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Ohtlike jäätmete kogumine
2019. a ohtlike jäätmete kogumise ring toimub 1. juunil.

1. Lohkvas, Aiandi tee garaažide juures kell 10.00–10.30.
2. Veibris, Ihaste Konsumi parklas kell 10.40–11.00.
3. Kabinas, Haaslava bussipeatuse juures 11.10–11.35.
4. Luunja alevikus, Puiestee tn garaažide juures kell 11.45–12.45.
5. Kavastus, bussipeatuse juures 13.00–13.50.
6. Sirgumetsa külas, Sepa elamute juures 14.00–14.30.
7. Pilkas, endise kaupluse juures kell 14.45–15.15.

Vastu võetakse: akud, patareid, kemikaalide jäätmed, raskemetalle sisaldavad jäätmed, telerid, raadiod, külmikud, 
muud elektroonikaseadmed, elavhõbedalambid, aegunud ravimid, vana õli, värvijäätmed.

Info: Harri Lepp, tel 5688 0441, Luunja Varahalduse Sihtasutus

Head luunjakad!
Ootame teid laulu- ja tantsupeo tuld tervitama kõikidesse valla kultuuri-
looliselt olulistesse paikadesse. Igasse paika jäetakse ka tulekild. Sellest 
tulekillust võib iga soovija läita oma küünla või tulekandja ja viia laulu- 
ja tantsupeo tule ka oma koju. Oleme palunud seda teekonda tähistama 
meie valla asutused ja organisatsioonid, kes on kõik oma parimate ideede 
ja  südamesoojusega suursündmusesse panustamas. Ehkki on tööpäev ja 
koolide lõpetamiste päev, loodan väga, et meie valla inimesed leiavad aega 
tulla tulele rõõmuga kohtadele vastu või osaleda tuletseremoonial. Tule-
tseremoonia Luunja vallas toimub Kavastus, kus lisaks  näitemängulisele 
tule rituaalile saab simmanil ka jalga keerutada. Vaadake tuleteekonda  laulu- 
ja tantsupeo kodulehelt https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/ ja 
kultuuri- ja vabaajakeskuse kodulehelt www.luunjakultuur.ee. Olge  kaasas!
Vaata ka Kodu Uudised lk 12–13.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor
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Istung algas päevakorra kinnita misega. 
Maaomaniku taotlusel otsustati päeva-
korrast välja jätta Akki maaüksuse 
detail planeeringu algatamine. Edasi 
vaadati läbi Eeli Lääne 28.02.2019. a 
volikogu määrusele nr 12 esitatud vaie. 
Aare Anderson selgitas, et Eeli Lääne on 
kasutanud oma õigust esitada vaie voli-
kogu otsuse peale, kasutades argumente, 
millega oleme varasemalt kokku puutu-
nud. Seetõttu on koostatud vastus, et 
vald jääb oma seisukohtade juurde, mis 
on olnud meie varasemad otsused. Maa-
omaniku väide, et kõik otsused, mida 
volikogu teeb erinevalt tema poolt soovi-
tust, on just kui õigusvastase viivituse jät-
kumine ning menet lus on õigus vastane, 
seni tuvastatud ei ole. Igale vaides esita-
tud küsimusele on eelnõus vastus antud. 
Kas volikogu on sellega nõus, et jääb 
oma varase mate seisu kohtade, seniste 
otsuste juurde, kaasa arvatud ka viimane 
otsus? Toimus arutelu. Eelnõu otsusena 
kinnitamise poolt hääletasid kõik 12 ko-
hal olnud  volinikku. 

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„Asendus- ja järelhooldusteenuse 
osutamise tingimused ja kord“ arutelu. 
Kairit Pahk selgitas, et varasemalt ei ole 
Luunja vallas olnud juhtumit, kus oleks 
tulnud laps perest eemaldada. Vaja-
dusest tulenevalt koostasime eelnõu, 
mis reguleerib asendus- ja järelhooldu-
sele sattuvate lastega toimetamist. Eel-
nõu tekitas elavat arutelu sellel teemal 
laiemalt. Eelnõu määrusena kinnita-
mise poolt hääletasid kõik kohal olnud 
12 voli nikku. 

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„Puuetega inimeste eluaseme füüsilise 
kohandamise toetuse andmise tingi-
mused ja kord“. Kairit Pahk selgitas, et 
Luunja vald ühines puuetega inimeste 
eluaseme füüsilise kohandamise pro-
jektiga. Toetuse määramiseks tuleb igal 
omavalitsusel koostada regulatsioon, 
kus on sätestatud, mis tuleb teha, et toe-
tust saada, mis alustel toetust antakse, 
mis on kohustused ja õigused. Antud 
korra koha selt on võimalik puuetega isi-
kute eluaseme teatud ruume kohandada. 
Meie vallale on ette nähtud neli kohan-
dust (21 000 €). Eraldatud vahenditele 
tuleb vallal lisada omaosalus 15%. Saame 
kohandada neli kodu, arvestusega igale 
kodule 5000 €. Arutleti hinnapakku mise 

võtmise üle, kas sellega saab hakkama 
puudega inimene. Kuna eelnõus juba oli 
sätestatud, et vallavalitsus vajadusel abis-
tab isikut hinnapakkumise võtmisel, siis 
täpsustavat sätet otsustati eelnõusse mit-
te lisada. Eelnõu määrusena kinnitamise 
poolt hääletas 12 volinikku. 

Järgnes AS-i Emajõe Veevärk Ka-
vastu külas vee-ettevõtjaks määra mine. 
Raido Kutsar selgitas, et eelmise voli-
kogu istungil võeti teema päevakorrast 
maha põhjusel, et AS Emajõe Veevärk 
ei saanud Kavastu Puhkemajale kuu-
luva reoveepuhasti rendilepingu tingi-
muste osas kokkuleppele. Firmadel on 
31. märtsi seisuga Kavastu reoveepuhas-
ti kasutamise rendileping sõlmitud ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 
paragrahvi 7 lõike 21 kohaselt on nüüd 
võimalik AS-i Emajõe Veevärk Kavastu 
külas vee-ettevõtjaks määrata. Eelnõu 
otsusena kinnitamise poolt hääletasid 
kõik 13 volinikku. 

Järgnes eelnõu „Vallateede ja -täna-
vate 2019. a investeeringute rahasta-
mine“. Raido Kutsar selgitas, et eelnõu 
lisas 1 on toodud kõvakatete ehitamise 
objektid ja lisas 2 kruusateede remonti-
mise objektid. Eelnõus on ette nähtud 
vahendid kruusa- ja kõvakatetega tee-
del erakorraliste remonttööde teosta-
miseks, pervede/kraavide kaevamiseks 
ja  teede projekteerimiseks. Eraldi on tär-
niga märgistatud erateede remont, mida 
teostatakse juhul, kui teemaa on antud 
avalikuks kasutamiseks ehk sõlmitud 
notariaalne avaliku kasutuse õigus või 
tee võõrandatud vallale. Esitati ka küsi-
mus, miks Luunjas Uus tänav 5 teemaa 
jäi eelmisel aastal tegemata ja kuhu see 
raha jäi. Vallavalitsuse vastuse kohaselt 
jäi töö tegemata korteriühistu passiivsuse 
tõttu, kus on tarvis samuti sõlmida valla-
ga leping. Aare Anderson lubas, et ühistu 
esimees kutsutakse vallavalitsusse ja rää-
gitakse asjad selgeks. Eelnõu kinnitati. 

Järgnes Euroopa Parlamendi vali-
misteks jaoskonnakomisjoni koos-
seisu kinnitamine. Aime Koor selgitas, 
et Euroopa Parlamendi valimiste korral-
damiseks on tarvis kinnitada jaoskonna-
komisjoni koosseis. Liikmekandidaati-
dega on läbi räägitud, nad on avaldanud 
soovi komisjoni töös osalemiseks. Eel-
nõu otsusena kinnitamise poolt hääletas 
12 volinikku. 

Järgnes Luunja Varahalduse SA 
põhi kirja muutmine. Harri Lepp selgi-
tas, et Luunja Varahalduse SA põhikirja 
§ 4 lõige 2 on vastuolus kohaliku oma-
valitsuse korralduse seadusega ning see 
tuleb viia seadusega kooskõlla. Meie 
põhi kirja kohaselt sihtasutuse nõukogu 
liikmed määrab ja kutsub tagasi voli-
kogu. Sihtasutuse nõukogu liikmeid 
nimetab, samuti muid asutajaõigusi 
teostab  valla- või linnavalitsus. Me ei 
saa riivet põhikirja sisse jätta. Teema on 
praegu volikogus menetluses põhjusel, et 
nõukogu nelja-aastane volituste aeg sai 
täis ja on tarvis nimetada uued nõukogu 
liikmed. Pärast uue nõu kogu nimetamist 
vaadatakse sihtasutuse põhi kiri üle ja 
vajadusel tehakse liikmete poolt ka teisi 
muudatusi. Eelnõu määrusena kinnita-
mise poolt hääletasid kõik 13 volinikku. 

Järgnes OÜ Pärnu Instituut nõude-
kirja läbivaatamine. Teivi Leis selgitas, 
et OÜ Pärnu Instituut esitas nõudekirja 
valeväidete ümberlükkamiseks eelmi-
sel volikogu istungil vastu võetud üld-
planeeringu menetluse lõpetamise koh-
ta. Vaatasime nõudekirja juristiga üle ja 
leidsime, et kõige mõistlikum on mitte 
asuda uuesti osaühinguga vaidlustesse. 
Meie eesmärgiks on uue üldplaneeringu 
menetlusega alustamine. Eelnõu otsu-
sena kinnitamise poolt hääletasid kõik 
13 volinikku. 

Järgnes info punkt, kus arutati 
-  laulupeo tuleteekonnaga seonduvat;
-  Tartu kui Euroopa kultuuripealinna-

ga seonduvat.

Järgmise istungi toimumise aja otsus-
tab volikogu eestseisus koostöös valla-
valitsusega. Vajadusel toimub järgmine 
 istung maikuu lõpus ning seejärel juunis. 
Vastavasisuline teade saadetakse voli-
nike e-postile.

