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Keskväljak – suvine multifunktsionaalne kohtumispaik

P

aide Keskväljaku ruumieksperiment
sai hoo sisse 15. juulil. Tänaseks on linnarahvas uutmoodi linnaruumiga tutvuda saanud mõned nädalad ning seda väikelinna idülli
jätkub kuni 12. augustini, mil eksperiment saab
võimsa lõpuakordi.
Keskväljakul saab
 Vabaõhukohvikus aega veeta ja kohtumisi pidada
 Avatud kontoris (näiteks) tööd teha
 Lauatennist, petanki, sulgpalli, malet-kabet,
võrkpalli mängida (laenuta vahendeid Vanalinna kohvikust!)
 Osa saada erinevatest kultuurisündmustest
Kommentaar
Linnapea Siret Pihelgas:
Mõte Keskväljaku eksperimendi osas tekkis
eelmisel aastal pärast Arvamusfestivali eesmärgiga kasutada väljakut paremini kui ainult
autode ringristmikuna ning panna linna süda
elama. Seda mõtet jagas ka festivalimeeskond,
et tuua siia rohkem elu ning muuta see inimsõbralikumaks. Isiklikult ootasin seda projekti
väga. Nädal pärast eksperimendi algust oli juba
selge, et projekti võib edukaks tunnistada. Igal
õhtul olid inimesed väljakul – lapsed, noored,
sõpruskonnad. Toon siin eraldi välja Paide
muusikute jami ühel laupäeval, mis pakkus

tõelise kultuurielamuse. Tahan veel kiita Elo
Kiivetit, kes selle põneva linnaruumilahenduse meile Paidesse tekitas, olgugi et ajutine, aga
sobib ideaalselt, tekitab mõnusa, hubase tunde
ja kogukond on selle üle ootuste hästi vastu
võtnud! Veel on mõned päevad aega seda kõike
nautida!
Maarja Trauss, Kesk-Eesti Tre raadio
ajakirjanik:
Minule isiklikult meeldib Paide kesklinna
ruumieksperiment väga. Mõnus on minna
Keskväljakule lihtsalt olemist nautima või mängima erinevaid sportmänge, olgu selleks siis
kas petank, pinks, sulg-või võrkpall. Kõik see ja
erinev programmivalik lisab linnaruumi juurde õdususe, värskuse ja veelgi hubasema tunde.

P

aide linn kinkis sel aastal soovijaile Paide taliõunapuid, mis on ühtlasi ka kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks. Puid said nii linna
allasutused, korteriühistud kui ka erisikud, kokku üle
poolesaja istiku. Mõned noored õunapuud istutas linnavalitsus ka avalikku ruumi – Lembitu ja Peetri parki,
tehisjärve äärde ja Aiavilja tänavale. Neist neli kohta on
tähistatud vastavate siltidega. Head õunasaaki tulevastel aastatel! Järgmisel aastal jagab linnavalitsus puid ka
praegustele Paide ja Roosna-Alliku valla inimestele. Ka
2018. aastal sündinud Paide linna beebid saavad pisikese puu, kui vanemad sellega päri on!

Hea paidekas!

A

rvamusfestival on jõudnud
viienda toimumiskorrani.
Seega oleme endiselt noor festival ja püüame igal aastal teha
midagi veidi teisiti või enam.
Kes viimastel nädalatel Paide

Keskväljakule sattunud, on ilmselt näinud, et osa festivalialast on
juba valmis ja avatud kõigile linlastele. Ma loodan, et tulete selle ruumieksperimendiga kaasa ning proovite selle uues kuues linnaväljaku
omal käel järele.
Sel aastal toimub Arvamusfestival 11. ja 12. augustil ning kuigi
programmis on võrreldes eelmise
aastaga kolmandiku võrra vähem
arutelusid – seda soovisid need,
kes tagasisideküsitluses osalesid – ,
usun, et leiate nii mõnegi uue teema
ja märksa enam aruteluvorme, kus
saab lisaks kuulamisele soovi korral
ka ise sõna sekka öelda. Sel aastal

on palju enam arutelusid haldusreformi tagajärgedest ja ääremaastumisest (ennekõike Äärealal, aga ka
mujal) ning esimest korda toimuvad
lastearutelud, mida korraldavad 5.7. klassi noored. Teistest teemadest
pakuti jaanuarikuisel ideekorjel
keskmisest enam välja tervist ja eelarvamusi puudutavaid arutelusid.
Minu isiklik soovitus on valida
programmist vähemalt üks arutelu teemal, millega sageli kokku
puutute, ning teine selline, kust on
suur tõenäosus uut infot saada. Ja
ega ei peagi terve päeva arutelusid

kuulama, sest Arvamusfestivalil on
ka niisama mõnus olla: suhelda inimestega, mekkida kohvikute poolt
pakutavat või külastada kultuuriprogrammi sündmusi (need, muide, algavad juba mõni päev enne
festivali, nagu näiteks näitus „Ruuminihe“ Tallinna tn 13 teisel korrusel või tantsulavastus „Ruumile alistumine“ Paide Püha Risti kirikus).
Festivalil näeme!
Ott Karulin
Arvamusfestivali eestvedaja

Loe lähemalt lk 4!
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Paide linnavolikogu 15.06.2017
istungi kokkuvõte
 Paide linna põhimäärus läbis esimese lugemise
Eelnõu koostamisel on võetud aluseks kehtiv Paide linna põhimäärus ja Paide Linnavolikogu töökord , eelnõus on täpsustatud ja täiendatud sätteid tulenevalt muudatustest kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduses, eelnõusse on sisse viidud
ja täpsustatud sätteid tulenevalt linnavolikogu tööpraktikast
ja otstarbekusest ning välja jäetud sätteid, mis ei olnud kas
vajalikud või mille väljajätmist toetas juhtkomisjon. Eelnõu
on läbi arutatud Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku
valla ühinemiseks moodustatud juhtkomisjoni koosolekul.
Vastavalt ühinemislepingule on Paide linna põhimäärus pärast volikogu valimisi tegevuse aluseks seni, kuni uus valitav
volikogu kinnitab uue põhimääruse.
 võttis vastu Paide linna 2017. aasta esimese lisaeelarve
 võttis vastu määruse „Paide linna arengukava aastateks
2011-2020, visioon aastani 2035” muudatused
 kehtestas Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu suurus
järgmiselt:
 rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks olevale õpilasele 17 eurot kuus;
 rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikuks olevale õpilasele 34 eurot kuus. Määrus
jõustub 1. septembril 2017.
 muutis Paide Linnavolikogu 21.01.2016 määrust nr 2 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad” järgmiselt:
§ 3 sõnastada järgmiselt:
“§ 3. Paide linna lasteaedade töötajate kuu töötasu alammäärad
 Paide linna lasteaedades töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide kuu töötasu alammäär on 840
eurot.
 Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate pedagoogide
palga alammäär on 700 eurot.
 Paide linna lasteaedades töötavate õpetajate abide kuu
töötasu alammäär on 530 eurot.”
§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2017.
 muutis Paide Linnavolikogu 15.12.2016 määrust nr 17
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” järgmiselt:
 Lisada § 6 lõikele 2 punkt 7 ja sõnastada järgmiselt:
„7) perekonnas hooldamise toetus”.
 Lisada 2. jaole 7. jaotis ja sõnastada järgmiselt:
„7. jaotis
Perekonnas hooldamise toetus
§ 21 1 Perekonnas hooldamise toetus
Perekonnas hooldamise toetust makstakse linnavalitsusega
perekonnas hooldamise lepingu sõlminud isikule ühe lapse,
kes Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linna elanik,
kohta 100 eurot kvartalis.
Toetus kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku pangakontole iga aasta märtsi-, juuni-, septembri- ja detsembrikuu 20. kuupäevaks perekonnas hooldamise lepingu
alusel.
Perekonnas hooldamise toetuse maksmine lõpetatakse lepingu lõppemisel.”
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.
 kehtestas Paide linna haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäära 3.80
eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.
(2) Eluruumi üüri hulka ei arvata kommunaalkulusid.
Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Paide Linnavalitsus arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda,
veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, heakorda ja muid
asjaolusid. Üüri minimaalne suurus on 1.50 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
 kinnitas Paide linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
 kinnitas Paide linna kohalike teede nimekirja, seisunditasemed, asendiskeemi ja kehtivusajad hooldustööde teostamiseks. Lähemalt võimalik tutvuda paide.kovtp.ee/et/tanavad
 Kinnitas Paide linna kohalike teede suvised ja talvised seisunditasemed Lähemalt võimalik tutvuda paide.kovtp.ee/et/
tanavad
 kehtestas Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu

