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TASUTA

Aasta tegu Lääne - Virumaal ja Tamsalus

Aasta tegu Lääne – Virumaal kuulutati
välja üheks nominendiks olnud Sõmeru
uhiuues vallamajas. Kõige rohkem kordi
oli põhjust püünele minna Rakvere Tarva
treeneril Andres Sõbral. Lääne – Virumaa
aasta teo kõrvale tulid talle ka „Kultuuripärli” ja aasta pressisõbra auhinnad. Asja
eest. Kevadine „Tarvamaania” oli ikka
midagi täiesti erakordset meie maakonna
muidu nii vaikses ja tardunud spordielus.
Ei saa üle ega ümber karismaatilise treeneri ja manageri rollist selle fenomeni kujundamisel. Ja sümpaatne on, et mitte järjekordne uhke hoone või ehitis vaid inimlik
organiseerimisvõime ja tahe tõid selleaastase tunnustuse korvpalluritele.
Huvitav oli ka omapärane nähtus, et kui
mitmest vallast oli nominendiks esitatud

ehitised (Sõmeru keskusehoone, Tapa
Gümnaasiumi ja staadioni rekonstrueerimine, Kiltsi mõisahoone rekonstrueerimine), siis Vihula tegu (tõsi küll, isikutegude
kategoorias) oli hoopiski Merehotelli varemete lammutamine. Samuti kohalikele
ilmselt märgilise tähendusega, nagu meie
raudteetunneli ja perroonide valmimine. Mis samuti mahtus täiesti õigustatult
maakonna väärikate tegude nimistusse.
Huvitav, mis oleks meie kandist järgmine
nii suure tunnustuse objekt? Ehitisi ja rajatisi jätkub, aga kas ka sõna ja käega tegijatest keeegi esile tõuseb?
Isikutegudest pälvis maakonna aasta teo
auhinna Sõmeru koolisöökla juht, kes
igapäevatöö kõrvalt võitis ka üleriigilise
koolisööklate kokkade konkursi. Tundub,

et auhinna saaja ei teinud midagi erilist,
oli lihtsalt parim omal alal. Tasub teistelgi
meelde jätta. Nominentideks olid veel raamatute ja filmi tegijad ning muidu tublid
inimesed.
Meie vallast pälvis tunnustuse „Elurõõm”
Uudeküla külaelu eestvedaja Katrin Uudeküll. Tunnustus tuli teenitult ja innustab
kindlasti edasi pingutama.
Selle auhinna on meie valla inimestest saanud ka Tiia Uudeberg.
Aga maakonna aasta tegude nimekiri pole
veel lõplik. Järge ootavad sportlased.
Alates 21.jaanuarist on spordisõpradel
jälle võimalik anda oma hääl, et leida
2010.aasta kiireimad, parimad ja edukaimad sporditähed.
Elektrooniline hääletuse on avatud Lääne-

Virumaa Spordiliidu kodulehel http://
www.lvsl.ee ja arvamusi oodatakse 31.jaanuariks.
Ärge maha magage, andke hääled meie
tublidele tegijatele!
Ain Aasa
Piltidel vasakul: Tamsalu raudteetunneli
ja perroonide pidulikul avamise lõikavad
linte asjaosalised, reas vasakpoolseim ER
Lääne - Virumaa hooldusjuht Harri Karus
koos Toomas Uudebergiga oli Sõmerul nominendi auhinda vastu võtmas.
Paremal: oma muljeid jagavad Elurõõmu
auhinna saaja Katrin Uudeküll ja Rakveresse skulptuuri “Poiss jalgrattaga” püstitamise idee autor Jaanus Nurmoja.

5. TAMSALU-NEERUTITAMSALU suusamaraton
Selle aasta maraton toimub 6.veebruaril algusega kell 11.00 . Start
Uudekülast Liivala talu maadelt. 15.min hiljem stardivad lühema maa
sõitjad.
Raja pikkused 44 km ja 24 km. Eelmisel aastal osales 653 suusatajat
pikal distantsil ja 207 lühemal maal. Võitja oli meestest Priit Narusk
Priit Talvese ja Martti Himma ees ning naistest võitis Liis Kalda
Silja Suia ja Jelena Vshivtseva ees. Parim Tamsalu võistleja oli
Kristjan Nurmsalu 7 kohaga. Tänavune maraton peaks ilmaprognoosi
arvestades peetama 4…7 miinuskraadi juures.
Head inimesed, arvestame pühapäeval 6.veebruaril sellega, et liiklus
Tamsalus on sellel päeval oluliselt häiritud ja võimalusel jätame
auto garaaži. Tamsalu suusastaadioni poolne osa on maratonil päeval
enamuses ummistunud osavõtjate transpordist. Samuti on piiratud
liiklus Naistevälja külast väljasaamisel. Ajavahemikul 11.00..kuni
16.00 on Naistevälja külast soovitav välja sõita Pätsimäe kaudu.
Finisipaigas suusastaadionil on organiseeritud lastele minimaraton.
Algus orienteeruvalt kell 11.30. Erinevad vanusegrupid kuni 12 aastani.
Osavõtt on tasuta . Parematele meened .
Tuleme 6.veebruaril osalema ja elame kaasa Tamsalu suurimale
spordisündmusele.
Korraldajate nimel
Toomas Uudeberg

Ülemisel pildil: Porkuni rahvas saatis vana aasta ühiselt ära. Kelgutati, Mairi mängis torupilli, viidi vana eesti kombe
kohaselt lindudele - loomadele süüa, valati õnne, söödi - joodi. Oli mõnus üritus, tänu korraldajatele Evelynile, Viljarile,
Mairile, Ingale, Kristiinale ja abilistele!
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KULTUURIKALENDER
Veebruar

02. 02 kell 11.00-15.00
03. 02 kell 11.00-12.00
06.02 kell 11.00		
11.02 kell 19.00		
13.02 kell 09.00-16.00
18.02 kell 18.00-21.30
18.02 kell 22.00-02.00
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Tuhkatrallad 20

DOONORIPÄEV
Promet palsami müük
TAMSALU – NEERUTI MARATON.
Vana Baskini teater
„ÄÄRMISELT PIINLIK“
Pääsmed 10/ 7.99€
SÕBRAPÄEVALAAT.
Registreerida: Silvi Pärn 58050167
Laste DISCO (SIIM POHLAK) Pääse 2 €
Noorte DISCO
Pääse 5 €

VABARIIGI AASTAPÄEVA TEGEMISED
24.02:
kell 07.30

Kell 9.20
Kell 9.30
Kell 9.40
Kell 10.00

EESTI LIPU PIDULIK HEISKAMINE
vallamaja juures.
TANTSUD LUMES.
HOMMIKUKOHV KOOS VALLAISADEGA
Mälestuskimbu asetamine Assamalla
mälestustahvli juurde
Mälestuskimbu asetamine Vistla vennaskalmistule
Mälestuskimbu asetamine Loksa vennaskalmistule
Mälestuskimbu asetamine represseeritute kivi juurde

24.02 kell 11.00-14.00

VABARIIGI AASTAPÄEVA-MATK
(TAMSALU-PORKUNI-TAMSALU. Matk algab kell 11.00
suusastaadionilt, kus saab end ka registreerida. Võimalus nimi kirja
panna ka Porkuni Rahvamajas. Tule matkama jalgsi või suuskadega,
kelguga või keppidega. Porkuni Rahvamajas ootab supp, kukkel ja tee.
12.00-14.00 Meeleoluks mängib Porkuni rahvamajas kapell)

25.02 kell 19.00
Eesti Vabariigi 93. AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS,
TANTSUÕHTU.
Vabariigi aastapäeva pidustused tasuta!
Telefon 56470855, 3230968
tiia.uudeberg@tamsalu.ee