Radž Sauk, volikogu esimees

Luunja vallavolikogu 2. mai istungi kokkuvõte
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 Vallavalitsuses aprillikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Hobunurme tee 16 ja 22 Põvvatu 

külas; Jõeharu põik 6 Veibri külas; Ratsu tee 17 Kakumetsa 
külas, Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Rõõmu külas.

Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 30.01.2019. a korraldusega 
nr 42 väljastatud ehitusload Hobunurme tee 18 ja 20 üksik-
elamu püstitamiseks Põvvatu külas ning väljastati uus ehitus-
luba kinnistutele üksikelamu ehitamiseks.

Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Ristikheina tee 18, Uus-Veeriku tee 8, Järve-

kalda tee 8 Veibri külas; Tammiku/1, Kunstniku kinnistul 
Sääsekõrva külas;

– ranna-ala jalgteele ja varjualusele Luunja alevikus Aedniku 
tn 10;

– jõesadama kommunikatsioonidele Luunja alevikus;
– abihoonele Aliise tee 17 Veibri külas.

Projekteerimistingimused määrati:
– üksikelamu projekti koostamiseks, üksikelamu ehitamiseks 

Uus tn 7b Luunja alevikus ja Ridaküla tee 5 Lohkva külas;
– jahimaja ehitusprojekti koostamiseks, jahimaja ehitamiseks 

Sepametsa kinnistule Pajukurmu külas.

Kehtestati Lohkva külas asuva Soojuse tee 12 maaüksuse de-
tailplaneering.

Anti nõusolek Aiandi tee 18 maaüksuse ostueesõigusega eras-
tamiseks AS-ile Grüne Fee Eesti.

Kohanime määramine:
– Kabina külas kulgevale teele määrati kohanimeks Kabina 

tee;
– Jõekaare tee 15 kinnistul asuvale sadamale määrati koha-

nimeks Veibri sadam;
– Lohkva külas kulgevale teele määrati nimeks Ratasvälja tee;
– Viu maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringus kavan datud 

liikluspinnale määrati kohanimeks Viu tee ja Viu põik.

Muudeti Soosaare väikekoha ruumikuju.

Nõustuti:
– Veibri külas Västriku katastriüksuse jagamisega ning mää-

rati tekkivatele reaalosadele lähiaadress (Västriku ja Aasa-
välja tee L4) ning sihtotstarve;

– Veibri külas Veibri tee 3 katastriüksuse jagamisega ning 
määrati tekkivatele reaalosadele lähiaadress (Veibri tee 3 ja 
Veibri tee L8);

– isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks koorma-
maks Puiestee tn 3, Puiestee tänava kinnistut ning Lepa-
linnu kinnistut;

– Rõõmu külas Jahi katastriüksuse jagamisega ning määra-
ti tekkivatele reaalosadele lähiaadress (Jahi ja Vahe) ning 
sihtotstarve;

– maaüksuste riigi omandisse jätmisega Sirgumetsa külas 
10,15 ha, Põvvatu külas 2,23 ha, Poksi külas 10,87 ha.

Loobuti Luunja vallas Sääsekõrva külas asuva Kunstniku maa-
üksuse ostueesõiguse kasutamisest.

Lõpetati liikluspiirang, mis sätestati vallavalitsuse 6.03.2019. a 
korraldusega nr 76 üle 8 tonni massiga veokitele.

Hüvitati teenust osutanud fi rmale abivajaja transportimisega 
seotud kulud.

Koduteenusele suunati üks isik.
Asendushooldusteenusele suunati üks isik.

Sõlmiti
– kahe abivajajaga üürileping üheks aastaks sotsiaaleluruumi-

de üürile andmiseks;
– isikuga üheks aastaks üürileping Luunja alevikus asuva 

 garaažiboksi üürile andmiseks.

Sotsiaaltoetusi anti 31 abivajajale, sealhulgas 
– lapsehoiuteenuse toetusi  1
– matusetoetusi    3
– muid toetusi    5
– sünnitoetusi    22

Hooldajatoetuse saajate nimekirja lisati kaks isikut ja kustu-
tati kaks isikut.

Aime Koor
vallasekretär

Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu 28.03.2019. a otsusega nr 23 on lõpetatud 
Luunja valla üldplaneeringu koostamise menetlus ja tunnis-
tatud kehtetuks Luunja vallavolikogu 28.08.2014. a otsus nr 39 
„Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. 
Luunja vallavolikogu 02.05.2019. a otsusega nr 33 on tunnis-
tatud osaliselt kehtetuks Luunja vallavolikogu 28.03.2019. a 
otsuse nr 23 punkt 3. Otsusega saab tutvuda Luunja valla-
valitsuses (Puiestee tn 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning 
Luunja valla veebilehel.



Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Soojuse 
tee 12 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse 
ette Soojuse tee 12 kinnistul olemasoleva hoone lammutamine 
ja antakse ehitusõigus uue tootmis- või laohoone rajamiseks 
ehitisealuse pindalaga kuni 1600 m² ja kõrgusega kuni 10 m 
maapinnast. Planeeringuga antakse põhimõtteline liiklus-
korralduse, parkimise, haljastuse ja tehnovõrkude lahendus, 
mis täpsustub projekteerimisel ning seatakse keskkonna-
tingimusi tagavad nõuded. Planeeringualale on ette nähtud 
ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning sademeveekanalisatsioon. 
Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Pla-
neeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keh-
testatud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja 
vallamajas ning valla veebilehel.
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Luunja alevikku kütab uus katlamaja

Renoveerimisprojekt sai teoks tänu 
sooja tootja poolt tehtud investeerin-
gutele ning KIK-i toetuse kaasabil, mis 
tuli  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Uus katlamaja on madalate hooldus-
kuludega ja täisautomaatne, igapäevaselt 
ühtegi töötajat kohapeal ei ole. Võima-
like probleemide korral hoiatab arvuti 
hooldustehnikuid. Vastavalt vajadusele 
toob veok koormatäie puiduhaket ning 
teine käib tuhka ära viimas. Rohkem 
inimeste sekkumist vaja ei ole, vastutav 
tehnik käib regulaarselt kohapeal kont-
rollimas. Pidevalt liigub info katlamaja 
tööst ettevõtte serverisse. Katlamajade 
tööd juhib arvutiprogramm, mis mõõ-
dab välistemperatuuri, soojatarbimist 
jm parameetreid ning annab vajadusel 
sooja juurde. Arvutiprogramm suudab 

katlasüsteemis osa tõrkeid ise likvidee-
rida, vajadusel sõidab operaator kohale.

Tehnoloogia efektiivsusest räägib 
fakt, et tuhka tekib ca 1% küttekogusest.

Puiduhakkel töötavale põhikatlale 
on toeks ka reservkatel, millega toode-
takse soojust eriti külmade ilmade või 
põhikatla rikke korral. Põlevkiviõlil töö-
tava reservkatla olemasolu tagab tarbi-
jale stabiilse kodusooja olenemata ilma-
oludest või tehnilistest probleemidest.

SW Energia opereerib ligikaudu 250 
lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, 
olles 43 omavalitsuse koostööpartneriks.

Luunja aleviku kaugküttepiir konnas 
on keskkool, lasteaed, kultuuri- ja vaba-
ajakeskus, raamatukogu, kauplus, mitu 
korterelamut ning mõned väiksemad 
tarbijad. 

Endiselt soojatootjalt OÜ EKVI 
Soojuselt vajalikud varad  (katlamaja, 
trassid) omandanud SW Energia OÜ 
kasutas esmalt Luunjas ajutise lahen -
dusena vana katlamaja asemel konteiner-
katlamaja. Projektitoetuse kaasabil teos-
tati vajalikud investeeringud ning rajati 
kaasaegne katlamaja. 

Kütteliikidest kuulub selge eelistus 
kohalikule biokütusele.

Luunja vallas on viimastel aastatel 
ulatuslikult kasutatud ka tarbijate pool-
seid energiasäästu meetmeid (hoonete 
täiendav soojustamine, küttesüsteemide 
rekonstrueerimine), uuenduskuuri on 
läbinud rida korterelamuid Lohkvas ja 
Luunjas, samuti Luunja Keskkool.

Erinevate meetmete rakendamine 
tagab tarbijate jaoks soojusvarustuse 
senisest suurema varustuskindluse ning 
efektiivsuse. 

Aare Anderson
vallavanem

Huvilistel oli võimalus uut katlamaja uudistada. Foto:  Luunja vallavalitsus

Hiljuti avas soojatootja SW Energia OÜ huvilistele vastvalminud 
katlamaja uksed ning jagas selgitusi, kuidas toasoe sünnib.
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Kavastu külas uuendati veevärgi taristut ning vahetus vee-ettevõtja
Luunja vallavolikogu 02.05.2019 otsu-
sega nr 29 määrati alates 02.05.2019 
vee-ettevõtjaks Kavastu küla ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkon-
nas AS Emajõe Veevärk tähtajaga kuni 
30.06.2030. AS Emajõe Veevärk pakub 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 
Luunja vallas veel Luunja alevikus, Kaku-
metsa ja Pilka külas.

Senini Kavastu külas tegutsenud vee-
ettevõtja OÜ Kavastu Puhkemaja oli 
varasemalt andnud teada soovist lõpe-
tada joogivee- ja kanalisatsiooniteenuse 
pakkumine Kavastu külas, tuues olulise-
maks põhjuseks tingimuste puudumise 
tagamaks normidele vastava joogivee 
saamise rauasisalduse osas. 

Üheks oluliseks tingimuseks Kavastu 
piirkonna ülevõtmiseks oli uue puur-
kaevpumpla-veetöötlusjaama valmimine 
nõuetekohase joogivee saamiseks.