Paide linnast osales XII noorte laulu-ja tantsupeol “Mina
jään” kokku 636 noort, sh 254 tantsijat. 28 kollektiivi hulgas oli 10 koori, üks orkester, 14 tantsu- ja 5 võimlemisrühma kokku 13 juhendajaga. Saatjaid oli Paidest 32.
Kõige nooremad osalejad olid 7-aastased.
Paide Gümnaasiumist osales peol sealhulgas koguni 16
kollektiivi üle 300 noorega, mis osutus kõige suuremaks
osavõtuks ühest koolist Eestis arvestades õpilaste arvuga.
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Arvamusfestival loeb
Siret Pihelgas 2018. aastal?“ või tänapäeva noorte probLinnapea leeme lahkav „Ma ei ole laisk, ma vajan
Sind!“, mida korraldab meie oma Paide
ii nagu on
Täiskasvanute Keskkool.
kasvanud ja
Soovitan kuulama tulla ka arutelu „Õmbarenenud viie
lusteta ühiskond“ ERR-i alal, kus osalevad
aasta
jooksul
Vabariigi president Kersti Kaljulaid, MaAr vamusfestirika Priske ja Krista Aas. Puutudes palju
val, on küpsekokku ka ettevõtluse ja ettevõtjatega on
maks muutunud
minu üheks valikuks ka arutelu „Ettevõtted
ka selle külaskui ühiskonnaliikmed – mitte ainult maktaja. Kogenud osaleja juba teab, et kõige
sud ja töökohad“.
huvipakkuvaga pole võimalik ühekorraLoomulikult tuleb kaasa elada ja osaleda
ga tutvuda ning teeb rangemaid valikuid.
Järvamaa teemadel, osa neist puudutavad
Korraldaja seevastu on vähendanud aruteotseselt ka Paide linna nii väikelinna koha
lude arvu, et külastajal oleks kergem.
pealt, vanalinna koha pealt kui ka maaVaatasin ka ise tänavuse kava läbi ning tekonnakeskuse koha pealt. Külastage Arvagin valiku, milles ise soovin osaleda.
musfestivali Ääreala!
Kaasava ühiskonna alal on mitu väga head
Ikka ja jälle tuleb ühele või teisele selgitateemat, nt „Millised algatused teevad ilma

N

da, miks arvamistele on oma festivali vaja.
Olen tagantjärele aru saanud, et see on
Eesti tervisele siiski oluline, õpime esitama
küsimusi ning avalikult rääkima probleemsetest asjadest. Õpime kuulama ja saame
ise targemaks. Ka Paide linn on nende aastatega tänu Arvamusfestivalile muutunud.
Meie noored on saanud hea kogemuse
suurürituse korraldamisel, suhtleme üksteisega rohkem, võtame vastu tuhandeid
külalisi, meie inimesed on hinganud muidu
suviselt loius atmosfääris Eesti hetke kõige
värskemat õhku ning mitu head ideed on
tõuke saanud just festivalilt – näiteks oma
teatri loomine, õunapuude kinkimine või
sellesuvine hitt – avatud Keskväljak.
Tere tulemast viiendale Arvamusfestivalile,
suvisesse Paidesse!

Roosna-Alliku mõisakool ootab uusi õpilasi
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu
esimees
Roosna-Alliku
vallavanem

P

aide linna territooriumi avardumine mitmekesistab ka piirkonna
haridusmaastikku.
Paide koolide hulka lisandub Roosna-Alliku Põhikool, mis on väärika ajaloo ja
väljakujunenud traditsioonidega mõisakool, kus alustati hariduse andmist
1924. aastast.
Kool asub renoveeritud ja kaasajastatud mõisahoones keset iidse pargi rohelust. Õpilaste
kasutada on nii suursugused ajaloohõngulised kristalllühtritega mõisasaalid kui ka
kaasaegsed ja digitaliseeritud õppeklassid.
Miljööväärtuslik keskkond on suureks lisandväärtuseks mitmekülgsele õpitegevusele.
Uuendusmeelses ja õpilasesõbralikus koolis
õpib täna 80 õpilast, klassi keskmine täituvus

on 9 õpilast. Igale õpilasele jätkub tänu sellele
rohkem õpetaja hoolt ja tähelepanu kui suures koolis. Eripärad ja vajakajäämised saavad
kiiresti märgatud ning igale õpilasele sobivalt
toetatud.
Aastatega on Roosna-Alliku põhikooli õpikäsitlus hüppeliselt arenenud – digipädevust
ja uusi õppemeetodeid rakendab oma töös
iga õpetaja. Paikkonna hariduse- ja kultuurilugu on oma koha leidnud kooli õppekavas ning jõudnud oma arengus krihvlist ja
tahvlist digipilvele. Tähtsal kohal on infotehnoloogia, võõrkeelte, majandus- ja keskkonnaõpetus ning töökasvatus. Kool osaleb
aktiivselt vabariiklikes tervise edendamise ja
ettevõtlikkust arendavates projektides. Põhikool võtab osa ka haridusprogrammist „Ettevõtlik kool“, mille eesmärgiks on seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Innovatiivset
õppetegevust toetavad väljakujunenud traditsioonid, tervise- ja matkapäevad. Au sees
hoitakse ja läbi erinevate tegevuste väärtustatakse mõisa ja kooli sümbolit valget roosi.
Roosna-Alliku Põhikool korraldab Järvamaa
poiste laulupäeva, mille žürii esimeheks on

kooli vilistlane Lembit Saarsalu.
Algavast sügisest on käigus koolibuss ümbruskonna õppuritele. Bussiring algab Paidest
ja võtab peale nii õpilased kui ka õpetajad.
Õppetegevusest vaba aja kuni tagasisõiduni
täidavad huviringid: mudilaskoor, robootika, klaveriõpetus, kunsti-, käsitöö-, inglise
keele ja tantsuring. Õppetundide lõppedes
pakub tegevust teabetuba, kus on võimalus
mängida lauamänge, koroonat, laenutada
raamatuid, vaadata televiisorit. Kahtlemata
hoiab kohapealne huvitegevus kokku õpilaste aega ja ka vanemad võivad olla muretud
laste vaba aja veetmise pärast.
Kui leiad, et sinu lapsele on parim õppida
turvalise keskkonnaga väikestes klassides,
võta ühendust Roosna-Alliku Vallavalitsusega ja lepime edasises kokku. Kooli tegemisi
tutvustavat filmi saab vaadata Youtube`is,
mille lingi leiate kooli kodulehelt
http://www.r-alliku.paide.ee/galerii/.
Ootame uusi õppureid kaasajastatud innovaatilisse mõisakooli!

Tore Paide laste suvelaager Varemurrus!
3.-5. juuli leidis aset LC Paide
Bastioni ja Paide linna ning valla
ühine heategevuslik lastelaager
Varbla Puhkekülas Pärnumaal.
Laagrisse oli valitud 24 Paide
linna ja valla last, kellega Paidest
olid kaasas Paide Gümnaasiumi
sotsiaalpedagoog, Paide Lasteaia
direktor ning Paide linnavalitsuse
lastekaitse vanemspetsialist. Kõigil kolmel päeval saime nautida
tuulist, kuid päikesepaistelist ilma.
Meie käsutuses oli väga hubane ja
ilus puhkekeskus avarate numbritubadega, kus laagrilisi kostitati
kohalikust toorainest valmistatud

maistvate toitudega. Kolme päeva
sisse mahtus hulganisti seiklus- ja
meeskonnamänge, spordivõistlusi, ujumist, laulu, etendusi ja
nalja. Enamus lapsi ratsutas esimest korda elus hobusega. Kaasa
võetud lapsed olid väga sõbralikud, viisakad, toredad ja hoolivad. Kõik laagris osalenud lapsed
ja kasvatajad jäävad möödunut
meenutama väga heade sõnadega
ning võtavad kaasa ainult positiivsed mälestused. Oleme väga tänulikud Varbla Puhkekülale, kes tegi
meie laagri täiuslikuks meeldiva
teeninduse ja imeilusa koha näol.

Täname Paide LC Bastionit, kes kogus vähekindlustatud perede
lastele suvise laagri korraldamise jaoks raha ning MTÜ Süda-Eesti
Sotsiaalkeskust, kes toetas laagrilisi maiustuste, snäkkide ja auhindade näol. Foto: erakogu
Annika Nõulik
Paide linnavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist ja laagri korraldaja

Aitäh! Paide linn tänab Järvamaa maakaitsepäeva korraldajaid – Kaitseliidu Järva malev
ja Raimo Merilo, Järva maavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Paide Kultuurikeskus,
Paide Muusikakool, Paide Huvikeskus, KK7, PAIde Lasteaed, Paide politseijaoskond,
Paide päästekomando, Naiskodukaitse Järvamaa ringkond, Punane Rist, Ajakeskus Wittenstein, Ülejõe discgolfi park!

Paide linna noortevolikogu küsitles Paide poliitilisi jõude
Selle aasta kohalikel valimistel on esmakordselt
võimalus oma hääl anda
ka 16-17aastastel noortel.
Paide linna noortevolikogu viib läbi projekti,
et tõsta noorte teadlikust
valimiste kohta. Noorte
eesmärk ei ole „reklaamida“ kindlat erakonda, vaid tuua noorteni kõikide erakondade
nägemused ja suunata noori enda valikut ise
tegema. Tähtis on see, et noored võimalust
kasutaks ja oma võimalust kasutaks. Kevadel

kogusid noorte volikogu noored teemasid,
mis noori huvitaks ja puudutaks. Kuni valimisteni on linnaruumis üleval plakatid erakondade kokkuvõtlikke vastustega, sest terve
nägemus ühele plakatile ei mahu. Esmatähtis
on tuua noorteni erakondade nägemused,
mis aitab neil loodetavasti ka isiksuste põhilist valikut teha.
Noortevolikogu soovis vastuseid järgmistele
küsimustele:
1. Milliseid muudatusi vajaks uus loodav
Paide haridussüsteem?
2. Mida on teie erakond konkreetselt noor-

te jaoks seni ära teinud ning mis on edasised plaanid?
3. Milliseid võimalusi näeksite kutsehariduse rahastamise parandamiseks Järvamaal?
4. Milliseid võimalusi näete vältimaks
noorte ära kolimist Paidest või kuidas neid
pärast ülikooli kodukohta tagasi tuua?
5. Milliste meetmete abil kavatsete tõsta
laste arvu Paides?
Vastuseid saab lugeda:
paide.kovtp.ee/noortevolikogu
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Paide eramud saavad
pakendite sorteerimiseks
tasuta kilekotte

P

akendikott on tasuta ja mugav
võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tootjavastusorganisatsioon koostöös oma partneritega
pakub tasuta pakendikotte ka Paide
eramajadele.
Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi,
väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda
kogutud pakendijäätmed suunatakse
taaskasutusse ja nendest valmistatakse
uusi tooteid.
Väätsa Prügila sõlmib iga kliendiga tasuta teenuse lepingu, millega pannakse
paika teenuse osutamise aadress, koti
asukoht ja vahetuskoti jätmise koht.
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant,
paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Ära viidava pakendikoti
asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine
kollane kilekott.
Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale
kohale, näiteks olmejäätmete konteineri
kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära.
Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid,
konservikarbid, plast
massist pudelid,
klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja
veinipakid jmt).