Spordikalender
29.01
4.02

Tamsalu I MV saalihokis : Bullit vs Porkuni 18.15
Eesti esiliiga MV korvpallis: Los Toros/Puukeskus
vs.
Kohila SK
20.15
6.02
Tamsalu - Neeruti maraton
11.00
10.02
Gümnaasiumi algklasside suusapäev (1.-5.kl) 11.00
16.02
Gümnaasiumi klassidevaheline teatesuusatamine
kell 12.00
16.02
Tamsalu I MV saalihokis : Tamsalu EBE : vastane
täpsustamisel 18.15
17.02
Sõpruskohtumine võrkpallis: Tamsalu EBE versus
gümnaasiumi neiud
18.02
Eesti esiliiga MV korvpallis: Los Toros/Puukeskus vs.
Filmipood
VÕI Lääne-Virumaa Kumake II liiga MV korvpallis: Los
Toros II vs BC Tarvas/Rakvere SK II 20.15
19.02
Tamsalu I MV saalihokis : võistkonnad täpsustamisel
18.15
19.02
Tamsalu I MV saalihokis : võistkonnad täpsustamisel
19.15
20.02
Meeste paarisvõrkpalli treeningturniir (Volle 2X2)
15.00
22.02
Lääne-Virumaa algklasside MV suusatamises
12.00
24.02
Matk Porkunisse
11.00
25.02
Eesti esiliiga MV korvpallis: Los Toros/Puukeskus vs.
JAVICAR/SWE-7 20.15
26.-27.02 Eesti linnade talimängude finaalturniir korvpallis
Uudekülas avatud liuväli:
Uisutajatele:
E, T, K, N, R kella 14 - 19
L, P
kella 12 - 19
Hokimängijatele iga päev kella 19 - 20.30
Kohapeal võimalik laenutada uiske tasuta ja hokikeppe tasu eest.
Liuvälja kasutamise tasud on järgmised:
kuni 7-aastased
TASUTA
koolilapsed kuni 13-aastased
50 senti
14-19-aastased
1 euro
Täiskasvanud
2 eurot

Tuhkatrallade segarahvatantsurühm loodi 1990 aasta detsembris. 22. jaanuaril tähistasid nad kontserdiga oma 20 aasta
juubelit. Näidati mitmesuguseid enne esitatud ja uusi tantse. Peale kontserti tänati aitajaid ja võeti vastu õnnitlusi rohketelt küllasaabunud kolleegidelt ja austajatelt. Toomas Uudeberg ütles rühmale klaasikunstnik Riho Hüti taiest kätte
andes, et “Tuhkatrallade” rahvatantsurühm on jätkuvalt kvaliteedimärgiga.
Piltidel ülal: Tuhkatrallad tänavad publikut ja sõpru. Keskel vasakul rühma looja ja juht Ülle Feršel. Paremal: praegune juhendaja Liia Alling pidi vastu võtma rohkesti lilli ja kingitusi. All: Tantsumustreid jagus igale maitsele.

MTÜ PAIK projektitoetuste vastuvõtuajad
2011. aastal
Meetme nimetus
1. Ettevõtlik Pandivere
2. Innovatsioon ja oskuste
omandamine on allikate allikas
3. Küla kui allikas
4. Pandivere paetee
kui turismiatraktsioon
5. Pandivere paeriik allikate allikal
6. Pandivere kavandab
7. Pandivere võrgustik

Projektitoetuste vastuvõtu aeg 2011. aastal
9.-12. mai
14.-18. veebruar
11.-14.aprill
7.-10. märts
14.-17. märts
6-10. juuni
Pidev alates 01.veebruar (Taotleja PAIK)

Info meetmete ja taotluse tingimuste kohta on PAIK kodulehel www.pandivere.eu
(Strateegia ja meetmed)
Info saamiseks helistada 322 8448 või saata e-kiri:
aivar.niinemagi@pandivere.eu või
elle.allik@pandivere.eu
Projektialane nõustamine eelregisteerimise alusel PAIK büroos Tamsalus, Tehnika 1 a II kor-

