Hea lugeja!
Kui Sinu kodukohas,
vallas või linnas toimub midagi huvitavat, siis anna sellest julgesti teada
e-posti aadressil talvi.must@gmail.com
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Tõrva laululinnud
noppisid häid kohti

„Kevadtorm 2014“
Helme vallas

♦ Aprillikuus võtsid mõõtu Valgamaa parimad noored lauljad võistlusel „Valgamaa laululaps 2014“.
Tõrva laululinde saatis sel võistlusel suur edu.

♦ Seoses 2014. aasta mais toimuva kaitsejõudude õppusega
„ Kevadtorm 2014“ Lõuna – Eestis juhime tähelepanu
järgmistele asjaoludele.

12.

apri l li l kog unesid Valgamaa
parimad noored lauljad ja
nende juhendajad Valga kultuurikeskusesse, kus võisteldi viies
vanuseklassis. 15 auhinnast kuus
tulid Tõrva: neli esikohta, 2 hõbemedali väärset kohta ja lisaks ka
kaks eripreemiat.
Kolme esimese vanuseklassi
parimad said ka privileegi esindada Valgamaad ETV saatesarjas
“Laulukarussell 2015”. Tõrvast
pääses sinna kaks laululast : Liisi
Üksvärav ja Egnar Hernits.
Esmakordselt valis žürii ka Valgamaa parima lauluõpetaja. Ka see
tiitel tuli Tõrva linna: parimaks
lauluõpetajaks sai Novella Hanson,
kelle laululapsi saatis võistlusel
suur edu. Hansoni juhendatavad
said neli esikohta, kaks teist kohta
ja ühe eripreemia.
17-19aastaste vanuseklassis
võistlev Hardo Adamson, kes
pääses edasi poistelaulu võistluselt, rääkis enne esinemist, et väike
närv oli tal enne lavale minekut
sees. „Kui närvi pole, siis pole asi
õige. Väike lavanärv peab ikka
olema,“ sõnas noormees, kes esitas
Karl-Erik Taukari laulu „Seitsme
tuule poole“.
„Mulle meeldis see laul juba
esimesest korrast, mil seda kuulsin, ja kohe hakkas viis peas kummitama. Ma vahepeal mõtlesin,
et võtaks äkki mõne teise laulu,
sest ma laulsin seda ka poistelaulul, aga lõpuks jäin ikkagi sellele
kindlaks,“ põhjendas noormees
valikut. Adamson saatis end ise
kitarril. Ta sõnas, et nii on tal
endal mugavam.
Egnar Hernits rääkis enne
esinemist, et selleks võistluseks
valis ta teise laulu kui poistelaulul. Noormehe juhendaja Novella
Hanson tegi Contra sõnadele viisi.
„See laul meeldib mulle endale
rohkem kui eelmine. Mulle nii
väga aeglased lood nagu eelmine
ei meeldi,“ rääkis Hernits, miks sai
uus laul valitud.
Lauljaid hindas kolmeliikmeline
žürii koosseisus Viljandi muusikakooli laulustuudio õpetaja Hedi-Kai
Pai, Tartu laulustuudio Fa-Diees
lauluõpetaja Ingrid Otti ja laulu-
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Liisi Üksvärav

Egnar Hernits
Fotod: Sandra Saar

Tõrvat ja Helmet esindanud laululapsed
3-7 aastased
Karl Arkadi Kõvask
Robin Pähklamäe
8-10 aastased
Liisi Ük svärav – I koht.
E s i n d a b Va l g a m a a d E T V
saatesarjas “Laulukarussell 2015”.
Riivo Pippar – II koht
11-13 aastased
E g n a r H e r n i t s – I k o ht .
E s i n d a b Va l g a m a a d E T V
saatesarjas “Laulukarussell 2015”.

stuudio Musaklubi eestvedaja ja
juhendaja Kati Siht. Lauljaid saatis
saateansambel koosseisus : Evald
Raidma, Kristo Joosep ja Sven
Udras. Võistluse õhtujuht oli Kaja
Sisask.
Žürii rääkis, et mida vanuseklass edasi, seda raskemaks nende
töö läks, sest kõik võistlejad olid
väga head lauljad ja neid järjekorda
panna oli ääretult raske.
Kokku osales Valga kultuurikeskuses toimunud lauluvõistlusel 46 laululast. Maakondlikule

