusega, millise lavastuse ta sel aastal
kokku paneb!“

Anette Zukker on
duatloni ja poolpika
triatloni Eesti meister
Nõoka, Anette Zukkeri 2020
võistlushooaeg algas juunikuus, mil
toimusid esimesed ratta eraldistardivõistlused. Sel hooajal võistles ta
7-l triatlonil, ühel duatlonil ja ka mitmetel ratta eraldistardivõistlustel,
nende hulgas ka Eesti Meistrivõistlustel, mil saavutas Eesti tippratturite järel neljanda koha.
„Üheks esimeseks õnnestunud
võistluseks pean Valga triatloni 19.
juulil, mille raames toimusid Olümpiadistantsi Eesti Meistrivõistlused.
Suutsin sel võistlusel teha väga
hea ujumise ja tugeva rattasõidu.
Tulemuseks Eesti Meistrivõistluste
2.koht.
Teise võistlusena toon välja
Eesti Meistrivõistlused eraldistardis,
mis toimusid 18.augustil. Pidin sel
võistlusel rinda pistma Eesti tugevaimate ratturitega. Rada oli keeruline ja distantsiks oli 22km. Pean
seda üheks olulisimaks võistluseks,
kuna mul õnnestus esimest korda saavutada keskmiseks kiiruseks
40,181km/h. Tulemuseks naised
eliit vanuseklassis 3.koht, naiste üld

4.koht, poodiumist jäi puudu vaid 5
sekundit.
Esimene triatloni üldvõit tuli
23.augustil Karksi-Nuias, distantsiks oli sprint (750m ujumist, 20km
ratast, 5km jooksu).
5.septembril toimus minu selle
hooaja kõige tähtsam võistlus –
Ironman 70.3 Tallinn (1,9km ujumist,
90km ratast, 21,1km jooksu) – Eesti
Meistrivõistlused poolpikas triatlonis. Ujumise aeg ei olnud kõige
parem (33:02), kuid teadsin, et ees
ootab 90km rattasõitu, mis on minu
kõige tugevam ala. Rattal selgus
aga, et jalad ei olnud sel päeval parimad. Pidin väga palju tööd tegema
ja vaatamata halvale päevale suutsin
ikkagi rattas naiste ees edu saavutada (ratta ajaks 2:28:31, keskmine
kiirus 36,2km/h). Head jooksujalad
olin jätnud rattarajale, kuid andsin
endast parima ja sel korral sellest piisas. Jooksu ajaks tuli 1:40:58. Kogu
võistluste lõppaeg – 4:47:27. Kindlasti ootasin paremat tulemust ja ei
jäänud võistlusega päris rahule. Saavutasin sel võistlusel – Age group

Duatloni Eesti Meistrivõistluste poodium. Foto: JÜRI SUURKIVI

naistest üld 3.koha (esimesele naisele kaotust 5min, olin esimene Eesti
naine), oma vanuseklassis 1.koha,
Eesti Meistrivõistluste kuldmedal.
Samuti võitsin sellel võistlusel tänu
esikohale ka pääsme 2021 IRONMAN
70.3 World Championshiple, mis
toimub järgmise aasta septembris
Ameerikas Utahis.
Osalesin 20.septembril toimunud 25. Saaremaa Duatlonil, mis alates 1995.aastast on Kristjan Raiendi
ja Jaan Pehki mälestusvõistlus. Sellel
duatlonil selgusid ka Eesti meistrid
duatlonis kõikides vanuseklassides
ja ühtlasi oli see võistlus ka Eesti
Triatloni Liidu karikasarja viimane
etapp. Võistlusel tuli läbida 5km
joostes, sõita 20,6km rattaga ja joosta 2,5km.

