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Muusikaaed valmib

H

elilooja Arvo Pärdile pühendatud muusikaaed hakkab Kitsal tänaval tasapisi valmis saama, kuu alguses tõstis kraana paika
Riho Kulla skulptuurid „Paesümfoonia“ ning
„Loomingu läte“.
Neist viimane sai lõpliku lihvi alles muusikaaias. Taies
kujutab endast suurt paekivist klaverit, mis viitab Pärdi
loomingule. Aia valmimisel hoiab silma peal ka Kristofer Soop, kes koos Teele Nigolaga on aia ideelahenduse
autorid. Maastikuarhitektid on aia loomisel samuti lähtunud Arvo Pärdi muusikast – rahulikud ja selged jooned ning valgus. Muusikaaed avatakse 22. septembril.
Lõpliku valmimiseni läheb veidi kauem, ka muru peab
tärkama. Muusikaaia projektijuht on linnavalitsuse planeerigu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus. Aia valmimist
käis vaatamas ka ETV muusikasaade MI. Saade, mis on
pühendatud Arvo Pärdile, on eetris 15. septembril.
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Kiriku kell
lööb taas!
P

aide Püha Risti kiriku kella renoveerimistööd on lõppenud,
selleks kulunud ligi 10 000 eurot
saadi kokku annetuste toel.
Annetada sai kiriku koguduse pangaarvele, lisaks olid väljas annetuskastid,
toimusid toetuskontserdid ja annetusi
tegid projekti “Teeliste kirik” külastajad
ja kiriku sõbrad Saksamaalt. “Alustasime
korjandusega möödunud aasta lõpul. Sel
suvel toimus neli toetuskontserti. Kokku kogunes 10049 eurot. Kokkuvõttes
projekt õnnestus hästi: kell lööb ja näitab väga täpset aega, sest see korrigeerib
vajadusel end iga 24 tunni järel antennide teel Frankfurti kellakeskusega. Kell
on pälvinud linnakodanike heakskiidu,
annetamine oli aktiivne, kohtasime igas
asjaajamises väga lahket ja abistavat suhtumist. Siinkohal kõigile kaasaaitajatele
suured tänud!” tegi projekti eestvedaja
Andres Jalak kokkuvõtte.
Sellega on tänavused renoveerimistööd lõppenud. Järgmisel aastal on plaanis välisviimistlustööd lõpuni viia, analoogselt kellatornile on vaja sama töö
teha ka külglöövidel. Samuti jätkub kellaprojekt lõppeesmärgiga saada Paide kirikule uus kellamäng. Kõik annetajad on
oodatud kella õnnistamisele ja Paide linna 725. sünnipäeva kontsert-aktusele 30
septembril!
Aitäh annetajatele: Aime Luht, Aime
Pettai, Andres Jalak, Andres Müürsepp,
Andres Tsumakov, Anne Aas, Anti Annus, Ants Hiiemaa, Ants Relvik, Elvi
Undrits, Ene Jaksi, Ene Seema, Enn Sõmer, Epp Jürgen, Erjo Paris, Eva Männigo, Helve Valgma,
Ingrid Mäsak, Jaanus Seema, Joel
Rikk, Juhan Aasa, Järva Tarbijate Ühistu, Kaidi Tammiksalu, Krista Rikk, Luule Lääne, Mari-Ann Erm, Mihhail Feštšin, Olaf Lääne, Paide EG, Priit Värk,
Rauno Rikk, Rein Hallik, Ruth Aasa, SA
Järvamaa Kogukonnafond, Silvi Jalak,
Stefan Artur Adov, Teet Hanschmidt,
Urmas Stroom, Valev Väljaots Vello Talviste, Veronika Tasso, Viive Talviste, Viktor Kasak, Vilina Hange, Väino Jürgen.
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Augustis sündis Paide linna
last,
mis on viimaste aegade absoluutne
rekord!

9000

inimest külastas Paides neljandat Arvamusfestivali. Järgmine
festival toimub 11.-12. augustil 2017

17

tundi pidu ja meelelahutust pakkus Paide linna, Tre raadio ja kultuurikeskuse Suur sünnipäevapidu

Paelinnast pealinn
Siret Pihelgas
Linnapea

M

is on ühist Paide linnal
ja ühel Šveitsi mäetipul?
Mõlemaid ühendab nimi Weissenstein. Võiks arvata, et sellise ilusa nimega linnu võiks maailmas
rohkemgi kui kümme olla, aga kui
internetis ringi vaadata, siis peale
Paide neid väga silma ei hakka. Valge kivi, Paide linna ajalooline nimi.
Weissenstein kõlab väga suursuguselt
ja mõte, et sajandeid tagasi asus siin

tohutu kindlus, paneb tunnistama,
et elame võimsas kantsis. Milliseid
saladusi või varandusi peidab praegune Vallimägi, ei tea praegu keegi
öelda ehk kunagi saame teada. Nii
nagu kõrgus tänase Paide linna kohal ordulinnus, siis ei saa me ka 700
aastat hiljem läbi ilma Vallimäeta.
Nüüd küll teistel põhjustel – on see
vaba aja veetmise või arvamuse avaldamise koht. Võime end uhkusega
kunagiste weissensteinlaste järeltulijateks pidada. Kuigi Weissenstein
kõlab väga kenasti ning oleks kindlasti suupärasem paljudele välismaalastele, arvan, et sõnal „Paide“ on
veel kaunim kõla – ehteestlaslik ning
järvamaine. Nagu helilooja Arvo
Pärt viis aastat tagasi oma sünnilinnas ütles, et Paide kõlab nagu „Tee

Nutimängud tutvustavad Paide linna
kirevat ajalugu
Kui hästi tunned kodulinna minevikulugu? Paide linna 725. sünnipäeva puhul pakub Järvamaa
muuseum igas eas huvilistele kodulinna ajalugu
tutvustavaid külastusprogramme ja muuseumitunde. Koostöös Väätsa PK õpilasfirmaga „Digitund“
on valminud õuesõppe vormis läbitavad ajaloomängud, mis tutvustavad
noortepäraselt Paide linna ja Vallimäe ajalugu. Lisainfo ja muuseumitundide broneerimine telefonil 56682165.
Teadlaste öö festival Paide vallitornis
27. septembril kell 17.00 toimub Vallitornis Ajakeskuse Wittenstein
eestvõttel teadlaste öö tähistamine. Külla tuleb Tartu Ülikooli füüsikaprofessor Jaak Kikas, kes peab loengu teemal „Peeglike, peeglike seina peal“.
Samas avame professor Kikase fotonäituse „Kraptomaania - pareidoolne
uurimus deemonitest ja templitest meie ümber“. Meelepäraste suupistete
eest hoolitseb tornikohvik. Sissepääs tasuta.
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pai“! 30. septembril saab Paide linn
725-aastaseks. Oleme seda sünnipäeva tähistanud juba aasta algusest
saadik erinevate sündmustega, alates Arvamusnädalast lõpetades Suure
rahvapeoga. Juubeliaastale vääriliselt
paneme sellele punkti ajalooraamatu väljaandmisega, milles põhjalikult
leiab kajastamist Paide linnaõiguste
saamine ning kõik sellega seonduv.
Oleme saanud Paidele teha mitmeid
kingitusi. Mul on hea meel, et avame
muusikaaia, et Paide lapsed on suvega lugenud 725+ raamatut, et ühed
toredad poisid on saanud omale uue
kodu, et emad pääsevad oma lastega
turvaliselt kesklinnast Reopalu poole
sportima, et Arvamusfestival õnnestus, et kirikukell lööb, et purskkaev
hakkab tööle ning et Lembitu pargi
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mänguväljak saab uuenduse. Öeldakse, et kes endast lugu peab, sellest peavad lugu ka teised. Me peame mõtlema positiivselt isegi siis, kui
kõik pole hästi. Aga Paide linna sünnipäeval tuleb välja öelda kõik hea ja
ilus, mis temas on. Samamoodi käitume ju oma sõpradega. Me oleme
paekivilinn ja Järvamaa pealinn! Siin
kõigile ülesanne, mõtle, miks sina
siin elad ja mis sulle siin kõige rohkem meeldib – leia oma PaIDEE ja
kirjuta sellest mulle!
Paide linn ei ole lihtsalt mingi
abstraktne asula - see oleme meie
ehk inimesed, kes siin elavad. Tänan
teid kõiki südamest selle eest ja soovin linna juubelisünnipäeva eel kõigile palju õnne, sest see on meie kõigi tähtpäev! Edu ja õnne, Paide linn!

Bussireis Eesti Rahva Muuseumi
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum korraldab 8.oktoobril bussireisi Eesti Rahva Muuseumisse, et tutvuda septembri lõpus Tartus Raadil avatud
suurejoonelise muuseumihoone ning põnevate näitustega. Stardime Paidest Järvamaa muuseumi juurest kell 10.30. Lisainfo ja broneerimine telefonil
56682165. NB! Kohtade arv bussis on piiratud.
Hõimupäevad Ajakeskuses15. oktoobril kell 12.00 tähistame Vallitornis koos Järvamaa Ingerisoomlaste Seltsiga hõimupäevi. Laulame, mängime ja tantsime. Sissepääs tasuta.
November on isadepäevakuu
Järvamaa muuseum kutsub lasteaia ja algklasside gruppe koos isadega
muuseumisse isadepäevatähistama. Mängime, laulame ja tantsime ning
räägime mardi- ja kadripäeva kommetest. Lisaks on võimalik tellida peolaud torniemanda hõrgutistega. Lisainfo ja gruppide broneerimine telefonil 56682165.