Emma Laureen Paul – vokaalse
gümnastika eripreemia
Kevin Köster
Erika Buda
14-16 aastased
Pamela Paul – I koht
Kadri-Triin Terve – musikaalse esituse eripreemia
17-19 aastased
Gertu Pabbo – I koht
Brigita Sillaots – II koht
Hardo Adamson

võistlusele eelnesid valdade ja
kuue piirkonna eelvoorud, kus
pääses edasi 44 parimat lauljat.
Kaks osalejat – Hardo Adamson
ja Egnar Hernits – pääsesid edasi
poistelaulu võistluselt.
Lauluvõistluse korraldas Valga
kultuurikeskus koostöös maavalitsusega. Toetasid Valga linnavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit,
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Karini Lillekauplus.
Sandra Saar

java hemikus 05.
– 25. ma i liig ub
Helme valla teedel ,
metsades ja ka naaberomavalitsuste territooriumil
oluliselt rohkem kaitsejõudude
tehnikat ja inimesi kui tavalistel
argipäevadel. Siinkohal palume
kohalikel inimestel, kes harrastavad omal käel tervisesporti
või lihtsalt naudivad loodust,
arvestada võimalike ootamatute kohtumistega kaitsejõududega teedel, metsaradadel.
Maaomanikke, kelle maid
ja teid kasutatakse õppuste
korra lda misel, proov ivad
kaitseväe esindajad eelnevalt
teavitada ja vajalikeks tegevusteks kooskõlastused saada. Siia
hulka käivad ka telklaagrite,
tehnikaparkide paigutuste ja
majutuste kohad. Samas võib
tekkida olukordi, kus kaitseväe esindajad ei suuda leida
omaniku kontaktandmeid ja
seetõttu jääb ka luba küsimata.
Sellistel juhtudel palub kaitsevägi mõistvat suhtumist.
Valla territooriumil saab
näha lisaks maapinnal liikuvale sõjatehnikale ja inimestele ka õhujõudude tegevust.
Palume inimestel mitte paanikasse sattuda, sest tegemist on
õppustega.
Erilist tähelepanu juhime
aga 18. ja 19. mai kuupäevadele. Praeguste plaanide kohaselt toimub 19.mail kell 12.0015.00 sõjaline tegevus Helme
asulas, millesse on kaasatud
ka lennuvahendid ning mida
uudistama on oodatud kõik
huvilised. 18. mail toimub 19.
mai tegevuste peaproov. Seoses nimetatud ajaga (18.mai ja
19. mai kella 12.00 kuni 15.00ni) palub Helme Vallavalitsus
koos kaitsejõudude esindajatega mõelda lähiümbruse elanikel oma koduloomade peale.
Etteaimatavalt tekib nimetatud ajavahemikul müra, mis ei
erine aastavahetuse ilutulestiku
omast. Kindlasti peaksid oma
loomade eest hoolt kandma
nimetatud kahel päeval Möldre
küla, Linna küla küla, Kiriku-

küla küla, Patküla küla, Kalme
küla, Rulli küla ja Tõrva linna
elanikud ning loomulikult
ka Helme aleviku elanikud.
Soovitame oma loomade eest
hoolt kanda sedavõrd, et nad
võimaluse korral oleks paigutatud suletud uste taha. Sama
soovitus kehtib ka nimetatud
kü lades põl lumajandusega
tegelevatele ettevõtetele ( veisekasvatus vms). Palume nimetatud päevadel ja kellaaegadel
hoida veised varju all ning
soovitavalt kinniste uste taga.
Täpsustuseks loomapidajatele
niipalju, et mõlemal päeval
kestab sõjaefektidega tekitatav müra (sh lennukite müra)
väikeste ajaliste vaheaegadega
kokku kuni üks tund. Kahjuks
ei saa käesolevas artiklis öelda
täpset alguskellaaega.
Kaitsejõudude poolt pakuta k se pi i rkon na ela n i kele
vaatemängulist, reaalsuselähedast sõjalise tegevuse jälgimist esmaspäeval, 19. mail
Helme alevikus. Huvilistel
on võima lus otsest la hing u list tegev ust jä lgida nii
Helme kõnniteelt kui Helme
aleviku teedelt. Avaramaks
vaateks sobivad puudest vabamad kohad. Lähim vaatekoht
sõjalisele õppustegevusele on
Helme katlamaja juures olev
asulasisene asfalteeritud tee.
Korraldajad paluvad nimetatud päevadel Helme asulasse
viivaid kõrvalteid mitte kasutada, kuna need on vahetult
asula läheduses igasuguseks
liikumiseks suletud.
Nii Eesti kaitsejõudude esindajad kui Helme Vallavalitsus
loodavad, et ühises koostöös
ja üksteise mõistmises saavutame eesmärgistatud tulemuse
– eduka „ Kevadtorm 2014“
korralduse Lõuna-Eestis, sealhulgas Helme vallas ja selle lähipiirkonnas.
Helme vallavanem
Tarmo Tamm
Kaitsejõudude esindaja
Viljar Kurg

HELME - TÕRVA ELU
Helme
Vallavolikogu
istungil 27.03.2014
Kuulati ülevaadet politsei
tööst. Volikogu liikmetele esinesid Valga politseijaoskonna
juht Tiit Allik ja Aleksander
Zemskov Tõrva konstaablijaoskonnast;
♦ vallavanem andis ülevaate rahvastikutoimingutest, valla finantsseisust
ja toimunud üritustest;
♦ võeti vastu uus avaliku
korra eeskiri;
♦ võeti vastu määrus korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks;
♦ võeti vastu määrus munitsipaalharidusasutuste palgakorralduse kohta;
♦ võeti vastu otsus valla
k u lt uu r i-, noorsoo-,
sotsiaal- ja sporditöö
ümberkorraldamiseks.
Muudatused puudutavad
eeskätt Ritsu spordibaasi,
Koorküla rahvamaja,
Jõgeveste külakeskust,
Helme päevakeskust.
Tiina Õunpuu
vallasekretär