Esimese jooksu ajaks tuli 20:41,
tempo 4´06. Ratta ajaks tuli 35:34,
keskmiseks kiiruseks 36km/h. Jooksma läksin suure eduga ja kuna ma
teadsin, et vahe teiste konkurentidega on suur, siis võtsin pisut
rahulikumalt. Jooksu ajaks 10:42,
tempo 4´10. Duatloni kogu ajaks tuli
– 1:07:57. Tulemuseks üldvõit, naised 20-24 vanuseklassi võit ja Eesti
Meistritiitel. See on võistlus, millega
jään igati rahule.
Hooaeg on olnud väga kirev ja
sündmusterohke. Uueks hooajaks
on seatud kõrged eesmärgid, seda
nii Eesti võistlustel kui ka maailmas.“

(NVL)
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Luke mõis pakkus võimalust saada osa õunamahla valmistamisest ja tutvustas käsitöökoja tegemisi.

naema, kes oli tulnud rongiga kolmevõi nelja-aastaste kaksikutest lapselastega Nõkku ja liikus Nõost bussiga
Vapramäele, et osa saada alevikust
kaugemates punktides toimuvatest
tegevustest.
Külastuspäevast võtsid osa inimesed, kes uudistasid ja otsisid oma
lapsele sobivat kooli või lasteaeda,
iseendale uusi eneseteostusvõimalusi või paremaid teadmisi koduvallas
pakutavatest teenustest.
Maaelu tutvustav päev pakkus korraldajatele palju positiivseid
emotsioone ja külastajatelt saadud

tagasisidest selgub, et selline valla
visiitkaartpäev on inimestele väga
vajalik.
Nõo vallavalitsus ja tervisemeeskond tänavad asutusi ja ettevõtteid,
kes sel päeval olid lahkesti nõus enda
juures toimuvat tutvustama:
Nõo Kultuurimaja, Nõo Põhikool,
Nõo Spordikool, Nõo Muusikakool,
Nõo lasteaed Krõll, Nõgiaru lasteaed,
Nõo noortekeskus, Spordiklubi A.L.O.
Crew, Nõo Priitahtlik Päästeselts,
Wana-Kolga Tsiklitall, Meeri seltsimaja, EELK Nõo kogudus, Vapramäe Loo-

dusmaja, Järiste Veinitalu, Pärnaõie
talu, Viinamärdi talu, Tartu Ülikooli
Tartu Observatoorium, KV Savikoda,
Luke Juustuvabrik, Luke mõis, Domus
Kinnisvara, Anikrus OÜ /Anne-Ly Koogikoda/.
Täname ka AS Tartu Terminali ja
Wako Värkstuba.
Aitäh kõigile külalistele, et muutsite päeva imeliseks, ja usume, et te
ka lahkuste Nõo vallast hea tundega
ja sooviga siia peatselt tagasi tulla.
NÕO TERVISEMEESKOND

Nõo sulgpalliklubis

Minuti kirjutis #155
Paarissulgede turniiri võitjad pjedestaali kõrgemal astmel (vasakult)
Armin Aun ja Emil Penner.
Vaatamata kõikvõimalikele segadustele on sulgpalluritel alates augustikuu lõpus toimunud Euroopa täiskasvanute Jelgava etapist igal nädalavahetusel toimunud võistlused. Rahvusvahelised noorteturniirid on küll
piirdunud Läti võistlustega ning on kujunenud rohkem Balti riikide omavahelisteks jõukatsumisteks.
Noorte GP-2 võistlustel rõõmustasid U11 klassi poisid: Artur Aun IV koht,
Andre Looskari V koht ja Rando Penner VII koht.
Paarissulgede turniiril meeldis Oskari ja Rannari mäng meistriliigas, kus
võideti ka üks geim finaalpaari mängijate vastu alagrupis. Meie parimad
võistlevad ka osaliselt vanemates vanuseklassides, et saada rohkem tugevamaid mängupartnereid.
Eesmärk on ikka kõigil hea esinemine 16.–18. oktoobril toimuvatel Eesti
noorte ja juunioride meistrivõistlustel Tartus A.Le Coq spordihoones.
Mõningaid tulemusi turniiridelt
Noorte GP-2
U19 klassi segapaarismängus I koht Oskar Männik – Ramona Üprus
(TÜASK), Oskar Männik III koht üksikmängus ja paarismängus, paariliseks
Rannar Zirk, segapaarismängus III koht Rannar Zirk – Andra Mai Hoop
(TÜASK);
U15 klassi segapaarismäng I koht Heili Merisalu – Karl Aksel Männik;
U17 klassi paarismäng III koht Karl Aksel Männik – Rene Leeman
(TSKeskus);
U15 klassi üksikmäng II koht Marti Joost ja III koht paarismängus, paariliseks Rasmus Roogsoo (Triiton), mõlemad on U13 kl mängijad;
U17 klassi üksikmängus III koht Kerttu Voore ja II koht paarismängus,
paariliseks Elisaveta Berik (Triiton).
Paarissuled 3
I liiga naispaar II koht Kerttu Voore – Elisaveta Berik
II liiga naispaar I koht Heili Merisalu – Emilia Shapovalova (TÜASK)
IV liiga meespaar I koht Emil Penner – Armin Aun
Täiskasvanute GP- 1
Meistriliiga segapaar II koht Oskar Männik – Ramona Üprus(TÜASK)
I liiga segapaarismäng I koht Rannar Zirk – Andra Mai Hoop (TÜASK)
I liiga üksikmäng II koht Kerttu Voore
I liiga üksikmäng III koht Karl Aksel Männik
II liiga üksikmäng I koht Marti Joost
I liiga meespaar II koht Karl Aksel – Rene Leeman (TSKeskus)
I liiga naispaar III koht Heili Merisalu – Laura Liis Kale (TSKeskus).
MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi juhataja