Luunja vald rajas Kavastu puurkaevu 
kinnistule uue puurkaevu 2017. aastal. 
Uue puurkaevu põhjavesi ei vastanud 
mangaani ja üldraua osas piirväärtusele 
ning seetõttu oli vaja ette näha planeeri-

tavasse veetöötlusjaama veetöötlussead-
med antud näitajate vähendamiseks. 
2018. aastal valmis Miridon OÜ poolt 
koostatud ehitusprojekt „Kavastu küla 
ÜVK rekonstrueerimine”, mis nägi ette 
muu hulgas Kavastu küla uue puur-
kaevpumpla-veetöötlusjaama rajamist, 
veetöötlusjaama tehnosüsteemide ning 
veekäitlusseadmete paigaldamist ning 
jaama teenindamiseks juurdepääsutee ja 
parkimisplatsi rajamist. Lisaks nägi pro-
jekt ette osa olemasoleva Kavastu küla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torusti-
ke rekonstrueerimist puurkaevust kuni 
Parve tee ääres paiknevate olemasolevate 
torustike ühenduskohani. 

2018. aasta sügisel alustas läbiviidud 
hanke tulemusena edukaks tunnista-
tud pakkuja Schöttli Keskkonnatehnika 
AS Kavastu keskasulas ühisveevärgi ja 
-kana lisatsiooni osalist rekonstrueeri-
mist. Ehitustööde üle teostas järelevalvet 
Infrainsenerid OÜ. Ehitustööd kestsid 
sügisel ja talvel ning 2019. aasta veeb-
ruariks olid põhitööd tehtud – vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeri-

tud ning veetöötlusjaam koos tehnosüs-
teemidega rajatud. Kevadeks jäid veel 
teha kortermajade ühendused ning 
haljastuse ja teekatete taastamine. Mai 
 alguses ühendati vana puurkaev ühis-
veevärgist lahti ning Kavastu küla tarbi-
jad saavad joogivett uuest puurkaevust.

Järge ootab veel ülejäänud Kavastu 
küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning 
reoveepuhasti rekonstrueerimine. Kuna 
vajaminev investeering on suur –  Luunja 
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava 2018–2029 kohaselt 
on investeeringu eeldatav maksumus 
741  185 eurot – ja vee-ettevõtja AS 
Emajõe Veevärk seda omavahenditest 
rekonstrueerida ei suuda, läheb inves-
teeringu elluviimiseks vaja KIKi toetust. 
Toetuse saamisest sõltub Kavastu küla 
vee- ja kanalisatsioonitorustike ning 
reoveepuhasti rekonstrueerimise teosta-
mise aeg. Toetuse taotlemist valmistavad 
ette AS Emajõe Veevärk ja Luunja vald 
üheskoos.

Raido Kutsar
majandusnõunik

 Kaitse oma vara!
Luunja vald on üks kiiremini arenev 
omavalitsus, millega on kaasnenud ela-
nik konna kasv ja hoogne elamuehitus. 
Aktiivne kinnisvaraarendus ja uuselamu-
rajoonide rajamine on samas ka loonud 
kurjategijatele võimaluse rikastuda Teie 
ja Teie vastsete naabrite arvelt. Vaada-
tes 2018. aasta kuritegevuse statistikat, 
võib täheldada ohtlikku trendi: suure-
nenud on sissemurdmised uuselamu-
rajoonides olevatesse ehitusjärgus ning 
ka juba valmis eramutesse. Varaste saa-
giks on langenud nii olmeelektroonika, 
ehitus tööriistad kui ka ehitusmaterjalid. 
Korrastamata infrastruktuur, puudulik 
tehniliste valvesüsteemide hulk, pooleli-
olevate ehitiste valvetus, ehituste ümbru-
ses liikuvad tundmatud isikud ja välja-
kujunemata naabrussuhted on tegurid, 
mis soodustavad varavastaste kuritegude 
toimepanekut. 

Politsei soovitab järgmist.
• Looge suhted oma lähemate naabritega 

uusasumis. Teil on ühised vaen lased – 
järelikult ka ühised võimalused neile 
vastu astuda. Kaaluge naabrusvalve 
liikumisega liitumist – see on võimalus 

oma turvalisust  tasuta parendada.
• Leidke võimalus oma elukoha kaits-

miseks tehniliste sissetungi- ja tule-
kahjuvalve seadmetega. Head nõu 
võite leida turvafi rmade kodulehte-
delt, politseilt ja naabrusvalvelt.

• Leidke koos naabrite ja kohalike oma-
valitsustega võimalused oma asumi 
tänavavõrgu varustamiseks tänavaval-
gustuse ja tänavanimede siltidega. See 
kiirendab abi saabumist häda korral.

• Paigaldage oma majale valgustatud 
numbrisilt. Hea lahendus on liikumis-
anduriga valgusti.

• Ümbritsege oma asum või kvartal 
piirdeaiaga ja leidke võimalus 
sissesõiduteede tõkestamiseks värava 
või tõkkepuuga. Paigaldage tõkkele 
teave (telefoninumber vms), mille 
järgi oleks häiresõidukeil võimalik 
asumisse pääseda.

• Mõelge hoolikalt läbi, kus ja kuidas 
hoida oma hinnalist tehnikat: muru-
niidukeid ja -traktoreid, kärusid, varu-
tud ehitusmaterjali jne. Korralik lukus-
tatud kuur või garaaž sunnib kurikaela 
otsima kohti, kus vara kätte saadavam.

• Eelpool toodu nõuandeid on kasu-
likum ja tulusam järgida juba eramu 
ehituse alguses ehk juba siis, kui olete 
oma loodava kodu krundile hakanud 
toimetama ehitusmaterjale.

• Ehitusperioodil on mõttekas ka teada, 
kes ehitavad ja milline on nende taust.

• Pange tähele asumis liikuvaid võõ-
raid. Küsitlege neid, et selgeks teha, 
kas võõral on Teie kanti asja. 

• Kui Teie ettevõttel või eramul on 
valve kaamera, siis jagage selle olemas-
olust infot piirkonnapolitseiga. Teie 
valvekaamerast võib olla suur abi, kui 
on vaja tuvastada piirkonnas liikuvaid 
kahtlasi sõidukeid, inimesi või nende 
tegevust. Teave Teie kaamera olemas-
olust on tänuväärne info, mis võib 
 aidata lahen dada kuritegusid ja seeläbi 
kaitsta Teid ja kogukonda.

• Kui sinu valdust valvab kaamerasilm 
või on muid tähelepanekuid, helista 
mulle telefonil 5330 7105 või saada 
e-kiri argo.laats@politsei.ee.

Argo Lääts, piirkonnapolitseinik
5330 7105, argo.laats@politsei.ee
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Luunja vald osaleb Euroopa kultuuripealinna projektis
Kandideerimine Euroopa 
kultuuri pealinnaks on Tartu linna 
ja Lõuna- Eesti omavalitsuste, sh 
Luunja valla ühine ette võtmine.

Viie maakonna omavalitsusjuhid all-
kirjastasid 29. aprillil Suure Munamäe 
vaatetornis esialgse koostöökokku leppe, 
millega Põlva, Tartu, Valga ja Võru 
maakonna omavalitsused ning  Viljandi 
ja Tartu linn kinnitasid oma huvi ja 
koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa 
kultuuripealinnaks. Ühendades kogu 
Lõuna-Eesti tugevused, loodusliku ja 
kultuuriloolise mitmekesisuse, on tule-
museks tugevam taotlus.

Kultuuripealinna tiitli võitja  selgub 
augustis, mil konkursi lõppvooru jõud-
nud Tartut ja Narvat külastab Euroopa 
kultuuripealinnade žürii. 28.  augustil 
kaitsevad linnade esitlusmees konnad 
žürii ees oma taotlusi. Tiitli taotle-
miseks tuleb koostada põhjalik nn 
kandidatuuri raamat, mille koosseisus on 
piirkonna tutvustus, kultuuriprogramm, 
eelarve ja turundus, teostusvõimekus. 
Rahvusvaheline sõltumatu 12-liikme line 
eksperdikomisjon kuulutab kultuuri-
pealinna välja 29. augustil 2019.

Euroopa kultuuripealinna idee andis 
tuntud näitleja, hiljem Kreeka kultuuri-
minister Melina Mercouri. Projekt käivi-
tati 1985. Euroopa kultuuripealinn on 

kontinendi suurim kultuuriprogramm. 
Tartu kandideerib kultuuripealinnaks 
2024 koos Lõuna-Eestiga. Tegemist on 
mastaapse programmiga, mis hõlmab 
kokku 20 omavalitsust kogu Lõuna- 
Eestist. Jätkuvalt kandideerib ka Narva 
linn. Hetkel on protsessi kaasatud kokku 
ligi 1000 inimest, neist ligi 100 on aren-
damas lõppvooru taotluse kultuuriprog-
rammi.

Motoks on „Ellujäämise kunstid“. 
Sisuks loodushoidlikkus, kogukonda-
de tugevus, reaalne inimsuhtlus, eluks 
vajalikud oskused. Märksõnadeks 
loomulikkus, hakkamasaamine, oma-
näolisus, mõjuvus, elukeskkond, inim-
likud oskused, piirkonna omapära. 
Lõuna-Eesti võiks näidata edasi(tagasi)-
teed õigete väärtuste 
juurde, et mõjud kesk-
konnale oleksid võima-
likult väikesed. Ka pisike 
piirkond saab anda oma 
värskendava panuse 
maailma arengusse.

Kuue aasta jooksul 
kavandatakse kokku ligi-
kaudu 1000 kultuuri-
pealinna sündmust. Tu-
lemused: Lõuna-Eesti 
rahvusvahelise nähta-
vuse, tuntuse kasv, re-
giooni külastajate arvu 
kasv, majandusliku tulu 

suurenemine. Teiste varasemad koge-
mused tõestavad, et otsene ja kaudne 
kasu võib olla väga suur: tulu turismist, 
uued investeeringud, kasvab atraktiivsus 
ettevõtjate ja talentide silmis, hüppeliselt 
suureneb tuntus ja laienevad rahvus-
vahelised  sidemed.

Eelarve maht 2020–2026 on kokku 
24,5 mln eurot, rahastajateks Tartu linn, 
Eesti riik, ELi programm, erasektor, 
 teised omavalitsused.

Tartu 2024 kandidatuuri kohta saab 
rohkem lugeda koduleheküljelt www.
tartu2024.ee ja sotsiaalmeediakanali-
test www.facebook.com/Tartu2024 ning 
www.instagram.com/Tartu2024.