Kui kokkulepitud päeval toimub tühisõit või pakendikotti on pandud
olmeprügi, tuleb tasuda 3 eurot ja 77
senti.
Pakendikoti teenuse tellimiseks saab
ühendust võtte AS-ga Väätsa Prügila telefonil 3840111, e-posti aadressil info@
prygila.ee või täitke liitumisankeet
Tootjavastutusorganisatsiooni kodulehel www.tvo.ee
Sagedamini tekkivad küsimused pakendikoti kasutamisel:
Millised metallpakendid sobivad pakendikotti?
Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad
konservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.
Millised metallpakendid ei sobi pakendikotti?
Ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värvi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolpakendid (nt. õhuvärskendaja, juukselaki või vahukoore pakendid).
Millised plastpakendid sobivad pakendikotti?
Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad
jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-,
ketšupi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt.
šampoonipudelid), puhtad plastkarbid
(nt. salatikarbid), puhtad ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt. suured
suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.
Millised plastpakendid ei sobi pakendikotti?
Plastist mänguasjad, kummist tooted,

Paide päritoluga maailmakuulus Selts Eestis, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts.
kirjanik Hermann Hesse 140

Kultuuriloopäeva-ja konverentsi koordinaator:
Ründo Mülts SA Ajakeskus Wittenstein/
Järvamaa muuseum
tel 56682165

ohtlike ainete pakendid ning kasutatud
märkmikud ja nende kaaned.
Millised klaaspakendid sobivad pakendikotti?
Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja
purgid (sh puhtad siirupi- ja õlipudelid)
ning muud puhtad klaaspakendid.
Millised klaaspakendid ei sobi pakendikotti?
Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja
päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike
ainete pakendid (nt lahustite pudelid),
klaasist ja keraamikast nõud ja potid.
Millised tetrapakendid sobivad pakendikotti?
Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning
muud tühjad ja puhtad tetrapakendid.
Millised tetrapakendid ei sobi pakendikotti?
Määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid.
Kuidas pakendikoti teenus toimib?
Pane puhtad pakendijäätmed vastavalt
sorteerimisjuhendile pakendikottidesse
ning aset kotid prügikasti kõrvale või
muule nähtavale kohale. Kottide äravedu
toimub vastavalt graafikule ning täidetud
kottide asemele jäetakse uued tühjad kotid.

TEADE!

Paide Linnavolikogu kehtestas 15. juunil 2017 otsusega nr 25 Paide tehisjärve ja selle
lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine, täiendavate sportimis- ja puhkamisvõimaluste loomine. Detailplaneeringuga
muudetakse Paide linna üldplaneeringut (vähendatakse ehituskeeluvööndit spordiväljakut teenindava
hoone, välijõusaali, veelaua trossliini ja tehiskünka rajamiseks). Planeeringu elluviimisel ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Koolinoorte arhitektuurikonkurss
2017 pühendub Paidele

Neljandat korda toimuva üle-eestiline ruumiteemaline ideevõistluse
eesmärk on pakkuda põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele võimalust
iseseisvalt või õpetaja juhendamisel mõelda kaasa ja pakkuda loovaid
lahendusi meid ümbritseva (linna)ruumi kujundamiseks ja õppida
vaatama inimese elukeskkonda laiemalt.
Sel aastal anname esmakordselt õpilastele kohaspetsiifilise ülesande,
mis seob konkursi konkreetse ruumi ja kogukonnaga. Konkursialaks
on valitud Paide keskväljak ja konkurss kannab pealkirja “Minu unistuste linnaväljak”.
Konkursist ootame osa võtma kõiki 5.–12. klasside õpilasi üldharidus- ja huvikoolidest. Konkursist võib osa võtta üksi või koostöö harjutamiseks meeskonnana (kuni 3 õpilast), kas õpetaja juhendamisel või
iseseisvalt. Konkursi perioodiks on 1. september–3. november (tööde
esitamise tähtaeg). Täpsemad tingimused, juhendi tööde vormistamiseks ja abimaterjalid avaldame 10. augustil. Parimate tööde autorid
saavad vääriliselt autasustatud! Sel aastal paneb eriauhinna välja Paide
linnavalitsus.
Sel aastal korraldame õpetajatele ja juhendajatele ka konkursiteemalised töötoad, mis toimuvad 11. augustil kell 11 ja 24. augustil kell 13
Paides. Registreerimine töötubadesse nooredarhitektid.ee. Töötubade
eesmärk on tutvustada lähemalt konkursi teemat ja erinevaid häid avaliku ruumi näiteid inspireeriva arutelu taustal. Ühtlasi anname õpetajatele juhiseid konkursi läbiviimiseks koolitundides. Töötoa kestvus on
1,5 tundi.

18. augustil 2017 toimub Metsajõel puuetega inimeste ja
nende pereliikmete spordipäev algusega kell 10.00.
Buss väljub Paidest Lai 33 kell 9.00 ja Türilt
perearstikeskuse juurest ca 9.15 Omaosalus 2 eurot.
Kes tulevad oma transpordiga, omaosalust ei tasu.
Registreerida hiljemalt 14.08. oma ühingu juhtide juures
või jarvakoda@gmail.com 53 316 930.
Ootame rohket osavõttu!

Sünnipäevaüritused Paides Ajakeskus
Wittenstein/Järvamaa muuseumi eestvõttel
Rännakud „Hermann Hesse esivanemate radadel“
Arvamusfestivali ajal tutvume Paide linna looga Hessede perekonna võtmes.
11. augustil (reedel) kell 13.00 ja kell
16.00 – kogunemine Paide kohtumaja
juures (Tallinna tänav 18)
12. augustil (laupäev) kell 10.00 ja kell
14.00 – kogunemine Paide keskväljakul
kiriku esisel platsil.
Hermann Hesse loominguõhtu Ain
Lutsepaga
11. augustil kell 19.00 Paide kohtumajas
(Tallinna tänav 18) loominguõhtu. Hermann Hesse loomingut loeb näitleja Ain
Lutsepp. Muusikalised vahepalad Helen
Ott (tšello) ja Kärt Rannik (tšello). Kava
on kokku seadnud Anneli Mihkelev. Loominguõhtu on huvilistele tasuta.
Näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja
Paide“
Näitus on külastamiseks avatud 21. august – 26. September Wittensteini loomemajas (Tallinna tänav 13).
Rahvusvaheline konverents Hermann
Hesse 140 28.09.2017 Paides
Paide raekojas
Kell 10.30 – 11.00 Tervituskohv. Tutvumine näitusega „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“.
Kell 11.00 Päeva avamine.
Rännak Hermann Hesse ja Paide
Kell 11.20 – 12.40 Kultuurilooline rännak
viib huvilised Hermann Hesse perekonnaga seotud paikadesse.
Paide Kultuurikeskuses
Kell 12.45-13.00 kohvipaus
Konverents Hermann Hesse – baltisaksa
kirjanik?
Kõnejuht Anneli Mihkelev
Kell 13.00 Tervitused
Kell 13.15 –13.45 „Hermann Hesse elust
ja tegevusest“– Eve Pormeister
Kell 13.45 –14.30 „Kas ja kuidas mõjutas
kirjanik Hesse baltisaksa päritolu tema
loomingut?“ - Hans – Jürgen Schmelzer
Kell 14.30 –15.15 Lõunapaus
Kell 15.15 –15.45 „Hesse mõjud Eesti kirjanike loomingule“ – Janika Kronberg
Kell 15.45 -16.15 „Kuidas Baltimaade ajakirjandus suhtus Hesse loomingusse?“ –
Liina Lukas
Kell 16.15-16.30 Lõppsõna
Kontsert Paide Kultuurikeskuses
Kell 17.00 – 18.00 Muusikalised kirjad:
Herman Hesse kaasaegsed Venemaal ja
Eestis: Tšaikovski, Sviridov, Kreek jt. Esinevad Iris Oja (metsosopran), Kirill Ogorodnikov (kitarr).
Kultuuriloopäeva ja konverentsi korraldajad ning toetajad: Paide linnavalitsus,
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa
muuseum, Paide Kultuurikeskus, Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp,
Kohaliku Omaalgatuse Programm, Järvamaa Pärandi Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Baltisaksa Kultuuri

