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KOERU VALLA AJALEHT

Maavanem Tiina Oraste sai proovida võimasina väntamist.

Fotod: Terje Truska.

Koeru muuseum pakub
võimalust ajas tagasi minna
Koeru Muuseum asutati 1996. aasta 19. märtsil.
Seega möödus tänavu muuseumi asutamisest
15 aastat. Nagu asutamisdokumentidest lugeda,
olid avakoosolekul Ain Lauri, Guido Kraav, Mait
Raudsepp, Mart Alasi, Herbert Last, Niina Ööpik, Merike Ilves, Tiiu Uljas, Malle Põldver, Uno
Aan. Esimese eseme – koodi – tõi Mait Raudsepp.
Muuseumi mõtte algataja Uno Aani sõnul tuli tal
idee luua valda muuseum sellest, et ta nägi, kuidas ühest Koeru valla talust viis soome ärimees
kohaliku inimese nõul ja jõul ära suure koorma
vanavara.
„Miks ei võiks kogu see kallis kraam meile endile jääda, näiteks meie muuseumis olla, arutlesin
sel hetkel,“ sõnab Uno tagantjärele. Peagi leidis
ta mõttekaaslasi, kes nõu ja jõuga kaasa aitasid.
Endisesse baariruumi Koeru kultuurimajas leiti koht asjade kokkutoomiseks. Uno sõnul on
nende aastate jooksul toodud muuseumile kokku 1810 eset, annetajaid on olnud 125. Neist 5
tublimat on Arnold Haavasalu 527, Õie Tammik
132, Mait Raudsepp 49, Aino Hallik 35 ja Antti
Ilomets 33 esemega. Loomulikult on tänamist
väärivad kõik need, kes on oma osa muuseumi
arengusse panustanud. Praeguseks pole kõigil
asjadel veel küljes silti ja paksus arhiveerimisraamatus iga eseme päritolu kohta igakülgset teavet,
et aga algmaterjal on olemas, siis sellega jõudumööda tegeletakse.
Muuseumi ajutine hooldaja Uno, kes legendaarselt kultuuritegelaselt ja muuseumi juhilt
varalahkunud Mait Raudsepalt sügisel 2010
selle töö üle võttis, räägib, et vanim ese on um-

Uno Aani soov on, et Koeru valla ajalugu saaks
ikka vääriliselt hoitud ja talletatud. Taamal vanad
raadiod.

bes 200-aastane. Tema sõnul on nõukogude aja
esemed ka juba ajalugu, mida tasub koguda ja
näidata. „Rahvas leiab äratundmisrõõmu nii
pioneeri- kui ka kolhoosiajast,“ nendib Uno
Aan. Ta lisab, et Herbert Lasti uuringu järgi on
Koeru vald kindlasti enim läbikirjutatud valdade
hulgas. Kartoteegis on üle 50 esineva brošüüri ja
raamatu, paljud neist on ka muuseumis nähtaval
kohal.
Uno sõnul on praeguseks mureks muidugi ruumipuudus, sest 60 m2 asemel peaks olema esemete heaks eksponeerimiseks 100–150 m2 pinda.

„Minu arvates võiks uued ruumid olla Aruküla mõisa valitsejamajas. Mida koolile
lähemal, seda parem. Kunagine plaan viia
muuseum omaette hoonesse vanasse vallamajja on nüüdseks möödanik. Kindlasti
oleks omamoodi edasiminek ka see, kui palgal oleks inimene, kes teatud päevadel hoiaks
seda ruumi lahti, osutaks giiditeenust,“ leiab
hooldaja Uno Aan, kes plaanib peagi selle
töö mõnele nooremale üle anda.
1. aprillil tuli Koeru muuseum oma kitsukestest ruumidest välja ja tähistas oma
sünnipäeva 19. sajandi talupere eluolu kujutamisega kultuurimaja saalis.
Karjasmäe talus hakkas Uno Aani eestvõttel tegutsema pere, kes tegi leiba ja õlut,
ketras, kudus, kraasis, laulis karjase-, tüdrukute-, une- ja töölaule, jahvatas käsikiviga jahu, teritas vikatit ja sirpi, peksis
kootidega vilja ning tegi võid. Selles viimases lõid kaasa ka rahva seast kutsutud
külalised ning ühistööna läkski või masinas
kokku. Ei puudunud ka Agu Mölteri poole
kultuurimaja saali toodud elusad lambad
ega lavale meisterdatud pea elusuuruses
hobune, sahk järel. Lavale oli paigutatud
ka kiik ja vilja-aun. Selle tööka pere päeva
lõpetas simman kohalike rahvatantsijate
hoogsate tantsudega Ülle Jäägeri juhendamisel.
Uno Aani sõnul võttis muuseumi väljatoomine suurde saali mitu päeva aega ning
ilma abilisteta poleks ta kuidagi saanud sellist üritust korraldada. „Tahan tänada tänasel üritusel esinejaid ja sponsoreid: E-Piima, AS Naturali, Aime ja Vello Kallandit,
Agu Mölterit, Gerli Lauri, Riina Karlsonit,
Eduard Laidineni, käsitöötegijaid, folkloorirühma, kultuurimaja kolme töökat naist
Annet, Evat ja Kristat, rahvatantsijaid.“
15. sünnipäeva olid tähistama tulnud külalised lähedalt ja kaugelt, nagu maavanem
Tina Oraste, JOL-i esinaine Triin Pobbol,
Järvamaa muuseumide juhid jpt. Kõigil
head sõnad ja kingitused kaasas. Lisaks
andis maavanem Tiina Oraste üle Järvamaa teenetemärgi ning Lili Välimäe Ingrid
Rüütli allkirjaga aukirja kauaaegse viljaka
töö eest kohaliku pärimuse talletajale folkloori-uurijale Juta Rundule.
Sünnipäeva hommikul külastas Karjasmäe
talu ka neli gruppi koolist, hooldekodust
ja lasteaiast. Kes sel päeval kultuurimajja ei
sattunud, jäi paljust toredast ilma.