Tööstuse ja Pärnuvälja tänavad
saavad korda

P

aide linnavalitsuse teeprojekt „Paide linna tööstus- ja tootmisaladele
ligipääsuvõimaluste parandamine” leidis EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi esimeses taotlusvoorus toetust.
Toetuse suurus on kokku 0,8 miljonit eurot. Kogu projekti maksumus koos omaosalusega on hinnanguliselt 1 miljon eurot. Projektiga rekonstrueeritakse terviklikult
Tööstuse ja Pärnuvälja tänavad, nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteed koos vajaliku
infrastruktuuriga.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on tegemist märgiliste tänavatega, mille seis on praegu väga kehva, kuid mille ääres tegutsevad paljud Paide linnale olulised ettevõtted.
“Nende tänavate rekonstrueerimine on ülivajalik nii meie ettevõtete jaoks kui ka kogu
linna infrastruktuuri silmas pidades. Need on piirkonnad, kus tegutsevad linna ühed
suurimad ettevõtted, nt Masinatehas, Eesti Pagar AS, Järva Tarbijate Ühistu ja Ensto
Lightning OÜ,” ütles Pihelgas.
Linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõuniku Reino Lõhmuse sõnul läheb rekonstrueerimisele ligi 1,2 km teid. “2017. aasta alguses kuulutame välja ehitushanke ning
kevadel võiks juba ehitamiseks minna,” ütles Lõhmus.

Tee ühinemislepingusse muudatusettepanekuid!
Paide linna, valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepinguga saab tutvuda paide.ee menüüpunkti Haldusreform all. Ettepanekuid muudatusteks saab teha kuni 30. septembrini.
Ettepanekud tuleb tuua kirjalikult Paide linnavalitsuse, Paide vallavalitsuse või Roosna-Alliku vallavalitsuse kantseleisse või saata e-postiga aadressil paide@paide.ee.

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!
Helga Tammla
Asta Järjend
Hellen Margus
Ellen Künsar
Heino Rannik
Astrid Tõnisson
Karin Sikka
Evi Jahisoo
Helju Niglas
Selma-Miralda Aun
Vaike Paenurk
Leili Jürisoo
Valve Pikk
Elvi Liinev
Senni Tubli
Hilda Leppik
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Ilme Bamberg
Esther-Aime Särkinen
Ilse Obermann
Arvi King
Raimo Luisk
Elmi Reinsaare
Rein-Omar Rikk
Arvi Urb
Kalju Vatsel
Vallo Tihemets
Aare Roomet
Eevi Tõntsu
Aino-Koidula Kiin
Hilda Laanemägi
Aino Lepson
Maie Mägi
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Ülo Rohesalu
Helju Tuiken
Vello Valgi
Uuno Kaar
Aime Luht
Elju-Ilme Hunt
Eva Aal
Ljudmilla Räk
Mihkel Luste
Arno Olde
Hillar Semre
Galina Susi
Ninell Mihkelev
Epp Lilleorg
Helme-Johanna Erik
Leili Mand
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Virve Kaasik
Virve Tiigi
Svetlana Muravjova
Enn Reismann
Endel Tähe
Valve Kangur
Rein Eigla
Ülo Vabar
Rutt Jõesaar
Evi Talihärm
Pjotr Ivanov
Ants Jäetma
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Pansionaat Paide
õnnitleb!
Liidi Kalda
Erna Klaasmaa
Astrid Tõnisson
Elve Jõesalu
Lembit Roode

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
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Marten Raudsepp
05.08.2016
Romet Pärn
05.08.2016
Maria Vaba
08.08.2016
Eliise Ivanov
08.08.2016
Rasmus Runin
09.08.2016
Gendra Raaper
10.08.2016
Kertu Ehasalu
* Registreeritud sünnid augustis 2016

11.08.2016
Luukas Tipp
11.08.2016
Kätlin Miliste
16.08.2016
Andero Õunpuu
16.08.2016
Maia Peetri
18.08.2016
Sebastjan Meinvald
22.08.2016
Adele Kägu
26.08.2016
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Paide Gümnaasiumi esimesse klassi astujad
1A - klassijuhataja Anneli Ninep
1B - klassijuhataja Eve
Seire
Väikeklass – klassijuhataja Õie Vilman
Aasma, Alandra
Altmäe, Andri
Eelsaar, Rasmus
Ehasalu, Kaspar
Elmik, Ingeri

Hussar, Mauris
Int, Keitlin
Ivanov, Martha Marii
Ivask, Kelli
Kalda, Kelly
Karing, Anni
Kasela, Sandra
Kinsiver, Rain
Kirss, Karl Erik
Kohk, Kert
Koitla, Markus
Kotsalainen, Kevin

Kuik, Mairon
Kurim, Kaspar
Langerpaur, Rico Robin
Leotoots, Marko
Lill, Oskar
Lužetskaja, Angelina
Maasikas, Marilin
Martoja, Leene
Niller, Maris
Norma, Nora-Loreen
Nurmsalu, Kaspar
Olde, Grete Marie

Pajula, Marii
Peetsalu, Robin
Peilman, Enriko
Perle, Rasmus
Pettai, Kaspar
Pikas, Lisanna
Pärn, Elis
Rajaveer, Marta
Rebane, Selina
Roosmäe, Rhea Silvia
Saar, Ann Marii
Salmu, Kevin Gustav

Saluti dall’Italia
Riccardo Zorgno
Vabatahtlik Paides

Sirelbu, Sirelin
Sivtšik, Aneta
Tabun, Karlis
Tamm, Kristel
Urb, Age
Valting, Markus
Vilpuu, Kaur
Vors, Mia
Välb, Sven-Erik

Paide Ühisgümnaasiumi esimesse klassi astujad
1 A - klassijuhataja Heli
Prii
1 B - klassijuhataja Piret
Nagel
1 C - klassijuhataja Veera
Vassiljeva
Aabla, Kertu
Arold, Märten Erik
Glase, Markus
Hints, Annaliilia

Ivanov, Luisa-Mirell
Kilk, Kiara Lia
Kirs, Carolin
Kiuru, Marten
Koller, Kris Henry
Korol, Elisabeth
Kööp, Kätriin
Larven, Henri
Lukken, Anete
Mandle, Enely
Margus, Martin

Martjak, Mattis
Neido, Meelia
Nõmm, Madis
Ottisaar, Ott
Peets, Rasmus
Polkovnikov, Marcus
Pukman, Anette-Liisa
Põder, Andreas
Reemann, Steven
Reinaste, Ruuben
Rääk, Jako

Saar, Lisandra
Sakjas, Tristan
Saul, Andero
Seeberg, Kristen
Simmer, Oliver
Susi, Marten
Söörd, Gert Gregor
Šaibel, Karl
Šlegel, Maksimeljan
Tegelmann, Karmely Eliis
Tegelmann, Keiro Stevon

Teisel ringil targaks

P

aide Täiskasvanute Keskkooli projekti „Teisel ringil targaks
Järvamaal“ rahastab ESF järgneval
kahel aastal 178 000 euro ulatuses.
Projekt toetab põhi- ja keskhariduseta inimeste naasmist formaalõppesse. Projekti
tegevused ja teenused pakuvad pikemalt
õppest eemal viibinutele, töö või perega
hõivatutele just neile sobivaid paindlikke
lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks.
Projekti käigus arendatakse e-õpet (koolitused nii õpilastele kui ka õpetajatele),
samuti toimub e-õppe võimaluste õpetamine-tutvustamine Järvamaa erinevates
piirkondades kohapeal. E-õpe annab suurema võimaluse õppes osaleda lastega kodus

olevatele emadele, töötavatele inimestele ja
teistele, kes kahel päeval nädalas kohal käia
ei saa. Lisaks saavad projektis osalejad õppida tasuta lisakursustena fotograafiat, arvutidisaini, soome keelt, käsitööd ja keraamikat.
Õppijatest lastevanematel on võimalus
kasutada hoidjaga väikelastetuba.
Uuri lisa: Tiina Larven 537 839 29,
tlarven@gmail.com
Anneli Suits 534 942 24,
suitsanneli@gmail.com

Tihvan, Elsa
Tischler, Loreta
Trumsi , Paula-Lota
Tusis, Janari
Uus, Lisette
Vaab, Kris Eduard
Vassar, Hanna-Liisa
Vettik, Robin
Viilup, Martha Sofie
Vingisaar, Rasmus
Õitspuu, Grete

Ranitsatoetus

P

aide linn toetab ka sel aastal
esimesse klassi astujaid.
Toetuse suurus on 100 eurot ning
sellele on õigus juhul, kui taotleja ja
laps on rahvastikuregistri andmetel
Paide linna elanikud, laps on asunud
õppima Paide linna üldhariduskooli
esimesse klassi ning taotlejal puuduvad
võlad Paide linna ees. Ankeedi leiab
Paide linna kodulehelt.
Lisainfo: Sotsiaaltöö spetsialist Gerli
Soondra 3838 629, 557 4742, gerli.
soondra@paide.ee
Anneli Raap 3838628, 5836 2777, anneli.
raap@paide.ee
Vastuvõtt Aiavilja 13

Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine
Toetuse taotlemise tingimused:
• peres kasvab kolm või enam kuni 19-aastast last
• huvikoolis huviharidust omandava lapse
ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne
elukoht on Paide linn
• huvikoolis huviharidust omandav laps
õpib Paide linna üldhariduskoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama
üldharidust väljaspool Paide linna
• lapse vanemal või muul seaduslikul esindajal ei tohi olla täitmata kohustusi Paide
linna ees
Huviringis osalemise tasu makstakse ka
lapse eest, kes omandab huviharidust mõ-

ne teise omavalitsuse territooriumil asuvas
huvikoolis tingimusel, et Paides vastava
huviala õppimise võimalused puuduvad.
Toetust makstakse kolme või enamalapselise pere ühe lapse eest maksimaalselt 20
eurot kalendrikuus perioodil 01. septembrist kuni 31. maini.
Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse, milles on märgitud alljärgnevad andmed:
1) lapse nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht
2) vanema või lapse seadusliku esindaja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne
elukoht
3) huvikooli ja üldhariduskooli nimetus

4) huviringi maksumuse suurus ühes kuus
Ankeedi leiab Paide linna kodulehelt.
Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks linnavalitsusele e-posti aadressile paide@paide.ee või tuua linnavalitsusse Pärnu
3. Kui toetuse taotlus esitatakse peale 15.
kuupäeva, hakatakse toetust arvestama
järgmise kuu esimesest kuupäevast.
Tagasiulatuvalt toetusi ei maksta. Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvikoolides. Huvikoolist lahkumise
korral on toetuse saaja kohustatud sellest
hiljemalt 5 tööpäeva jooksul informeerima
linnavalitsust.
Lisainfo: Edith Tänavots 38 38 621, edith.
tanavots@paide.ee

Paide noored õpetasid välismaalastele rabaujumist

A

ugusti lõpus külastasid Paide
Avatud Noortekeskust noored
neljast erinevast riigist - sloveenlased, prantslased ja itaallased.
Üheskoos veedeti tegus nädal.Peamiseks
projekti teemaks olid muinasjutud. Me kõik
valmistasime ette ühe muinasjutu, mis on
meie kodumaaga seotud, ning esitasime selle.
Meie valisime oma muinaslooks Lotte seikluse. Sloveenlased rääkisid loo kolmest jõest,
prantslased tegid varjuteatrit printsessist ja
itaallased tõid meieni päris Pinocchio. Nädala jooksul praktiseerisime mitmeid draamamänge, tegime oma muinasjutte ning
korraldasime ühise teatrifestivali, kus esitati

erinevate žanritega lugusid. Etüüde oli õuduslugudest komöödiani.
Iga päeva lõpus oli ühe riigi kultuuriõhtu.
Meie, eestlased, panime lauale rahvusliku ki-

3

lu, süldi ning eestlaste lemmiku - kohukese.
Välismaalased olid pisut kohkunud süldist ja
kohukesest, kuid kilu sõid nad hea meelega.
Käisime ka Viljandis ning Hüpassaare rabas, julgemad said ujuda laugastes. Viimane
ühine õhtu veedeti tantsides, lauldes ja rääkides. Lõpp oli kõigile raske, pisaraid valati
juba viimase päeva hommikul. Keegi meist
poleks arvanud, et me üksteisega nii lähedaseks saame ja lõpp nii raskelt tuleb. Jätsime
nuttes hüvasti, kuid loodame, et näeme juba
peatselt!
Noortevahetuses veedetud aeg õpetas meid
uusi kultuure tundma, saime inglise keelt
praktiseerida ning saime sõbrad kogu eluks!

Tere, mina olen Riccardo Zorgno.

Olen 23-aastane ja tulen Itaaliast. Ma
elan väikeses külas Morano sul Po (jah,
isegi väiksemas kui Paide), aga ma olen elanud ja õppinud
ühes suurimas linnas Itaalias Torinos, kus on sama palju
elanikke kui terves Eestis kokku! Aga miks ma siin olen?
Sellele küsimusele on lihtne vastata: kaks aastat tagasi kutsus mu sõber mind kaheks nädalaks Hollandisse, et võtta osa rahvusvahelisest koolitusest koos teiste minusuguste
noorte inimestega üle Euroopa. See oli imeline, ma olin
just teada saanud Erasmus+ programmi kohta, mis oli suunatud rahvusvahelisele mobiilsele noorsootööle ehk EVSile
(Euroopa Vabatahtlik Teenistus). See programm annab igaühele võimaluse elada ja töötada erinevas riigis, võimaldab
kodu ja raha elamiseks. Mis on aga suurepärane uudis, et
Paide Avatud Noortekeskus võtab samuti sellest programmist osa. Nii, et siin ma olen.
Ma sain mõned kuud tagasi kraadi Torino ülikoolis
(kunsti-, muusika- ja etenduste osakond) ja otsustasin leida võimaluse osaleda Euroopa Vabatahtlikus teenituses. Ma
leidsin selle siin Paides!
Ma saabusin augusti lõpus ja jään siia aastaks. Nende
kuudega üritan ma kasutada kõiki oma oskusi ja kirge töö
vastu ning areneda koos Paide inimestega. Kõige rohkem
meeldib mulle tegeleda muusikaga ja teiste kunstivormidega nagu kino ja kirjutamine, aga mulle meeldib ka sport.
Samuti ma olen hea aianduses, nii et kui keegi vajab abi aiatöödes, siis olen lahkelt valmis abistama! Ah, oleksin peaagu unustanud, ma armastan head seltskonda ning head toitu. Võtan rõõmuga vastu küllakutseid, kus ma räägin teile
Itaaliast ja teie õpetate mulle natuke Eesti kohta!
Ma olen kindel, et veedan Paides hästi aega, ootan teid
noortekeskusesse, et koos mängida või jagada ideid ning
kogemusi. Kohtumiseni!

Paide Avatus Noortekeskuse
kava alates 19. septembrist
T kell 16.00-17.30 kokaklubi, juhendab Kaili Lott
K kell 16.00-17.00 Riccardo
Zorgno muusikaklubi (rütmipillide kasutamine, muusikamängud,
kuulamismängud jne)
N kell 15.00-16.30 meisterdamine, juhendab Kaili Lott
R kell 17.30 DJ ja valgustehnika töötuba, juhendab Sten Järv
Tööd jätkab kevadel alguse saanud projekt “Muusikapisik
noorelt-noorele”, kus noored saavad esmakordselt puutuda
kokku muusikainstrumentidega, juhendab Margo Kütt
Oktoobrist alustab seiklusklubi, mida juhendab Marita Kutsar, samuti alustame oktoobrist itaalia keele kursusega, mida
juhendab Riccardo Zorgno
Jätkub programm Noorte Tugila, mille eesmärk on üles leida
õppimise ja töötamisega hõivamata noored, et selgitada välja
takistused ning aidata noored tagasi ühiskonnaellu, õppima
või tööle. Projektijuht on Reima Nõmmik.

Paide pansionaadi külastus
päevakeskusesse
Kui Paide pansionaadi “delegatsioon” eakate päe-

vakeskusesse jõudis, oli kokanduse ringi liikmetel
käed tööd täis. Külalistel oli kaasas suur kast, mis
sisaldas telgedel kootavate vaipade valmismaterjali.
Kohemaid liitusid toiduvalmistamisega ka külalised,
puhastati sõstraid ja karusmarju.
Pansionaadis ei ole küll kokandusringi, kuid eeltööd seoses
toiduvalmistamisega on meilegi hästi tuttav. Koorisime õunu
moosi jaoks, puhastasime ja tükeldasime aedvilju salati jaoks
jms. Tööd tehtud, käisid külalised päevakeskuses ringi. Imetleti ruumide kujundust, käsitööde väljapanekut ja kangastelgede
headust. Siis oligi aeg lauda istuda. Lauale kanti lõhnav suvikõrvitsa roog, magustoiduks pakuti kamavahtu. Kõik oli väga maitsev - nii head täidetud suvikõrvitsat polegi varem söönud - oli
külaliste hinnang kokkadele.
Lauas arenes vestlus sel teemal, et päevakeskuse pere sooviks
näha pansionaadi elu. Isetegevuslased on ennegi käinud, nüüd
tahaksid ka “kokad” meid vaatama tulla. Lepiti kokku, et järgmine kokkusaamine võiks olla pansionaadis oktoobri alguses.
Uute kohtumisteni!
Eda Milistver

Foto: Helena Saar
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Ühisgümnaasiumid jagasid kogemusi