rus.
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Toimetajalt
Kas olete tähele pannud, kui magusad on praegu oma koduaiast nopitud ja keldris seisnud õunad. Tellissaared, mis tavalisel suvel ei valmigi ning jäävad rohelisteks hapudeks vissideks, on vürtsikad ja magusad nagu parimad väljamaa delikatessõunad. Ilusat kollast päikest
täis energiapommi haugates tuleb kohe meelde suvi, kus + 23 Celsiust
tundus nii külm, et hakkas tervisele... Pilk eksis aga aknast välja - kahjuks on suvi möödanik ja pool talve koos lumega veel taevas. Inimene
on kohanemisvõimeline, oleme harjunud ka selle metsiku lumeuputusega, aga tõsiselt, lisa küll enam ei tahaks. Palun!
Aga suusatamas on praegu vähemalt hea käia. Radade hooldajatel
tööd jätkub aga mis teha. Tamsalu uue suusasarja osalejaid väga palju just pole, aga eriti kõige nooremate ja vanemate vanuseklassides
on konkurents täitsa olemas. Ja suusatamisele veel mõeldes oleks ka
tipptasemel paremat raske tahta. Mehed teevad mehetegusid, kaks
Eesti meistritiitlit ja head kohad rahvusvahelistel võistlustel pole siinkandis just igapäevased. Kahju, et Timol kodune võistlus ebaõnnestus, aga suured kalad ootavad Holmenkollenis. Kaarelil aga on hooaja tähtsaim start sellel nädalavahetusel Otepääl. Pöidlad pihku!
Euro on tulnud, et jääda. Aasta esimesed päevad olid küll segased
ja hinnanumbrid tundmatud, aga tasapisi on hakkama saadud. Ebameeldiv on, et vana rahakott enam ei kõlba, eurosendid ei mahu ära.
Nendega on veel vähemalt praegu palju sehkendamist. Arvan et kuskil aastaga ümardatakse hinnad sujuvalt viie sendi kaupa, siis pole
vähemalt neid ühe – ja kahesendiseid vaja. Suuremad paberid on ka
kroonidest suuremad, nii et pole pääsu – tuleb uus rahakott osta.
Poliitikuid on viimasel ajal siinkandis tihedamalt näha kui tavaliselt.
Valimised tulemas.
Selleks, et valiku tegemist natuke kergendada, värskendasin mälukuidas lõppesid eelmised Riigikogu valimised meie maakonnas ja
vallas.
Mandaadi said 2007 a Lääne- Virumaalt Toomas Varek Keskerakonnast (hääli 2890), Indrek Saar Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast
(1855), Kristiina Ojuland Regformierakonnast (3519) ja Marko Pomerants IRL –ist (3156). Nelja aasta jooksul on valitutest Kristiina Ojuland suundunud Europarlamenti. Tema asemel pääses Riigikogusse
Robert Andropov. Marko Pomerantsist sai minister ja kuna ainuke
IRL asendusliige valimisringkonnas Mihkel Juhkami parlamenti ei
soovinud minna, tuli asendusliige teisest valimisringkonnast.
Üle tuhande hääle said eelmistel valimistel veel Einar Vallbaum
(1276, K), Robert Andropov (2085, RE), Vello Tafenau(1072) ja Andrus
Blok (1047) Rahvaliidust, Kadi Pärnits (1364, SDE) ning Andres Jaadla(1019) Roheliste nimekirjas. Meil elavatest inimestest sai suurima
häältesaagi Urmas Tamm (K) – 713.
Tänaseks on osa neist erakonda vahetanud, maavanem ja V.Tafenau
kandideerivad Reformierakonna nimekirjas, R.Andropov IRL nimekirjas hoopis Ida- Virus, K. Pärnits ei kandideeri, samuti mitte
U.Tamm.
Kõige suuremad muutused ongi toimunud Reformierakonnas, kus
maakonna esinumber on hoopiski minster Hanno Pevkur (kes ka
juba on ennast meil esitlemas käinud), järgnevad P.-E. Rummo ja E.
Vallbaum. Keskerakonna maakonna esinumber on üllatuslikult Peeter Võsa, kindlasti kogub korraliku häälesaagi ka T. Varek. IRL nimekirja tipus on M.Pomerants, SDE – l I.Saar ja R.Vassiljev ning Rahvaliidul kogunisti partei juhiks tõusnud A.Blok.
Lääne - Virumaal on saadaval viis parlamendikohta ja võib arvata et
suure tõenäosusega jaotatakse need eespool nimetatute vahel.
Tamsalu vallas korjas suurima häälesaagi oodatult U.Tamm- 292,
Keskerakond sai kokku 540 häält. M.Pomerants sai 243 ja IRL kokku
281 häält. K.Ojuland 237 ja R.Antropov 154 häält, RE kokku 439 häält.
A.Blok sai meilt 48 häält, Rahvaliit kokku 133 häält, I.Saar 60 ja SDE
kokku 203 häält. Rohelised said kokku vallas 78 häält.
Valimas käis 1694 kodanikku, mis on 52,9 % valimisealiste kodanike
arvust.
Kindlalt võib öelda, et meie maakonnas ei saa mandaati Rohelised
ja väikeparteid, nii et nende poolt hääletajad toetavad kedagi kuskil
teises valimisringkonnas.
Julgen anda ka mõned soovitused. Kellele need ei meeldi, võib rahulikult järgmist lugu hakata lugema.
Esimene – valida ei tohiks kandidaadi näo või tuntuse järgi. Riigil
on alati võimalus valida, millist suunda seadustes ja kasvõi näiteks
sotsiaalsete tagatiste andmisel järgida. Poliitikaid viivad ellu parteid.
Eestil oli võimalus valida põhjamaise solidaarse ja ameeerikaliku individualistliku mudeli vahel. Vabaduste ja vastutuste vahekord on
kummaski mudelis erinev. Selle üle võiks sügavamalt mõelda, kuhu
esimese või teise mudeli jätkuv järgimine meid viiks - ka pikemas
perspektiivis. .
Teiseks – kindlasti tuleks vältida neid, kes nagunii Riigikogusse ei
lähe. Näiteks Europarlamendi saadikud, magusatel linnapea või ettevõtte juhi kohtadel olijad.
Kolmandaks – mandaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 2000
häält. Seda suudavad ainult tõesti tuntud inimesed ja seda võiks ka
oma hääle andmisel arvestada.
Neljandaks – parteide lubadusi ja ilukõnet ei maksa uskuda. Praktika näitab, et tegelik poliitika ja riigi rahade jaotamine määratakse
kindlaks koalitsioonileppega, mille koostavad parteide juhtpoliitikud
omavaheliste läbirääkimiste käigus avalikkuse eest varjatult. Riigikogu on viimastel aastatel taandunud valitsuse otsuste kinnitajaks. Kellelegi on see kasulik, aga kas ka meile kui kodanikele?
Viiendaks – uskuda ei tasuks kõiksuguseid uuringuid, mille tulemused on harilikult soodsad selle tellijatele. Ka meediakanalites avaldatusse tasuks suhtuda üsna kriitiliselt.
Kuuendaks - ärge müüge oma häält odava nänni eest. Pikaajaline
praktika näitab, et ainult enne valimisi on poliitikutelt võimalus ka
mingeid siduvaid lubadusi saada, peale valituks saamist kaovad nad
harilikult kuni järgmiste valimisteni silmapiirilt, ajades tähtsaid asju
pealinnas.
On kostnud hääli, et nendel valimistel polegi nagu kedagi valida ja
õige on hoopis sedel rikkuda, et protestida rahvale mitte meeldivate
valimisseaduste ja muu vastu. Kindlasti võib seda teha, aga valitakse
Riigikogusse saadikud niikuinii. Ehk tasuks siis toetada ikkagi neid
kandidaate, kellede senine tegevus on näidanud, et neid võib usaldada?
Aega mõtlemiseks ja valikute tegemiseks veel on.
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Murtud Rukkilille ühing
tegutseb
Murtud Rukkilille ühingu kohalik organisatsioon
pidas oma jõulukoosoleku Spordikompleksi kohvikus.
Kohviku töötaja tutvustas oma tegemisi, Ain Aasa
rääkis lehetegemisest, tutvuti ka spordihoonega.
Arutati oma ühingu asju, tehti tulevikuplaane.
”Eestlastel on peale sini-must-valge lipu veel kaks
rahvuslikku sümbolit, need on suitsupääsuke
ja rukkilill. 2001. a. asutati rinnamärk “Murtud
Rukkilill”, mida president Meri kinkis represseeritud
ning küüditamise läbielanud isikutele. Kuni selle
ajani represseeritutega konkreetselt ei tegeldud ja
nii tekkiski “Murtud Rukkilille Ühing”. Ühingu
juhatus koosneb küüditamise läbielanud ja Siberist
tagasitulnud inimestest. Ühingu liikmeskond
täieneb. Eesmärgiks on koguda ja talletada
küüditamis- ja repressioonisündmuste mälestusi ja
neid tutvustada laiemale üldsusele infolehe kaudu.
Kõige olulisemaks peame siiski tegelemist elavate
inimestega, sest aeg kiirustab tagant ja ühel päeval
võivad noored ametnikud öelda stalinliku mõtte:
“Pole inimest - pole probleemi”. Kõik on minevik,
kuid kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta. Seda ei
tule võtta sõnasõnalt vaid minevikust peab õppima.
Oleme küllat olnud väljaspool seadust. Ühingus
olles on võimalus nõuda ka endile õigusi ja kaitsta
oma huve. Me ei tohi ennast teha väiksemaks
kui oleme. Usume, et riik suudab kaitsta oma
rahvast ja midagi taolist ei kordu enam kunagi.”
Meie ettevõtmisi:
06.2001
–
President
Lennart
Meri
annab
üle
Murtud
Rukkilille
märgid.
( Linda Reimann)
13.12.2006 – Esimene kokkusaamine Tamsalu
Muuseumis.

Ilmajaam oma kodus
Ekstreemilmad
on
paljusid
pannud
huvi
tundma
prognooside
vastu.
Peale raaadio ja teleri saab ilmainfot ka arvutist.
Olen viimasel ajal jälginud ilmaprognoose üsna
süstemaatiliselt ja võib öelda, et paari – kolmepäevased ennustused on läinud väga täpseks. Tahakski siinkohal natuke infot anda, mida
ja kuskohalt vaadata, sest ametlikud ilmateated ei vasta eriti sademete osas alati ennustatule.
Eesti ametlik ilmakanal internetis on EMHI - www.
emhi.ee. See on hea kanal aga puudu jääb tehnilisest
võimekusest. Üsna hea on satelliidipilt, kust saab jälgida pilvede liikumist. See omakorda annab mingi
ülevaate ka võimalikest sademetest. EMHI –l on lehel
ka vihmaradari vaatamise võimalus, aga tavainimesele kahjuks kolmetunnise ajanihkega, mis teeb selle
jälgimise mõtetuks. Üsna head on ka HIRLAM prognoosid lähemaks kaheks päevaks, mis nätavad päris
hästi temperatuuri ja sademete võimalikke muutusi.
Sademeteradar on hea soomlaste lehel: http//ilmatieteenlaitos.fi/sade-ja-pilvialueet. Seal on iga tunni kaupa hästi jälgitav vihma/lumepilvede liikumine ja näiteks suviste äikesetormide tulek oli pikalt ette näha.
Viimasel ajal jälgin ka foreca ilma: http//foreca.
com/Estonia . Sellel lehel on ka kümne päeva ennustused, mis ilma suundumusi ette näevad. On ka nii pilvede, temperatuuri – kui sademetekaart nii euroopa kui põhjamaade kohta.
Pikaajalist kahe nädala ennustust vaatan venelaste http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4087/ lehelt.
Seal on huvitav, et iga päev ennustust korrigeeritakse ja täpsustatakse. Väga kapitaalselt nad mööda
pole pannud ja igal juhul tasub seda lehte jälgida.
Peale Eesti telekanalite, kus ilmateated on tehniliselt ikka väga küündimatud, tasuks huvilisel jälgida ka Soome tv ilmateateid, mis on graa-