Aare Anderson
vallavanem 

Vallavanem 
Suure Munamäe 
tornis koostöölepet 
allkirjastamas

Lõuna-Eesti 
omavalitsusjuhid 
võtavad väljakutse 
vastu ühiselt. 

Fotod:  
Mikko Leo Selg

VALLAELU
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Legendaarne Kavastu parve-
mees Matti Kask, keda tunti nii 
kohapeal kui kogu Eestis, seilab 
nüüd igaviku jõel. 

Kogu elu Emajõe ääres veetnud ja luge-
matu hulga inimesi ning autosid ühelt 
kaldalt teisele vedanud värvikas mees 
lahkus veidi enne 78. sünnipäeva.

Pikka aega Eesti ainsa parvemehena 
tegutsenud Matti on korduvalt olnud 
lehe veergude ja teleekraani kangela-
seks, ta oli valitud TV3 poolt aasta töö-
murdjaks 2008. Ja mitte ilmaaegu, nüüd 
teevad parvemehed tööd vahetustega, 
Matti tegi kogu töö üksi, olles ametis 
sisuliselt 24/7. Olgu hommikul vara või 
südaööl – ikka sai üle vee. 

Ükskord hakanud Matti kolm korda 
koju lõunale minema (ema oli söögi 
valmis teinud) ja kolm korda helistati 
poole tee pealt: „Tule vii auto üle!“ Ja 
 jäigi Mattil lõunale minemata.

Mattit teati laialdaselt. Paljud on käi-
nud tema juures kala söömas, õlut rüü-
pamas, malet mängimas ja muidu juttu 
puhumas. Tal oli alati rääkida mõni 
vürtsikas anekdoot, laulda ja suupillil 
mängida võis ta lõputul hulgal lugusid. 
Muhe mees, kellega kohtudes oli tunne, 
nagu oleks vana sõpra näinud.

Aga Matti oli ka krutskimees. Seda 
meenutab nii minu tädi, kes  Mattiga 
koos Kavastu koolis käinud, kui ka 
paljud, kes temaga kokku puutunud. 

Ükskord, kui hulgast naistest koosnev 
seltskond parvega üle jõe sai, viis ta 
kõik nood naised endale koju, tõi toast 
värsket suitsulatikat ja küsis, kas keegi 
talle naiseks ei taha tulla.

Parvemehe ameti pani Matti maha 
juba aastate eest, kuid viimast  korda 
väntasime temaga koos hooratast 
 mullu augustis Peipsi Toidu Tänava 
ajal, kui Kavastus tegutses kohvik ja üle 
jõe soovijaid oli palju, Matti tuli appi 
väntama. Tollest päevast on ka foto-

meenutus, kuidas Matti minu väikesele 
 pojale parvetamist õpetas. 

Huvilised võivad lugeda Madis 
Jürgeni kirjutatud persoonilugu Eesti 
Ekspress – Delfi 

Aare Anderson
vallavanem 

Legend on lahkunud

Kaks kanget – Matti koos samuti legendaarse Tiit Veeberiga. Pilt on tehtud Kavastus 
sügisel 2011 uhhaafestivalil, mõni aeg enne Tiidu lahkumist.

Väikemees proovib, meister õpetab. Fotod: Aare Anderson 

IN MEMORIAM

https://ekspress.delfi.ee/kuum/par-
vemees-matti-laulab-nagu-leonid-
utjossov?id=69126397

https://ekspress.delfi.ee/kuum/parvemees-matti-laulab-nagu-leonid-utjossov?id=69126397


8 Nr 5 (268) Mai 2019HARIDUSELU

Naerusuine aprill
Aprill, aprill, ninaprill! Naljapäeval, 
1. aprillil loeti anekdoote ja korraldati 
väike aprillipidu. Nalja jagus kõigile. 

Mahlakuul käisid nii kooli- kui 
lasteaiaõpilased tutvumas kevade ja 
Kavastuga. Ühiselt võeti ette matk Ka-
vastu Suurkivi juurde. Matkates otsisid 
õpilased loodusest asju ja kogusid neid 
munakarpidesse. Pärast matka tutvuti 
kaasõpilaste leidudega. 

Köögipäeval valmistati uhkeid male-
ruuduküpsiseid ja lihavõtete eel tegid 
lapsed endile väikesed maitsvad keedu-
munast tibud. Kõik tibud tulid oma-
näolised, kordumatud. 

Taaskasutus minu elus – aprillikuu 
näituse teema. Näitusele toodi huvita-
vaid ja ennenägematuid taaskasutuses 
esemeid. Alates kummikutest lillepotti-
dest kuni ilukilbist tehtud seinakellani. 

Peagi jõudis kätte aprillikuu viimane 
päev ja volber. Nõidade päeval pandi nii 
väikesed kui suured nõiad proovile nii 
osavuses kui täpsuses. Lausuti nõiasõnu 
ja trallitati. 

Maikuus käisid meie kolm tublit 
etlejat Karl Eduard Söödi luulepree-
mia jaoks luuletusi salvestamas. Meie 
vahvaid luuletuste esitajaid võttis vastu 
Kevin Kangur ja ühiselt hakati luule tusi 
salvestama. Lastel jagus põnevust ja ele-
vust terveks päevaks. Kuid ega sellega 
veel päev läbi saanud. Samal päeval toi-
mus ka „Math99“ soojendusvoor, millest 
võttis osa terve meie kool. Lausa lust oli 
õpetajatel vaadata, kui elevil ja rõõmsad 
lapsed olid. 

Maikuu esimesel laupäeval toimus 
meie traditsiooniline kevadine talgu-
päev. Käesoleval aastal sai liivakast juur-
de liiva, üks mänguatraktsioon maha 
võetud ning hooviala korrastatud. Suur 
tänu kõikidele tublidele talgulistele!  Eriti 
soovime esile tõsta Pihlaka talu pere-
meest ja perenaist, kes toetasid meie 
talgu töid traktoriga. Samuti soojad tänu-
sõnad lapsevanematele Kristina Paidele, 
Iivika Praaklele, Sander Järvetile, Meeli 
Edenbergile, Marika Ojamaale ja Raivo 
Kaurile, kõigile lastele ning töötajatele, 
kes abiks olid.

Kavastu Algkool-Lasteaed

Kavastu nõidade tants

Kavastu maleruuduküpsised. Fotod:  Kavastu Algkool-Lasteaed
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Nublud tutvuvad erinevate lemmikloomadega
Headus ja hoolivus kõigi elusolendite 
vastu on Nublude rühma laste jaoks 
väga oluline! 

Lohkva lasteaia Nublude rühm tutvus aprillikuus eri-
nevate lemmikloomadega. Tegevusi jagus nii laste-
aeda kui ka väljapoole seda. Projekti alguses tõid 
lapsed rühma oma lemmikutest pilte ja said võima-
luse neid kirjeldada ning teistele tutvustada. Lemmi-
kute piltidest valmis rühma seinale näitus. Seejärel 
kohtusid lapsed mõnede Nublude rühma lemmik-
loomadega, kes tulid meile rühma ja lasteaia õuealale 
külla. Meil käisid külas Greta Bichon frisé tõugu koer 
Aron, Oliveri karvutu merisiga Priidik ning Labra-
dori retriiver Osti ja Šveitsi valge lambakoer Trixu, 
Marii-Anelli kass Vello, Tormi kuldne retriiver  Jossu, 
Carolini Saksa lambakoer Timmu ning õppejuht 
 Anneli Tiibeti mastifi d Geisha ja Ripa.

Oma projekti lõpetasime õppekäiguga  Tartu 
Loodus majja, kus meid ootas ees „Lemmiklooma-
programm“. Lemmikloomatunnis kohtusime 
 küüliku, merisigade, laborihiirte, tšintšilja, deegude, 
punakõrv- ja kollakõrv-ilukilpkonnade, Mada-
gaskari sisiprussakate, ahhaattigude, akvaariumi-
kalade, viirpapagoide, ritsikatega. Lapsed said anda 
kilpkonnadele süüa, teha lindudele/loomadele pai 
ning värvida prinditud kilpkonna pilti. 

Lemmikloomaprojekt oli väga õpetlik ja tore nii 
lastele kui ka õpetajatele. Lapsed omandasid palju 
uusi teadmisi loomade ja nende iseärasuste kohta. 
Projekti käigus muutusid lapsed palju julgemaks 
ja õppisid paremini teemakohaseid küsimusi esi-
tama. Soovitame ka teistel rühmadel külastada Tartu 
 Loodusmaja lemmikloomaprogrammi.

Kristiina Pedaksaar, Elis Vennola
Lohkva lasteaia Nublude rühma õpetajad Punakõrv- ja kollakõrv-ilukilpkonnad. Foto: Heelika Lihtsa

Luunja Keskkooli 2018/2019. õppeaasta  
9. klassi lõpuaktus toimub 20.06.2019 kell 12 ja

12. klassi lõpuaktus 20.06.2019 kell 16 
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Luunja Keskkool registreerib uueks, 2019/2020. õa-ks õpilasi kõikidesse klassidesse 

kuni 21. juunini ja alates 1. augustist kuni 23. augustini kooli kantseleis kell 8.30–12.30.

10. klassi vastuvõtu vestlus toimub 21.06.2019.
Täiendav vastuvõtt toimub 22.08.2019. Info telefonil 741 7317, www.luunja.edu.ee.

Arendav ja loov – 
see on Luunja kool
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Väikeste sammudega suurde maailma
Luunja lasteaias Midrimaa on ter vise- 
ja looduseteemad tervet õppeaastat 
läbi vaks niidiks. Lapsed tegutsevad nii 
rühmade projektides kui ka tervise- ja 
loodusnädalate raames. Neid on seits-
me aasta jooksul toimunud meil juba 27 
korda. Sügisel ühinesime rahvusvaheli-
se keskkonnaharidusliku programmiga 
“Eco-schools global”, kuhu kuulub ligi 
53 000 haridusasutust 67 maalt. Eestis 
juhib programmi Eesti Looduskaitse 
Selts ja sellega on ühinenud 121 laste-
aeda ja kooli. 