Näitused
Muuseumis
Laste- ja noortekultuuri aastale pühendatud näitus „Nostalgilisi mänguasju
lapsepõlvemaalt“. Külastaja saab ülevaate 20. sajandi mänguasjadest. Pane
end proovile nostalgilistes teleka- ja arvutimängudes. Näita oma osavust puldiga autode juhtimisel. Näitus jääb avatuks
kuni 1. septembrini.
Vallitornis
 Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
 Taevakorrusel avatud retrokohvik ja
ajastu näitus.
 Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla
maalinäitus „Eestimaa linnused“.
 Paide Ühisgümnaasiumi fotograafia
valikaine õpilaste näitus „Sajand hiljem“.
Näha saab fotojäädvustusi Paidest ja selle
lähiümbruskonnast. Noored fotograafid
on pildistamise juures kasutanud refotograafia ehk ülepildistamise põhimõtet.
Omanäolist fotonäitust saab külastada
kuni 1. septembrini.
Ajakeskuse külastamisvõimalus E-P kell
10.00 – 18.00.
Mäo reisiterminalis
Järvamaa muuseumi ajutine näitus „Rahakotte ajast aega“ (kuni detsember
2017)
Wittensteini loomemajas
(Tallinna tänav 13)
21. august – 22. september näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“. Külastamisvõimalus loomemaja lahtiolekuaegadel.
Arvamusfestivali retrodisko
11. augustil kell 21.00 – 02.00 Ajakeskuses Wittenstein 90ndate videodisko. Tasuta.
26. augustil Muinastulede öö retk „Pilistvere kihelkond - Imavere“. Buss võtab retkelised peale Türilt ja Paidest. Registreerimine telefonil 56682165.
Üleskutse!
Järvamaa muuseum plaanib koostada
näitust omaaegse Paide kooliõpetaja
Alice Jänese kunstitöödest. 1930. aastal
kunstikooli Pallas joonistusõpetajate kursused lõpetanu meelismotiiviks olid lilled. Palume inimestel, kelle kodudes leidub legendaarse kunstõpetaja loomingut,
sellest muuseumile teada anda telefonil
56682165. Näituse lõppedes tagastame
kunstitööd omanikele.
Retrokohvik
Ajakeskuse Wittenstein 8. korrusel on
ühe ekspositsiooni osana töötav retrokohvik, kus külastajad saavad tunda end
90ndates aastates ning menüüs on ajastule vastavad toidud ja joogid.
Retrokohvikus pakutakse seljankat, hamburgerit, jäätisekokteile, moskva saiakesi
jne, jookidest Pepsi Colat ja kokteile “Vikat”, “Kruvikeeraja” jne.
20. augustil, Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeval avatakse 90ndate aastate
väikeesemetest näitus. Selle sisustamiseks
palub Ajakeskus inimestel tuua pudeleid,
serviise, klaase, jäätisepokaale, diskokuule, vahvlimasinaid ja muid tarbeesemeid.
Esemete toomiseks võtke eelnevalt ühendust e-posti aadressil info@wittenstein.ee
või telefonil 58 50 2001.

Füüsiline aktiivsus parandab verevarustust ja aitab diabeeti ohjata!
Laupäeval, 12. augustil kell 11.00 – 20.00 Albu vallas Saku, Jõgeva ja
Järva diabeediühingute omaosalusega suveseminar.
Täiendav informatsioon ja etteregistreerimine 5557 6915.
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Arvamusfestivali kultuuriprogramm: ajarännakutest ruuminihkeni

T

änavune Arvamusfestival pakub lisaks põnevatele ja intrigeerivatele aruteludele ka mahlakat
õhtust kultuuriprogrammi, kaasates endasse kohalikud tegijad ja kontseptsioonid, kui ka esinejaid
pealinnast ja naaberriigist Venemaalt.
Üks erilisemaid sündmuseid on kindlasti ajakeskus
Wittensteini poolt korraldatud rännak Hermann Hesse
esivanemate jälgedes. Just sellel aastal tähistatakse Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Hermann Hesse 140
sünniaastapäeva. Üllatusega saame tõdeda, et rahvusvaheliselt tuntud teoste „Stepihunt“ ja „Klaaspärlimäng“
autori Hermann Hesse isapoolne suguselts pärineb Arvamusfestivali linnast Paidest.
Kadri Sireli tantsulavastus “Ruumile alistumine” Paide
Püha Risti Kirikus on intrigeeriv juba kohavaliku poolest. Lavastus võtab vaatluse alla ihuruumi ja kirikuruumi kui üksteisest irdunud territooriumid, otsides nende
ühisosa, janunedes ühtesulamise järgi.
Elo Kiiveti ruumieksperiment on juba tänaseks muutnud
Paide keskväljaku jalakäijasõbralikuks olemiskohaks
inimestele ilma autodeta. Üheks kuuks võetakse ringristmikul jalakäijatele ruumi juurde ja väljakule tuuakse
linnamööbel, murusaared, liivakattega rannavolle- ja petankiväljakud, pinksilauad, pikutamistoolid ning rohkelt
taimi.
Keskväljakul toimetab Musta Puudli poolt ellu kutsutud
festivaliklubi, kus lisaks kohvikule ja õhtustele DJ-setide-

le saab kuulda energiat täis Vene duobändi Frenetic Virtual Orchestra. Õhtutundidel on Paide Püha Risti kiriku
fassaadile projitseeritud spetsiaalselt Arvamusfestivali
jaoks loodud abstraktne visuaal, mille autoriks on disainer Carl-Robert Kagge.
Kindlasti ei tasu tähelepanuta jätta orelimuusika pooltunde Paide kirikus, millest saadud annetuste tulu läheb
kirikus oleva oreli lõpuni ehituse fondi, samuti Wabalinna majas toimuvat Vaiko Epliku soolokontserti ning
saksofonikvartett SaxEst kontserti eelmisel aastal avatud
Pärdi muusikaaias.
Täpsemalt saab festivali programmiga tutvuda www.arvamusfestival.ee/kava/ või soetada festivali ajakiri, mida
saab kohapealt.

Kultuuriprogramm:

Reede, 11. juuli:
11.00-12.30 Töötuba “Minu unistuste linnaväljak”
13.00-14.30 Rännak Hermann Hesse esivanemate jälgedes
12.00-21.00 Festivaliklubi, plaadimuusika
13.30; 15.30; 17.30 Orelimuusika pooltund Püha Risti
kirikus
16.00-17.30 Rännak Hermann Hesse esivanemate jälgedes
19.00 Pärdi muusikaaed, saksofonikvartett SaxEst
19.00 Paide kohtumaja, Hesse 140. sünniaastapäevale

pühendatud luuleõhtu
19.30 Püha Risti kirik, Trio Naturale rännak maailma
kaunite meloodiate varasalve
21.00 Ajakeskus Wittenstein, videodisko 90ndatest, sissepääs tasuta
21.30 Püha Risti kirik, tantsuetendus TBC
21.30-02.00 Festivaliklubi, pidu Disko munad, DJ’d
Aleksander Krjukov, Emil Kens, Jaanus Järving, Mark
Slavin (+mapping kiriku seinal, autor Carl-Robert Kagge)
22.00 Wabalinna maja hoov (vihma korral sees), Vaiko
Epliku soolokontsert, pilet 7/10 eur
22.00 Fuckup Nights: ebaõnnestumiste õhtu Arvamusfestivalil, ERRi ala
23.00 Paide Plaza pidu, Tigran Gevorkjan + Mattias
DJ-puldis Andres Aljaste. Pilet 5€ 18+
Laupäev, 12. juuli:
10.00-11.30 Rännak Hermann Hesse esivanemate jälgedes
13.30; 15.30; 17.30 Orelimuusika pooltund Püha Risti
kirikus
14.00-15.30 Rännak Hermann Hesse esivanemate jälgedes
21.40 Ööoode - kõik on oodatud ühisele õhtusöögile, et
enne teeleminekut (või peo algust) korraks maha istuda,
seedida kahel päeval kuuldud mõtteid ning neid teiste-

ga jagada. Võta ka omalt poolt lauale
söögipoolist kaasa.
22.00 Festivaliklubi, Club Tropicana: Frenetic Virtual Orchestra live,
DJ’d Erkin Antov, San Antonio, Madis Aesma + visuaal Carl Robert Kagge
Lilian Hiob
Arvamusfestivali kultuuriprogrammi
koordinaator

Räägime Arvamusfestivalil väikelinnadest Mõtleme koos, kuidas
Sel aastal esitati Arvamusfestivalile idee- di erinevusi. Ivar ja Reet Murel Türilt ning piiravaks teguriks peetavad nõuded võiedendada Paide ja Türi
korje kaudu kokku 275 aruteluettepane- Triinu ja Oliver Poll Paidest räägivad vad osutuda teatud tingimustel hoopis
kut, millest välja valitud ca 160 arutelu oma kogemusest ning Tallinnast ära ko- eelisteks?
koostööd
moodustavad 25 erinevat ala. Arutelude limise motiividest. Eelnimetatute mõtteid Arutelul saavad sõna nii publik kui ka kutteemad on, nagu festivalile kohane, lai,
varieerudes ühiskonnas valitsevast meelsusest ja selle aasta olulisematest ühiskondlikest muudatustest, lõpetades provotseerivate tabuteemadega. Teemad
puudutavad tervist ja heaolu, poliitikat,
majandust, turvatunnet, kultuuri jpm. Lähemalt räägiks aga hoopis väikelinna elu
puudutavatest aruteludest.
Festivali Ääreala programmis leiab 12.
augustil sel teemal käsitlemist kaks arutelu: „Miks on väikelinnas hea?“ ja „Väike
vana linn – kas kõdu- või kodurajoon?“.
Esimesel arutelul analüüsitakse väikelinna eeliseid võrreldes eluga maal ning
suuremates linnades. Sõna saavad inimesed, kes oma isikliku elu valikud on
langetanud just väikelinna kasuks, olles
samas elanud ja töötanud varasemalt ka
suuremates linnades. Teemat modereerib
Martin Bristol, kes samas Esna ja Viljandi
elaniku ning väikeettevõtjana tunneb hästi
väikse koha ettevõtte turundamise teemat
ning väikelinna elu ja „maale elama“ tren-