22.03.2007 - Tamsalu Raamatukogus. Meenutame
toimunut. Külaliseks vallavolikogu esimees hr.
Andrus Freienthal.
14.06.2007 – Külastame Väike- Maarja muuseumi ja
maiustame Vatsu Pubis pelmeenidega.
25.08.2007 – Külastame Mõnistes EESTI KODU
mälestuskompleksi (konverents ja PEREMEHE
KUJU avamine)
14.09.2007 – Konverents „Rõhutud aegade päev“
Mustpeade Majas ja Raekojas. (Malle, Sirja)
27.03.2008 - Tamsalu Raamatukogus, külaliseks prof.
Tiina Kirss.
14.06.2008 - Mälestusmiitingul Rakveres Okaskrooni
juures.
18.12.2008 - Jõulukohvi raamatukogus. Üllatuseks
õp. Heidi Mägi ja tema päkapikud.
23.03.2009 – Konverents Väike-Maarjas. (Ettekanne ja
intervjuu Eesti Rahvamuuseumile- Malle)
27.03.2009 – Represseeritud vallavolikogu saalis.
Ettekanded Mallelt ja Kerli Rellilt.
08.04.2009 – Koos koolirahvaga Koerus vaatamas
kohaliku näiteseltskonna etendust 1949-nda aasta
märtsiküüditamisest.
03.07.2009 – Külastame Rahvatantsupidu.
11.07.2009 – Võtame osa MEMENTO konverentsist
Rakveres.
25.03.2010 – Vaatasime videofilmi „Nõukogude
lugu“ ja kuulasime Selis käinute muljeid.
16.12.2010 - Siberlaste jõululõuna Krista kohvikus.
Tutvusime ka Tamsalu Spordihoones pakutavate
teenustega.
Malle Annus
Pildil:Esireas vasakult: Eleonora Kure, Elvi Klein,
Imbi Kaljuste, Arnold Gummel,
Tagareas: Anne-Elss Hiiop, Malle Annus, Ellen
Gummel ja Ahto Annus.

filistelt lahendustelt head ning üsna täpsed ja
näitavad mitme päeva sademete, tuule ja temperatuuri muutusi graafiliselt liikuvate piltidena ka Eestis.
Kui natuke asja vastu huvi tunda ja peale minu nimetatute veel lugematute teiste ilmalehekülgede infoga
tutvuda, jäävad suure tõenäosusega ära halvad üllatused mis ootamatute ilmamuutustega kaasnevad. Ja
kuna Eesti on nn suur ilmariik – vaatamata väikesele
territooriumile varieerub ilm väga palju, on sademete
ja temperatuuride muutuste täpseid piire kasulik ise
vaadata. Näiteks jaanuari keskel ennustatud suured
lumesajud on kõik meist põhja poolt mööda läinud,
mis hästi oli ka ilmakaardil jälgitav. Täpsete ilmaoludega kursisolek võimaldab oma tegemisi paremini
planeerida.
Ain Aasa

TEADMISEKS
Porkuni rahvas sai detsembris vallast ametliku teate,
kus öeldi, et algatatakse detailplaneering Porkuni
külas aadressil Lossi plats 1. Detailplaneeringu algatamise põhjuseks on Haridusministeeriumi nõustumine Tamsalu valla ettepanekuga saavutada kõiki
osapooli rahuldav tulemus kinnistu jagamise suhtes.
Haridusministeeriumil on nimelt plaan anda praegune Porkuni kooli kinnistu üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kui koolile mittevajalik vara. Seega tuleb
kindlustada ka kõigi osapoolte huvid teede, kommunikatsioonide kasutamise ja muude tingimuste osas.
Planeeringu koostaja on töid alustanud. Kohalik rahvas saab selles protsessis kindlasti ka oma sõna sekka
öelda planeeringu avalike arutelude käigus. Avalikele aruteludele on oodatud kõik, kes soovivad antud
küsimuses oma arvamust avaldada. Jälgige valla kodulehte ja porkuni.ee koduehte, kus avaldatakse teated koosolekute aja ja koha kohta.

TAMSALU AJALEHT

Vallavalitsus
21.12.2010.a
1. Tunnistati hanke “Tamsalu valla Porkuni
küla Lossi tn 1 maa-ala detailplaneeringu
koostamine” edukaks Tarvaprojekt OÜ
pakkumine tööde teostamise tähtajaga
31.03.2011.a.
2. Täiendati väärteomenetluses kohtuvälise
menetlejana
osalevate
ametikohtade
loetelu
ja
määrati
teeseaduses
sätestatud
väärtegude
kohtuväliseks
menetlejaks
järelevalveinspektor
ja
keskkonnaspetsialist.
3. Volitati teostama järelevalvet Tamsalu
valla teehoiu eeskirja täitmise üle ja
vajadusel halduskaristuse määramiseks
järelevalveinspektor Liina Lepp ja
keskkonnaspetsialist Lembit Saart.
4. Otsustati sõlmida Tamsalu Spordihoone
keldrikorrusel ilu- ja terviseteenuste
osutamiseks ruumide üürileping viieks
kuuks Viiekas OÜ-ga.
5. Kinnitati maa munitsipaliseerimisel
viie katastriüksuse piiride, pindala, kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine.
6. Nõustuti kahe jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga
kuni 30.04.2011.a.
7. Anti luba Erko Jullinen`ile avaliku ürituse
“UUE AASTA ALGUS” korraldamiseks
31.12.2010 kuni 01.01.2011 ajavahemikul
23:00-05:00 Paide mnt 34 hoones Tamsalu
linnas.
8. Nõustuti kasutusloa väljastamisega
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sigalakompleksi
lauda
nr
6
rekonstrueerimisel Rammo tee 3, Vajangu
külas.
9. Otsustati paluda Siseministeeriumi
seisukohta
Lääne-Viru
maavanema
järelevalve tulemustele ja kooskõlastust
Kullenga
küla
Pärtli
kinnistu
detailplaneeringule.
10.
Kinnitati
Tamsalu
vallas
toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuse eraldus
detsembri
kuus kogusummas 265 554.- krooni.
11. Eraldati Tamsalu valla 2010.a.
eelarves toimetulekutoetusteks eraldatud
vahendite arvelt toetust
seitsmele
abivajajale.
12. Otsustati lõpetada ühe sotsiaalkorteri
toa
üürile
andmise
leping
ning
otsustati anda sotsiaalteenusena üürile
sotsiaalkorteri üks tuba kolmele abivajajale
ja sõlmida üürileping üheks aastaks.
28.12.2010.a
1. Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
toimetulekutoetusteks
eraldatud
vahendite arvelt toetust üheteistkümnele
abivajajale.
2.
Otsustati
toetada
rahalise
kaasfinantseerijana
MTÜ
Ökokratt
projekti „Ületame halduspiirid piirkonna
arenguks”.
3. Kinnitati Tamsalu valla kriisikomisjoni
koosseis järgmiselt:.
- komisjoni esimees vallavanem 		
Toomas Uudeberg;
- komisjoni aseesimees abivallavanem		

Aita last
Lasteabi nõuandetelefoni teenus toimib üleriigilise tasuta ööpäevaringse lühinumbri 116 111 kaudu. Teenust pakutakse alates 01.01.2009.
Teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel
kriisinõustamist. Lühinumbrile võivad helistada nii lapsed kui vanemad ja see on
kõikidest telefonivõrkudest tasuta.
Nõuandetelefoni teenuse nõustajatel on pikaajalised kogemused töötades laste ja
noortega. Oma varasema töö tõttu on nad kokku puutunud väga erinevate laste ja
noorukite probleemidega.
Nõustamine on anonüümne, keegi ei küsi Sinu nime!
Iga sinu mure on piisavalt suur helistamiseks, väikesest murest võib saada suur!
Nõu küsimiseks on järgmised võimalused:
1. Helistada tasuta numbril 116111 (24h)
2. SKYPE kasutaja: lasteabi_116111 (24h) NB! Sind ei lisata kontaktide hulka,
helistamiseks ei pea olema kontaktiks lisatud.
3. Saata personaalne kiri läbi www.lasteabi.ee keskkonna (kirjadele vastatakse
nelja tööpäeva jooksul)
4. Kirjutada otse info@lasteabi.ee (kirjadele vastatakse viie tööpäeva jooksul).
Kiireim võimalus nõu saamiseks on helistada telefonil 116111 või SKYPE kaudu:
lasteabi_116111.
Teenuse osutamise seaduslik alus on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 59 esimene punkt, mille kohaselt on iga kodaniku kohustus viivitamatult teatada abiandvatele organitele abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest
olukorrast teada saab.