Tõrva
Linnavolikogu
istungil 15.04.2014
♦ Kuulati ära linnapea informatsioon linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste vahepealse tegevuse kohta.
♦ Volikogu võttis vastu
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra
Tõrva linnas. Uus kord
jõustub 1. juulil 2014.
♦ Volikogu otsustas kinnitada Tõrva linna üldplaneeringu ülevaatamise
tulemused ning jätta kehtima Tõrva Linnavolikogu
1.veebruari 2005. aasta
otsusega nr 4 kehtestatud
Tõrva linna üldplaneering.
♦ Volikogu võttis vastu
Tõrva linna 2014.a lisaeelarve.
♦ Kehtestati rek laa mimaksu kord, mis jõustub
1. juulil 2014.
♦ Kehtestati välireklaami
paigaldamise eeskiri, mis
jõustub 1.juulil 2014.
♦ Volikogu andis volitused linnasekretärile
huvide deklaratsioonide
registrisse deklarantide
ja kontrolli teostavate
isikute andmete sisestamiseks.
♦ Volikogu andis volitused
abilinnapea Piret Karule
lepingute sõlmimiseks,
mille puhul esineb linnapea
Maido Ruusmannil toimingupiirang vastavalt korruptsioonivastasele seadusele.
♦ Volikogu nimetas jaoskonnakomisjoni esimehe
ja liikmed Euroopa Parlamendi valimiste hääletamise läbiviimiseks.
Signe Kiin
Linnasekretär

Tõrva eakad
kogunesid suureks peoks kokku
♦ Kui mitte tihedamini, siis vähemalt kaks korda aastas saavad Tõrva linna pensionärid kokku ja tähistavad. Küsite, mida nad tähistavad?
Eks ikka elatud aastaid ja seda, et toredatel seltsilistel on sünnipäev. Nii juhtus ka sel naistepäeval.

N

aistepäeva pärastlõunal oli Tõrva noortekeskus siginat-saginat täis. Eakad olid
kogunenud, et austada esimese
poolaasta juubilare, ühiselt meeldivalt aega veeta, maitsta head ja
paremat, nautida kaunist muusikat ja natuke ka jalga keerutada.
Kuna tean, kui tähtis eakate
jaoks on täpsus, siis noortekeskuse kolmandale korrusele, kus
pidu toimus, ma lausa jooksin.
Ikka selleks, et mitte hiljaks jääda.
Nagu noorele inimesele kohane,
olin ma kodus mõelnud, et aega
veel on, kuni hetkeni, mil kell
hakkas juba vaikselt 12 tiksuma.
Õnneks jõudsin ikka õigeks ajaks
kohale ja sellega pääsesin ka hilinejate nimekirjast eakate silmis.
Nagu pensionäriseltsil Eluratas
kombeks, siis esimese poolaasta
juubilarid istusid saali ette, et kõik
ikka näeksid, keda õnnitleda tuleb.
Seltsi juhatuse liikmed Luule Soro
ja Tiiu Vips olid kokku pannud
ilusa kõne, mille vahepeal paitasid
kõrva teemakohased laulud. Mitte
midagi polnud juhuse hooleks jäetud ja kõik oli viimse detailini läbi
mõeldud.
Omalt poolt edastasid juubilaridele ka õnnesoovid Tõrva linnavolikogu esimees Kalle Vister
ja linnapea Maido Ruusmann.
Lisaks juubilaridele pidasid nad
ka lilleõiega meeles kõiki kohaletulnud naisi, sest oli ju naistepäev.
Pärast õnnitlemist esines aga
Tõrva meestest koosnev koor,

Esimese poolaasta juubilarid on aukohal. Foto: Sandra Saar

kes on juba aastakümneid koos
laulnud. Kuna valdav osa seltsiliikmetest on naised, siis mõjus
meeskoor kui rusikas silmaauku.
Pärast söömist said aga pidulised jalga keerutada. Ja ega eakaid
pea tantsuplatsile mitu korda kutsuma. Nii, kui esimesed taktid olid
lahti löödud, oli tantsuplats rahvast tulvil, eesotsas linnavolikogu
esimehe Kalle Visteriga. Paistab, et
volikogu esimehele meeldib jalga
keerutada, sest juba teisel taolisel
peol oli ta üks esimesi, kes tantsuplatsi vallutas. Eks seltsis ongi vähe
mehi ja ma usun, et kõik ühingu
prouad nõustuvad, kui ütlen, et
tore, et nende pidudel selline tantsulõvi osaleb.
Eluratta juhatus ja korraldajad

olid kogu peoga kõvasti vaeva näinud ja väärivad suurt kiitust. Nad
on eeskujuks kõigile tõrvakatele.
Sisimas loodan, et kui saan ka
nii vanaks, siis oleks minus sama
palju energiat ja tahtmist tegutseda
kui seltsi juhatuse liikmetel.
Olin juba teist korda taolisel
peol ja mõlemad korrad olen koju
läinud väga heade emotsioonidega. Alati pärast mõnda taolist
üritust olen mõelnud, kui väga
ma armastan väikelinnu, eriti
aga Tõrva linna. Ma pole kusagil
mujal kohanud nii sooje inimesi
kui siin. Kui lähen mõnele üritusele, kus ma kedagi ei tunne, siis
alati saan ma seal kellegagi jutule
ja leian mõne uue tuttava. Kui ma
sügisel esimest korda eakate peol