Programmi eesmärk on toetada 
kesk konnateadliku mõtteviisi kuju-
nemist lastel ja noortel. Oluliseks pee-
takse läbimõeldust, tegevuste mõtes-
tatust, järjepidevust ja töötajate ning 
huvi gruppide kaasamist. Meie lasteaias 
on tegevustega seotud erinevad töö-
rühmad. Viisime läbi oma kesk konna 
ülevaatuse ja füüsilise ning psühho-
sotsiaalse keskkonna turvalisuse ja 
säästlikkuse kriteeriumite hindamise. 
Programmi 12 teemast käsitlesime sel 
aastal põhjalikumalt kolme: “Prügi ja 
jäätmed”, “Elurikkus ja loodus” ja “Toit”. 

Oma kogemusi jagasime Tartumaa laste-
aiaõpetajate ainesektsiooni õppepäeval, 
huvi tundsid ja külas käisid ka Tartu 
lasteaeia Lotte ning Ristikhein töötajad. 
Tervist edendava lasteaiana tegelesime 
lisaks põhjalikult ka teemaga “Tervis ja 
heaolu”. Fookuse suunasime sel õppe-
aastal vaimsele tervisele – lasteaia põhi-
väärtuste teadvustamisele, järgimisele 
ning kujundamisele. Kohe valmib meie 
väärtuslugude kogumik, mille juttude 
loomisse kaasasime lapsevanemad ja 
Luunja keskkooli õpilased. 

Sügisel osalesime üle- euroopalisel 
jäätmetekke vähendamise nädalal, 
laste aia koridoris ja keldris mängisime 
prügi sorteerimise mänge. Just erinevad 
pakendid on laste lemmikud meisterda-
misel, robotitest majade või loomadeni. 
Sorteerime rühmades prügi, aga lapsed 
käisid ka Luunja alevis uurimas, kas prü-
gi on võimalik keskkonnahoidlikult ära 
anda ja kus prügikonteinerid asuvad. 
Et uurimine nüüdisaegsem oleks, ka-
sutas Midrihobude rühm nutitelefone, 
kaardis tas konteinerid ja tegi ka GPS-
kunsti. 

Selleks et inimene hoiaks loo-
dust, mõistaks sealseid põhjuse-taga-
järje seoseid, on vaja loodust tundma 
 õppida. Toetame igati laste õpikesk-
konna laiendamist, nii käisid Midri-
lindude rühma lapsed loomariigiga 
tutvumas Elistvere loomapargis, kuhu 
kaasa võeti oma korjatud tammetõrusid 
ja -kasva tatud kõrvitsaid. Midrihiirte, 
-hobude ja  -kiisude rühmad külastasid 
Tartu loodusmuuseumi. Linnuriigiga 
tutvu sid 5–7 a lapsed täiendavalt Eesti 
ornitoloogia ühingu õppeprogrammis 
talvel. Kõik lasteaialapsed meister-
dasid jääkmaterjalidest söögimaju ja 
valmis tasid ise linnutoitu, sest lindude 
järjepidev toitmine kestis kogu talve. 
See tegevus toetas ka meie põhiväär-
tuse – hoolivus kujundamist. Kevadel 
kutsusime suvistest lindudest rääkima 
oma lapse vanema, “Eesti lindude värvi-
raamatu” autori Elo Hermanni. Lisaks 
uutele teadmistele saime materjali ja 
kõik aiarühmad meisterdasid ise tihas-
tele suvekodu. Üheskoos panime viis uut 
pesitsuspaika puudele üles. Alustasime 
ka lasteaia õueala elurikkuse uuri misega. 

Midrimaa õuealal on tihastele suvekodud! Foto: Lia Raat
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Selleks meisterdasid Midrimõmmide 
rühma lapsed suure õueala plaani. Et 
mäng põnevam ja kaasaegsem oleks, 
kasu tasime seal orienteerumiseks robo-
teid Bee-Botte. Eluslooduse kaardista-
miseks on lasteaia trepikodades suur 
ristsõnamäng. Luunja alevi tundma-
õppimiseks toimusid Ozoboti-matkad, 
taas ühendasime robotid looduses liiku-
misega. Midrihobude rühm aga võitis 
VVV matkamängu, kus osales ligi 800 
last üle Lõuna-Eesti. 

Tervislik toit ja samas  toidujäätmete 
vähendamine on meie prioriteediks 
 olnud aastaid. Õpime ise ja harjume 
uute maitsetega. Paraku on nii, et mit-
med tervisele kasulikud toiduained on 
meile võõrad, meil pole nende tarbimis-
harjumust ega -oskust. Tegeleme pide-
valt lasteaia menüü täiustamisega, 
tuginedes siinkohal spetsialistide nõu-
annetele ja teaduspõhisusele. Kaasame 
lapsed eakohaselt toidu valmistamisse 
ning serveerimisse, sest nii maitseb see 
paremini. Ise laua katmine, võileibade, 
salatite valmistamine ja tervislike küpse-
tiste tegemine on lasteaialapse igapäeva-
elu osa. Teeme ka katseid: nii võrdlesime 
kõikides rühmades, kuidas säilib välis-
maa õun ja kodukeldrist toodud kohalik 
õun ning arutlesime, miks tulemused 
sellised olid. Maitsesime võrdlevalt poe- 
ja koduõunamahla, rääkisime säilitus-
ainetest ja suhkrust. 

23. mail korraldame tervisenädala 
raames avatud talude perepäeva, kus 
lapsed saavad mänguliselt tegutseda 
mee-, marja-, teravilja-, linnu-, piima-, 
lamba- ning hobusetalus, et mõista, kui-
das jõuab toit meie lauale. Väljasõidud 
ja õppeprogrammid “päris” taludesse 
toimu vad aga PRIA projekti toel üle 
Tartu maa terve nädala jooksul. Kaasa-
me ka kohalikud talunikud, nii tutvus-
tab oma tööd Sirgu küla mesinik Tõnis 
Kerner ja põllutöömasinaid perekond 
Leidik, külla läheme Saksa tallu. Täna-
me koostööpartnereid ja PRIA-t toetuse 
eest. 

Mõistliku tarbimise ja säästlikkuse 
teema on lõimitud meie tegevustesse 
mitmel viisil. Nii kaasasime pered kam-
paaniasse “Kasuta riidest poe kotti!”, 
“Hea teo päeva” taaskasutuslaadale, 
reno  veerimisprojekti “Vanale  toolile uus 
elu!”. Lasteaia keskkonnakäpa maskott 
Kasti-Kati suunas lapsi, aga ka täiskasva-
nuid vett säästes käsi pesema. Jälgime 
vee mõistlikku kulutamist nõude pesul, 

elektri tarbimist (Kustuta tuli tühjas 
ruumis!), paberi ratsionaalset kasuta-
mist. Kõige keerulisem ongi täiskasva-
nute mõtteviisi keskkonnasäästlikuks 
suunamine. Meie ümbrus on puhas, 
maitsev toit on laual,  kvaliteetset vett 
voolab kraanist piiramatult, keeruline 
on nii  tajuda kokkuhoiu vaja dust. Küll 
aga peaksime oma pilgud pöörama tule-
vikku ja mõtlema, millises keskkonnas 
peavad elama meie tänased lapsed näi-
teks 50 aasta pärast ja millise jalajälje 
 jätame oma liigse tarbimisega loodu-
sele. Selle saab iga inimene ise ka välja 
arvutada http://jalajalg.positium.ee/. 
Lapseeas kujunenud harjumused kin-
nistuvad ja saadavad inimest kogu elu. 
Õpetajatel on siinkohal suur roll. Laste 
kaudu püüame kujundada ka  perede 

mõtte viisi. Koolituste kaudu saame ise 
uusi teadmisi, et endi mõttemaailma 
keskkonnasäästlikumaks muuta, sest 
ainult nõnda saame seda kõike lasteni 
viia. Õnneks on kõigest sellest ka maa-
ilma tasemel väga palju rääkima haka-
tud, märksõnadeks kliimamuutused, 
elu rikkus või jäätmed. Me aimame, mis 
teadmisi ja oskusi  vajavad meie lapsed 
21. sajandil, kuid me oleme veendunud, 
et inim likud väärtused, mida järgida, 
ning puhas keskkond, kus elada, pea-
vad säilima. Väikestest asjadest algavad 
suured! Meie pisikestest tegemistest saab 
täpsemalt  lugeda lasteaia kodulehelt 
„Rohelise kooli“ blogist https://midri-
maa.luunja.ee/roheline-kool/.

Lia Raat
Luunja lasteaia Midrimaa õppejuht 

https://midrimaa.luunja.ee/roheline-kool/
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ on avamäng 
juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja 
väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tule tulemise 
traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline 
tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo saja aasta juubeliga.

Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu 
arm“ lähtudes on 2019. aasta „Tule tulemisel“ tule hoidjad ja 
edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. „Tule 
tulemine“ on alati väga emotsiooniderohke ja võimsaid ela-
musi pakkuv suursündmus. Tule sel korral maakonnast maa-
konda ja vallast valda liikudes tekib väga paljudel inimestel 
võimalus „Tule tulemisest“ isikliku pühendumise kaudu osa 
saada. 

Tule teekond saab alguse 1. juunil Tartust, kus XXVII laulu- 
ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad kesk-
päeval laulu- ja tantsupeo tule ERM-i pargis süütavad. Järg-
nevad 33 päeva on tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve 
Eesti. Tule teekond algab Saaremaalt ning lõpeb 4.  juuli õhtul 
Tallinnas Kalevi staadionil, kus kell 19.00 algab XX tantsu peo 
esimene etendus.

Iga maakond annab tule piduliku rituaaliga järgmisele üle 
kahe maakonna piiril kell 10.00 hommikul. 