Riho Tell;
- komisjoni liige ehitusspetsialist		
Mati Tamm
- komisjoni liige keskkonnaspetsialist		
Lembit Saart;
- komisjoni liige sotsiaalosakonna juhataja
Ülle Kristmann;
- komisjoni liige AS Tamsalu Kalor juhataja
Neeme Malva
- komisjoni liige AS Tamsalu vesi juhataja
Arne Arumägi;
- komisjoni liige Tamsalu Kommunaal
juhataja Vello Sander.
11.01.2011.a
Anti
Rakvere
Spordikoolile
luba
kergejõustiku
osakonna
õpilastele
suvevaheaja sportlikuks sisustamiseks
ja
võistlusteks
ettevalmistamiseks
projektlaagri korraldamiseks Tamsalu
vallas Porkuni Kooli territooriumil
ajavahemikul 10.-16. juuli ja 07.-13. august
2011.a.
Võeti vastu Sääse Eakate Kodu, kinnistu
aadressil Sääse ringtee 3, Sääse alevikus
detailplaneering.
Nõustuti kaevelubade väljastamisega
järgmiselt:
veeja
kanalisatsioonitorustike
paigaldamiseks
Sääse
alevikus
ajavahemikuks 12.jaanuar 2011 kuni 30.
mai 2011.a, asfalt- ja kruusakattega tee
taastamisega 30. maiks 2011.a;
kanalisatsiooni survetoru paigaldamiseks
kinnisel
meetodil
Kaeva
külas
veepuhastusjaamast kuni Savalduma

Töövõimetushüvitised

Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitist kõikidele töötavatele isikutele, kes omavad ravikindlustust
tööandja kaudu või FIE-na. Hüvitiste kalendripäeva
keskmine tulu on üldjuhul arvutatud eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksult.
Töövõimetushüvitisi on 4 liiki.
1.Haigushüvitis. Haiguslehe, mille väljastamise põhjuseks on haigestumine, olme- või liiklusvigastus esimese
kolme päeva eest töötajale hüvitist ei maksta. 4.-8. päeva eest maksab hüvitist tööandja 70% töötaja viimase
kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab hüvitist maksma alates 9. päevast 70% päevatulust.
Raseda haigestumise või vigastuse korral maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda 2. päevast ja määraga
70%.
Tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul maksab haigushüvitist samuti haigekassa 2. päevast 100% kalendripäeva
keskmisest tulust.
2.Sünnitushüvitis. Sünnituslehe alusel maksab haigekassa hüvitist 140 päeva eest 100% päevatulust. Kui
Info edastas Kaili Kangur, lastekaitsetöötaja
rase jääb sünnituspuhkusele hiljem kui 30 päeva enne
eeldatavat sünnitamise kuupäeva, väheneb vastavalt
sünnituspuhkuse kestus ning hüvitatavate päevade arv.
Kui rase on enne sünnituspuhkusele jäämist olnud haiTule ja osale Tamsalu lastevanemate tugigrupis, kus sulle pakutakse loenguid guslehel kergemale tööle üleviimise põhjusel, peab ta
spetsialistidelt, viiakse läbi arutelusid ja tehakse ühisüritusi. Eesmärk on lastega sünnituspuhkusele jääma vähemalt 70 päeva enne eelperede parim toimetulek oma peres, kogukonnas ja ühiskonnas tervikuna.
datavat sünnitamise kuupäeva. Hilisem puhkuse algus
Teemad, mida käsitletakse, on:
- suhted perekonnas;
- rollid perekonnas;
- pere ressursside;
- planeerimine ja kasutamine;
- pereliikmete vajadused;
- pere hobid ja pere tervis.
Teemad vaadatakse üle ja täpsustatakse tulenevalt kokkutulnud grupi vajadustest
ja ettepanekutest.
Grupp saab olema kuni 12-liikmeline. Tegevused toimuvad 5 kuu jooksul alates
käesoleva aasta veebruarikuust. Kokku tullakse 1 kord nädalas kaheks kuni kolmeks tunniks (koos kohvipausiga). Osalemine on tasuta.
Esimene kohtumine leiab aset 8.veebruaril kell 17.00- 19.00 Tamsalu Eakate päevakeskuses (asukoht ja sissekäik on kultuurimaja tagapoolel). Emad – isad, teile
on vaba sissepääs , et olla kaasa mõtlemas teemadel, mis kõigile küll tuttavad, aga
ometi alati uued!
Palun registreeru eelnevalt e-mailil olga.mets@gmail.com või telefonil 55693611
29.jaanuariks 2011.
Grupi tegevused toimuvad SA Dharma projekti Koostöö=lahendused raames ning
seda toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Hea lapsevanem!

rabani ajavahemikuks 17.jaanuar 2011.a
kuni 31. mai 2011.a, lahtikaevatud pindade
taastamisega 31.maiks 2011.a.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarve
eelnõus sotsiaaltoetusteks planeeritud
vahendite arvelt toetust kahele abivajajale.
Otsustati
lõpetada
hooldajatoetuse
maksmine ühele hooldajale seoses
hoolduse ümberkorraldamisega.
Kinnitati Tamsalu valla 2011.a eelarve
eelnõus koolilõuna ja lasteaiatoidu
kompenseerimiseks
planeeritud
vahenditest
lasteaia
toidupäeva
maksumuse kompenseerimine kahekümne
ühele lapsele ja koolilõuna maksumuse
kompenseerimine kümnele lapsele.
Otsustati
lõpetada
üürileping
ühe
sotsiaalkorteri toa üürijaga.
Määrati osaliselt tasuline koduteenus
kolmele abivajajale, tasuta koduteenus
ühele abivajajale ja lõpetati koduteenuse
osutamine ühele abivajajale seoses
hoolduse ümberkorraldamisega.
18.01.2011.a
Anti nõusolek Tamsalu Kalor AS-le vee
erikasutuseks soojusenergia tootmisel.
Anti nõusolek Ragn-Sells AS-ile jäätmeloa
saamiseks.
Nõustuti
kolme
jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga
kuni 30.04.2011.a.
Elvi Astok
vallasekretär

kahandab vastavalt ka hüvitatavate päevade arvu.
3.Hooldushüvitis. Hoolduslehe alusel makstava hüvitise määr on 80% kalendripäeva keskmisest tulust. Alla
12-aastase lapse hooldajal on õigus saada hüvitist järjest kuni 14 päeva. Haige perekonnaliikme kodus põetamise korral maksab haigekassa hüvitist kuni 7 järjestikuse päeva eest.
Kui alla 3-aastane või alla 16-aastane puudega laps pole
haige, kuid lapse hooldaja on haigestunud või talle osutatakse sünnitusabi, siis on õigust saada hüvitist kuni
10 päeva. Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks
ajaks kui hüvitise maksmise periood.
4.Lapsendamishüvitis. Alla 10-aastase lapse lapsendajale maksab haigekassa hüvitist 70 päeva ulatuses 100%
kalendripäeva keskmisest tulust.
Töövõimetushüvitise saamiseks tuleb arsti poolt väljastatud leht esitada tööandjale, kes edastab selle haigekassasse. Füüsilisest isikust ettevõtjad edastavad lehe
haigekassasse ise.
Hüvitis kantakse isiku poolt märgitud kontole 30 päeva
jooksul alates lehe jõudmisest haigekassasse.
Kindlustatutel on võimalus oma töövõimetuslehe laekumist ja hüvitise maksmise seisu jälgida riigiportaali
www.eesti.ee kaudu.
Kõikide hüvitiste kohta saab täpsemat infot internetist
www.haigekassa.ee või infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa

Grupijuht Olga Mets

Aidake lindudel raske talv üle elada. Kauplustes müüakse spetsiaalseid toidusegusid, kasutage neid. Kui olete
linde toitma hakanud, tehke seda regulaarselt.
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Monikaga.
Neljapäeva, 9. detsembri hommikul ilmus ilmateadetesse hoiatus
lähenevast lumest ja tugevast tuulest. Vastavalt meteoroloogide
kassifikatsioonile kutsuti seda kena nimega - Monika. Õhtuks oli
tuisk jõudnud Lõuna – Eestisse ja Tartusse, kus oli lumemöll küll,
kuid ei midagi erilist. Kella 21 paiku lükkas sahk majast mööduva tee puhtaks, läksin õue ja nagu tavaliselt lükkasin tekkinud
valli eest ära. Siis oli tuisk juba üsna tugev, lund ja tuult oli omajagu. Toas vaatasin veel internetist kommentaare, mis Tartu ja
lõunaosariikide olukorda kirjeldasid. Keegi millestki väga ekstreemsest ei kirjutanud. Reede hommikul ärgates polmud telekat
ega internetti, kooli poole vaadates sai asi selgeks –seal polnud
tulesid, järelikult oli elekter läinud ja kuna Elioni server on koolis, siis polnud ka lauatelefoni. Kui valgeks läks, oli õues hirmus
lumemöll. Maja ümber laius ühtlane valge vaip. Polnud mingit
märki, et seal kunagi lahtilükatud teed oleksid võinud olla. Mingil ajal oli ka mobiililevi kadunud. Otsustasin õue minna ja Küngassaarel ära käia. Ukse eest algas umbes 70 cm hang, teekohta
polnud näha ja vahepealsed vaalud olid ligi meetrised. Natuke
kummaline tundus, et ka Ilumäe poole minev tee, mida harilikult alati hommikuti puhastatakse ja kus liinibussid sõidavad,
samasugune valge hang oli. Kooli juures oli Enn oma traktoriga teed juba puhtaks lükanud, vallid olid hirmsad ja suuremad
poisid rügasid hoolsalt veelgi tööd teha. Kell hakkas juba 10 saama ja võtsin Toomasega telefonitsi ühendust, et kuidas olukord
vallas on. Tema hääl oli murelik, ütles et enne tuisu lõppu sahad
meile ei jõua ja olukord olevat tõsine.. Kooli juurest tagasi tulin
bussijaama kaudu, kus oli samasugune ülepoolemeetrine hang ja
vaevu jõudsin koduni kahlata. Tuisk vaibumise märke ei ilmutanud. Tuppa jõudes taipasin raadio, mida me harilikult palju ei
kuula, mängima panna. Sealt tuli teated, et alates eelmisest õhtust
on Padaorus liiklussulg ja 150 inimest lumevangis. Kella kaheks
oli hädas olevate inimeste arv suurenenud 600 –ni. Uudised olid
kangesti rindeteadete moodi. Keskpäevastes Vikerraadio uudistes sai sõna ka Toomas Uudeberg, kes ütles, et olukord on väga
raske, enne tuisu lõppu väiksemaid teid lahti ajama ei hakata ja et
Tamsalul on välismaailmaga side ainult Väike – Maarja tee kaudu, mida Maanteeametiga kahasse lahti püüti hoida. Elekter meil
õnneks ära ei läinud, nii sai üsna normaalselt toas olla. Kange
tahtmine oli hangedega minna võitlema, aga andsin endale aru,
et tehtud töö muutub loetud minutitega mõtetuks, mida oli näha
käimisjälgedest. Kella kuue paiku taastus elektrivarustus saarel ja
internetist sai vaadata, mis päeval tegelikult lahti oli olnud. Teleuudised olid tõeline košmaar. Kella kaheksa paiku jäi lumesadu
vaiksemaks ja ehkki tuul oli veel kõva, muutis ta suunda, nii et
majaesine jäi varju. Sealt sain siis natuke rookida, kohati oli hang
poolteisemeetrine. Üritasin ka garaazi eest lund ära saada, aga
see tundus mõtetu üritusena, punnimisest läks olemine ka niruks
ja läksin tuppa, mõeldes et minust jääb see lumi küll lükkamata.
Hilisõhtul lumesadu vaibus, Padaorus taastati liiklus, Aktuaalses
Kaameras andis reipa intervjuu Marko Pomerants. Hommikul
valitses vaikus ja rahu puutumatu lumevälja kohal. Kedagi kuskil liikumas ei olnud. Kuna abikaasal oli kõva palavik, otsustasin
ikkagi õue minna ja lumega rinda pista. Kuna meie maja on mäenõlval, tegin tee ja sain hakata lund käsisahaga mäest alla vedama ning tasapisi tekkis isegi lootus, et ehk kunagi saan ka autotee
lahti kaevatud. Kella ühe paiku rebestas vaikust traktorihääl ja
esimene lumesahk sõitis teed mööda alla, suuremat lund ja suuri rööpaid enda taha jättes. Puristas seal tükk aega ja kadus siis
lõuna suunas. Suurele teele jõudis ka teedevalitsuse ratastraktor,
kes puhastas Ilumäe tee kuni minu teeotsani. Samal ajal tuli kaks
traktorit suure hooga mäest üles ja üritasid paksu lund minema
saada, raskustega, kuna vaalud olid nii suured. Nad sõitsid mäest
üles, jättes enda taha suured lükkamata lume vallid ja mõned minutid hiljem hotellis ööbinud ja alles nüüd koju pääsenud Viljar
jäi oma autoga poolde teesse lumevaalu kinni. Üritasime teda küll
välja saada aga see ei õnnestunud. Masin jäi teele ja sohver läks
koju kuivi riideid ja abiväge muretsema. Jõudsin lõpuks ka ise
niipalju lund lükatud, et pääsesin autoga välja. Natuke puksimist
oli aga sain suurele teele ja Tamsallu poodi toidukraami ostma.
maantee oli kohati ainult ühe sõidurea laiune, kõikjal tohutud lumevallid, sama pilt valitses Tamsalus. Kõnniteed olid läbimatud,
majade ümber hiiglaslikud lumekuhilad. Tööd oli tehtud kõvasti.
Tagasi Porkunis sõitsin ka üle saare ja teiselt poolt alla. Sinna olid
oma autod parkinud kalamehed, nii et sidemäest üles ei saanud,
küll aga viinavabriku juurest. Õhtul sõitsid sahad paarisrakendis
ka Porkuni teed veel läbi ja algas uus lumesadu. Aga see polnud
enam Monika.
Ain Aasa

TAMSALU AJALEHT

Raamatutest,
lugemisest ja
lugemisaastast
Kahtlemata tehakse igast aastast
kokkuvõtteid, kuid eelmine aasta oli
veel seetõttu erinev, et ta oli väljakuulutatud lugemisaastaks.
Lugemisaasta eesmärk oli tuua lapsi ja noori raamatute juurde, et nad
tunnetaksid, et lugemine on nauding
ja annab nii teadmisi kui elamusi.
Lugemine pole ju kuhugi kadunud,
ikka loetakse, kuid loevad need, kes
on selle lugemispisikuga nakatunud,
teised millegipärast kardavad nakatumist.
Meie raamatukogus oli aasta eriline
juba seetõttu, et kooliremondi tõttu tulid meie majja õppima esimeste
klasside õpilased. Nüüd on raamatukogu selline koht, kus on võimalus
igal vahetunnil raamatuid vaadata,
lugeda ja kasvõi ainult sirvida, pärast
tunde neid koju laenutada ja nendest
rääkida.
Need lapsed said endale lugemispisiku ning loodame, et teised annavad
selle edasi ka nendele, kes seda veel
ei tunne. Eakaaslaste ja õpetajate
soovitused meeldivad lastele, meie
soovitustesse suhtutakse vahel kahtlevalt.
Tore oli see, et kirjandus ja lugemine said rohkelt tähelepanu, kuna
lugemisaastaga olid seotud paljud
ettevõtted ning seda kajastati ka

Märkame ja aitame
ligimest!
Milvi Kompus
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule
ja tormi, mure ja pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesapaik, kuhu
on hea tulla ja perega koos olla. Eestis saab iga päev tules kahjustada kuus
kodu. Enamasti on põhjuseks olnud
rikkis elektriseade, väär küttekolde
kasutamine, hooletus suitsetamisel või
hooletus lahtise tule kasutamisel.
Nüüd, kui oleme kodus teinud kõik
meist oleneva tuleõnnetuse vältimiseks- elektri- ja kütteseadmed on korras, tikud asuvad laste käeulatusest
kaugemal, koju paigaldatud suitsuandurid töötavad ja kõigile pereliikmetele on teada, kuhu õnnetuse korral
helistada, siis võiksime mõelda, kui
turvaline ja ohutu on meie eraldielavate lähedaste kodu.
Õnnetus hüüab, lausa kisendab tullestuleb vaid tahta teda kuulata ja märgata. Kuidas märgata ja ennetada õnnetusi?
Vaatame üle elektriseadmed
Memme või taati külastades vaatame,
milliseid elektriseadmeid nad oma kodus kasutavad ja kui suurt koormust
talub majja paigaldatud elektrijuhtmestik. Vaatame üle pistikupesad, lülitid ja
pikendusjuhtmed: ei tohi olla nähtavaid vigastusi, sulamisjälgi ja põlenud
kohti. Jälgime, et elektri- ja pikendus-