Terje Truska
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Teated vallamajast
31. märtsi vallavolikogu istungilt
Volikogu istungilt puudusid
Jaanus Murakas, Riina Lääne,
Jaago Kuriks, Ivar Nagla ja Ahti
Karon.
Koeru raamatukogu juhataja Ly
Vihtol andis ülevaate raamatukogu möödunud aasta tegevustest.
Võeti vastu Koeru valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu
moodustamise kord ja töökord.
Kinnitati elukohajärgse kooli
määramise kord.
Anti MTÜ-le Ervita Külaselts
otsustuskorras tasuta 10. aastaks
kasutamiseks Väinjärve seltsimaja
hoone aadressil Ervita küla Ringtee 6. Eesmärgiks on renoveerida
hoone fassaad ja seeläbi parandada vaba aja veetmise tingimusi
seltsimajas.
Anti MTÜ-le Koeru Jalgpallikool otsustuskorras tasuta 10 aastaks kasutamiseks Spordi maaüksuse osa suurusega 1260 m² Koeru
alevikus. Eesmärgiks on luua
maa-alale avalikuks kasutamiseks
staadion.
Otsustati lõpetada Vao seltsimaja tegevus 30. aprillist 2011 seoses vajadusega lõpetada riiklikus
registris Koeru valla allasutuse
tegevus. MTÜ Vao Külaselts on
halduslepinguga seltsimaja kasutaja ning tõestanud hoone heaperemehelikku ja vastutustundlikku
haldamist seltsielu edasiviimise
eesmärgil, mida jätkab ka edaspidi.
Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine ebaõnnestus,
kuna valimisliit Koduvald otsustas
hääletusel mitte osaleda, lahkus
saalist ning seetõttu volikogu liik-

metest vajalik kvoorum ei tulnud
kokku.
Otsustati võõrandada Koeru
vallale kuuluv korteromandi asukohaga Koeru vald, Paide tee 27-7
(suurusega 53,6 m²), otsustuskorras Merle Urbanusele. Korteriomandi võõrandamise hind on
1712,83 eurot.
Informatsioonid.
Volikogu esimees H. Põldver
andis teada, et vee- ja kanalisatsioonitööd algavad Koerus juba
aprillikuus.
Vallavanem V. Tippi kõneles, et
Koeru vald on saanud raha riigilt
CO2 kvootide müügist ja juba sel
aastal läheb töösse ambulatooriumihoone soojustamine, järgmisel
aastal Koeru keskkoolihoone soojustamine.
Räägiti ka sellest, et päevakorras
on ikka Koeru riigigümnaasiumi
loomine, ühisgümnaasiumi mõte
on Ambla ja Järva-Jaani vallal,
arutelud jätkuvad ministeeriumitasemel.
Anti infot T. Jätsa ja A. Karoni
kohtumenetlustest.
Vallavanema sõnul on plaanis
valla 20. sünnipäevaks veebruaris 2012 välja anda raamat „Koeru
vald 20“. On esitatud projekt 6882
€ suuruses summas 1000 raamatu
väljaandmiseks.
V. Tippi teavitas volikogulasi,
et käesoleva aasta kolme kuuga
on tulumaksu laekumine 56 000
krooniga plussis ning et õnneks
pole vallal märkimisväärselt maamaksuvõlglasi.
Kokkuvõtted tegi

Terje Truska

Tule vaheta dokument aegsasti!
Alates 01.01.2010 kuulub kodakondsus- ja migratsiooniamet politsei- ja piirivalveameti koosseisu.
Juba kaks aastat oleme oma kliente vastu võtnud Paides Suur–Aia
tn 19/21.
Ootame oma teenindussaali kõiki,
kellel lõpevad passide ja isikutunnistuste kehtivusajad lähiaastail.
Uue dokumendi taotlemisega ei
pea alati ootama kehtivusaja lõppemiseni. Uue dokumendi saamiseks võib taotlust esitada ka siis,
kui dokumendi kehtivusaja lõpuni
on veel aega.

Kes soovib esitada taotluse uue
dokumendi saamiseks Lääne Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo Paide teeninduses,
peaks kaasa võtma värskelt passi
jaoks tehtud foto, isikut tõendava
dokumendi, sularaha või panga
deebetkaardi riigilõivu tasumiseks ja seadma sammud Suur–Aia
tänavale Paides. Taotletud dokumendi saab kätte 30 päeva pärast.

Enna Raud

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo
Paide teenindus

28. veebruari vallavalitsuse istungilt
Kinnitati 44 isiku veebruarikuu
toimetulekutoetused.
Pikendati Vambola Lepasalu
üürilepingut pooleks aastaks.
Kinnitati eelnõu, mille kohaselt
aktsiaselts Koeru Kommunaal sai
ehitusloa Koeru aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimiseks.
Otsustati ambulatooriumi ruumid üürile anda Kalvi Krebsbachile, kes lubas teha ruumides remonti ning soovib kulutuste osas
hilisemat tasaarvlemise võimalust.
Koeru keskkoolihoone vana osa
tulekahjusignalisatsiooni paigaldamise hanke komisjoni liikmeteks
kinnitati T. Kalda, E. Sakkis, K.
Lindermann, V. Kald ja M. Pihlak.

Kinnitati eelnõu Tiigi tn 7
maaüksusele sihtotstarbe määramiseks ja maksustamishinna
kinnitamiseks. Sihtotstarbeks on
riigikaitsemaa ja pindala on 2871 m²,
maksustamishinnaks on 68 eurot.
Seoses põlenguga sai kahjustada Paide teel olev korter, mille
taastamiseks eraldati reservfondist
200 eurot.
Kinnitati eelnõud õigusvastaselt
võõrandatud vara kompenseerimise kohta 4 isikule, mis puudutab
kolme toimikut (nr 6532, 3621,
4703). Lisaks on menetlus vaja lõpetada kolme toimiku osas.
Väino Tippi selgitas, kuidas
jaanuarikuus on vallale laekunud
tulumaksu.

11. märtsi vallavalitsuse istungilt
Koeru Keskkooli direktori ettepanekul kehtestati õpilaspileti
duplikaadi väljastamise hinnaks
0,60 eurot.
Jaanika Aava selgitas vajadust
määrata ühele lapsele arsti ja sotsiaaltöötaja avalduse alusel hooldajaks tema ema. Otsustati määrata
hooldaja ning hooldajale toetus
25,56 eurot ühes kuus.
Heli Laaneoks selgitas, et lasteaias on läbi viidud küsitlus lastevanemate hulgas, millest selgus,
et suvisel perioodil võib sulgeda
Koeru lasteaia Päikeseratas üheks
kuuks Koerus ja kaheks kuuks Vaol
kollektiivpuhkuseks alljärgnevalt:

Koerus perioodil 1. juuli kuni
31. juuli. Vaol perioodil 1. juuli
kuni 31. august.
Koeru keskkoolihoone automaatse tuletõrjesüsteemi paigaldamiseks esitas pakkumise kaks
ettevõtet - AS Pristis ja AS Selco
Securiti. Valituks osutus Selco
Securiti, kuna nende pakkumine
oli soodsam. Firmale väljastati ehitusluba süsteemi paigaldamiseks.
Otsustati mitte toetada MTÜ
Muusika Sõprade Seltsi taotlust
Aruküla mõisas plaanitava kontserdi korraldamiseks eelarvevahendite puudumise tõttu.

Järvamaa teenetemärgi pälvis
Juta Rundu
Maavanem Tiina Oraste autasustas Koeru haridus- ja kultuuriseltsi
folkloorirühma kunstilist juhti ja
folklooriuurimise ringi juhendajat
Juta Rundut Järvamaa teenetemärgiga. Tunnustuse pälvis ta sisuka, tulemusliku ja järjepideva töö eest folkloori valdkonnas ning Koeru valla
ajaloo uurimisel ja jäädvustamisel.
Maavanema andis teenetemärgi üle
1. aprillil Koeru kultuurimajas valla
muuseumi 15. aastapäeva tähistamisel.

Koeru Kaja

Juta Rundu.