Tartumaa võtab Põlvamaalt peotule vastu 20. juunil 
 Tartu vallas Piirissaare sadamas. Sealt liigub tuli vett mööda 
Peipsiääre valda ja jätkab teekonda mööda maismaad Luunja 
ja Kastre vallas ning jõuab pika päeva lõpuks Kambja valda, 
kus ööbib Reola kultuurimajas. Kõiki Tartu linna ja maakonna 
rahvatantsijaid oodatakse tulele tantsima 20.06.2019 kell 23.55 
kuni 07.00. Järgmisel päeval jätkab tuli oma teed Nõo ja Elva 
vallas ning jõuab õhtupoolikuks Tartu valda, kus veedab öö 
Äksi kirikus. Sinna on oodatud tulele laulma kõik koorid, kes 
soovivad laulupeo tulele oma lauluga austust avaldada. Selleks, 
et tulevalvajad teaksid nii tantsijaid kui lauljaid oodata, saab 
oma tulekust teada anda www.tartumaa.ee lehel alates mai 
keskpaigast. 

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ 
 22. juuni hommikul kell 10.00 algab laulu- ja tantsupeo 

tule teekond Tartus Maarja kiriku juures, jõudes õhtuks 
Tartu laulupeo rongkäiku, et süüdata laulupeotuli Tartu 
laululaval. 

Pidutuli lahkub Tartu maakonnast 23. juuni hommi-
kul kell 10.00 Jõgevamaale. Teekonda saab jälgida siin: 
https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/.

Kogu Tartumaa tuleteekonna ühine nimetaja on SEPP, 
 kätkeb ju see nimi endas nii mitmeid ameteid ja eks meie kolle-
ktiividki sepista oma oskusi just selleks laulu- ja tantsupeoks. 
Helju Mikkel on loonud just Tartumaal tantsu “Sõlesepad”, mis 
tuleb tantsimisele ka Tallinnas Kalevi staadionil. Eesti müto-
loogias peetakse seppa üheks kõige tähtsamaks loojaks, tänu 
kelle tööle on meie kohal tähistaevas ja saavad sündida suured 
imeteod. Eesti keele aastal on igal omavalitsusel võimalik  leida 
oma variant just laulu- ja tantsu peo tuleteekonnal sõnast sepp, 
on see siis külasepp, linna sepp, lossisepp, maasepp, mõisa-
sepp, riigisepp, hõbesepp, sõlespp, kardsepp, kivisepp, klaas-
sepp, kullassepp,  laudsepp, messingisepp, plekksepp, puu-
sepp,  raudsepp,  vasesepp,  vasksepp,  adrasepp,  ankrusepp, 
ehtesepp,  hobuserauasepp,  kannusesepp,  katesepp,  kellas-
sepp,  lukksepp,  lühtrisepp,  mõõgasepp,  mündi-
sepp,  noasepp,  peensepp,  pussisepp,  püssisepp,  relva-
sepp,  vikati sepp,   aamissepp,  harjasepp,  kasuksepp,  kiige-
sepp,  kingsepp,  korvsepp,  kübarsepp,  küünlasepp,  laeva-
sepp,  luuasepp, mudelsepp, mööbelsepp, müürsepp, nahk-
sepp,  paadisepp,  piibusepp,  pottsepp,  püttsepp,  ratassepp, 
rattasepp, saanisepp, sadulsepp, tõldsepp, tõllassepp, tünder-
sepp, tündrisepp,  vokisepp,  vokksepp,  vöösepp,  õllesepp, 
keele sepp,  riimisepp, saatusesepp, salmisepp, sosssepp, sule-
sepp, sõnasepp, valmisepp, värsisepp …

Astrid Hallik
Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik

Eelmise peo tuli saabus Luunjasse mööda Emajõge. Foto:  Luunja vallavalitsus
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemise“ ajakava 
Luunja vallas
 PILKA – 13.30
Tartumaa tulekild – Tule vahetus 
Peipsiääre vallalt Luunja vallale

Rõõmus peatus Pilka külaplatsil. 
Luunja lasteaia Midrimaa lapsed tervi-
tavad tuld Tartu-Maarja rahvariietes.

Tulekillu võtavad vastu ja kannavad 
edasi Luunja lasteaia Midrimaa Midri-
mõmmide rühma laps Raikko Rekker ja 
liikumisõpetaja Pille Viljak.

 SAHKAPUU – 13.50
Tartumaa tulekild – Sahkapuu Põl-
lutöö- ja Majapidamiskooli asukoht

1. novembril 1911 asutas naisriigi-
kaitse liikumise alusepanija ja Naisko-
dukaitse esinaine Mari Raamot Tartu 
Lähedal Sahkapuu talus tütarlastele põl-
lutöö- ja majapidamiskooli. Mari Raa-
mot oli ka suure tutvusringkonnaga 
naine ning tema külalised Anna Haava, 
Aino Tamm, Marie Under ja Aino Kal-
las andsid oma osa 256 noore perenaise 
haridusele ja haritusele.

Sahkapuu kool aitas suuresti kaasa 
eesti kodu- ja talumajapidamise edule. 
Lähemalt saad lugeda https://luunja.ee/
turistile/vaatamisvaarsused-1/malestus-
margid/sahkapuu-pollutoo-ja-majapi-
damiskool.

Tulekillu võtab vastu Luunja Maa-
naiste Selts. Tuld kannab Kristel Lempu, 
kehastudes Mari Raamotiks.

 LOHKVA – 14.10
Tartumaa tulekild – Karl Eduard 
Söödi sünnikoht

Silmapaistev eesti luuletaja Karl 
Eduard Sööt sündis 26. detsembril 1862 
Lohkva külas, kus ta isa Jaak oli Tuki 
tuuleveski rentnikuks. Et Söödi sünni-
paik sööti ei jääks, on Luunja vald kolm 
aastakümmet tunnustanud lasteluulet 
ja tänanud selle tegijaid. Lähemalt saad 
lugeda: https://luunja.ee/turistile/vaata-
misvaarsused-1/malestusmargid/luule-
taja-karl-eduard-sooti-malestuskivi. 

Tule võtab vastu Luunja raamatuko-
gu. Tuld kannab edasi etleja Hardi Sos-
nitski, kehastudes Karl Eduard Söödiks.

 KABINA – 14.30
Tartumaa tulekild – 1. lastelaulupeo 
toimumispaik

2. juunil 1870 toimus Tartumaal 
Kabinas esimene ilmalik lastelaulupidu 
Eestis. Ürituse idee tekkis Tartu ümb-
ruse koolmeistritel, kes innustatuna esi-
mese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest 
soovisid aktiviseerida muusikaõpetust 
koolides. Lähemalt saad lugeda: https://
luunja.ee/turistile/vaatamisvaarsused-1/
malestusmargid/esimese-lastelaulupeo-
malestuskivi. 

Tule võtab vastu Luunja Keskkool. 
Tuld kannavad edasi õpilased Egon Puk-
sa ja Loone-Ly Lempu.

 LUUNJA – 14.45
Tartumaa tulekild – Ernst Hiisi ni-
meline Klaverimuuseumi Luunja 
fi liaal, Luunja Kultuuri- ja Vabaaja-
keskus

Estonia klaveri looja Ernst Hiis (sün-
dinud Ernst Ihse) sündis 16. aprillil 1872 
Luunjas tuule- ja vesiveskimeistri peres. 
Hiis oli eesti klaverimeister ja ettevõtja, 
keda peetakse praeguse Estonia klaveri-
vabriku rajajaks. Lähemalt saad lugeda: 
https://www.luunja.ee/uudised/estonia-
klaveri-looja-luunjast-parit-ernst. 

Tule võtavad vastu klaverimuuseumi 
rajaja, helilooja Alo Põldmäe ja EMTA 
professor, pianist Matti Reimann, edasi 
liigub tuli Saksa Hobuste tõllas Jaan Jaa-
go mälestuskivi juurde.
 

 SÄÄSEKÕRVA – 15.45
Tartumaa tulekild – Jaan Jaago mä-
lestuskivi

Jaan Jaago sündis 6. juulil 1887 
Luunja vallas praeguses Sääsekõrva kü-
las. Jaago oli legendaarne eesti maadleja, 
7-kordne maailma- ja 5-kordne Euroo-
pa meister elukutseliste seas. Luunjas 
peetakse alates 1978. aastast Jaan Jaago 
mälestusvõistlusi Kreeka-Rooma maad-
luses. Vallas tegutseb maadlusklubi Jaan, 
mille noored liikmed kannavad edasi 
siitkandist sirgunud maadluslegendi vai-
mu. Lähemalt saad lugeda: https://www.

luunja.ee/kultuur/sport/legendaarne-
jaan-jaago. 

Tule võtab vastu maadlusklubi Jaan. 
Tuld kannab edasi Eesti kadettide ja juu-
nioride meister Kreeka-Rooma maadlu-
ses Markos Tadolder.

 KAVASTU – 16.15
Tartumaa tulekild – Luunja valla tu-
letseremoonia

Kavastu mõisa pärishärra, kammer-
härra von Liphart asutas esimese kooli 
Kikaste külla KAVASTU mõisakoolina 
1768. aasta sügisel. Praegu tegutseb Ka-
vastu külas algkool-lasteaed. Lähemalt 
saad lugeda: https://www.luunja.ee/ha-
ridus/kavastu-algkool-lasteaed. 

Tule võtavad vastu Luunja Aidateater 
ja Kavastu Algkool-Lasteaed. Kavastu 
peoplatsil toimub Luunja valla tuletse-
remoonia. Peoplatsil süüdatakse väike 
laulu- ja tantsupeotuli, esinevad isetege-
vuskollektiivid, lõõtsamängijad ja lau-
lukoorid. Tuli liigub Kavastu peoplatsilt 
käest kätte Kavastu parveni.

 PARV – 16.55
Tartumaa tulekild – Tule vahetus 
Luunja vallalt Kastre vallale

19. sajandi viimasel aastakümnel 
oli Kavastu mõisnikuks edumeelne pa-
run Werner Wulff , kelle eestvõttel pan-
di 1899 kohalike liha- ja piimatootjate 
meeleheaks kohaliku küla juures üle 
Emajõe käima parv, mis ümbruskonna 
eluolu märgatavalt lihtsustas. Parvega 
jõe ületamine oli tollal siiski üsna ohtlik, 
mõnikord riskiti nii enda kui hobuste 
eluga. 1983. a katkes siinse parve üle-
veokett, parv ise kadus allavoolu ning 
hooratas vajus jõevoogudesse. 1999. a 
taaselustati sajandivanune traditsioon. 
Originaalhooratas tõsteti jõepõhjast 
üles ja pandi taas tööle. Lähemalt saad 
lugeda: https://www.luunja.ee/turistile/
kavastu-parv. 