palju meedias. Iga reklaam mõjutab
inimesi ning huvi meedias kajastatud
raamatute vastu oli ka meie raamatukogus.
Kuid rahaliste vahendite nappus ei
lase kõiki raamatuid tellida ning nii
mõnigi huvitav raamat jäi meie lugejal lugemata.
Loetakse nii tarbekirjandust kui ilukirjandust ning eelkõige seda, mis on
uus. Elulooraamatud on ikka päevakorral, kuid võib väikest tüdinemise
märke näha. Rohkelt huvi pakuvad
reisiraamatud sarjast „Minu ….“
Lapsi huvitavad õudusjutud, krimkad, loomalood, naljad, noorteromaanid ning sari „Minu esimene raamat“, kuid muinasjutud ja tavalistest
igapäevastest probleemidest kirjutatud raamatud pidid olema igavad.
Kui tüdrukute lugemisega võib veel
rahule jääda, siis poisse lugema panna on keerulisem, sest neid teemasid, mis neile huvi pakuvad on vähem.
Üritustega lugejaid eriti juurde ei
tule, see annab ainult võimaluse
huvi tekitamiseks ning sellega peab
alustama varajases nooruses. Seetõttu ongi lasteaiad ja kool kõige parem
kasvulava.
Huvitavamad ettevõtmised olidki
„Kevade ootus“, kus kolmanda klassi
tüdrukud lugesid luuletusi ja jutukesi, vahepalaks oli viiulimäng, publikuks Sääse lasteaia lapsed, lasteraamatupäev koos H. Ch. Anderseni
eluloo,Taani muljetega ja näidendiga
„Tobujuss“, käpiknukkude näidend
R. Dahli raamatust“ Tohlamid“ või
juhtmed oleksid kaitstud mehaaniliste
vigastuste eest. Näiteks juhet diivani
jala all või uksevahel muljudes viimase läbilaskevõime muutub ja juhe võib
hakata kuumenema.
Vaatame üle küttesüsteemi
Kui meile armsad inimesed elavad ahjuküttega elamus, siis vaatame kriitilise pilguga üle kogu küttesüsteemi- kas
soemüür, lõõrid, ahi, pliit ja korsten on
terved ja pragudeta, kas tahmaluugid
on kindlalt kinni ja ega kuskilt suits sisse imbu. Kutsume regulaarselt korstnapühkija puhastama küttesüsteemi sinna
kogunenud tahmast ja pigist. Hooldamata korstnalõõridesse kogunenud
tahm ja pigi süttivad, leegid tungivad
pragudest välja ja tuli levib edasi.
Samuti paneme tähele, kas puukorv,
kuivama asetatud riided või muu põlevmaterjal asetsevad köetud ja kuuma
õhkavast ahjust ohutul kauguses.
Vestleme lahtise tule ohutust kasutamisest
Külastades memme-taati kogu perega
on eriti oluline, et märkame, kas tuletikud on lastele kättesaamatus paigas.
Tuletame meelde, et küünlad põleksid
eemal süttivatest materjalidest ja oleksid asetatud kuumakindlale alusele.
Põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelevalveta- need tuleb kindlasti kustutada
enne toast lahkumist või magama minemist.
Muudame lähedaste kodu turvaliseks
kinkides neile kolm kodukaitsjat
Küsime, kas kõik meie lähedased teavad, et kahjutule puhkedes muutub
ruumis viibimine juba mõne minutiga
eluohtlikuks ja peagi on kogu ruum

Tamsalu kogudusel on uus õpetaja

All: Torude panek kesklinnas käib vaatamata ilmale ja lumeoluTamsalu Lunastaja kogudus sai möödunud aasta detsembris uue
dele.
hooldusõpetaja Reet Eru. Aasta lõpu jumalateenistused olid tavapärasest erinevad. Advendipäeval kõlasid Tamsalu kirikus Kadri Kase
ansambli esituses kaunid jõululaulud. Jõululaupäeva jumalateenistuse
muutis oma esinemisega väga meeleolukaks Kadrina Kammerkoor.
Suur tänu esinejatele pühade meeleolu tekitamise eest!
Väga suurt tänu väärib ka Hr. Sander, kes oma tööka brigaadiga on
meie kiriku sissepääsu ja õue ka kõige suurema tuisuga puhta hoidnud.
Uuest aastast muutusid kirikuteenistuste algusajad. Jumalateenistused
toimuvad taas pühapäeviti algusega 14.00 nagu kiriku algusaastatel.
Tamsalu Lunastaja Kogudus on väga väiksearvuline. Mujal maailmas
on kogudusse kuulumine tavapärane ja auväärne. Meie inimesed ei
ole harjunud kirikus käima, kuid kõik kes tunnevad, et nende elus
oleks koht ka jumalale, on oodatud meie koguduse liikmeks.
Kallid noored, kes te olete ristitud ja leeritatud kiriku algusaastatel
Tamsalu Lunastaja Koguduses, olete taas oodatud oma kodukirikut
külastama ja selle tegevusest osa võtma. Kirikus käima on jäänud peamiselt vanemad inimesed, kuid kirikuelu edendamiseks oleks tarvis ka
noori ja energilisi inimesi.
Tamsalu Lunastaja koguduse Jumalateenistus 13. veebruaril kell 14.00
Elle Olt