Foto: Terje Truska.

Noorelt ellu

Teismelisele Annale ei olnud mingiks
probleemiks pakkida kohver ja asuda
aastaks tuhandete kilomeetrite kaugusele
õppima ja elama. Nüüdseks on mõttes ka
ülikooliõpingud sooritada just Eestis.

Anna Dotzerd on Kesk-Saksamaalt, Lauterbauchi linnast pärit gümnaasiumiõpilane,
kes otsustas aastaks välismaale elukogemust
hankima tulla. Nüüdseks ligi seitse kuud
Eestimaal Koerus elanud Annalt küsisimegi
mõned küsimused.
Miks otsustasid tulla just Eestisse?
“Kõik küsivad, ma ei teagi. YFU organisatsiooni kaudu hakkasin otsima omale
sobivaid riike. Põhjamaadesse tahtsin tulla,
kas Leetu, Lätti, Taani või mõnda teise põhjapoolsemasse riiki. Ise olime perega enne
seda olnud paar nädalat eestlastele vahetuspereks. Olin enne kuulanud ka eesti laule ja
need huvitasid mind.”
Kuidas suhtusid kodused Sinu otsusesse
aastaks välismaale minna?
“Kõik elasid mulle väga kaasa, neid üllatas minu riigi valik, sest enne ei teadnud me
Eestist peaaegu midagi.”
Milliseid ettevalmistusi tegid enne
tulekut?
“Enne vahetusperre jõudmist oli meil
kultuurilaager, seal hakkasime ka vaikselt
keelt õppima. Lugesin ajalugu ja otsisin erinevat infot. Huvitav oli.”
Kuidas möödus reis ja millised olid
esimesed muljed Eestist?
“Reis läks ilusti, tulime lennukiga Tallinna ja sealt hakkasime bussiga edasi minema.
Mul tekkis vahepeal tunne, et appi, kuhu see
buss läheb, tee sai ju otsa (Anna pidas silmas
asfaltkattega teed). Me sõitsime aga ikka
edasi. Loodus mulle väga meeldib, ilus on
ja külm ka.”
Mis tundus algul harjumatu/võõras?
“Kool on väga erinev, vaikne. Tunnis ei
saanud alguses midagi aru. Söök on erinev,
meil süüakse ainult korra päevas sooja toitu
ja koolis süüa ei saa. Meil ei vahetata koolis
jalanõusid. Ja kui siin teed midagi peaaegu
kohe või lähiajal, siis meil planeeritakse asju
pikalt ette. Harjumatu oli, kui vahetusperes
öeldi, et teeme nädalavahetusel midagi ja
seda ei plaanitud ette, tehtigi lihtsalt nädalavahetusel.”
Millal hakkasid keelest juba aru saama?
Mis olid Sinu esimesed eestikeelsed sõnad?
“Esimesed sõnad olid “tere”, “aitäh”, “palun”, “vesi” ja “mesi”. Aeglaselt hakkasin aru
saama. Sügisvaheajast hakkasin ise rohkem

3

eesti keelt kasutama ja ka aru saama.“
Kuidas oled seni rahule jäänud oma vahetusaastaga?
“Vahetuspere on hästi tore, ei ole kordagi
olnud olukorda, kus ma mõtleks, et tahaks
Saksamaal olla. Siin on mul sõbrad ja teine
kodu.”
Kuidas saad hakkama koduigatsusega?
“Sünnipäeval oli raske, aga Saksamaad
ei igatse. Vahetusaasta on lihtsam kui ma
mõtlesin. Emaga helistame ka korra või kaks
kuus.”
Kas soovitaksid ka teistel vahetusõpilaseks
minna?
“Jah, minu jaoks on see parim, mis ma
teha sain. Ei maksa karta, et aasta on liiga
pikk aeg. Ka mõne nädalaga juhtub väga
palju. Kogu aeg muutub midagi.”
Kas kavatsed peale vahetusaastat veel
Eestit külastada?
“Jah, mõtlesin ka siin ülikooli minna,
mulle on Eesti meeldima hakanud ja Saksamaal on ülikoolis õppimine palju kallim kui
siin. Keelt ei taha ka ära unustada. Ülikooli
veel välja valinud ei ole, aga Eestisse tahaks
ikka tulla.”
Terve vestluse ajal rääkis Anna kergete
vigadega eesti keelt, kuid usun, et vahetusaasta lõpuks on ta ka keeleliselt sama rahvuslik kui vaimult. Tuult tiibadesse ja palju
edu talle.
		

Helen Truska

Anna Dotzerd ei kahetse Koeru tulekut.
Foto: Erakogu.

KOMMENTAAR
Anna klassikaaslane
Tamm:

Cätlin

“Anna on väga tubli olnud, mind
pani imestama, kui kiiresti ta eesti keele
ära õppis. Grammatikatöödes teeb mõnele klassikaaslasele silmad ette, see on
kõige hämmastavam. Ta on sõbralik, ei
hoia omaette, suhtleb kõigiga, saab naljadest aru, naerab kaasa. Tunneb mõnu
Eestimaast!”
		

11. klass

Kooliuudised
29. märtsil toimus Koeru keskkoolis Järvamaa peastarvutamise võistlus. Mitme kuu
jooksul toimunud eelvõistlustest võttis osa
üle tuhande võistleja, kelle hulgast pääses
finaalvõistlusele 85 võistlejat.
Meie kooli õpilaste parimad tulemused:
7.–12. klassi meeste arvestuses Lennar
Lehtmets I koht.
7.–12. klassi naiste arvestuses Mirjam Aan
II koht.
Finaalvõistlusele osalesid veel Marec Herman (5. koht), Laura Lehtmets (9. koht),
Marleen Paberit (11. koht), Joanna Jürgensohn (12. koht), Kätlyn Tamm (13. koht).
Eelvõistluste põhjal on meie kooli 7.b
klassi võistkond vabariiklikus arvestuses II
kohal. Võistkonda kuuluvad Lennar, Mirjam,
Marec, Laura ja Joanna. Nende lõplik koht
selgub lähiajal. Eelmisel aastal saavutati vabariiklikus pingereas III koht.

Järvamaa 7. klasside võistlusel “Nuputa”
saavutas meie kooli võistkond II koha.
Võistkonda kuulusid Lennar Lehtmets,
Mattias Mihkelson ja Kristel Kiisler.
Maakonnas I ja II koha võitnud koolid pääsevad edasi vabariiklikule võistlusele, mis toimub 9. aprillil Kohtla-Järvel.
Õpilasi juhendas õpetaja Siret Pärtel.

Kirsika Ilmjärv

10. aprillil kell 13.00
Koeru kultuurimajas
Koeru valla laste

lauluvõistlus.

Kõik on oodatud väikestele
lauljatele kaasa elama!