17. mail 2014.a. kell 11.00
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käisin, ei tundnud ma ka peale
ürituse korraldaja Tiiu Vipsi
kedagi. Nüüd on tuttavaid nägusid aga üha rohkem ja selle üle on
mul vaid hea meel.
Omalt poolt tahak isn ma
tänada kõiki pidulisi, kes tegid
peo nii meeldejäävaks. Kõik
Tõrva linna pensionärid, kes
pole aga veel seltsiga liitunud,
peaksid selle peale tõsiselt mõtlema. Lõbus ajaviide on kindlasti
garanteeritud. Veel tahaksin aga
tänada Eluratta juhatuse liikmeid, kes kinkisid mulle naistepäeva puhul ilusa kimbu tulpe.
Oli väga armas üllatus. Kohtumiseni järgmisel peol!
Sandra Saar

HELME
VALLAVALITSUS
ANNAB TEADA

Sõit toimub marsruudil:
HELME – PEEBU – TALNA-MÕISA – HÄRMA – TÕRVA – HELME ( 13 km )

VÕISTLUSTE VANUSEGRUPID:
Lapsed 5 – 8 a. Sõit toimub Helme territooriumil 500 m.
Start lastele algusega 10.00
(peaauhind tõukeratas)

Ehitus– ja
remonditööd:
fassaaditööd, katusetööd,
sise- ja välisviimistlus.
OÜ VIIMVAL
Tel 55547996

Helme vallas on avatud kuni
02.06.2014.a. taotluste esitamine toetuste saamiseks “Hajaasustuse programm” raames.
To e t u s e a l l a k uu lu b h aj aasustuses veevärgi, kanalisatsiooni, tee ja autonoomse elektrisüsteemi rajamine/korrastamine.
Põhjalikum info Helme Vallavalitsuse ja Valga Maavalitsuse
kodulehekülgedel.

PÕHISÕIT
Tüdrukud ja poisid kuni 14 a (kaasa arvatud) 1 ring (13km)
Neiud ja naised 15 – 39 a(kaasa arvatud) 1 ring
Noormehed ja mehed 15 -39 a (kaasa arvatud) 2 ringi(26km)
Naised 40 a ja vanemad 1 ring
Mehed 40 a ja vanemad2 ringi

Liiklusohutuse ja enda tervisliku seisundi eest vastutab
osavõtja ise.
Iga vanuseklassi kolmele parimale medal ja auhind.
Peaauhind – MÄGIKROSSI JALGRATAS loositakse välja kõigi
võistlusdistantsi läbinute vahel.

START HELME KOOLI JUUREST
KIIVRI KANDMINE KOHUSTUSLIK !
Korraldajad:
RITSU SPORDIBAAS
HELME VALLAVALITSUS

Helme Vallavalitsus soovib välja
selgitada vallakodanikest kinnistuomanikud, kes oleks huvitatud
oma koduteele täiendava kruusakatte veost. Selleks palume esitada Helme Vallavalitsusele avaldus. Kirja peaks saama soovitav
kogus ( koormate arv), kinnistu
nimi ja aadress ning teeomaniku
nimi ja kontakttelefon. Vallavalitsus ootab sooviavaldusi nii
posti teel aadressile Tartu tn 20
Tõrva 68605 Valgamaa kui meiliaadressile postiposs@helme.ee
hiljemalt 15. maiks. Arvestada
tuleks omapoolse 50% -lise rahastusega. Laekuvate avalduste alusel
koostatakse nimekiri, mille alusel
korraldatakse tellimuse täitmise
vähempakkumine. Peale tulemuste selgumist võetakse sooviavaldajatega ühendust.
Täiendavate küsimuste
tekkimise korral palun võtta
ühendust Helme valla ehitus- ja majandusnõunikuga
telefonil 7668453 või meili teel
postipoiss@helme.ee .
Helme Vallavalitsus

HELME - TÕRVA ELU

Kohtumine sarjas „Juured“ – küüditatud pere

Kohtumine perekond Habichtite kodutalus. Foto: Ilmar Kõverik

♦ Eesti rahva minevik on täis
valu ja masendust, mida ei saa
iialgi unustada.