E

Väikesed võimlejad
suurel peol

P

aide Ühisgümnaasiumi teise ja kolmanda klassi väikesed võimlejad osalesid suvel suurel võimlemispeol
„Hingelind“.
See oli tore nädal. Päeval proovid staadionil, õhtul käisime kinos,
loomaaias. Kui reedeks oli näha natuke väsimuse märke, siis laupäevased esinemised ja emotsioonid viisid kõigil väsimuse. Tõesti - sügaval, sügaval kehas elab hing, keda veel keegi pole näinud, kuid kõik
teavad, et ta olemas on.
Hingelind on peegeldus väärtustest, uskumustest, muredest ja rõõmudest. Seda tundsime me kõik. Pärast viimast etendust olid kõik
lapsed seda meelt, et võimleme edasi.
Ees ootavad uued peod. Foto: erakogu

elmine õppeaasta oli Paide
Ühisgümnaasiumi esimeste
klasside õpetajate jaoks töisem
kui tavaliselt.
Esmakordselt said õpilased kogu kooliaasta vältel sõnalisi hinnanguid. Hinnangutele kulub küll rohkem mõtlemist
ja aega, aga kuna need kirjeldavad õpilase oskusi ja teadmisi tunduvalt paremini kui numbrilised hinded ning aitavad
hoida laste koolirõõmu, siis on nähtud
vaev seda väärt. Sõnaliste hinnangute
andmist lastele toetavad nii kooli juhtkond kui ka suurem osa vanematest.Ka
Põltsamaa ühisgümnaasiumis otsustati
eelmisel sügisel esimestes klassides hinnangute andmise kasuks. Aasta jooksul
saadud kogemusi oldi lahkelt nõus jagama meie õpetajatega. Põltsamaalt saadud häid mõtteid ja ettepanekuid kasutame selleks, et sõnaliste hinnangute

andmine muutuks veelgi efektiivsemaks
ja õpetajale vähem töömahukaks. Kui
sel õppeaastal anname sõnalisi hinnanguid veel ainult esimeses klassis, siis loodetavasti jõuame paari aasta jooksul nii

kaugele, et haaratud on kogu esimene
kooliaste.

Krista Sukk
Paide Ühisgümnaasiumi algõpetuse
ainekogukonna esimees

Suvelõpukohvik rõõmustas paljusid

29.

augustil pidasid 4.a
klassi õpilased Oliver
Õun, Marie Marleen Jaanof,
Alina Simmer ja 6.b klassi
õpilane Elis Kraav Joodi tänaval suvelõpukohvikut.
Kui suvi hakkab lõpule jõudma,
on taas tore oma klassikaaslastega
kokku saada - vahetatakse suvemuljeid, aga mõeldakse ka juba sügisele
ja üldse võivad koos olles tulla pähe
igasugused vahvad mõtted. Nii ka
meil.Nimelt tuli meil idee korraldada suvelõpukohvik Oliveri aias. Emadelt luba
saadud, asusime kohe tegutsema. Esmalt

valmistasime flaierid ja kuulutused kohviku toimumise aja ja koha kohta. Jagasime neid hulgaliselt inimestele laiali.

Edasi koostasime kohviku menüü, selles olid õunakoogid, küpsisetort, muffinid, täidetud pannkoogid, jäätis, kohv ja tee.
Vaatamata vihmasele ilmale läks
meie äri väga hästi, sest külastajaid
oli palju. Olime õnnelikud ja see andis meile julgust korraldada samasugust kohvikut ka järgmisel suvel.
Meie, loo autorid, soovime osa
oma teenitud tulust annetada meie
kooli väikeklassile õppemängude
ostmiseks. Foto: erakogu
Alina Simmer ja Marie Marleen Jaanof
Paide Ühisgümnaasiumi õpilased

Paberimaagia Paide Eakate Päevakeskuses
ehk uue hooaja asjad!

TULE TRENNI!
JJ-STREET TANTSUKOOL
www.jjstreet.ee
enriko@jjstreet.ee

JK PAIDE LINNAMEESKOND
www.paidelinnameeskond.ee
info@paidelinnameeskond.ee

KORVPALLIKLUBI SEITSE
www.kk7.ee
info@kk7.ee

FC PAIDE SPORT

www.facebook.com/fcpaide.jalgpalliklubi
veiko.kurim@mail.ee

PAIDE UJUMISKLUBI

PAIDE TAIPOKSIKLUBI

www.facebook.com/PaideTaipoksiKlubi

PaideMTklubi@gmail.com

www.paideujumisklubi.onepagefree.com
paideujumisklubi@gmail.com

KARATEKLUBI TÄHT
TULETÕRJESPORT

Margo.Tammepold@rescue.ee

PAIDE
VÕIMLEMISKOOL

www.voimlemiskool.ee
piret@voimlemiskool.ee

www.facebook.com/karateklubipaides
tarmo.alt1984@gmail.com

PAIDE
VÕRKPALLIKLUBI
piret.reinfeld@mail.ee

SA PAIDE SPORDI- JA TERVISEKESKUS
www.paidetervis.ee info@paidetervis.ee

ujumine, jõusaali- ja rühmatreeningud

Käsitööringis läks lahti tõeline paberihullus, kui saime uue nn. kaardimasina,
mille abil saab šabloone kasutades valmistada kauneid kujundeid õnnitluskaartide
valmistamiseks. Evelin Kori juhendamisel õpiti kähku töö selgeks ja kõigepealt
valmistati kaarte endale ja siis jätkus seda
tegevust igaks päevaks, mil valmisid kaardid päevakeskuse sünnipäevalaste ja külaliste tarbeks. Kasutades pitse, omavalmistatud paberlilli jm saadi eriliselt kaunid,
omapärased kaardid. Käsitööring mõtleb
ja tegutseb juba jõulude lainel - laadaks
valmisid esimesed küünlad.
14. septembril alustavad tööd Juta
Mauruse juhendamisel õmblemishuvilised.
16. septembril meisterdatakse lapitöötunnis toolipatju, pajalappe: ühistarbeks,
laada jaoks.
23. septembril jälle paberitöö, saab valmistada kaarte isiklikuks tarbeks. Kaasa
tuleb võtta sobivat paberit ja kaunistusmaterjali.
26. septembril külastab käsitööring taas
Türi heegeldajate maja, et saada uusi
ideid, süüa maitsev lõuna ja tutvuda lisaks Türi käsitööpoodidega. Kuna kohtade arv on piiratud, on vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses. Transport ja
toit on omal kulul.
28. septembril jätkub paberitöö, seekord
on plaanis valmistada kalendrialuseid.
Vajalik on eelnev registreerimine.
Võimlemisring on juba alustanud, aga
alati võib liituda – ruumi on ja mida
rohkem, seda lõbusam! Ikka teisipäeviti-neljapäeviti kl 10.00 ja kl 11.00. Lehe
ilmumise ajaks oleme juba ka ühise õuevõimlemisega maha saanud, kui ilm muidugi lubab! Teeme algust uue liikumisega ehk seeniorzumbaga, mis teisisõnu

Fotol on meie särasilmsed perenaised, kes veavad kokandusringi, kelle ette
valmistada on igakuised sünnipäevapeod, vasakult: Helju-Maie Viktorova,
Lea Voorel, Milvi Alev.
tähendab eakohast tantsulist liikumist.
Oleme tervislikku liikumist siiani muusika saatel ikka teinud, kuid nüüd õpime
juurde uusi tantsusamme, milleks loodan
lisa saada veel koolitustelt ja festivalidelt.
Minu tundides on kasutada võimlemismatid, võimlemiskepid, fitnesspallid,
kummilindid. Viimased tuleb endal osta, hantliteks on liivaga täidetud pudelid.
Kuna meil on täismõõtmetes kaasaegne
võimla, siis kasutame tihti ka varbseina harjutusteks ja venitusteks. Veidi eakamad või kergete terviseprobleemidega
prouad armastavad käia toolivõimlemises,
kus neil on kasutada samad võimlemise
abivahendid. Pärast võimlemist on võimalus kasutada duširuume. Võimlejatest
koosneva tantsurühmaga „Mamma mia!“
harjutame nüüd 05. oktoobril toimuvaks
60+ Eakate Festivaliks, mis toimub Tallinnas Salme kultuurikeskuses.
Ansambel „Leelo“ - jätkub harjutamine
vastavalt plaanile
Genealoogiaring jätkab Helga Lellsaare
eestvedamisel 20. septembril kl 12.00
Tervisekontrollipäev 22. septembril kl

9.00 – 15.00 (eelregistreerimisega)
Kokandusring 30. september kl 12.30
Uus! Nunnukonkurss
19. septembri sünnipäevapeol kuulutatakse välja „kauneim nunnu“. Selleks tuleb
juba aegsasti päevakeskusesse tuua midagi, mis on kasvanud sinu aias eriliseks: eriti suureks, pikaks, naljakaks. Kui sa oma
puu- või juurviljade seast ei leia, siis äkki
oled looduses millegi põneva otsa „komistanud“ – too see kaasa! Hiljem saad tagasi.
Uus! Jututuba-vestlusring „Minevikulood“
27. september kl 12.00 alustame ajarännakuid minevikku. Erinevatel teemadel:
tööalased, kunagised kaubareisid, letialused kaubad jne. Võrdleme, kuidas oli enne ja kuidas nüüd. Teretulnud on naljakad
juhtumid elust, midagi erilist, mida oled
oma elus kogenud. Vestlusringi võib kaasa
võtta esemeid, fotosid, et ilmestada vastavat teemat.
Oleme endiselt Paides, Lai tn. 33, info: tel.
53404750, www.pstk.ee ja Facebookis
Paide Eakate Päevakeskuse tegevusjuhendaja
Maimu Lomp
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Laste suur lugemishuvi