4

Koeru valda tuli projektidest ligi 2 miljonit krooni

Iga omavalitsus kinnitab aasta algul eelarve, millega kindlustab tegevused igal vajalikul elualal, olgu
see valla majandus, kultuur, koolide ja lasteaaedade toimimine jne.
Alati võiks aga raha rohkem olla,
sest mõtteid ja ideid, kuidas elu
paremaks teha, jagub paljudel.
Nii võtavad aktiivsed vallakodanikud ette projektikirjutamise
tee. Kas see tee on vaevarikas ja
konarlik või põnev ja paljulubav,
see selgub veidi hiljem. Uurisin,
palju Koeru valda ettevõtlikud
inimesed 2010. aastal nn lisaraha
on toonud. Tänu valla pearaamatupidaja Krista Lindermanni
abile laekusid mulle järgmised
andmed:
2010. aastal anti Koeru valla MTÜdele rahalisi vahendeid projektide
läbiviimiseks erinevatelt organisatsioonidelt kokku ligemale 2
miljonit krooni, seda ilma valla
osaluseta. Lisaks on Koeru vald
aidanud kõiki projektitaotlejaid
omaosaluse lisamisega summas
üle 230 tuhande krooni.
Vao Külaselts on saanud raha
PRIAlt Vao külla lava ja laste
mänguväljaku rajamiseks üle
poole miljoni krooni. Koeru Spordiklubi on saanud EASlt ja PRIAlt
jalgpalliväljaku ja terviseradade
hooldustehnika soetuseks kokku
ligi 150 tuhande krooni suuruse
summa. Endla LKA Sõprade Selts
sai Merja linnamäe korrastamiseks 157 628 krooni.
Koeru Kultuuri- ja Haridusselts
on saanud erinevate projektide
jaoks 417 377 krooni.
Vallas on ka neid seltse ja MTÜsid, kes on küll projekti kirjutanud
ja ka raha saanud, kuid pole huvitatud selle tegevuse avalikustamisest. Jäägu siis need nimed ja
summad ning tehtud tööd siinkohal ära märkimata, kuid vallale on
teada, et see summa küündib ligi
poole miljoni kroonini. Lindermanni sõnul on paljud projektid
rahastamisel alles 2011. a (MTÜ
Norra Allikad, MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts, MTÜ Ervita
Külaselts, Koeru Spordiklubi).
„Tahan eriti kiita ja välja tuua
Norra küla meest Sulev Ojamaad,
kes tegi väga põhjaliku aruande
mitme poolelioleva projekti kohta,“ sõnab Lindermann.

Merja linnamäe vaatetorn ehitati ka projektiraha abiga.

Ning veel. Seltsidel ja klubidel
on võimalik esitada projektitaotlusi Koeru vallale, kus nimetuse
all Koeru Projekt saab rahasüste
ideede elluviimiseks.
Koeru Projekt komisjoni esimees
Annika Aava sõnul Koeru Projekt
sai alguse aastal 2001; taotlusvoore on olnud kogu aeg 4. Aastad
2006–2008 olid rahalises mõttes
hiigelajad, siis oli aasta eelarve
80 000 krooni, praeguseks on sellest alles pool (st et aastatel 2010
ja 2011 on valla eelarves raha Koeru Projektiks 40 000 krooni ehk
2556 eurot). Tavaliselt on olnud
läbi aastate rohkem taotlejaid II
ja IV voorus – need on siis juuni
ja detsember. Natuke vähem on
veebruari voorus ja kõige väiksem summa on tavaliselt olnud
septembris.
„Enamasti küsitakse rohkem, kui
me välja saame jagada. On olnud
taotlusvoore, kus taotletav summa kokku on kuni pool aastaeelarvest. Seega on tulnud teha päris
suuri kärpeid ja mõni taotlus on
jäänud üldse ilma rahastuseta.
Vahel on ju ka nii, et poolikult ei
saagi projekti ellu viia, aga kogu
taotletavat summat pole võimalik
anda. Komisjoni eelistus on olnud lapsed ja noored – üritused,
väljasõidud, tegevused just neile
on olnud prioriteet. Järgmisena
vaatame kasusaajate hulka, st kas
tegevus on mõeldud 10 inimesele,
külale, kogukonnale, vallale jne.
Eelarvet vähendades oleme püüdnud näha võimalusi, kuidas kokku hoida ja siis ka ütleme, millist
tegevust meie komisjon projektis
toetab. Sellist nõu, et kust mujalt
võiks raha taotleda, meie andnud

Foto: Terje Truska.

ei ole; tavaliselt on taotlejad tegelikult selles osas ise väga teadlikud.
Läbi aegade on isikuliselt olnud
agaramad taotlejad näiteks Kirsika Ilmjärv ja Virve Kluust. Siis on
rohkelt taotlusi teinud ka EELK
Koeru kogudus, Koeru raamatukogu, kultuurimaja, lasteaed. Kui
algusaastatel taotlesid toetust külaseltsid, siis viimastel aastatel on
järjepidevalt taotlusi teinud eakate seltsid. Kokkuvõttes arvan ma,
et läbi Koeru Projekti on teoks
saanud väga palju toredaid ettevõtmisi, mis on rikastanud meie
kõikide elu oma vallas,“ kõneles
Aava.
Kõige aktiivsem on eelmisel aastal
olnud Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, kelle poolt kirjutati väljapoole valda 7 projekti kogusummas 417 377 krooni. Küsisin Ülle
Jäägerilt, kes need taotlused kirjutanud ja esitanud, kuidas selline
töö on end õigustanud.
Oled kirjutanud vähemalt seitse
projekti, kust oled saanud raha
rahvariiete,
kabelikontserdi,
kultuurikonverentsi, Europeadile sõidu, Vao raamatu, täiskasvanute koolituse ja “Kasvame
koos - sina oled eeskuju” jaoks.
Kas kultuuri maal pole enam
üldse võimalik ilma projektideta teha?
“Kust on pärit Eesti kultuur? On
väidetud, et kultuur sünnib maal.
Inimene ei sünni eesti, setu, vene,
prantsuse kultuuri kandjaks. Ta
saab selleks aja jooksul. Kultuuri
antakse edasi indiviidilt indiviidile, põlvkonnalt põlvkonnale
- kultuuri õpitakse ja õpetatakse.
Kultuur, sh maakultuur, kui sot-