„Siberisse viidi paremad ja haritumad meie seast. Püssimehed
ajasid neid loomavaguneisse kui
suuri kurjategijaid. Vähesed tulid
tundmatust tulevikust tagasi,

suur osa jäi puhkama võõramaa
mulda. Kõik nad armastasid oma
rahvast ja kodumaad, nende ideaal
oli elada ning töötada eestlaste ja
Eesti hüvanguks“ - see lõik on Tiiu

I TÕRVA DOKFEST TOIMUB 17.-19. OKTOOBRINI
Tõrva Linnavalitsus koostöös mittetulundusühinguga Rabarebased
ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga
korraldavad 17.-19. oktoobrini
Tõrva kinohoones Kagu-Eesti esimese dokumentaalfilmifestivali.
Kolme päeva jooksul pakutakse
vaatajatele valikut dokumentaalfilmidest, lisaks töötubasid ja kohtumisi fi lmitegijatega. Programm
on hetkel koostamisel, kuid eesmärgiks on pakkuda filmielamust
erinevas eas kinohuvilistele.

Filmifestivalile otsitakse logo
MTÜ Rabarebased koondab
gruppi Viljandi Kultuuriakadeemia tudengeid , kes kõik
omandavad kõrgharidust kultuurikorraldaja erialal. Tõrva
Dokfilmifestivali korraldamine
on ühtlasi nende kursusetööks.
Tõrva Dokfilmifestivali korraldajad kuulutasid aprilli esimesel nädalal välja konkursi, et leida dokumentaalfilmifestivalile sobilik logo.
Logo võiks juhinduda mõttest

Tõrva kinohoones on säilinud autentne interjöör. Foto: Siim Ausmees

„Inimesed läbi prisma – ühest vaatenurgast saab mitu!“. Täpsemad
tingimused on leitavad Tõrva linna
koduleheküljelt www.torva.ee.
Rabarebased ootavad logokavandit hiljemalt 18. maiks e-posti
aadressile rabarebased@gmail.
com või paberkandjal aadressil

Posti 1, Viljandi 71004 (märksõnaks logokonkurss). Logokavandile palutakse juurde lisada koostaja nimi, e-post ja telefon.
Logokonkursi võitjat ootab ees
suursugune auhind!
Tõrva Linnavalitsus

Teesalu raamatust „Sa ära möödu
mineviku valust“ E.Õispuu kirjast.
Need read panevad mõtlema
ja annavad kohustuse hoida igavesti elavana mälestused ajast,
mil kümned tuhanded inimesed sunniti lahkuma kodudest ja
kodumaalt.
1941. aasta juuniküüditamine
sai osaks ka väga töökale Helme
valla Solli talu perele. Taluperemees Ernst Johannes Habicht oli
Kaitseliidu Helme ratsarühma
pealik, Isamaaliidu liige, Kaitseliidu valgeristi kavaler ning
a k t i iv ne ü hiskonnategela ne
majandusühisuses, põllumeeste
seltsis, hariduses ja kultuuris.
Maalt väljasaatmisele kuulus
kogu perekond. Ernst Johannese
abikaasa Helgi, kolmeaastane
tütar Maimu, kaheaastane tütar
Tiiu. Pere kolmas laps Tõnis
sündis juba augustis Siberimaal.
Tugev tahtejõud, raskustega toimetulek, koduigatsus oli see, mis
nad kodumaale tagasi tõi. Kahjuks
ei näinud kodumaad pereisa Ernst
Johannes Habicht, kes hukati erinõupidamise surmaotsuse põhjal

juba 25. augustil 1942.
Perekond Habichtile pühendatud „Juured“ kohtumispäeval
ootasid meid oma kodutalus Ernst
Johannese abikaasa Helgi Habicht,
kes peagi saab 97- aastaseks. Kodus
olid ka poeg Tõnis, õed Maimu ja
Tiiu. Tõnise abikaasa Maie kattis
kauni kohvilaua.
Külalisteks olid Valga abilinnapea, Valgamaa Memento
esimees Enno Kase, Valgamaa
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni pedagoog ja kauaaegne
Valga muuseumi direktor Esta
Mets ning Valgamaa Kaitseliidu
kaplan, Otepää Maarja koguduse
õpetaja Marko Tiirmaa.
„Juurte“ kohtumiste tunnusmeloodia „Mu meelen kuldne
kodukotus“ esitasid Tõrva Muusikakooli õpetajad Kersti Reimund
klaveril ja Heinar Hernits viiulil.
Seda meloodiat kuuldes hakkas
vana emake laulma - nukralt ja
vaikselt. Vaadates teda, mõtlesime:
„Mida kõike oled Sa oma pikal eluteel näinud?“
Ilmar Kõverik

TÕRVA-HELME-PÕDRALA
PIIRKONNA VOLBRIPIDU TOIMUB
ALA RAHVAMAJAS
Tõrva kultuurimaja annab teada,
et Tõrva linna ning Helme ja Põdrala valdade ühine volbripidu toimub 30. aprillil Ala rahvamajas.
Tõrva Kultuurimaja juhataja
Pille Ilisson selgitas, et tegemist
on naaberomavalitsuste ühise
ettevõtmisega, eesmärgiga
koondada piirkonnas kokku nii
kultuurikorraldajaid kui ka kultuurinautijaid. „Tõrva-Helme
piirkonna inimesed tunnevad
üksteist hästi ja miks mitte korraldada neile rohkem ühiseid
üritusi. Imelik oleks korraldada
samal ajal ja samal päeval lähipiirkonnas mitu konkureerivat
volbriüritust,“ sõnas Pille Ilisson, kes ka ise on peo üks peakorraldajaid.
Külalised lähemalt ja kaugemalt on oodatud Ala rahvamaja
juurde, kus kell 21.00 antakse
start tõrvikutega jooksule, millele järgneb suure volbritule