K

evadel kutsus Järvamaa Keskraamatukogu lasteosakond Paide linna
koolide õpilasi suvel lugema Paide linna
sünnipäevaks 725 raamatut. Iga soovija sai lugemispäeviku, kuhu kirjutas
loetud raamatud ja raamatukoguhoid ja
kinnitas selle templiga. Uskumatu, milline huvi tekkis raamatute lugemise vas-

tu ja soov teha kodulinnale ilus kingitus!
Iga loetud raamat sai märgitud lehekesega lugemispuul. Juunikuu lõpuks oli puul 300 lehte.
725 loetud raamatut täitus 4. augustiks! Augusti
lõpu seisuga olid lapsed lugenud juba 920 raamatut. Tänu tublidele raamatusõpradele võib
lugeda programmi „Loeme 725“ igati õnnestunuks.
Enim loetud- laenutatud autorid:
Martin Widmarki „Lasse-Maia detektiivibüroo”
mõistatuste sari – 201 laenutust
Ilmar Tomuski „Kribu ja Krabu kriminaalsed
lood” - 146
Aino Perviku „Paula lood”, „Tirilinna lood”,
„Kollane autopõrnikas”, „Sinivant”- 160
Kristiina Kass „Peeter ja mina, „Petra lood”,
„Sandri mikroskoop” jne. - 74
Mika Keränen Supilinna krimkad - 69
A. Kivirähki erinevad raamatud - 61, neist 22
korral laenutati „Oskar ja asjad”
K. Jeff „Ühe äpardi päevikud” - 49
S. Nopola „Risto Räppari lood”- 47
Palju loeti Disney filmiraamatuid ja Grigori Osteri „Õuduste kooli”
Lasteraamatukogu tänab kõiki tublisid lugejaid,
sest raamat loeb ja Paide linna lapsed loevad!
Septembri keskpaigaks selguvad 25 enim raamatuid lugenud lapse nimed, keda ootab ees
tore üllatus! Kõikidele koolilastele teadmisterohket uut kooliaastat! Olete alati oodatud raamatukogusse!

Paide Linnaleht

Jätkub Paide 725
mälumäng
Augustis küsisime: Paide 700ndaks aastapäevaks
1991. aastal andsid Paidest ja Järvamaalt pärit
mägironijad ühele nimetule mäetipule Paide nime. Millises mäestikus asub Paide mäetipp? Õige vastus on, et Paide mäetipp asub Pamiiris.
Õigeid vastuseid tuli 4. Loosi tahtel saab auhinna Margit Veskimäe.
Uus küsimus:
1908. aastal pandi Paides nurgakivi arhitekt
Erich Jacoby poolt projekteeritud hoonele, kus
läbi ajaloo on tegutsenud mitmed õppeasutused. 1938. aastal kolis majja Kaitseliidu Järva Maleva staap. Millise asutuse kasutuses on
hoone tänapäeval?
Alates septembrist on Järvamaa Keskraamatukogu avatud
E 11-19
T-R 11-18
L 11-15
P suletud
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu korrastus- ja sisetööpäevaks suletud.

Külla tuleb
raamatukogubuss
Katarina Jee
23. septembril kell 9.45-10.45 peatub Paide
Kultuurikeskuse parklas Tallinna Keskraamatukogu raamatubuss Katarina Jee.
Raamatukogubussiga on oodatud kohtuma kohaliku omavalitsuse otsustajad, raamatukoguhoidjad, ajakirjanikud, koolilapsed ja kõik teised
huvilised. Sõidu eesmärk on tutvustada raamatukogubussi kui üht võimalikku lahendust, kuidas viia raamatukoguteenus lähemale hajaasustusega piirkondades elavatele inimestele.
Peatuse ajal tutvustavad Tallinna Keskraamatukogu töötajad raamatukogubussi hankimise ja
ülalpidamisega ning teeninduse korraldamisega seotud protsesse ja kulusid. Huvilised saavad
tutvuda bussis olevate raamatutega ning selle
töötingimustega. Lapsed saavad bussis joonista-

da ja pilte värvida, tutvuda lahedate koomiksiraamatutega, nuputada mõistatusi ja lahendada
ristsõnu.
Tallinna Keskraamatukogu on raamatukogubussi
abil tallinlastele raamatukoguteenust pakkunud
alates 2008. aastast. Katarina Jee sõidab neli päeva nädalas kindlat marsruuti ning on igas peatuses 30 minutit.
Ühel päeval nädalas külastab Katarina Jee koole,
lasteaedu, huvi- ja päevakeskusi jne. Bussis toimib internet, võimalik on kasutada e-kataloogi ja kasutada koopiateenust. Liikumispuudega
inimesed pääsevad bussi spetsiaalse tõstuki abil.

5
Lisaks Paidele külastab Katarina Jee ka Tartu- ja
Lääne-Virumaad.
Raamatukogubussi tutvustamisega maakondades soovivad raamatukoguhoidjad juhtida avalikkuse tähelepanu vajadusele tõsta raamatukoguteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.
Raamatukogubussi Katarina Jee kahepäevast tutvustussõitu maakondades rahastatakse Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programmi kaudu.
Info:
Jane Kiristaja, Järvamaa Keskraamatukogu direktor
5591 5330, janekiristaja@raamat.paide.ee

Paide Linnaleht
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Ilme Kört – 50 aastat kokaametit ladina köögis

05.

Foto: Andrus Kopliste

Paide Ühisgümnaasium liikus
reipalt koolipinki
2. septembril

toimus Paide Ühisgümnaasiumis traditsiooniline tervisepäev „Reipalt koolipinki“, mille raames
jagus tegevust kogu kooliperele. Eesmärk oli tutvustada
õpilastele erinevaid sportimis- ja liikumisvõimalusi Paide
linnas ning selle lähiümbruses, et äratada neis huvi uute
alade vastu ning motiveerida neid aktiivselt aastaringselt
tegutsema.
Tavalisest veidi erinev koolipäev algas ühise soojendusega kooli ees,
millega tantsiti üheskoos päikegi välja. Esimeste klasside õpilastele
jagasid uusi teadmisi tervist hoidvast käitumisest liikluses Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinikud Malle Hermanson ning Kadri
Toom, mida hiljem lühimatka näol koos klassijuhatajatega rakendama suunduti.
2.-4. klasside õpilased uudistasid Ülejõe staadioni juures valminud discgolfi rada. Discgolf on Eestis üha enam populaarsust koguv
sportmäng, mis soodustab liikumist vabas õhus koos klassikaaslaste,
sõprade või kogu perega.
Alates 5. klassist oli õpilastel võimalus panna end proovile ning
tutvuda erinevate sportlike tegevustega 11 erinevas töötoas, mida
viisid läbi oma ala professionaalid nii Paide linnast kui ka mujalt
Järvamaalt. Igal õpilasel oli võimalus osaleda vabalt valitud kolmes
töötoas vastavalt oma huvidele, võimetele ning võimalustele. Sel
aastal olid meil külas stepaeroobika treener Siiri Vene, parkuuritreener Märt Madison, tänavatantsu treener JJ-Streetist Enriko Pedaksalu (pildil), body attacki treener Lucia Ašmarina; zumbatreener Aljona Morozova, Kundalini jooga õpetaja Kalev Veskimäe,
Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad Andres Siilak ja Kairin Ööpik,
korvpalliklubist KK7 Viljar Pennert, FC Paide Jalgpalliklubist Veiko Kurim, Paide Taipoksi klubist Henry Rohtla ja Paide Võrkpalliklubist Piret Reinfeld. Oleme väga tänulikud kõikidele treeneritele,
kes on olnud valmis igal sügisel panustama oma aega meie kooli
õpilaste juhendamisel. Samuti suur tänu kogu kooliperele, kes aktiivselt tervisepäevast osa võttis ning seeläbi uueks eesootavaks õppeaastaks energiat ammutas!
Kätlin Merisalu
Paide Ühisgümnaasiumi huvijuht

Kõige olulisem on õige kõrgus

Septembri keskpaigani toimub Maanteeameti ennetuskampaania „Vali õige kõrgus!“, mille eesmärgiks on sõidukijuhtide ja
kaassõitjate teavitamine peatoe õigele kõrgusele reguleerimise
olulisusest ja vale kõrgusega kaasnevatest tagajärgedest. Autoõnnetuse korral on peatoe ebaõige seadistuse tõttu väga suur risk
saada surmavaid vigastusi või seljaaju trauma. Eesti on taoliste vigastuste osas kahjuks Euroopas esirinnas. Peatoe õigesse asendisse
reguleerimine on üks väike liigutus, kuid see võib päästa inimese
surmast või ratastoolist!
Kas sinu peatugi on õigel kõrgusel?
Maanteeamet juhib esmakordselt Eestis oma kampaaniaga
„Vali õige kõrgus“ kõigi liiklejate tähelepanu peatoe õige kõrguse
vajalikkusele. Et saaksid teada, kas sinu auto esi- ja tagaistmetel
on peatoed korrektselt seadistatud, kasuta spetsiaalset rakendust
aadressil https://peatugi.ee/#game. Lae üles oma autoistmel tehtud foto või selfie. Maanteeameti eksperdid annavad igale fotole
personaalse tagasiside ning vale seadistuse korral täpse juhise ja
soovitused.
Maanteeamet

Ära eksi metsas ära!