siaalne mälu vajab selle järjepidevuse hoidjat ja edasikandjat.
Ja selle jaoks ei ole vaja mingit
projekti. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele peab Eesti riik
tagama eesti rahvuse ja kultuuri
säilimise läbi aegade.”
Kas kõik Sinu poolt kirjutatud
projektid said eelmisel aastal rahastatud?
“2010. aastal sai Koeru valda kirjutatud 7 suuremat projekti. Kas
tuleb see sellest numbrist seitse
või millestki muust, kuid läks
hästi ja kõik seitse taotlust erinevate tegevuste teostamiseks leidsid hindajate silmis armu ja said
rahastatud. Ega alati ei pruugi nii
hästi minna. “
Kui palju tööd nõuab hea projekti kirjutamine ja mida see
Sinu töös tähendab? (hea idee
tuleb teostada!, magamata ööd,
on sul mõttekaaslasi sel tööl)?
“Ühe projekti tegemiseks tuleb
kokku koguda/kätte saada vajalikud andmed, need analüüsida
ja nii esitada, et rahastajates huvi
äratada, et nad usuksid, et see
raha läheb õigesse kohta. Hea
projekt nõuab süvenemist, seda ei
saa teha sukakudumise kõrvalt.
Projekt on tegelikkuses nagu
minu intellektuaalne omand, kuid
samas peab projekti teostamisel olema väga tugev meeskond,
kuhu kuulub kindlasti ka raamatupidaja. Ja Koeru HKSil on väga,
ülivõrdes väga hea finantsjuht Tiina Pärtel. Magamata öid mul siiani ühegi projekti pärast õnneks ei
ole ette tulnud. “
Kui suure mahu sellest tööst võtab pärastine aruandlus?
“Projekti aruandluses nähakse
sageli tüütut bürokraatiat, kuid
projektijuhtimise üheks väga oluliseks, aga tihti alahinnatud osaks
on siiski aruandluse koostamine.
Aruandlust nähakse peamiselt
kui projekti kiiret kokkuvõtete tegemist rahastajatele, tegelikult on
tegemist projekti olulise juhtimisinstrumendiga projekti teostajale
endale. Ka ajaliselt ei alga aruandlus projekti tegevuste lõppedes,
vaid sellega tuleb tegeleda jooksvalt kogu projekti kestel.
Alles projekti kõikide tegevuste
lõpetamisel tuleb teostada projekti lõpparuandlus.” Järgneb lk 5

Teeme Ära 2011 talgupäev Teatrikuul tehti head
Koeru vallas
näitemängu siin ja seal
Alustuseks toimub talgupäev
30. aprillil kell 10-13 kirikaias.
Korrastatakse Vabadussõjas langenute kalme ja hauatähiseid.
Kogunemine kell 10.00 kirikaeda.
Vajalikud on töökindad ja müts,
võimalusel võtta kaasa (muru)
reha, ämber või oksakäärid.
Maikuu esimesel laupäeval,
7. mail 2011 algab Koerus, nagu
kõikjal üle Eesti taas ühine Teeme
Ära talgupäev. Koguneme kell
10.00 Koeru vana kalmistu asulapoolsesse parklasse.
Talgutele saab end internetis
kirja panna aadressil: http://talgud.
teemeara.ee/events/koeru-kalmistu-kauniks või anda endast teada talgujuht Elve Benderile – 528
8204. Eelnev registreerimine on
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vajalik, et varuda piisavalt vajalikke töövahendeid ja toidupoolist.
Tööks on kalmistu piirdel langetatud võsa ja okste kogumine hunnikutesse ning prügi koristamine kalmistu territooriumilt. Eriline rõhk on
Vabadussõjas langenute haudade
korrastamisel. Talguid kalmistul
toetab Koeru Projekt talgusupiga,
supi kõrvale pakume koduküpsetatud leiba.
Talgulistel palume kaasa võtta
tugevad töökindad, jalga aga võimalikult tugevad, jäigema tallaga
saapad. Parandame kalmistu heakorda ja väljanägemist, et valmistuda Koeru kalmistu 165. aastapäevaks.
Elve Bender

Algus lk 4.
Mida soovitad algajale projektikirjutajale?
“Käi kindlasti infopäeval. Katsu selleks ajaks endale kirja panna,
mida üldse soovid. Siis saad kohapealt ka head abi. Kui on probleem,
hakka kohe lahendust otsima ning peamine – säilita positiivsus ja
lahtine pea igas olukorras. Rahvariide projekt sai kirjutatud juba
2009. aasta algul PRIA meetmesse 3.2. ja projekti tegevus tänasel
päeval alles kestab. Lõpptulemusena (seni veel teadmata kuupäev)
valmivad uued rahvariided Koeru naisrühmale Alleaa ning segarahvatantsurühma Karap naistantsijatele.”
Mida koolitused endast kujutasid?
“2010. a oli kaks erinevat koolituste projekti. INNOVE-projektist
saadud rahadega tegime täiskasvanutele tasuta keelte- ja arvutikursuseid. LEADERist saadud rahadega olid 2010. aastal lastevanemate
ja lasteaiaõpetajate koolitused. Loodan, et kes osalesid, ei pidanud
pettuma.”
Millisest projektist on Sul endal kõige parem meel?
“Iga positiivne vastus on rõõmustav. Tundsin ennast hästi, kui Vao
lasteaia rekonstrueerimiseks kirjutatud projekt sai rahastamise otsuse. Natuke nagu pelgasin tookord seda projekti. Hea tunne on
vaadata Koeru-Järva-Jaani puhkpilliorkestri uusi pille. Tänaseni on
vast ikkagi minu jaoks „see kõige” Koeru kultuurimaja katlamaja
ümberehitamine noortekeskuseks. N-ö pehmed projektid tulevad ja
lähevad, aga investeeringud on midagi enamat.

Terje Truska

KOMMENTAAR
Vallavanem Väino Tippi:
“Projektitöö on suureks abiks erinevate huvigruppide taotluste elluviimisel. Koeru valda on registreeritud 25 mittetulundusühingut ja
projektidest saadud rahalised vahendid on MTÜdele suureks toeks
nende eesmärkide saavutamisel. Projektidest on võimalik taotleda
toetusraha ka teistel organisatsioonidel, kui see on abikõlbulik.
Projektirahadega ootab elluviimist suusaradade valgustus; Väinjärve
rannaala projekt; jõusaal. Projektidest rahastamistaotlusi on esitatud ka sellel aastal: noortemajale; muusikakoolile; mõisahäärberile;
Väinjärve seltsimajale; Salutaguse külaseltsile; Vao külaseltsile; EELK
Koeru kogudusele; KHKS raamat „Koeru vald 20“ avaldamiseks. Ühe
suurema objekti rahastamistaotluse on välja saatnud MTÜ Koeru
Jalgpallikool. Soovin kõigile edukat projektikirjutamist.”

XI JÄRVAMAA NÄITEMÄNGUPÄEV viidi läbi 13. märtsil Paide
Kultuurikeskuse suurel ja väikesel laval. Žürii andis välja 2 eripreemiat. Huumoripreemia estraadistseenide grupis läks näitlejatepaarile Milvi Kangur ja Uno Aan (pildil) Koeru Huviteatrist, kes tõid
lavale H. Lasti „Euroõnneloos“.
Koeru Kaja
MÕISAKOOLIDE X TEATRIFESTIVAL toimus 21. märtsil Lääne-Virumaal, kus Koeru keskkooli lavastuse „Tobuke Tamara“ kostüümid ja noored näitlejad pälvisid kiidusõnu.
Koeru keskkooli õpilased mängisid Vohnja lasteaia-algkooli laval
maha vene muinasjutu „Tobuke Ivan“ ainetel lavastatud loo. Parima
naisnäitleja tiitli sai Koeru õpilane Triin Aasa (Tamara), trupi parimaks näitlejaks pärjati Johann Kull (peremees). Koeru keskkool pälvis parima kostüümide preemia. Trupi juhendaja on Reelika Lepik.
Järgmise festivali korraldab loosi tahtel Koeru keskkool.