Parvel saadavad tuld lõõtsamees 
Toomas Ojasaar ja tema eakate laulu-
klubi. Tule annab üle valla auväärne ko-
danik Linda Kaasik.

https://luunja.ee/turistile/vaatamisvaarsused-1/malestusmargid/sahkapuu-pollutoo-ja-majapidamiskool
https://luunja.ee/turistile/vaatamisvaarsused-1/malestusmargid/luuletaja-karl-eduard-sooti-malestuskivi
https://luunja.ee/turistile/vaatamisvaarsused-1/malestusmargid/esimese-lastelaulupeo-malestuskivi
https://www.luunja.ee/kultuur/sport/legendaarne-jaan-jaago
https://www.luunja.ee/kultuur/sport/legendaarne-jaan-jaago
https://www.luunja.ee/haridus/kavastu-algkool-lasteaed
https://www.luunja.ee/turistile/kavastu-parv
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Luunjas lõõritasid lõokesed
27. aprillil toimus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses teist 
korda Luunja laste lauluvõistlus Luunja Lõoke. Tänavu oli 
laulma tulnud 28 noort, 3–13-aastast lauljat. Kuigi lauljaid 
hindas žürii ja valiti välja parimad, kes esindavad Luunja 
valda maakondlikul lauluvõistlusel Tartumaa Laululaps, olid 
kõige olulisemad siiski hea tuju ja laulurõõm ise. Sellele aitasid 
kõvasti kaasa lõbusad päevajuhid Pipi ja Sipsik. Žürii saatis 
maakondlikule võistlusele 3–7-aastaste laste vanuserühmas 
Marietta Versti Luunja keskkoolist, juhendaja Liina Arras, ja 
Gertrud Allika Lohkva lasteaiast, juhendaja Laura Väljaots. 
8–10-aastaste lauljate hulgast valiti välja Kaur Arand Kalvik 
Lohkva Laste Laulumaalt, juhendaja Laura Väljaots, ning 
Birgit Kovaltšuk Laulustuudiost Fa-diees, juhendaja Ingrid 

Otti. 11–13-aastaste vanuserühma esindavad maakondlikul 
võistlusel Lohkva Laste Laulumaa noored solistid Reti Maarja 
Mõtsmees ja Madleen Lauk, keda juhendab Laura Väljaots. 
Žürii andis välja ka eripreemiad Nika Tobrelutsule, Tarmo 
Tederile ja Grete Kuslapile. Kõik eripreemia laureaadid on 
Loh kva Laste Laulumaa õpilased.

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus tänab juhendajaid 
Laura Väljaotsa, Ingrid Ottit, Liina Arrast, Õnne Oja, Airi 
Liivat ja Kristel Denisovit, samuti laululapsi, vanemaid ja 
žüriid. Kohtume 2020. aastal! 

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor

Noorima vanuserühma rõõmsad laululinnud. Foto: Tiit Hellenurm

valgeohupall.ee
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#valgeõhupall
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Emadepäeva kontsert Luunjas

 Noortekeskus viis 
Luunja noored 
Eesti tippu
Kevadine koolivaheaeg Luunja Kul-
tuuri- ja Vabaajakeskuse noorte keskuses 
möödus suviselt. Esmaspäeval avasime 
grillihooaja ning tegime ise burgereid. 
Teisipäeval käisime Tartu liiklus linnakus, 
kus lapsed said tutvuda liiklus reeglitega 
ning sõita elektriautode, tõukerataste ja 
tasakaaluliikuritega. Kolma päevasel väl-
jasõidul Lõuna- Eestisse külastasime Ala-
veski loomaparki ning Suure Munamäe 
vaatetorni. Neljapäev möödus legolaua 
taga ning õuemänge mängides. Reedel 
vaatasime kultuurimaja suurelt ekraanilt 
uhiuut Eesti nukufi lmi „Kapten Morten 
lollide laeval“.

Luunja noortekeskus on avatud 
7. juunini. Huviringid töötavad maikuu 
lõpuni.

Suvel toimuvad noortekeskuse laste-
laagrid: töö- ja puhkelaager ning õpilas-
malev.

Hanna-Roosi Karro
noorsootöötaja

Reisiseltskond leidis Võrumaalt 
kollase akna. Foto: Luunja Kultuuri- 

ja Vabaajakeskus

Traditsioonilisel Luunja  Kultuuri- ja 
Vabaajakeskuse emadepäeva  kontserdil 
rõõmustasid emasid ja  vanaemasid 
Inga ja Toomas Lunge laulude ka vaga  
„Kingi tus“. Üles astusid veel show-
tantsu  trupp Jana Elkeni juhendamisel 
ja Ernst Hiisi klaveripäeva laureaat 
Paulina Alicja Blok. Suur tänu! Täname 
ka päevajuhte Grettel Liis Raudseppa ja 
Loone-Ly Lemput Aida kesest (juhen-
daja Iiri Saar) ning Kapteni Keldrit, kes 
lastega seni kokkas, kuni emad kont-
serti kuulasid. Kauni sündmuse lõpe-
tas  ühine tordisöömine ja lilleõis igale 
emale ja vanaemale koduteele kaasa.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja 

Vabaajakeskuse direktor Esinemas Inga ja Toomas Lunge laulude ka vaga  „Kingi tus“. Foto: Helgi Kiik

KULTUURIELU
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Põnev kolmiküritus Lohkvas
Maikuu kolmandal neljapäeval oli mitu 
erilist põhjust seada sammud  Lohkva 
külla, sest Lohkva Kogukonnakeskuse 
Varaka hoovialal toimus midagi eriti 
põnevat. Lohkva Külaselts koos Luunja 
Kultuuri- ja Vabaajakeskusega põimisid 
osavalt kolm väga põnevat ja tähtsat 
sündmust üheks suureks grillipeoks. 
16. mai on palju aastaid olnud  Luunja 
valla elanikele oluline kuupäev, sest just 
see päev on Luunja valla sünnipäev. 
 Lisaks sünnipäeva tähistamisele sai ime-
maitsva vaniljekreemise kringliga tähis-
tatud ka Tartumaa aasta küla 2018 tiitli 
saamist Lohkva külale. 

Lisaks sai Lohkvasse rajatud mini-
ramp ametlikult avatud lindi läbi lõika-
misega. Suur tänu minirambi raja mise 
idee algatajale, ekstreem spordi har-
rastajale Roman Šarinile, mini rambi 
projekteerijale ja ehitajale Mario Kalm-
rele koos meeskonnaga Sessionramps 
OÜst. Miniramp sai valmis tänu Tartu-
maa Arendusseltsi LEADER-projekti-
toetusele, Luunja valla tegevustoetusele 
ja  Aivar Koka ettepanekul riigieelarve-
lisele toetusele. 

Suur tänu Lohkva Laste Laulu maa 
laululastele ja juhendaja Laura Välja-
otsale ning peaesinejatele, räpiduole 
Vesikas ja Fofk in, kes tegid sündmu-
sest vahva ja meeleoluka peo. Suur tänu 
Tartu Rulakoolile, kes viisid vastavatud 
minirambil läbi pika ja vahva show ja 
näitasid imelisi trikke, mida kõike on 
võimalik minirambil teha. Suur tänu 
Lohkva Külaseltsi aktiivsetele liik-
metele grillilaua ettevalmistamisel ja 
grilli misel.

Suur tänu kõigile meie koostööpartne-
ritele, Lohkva küla elanikele, küla listele 
ja ürituse korraldajatele. Ootame teid 
kõiki peagi uutele põnevatele üritustele 
Lohkvas ja hoidkem ikka kõvasti pöid-
laid pihus, et Lohkva külal läheks suure-
päraselt ka Eestimaa aasta küla konkur-
sil. Andke kindlasti oma hääl ka ERRis 
aasta külade konkursi raames toimuval 
külade videote hindamisel.

 
Kaire Vahejõe

MTÜ Lohkva Külaselts

Lohkva Laste Laulumaa esinemine 

Roman Šarin, üks lindi läbilõikajaid minirambi avamisel 

Räpiduo Vesikas ja Fofk in esinemas. Fotod: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

KULTUURIELU
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Luunja valla tegusad noored. Victoria, 18
Victoria Korobova on Luunja vallas ela-
nud nii kaua, kui end mäletab. Nüüd, 
gümnaasiumi lõpetamise eel soovib ta 
tänada oma koduvalda saadud toetuste 
eest, mis on sihiteadlikul noorel aidanud 
pürgida seatud eesmärkide poole. Victo-
ria õpib 12 . klassis ja kümme viimast aas-
tat on ta aktiivselt tegelenud sulgpalliga. 
Ta kvalifi tseerub sulgpallis alla 19-aas-
taste Eliit 1 klassi ehk tuge vaimasse 
tippsportlaste klassi. „Kuigi alustasin 
tantsimisega, sain peagi aru, et see pole 
päris minu jaoks,“ räägib ta. „Kui sõb-
ranna hakkas sulgpalli õppima, läksin 
temaga trenni kaasa ja nii see  algas. Sõb-
ranna ei tegele ammu enam sulgpalliga, 
kuid mina olen just tänu sulgpallile pool 
Euroopat läbi sõitnud, väga palju võis-
telnud, treeninglaagrites osalenud, tipp-
sporti jõudnud,“  tutvustab  Victoria oma 
sportlaseks kasvamist. „Treener nägi mi-
nus potentsiaali ja innus tas mind. Tree-
nisime kaks korda päevas. Kui hakkasin 
ise tõsiselt  suhtuma, siis tuli ka edu. Sulg-
pall sai elustiiliks.“ 