Lae alla Eestimaine tasuta äpp LiveTeam, mis lisaks auto asukoha
märkimisele ja kaaslaste jälgimisele võimaldab salvestada ära ka
paremad seene- ja marjakohad. Lisaks on hea nüüd ka vanaemale
pista tasku nutitelefon, mille abil saab vanaema ise tagasi omade
juurde või vähemalt on teda väga lihtne leida, kuna täpne asukoht
ja kogu senine liikumine on kõik kenasti näha aluskaardil.

augustil tähistas Paide Vee
apteegi farmatseut Ilme
Kört oma 75. sünnipäeva.
Mõned kuud enne seda täitus tal 50 aastat töötamisest Paide apteegis. Käisin tal
külas, et uurida, kuidas toimub rohusegamine tänapäeval. Selgus, et suurt ei erinegi sellest ajast, kui Oskar Luts apteekriõpilasena oma palga sellega välja teenis. Aga
kui vanasti sai rikastele prouadele müüa nt
soodat armurohu pähe (sest seda ju küsiti),
siis nüüd enam nii ei ole, inimesed on targemaks saanud. Küll tuleb apteegis tänapäevalgi ette torenaljakaid seiku.
Kui ma pr Ilmet külastan, valmistab ta
parajasti üht salvi ette, seekord väiksema koguse, aga on olukordi, kus seda salvi on vaja
teha pool kilo korraga. „Rohtude segamine
on täppistöö, kogused on mõõdetavad kuni
sajandikgrammi täpsusega. Kui mõte kaalumisel mujale läheb, läheb töö nurja,“ räägib
staažikas farmatseut.
Kaal on farmatseudi tähtsaim töövahend. Kuigi kaalumisel ei kasutata enam
ammu kaalupommidega kaalu, vaid digitaalset, siis ravimite ainete anumad näevad
välja peaaegu samasugused nagu Brasche
apteegis – suured ja klaasist ning sildidki
sarnased. „Töö 50 aastat tagasi ja nüüd on
enam-vähem samaks jäänud, ainult arvutisse on paljud asjad kolinud, see on suurim erinevus,“ ütleb Ilme. „Aga ravimivalmistamine ise ajas muutub. On ravimeid,
mida enam ei tehta ning kogu aeg lisandub
uusi. Tuleb ennast uute asjadega pidevalt
kursis hoida. Ka inimese organism on aastakümnetega palju muutunud ja vastuvõtlikkus on suurenenud.“
Aga miks Ilme üldse apteeki läks?
„Tundsin meditsiini vastu huvi, sest arvasin, et äkki olen siis ise ka terve,“ nalja-

Kommentaar

tab Ilme. Kas siis on nii, uurin. „Ega me
tervislikkuse etalonid küll siiski pole,“ ütleb ta.
„Kui ma 1966. aasta Tallinna Meditsiinikooli lõpetasin, tuli Paide apteegist soov
mind endale tööle saada. Siis asus apteek
Tallinna tn 2. Alguses kaalusin pulbreid,
haiglale tuli süstlalahuseid teha, mis nõudis ülimat steriilsust. Siis oli rohtude peal
4-5 inimest. Tegime köharohtu, salve. Aga
paljusid neid aineid, mida vanasti kasutasime, enam pole. Praegu on mul laboris ca
30-40 ainet,“ jutustab Ilme.
Aga kuidas on nende legendidega, et apteekrid müüsid inimestele tavalisi aineid
erinevate väljamõeldud hädade tarbeks?
„Vanasti küsiti küll erinevaid naljakaid asju, aga tänapäeval on inimesed selle koha
pealt palju targemaks saanud,“ ütleb ta.
„Palju asju ongi inimese enda peas kinni.
Kui ta usub ravimisse, siis see aitab,“ pilgutab Ilme silma.
Ilme Körti külastas ja pildistas: Maarit Nõmm

Ilme on meie apteegi raudvara. Kui kooli
lõpetas, tuli tööle Paide apteeki ja siin on
ta tänaseni, kui me tähistame tema 75.
juubelit. Ilme on läbi aegade olnud ravimite valmistaja olles suurima vilumusega apteekriks Järvamaal. Ilme tehtud ravimid on jõudnud paljudesse Eestimaa
paikadesse: Tallinn, Tartu, Viljandi, Põltsamaa. Ilme valmistatud nn ”vinnivedelik”,
nagu meie teda kutsume, jõuab regulaarselt 2 korda aastas USA-sse. Ta pole
nurgas tukkuja. Kui Paides on mõni hea
kultuuriüritus, on Ilme alati kohal, sest tal
on elav huvi kõige vastu, mis tema kodulinnas, vabariigis ja kogu maailmas toimub. Ilme peab lugu oma perekonnast
ja sõpradest. Ta hoiab korras oma Kirna
lähistel Pala külas olevat lapsepõlvekodu.
Kai Kimmel,
Paide Vee tn apteegi juhataja

Tõestisündinud seiku Vee
tänava apteegist:

Klient:„Mul paluti tuua neid DNA-sid“
Apteeker ei suuda ära mõistatada, mida külastaja tegelikult võiks tahta ja küsib: „Kui mul oleks neid anda, mida te siis
nendega teeksite?“
K:„No need oleks uriinipidamatuse jaoks.
Apteeker taipab ja
lausub rõõmsasti: „Aa, te mõtlesite TENA
sidemeid!“
Apteeker leti taga on pisut tõbine
K: „No näe, apteeker ka tõbine, ise siin
kõiksugu heade ravimite keskel, ei tohiks
küll haigeks jääda.“
Apteeker:„Seda nüüd küll jah, et ravimite
keskel, aga teate, mõni apteeker on isegi
ära surnud.“

Enn Sõmer – 50 aastat sinasõprust kraanaga

E

nn Sõmerist (71) tuleb meedias
juttu alati enne jõule, sest tema
on see, kes viimased 45 aastat Paidesse jõulukuuse on toonud.
Enn Sõmer on kraanajuht ning maikuus
sai kraanajuhi tööstaaži täis täpselt 50 aastat. Lisaks on tema suureks hobiks võrkpall. Ta on ka Paide linna vapimärgi kavaler aastast 2011. Ennul on kaks tütart ja
kaks lapselast.
Kuidas see kraana teema teie ellu tuli?
Aasta pärast keskkooli lõppu 1964.a.
läksin lennuväkke toonasest Leningradist
põhja poole. Algul sõitsin villisega, siis aga
anti kraana kätte, sest pidevalt oli vaja lennukimootoreid vahetada. Keegi mind ei
õpetanud, ise õppisin. Kraanad olid oma
aja kohta päris võimsad, tõstevõime ligi
5 tonni. Selliseid masinaid Paide KEKil, kuhu hiljem tööle läksin, siis veel polnudki. Paberid tegin 1966. aasta kevadel.
Öeldakse küll, et kraanajuhtimine on väga
närviline töö, aga mulle see meeldib.
Kas 50 aasta jooksul on kraanad palju
muutunud?
Kaasaegsete kraanade tõstevõime on
kaugelt üle 10 tonni ja vahel tuleb tõsta ka
paarikümnetonniseid raskuseid. Just nüüd
juulikuus teisaldasin Arvo Pärdi sünnikodukohta tähistanud paeskulptuuri, see kaalus 10,2 tonni. Vanasti tuli paljud mõõtmised silmaga teha – koorma kaal, kaugus
jne. Tänapäeval teeb erinevad mõõtmised
ära kraana arvuti. Praegustel kraanadel on
väga palju elektroonikat. Näiteks minu
praegune kraana on Prantsusmaalt ning
arvutikeel ka prantsuse oma. Nii et pean
natuke isegi prantsuse keelt teadma! Praegune kraana on mul kümnes. Ka 10 kraanajuhti olen aastatega välja õpetanud.
Aga kraanajuhi töö?
On olnud aegu, kui tuli tihti sõita erinevatele väljakutsetele, nt avariidele. Kui
praegu saavad päästjad suuremas osas oma
jõududega ise hakkama, siis veel mõni aas-

ta tagasi oli vähe neid öid, kui väljakutset
polnud.
Olete Paides juba legendaarne kuusetooja, millal see algas?
Esimese kuuse paigaldasin Keskväljakule 1970.aastal. Selle aja jooksul on mul vahele jäänud ainult üks aasta – 2013, kui tõi
keegi teine, sest minu kraana oli remondis.
Eelmise aasta kuusk oli arvult 45. Pikim
puu on olnud 22 meetrit, aga kraana kannataks tõsta ka 25-meetrist puud, kuid
puud ei peagi nii kõrged üldse olema. Juba
10- 12-meetrine jõulukuusk on ilus.
Olete Paide inimene läbi ja lõhki?
Sündisin küll Paides, aga alguses elasin
ja käisin koolis Mäos. Paidesse tulin neljandasse klassi. Mulle meeldib siin – Paide
on paraja suurusega linn ning on piisavalt
kultuuriüritusi ja vabaajaveetmise kohti.
Elamiseks väga kift!
Olen pärit kuuelapselisest perest, minu
ema tähistas tänavu suvel 90. sünnipäeva.
Kuidas võrkpall teie ellu tuli?
Hoovivõrkpalli hakkasin mängima 12aastaselt, käisin vahepeal ka maadluses ja
suusatrennis Uno Aani juures. 1959. aas-

tal läksin võrkpallitrenni ja treeneriks oli
legendaarne Evi Pruel.
Mängisime koos tulevase filmilavastaja
Peeter Urblaga, elasime mõlemad VäikeAia 8 majas, sealne ümbrus oli meie mängumaa. Mõned korrad andis meile trenni
ka näiteks Peet Raig.
Kuidas on praegu võrkpalliga?
Mängin Paide seenioride võistkonnas.
Trenni teeme kaks korda nädalas, nii talvel kui suvel. Ega ilma võrkpallita ei oskagi kuidagi olla – vigastuse tõttu olin sellest
kaks kuud eemal ja tundsin mängust kohe
puudust. 2014. aastal tulime võistkonnaga
60-aastaste arvestuses Eesti meistrivõistlustel
hõbe- ja 65+ arvestuses kuldmedalile. Lisaks
võrkpallile teen ka kettaheidet ja kuulitõuget.
Armastame abikaasa Tooniga ka reisimist
– eelmisel aastal käisime nt Tenerifel. Meile mõlemale meeldib ka võistluste korraldamine, algatasime veel praegugi toimiva Sügisturniiri, mis on sama vana kui Paide-Türi
rahvajooks. Tänud Piret Reinfeldile, kes on
praegu selle võistluse korraldamise enda kanda võtnud!
Küsis: Maarit Nõmm, foto: erakogu
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Paide kutid
Euroopa suurimal
DJ-konkursil!