Koeru Kaja

KOERU VALLA TEATRIPÄEVA peeti 17. märtsil
juba 14. korda. Koeru kultuurimajas esinesid Koeru
ja Järva-Jaani lasteaia ning
Järva-Jaani gümnaasiumi
ja Koeru keskkooli näiteringid. Jaanilille lasteaialt
nägime Ülle Kallakmaa näi- Koeru lasteaia Päikeseratas lapsed
temängu “Valitsemiskord etendusega “Bremeni linna moosekandid”.
on jänese käes“. Järva-Jaani
gümnaasiumi 1.–2. kl. näitlejad mängisid Leelo Tungla näidendi
“Jutumemme prillid“. (juh Heli Kark).
Meie gümnaasiumi luulesõbrad (juh Malle Last) esitasid luulekava
“Valgusevoog meid hoiab koos“.
Huviga jälgis saalitäis teatrisõpru Koeru kooli 3. klassi teatrilugu
„Nõiutud mantel“ (juh Epp Talvik), 4. kl. muinasjuttu „Tobuke Tamara“ (juh Reelika Lepik) ja 7 b kl. „Armastuskirja“ (juh Pille
Eha).
Elevust tekitasid Aravete kultuuritegelase-näitejuhi Arlet Palmiste
humoristlikud vahepalad ja andekad kõneharjutused näitemängude vahel. Igale kollektiivile anti üle kena tänukiri ja kringel.
Täname korraldajaid meeldejääva teatripäeva eest!

Heli Kark ja Malle Last

juhendajad, Järva-Jaani gümnaasium
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Sport
8. märtsil toimusid Kiriveres
võistlused vabamaadluses noortele. Osales kolm Koeru keskkooli
maadlejat.
Tulemused:
-66 kg: Janar Kulp I koht;
-43 kg: Valdi Jalast I koht;
-43 kg: Cren Jürgen II koht.
12. märtsil toimusid Põltsamaal
Eesti juunioride meistrivõistlused
vabamaadluses. Kehakaalus kuni
55 kg saavutas Cen Trossmann
pronksmedali.

Jaak Tammik

21. aprillil toimub Koeru seeriajooksude 1. etapp.v Start laululava
juures avatud 17.00–18.00. Distantsid eri vanusegruppides 1–3
km. Võib ka matkata aega arvestamata. Kokku toimub 4 etappi.
Loosiauhinnad kõigile, kes osalevad vähemalt 3 etapil.
Järvamaa meistrivõistluselt laua
tennises toodi Koeru suur medalisaak. Üksikmängus tulid meistriteks Kaspar Kruusalu ja Kristiina
Schumann. Koos võideti ka segapaarismäng. Hõbemedalid võitsid
naistest Merilyn Ivask, noortest
Asko Laansalu, segapaaridest Urmas Virves-Merilyn Ivask ja meespaaridest Kaspar Kruusalu-Lauri
Tusis (Türi). Pronksise autasu said
naistest Linda Koroljova, noortest
Patrik Ruotsalainen ja segapaaridest Marek Ruotsalainen-Marle
Ruotsalainen.
Kaspar Kruusalu sai Eesti juunioride meistrivõistlustel lauatennises segapaarismängus pronksikarva medali.
Üksikmängus saavutas Kaspar
7. koha ja meespaarimängus koos
vend Silveriga 5.– 8. koha.
Järvamaa koolinoorte meistrivõistlustel suusatamises saavutas Koeru KK võistkond 3. koha.
Individuaalselt tuli meistriks
Nele Neeme tüdrukute B-vanu-

seklassis. Oma grupis saavutasid
2. koha Aliis Jürgen, Silver Kruusalu ja Taivo Pikkmets ning 3. koha
Johanna Ilves ja Liisa Perejainen.
Marle Ruotsalainen võitis Eesti juunioride meistrivõistlustelt
lühirajaujumises kaks medalit.
Ujumise spordiklubi naiskonnaga
saavutati 1. koht 4 x100 m kombineeritud teateujumises ja 3. koht
4 x 100 m vabalt teateujumises.
Aivar Lagenõmm osales esimese koeru elanikuna maailma mainekamal Vasaloppeti
suusamaratonil Rootsis. Ligi
15 000 suusataja seas sai Aivar
3572. koha ja aega kulus 90 km
läbimiseks 6:24.59. Hästi on sel
talvel kodustel maratonidel suusatanud Koeru naisveteranid.
Epp Talvik on oma vanuseklassis
võitnud Haanja 43 km ja Tamsalu 24 km distantsi. Siret Pärtel
on võitnud Haanja poolmaratoni ja olnud teine Tamsalu ja
Valgehobusemäe poolmaratonidel.
Järvamaa koolide karikavõistlustel
kergejõustikus oli Koeru noortest edukaim Ave Lagenõmm,
kes võitis juunioride topispalliheite (18.00 -1kg) ja oli teine paigalt kolmikhüppes (6.99). Kaks
teist kohta võitis Merilyn Ivask
A-vanuseklassis: 50 m jooksus
(7,60) ja 50 m tõkkejooksus (9,11).
Korra jõudsid esikolmikusse ka
Mehis Neem, Rasmus Roosioks,
Aliis Jürgen, Kairo Kluust, Ramo
Reinberg, Gert Kruusa, Silvester
Sarapov ja Katre Kluust.
Järvamaa koolide 6.–7. klasside
karikavõistlustel
saalijalgpallis
saavutasid Koeru poisid 3. koha.
Võistkonnas mängisid Lennar
Lehtmets, Keith Grauberg, Marec
Herman, Hans-Christian Ilves,
Gertin Pakkonen, Reigo Neeme ja
Harivald Künnapuu.

Toomas Aan

Kaitseliidu võistlustel läheb
noortel hästi
Kaitseliidu Järva malev
korraldab 2011. aastal
kuuest etapist koosneva
võistluse, mis hõlmab
erinevaid spordialasid
(kabe, saalihoki, korvpall, jalgpall, kergejõustik, võrkpall). Võistlusest võtab osa ka Koeru
Üksikkompanii võistkond ja on teinud seda seni edukalt.
Lisaks Koerule osalevad veel Paide, Türi, Roosna-Alliku
Üksikkompaniid ja Järva maleva staabi võistkond.
Praeguseks on toimunud kabe ja saalihoki võistlused.
10. märtsil KL Järva maleva staabis toimunud kabevõistlustel saavutas Koeru Üksikkompanii II koha. Võistkonda kuulusid Mari-Liis Mölter, Taivo Pikkmets, Harvy Ivask, Raido
Johanson, Pavel Timerhanov. Saalihoki võistlused toimusid
ajavahemikus 23.03.11 – 30.03.11 Väätsa spordihallis. Koeru
kaitseliitlased saavutasid nagu ka eelmisel aastal saalihokis I
koha. Koeru võistkonda kuulusid Harvy Ivask, Keith Tauden, Priidik Pard, Pavel Timerhanov, Madis Kuriks ja Taivo
Pikkmets.
Hetkel hoiab Koeru Üksikkompanii koondtabelis esikohta,
edestades teisel kohal olevaid Türi kaitseliitlasi kahe punktiga.			