„Mulle väga meeldib olla moti veeri-
tud ja pürgida võidu poole,“ kinnitab 
Victoria ja nimetab end pigem paaris-
mängijaks. Ta selgitab, et sulgpallis on 
palju suhtlemist, mängijal on võimalik 
oma võiduhimu rahuldada ja erinevaid 
võimalusi proovida: võib mängida üksi 
või paarilisega nii algaja, edasijõudnu 
kui ka tipptasemel. Rannas harrastatava 
reketimänguga on aga sulgpallimängul 
vähe ühist. Sulgpall nõuab pühendu-
mist, pingutust, head tehnikat, jõudu, 
kiirust, laitmatut servi. Sulgpallimäng 
käib punktide peale ja on kiireima palli-
mänguna ohtlik mänguliik. „Kogu keha 
on liikvel, randmetel ja kätel on palju 
tööd ning kuna pallil on suur hoog sees, 
on sellega päris valus pihta saada.“

Suurimateks saavutusteks 2018.–
2019. aastal peab Victoria Leedus saa-
vutatud 3. kohta segapaarismängus, 
3. kohta paarismängus ning 16.–32. koh-
ta Euroopa meistrivõistlustel alla 19-aas-
taste arvestuses. Muidugi on treening-
koormuse kõrval keeruline koolitöödega 
õigeks ajaks ja väga heal tasemel hak-
kama saada. „Hea ajaplaneerimine on 
kõige alus,“ kinnitab Victoria. Euroopa 
meistrivõistlusteks treenimine, laagrites 
osalemine ja gümnaasiumis õppimine, 

uurimistöö tegemine, eksamid – need 
ei ole lihtsad ka eraldi võttes, saati siis 
samaaegselt. Aga kõik on võimalik, kui 
hoida eesmärki silme ees. 

„Mul on olnud nii head toetajad: 
treener Mart Siliksaar, kes leiab algajates 
üles motivatsiooni ja innukuse, on hea 
nõustaja ja kuulaja, ning treener Rainer 
Kaljumäe, sõber ja toetaja.“ Just nemad 
kahekesi on Victoria arvates teinud  Eesti 
sulgpallist noorte jaoks põneva ning 
köitva ala. Vaid kiidusõnu jätkub Victo-
rial ka oma praeguste treenerite Robert 
Kasela ja Mihkel Taltsi kohta, kellega ta 
on treeninud viimasel aastal. Koduste 
toetuseta ei saaks, kuid õnneks toetavad 
Victoriat abivalmis isa, ema ja vend, kes 
kõik ka ise sportliku eluviisiga. Ning 
muidugi tiimikaaslased Сätlyn Kruus, 
Ramona Üprus, Karina Kappanen, 
Aleksander Raudsepp, Tauri Kilk, Artur 
Ajupov. Kuigi väljakul on nad konku-
rendid, siis võistlusplatsilt lahkudes väga 
head sõbrad, ühtne tiim, meeskond, kes 
üksteist toetab ja innustab. 

„Luunja vald on ikka minu püüdlusi 
ja võistlusreise toetanud,“ on Victoria 

 tänulik. „Olen esitanud taotlusvooru 
oma taotluse, tutvustanud eesmärki ja 
seniseid saavutusi ning tänu valla toe-
tusele saanud osaleda mitmes laagris 
ja võistelda erinevatel võistlustel. Üks 
 välismaa võistlus maksab umbes 300–
400 eurot, aga neil osalemine on väga 
oluline, mitmekülgne ja arendav, sest 
Eestis ei ole kuigi palju mängijaid, kelle-
ga võistelda. Kogemuse mõttes on and-
nud väga palju juurde näiteks Bulgaaria 
laager oma ületamatult raskete ring-
treeningute ja magusa eneseületusega.“

Victoria näeb end tulevikus raken-
duskeemia-, geeni-, toidutehnoloogi või 
logopeedina, kuid kindlasti ka treene-
rina. Praegu paelub teda minisulgpall, 
mille abil treenivad 4–7-aastased lapsed. 
„Kui millelegi pühendud, siis saab see 
ala väga südamelähedaseks ja omaseks. 
Ja sulgpall sobib igas vanuses mängijale,“ 
rõhutab ta. „Alustage ja te innustute, sest 
tegemist on erakordselt põneva, mängu-
lise ja hasarti tekitava spordialaga.“

Victoriaga vestles haridusnõunik 
Kadri Sõrmus

Foto: Badminton Europe

NOORTEELU
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Jüriöö jooks
22. mail toimus iga-aasta-
ne Luunja jüriöö jooks, mis 
toimus sel aastal Luunja 
roosiaias. Kokku tuli 79 
jooksusõpra. On hea meel, 
et tillude jooksudele pandi 
kirja 33 kuni kuueaastast last. 
Esimestena said jooksurajale 
(70 meetrit) kõige väiksemad 
jooksusõbrad. 

Seejärel jooksid juba 
suuremad lapsed, läbides 
olenevalt vanusest kas 250 või 
450 meetrit, ja jooksuõhtu 
lõpetasid pere- ja teatevõist-
konnad.

PEREDE TEADE 
1. Germo Soodla, Gerit Soodla, Gregor Soodla
2. Stella Uibo, Kerli Uibo, Lembit Uibo
3. Kert Kööbi, Arne Kööbi, Helina Kööbi

TEATEVÕISTLUS
1.  „VÕITJAD” – Arne Kööbi, Gregor Soodla, Neeme Porro
2.  „LUUNJA KURGID” – Katarina Verst, Gustav Jakob 

 Porro, Kaur Tasane
3.  „PÄIKE” – Kerli Rajaste, Jaanika Kurgjärv, Lembit Uibo

SUUR TÄNU OSALEMAST JA STARDIS NÄEME!

Kaido Linde, Luunja sporditöö spetsialist

Jüriöö jooksu segavõistkonnad. Foto:  Rasmus Linde

Tulemused on järgmised:

7–9 a. – T
1. Annabelle Ats, 2. Marietta Verst, 3. Joanna Killak

7–9 a. – P
1. Kalmer Kiiver, 2. Mattias Nurmela, 3. Tobias Suun

10–12 a. – T
1. Katarina Verst, 2. Kärt Kiiver, 3. Leele Joala

10–12 a. – P
1. Gustav Jakob Porro, 2. Kaur Tasane, 3. Kendron Vään

13–15 a. – P
1. Lauri Kask
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25.05 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja 
rumbasid 19.00
Tantsuks mängib ansambel Viiser
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5–7 eurot. Info 511 4081, Eva Kouhia

31.05 Karl Eduard Söödi luulepreemia üleandmine 13.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Info 5346 9903

JUUNI

02.06 Lastekaitsepäev „Tagurpidi kalender“ 12.00 ja 
välifotogalerii „VallaSüdames“ avamine 14.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse esine plats
Tegevused lastele ja kogu perele, batuudid.
Erinevad esinejad ja hea-paremaga kauplejad.

09.06 Luunja rattasprint 12.00
Luunja mõisapargis
Tillusõidud, lastesõidud, sprindid täiskasvanutele
Info 501 3555, Kaido Linde
Juhend: www.luunjakultuur/sport.ee

20.06 XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ 
Luunja vallas
13.30 Pilka
13.50 Sahkapuu
14.10 Lohkva (Karl Eduard Söödi sünnikoht)
14.30 Kabina (Luunja lastelaager)
14.45 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
15.45 Sääsekõrva (Jaan Jaago mälestuskivi)
16.15 Tuletseremoonia Kavastu peoplatsil
16.55 Tule üleandmise rituaal Kavastu parvel
Vaata www.luunjakultuur.ee

23.06 Luunja jaaniõhtu 
Luunja mõisapargis. Esinevad Õhtune Emotsioon ja 
 KOLUMBUS KRIS. Rahvamängud, tordioksjon, DJ Kristjan 
Veedler (Ring FM). Info 5309 3670
 
Keskus jätab endale õiguse tehas kavas jooksvaid muudatusi!

 Kolmekümnes 
kirjanduspäev Luunjas
Karl Eduard Sööt (1862–1950), paljude tuntud laste-
luuletuste autor, on sündinud Luunja vallas Lohkva külas.

Austusavalduseks oma kodukandi suurmehele on alates 
1988. aastast koostöös kohaliku omavalitsuse (algusaas-
tatel sovhoosi), raamatukogude ja haridusasutustega välja 
antud K. E. Söödi nimelist lasteluulepreemiat. 

Seekordne, juubelihõnguline 30. kirjanduspäev, kus 
tunnustatakse eelmisel aastal ilmunud lasteluuleraamatute 
hulgast žürii ja noorte lugejate poolt väljavalitud autorit ja 
kunstnikku, toimub 31. mail algusega kell 13.00 Luunja 
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Olete oodatud osa saama!

Käesolev mininäitus annab ülevaate kümnest riigist, kus on kõige õnnelikumad 

inimesed. Eesti kahjuks TOP 10-sse seekord ei mahtunud, aga peale kõige 

õnnelikumatega tutvumist saad mõelda, mis võib olla nende edu taga ja mida 

saaksime meie teha, et jõuda lähemale esikümnele. 

Näituse autor KAI KUKK

Galeriis MEIE AJA KANGELANE saab vaadata näitust  
„MAAILMA KÕIGE ÕNNELIKUMAD INIMESED“

Näitus avatud Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
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Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Katrin Madisson
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus

Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

Õnnitleme vastseid vanemaid!
MIA ŠARINA 24.03.2019
ANDREAS ABEN 11.04.2019
KIRKE KÜTT 23.04.2019
TORMI VAAGEN 07.05.2019
AMINA-VIKTORIA KAZARTSEVA 09.05.2019

Mälestame jäädavalt lahkunut ja 
tunneme kaasa omastele

OLGA KUNGLA
26.01.1927–11.04.2019

AGU RAAL
10.10.1939–13.04.2019

ELFRIDA PAAP
26.06.1941–11.05.2019

Õnnitleme Õnnitleme 
juunikuujuunikuu

sünnipäevalapsisünnipäevalapsi!!
Luunja vallavolikogu ja 

vallavalitsus

Killustik, 
kruus, 
liiv ja 
muld veoga. 
Tel 527 1324

Kopp-laaduri 
tööd. 
Tel  5817 2269