7
Huviringid Paide Kultuurikeskuses

Paide noortest koosnev DJ- duo Dr. San & Raunu (Sander
Paalpere ja Rauno Jüristo), tuntud kui Clubmusic Takeover ei viska peale Weekend festivali pille varna, vaid astuvad
võistlustulle Euroopa suurimal DJ konkursil "NYDJAY by
New Yorker", mille peaauhind on esinemine Untold festivalil Rumeenias, ja üleeuroopaline turnee. Praeguse seisuga on
oma setid ära saatnud 33 DJd . Sandri ja Rauno muusikasetti on tänaseks kuulatud üle 500 korra. Anna Paide poiste
eest hääl www.mixcloud.com/ClubmusicTakeover/nydjayby-new-yorker-dr-san-raunu-estonia/
Foto: Maarja Trauss

• Segarahvatantsurühm Loomisel, Kätlin Merisalu 56600134
• Segarahvatantsurühm Riikar, Tiiu Vellama 5189824
• Naisrahvatantsurühm Kägärä, Anneli
Nõmmik 5524406
• Eakate tantsurühm Seeniorid, Leili
Paits 5576814
• Memmede tantsurühm Sinilill, Vilma
Okas 56661503
• Paide Naiskoor, Sirje Grauberg
5515155, Tiina Kivimäe 58266983
• Paide Meeskoor, Malle Nööp
53301818
• Laste Muusikastuudio Sirje Grauberg
5515155, Tiina Kivimäe 58266983
Beebikool, 1.-2. klassi ansambel, indi-

Korvpalliklubi Seitse treeningrühmad
ja -ajad hooajal 2016/2017
Treeningud alates septembrist! Uued huvilised
on oodatud kõikidesse rühmadesse!
• Pallimänguring lasteaialastele, treener Viljar
Pennert
E 16:30 ja 17:30 PAIde lasteaia Kastani tn. majas
• Poisid 1. klass (UUS RÜHM!), treener Viljar
Pennert
E 14:00-15:00, K 14:00-16:00, R 14:00-15:00 EPiim Spordihall
• Tüdrukud 1.-3. klass, treener Jana Raude
E 15:00-16:00, T 16:00-17:00, N 16:00-17:00 EPiim Spordihall
• Tüdrukud 4.-6. klass, treener Jana Raude
E 17:00-18:15 Paide Avatud Noortekeskus, T
17:00-18:15, N 17:00-18:15 E-Piim Spordihall
• Poisid 2. klass, treener Viljar Pennert
E 15:00-16:15, K 15:00-16:15, R 15:00-16:00 EPiim Spordihall

• Poisid 3.-4. klass, treener
Erjo Paris
E 16:00-17:15, T 16:00-17:15,
N 16:00-17:15, R 16:00-17:15 E-Piim Spordihall
• Poisid 4.-6. klass, treener Erjo Paris
E 17:15-18:45, T 17:15-18:45, N 17:15-18:45, R
17:15-18:45 E-Piim Spordihall
• Poisid 7.-9. klass, treener Viljar Pennert
E 18:45-20:15, T 18:45-20:15, K 17:30-19:00, N
17:15-18:45 E-Piim Spordihall
• Poisid 10.-12. klass/harrastajad, treener Viljar Pennert
T 18:45-20:15, K 19:00-20:30, N 17:15-18:45, R
18:30-20:00, P 18:00-19:30, E-Piim Spordihall
Võib tulla muudatusi! Lisainfo:
Viljar Pennert, tel: 555 45 000, e-post: viljar@kk7.ee
Erjo Paris, tel: 56 63 9611, e-post: erjo@kk7.ee
Jana Raude, tel: 55 51 6354, e-post: jana@kk7.ee

Rühmatreeningud E-Piim Spordihallis
Alates septembrist toimuvad E-Piim Spordihallis
rühmatreeningud. Oleme kasutusele võtnud ka
alumise endise jõusaali, mis annab võimaluse pakkuda klientidele rohkem erinevaid variante treeningute osas. Treenereid on kokku 5 – Mari ReiljanTorm, Tuuli Jentson, Neeme Vool, Alyona Tinyakova
ja Karin Kitt. Mari, Tuuli ja Neeme omavad rahvusvahelist LesMillsi litsentsi.
Bodypump on jõutreening muusika saatel, kus kasutatakse kangi, lisaraskusi ja step-platvormi. Ei sooritata
sammukombinatsioone.
Grit on 30 minutit kestev lihasjõudu arendav intervalltreening, kus kasutatakse kangi, raskusi ja stepilauda. Intensiivne tund kiirendab rasvapõletust ja stimuleerib
hormoonide tööd, mis mõjub efektiivselt kaalu langetamisele.
Bodyattack on intervalltreening, mille intensiivsed liigutused, lihtsad liikumised ja tempokas muusika moodustavad ühe mõnusa higistamise ja kalorikulutamise
treeningu. Peale treeningut on sul tunne, nagu oleksid
just 10km jooksnud.
Bodybalance baseerub jooga, tai-chi ja pilatese harjutustel, mis on rahuliku muusika saatel ühendatud tervikuks.
Bodyvive on kogu keha lihaskonda hõlmav treening. Lihastreeningus kasutatakse kummituubi, mis annab võimaluse teha harjutusi efektiivsemalt. Liikumised on lihtsad, kuid väga tõhusad. Sobib kõigile.
Bodycombat on rühmatreening, mis on üles ehitatud
kindlatele harjutustele ja liikumiskombinatsioonidele. See
treening on suurepärane võimalus teha suure intensiivsusega treeningut väga hea muusika saatel. Treening aren-

16.09 kell 16 Paidest pärit, vt lk 1
16.09 kell 19 Rakvere Teatri etendus “Armastus tööpostil”. Osades
Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni Kask, Saara Kadak ja Marin Mägi-Efert. Piletid
12/14€
20.09 kell 9.30-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
kell 11-13 Jalatsite müük, fuajees
22.09 kell 17 Muusikaaia avamine,
Kitsal tänaval. Arvo Pärdi sünnikodu
juurde rajatava muusikaaia avamisel esitab Arvo Pärdi lastelaule Paide
Gümnaasiumi mudilaskoor, musitseerib tipp-pianist Sten Lassmann
ning etteaste teeb Paide Muusikakool. Saab näha ka uut paeskulptuuri
„Loomingu läte“, autor Riho Kuld.

dab hästi kogu keha vastupidavust ja koordinatsiooni.
Peale esimest treeningut võid oma kehas tunda ootamatult palju lihaseid ning avastada, et välja elatud negatiivsed emotsioonid elule sootuks uue näo annavad.
LesMillsi instruktori litsentsi, mis annab neile õiguse
läbi viia järgmiseid LesMillsi rühmatreeninguid:
Lisaks LesMillsi treeningutele pakume järgnevaid
treenimise võimalusi:
Step aeroobikas kasutatakse spetsiaalset step-pinki.
Pingi kõrgus ja seega harjutuse koormus on vajaduse
järgi reguleeritav.
Bodyaeroobika on tund, kus põhirõhk on asetatud lihastreeningule.
Ringtreening on kombineeritud jõud+rasvapõletus.
Moodustub ring, mida läbitakse treeningu jooksul 2-3
korda.
Ringtreening jõusaalis on treening, kus kasutatakse
korrektselt erinevaid jõusaalivahendeid.
Zumba on tantsuline fitnessprogramm ladina muusika
rütmide saatel.
Lastezumba vanusele 4-6a. ja 7-10a. on tantsuline
trenn, mis kestab 45 minutit. Trenni jooksul õpime tantsu, mängime liikuvaid mänge. Trenn on hästi lõbus. Lapsed saavad oma energia välja elada, saavad kätte vajaliku füüsilise koormuse.
Loodame, et valikut on piisavalt, et igaüks leiab endale sobiva treeningu! Ootame kõiki rühmatreeningutesse E-Piim Spordihalli! Tunniplaani ja kõik muu
vajaliku info leiab kodulehelt www.paidetervis.ee,
kontakt ryhmatreeningud@paidetervis.ee, inge@
paidetervis.ee või telefonil 55642037.