Jaak Tammik

KL Järva maleva
instruktor-koolitaja

Kodutütred ja noorkotkad
võidukad
Märtsikuu 4.–5. kuupäeval toimus Harjumaal Kernu rahvamajas esmakordselt
m a l e v ate v a h e l i n e
võistkondlik kodutütarde ja noorkotkaste
lauatennisevõistlus,
kus Järva malevat
esindas Koeru rühma
võistkond treener Urmas Virvese juhendamisel.
Võistluse eesmärgiks oli populariseerida lauatennist kui spordiala, anda noortele võimalus näidata oma oskusi lauatennises ja
selgitada välja vabariigi parimad noorkotkaste ja kodutütarde
organisatsioonides.
Ja nii see ka läks. Võitsid parimad! Võistkondlikus arvestuses
saavutas Harju maleva Haiba rühm 1. koha, Järva maleva Koeru
rühm 2. koha ja Põlva malev 3. koha.
Häid tulemusi saavutasid kõik tublid koerukad: Rannar Remmelgas III koht, Merilyn Ivask II koht, Marle Ruotsalainen 9. koht,
Katrin Aleknavitsjute 5. koht, Asko Laansalu 11. koht, Patrik
Ruotsalinen 13. koht, Linda Koroljova 4. koht ja treener Urmas
Virves esindajate arvestuses I koht, Marek Ruotsalainen 4. koht.

Kirsika Ilmjärv

Koeru keskkooli huvijuht
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Palju õnne rahvatantsurühm
Vingerpussid!
Tahan kogu südamest ja kogu koolipere nimel öelda
teile, kallid Vingerpussi tantsijad, suur aitäh, et olete meie hinge puudutanud ja oma tantsudega suurt
rõõmu valmistanud.
Rahvatants, tantsupeod ja kõik suuremad-väiksemad
ühistantsimised aitavad meil omamoodi hoida ja säilitada meie kultuuri ja identiteeti. Tore, et säärasel
viisil teevad seda tuhanded inimesed üle Eestimaa ja
paljud, paljud Koeru inimesed.
Tänan Sind, armas Anne-Ly! „Suurimad on need
teod, mis toovad suurimale hulgale inimestele suurimat õnne,“ on öelnud Francis Hutcheston. Sina oled
seda õnne koos noortega toonud meile kõigile.
Kooliaasta on olnud tegus, lauljad ja tantsijad on usinalt tublide ringijuhtide eestvedamisel repertuaari
omandanud. Meie kooli tublid tantsijad sõidavad
aprilli lõpus Venemaale, Pihkvasse kontsertreisile.
Suvi toob lauljatele ja tantsijatele esinemised XI koolinoorte laulu- ja tantsupeol „Maa ja ilm“ 1.–3. juulil, 28. mai Aravetel, Kangrumäel Järvamaa laulu- ja
tantsupeol ja 1. juunil Koeru valla laulu- ja tantsupeol.
Kutsun teid kõiki, kallid Koeru inimesed, laupäeval,
9. aprillil tantsurühma Vingerpussid 10. sünnipäeva
kontsert-showle Koeru kultuurimajja algusega kell
19.00. Esinevad kõik Koeru keskkooli rahvatantsurühmad ja come-backi teeb rahvatantsurühm VixidTrixid.
Aprillikuus tähistame rahvusvahelist tantsupäeva.
Koeru keskkoolis toimub sellele päevale mõeldes 21.
aprillil tantsukool ja juba kolmandat korda omaloominguliste tantsude võistlus, kuhu olete, kallid lapsevanemad, vilistlased, koerukad, kõik oodatud.

Kirsika Ilmjärv

Koeru keskkooli huvijuht

Laupäeval, 9. aprillil kell 19.00

Koeru kultuurimajas KONTSERT-SHOW
Koeru Keskkooli rahvatantsurühm

VINGERPUSSID 10

Esinevad: Vingerpussid, Vusserid, 1.-2. klassi ja
3.-4.klassi rahvatantsurühmad. Come-backi teeb
rahvatantsurühm VIXID-TRIXID.
Kavade autorid ja juhendajad: Ülle Jääger, Kerli Sirila, Mari-Liis
Mölter, Miika Pihlak, Madis Bobrovski ja Anne-Ly Pihlak.

Pilet 1 euro

APRILLIKUU KULTUURISÜNDMUSED
KOERU VALLAS
31. märtsil kell 18.00 Risto Kleitsmanni fotonäituse „Loodushetked“ avamine Koeru kultuurimaja fuajees. Näitus
avatud 31.03 – 30.04.
1. aprillil kell 18.00 Koeru valla muuseumi 15. sünnipäev
“Üks piduõhtu” Koeru kultuurimaja saalis. Karjasmäe talu
rehetoas on kõigil võimalus osaleda talutöödes: küpsetada
leiba, valmistada võid, maitsta õlut. Saab maha peetud üks
vahva simman, milles osalevad Koeru rahvatantsijad, folkloorirühm ja pillimängijad.
7. aprillil väljasõit Pärnu teatri Endla etendusele „Teatrikomöödia“. Väljasõit teatrisse kell 16.30
9. aprillil kell 16.00 Salutaguse tiigi avamine Salutaguse
seltsimaja pargi kõrval. Info Virve Kluust 508 3583.
9. aprillil kell 19.00 Koeru keskkooli rahvatantsurühma
kontsert-show VINGERPUSSID –10 Koeru kultuurimajas.
Pilet 1 euro.
10. aprillil kell 13.00 Koeru valla laste lauluvõistlus		
Koeru kultuurimajas.
14. aprillil kell 11.30 liliputtide tsirkus Koeru kultuurimajas.
Kavas: joog, lõbusad klounid, mustkunstnikud, akrobaat rullidel, tuvid jne. Pilet 2 eurot.
15. aprillil kell 20.00 Koeru valla isetegevuslaste ja sportlaste stiilipidu „Teel olümpiale“ Koeru kultuurimajas. Kavas:
silmapaistvate sportlaste ja isetegevuslaste austamine.
Sportlik-kultuurilised etteasted. Tantsuks ansambliga Igatahes. Riietus esinduslikult sportlik. Sissepääs prii.
18. aprillil kell 17.00 Koeru muusikakooli aastapäeva kontsert Aruküla mõisa saalis
21. aprillil Koeru seeriajooksud 1. etapp Koeru laululaval.
Start avatud Koeru laululava juures kell 14.00 – 16.00 ja
17.00 – 18.00. Eraldistardid vastavalt vanusegrupile 1-3 km.
Võib teha ka kepikõndi ja matkata aega arvestamata. Loosiauhinnad neile, kes osalevad vähemalt kolmel etapil neljast.
Info Toomas Aan 5229864.