Ükskord ma käisin poes.
Kunagi ma töötasin Zeppelinis. Maxima vastas olevas poes. See oli
väga palju aastaid tagasi. Seda poodigi enam pole.
Tavapärane rutiin oli sulgeda pood ja enne bussile minekut Maximast
midagi koju kaasa haarata. Toonane elukaaslane helistas ja käskis tuua
pesukaitsevahendeid. Ma küsisin, et milliseid, ta ütles, et „normaalseid“
ja pani toru ära.
Mõtlesin, et mis see siis ära ei ole. Olen juba suur poiss. Passi järgi isegi
täiskasvanud. Läksin siis pesukaitsevahendeid ostma. Mida ma ei osanud
oodata, oli et riiul oli umbes kilomeeter pikk ja neli korrust kõrge. Naiste
hügieenivahendeid igas vikerkaarevärvis ja funktsioonis.
Sain aru, et „normaalne“ on väga riskantne otsus, mida ise teha. Aimasin juba, et ükskõik mis ma valin, seda kodus väga hästi vastu ei võeta.
Üritasin tüdrukut uuesti kätte saada, aga tal oli telefon tühi ja väljas.
Nagu ikka sellistel puhkudel.
Nägin, et riiulite vahel oli üks neiu või naine. Võimalik, et isegi
mõlemat. Lähenesin, nagu ikka, ebakindas olukorras ja tegin rumala nalja
alustuseks.
„Tere. Teie olete naisterahvas, onju?“
Ootasin, et ta ütleb „Küsige infoletist“, aga ta oli piisavalt uus ja veel
elus pettumata, nii et vastas energiliselt „Jaaa?“
Seletasin siis asja ära. Ta küsis esimese asjana: „Mitme tilgaga?“
„Kuidas palun?“
„Kas ühe, kahe või kolme tilgaga?“
(Paus.) „Me väga ei mõõda.“
Mis iganes ma võtsin... see oli vale.
Aastaid hiljem oli mul vaja Mikule esietenduse puhul kinki ja — nagu
tavaliselt — Mikule kingid ikka kommi ja tampoone.
Helistasin vennanaisele töö juurde ja ütlesin, et ma laenan ta käest
tampoone, aga ostan tagasi. Ta ei küsinud, miks, ja isegi venda ei huvitanud, kui küsisin, et „kuule, kus su naine tampoone hoiab?“.
Kui tagasi ostsin, siis läksin omaarust kindla peale välja ja võtsin kolme
tilgaga. Kui pidu, siis pidu.
Tema muidugi: „mis ma nendega peale hakkan? Ma ei kasuta kolme
tilgaga.“
Siinkohal ma ei saagi naistest aru. Iga loogiliselt mõtlev mees teab, et
iga töö jaoks tuleb võtta natuke suurem anum, et pärast üllatusi poleks.
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Meid külastasid maaelust huvitunud Tartu linna elanikud, aga ka külalised Elvast, Kambjast, Viljandist, Tõrvast, Otepäält, Haapsalust, Pärnust,
Tallinnast, Sakust, Viimsist, Jõgevalt,
Rakverest, Kuressaarest, Kihnu saarelt… Samuti pakkus külastuspäev
suurepärase võimaluse oma valla inimestel tutvust teha kohalikke teenuseid pakkuvate asutustega.
Külalistele avasid uksed 23 vallas
tegutsevat asutust ja ettevõtet. Populaarsemateks külastuskohtadeks
osutusid Viinamärdi talu ja Luke juustuvabrik, samuti Tõraveres tegutsev
TÜ Tartu observatoorium. Eks Tõraveres ongi täitsa kosmos 😊.  Kontserdi
andis kosmoseteadlastest koosnev
observatooriumi bänd ja kuna planeet Veenus oli sobivas asendis, said
huvilised suure teleskoobiga seda ka
vadata.
Maal elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on tõsta
teadlikkust maal elamise eelistest
ning tutvustada vallas pakutavaid
avalikke teenuseid, samuti kutsuda
maale elama veelgi rohkem tegusaid
ja särasilmseid inimesi. Ja ühe sellise
särasilma leidsid Nõo tervisemesilased Merike ning Liia Pärnaõie talust.
Aiakontserdi andnud Paul Neitsovil
jätkub mahti ka maaelu nautida,
samuti ei pelga ta ise talutöödele käsi
külge lüüa.
Kohtasime ka üht sportlikku va-
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Septembrikuu viimasel laupäeval toimus 18 Eesti kohalikus
omavalitsuses Maal elamise päev,
millest võttis Tartumaal ainsana
osa Nõo vald.
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teated
 OÜ ESTEST PR ostab
METSA- ja PÕLLUMAAD. Tel
504 5215, 514 5215, e-post
info@est-land.ee.