süütamine. Alates kell 22.00 mängib pidulistele tantsumuusikat
ansambel Parvepoisid.
Korraldajad on hoolitsenud ka
selle eest, et volberdajatele oleks
tagatud transport Tõrva linnast
Alale ja öösel tagasi. Buss marsruudil Tõrva-Helme-Linnaküla-Karjatnurme-Ala väljub Tõrva
kesklinnast kell 20.30 ja sõidab
Alalt tagasi kell 02.00. Korraldajad paluvad bussiga tulijatel endast
märku anda kuni 25. aprillini telefonil 553 8491 (Pille Ilisson, Tõrva
Kultuurimaja juhataja).
Volbripeo pilet eelmüügist
maksab 5 € ja kohapeal 10 €.
Bussiga tulijad peavad arvestama veel täiendava 2 € piletiga.
Pileteid saab eelmüügist soetada
Tõrva kultuurimajast ja Tõrva
kesklinna lillesalongist ning Ala
rahvamajast.
Siim Ausmees

MAIKUU VIIMASEL PÜHAPÄEVAL VALIB EESTI EUROOPA PARLAMENTI
Euroopa Parlamendi valimised
toimuvad Eestis 25. mail. Kümme
aastat Euroopa Liitu kuulnud
Eesti kodanikud valivad kolmandat korda need kuus saadikut, kes
järgneval viiel aastal Eesti sõnumi
Euroopasse viivad.
Euroopa Parlamendi valimiste suurim muutus, võrreldes
viie aasta taguse ajaga, on avatud
nimekirjade taaskasutuselevõtt.
Teisisõnu, valija annab hääle
talle meelepärasele kandidaadile.
Kui kandidaadi erakond kogub
üldkokkuvõttes samuti nii palju
hääli, et nad saavad oma esindaja Euroopasse läkitada, saab
mandaadi just see kandidaat, kes
kogus kõige enam hääli. Vahet ei

ole, kas ta on asetatud parteisiseselt nimekirjas esimesele või 12.
positsioonile.
Palju on tuntud huvi ka selle
vastu, mis saab siis, kui enim
hääli kogunud kandidaat loobub
oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike vastus on, et ei
lähe, sest mandaadi saab sellest
nimekirjast häälte arvult järgmine kandidaat.
Üksikkandidaadid on Euroopa
Parlamendi valimistel justkui ühe
kandidaadiga erakonnad, kes
võistlevad hääle eest kõrvu erakondadega. Näiteks võiks tuua
2009. aasta valimised, kus Indrek Tarand oleks võinud häälte
arvu järgi veel teisegi mandaadi

saada, kuid üksikkandidaadina
ei olnud tal mõistagi võimalik
kedagi kaasa võtta. Samuti ei saa
üksikkandidaat endale määrata
asendusliiget. Kui üksikkandidaat loobub, saab koha esimesena
mandaadist ilma jäänud erakond
või üksikkandidaat.
Hääletada saavad Euroopa
Parlamendi valimistel Eesti kodanikud ja ka kõik Eestis elavad
teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
Euroopa Parlamendi valimised
toimuvad maikuu viimasel pühapäeval. Võrreldes eelmiste kordadega, on valimispäev nihutatud
varasemaks. Hääletaja jaoks on see
mugavam, puhkused ei ole veel ala-

nud, töine ja asine mõtteviis paneb
tegutsema ja kaasa mõtlema.
Neile, kes aga siiski valimiste
pühapäeval jaoskonda minna ei saa,
on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks.
Kümme päeva enne valmispäeva ehk 15. maist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab
21. maini. Samal ajal saab juba
oma hääle anda ka jaoskondades –
15.-18. maini toimub hääletamine
maakonnakeskustes ning 19.-21.
maini on avatud kõik jaoskonnad.
Valimispäeval saab hääletada vaid
oma jaoskonnas ning hääletamiskasti tellida ka koju.
Euroopa Liit oma 28 liikmesriigiga on kirju organisatsioon. Kui

Eestis saab kandideerida alates 21.
eluaastast, siis näiteks Austrias ja
Prantsusmaal tohib kandideerida
18-aastane, Itaalias ja Kreekas alles
25-aastane EL-i kodanik. Eestis
valimiskünnis puudub, kuid
pooltes EL-i riikides on see olemas,
jäädes 1,8% ja 5% vahele. Belgias,
Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis on hääletamine kohustuslik. Ja
isegi valimispäevad on erinevad –
hollandlased ja ühendkuningriigi
elanikud saavad oma valiku teha
juba 22. mail. Meie valimispäev on
pühapäev, 25. mai!
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni
esimees