täiendab Andry Krass.
Teise arutelu fookus keskendub vanalinna atraktiivsemaks muutmise võimalustele. Üldjuhul oleme ühisel arvamusel,
et vana on väärtuslik ning vajab kaitset.
Samas küsimusele, kuidas säilimine ja paralleelselt toimuv areng saavutada, võime
vastata väga erinevalt. Neid erinevaid visioone ja arvamusi üritame arutelu käigus
kõrvutada ning leida lahendusi vanalinna
võlude ärakasutamiseks nii elu- kui ettevõtluskeskkonnana aga ka avaliku ruumina. Üldine tendents on selles suunas, et
väikeste vanade linnade kesklinnad tühjenevad ja suvituslinnad elavnevad vaid
suveperioodiks. Kui püsielanikke on vähe,
jääb tühjaks palju maju, mis lagunevad ja
vähendavad linna atraktiivsust. Arutelu
käigus soovime hääbuva kõdulinna vaate
pöörata meeldiva kodupiirkonna suunas.
Kuna mitme väikelinna ajaloolised tuumikud on riikliku kaitse all, saavad olulise
osa teemakäsitlusest muinsuskaitselised
tingimused. Kas tüüpilise arusaama järgi

sutud kõnelejad, kelle hulgas on nii avaliku sektori esindajad kui ka eraettevõtjad.
Valga linna ambitsioonikatest plaanidest
ning kitsaskohtadest räägib linnaarhitekt
Jiri Tintera. Kohaliku omavalitsuse vaadet
täiendavad eraettevõtjad Tiia Tamberg ja
Enn Laansoo, kellest esimene kolis oma
pulmakorraldusega tegeleva ettevõtte hiljuti Paidesse vanalinna serva ning Enn
Laansoo omab kinnisvara arenduskogemust Viljandi vanalinna kaitsevööndis.
Sealjuures on Viljandis Jakobsoni tänavas asuv maja teadlikult taastatud just
ajaloolisi väärtusi silmas pidades ilma, et
Muinsuskaitseamet seda otseselt nõudnud oleks. Riigi seisukohti esindab arutelul Muinsuskaitseameti peadirektor Siim
Raie.
Olete väga oodatud kohaliku elu teemadel
kaasa rääkima ja kuulama!
Karen Klandorf
Muinsuskaitseameti Järva maakonna
vaneminspektor

1 Ääreala

Järvamaa Arenduskeskus on tänavusel Arvamusfestivalil esmakordselt
väljas enda poolt välja pakutud aruteluga „Kaks linna, üks maakonnakeskus“.
Tegemist on Paide ja Türi linna arengut puudutava teemaga, et vahetada mõtteid kahe linna koostöö tõhustamiseks erinevates valdkondades.
Sest mida rohkem naaberlinnad koostööd teevad, seda hoogsam on
ka Järvamaa areng tervikuna. Järvamaa Arenduskeskus tegeleb kõigi
sektoritega ja maakonna tasakaalustatud areng on meie organisatsiooni
tegevuse üks põhieesmärke.
Arutelu “Kaks linna, üks maakonnakeksus“ rõhuasetus on sellel, kas ja
kuidas käsitleda kahte linna – Paidet ja Türi –
 ühtse maakonnakeskusena ja mida see sisuliselt tähendab nii omavalitsuste juhtimisele kui
piirkonna kõigile elanikele?
Arutelu toimub 12. augustil kell 16.00 – 17.30 Arvamusfestivali Äärealal Wabalinna maja kõrval Paides, Tallinna tn 9.
Arutelu fookus on suunatud maakonna kahe linna arengutele ja koostööle. Loodame jõuda selgusele, millised märksõnad iseloomustavad
naaberlinnade koostööd ja milliseid koostöövaldkondi saaks arendada.
Paide ja Türi vahel peab toimuma sisuline ja tulevikku suunatud koostöö. Arutelu eesmärk on senisest paremini teadvustada naaberlinnade
koostoimimist ühtse maakonnakeskusena. Sest praegu kavandavad Paide ja Türi teenuseid oma elanikele pigem eraldi kui koos, kuigi Järvamaa on täpselt nii suur, et seda tasuks paljudes aspektides vaadelda ühe

Ekpress Meedia ala: Delfi, Eesti Ekspress,
13 Eesti Päevaleht, Maaleht

2 R Müürilehe ja Vikerkaare ala

14 R Isamaa ja Res Publica Liidu ala

2 L Õhtulehe ala
3 Energiapöördeala

14 L Reformierakonna ala

4 Hariduse ala

15 R Keskerakonna ala

5 Lastearutelude ala

15 L Sotsiaaldemokraatliku erakonna ala

6 6A Noorteala

16 R Eesti Vabaerakonna ala

7 Avastuste ala

16 L Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ala

8 Kaasava ühiskonna ala

17 Tööõnne ala

9 ERR ala

18 Tervise ala

10 Osalusdemokraatia ala

19 Euroopa ala

11 Teadusala

Eesti Meedia ala:
20 BNS, Kuku raadio ja Postimees

12 Eelarvamuste ala

1 Paide Plaza
Türi Pritsumeeste grill &

2 Bbqservice

3 Vao pagulaskeskus
4 Vegan Inspiratsioon
5 Siidrimaja
6 Crasta Catering
7 Põhjaka
8 Vanalinna kohvik
9 Hindreku talu ja peomaja
10 Paide Pizza kiosk
11 Kiriku kohvik
12 Nobe Kohvikäru

13 Hungry Karl Food Truck

25 KOHV1K

14 Sushimon

26 Anna Edasi Kohvik

15 Veg Machine
16 Skuup
17 Reval Kondiitri müügipaviljon
18 Reval Gelato käsitööjäätis
19 Väike võileivatuba
20 Kodukohvik Randolfi juures
21 BNS Südamekohvik
22 Wabalinna maja
23 ÖKU Food Truck
Kohvik

24 “Amps, lonks ja õlekõrs”

Ajakeskus Wittenstein

27 “Ajastute köök”

28 Kultuurimaja memmed/
Lions-klubi

29 Jäämari käsitööpulgajäätiste
kohvik

30 Kallisaba Paanikaosakond
31 Treegeri kohvik
32 Kohvik 33
33 Veskinurga kodukohvik
34 Kreisi Trahter
35 Pubi Nii ja Naa
36 PISI Kohvimaja

toimepiirkonnana. Ka ressursse tuleks planeerida
koos ja leida ühiselt praktiline koostöömudel.
Järvamaal pole kahe linna läheduse tõttu välja kujunenud ühte tugevat keskust. Seetõttu usume, et
riigireformi ja haldusreformi tõttu tuleb see teema
just praegu lauale tõsta ja leida koos praktilised
sammud, et inimestel oleks ka lähitulevikus Järvamaal tööd ja nad oleksid siin õnnelikud.
Arutelu juhib Eesti Rahvusringhäälingu Kesk-Eesti korrespondent Olev Kenk, oma mõtteid on lubanud tulla jagama Paide linnapea Siret Pihelgas,
Väätsa Põhikooli direktor Margo Sootla, eksperdina Tallinna Ülikooli professor Sulev Lääne. Oleme palunud kaasa mõtlema ja rääkima erinevate
eluvaldkondade inimesi, kes soovivad jagada oma
ideid ja arvamusi. Tule sinagi, sest iga väljaöeldud
mõte väärib vähemalt ärakuulamist.
Suhtume arutelusse eelarvamustevabalt ja keskendume eelkõige Järvamaa elanike vajadustele. Sest
Arvamusfestival on koht, kus igaüks saab välja öelda oma arvamuse ilma et seda keegi kritiseeriks.
Järvamaa Arenduskeskuse tahab selle arutelu tulemusel välja jõuda konkreetsete tegevuste või koostöömudeliteni kuidas kaks naaberlinna toimiksid
ühe terviku ja ühtse arengukoridorina. Arenduskeskus tahab seejuures olla hea partner, et tulevikku suunatud mõtteid aidata realiseerida.
Katrin Puusepp
SA Järvamaa Arenduskeskus
juhatuse liige
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11.08 kl 18 Pärdi muusikaaia kontsert saksofonikvartett SaxEst, Kitsal tänaval, vihma
korral kultuurikeskuses. Tasuta!
10.08 kl 19 Suveõhtu kontsert „Laulan üle
merede“ kammersaalis.
Grete Oolberg (sopran), Karl Tipp (saksofon), Kaur Pennert (klaver)
Kaunimad palad R. Schumanni, P. Tšaikovski, O. Ehala, T. Kõrvitsa, F. Chopini, G.
Puccini jt sulest
11.08 kl 19.30 Trio Naturale „Kauneid meloodiaid maailmamuusika varasalvest“
Paide Püha Risti kirikus. Ants Nuut – tromboon/vokaal, Allan Jakobi - akordion, Teet
Veskus - kitarr, vokaal. Piletid 8/10€
11.-12.08 Arvamusfestival
19.08 kl 10-16 Augustilaat kultuurikeskuse parklas
20.08 kl 13 Taasiseseisvumispäev kontsert
Pärdi muusikaaias, esineb Birgit akustilise
trioga. Birgit Sarrap – vokaal, Charles Aaron
Zobel – klahvpillid, Peter Põder – kitarrid.
Tasuta!
31.08 kl 17 Näituse „Inimsuitsupääsuke“
avamine
02.09 kl 10-02 Suur Sünnipäevapidu, pidu
maja ees ja sees, parklas, pargis, spordihallis. Paide Kultuurikeskuse 30-nda juubelihooaja avalöök! Kesk-Eesti TRE raadio 24
sünnipäev. Huviringide ja külaliste etteasted – kohal RO Estonia, Eesti Kontsert,
Rakvere Teater, Ugala Teater jne, sooduspakkumised, õnneloos, näitused, suur lasteala ja laat.
Võistlused, tsikliparaad, rammumeeste
võistlus Kesk-Eesti Vägilane.
Õhtul pidu E-Piim spordihallis, peaesineja