Korstnapühkimise teenus, oma redel vajadusel
kaasas, ametliku akti väljastamine. Tel 5191 6605.
 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme
loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abija kõrvalhoonete ehitus.
Tel 5672 6823.
www.teenustööd.ee.
 AS Helia Puit müüb kuivi, tükeldatud okaspuu küttepinde koos kohaleveoga.
Pikkus 30,40 või 50 cm, koormas 6 rm. Hind koos transpordiga 120 €. Tel 501 2095.

Nõo kultuurimajas on avatud Jaak Kikase
varifotode näitus Shadowland.
Külastamiseks helista 5567 6614 või tule vaatama Valguse fes�valil

TULE PÄÄSTEALA
NOORTERINGI
Esimene tund toimub
09. oktoobril kell 18.00
Nõo Priitahtliku Päästeseltsi aadressil
Nõo alevik, Voika tn 12.
Lisainfo: tel 5629 1046, e-post noopaaste@mail.ee

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
E–R 10–18

NÕO PÜHA LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
L, 10. okt kl 19.00
P, 11. okt kl 11.00
P, 18. okt kl 11.00
P, 25. okt kl 11.00
L, 31. okt kl 11.00
P, 1. nov kl 11.00
T, 3. nov kl 14.00
P, 8. nov kl 11.00

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus

tel 745 5334

Valguse fes�val kirikus. Mängivad koguduse organis�d
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus. Armulaud
Misjonipüha jumalateenistus
Usupuhastuspüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Isadepäeva perejumalateenistus

Ajavahemikus 03.–30.10. 2020 viibib koguduse õpetaja Mart Jaanson
puhkusel. Teda asendab EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja
Diina Tuulik(tel 501 0825, e-post diina.tuulik@eelk.ee).

E, T, N,R 10–18

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

Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383
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Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Geellakkimine
Jumestus
Parafiiniravi kätele
Depilatsioon
Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
Kinkekaardid

Treeningud eakatele!
T ja N kell 12.00
Nõo spordihoones.
Info: ingrid@i-sport.ee
tel 511 3363.

Müüa toorest kü�epuud
Transport hinnas. Pikkus ja
jämedus vastavalt soovile.
Võimalus transpor�da
kaugemale.

Lepp/haab/segapuu 36 €/rm
kask 39 €/rm.
Metsakuiva 40 l haluko�d
2 € ko�.
Info: Est, Eng 5373 3322 või
Est, Rus 5699 7196.
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