HELME - TÕRVA ELU

TÕRVA TILGAD
VÄÄTSA HUUMORIPÄEVAL
Jällegi on kevad, jällegi on naljakuu aprill ja jällegi oli aprillikuu
esimesel laupäeval Maalehe huumoripäev Järvamaal Väätsal.
Et päev liialt pikaks ei veniks,
oli korraldajate poolt ette nähtud 2 žanrit: estraadikava ja
üksikesineja. Tõrva kultuurimaja estraaditrupp Tõrva Tilgad
käis järjekordselt seal, mitte aga
täiskoosseisus kuuekesi, sest nii
ühel kui teisel oli sel päeval muid
kohustusi – tegemisi. Olime kolmekesi: Ain Veebel, Valdeko
Kalamees ja Asta Mäeorg alias
Tõrva Tilde. Esinejateks oli 22
kollektiivi pea igast Eestimaa
nurgast, naljade temaatika seinast
seina.
Meie estraadikava „Autojuhieksamil“ naerupahvakute ja

aplausi järgi otsustades meeldis
rahvale. Üksikesinejatena läks
meil ka väga hästi. Kõik meie
naljade esitajad said žüriilt kiidusõnu. Valdeko Kalamees tunnistati looga „Retsidivist“ parimaks
üksikesinejaks, Tõrva Tilde oma
mulgimurdelise looga pälvis
samuti parima anekdoodivestja
nimetuse ja Ain Veebel leidis
äramärkimist mitmekülgsete
säravate etteastete eest nii estraadikavas kui üksikesinejana.
Tore päev oli! Meil aga oli tõeliselt hea tunne, et saime väiksele
kodulinnale kriipsukese kuulsust
juurde tuua.
Asta Mäeorg
estraadiringi Tõrva Tilgad
juhendaja

25.-26.04 kl 9-18.00 toimub Tõrva Jüriku laat. Kohal
kauplejad üle Eesti. Tulge
kogu perega!
Info ja registreerimine
58050167,
laadakorraldus@gmail.com

Annan laulu- ja pillitunde
Tõrvas ja selle ümbruses.
♦ tavatunnid,
♦ teraapiatunnid,
♦ sotsiaaltunnid.
♦ Võimalikud enamus pillidest ning lisaks teraapiapillid,
♦ teraapilised võtted, sotsiaalpillid, võimalik grupis mängimine ja individuaalne töö.
Liia Laanmets-Ojap
telef: 5267569

KIRIKUTEATED
♦ 27. aprillil kl.14 valge pühapäeva kontsertjumalateenistus
armulauaga Tõrva kirik-kammersaalis. Laulab Tartu Pauluse koguduse kammerkoor
Anna Humala juh. Sõna võtavad Tartu külalised.
♦ 30. aprillil kl.10 Viljandi
praostkonna sinodi jumalateenistus armulauaga Taagepera kirikus. Teenivad
peapiiskop Andres Põder ja
Viljandi praostkonna vaimulikud. 1.mail möödub 10
aastat Helme ja Taagepera
koguduste taasühinemisest
Viljandi praostkonnaga ja
samuti möödub 10 aastat
Eesti ühinemisest Euroopa
Liiduga.
♦ 1. mail kl.11 ülestõusmispüha jumalateenistus Riidaja
Gerdruta kirik-kabelis.

♦ 4. mail kl.11 jumalateenistus
armulauaga Helme kirikus.
♦ 11. mail kl.11 emadepäeva jumalateenistus armulauaga Helme
kirikus ja noorte leeripüha.
♦ 11. mail kl.14 jumalateenistus Taagepera kirikus.
♦ 18. mail kl.11 jumalateenistus
armulauaga Helme kirikus.
♦ 18. mail kl.14 jumalateenistus R iidaja Gerdruta
kirik-kabelis, laulab ansambel Hõbetäht.
♦ 25. mail kl.11 jumalateenistus
armulauaga Helme kirikus.
♦ 31. mail kl.14 Taagepera
kiriku 340.aastapäeva kontsertjumalateenistus armulauaga. Laulab Ta llinna
Jaani koguduse kammerkoor Reet Lendi juh. Jutlustab Tallinna Jaani koguduse
õpetaja Eve Kruus.

3. MAI „TEEME ÄRA“
TALGUD HELME VALLAS
„Teeme ära“ talgud on muutunud
Eestis iseenesestmõistetavaks
koostegemise ja korrastamise päevaks. Saame siis ka sel aastal kokku
selleks, et koos kodukant kaunimaks muuta. Et saada täpsemat
info selle kohta, kus ja millistes

ülades vallas kokku tullakse, jälgi
palun külade infotahvlitel levitatavat teavet ning Helme valla kodulehte www.helme.ee .
Ole kohal !
Helme Vallavalitsus

IN MEMORIAM
PEETER KIRT
26. märtsil lahkus meie seast
endine Eesti kelgukoondise
peatreener, hindamatu
spordiaktivist ja ettevõtja
Peeter Kirt.
Tõrva sportlased kahel korral
olümpiamängudele viinud
Peeter Kirt jääb tõrvakate
jaoks alatiseks meelde
aktiivse tervisesportlase
ja spordimetseenina ning
energilise, teotahtelise ja
edumeelse ettevõtjana.
Mälestame suure lugupidamise
ja austusega varalahkunud
Peeter Kirti ja avaldame
kaastunnet perekonnale ja
lähedastele.
Tõrva Linnavolikogu
Tõrva Linnavalitsus

MEETA ARAK
25.02.1926-08.04.2014

HELME - TÕRVA
ELU TERVITAB UUSI
ILMAKODANIKKE

GERDA MÄRDIMÄE
03.04.2014
OSTAME PÕLLUMAAD
JA METSAMAAD!