Saragossa Band. Piletid müügil Piletilevis.
03.09 kl 14 Pärdi Pidunädala kontsert
Paide Püha Risti kirikus.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor,
Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu
Kaljuste. Kavas Arvo Pärdi teosed Collage
B-A-C-H, Cantus in Memoriam Benjamin
Britten, Summa ja Adam’s Lament ning
Pärt Uusberg’i - Armastuse ülemlaul. Piletid 12,90/15,90€
17.09 kl 17 Voldemar Kuslapi juubelikontsert „Siin on see laul“ suures saalis
20.09 kl 19 Endla Teater „Valged heteromehed“ suures saalis. Pilet 13/15€
28.09 kl 10.30-17.30 Hermann Hesse 140
Paide raekojas ja kultuurikeskuses. Rännak
- konverents - kontsert
29.09 kl 19 Rakvere Teater „Küllus“ suures
saalis pilet 13/15€
Kinokava jälgi www.paidekultuurikeskus.ee
ja Paide Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€,
prillid 1€
Näitused
kuni 30.08 Tiiu Saaristi loodusfoto näitus
„Märgatud hetk“
31.08-30.09 17 Näitus „Inimsuitsupääsuke“
www.paidekuurikeskus.ee
Paide kultuurikeskuses müügil Piletimaailma ja Piletilevi piletid ja kinkekaardid.
Kassa tel 3849137. Kuni 20.08 kassa avatud
tund enne tasulisi üritusi.
Alates 21.08 kassa avatud E-R 11-19,
muudel aegadel tund enne üritust.
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SUVE LÕPETAB TÕELISELT SUUR PIDU!
SÜNNIPÄEVAD

Juba Mati Nuude laulis: „Põhjuseta iial...“
Põhjuseks on seekord kolm sünnipäeva:
Kohalikul (Kuma/ Kesk-Eesti Tre) raadiol 24
Kultuurikeskusel 30 (ümmargune!)
Uuest aastast hiigelsuureks paisuval Paide linnal 726

PÄEVAL KULTUURIKESKUSE JUURES
KULTUURIKESKUSE AVALÖÖK

Traditsiooniliselt on suurel välilaval askeldamas Paide Kultuurikeskuse
omad tegijad ning väärikad külalised Eesti Kontserdist, Rahvusooperist Estonia ja Rakvere Teatrist. Suur laat.

RAMMUMEESTE VÕISTLUS – Eesti või Soome...või hoopis Läti?

Tegemist on väga tõsise spordivõistlusega, kuhu on lubanud tulla nii
Eesti meister Marko Remlik kui ka Eesti taustaga Soome meister Gunnar Gimbutas. Võib juhtuda aga, et mõlemad jäävad võidust ilma, sest
kardetud kuulsusega mehi on tulemas ka Lätist.
Võistlus algab kell 13 õues, aga kõige atraktiivsem lõpuala toimub juba
spordihallis. Ühel jõumeeste traditsioonilisel alal saavad ka pealtvaatajad oma võimeid proovida.

MÄNGUD-VÕISTLUSED

Vana hea Kuma raadio sünnipäevade traditsioon näeb ette, et kellelgi
ei tohi päeva jooksul igav hakata ning alati on rohkelt võimalusi mugavast pealtvaatajarollist loobuda ja ise võistlustulle asuda. Oled tugev
peastarvutamises, jalgrattasõidus või lubab muskliramm Paide-Türi
kaabliveol end maksma panna – tegevust jagub kõigile nagu ka auhindu.
Valimisaastale kohaselt näitavad oma suve jooksul omandatud füüsilist vormi tuntud poliitikud. Kaks aastat tagasi nägime ära meeleoluka
triatlonisprindi ning möödunud aastal tehti läbi atraktiivne tuletõrjevõistlus. Milline mitmevõistlus seekord tuleb, seda näeb juba kohapeal.

ÕHTUL PAIDE E-PIIMA SPORDIHALLIS
RAHVAPIDU NAGU OKTOBERFESTIL!
Saragossa Band Münchenist + Rahvabänd 2017 Sinu Naine + Merlyn
Uusküla nii uute kui Nexuse-aegsete hittidega = 5 tundi totaalset pidu
elava muusikaga, millele järgneb öine retrodisko suurimate hittidega
läbi aastakümnete suurtel videoekraanidel.
Seekord jääb nukrutsemine ja maailmavalu mingit teist aega ja kohta
ootama. 1980-ndatel nagu käisest edetabelitesse hitte puistanud Saragossa Band (meenutagem – „Agadou“, „Big Bamboo“, „Zabadak“,
„Rasta Man“ jne) on salvestanud plaatidele sadu laule, mille hulgast ei
leia ainsatki kurba lugu.
Värska pullimehed ansamblist Sinu Naine aga suutsid telekonkursil
„Rahvabänd 2017“ oma laheda huumoriga võluda nii žürii kui ka publiku jätmata konkurentidele vähimatki võimalust.
Kolmas esineja Merlyn Uusküla kerkis esile kunagise kultusbändi
Nexus lauljana, kuid tema hetkel kuulsaim hitt „Raju reede“ on pärit
hoopis aastatagusest mängufilmist „Päevad, mis ajasid segadusse“. Just
selle laulu seto-versioon mängis olulist osa ka Sinu Naise telekonkursivõidus ning nüüd on võimalik mõlemat varianti kuulda samal laval.
Kas kuulsat laulu ka koos esitatakse? Mine tea.
Pidu on pikk! Retrohitid ja rammumeeste võistluse eriliselt vaatemänguline finaalala vallutavad peosaali juba kell 15 ning möllu pikkade
laudade taga ja tantsupõrandal jätkub kella 3-ni öösel.
Kui Suure Sünnipäeva rahvapidu võrrelda Münchenist pärit Saragossa
Bandile nii tuttava Oktoberfestiga, siis üks erinevus siiski on – õlu on
meie peol kohe mitu korda odavam. Aga vaevalt see kedagi väga kurvastab.

PILETID

Pika peo piletid on saadaval Piletilevis ja paljude toetajate juures Paides
ja Türil. Mõistlik on pääse muretseda varakult, sest praegu saab Paide E-Piima Spordihallis kokku 12 tundi kestvale õhtusele-öisele peole
pileti 15 euroga, vahetult enne Suurt Sünnipäeva läheb see kindlasti
kallimaks.
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Uued Töötukassa teenused töötavatele inimestele
ja tööandjatele
Alates 1. maist alustas töötukassa töötust ennetavate
teenuste pakkumisega. Uued teenused on mõeldud
töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel
või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise
tõttu. Samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike
oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning
ümberkorralduste läbiviimisel.
Uued tööturuteenused
Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule, kes asub tasuta õppekohal
omandama kutseharidust, rakenduskõrgharidust
või bakalaureuseõppe õppekavadel kõrgharidust.
Toetus on mõeldud inimestele, kellel puuduliku või
vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline
leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Tasemeõppes osalemise toetust saavad taotleda

töötajad, kes vastavad vähemalt ühele järgmistest
tingimustest: eri- või kutsealane haridus puudub
ning põhi- või üldkeskhariduse omandamisest või
katkestamisest on möödunud vähemalt viis aastat või on eri- või kutsealase hariduse omandanud
enam kui 15 aastat tagasi või ei saa tervise tõttu oma
senisel töökohal jätkata. Kes ei saa tervise tõttu oma
senist tööd jätkata või tööd leida, võivad õppima
asuda õppekaval, mis nende töötamist toetab.
Tööturukoolitus koolituskaardiga töötusriskis olevatele töötajatele vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga, kes töötab töölepingu alusel või avalikus teenistuses ja on eelmise kolme aasta jooksul
vähemalt 12 kuud töötanud. Koolitusel saab osaleda
järgmisetel tingimustel: te ei saa tervise tõttu oma
senisel töökohal jätkata või teie keskmine sissetulek
kuus oli alla 731€ (bruto). Samas olete vanem kui

50-aastane või teil ei ole eri- või kutsealast haridust
või teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks
ebapiisav. Koolitusvaldkonnad: kes ei saa tervise
tõttu oma senisel töökohal jätkata, saavad osaleda
koolitustel, mis toetavad nende töötamist; kelle eesti
keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav, saavad
osaleda eesti keele koolitustel; kes on üle 50-aastased
või kellel puudub eri- või kutsealane haridus, saavad
koolituskaardi alusel informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna koolitusi, samuti
OSKA uuringute kohaselt kasvava tööjõuvajadusega
põhikutsealadele.
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus eelnevalt töötukassa poolt korraldatud tööturukoolituse
või koolitustoetusel toimunud koolituse läbinud
töötajatele. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi

kulu ja riigilõiv hüvitatakse, kui olete sooritanud
eksami pärast 01.05.2017 ja eelneva koolituse lõpetamisest ei ole möödunud kolm aastat.
Koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja
oskuste arendamiseks nende tööle asumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses.
Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline
isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.
Lisainfo: Eesti Töötukassa Järvamaa osakond, tel:
385 9160, e-post: jarva@tootukassa.ee
Eha Tasang
Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja

Paide eakate päevakeskus

Coolbeti Suvevolle 2017 kokkuvõte

avas 1.augustil, pärast suvepuhkust taas uksed.
Tegevusplaaniga saab tutvuda Facebookis, kodulehel pstk.ee, tel 53404750 või kohapeal Lai
tn. 33.
Eelmise hooaja lõpust on tore meenutada Järvamaa eakate kokkutulekut Viisu kaunis pargis,
kus veetsime toreda, päikselise pidupäeva. Seal
astus üles ka meie ansambel „Leelo“ ja allakirjutanu viis läbi koos „Mamma mia!“ valikrühmaga
diskorütmis ergutusvõimlemise publikule, millest üllatusliku entusiasmiga osa võeti.
Oskasime valida jaheda suve ühe ilusa, päikseküllase päeva ka Haapsalu reisiks. Teel sinna oli
võimalus tutvuda Rapla kauni kirikuga ja Koluvere lossipargiga. Giiditeadmisi neis paigus jagas
Ene Tappo. Haapsalu vanas raudteejaamas ootas
meid giidina Tiiu Kammiste (end. Vesmes)– pärit Paidest. Hea jutuvestja ja Haapsalu põhjaliku tundjana võttis ta meie 50-liikmelise grupi
pooleks päevaks oma haardesse ja imeilus kuurortlinn sai tükk maad selgemaks. Jalutuskäik
rannapromenaadil imeliste vaadetega ja edasine kulgemine vanalinnas viis meid Epp-Maria
Kokamägi kunstikauplusse, Evald Okase muuseumi, teistesse toredatesse kunsti- ja käsitööpoodidesse. Tagasiteel põikasime korraks Rapla
raamatukokku, et vaadata üle Andres Ehinile
pühendatud pinkide kobar, kus istudes hakkab
pink vanameistri häälega tema luuletusi lugema.
Meie ansamblil „Leelo“ oli tore tähtpäev – sai
täis 20 aastat laulmist meie päevakeskuses! Praeguses koosseisus on 9 lauljat: Salme Rubis, Heljo
Tuiken, Helgi Nõmmik, Milvi Alev, Ellen Poolakese, Anne Raiski, Aino Belova, Maie Nikkolo
ja Leili Vatsel, neist kaks on vahetunud viimasel
hooajal. Kokku nüüdse koosseisuga on lauljaid
olnud 26 ning selgeks on õpitud 177 laulu. Aluse
ansamblile pani Paide Kultuurimaja kauaaegne
dirigent Leida Volk. Praegu juhendab „Leelot“
Paide Muusikakooli akordioniõpetaja Sirje
Unga. Tore oli näha taaskohtumist ühe varasema juhendaja Ulvi Eskoga. Ansambel on käinud

Kaks kuud peetud suvevolle
tõmbas 25 juulil otsad kokku.
Ilmataat kinkis meile mõnusad
suveõhtud ning võistlejad said
võistlust nautida. Kokku osales
kaheksandal etapil 26 meest ja
13 naist.
Meesteturniiri võitsid väga pingelises finaalis pisikese eduga
Veiko Tihemets, Mihkel Jago
ja Indrek Tamberg. Tugeva teise koha võtsid endale German
Tepner, Ilmar Mõttus, Viktor Karakulov. Ka teine kohamäng oli väga pingeline, mõne
punktiga olid paremad Margus
Tepner, Viljo Jüristo ja Kalev
Orgvee. Neljanda kohaga pidid
leppima Kristofer Virkoja, Mikk
Kallakmaa, Uku Lattik ja Taivo
Kivimäe.
Naistel toimus tõeline lahing.
Neljanda koha võtsid endale
Elizabet Lindjärv, Melani Adrat
ja Caroline Koit, kuid esimest
kuni kolmandat kohta lahutasid
vaid mõned geimipunktid. Nii
oli õnne seekord rohkem Gertrud Alatarel, Maie Bernhardil ja
Elizabeth Kattail, teisele kohale
tulid Irene Virkoja, Karin Lassi,
Marili Orro. III koha viisid koju
Terje Kespre, Marielle Kleemeier, Nele Mangmann ja Stella
Viktoria Siider.
Enne viimast etappi jahtisid
naistest võidukarikat viis võistlejat. 82 punkti oli Irene Virkojal
ja Elizabeth Lindjärvel ning 80
punkti Gertrud Alatarel, Stella
Victoria Siidril ja Nele Mangmanil. Kõige vähem vedas see-

esinemas eakate festivalidel Tallinnas, maakondlikel kokkutulekutel, on esinetud Helsinkis,
Haminas ja paljudes kohtades Paides meie päevakeskusest rääkimata! Solistina on ansamblit
täiendanud juba mitmeid aastaid Konstantin
Belov. Sellest ja veel paljustki „Leelo“ tegevusest saime teada meenutustest, mille oli kokku
pannud Aino Belova. Soovime „Leelole“ indu ja
jätkuvat laululusti!
Ilusa punkti hooajale saime Nõgese käsitöötalus, kus meid ilusas päiksepaistes võtsid vastu
pererahvas Piret (pildil) ja Allan Kreitsman.
Silmailu oli palju – pererahva töökuse ja loovuse tulemuseks on kaunis kodu, Pireti imelised
tekstiilimaalingute ja tikanditega linased pluusid, seelikud, kleidid, millest oleks kõiki tahtnud
kaasa haarata, nii mõnigi Allani puutöö võttis
ahhetama ja väiksemaid ehteid ja meeneid rändas meie kottidesse küll. Ega`s siis kostitamatagi
jäetud – meie silme all sai leivategu valmis, mis
ülihää maitses - eriti veel koduveiniga, taimetee
ja kohv loomulikult juurde. Sõit sai teoks tänu
meie tublile võimlejale, Pireti emale Veera Paavole (pildil), kelle jutud tütre pere tegemistest
äratasid huvi. Oleme tänulikud toreda päeva eest
ja loodame veel kohtuda!
Uute kohtumisteni uuel hooajal!
Tegevusjuhendaja Maimu Lomp

Paide linnastaadionil
11.08. kl 19:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans
13.08. kl 17:00 III.E liiga: Paide LM III - FCI Tallinn III		
20.08. kl 19:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Vändra JK Vaprus
21.08. kl 18:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - FCI Tallinn
25.08. kl 18:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka
08.09. kl 17:30 III.E liiga: Paide LM III - Ambla Vallameeskond
10.09. kl 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - JK Tallinna Kalev U21
13.09. kl 17:45 III.E liiga: Paide LM III - Kuusalu JK Rada
14.09. kl 17:45 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - JK Sillamäe Kalev U21
16.09. kl 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora
23.09. kl 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik
24.09. kl 11:00 VIII Türi-Paide Sügistriatlon
24.09. kl 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Raasiku FC Joker
Paide linna kunstmurustaadion
12.08. kl 15:00 U12 IV alagrupp: FC Paide(06) - Saku Sporting(06)
19.08. kl 13:00 U13 B alagrupp: Paide LM(05) - Viljandi JK Tulevik I(05)
24.08. kl 10:00 Vanglateenistuse jalgpalli MV

kord Elizabethil, kes siiani oli
juhtinud Paide edetabelit ning
ka üleeestilist edetabelit, sest
viimasel etapil saavutatud neljanda kohaga jäi ta esikolmikust
välja. Nukrust hinges ja pisaraid
oli näha Stella Victoria näos, kes
noorima võistlejana oli kõikidel
etappidel andnud endast parima, aga pidi siiski loovutama
kolmanda koha treeningkaaslasele Nelele, kellega tal oli võrdselt 90 punkti, kes aga 7. etapil
oli temast paremal kohal. Naisteturniiri võitjaks osutus Gertrud Alatare 94 punktiga. II koha
saaavutas Irene Virkoja.
Meestel niisugust tihedat rebimist ei olnud - kolm võistlejat
olid ennast teistest pisut kindlamalt eest ära rebinud ja jagasid
omavahel võidukarikad. 102
punkti teenis Järvamaa Võrkpalliklubi eestvedaja Veiko Tihemets ja viis koju võidukarika.
88 punkti ja kindla teise kohaga
läks koju Margus Tepner ja kol-

26.08. kl 15:00 U12 IV alagrupp: FC Paide(06) - Tallinna FC Flora Rohevalged(06)
27.08. kl 14:00 III.E liiga: JK Väätsa Vald - Tallinna JK Augur
01.09. kl 18:00 U15 Esiliiga: Paide LM(03) - Viljandi JK Tulevik(03)
02.09. kl 11:00 U17 Esiliiga: Paide LM(01) - Tallinna JK Legion(01)
02.09. kl 13:00 U13 B alagrupp: Paide LM(05) - Harju JK Must(05)
09.09. kl 12:30 U13 B alagrupp: Paide LM(05) - Pärnu Kalev SK(05)
09.09. kl 14:00 III.E liiga: JK Väätsa Vald - Lasnamäe FC Ajax II
15.09. kl 18:00 U15 Esiliiga: Paide LM(03) - Tallinna JK Legion(03)
19.09. kl 10:00 Järvamaa koolide 10.-12.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
21.09. kl 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
22.09. kl 18:00 U15 Esiliiga: Paide LM(03) - Nõmme Kalju FC(03)
23.09. kl 12:00 U13 B alagrupp: Paide LM(05) - Nõmme Kalju FC II(05)
23.09. kl 14:00 III.E liiga: JK Väätsa Vald - JK Loo
Paide Gümnaasiumi staadion
26.08. kl 12:00 Liikumispäev sportmängudega
16.09. kl 11:00 Järva 9. suvemängud
E-Piim Spordihall
02.09. kl 15:00 Suur sünnipäevapidu
Paide linna matkarada
14.09. kl 17:30 Liikumispäev ratastel
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

mas koht kuulus noorele Sten
Perillusele 76 punktiga.
Kokku võttis osa 49 mees- ja
20 naisvõistlejat. Väga hea meel
on peakorraldajana selle üle,
et esimest korda seitsme aasta
jooksul tuli randa niipalju naisi, et igal etapil sai õrnem pool
oma turniiri korraldada. Kõige
rohkemaarvulisem oli esimene
etapp, kus võistlustulle läks 47
võistlejat.
Tänan toetajaid, Järvamaa
Spordiliit, OÜ Veltsi Reisid, Paide linn ja Eesti Võrkpalli Liit,
Eesti Kultuurkapitali Järvamaa
ekspertgrupp, ning soovin teile
mõnusat suve! Ootan kõiki Paide randa jälle 20. augustil, kus
toimub Järvamaa rannavolle
MV segapaaridele. Foto: erakogu
Piret Reinfeld
Paide Võrkpalliklubi
Juhatuse esimees