Koeru kultuurimaja jätab endale õiguse muuta ürituste kuupäevi ja kellaaegu. Jälgige ka ürituste kalendrit
Koeru valla kodulehelt: www.koeruvv.ee

Valminud on andmebaas Järvamaa
mittetulundusühendustest
Alates 25. märtsist leiab Järvamaa infoportaali www.jarva.ee kodanikeühenduste rubriigist (Andmebaas) organisatsioonide otsingumootori abil Järvamaal tegutsevate mittetulundusühenduste
andmed. Otsing võimaldab ühenduse leida kiiresti ja mugavalt nii
nime, aadressi, registrikoodi, märksõna, kohaliku omavalitsuse kui
ka tegevusvaldkonna järgi.
Täna on andmebaasis kirjas 386 Järvamaal tegutsevat mittetulundusühingut (v.a korteriühistud). Sellise andmebaasi olemasolu annab võimaluse ühingutele koostöö tegemiseks.
Kes aga märkab, et tema ühingu kohta täpsemad andmed puuduvad, võib sellest kindlasti teavitada mittetulundusühenduste konsultanti Kaspar Tammistet (kaspar@jarva.ee). Tel 385 2365 või
5801 0018.

Koeru Kaja
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Aprillikuu sünnipäevalapsed
87 Helma Mihkelson 11.04.1924
86 Õie Sikman
07.04.1925
83 Laine-Benita Sivadi 02.04.1928
83 Linda Roosipuu
26.04.1928
82 Alfred Porman
01.04.1929
82 Elmet Pärnsoo
24.04.1929
81 Semjon Perejainen 28.04.1930
81 Maia Pilve
30.04.1930
75 Hillar Liidres
05.04.1936
75 Ants Sinisoo
26.04.1936
70 Leili Kull
03.04.1941
70 Johannes Saar
16.04.1941
70 Arkadi Petrov
20.04.1941
70 Linda Allik
26.04.1941
60 Riho Kubja
08.04.1951
60 Raivo Pirnipuu
15.04.1951
60 Elle Raus
24.04.1951
60 Malle Tomingas
26.04.1951

18. aprillil kell 17.00

Koeru Muusikakooli AASTAPÄEVA kontsert

Koidu-Ellavere

Aruküla mõisa saalis

Koeru
Koeru
Väinjärve
Ervita
Koeru
Koeru
Vao
Aruküla
Puhmu
Koeru
Kuusna
Abaja
Koeru
Kuusna
Tudre
Koeru
Koeru

Koeru muusikakool tähistab oma 8. aastapäeva
traditsioonilise kontserdiga, kus esinevad
muusikakooli õpilased erinevates ansamblite koosseisudes.
Olete kõik oodatud kuulama ja vaatama muusikakooli laste pillimängu!

Kontsert on tasuta.

Järvamaa Arenduskeskus kuulutab välja
konkursi “Järvamaa suveniir 2011”

Järvamaa Arenduskeskus koostöös Paide Turismiinfokeskusega kuulutab välja konkursi Järvamaa suveniir 2011, mille eesmärgiks on mitmekesistada Järva maakonda
tutvustavate ja piirkonna mainet kujundavate suveniiride valikut ning ärgitada suveniiritootjaid looma piirkonda iseloomustavaid meeneid.
Suveniirikonkurss kestab väljakuulutamise hetkest 29. märtsil kuni 31. maini 2011.
Osaleda võivad üksikisikud, äriühingud, ettevõtjad, seltsingud, huvi- ja hobigrupid ja
kõik turismiasjandusest huvitatud. Võitjad kuulutatakse välja 17. juunil turismiinfokeskuse uute ruumide avamise üritusel.
Auhinnafond jaguneb järgmiselt: I koht saab preemiaks 319 eurot, II koht saab 128
eurot ja III kohta premeeritakse 64 euroga.
Konkursi täpsed tingimused on kättesaadavad Järvamaa infoportaali kodulehel www.
Piret Sihver
jarva.ee/turism 				
Lisainfo telefon 385 0400,
e-mail: piret@jarva.ee

Amserv Paide
Tehnoülevaatuspunkt
teostab sõiduautode, veoautode
(registrimassiga kuni 3,5t), kerghaagiste, haagiste (kuni 3,5t), mootorrataste ning traktorite ülevaatust.

Avatud E–R 8–18, L 9–15
Paides Pärnu mnt 114.
Tel 385 0426.

Grete Ilusalong
Paide tee 16a II korrus

Maniküür, pediküür, geelküüned,
ripsmete-kulmude värvimine,
depilatsioon, kõrvarõngaaukude tegemine ja ripsmekivide paigaldus.

Valmistame
hauakive,
-plaate

Uued tootmisvahendid, uus
kvaliteet, lai valik.

Hinnad
soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull
511 4835
Nikolai Sereda
5672 7134

Info ja registreerimine tel 555 930 81

Meie hulgast
on lahkunud
VELLO KARU

10.12.1943 - 17. 03. 2011.

OÜ NELKEIRA Tel 523 4802.

KOERU KAJA

Õnnitleme
pisipere
sünni puhul!
HEILI PARRO
19. 03. 2011.
JANELY OJAKÕIV
16. 03. 2011
KÄDI-LIIS ABNER
24. 03. 2011
TÄNUAVALDUS

Minilaadur Bobcat S175

• Kaevetööd (vee- ja kanalisatsioonitrassid, vundamendikraavid jne.)
• pinnase planeerimine.
Multilift kallur
• transporttööd (kasti mahajätmise
võimalus)
• tõste- ja transporttööd (auto
varustatud 3 t kraanaga)
Lehtmetalli lõikamine giljotiiniga
• lehe paksus 0-6 mm, pikkus kuni
3100 mm

Kuulutused

Väljaandja
Koeru Vallavalitsus,
73001 Paide tee 5
Tel 384 6300

Kunagi ei tea, millal meid võib
valus löök tabada. Soovime südamest tänada Tauri Sinisalu,
kõiki päästekomando mehi, kes
osalesid päästetöödel. Suur-suur
aitäh Tõnu Kallasmaale ja teistele abistajatele.
Oleme teile südamest tänulikud.
Heino ja Helma

Tiraaž 450
Toimetaja: Terje Truska
Koeru.Kaja@gmail.com
Tel 5650 9963.

Müüa küttepuid.
Veovõimalus. Tel 521 9496
Ostan abiratastega jalgratta
2-aastasele poisile.
Tel 504 7340.
Müüa ketassaag.
Hind kokkuleppel.
Tel 385 4440.
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt, töödest pildid.
Tel 5803 3448. Ain.
Soovin osta 10 m lepa- või
haavalauda mõõtudega
3 cm x 7 cm x 1m.
Edgar Pugi.
Tel 385 4171 või 5559 7766.
Müüme saetud ja lõhutud
küttepuid.

Mõõdud vastavalt tellija soovile.

Pakume ka 3 m küttepuud
(lepp, sanglepp, saar, kask,
haab, okaspuu) ning
puitbriketti.
Tel 501 3862.

Toimetajal on õigus kirju ja teisi
kaastöid nende selguse huvides
lühendada ja toimetada.

Trükk ja kujundus
OÜ Vali Press