25.09 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu, kammersaalis
26.09 kell 11 Goltsman Ballett
lastele: “Talveunelm suvelossis”. Pilet 6/8€
30.09 kell 12 Paidele PAI, Keskväljakul
kell 18 Paide 725 kontsertaktus.
Kontserdi annab Hortus Musicus.
725-aastasele linnale kõlavad sünnipäevaks sajanditevanused lood.
Paide Püha Risti kirikus. Tasuta
03.10 kell 11 Endla Teatri etendus
„Kangelapsed“. Seikluslik lastelavastus alates 5. eluaastast. Mängivad: Fatme Helge Leevald, Lauri
Mäesepp, Sander Rebane ja Kristjan Lüüs (Teater Must Kast), ekraanil
Märt Avandi. Pilet 8€

03.10 kell 19 Endla Teatri etendus
„Kõik naistest“. Mängivad: Carmen Mikiver, Karin Tammaru, Liina
Tennosaar, Jaanus Mehikas. Pilet
12/14€
08.10 kell 10-16 Oktoobrilaat,
Kultuurikeskuse parklas
09.10 kell Eesti Kontsert kontsertetendus „Diiva“ Annaliisa Pillak
(metsosopran) ja Marko Hilpo (klaver). Pilet 7/9€
11.10 kell 19 Showstoppers: „Teid
kutsub kabaree!“ Kaire Vilgats ja
Showstoppersi imelised tantsijad!
Pilet 12.90/14.90
19.10 kell 12 Ugala Teatri etendus „Krimka“. Mängivad: Peeter
Jürgens, Jaana Kena, Vallo Kirs, Marika Palm, Rait Õunapuu, Janek Va-

17.09 Jalgpalli Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia 13:00 Paide
linnastaadion
20.09 Järvamaa koolide 10.12.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp) 10:00 Paide linna
kunstmurustaadion
22.09 Järvamaa koolide 6.-9.kl
jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
10:00 Paide linna kunstmurustaadion
23.09 U14 I liiga: Paide LM
(03) - Kiviõli FC Irbis (03) 18:00
Paide linna kunstmurustaadion
24.09 Jalgpalli U11 I liiga: FC
Paide (06) - Tallinna JK Puuma
(06) 11:00 Paide Gümnaasiumi
staadion
24.09 Järvamaa lahtised uju-

viduaalne soololaul, 3.-5. klassi ansambel, 8-12. klassi laulustuudio Sirjelind
• Ansambel Slavjanuška, Sirje Unga
5513013
• Paide Huviteater, Marju Mändmaa
5041984
• Eakate klubi Hämarik, Eha Vessmann
53314170
• Kundalini jooga, jooga võimlemine,
Kalev Veskimäe 53 330 100
• Tai Chi treeningud, Vjatseslav Kalenski
56 497 299
• Maribel – ballett, Piret Tuiken 5175541
• Linetants, Kristiine Masso-Sild
55946426
• Idamaine kõhutants, Jane Paberit
5142823

mise seeriavõistlused I etapp
12:00 Paide linna ujula
24.09 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond JK Sillamäe Kalev 13:00 Paide
linnastaadion
24.09 Jalgpall III.E liiga: JK
Väätsa Vald - Koeru JK 15:30
Paide linna kunstmurustaadion
25.09 Türi-Paide Sügistriatlon 11:00 Start Türi ujulas, finiš
Paide linnastaadionil
25.09 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM II - Türi Ganvix JK 15:00
Paide linnastaadion
01.10 U16 II liiga: Paide LM
(01) - Tallinna FC Flora (01)
11:00 Paide linna kunstmurustaadion
01.10 Jalgpalli U12 II liiga: Paide LM (05) - Jõhvi FC Lokomotiv (05) 13:00 Paide linna
kunstmurustaadion
06.10 EKSL 6.-9.kl jalgpalli
Rahvaliiga finaal 09:00 Paide
linna kunstmurustaadion
07.10 U14 I liiga: Paide LM (03)

- Viimsi MRJK I (03) 18:00 Paide
linna kunstmurustaadion
09.10 Jalgpall III.E liiga: JK
Väätsa Vald - FC Järva-Jaani
14:00 Paide linna kunstmurustaadion
09.10 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM II - FC Kose 15:00 Paide
linnastaadion
14.10 U14 I liiga: Paide LM (03)
- FC Nõmme United (03) 18:00
Paide linna kunstmurustaadion
15.10 Jalgpalli U16 II liiga: Paide Linnameeskond (01) - Raplamaa JK (01) 11:00 Paide linna
kunstmurustaadion
15.10 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond Nõmme Kalju FC 13:00 Paide
linnastaadion
15.10 Jalgpalli U12 II liiga: Paide LM (05) - Paide LM Tapa (05)
13:00 Paide linna kunstmurustaadion
22.10 Järvamaa lahtised
ujumise seeriavõistlused II
etapp 12:00 Paide linna ujula

Paide Linnameeskond ootab poisse ja tüdrukuid
jalkatrenni!
Paide Linnameeskond ootab Paides trenni
2007.-2010. aastal sündinud poisse ja tüdrukuid. Varasem jalgpallikogemus pole oluline.
Treeningud toimuvad Paide kunstmuruväljakul
(Kooli 1) ja sisehooajal E-Piim Spordihallis.
2007.-2008. aastal sündinud poisid ja tüdrukud: E ja K 15.00 – 16.15
2009.-2010. aastal sündinud poisid ja tüdrukud: K 17.30 – 18.30
Esimene treeningkuu tasuta!
Info ja registreerimine: info@paidelinnameeskond.ee
Lisainfo: +372 503 3145

Paide Linnameeskonna tegevjuhi Jaanus Pruuli
sõnul valitseb Järvamaal tõeline jalgpallibuum,
mida ilmekalt tõestasid augusti keskel toimunud jalgpallilaagrid.
“Meie treeningkeskustes Paides, Türil, Koerus ja
Tapal osales neljas laagris ligi 200 poissi ja tüdrukut ning see andis meile kinnituse, et oleme
klubina õigel teel. Septembrist alustavad meil
uued grupid nii Türil, Koerus kui ka Järva-Jaanis. Klubi noortesüsteemis treenib iganädalaselt
juba üle 400 lapse ning tänavu sügisest ületab
meie klubi noortetreenerite arv esmakordselt
kümne treeneri piiri!”

Tule õpi ujuma!
Paide Ujumisklubi alustab 3. oktoobrist täiskasvanute ujumiskursusega. Tunnid toimuvad E
ja K kell 17.15. Kursuse kestvus 10 tundi. Hind 60 eurot.
Info ja registreerimine: paideujumisklubi@gmail.com, 569 060 96
di ja Oleg Titov. 1.40 min, sobib vanusele 6-10 eluaastat. Pilet 10€
21.10 kell 19 Rakvere Teatri etendus “Thijl Ulenspiegel”. Osades TÜVKA teatrikunsti 11. lend – Jekaterina Burdjugova, Dan Jeršov, Grete
Jürgenson, Helena Kesonen, Jaune
Kimmel, Liisu Krass, Aleksandr Domowoy, Karin Lamson, Märten Matsu, Getter Meresmaa, Ringo Ramul,
Karl Robert Saaremäe, Karl Sakrits,
Katrin Sutt, Dajana Zagorskaja, Eduard Tee, Martin Tikk, Tanel Ting, Mihkel Vendel. Pilet 12/14€
Kino
Kuni 15.09 „Mehaanik:
Ülestõusmine“
Kuni 15.09 „Josephin, rase ja
imeline“
17.09-22.09 „Nurjatud noored“
17.09-24.09 „Bridget Jonesi
beebi“

28.12 kell 19 Aastalõpupidu. Pilet eelmüügist kuni
30.10.2016 25€
„Life is a Cabaret“ - Eesti Tantsuagentuuri revüüteatri Starlight Cabaret dokumentaalrevüü Eesti varietee ja Järvamaalt
pärit estraadi grand old man Kalju Saarekese elu ainetel.
Trio Comodo
Rolf Roosalu
Videodisko
Šampus, tort ja kohv hinna sees! Kõigil võimalik kohvikusse
või kammersaali rõdule tellida Kultuurikeskuse uuest kohvikust omal valikul suupistelaud (kohtade arv piiratud).

23.09-25.09 Pärdi filmid
25.09-29.09 „Louis Draxi üheksas
elu“
26.09-29.09 „Snowden“
Uuri lähemalt Paide Kino Facebooki
lehelt. Piletid 3-4.5€, prillid 1€.

Näitused
Fotonäitus “Poole sajandi tagune
elu-olu Paide kandis läbi koolipoisi
fotosilma aastatel 1964-1969”. Pildistamise ajal oli autor Väino Kivinurm 14-18-aastane. Kammersaalis
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KARATEKLUBI TÄHT
KUTSUB
TREENINGUTELE!
Noortekeskuse võimlas Lai tn 33
6-10 -aastased: E 14.30; K 16.30
11-19-aastased:
E 15.45; K 17.45; N 15.00
0
info:  51 68 682
FB: Karateklubi Täht
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Väljaandja: Paide linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 51 46 043, faks 38 38 623, www.paide.ee
Toimetus: Maarit Nõmm, maarit.nomm@paide.ee

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252; kalurileht@gmail.com
www.kalurileht1.ee
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