Elamusõhtu Roosna-Alliku mõisas 10. september
2017 kell 19.00 Põhjust on tulla pere ja sõpradega
kaunisse Roosna-Alliku mõisa nautima sajanditetagust
võluvat muusikamaailma. Külla tuleb Kiili vanamuusikaansambel Heili Meibaumi juhendamisel. Koostöös säravate solistidega - Karis Trass (mezzosopran),
Tõnis Kaumann (bariton) , José Antonio Page Ramirez
(trompet) viiakse kuulajad ajarännakule 13-17. sajandi
Euroopa maadesse - palverändurite radadele, kuninglikesse õukondadesse, armunute unelmaisse.
Kaunis mõis ja kaunis muusika – luba endale ja oma
lähedastele meeldejääv elamus!
TASUTA Info: Riina@roosnaallikumois.ee
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Õnnitleme suve sünnipäevalapsi!
Juuli
Lidia Saulep		
Aleksandra Arula		
Veera Alas		
Salma Žuravskaja		
Nataliia Beloglazova
Milde Pall		
Ellen Markson		
Helje Tamme		
Nadezhda Kvashina
Ethel Aesma		
Õie Roman		
Luule Mäsak		
Lembit Veeber		
Lidia Mõtsla		
Erna Sillaots		
Helmi Eesalu		
Ilse Taluste		
Luule Veermäe		
Viivi Köhler		
Meedi Tammest		
Selma Vürmer		
Leida Noorlind		
Helgi Ilves		
Luise Meister		
Malle Lemming		
Milvi-Renate Õigus
Milvi Miitoja		
Asta Laineste		

99
94
94
93
92
90
90
90
89
89
88
88
88
88
88
87
87
87
87
86
85
85
84
84
84
83
83
83

Taimi Graubner		
83
Aleksander Graubner
83
Koidula Siimso		
82
Maret Peterson		
82
Õie Kaalma		
82
Mare Niinesalu		
81
Anne Raigo		
81
Laine Onna		
81
Hilma Toom		
81
Lauri Sarap		
81
Lembit Rämmel		
81
Õie Seepter		
80
Hille Sokk		
80
Helju Niglas		
80
Evi Uulmann		
80
Eevi Peil			80
Juta Kirss		
80
Maie Koort		
80
Vilve Arusaar		
79
Valentina Jakovleva
79
Made Schilf		
79
Ella-Linda Borkvel 79
Aime Käi		
79
Arne Linkolm		
79
Tiiu Lepiste		
78
Rein Paidla		
78
Mati Murikse		
78
Kaja Last		
78
Elvi Roots		
78

August Uusme		
Milvi Õlge		
Maido Lipberg		
Enno Palumets		
Mare Veermaa		
Anu Post 		
Malle Valdmann		
Hilja Raava		
Aino Ekštein		
Evald Martsepp		
Hilda Aolaid		
Aime Allorg		
Anne Mikone		
Marta Raasik		
Margit Asmer		
Maria Štröm		
Elvi Undrits		
Jaan Vesker		
Viivi Klis		
75
Linda Voit		
Aime Rooba		
Galina Ivanova		
Mare Reino-Alberi
Peeter Rang		
Inge Kõiv		
August
Astra Kleius		
Vilma Künnapuu		

77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
96
96

Aino Viirlaid		
96
Helga Mäematt		
95
Lidia Sirotina		
94
Aino Helene Albri 92
Valve Treufeldt		
91
Leida Laikoja		
91
Linda Kleius		
91
Linda Rao		
90
Alma Kommedant 90
Erik Rannik		
90
Helmi Kaasa		
89
Ilse Karsanov		
89
Niina Arula 		
89
Lella Jõe			88
Eleonora Kasak		
88
Meeri Adamson		
88
Õie Tammest		
88
Helgi Siirus		
87
Harald Kärpuk		
87
Erich Kasela		
87
Vaike Tulev		
87
Milvi Lembe		
87
Heino Rääk		
87
Zoja Buravtsova		
86
Richard Teral		
86
Endel Deede		
86
Karin Lindjärv		
86
Helvi Jänes		
85
Milvi Lieberg		
84
Laine-Marianne Salk
84

Liivia Krass		
84
Virve Vällmann		
84
Asta Lanno		
84
Ilse Birk			84
Erna Trommel		
84
Vaike Taalimäe		
83
Helja Mardo		
83
Vambola Brenner		
82
Kalju Männik		
81
Ants Kulmet		
81
Linda Abner		
81
Ivar Clausen		
81
Fridrikh Veys		
81
Ivan Gantšenko		
81
Niina Dokina		
80
Aime Lieberg		
80
Nadežda Vaher		
80
Maret Luisk		
80
Maive Kiple		
80
Ulve Kärt		
80
Avo Põldma		
79
Rein Lööper		
79
Valentina Šubina		
79
Tiiu Võsa		
79
Arvi Hints		
79
Ilona-Illi Harrik		
78
Rein Rebas		
78
Urve Urb		
78
Esta Intelmann		
78
Maie Seepter		
78

Ludmilla Dietz		
78
Maret Gildemann		
78
Toomas Kiiver		
78
Aime Pettai		
78
Margus Avent		
77
Uno Piibeleht		
77
Rein Tolsting		
77
Silvi Männik		
77
Anatoli Konjarov		
77
Rahuleid Välling		
77
Ivan Peuša		
76
Ilme Kört		
76
Õie Luts			76
Lehte Pajoma		
76
Reet Tammsaar		
75
Ellen Petrov		
75
Harri Tischler		
75
Siiri Runnel		
75
Malle Luht		
75
Pansionaat Paide
õnnitleb!
Ethel Aesma		
Eda Milistver		
Milvi Grossmann 87
Heino Rääk		
Vaike Telling		
Jüri Kuusmann		
Siiri Runnel		

89
73
87
84
84
75

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Remi Laagemann		
Lennart Aasma		
Hanna Mäepalu		
Gregor Kivimäe		
Oscar Paul Mathis Tollari
Agnetha-Brigit Evardi
Lauri Jaska		
Kenert Karus		
Brenan Zarovski		

26.05.2017
28.05.2017
03.06.2017
03.06.2017
04.06.2017
17.06.2017
02.07.2017
04.07.2017
06.07.2017

www.emso.ee  FB/cjamcellofest  www.c-j.am

Üldehitus, katused,
fassaadid ja viimistlustööd.

53 529 476

email: mehitus@gmail.com

Korstnapühkijapottsepp

tuleb 7 päeva nädalas.
Telefon 552 8512.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

16.08
kl 12
Türi Kultuurikeskuse väikeses saalis
C-JAM CELLOFEST 2017 avamine
kl 13–17
ansamblikonkurss
kultuurikeskuse väikeses saalis
kl 18
ansamblikonkursi laureaatide
avalik kontsert ja autasustamine
Piletid 5/8 €

19.08 kl 17
Väätsa mõis
C-JAMi IV SUVEKOOLI
MÕISAKONTSERT
esinevad suvekooli solistid,
ansamblid, õpetajad ja C-JAM
Piletid 5/8 €
20.08 kl 15
Türi Kultuurikeskuses
C-JAM
CELLOFEST 2017
LÕPPKONTSERT
C-JAM,
suvekooli ansamblid,
orkester ja bänd
Priit Sootla (klahvpillid),
Indrek Mällo (bass) ja
Margus Tammemägi
(löökpillid)
Piletid 5/8 €

16.–20.08 C-JAMi IV SUVEKOOL
16.08 kl 19.30
suvekooli workshop
„Tšello tarvikud ja
kõikvõimalikud vidinad“
ülevaade tšellole
vajalikest lisatarvikutest
ja pakenditel olevatest
märgistustest
Egmont Välja (Keila MK)
16.08 kl 20
Tori mõis
TŠELLO VEINIKASTMES
JAAN PEHK (kitarr, vokaal)
ja LAURI SÕÕRO (tšello)
Pilet 20 €, hinnas sisalduvad
suupisted ja vein

17.08 kl 20
Metsajõe Puhkemaja
TŠELLO
FOLGIKASTMES
UNTSAKAD JA C-JAM
rõõmsameelne suvekontsert
Festivali pääsmed
kogu perele.
müügil Piletilevis ja tund
Piletid 15/18 €,
enne kontserte kohapeal.
avatud kohvik

TÜRI VALD

20.08 kl 20
Türi tehisjärvel
(vihma korral
Türi Kultuurikeskuses)
TANTSIDES LÄBI AJA
REET LAUBE (akordion) ja
OLJA RAUDONEN (tšello)
Tasuta

18.08 kl 20
Kirna mõis
NOSTALGIA
LAURI LIIV ja keelpillikvartett CON-TAKTID
(Kristel Eeroja-Põldoja, Kristiina Birk,
Anneliis Lindre, Marina Peleševa).
Romantiline muusikali-, swingja ﬁlmimuusika kontsert.
Piletid 15/18 €, avatud kohvik

Kunstilised juhid
Helen Ott ja
Pärt Tarvas

TÜRI ELAMUSPARK

Looritsa Saekoda

Kesk-Eesti 101,0