Üle 15 aasta edukaid
kogemusi!
Metsatervenduse OÜ
Tel. 50 91 575
www.metsatervenduse.ee

KEVADE
KESKUSE
ARVUTIPOES
♦ Arvutite remont ja
hooldus
♦ Ordi arvutite garantiiremont
♦ Must-valge ja värviline paljundus A4
♦ Dokumentide kiletamine
♦ Videokassettide digitaliseerimine
♦ Kojukutsed: 5015282,
info@silverarvuti.ee
♦ Kauplus avatud E-N
12:00-17:00
Väljakutsed E-N 9:0012:00, R 9:00-17:00

SILMAARST
V.VIHMANNI vastuvõtt
TÕRVA
POLIKLIINIKUS
(Tartu 4)
teisipäeviti 13.00-17.00
Reg. tel.7661518
(E 14-17,T 8-12,N 8-15, L 8-12 )
Visiiditasu 5 EUR

Tõrva linna üritused
aprillis ja mais 2014
♦ 24.04 – Tragikomöödia
„Fokstrott“ Tõrva kinohoones
♦ 25.0 4 - Tõr va Avat ud
Noortekeskuse minimissi
valimised
♦ 27.04 - III Tõrva-Helme piirkondlik rattamatk
♦ 27.04 - Valge pühapäeva
kontsert-jumalateenistus
kirik-kammersaalis
♦ 30.04 - Lauamängude päev
noortekeskuses
♦ 30.04 - Tõrva-Helme-Põdrala piirkonna volbripidu Ala
rahvamajas koos ansambliga
Parvepoisid
♦ 03.05 - Põlva kandle -ja
lõõtsakooli kevadkontsert
kirik-kammersaalis
♦ 08.05 – Suur meisterduspäev
noortekeskuses
♦ 09.05 – Huvitavate kohtumiste klubi Tõrva kultuurimajas koos Tõnu Kilgasega
♦ 10.05 – Eurovisiooni ühisvaatamine noortekeskuses
♦ 10.05 - SK Viraaži heiteseriaali I etapp
♦ 13.05 - III Tõrva-Helme piirkondlik rattamatk
♦ 15.05 – Lauatennise turniir
noortekeskuses
♦ 17.05 - Emadepäevale pühendatud kontsert “Kevad, emad ja
armastus” kirik-kammersaalis
♦ 18.05 – Kohtumine sarjas
„Juured“
♦ 22.05 – Tervisepäev noortekeskuses
♦ 24.05 - Valgamaa tantsupidu
Veskijärve ääres
♦ 24.05 – Jalgpalli Meistrite
Liiga ühisvaatamine noortekeskuses
♦ 25.05 – Ristipäeva kontsert
Helme lossivaremetes
♦ 28.05 - Tõrva kergejõustikuseriaali I etapp kuni 12 a lastele
♦ 30.05 – Tõrva muusikakooli
lõpetajate aktus ja kevadkontsert
♦ 30.05 – Lemmikloomapäev
noortekeskuses
Jätkuvalt on avatud Ave Macphail’i
maalinäitus ja näitus „Meenutades
Hans Salmi“ linnaraamatukogus
Värske info ürituste kohta on leitav Tõrva linna koduleheküljelt
www.torva.ee

Mu armsad lauljad!
Tulge kokku kui üks mees,
Just nagu silgud tihedasti püti sees
Sest lauluks tahame nüüd aega võtta…

AGNES KASAK
18.10.1933-05.04.2014

Hakkame laulma koos, ühel häälel ja oleme ühel meelel. Loome
ühe lauljatest lugupidava koori. Astuks kuu aja möödudes püünele ja kevadel annaks kontserdi. Ootan igas vanuses mees- ja
naislauljaid.

ENDLA PAAP
17.02.1923-05.04.2014

Tingimused:
♦ Peab viisi
♦ Soovib laulda
♦ Ei laula konkureerivas kooris või suudab selle kenasti
lahendada

PEETER KIRT
16.12.1950-26.03.2014

Saame kokku igal esmaspäeval kell 18.30 kirik- kammersaalis
Teid ootab
Liia Laanmets-Ojap
tel 5267569

HELGI SARV
09.06.1936-26.03.2014

22.JUUNIL
HELME PILGAR
KELL 20 TÕNIS MÄGI KOOS
ESTRAADIORKESTRIGA
KELL 22 METSATÖLL
PILETID PILETILEVIST KUNI
15. MAINI 10 EUR,
KUNI 10. JUUNINI 12 EUR,
ALATES 11. JUUNIST 15 EUR