jänes peategelasena lasteraamatutes,
kusjuures elusküülik oli ise üritust
vaatamas või vanade mänguasjade
tutvustamine, nendest rääkimine ja
näitamine, ettelugemised A. Kivirähi raamatutest esimestes klassides,
meisterdamised, joonistuste näitused jne.
Näitused „Puhka Eestis“, raamatud
+ turismivoldikud, erinevate maade kirjandusest, kõike ei jõuagi üles
lugeda.
Meile, kui raamatukogutöötajaile,
jäi eredalt meelde Uhtna laager Sõmeru vallas, kus vallavanem rääkis ja
tutvustas oma valda, samuti saime
erinevaid koolitusi ning teiste raamatukogutöötajatega muljeid jagada.
Juba on kuulda uuest ettepanekust
„Loeme edasi“, mis oleks lugemisaastale järg, meie omalt poolt soovime oma lugejaile palju uusi lugemisaastaid.
Tamsalu raamatukogu juhataja:
Raili Elmest
tuld ja suitsu täis. Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine.
Kõige kiiremini avastab tulekahju õigesti paigaldatud töökorras suitsuandur. Valjuhäälse häiresignaaliga märku
andes teavitab meie väike abimees põlengust selle algusjärgus, mil inimeste
pääsemine ja tule summutamine on
esmaste tulekustutusvahenditega jõukohane.
Seepärast paigaldame vajadusel oma
lähedaste koju suitsuanduri. Selgitame,
kuidas suitsuanduri töökorras olekut
kontrollida ja õpetame patareid vahetama. Varakult avastatud tulekahju kustutamiseks kingime meile kallitele inimestele tulekustutusteki ja tulekustuti.
Tulekustutustekiga saab kiirelt summutada näiteks köögis puhkenud tulekahju ja tulekustutiga elektriseadmes
või -juhtmestikust puhkenud põlengut.
Selgitame, millistele numbritele abi
saamiseks helistada
Uurime, kas olulisemad lühinumbrid
on telefoni juures paigutatud nähtavale
kohale.
112- hädaabinumber
1524- pääste infotelefon, millelt saab
informatsiooni tuleohutuse kohta
1220- perearsti nõuandetelefon
110- politsei
1343- Eesti Energia rikketelefon
1510- Maanteeinfokeskus
1313- Keskkonnainspektsioon
Täpsemat infot ja nõuandeid saab veebilehelt: http://www.rescue.ee
Külastame tihemini üksikult elavaid
eakaid ja aitame muuta nende kodu
turvalisemaks!
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Küsimustele vastab rändur, genealoog ja kodu-uurija Viivi Eenmäe-Griffel
Algus novembrikuises “Tamsalu ajalehes”
Küsimus: Kas lahkumine tööle katkestas
sidemed isakoduga? Millal tekkis huvi oma
sugupuu vastu?
Tööle asumine “Orto”-sse ja kooliminek
ei katkestanud minu sidemeid vanemate ja
isakoduga Kõik suved (puhkused) veetsin
kodus, ainult ühe nädala võtsin “omale”reisisin.Minu puhkus algas jaanipäevast koos
heinaajaga ja lõppes siis, kui viimane kärutäis
heinu oli küünis.Ma olin II kursusel, kui isa
tööõnnetusel surma sai. Ema oli invaliid , aga ka
tema oli juurtega kasvanud sellesse väikesesse
maalappi , mis kolhoosnikule oli jäänud . Ema
pidas loomi - lehma (vahepeal oli isegi 2 lehma
ja mullikas), lambaid , siga ja kanu. Hingemaa
(nii nimetati kolhoosniku kasutusse jäetud
maad) toitis kanad ja sea , aga lammastele ja
veistele tuli heina teha . Heinamaad Assamallas
praktiliselt ei antud . Hein tuli käsitsi niita
teeservadest , kraavipervedelt ja tühjaks jäänud
majavaremete ümbrusest. Kui saime heina
niidetud ja kuivatatud , siis polnud hobust ja
vankrit , millega kuiv hein küüni vedada. Õnneks
oli naabripapi hea ja südamlik inimene. Ta käis
niidukiga kolhoosipõllul heina niitmas . Õhtul
, kui hobune oli pärast tööd kõhu täis söönud ,
andis ta hobust emale kasutada . Suksu aga oli
peru võitu , tuli suukõrvalt talutada ja pidevalt
hirmul olla . See abi oli aga väike osa tööst,
mis tuli teha . Põhiline heinavedu käis oma
kondimootoriga . Mäletan , kui palju me emaga
murueidetütreid mängisime . Päeva lõpuks
saime heinad kuivaks , panime hunnikutesse
, siis aga hakkas taevas pilve kiskuma . Nüüd
algas meil uus tööpäev . Sidusime kärule
raami peale ja hakkasime heinu vedama . Mina
vedasin ja ema lükkas . Kui sai minu puhkus
läbi, siis oli ka loomasööt vaatamata kõikidele
kiusatustele kuivalt küünis . Hiljem, kui
kolhoosnikud said 10% kokkupandud heinast
töötasuks , siis sai veidi kergema vaevaga ka
oma loomadele sööta varuda . Sel ajal sai juba
kolhoosi autot kasutada . Ka muudest kodustest
töödest – kartulipanek või noppimine - sai
igal aastal osa võetud . Kõige toredamad olid
aga vaarikal- ja seenelkäigud. Ühel aastal oli
vaarikaid rohkesti. Ainsa päevaga korjasime
marju nii palju , et saime 25 liitrit mahla. Selle
koguse viisime abikaasaga soolomootorrattal
Jawa Tallinnasse. Mahl oli pudeliga põlve
peal ja sõit läks kenasti aga öösel kiikusid
vaarikaoksad silme ees . Selline töö ja vaev
polnud meile vastumeelne, sest kui on vaja, siis
tuleb teha.
Ka isa
armastas oma isakodu ja oma vanemaid .Olime
väga tihti Lasilas vanaema külalised. Tal oli nii
pehme süli , kuhu mahtusime me kõik kolm
korraga – mina, õde Helgi ja vend Rein.
Koerus ja seal lähikonnas elasid minu isa
sugulased. Ema ja isa käisid jalgratastega seal
perekondlikel koosviibimistel. Lapsi kaasa
ei võetud. Isa leidis, et lapsed hakkavad ise
käima , kui suureks kasvavad . See olekski
nii toimunud , aga ajad muutusid , inimesed
muutusid, sugulased ei suhelnud enam nii
tihedalt, samuti inimesed polnud oma aja
peremehed – nad pidid alluma kolhoosikorrale
ja täitma teiste inimeste poolt kavandatud
plaane.
Sellest tingituna jäid paljud sugulased võõraks
ja ma isegi ei teadnud , kuidas nad mulle
sugulased on . Kui ema väga haige oli , rääkis
ta mulle oma sugupuust , aga see jäi ka pooleli
ja isa sugulastest ei jõudnud ta peaaegu üldse
rääkida .
Nii tekkiski mul huvi kõige esmalt välja
selgitada oma isapoolse vanaema sugulased
, kes elasid Koeru kandis . Alustasin 2004.a.
sügisel sugulaste küsitlemisega ja arhiivis
kirikuraamatutest otsimisega (siis veel polnud
võimalik internetis kirikuraamatuid sirvida).
Mitmed sugulased võtsid minu algatusest tuld
ja aitasid mind igati . Meie ühise huvitava
töö tulemusena tegime suguvõsa kokkutuleku
Älliveres juba 2005.aasta juulis . Kokku tuli
ligi 100 sugulast kolmest suurest sugupuu
harust - Eilmannid,Vildersenid ja Egorid. II
kokkutulek toimus samas kohas 2008. aastal
, kuhu oli kokku tulnud ligi 140 inimest . III
kokkutulek on planeeritud 2011.aastal.
Küsimus: Mis aastasse Sa oma suguvõsaga
oled jõudnud? Kui suur Sinu suguvõsa juba
on?
Minu poolt leitud kõige vanem sugulane on
isaisa esiisa Hinrik (Mättasjerve Hinrik), kelle
sünniaasta peaks olema 1717.a., järgmine on
isaema esiisa Räbo Mart (s. umbes 1739.a.),siis
ema esiisa Ustallo Jan (s. 1734.a.) ja emaema
esiisa Mats Lallo(s. umbes 1742.a.).Praegu
on minu perepuus 10 põlvkonna 748 isikut ,
nendest veresugulasi 417 ja esivanemaid 36.

Küsimus: Kas tütred tunnevad ka huvi
genealoogia vastu?
Kaua aega oli see ainult minu hobi. 2010. aasta
sügisel hakkas noorem tütar meenutama, et
isa rääkis , kuidas tema vanaema oli olnud
rahvuselt sakslane ja kui vanaema abiellus
eestlasega , siis kogu nende perekond hülgas
teda . Mina olin ka seda kuulnud , aga kahtlesin
, kas on see tõsi . Mehe sugulasi polnud ma
ajapuudusel veel uurinud. Siis leidis tütar
internetist üles “Geni.com´i”, kus on võimalik
kogu maailmast sugulasi otsida ja nüüd on
ta kirglikum sugulaste otsija kui mina . Isa
sugulaste otsimine on palju vaeva nõudev, sest
need sakslased on elanud tsaari ajal Saksamaal
, nad on olnud Peterburi lähedal eestlaste ja
sakslaste asunduses Moloskovetskis, Eestis
on nad elanud Käru, Salla ja Mõisamaa kandis
ning olnud mitmel ajal väljarännanud ja
küüditatud 1945.a. Tseljabinskisse jne. Selle
pähkli puremine tütrele meeldib.

lahingus sai haavata .Võib-olla tulevikus , kui
aega rohkem on , saaks lahkete arhiivitöötajate
abiga otsida üles väeosade päevakäskude
toimikud , kust leiaks täiendavaid andmeid.
Rohkem uuritakse praegu nende Vabadussõjast
osavõtnud isikute saatust, kes on sõjast väljunud
elusana ja kellel on teeneid Eesti Vabariigi
ülesehitamisel ja kellel õnnestus nõukogude
võimu repressioonide eest põgeneda välismaale
ning seal ennast teostada. Osaliselt on uuritud
ka Eesti Vabadusristi kavaleride saatust,
aga mitte kõiki .Tihti raskendab otsinguid
andmekaitseseadus ja selle tõlgendamine.
Küsimus: Kas siinsete meeste saatus, kes
Vabadussõjas ellu jäid, kujunes ootuspäraselt
helgeks?
Ka Porkuni valla Vabaduse Risti kavaleride
saatust olen uurinud. Nende kohta on veidi
rohkem materjale.
Vabadussõjast osavõtnutel oli võimalus
vabanenud mõisamaadest osta endale talukoht

Küsimus: Kas Assamalla kooli ajaloo
uurimine oli Sinu oma huvi või tekkis ajaloo
täpsustamise järgi mingi vajadus?
Mind on alati huvitanud kodulugu ,sealhulgas
ka Assamalla kooli ajalugu . Kord , kui ma
Assamalla raamatukogust laenutasin albumid
Assamalla ajaloo kohta , tekkis mul huvi veidi
rohkem teada saada, sest just oli “Saagasse”
lisatud koolijuhatajate aruanded 1860 . aastatest
. Arhiivist uurisin Porkuni valla õpetajate ja
koolide andmeid ning Porkuni valla volikogu
koosolekute protokolle,
kus arutatakse
küsimusi õpetajate ja üldse koolide olukorra
kohta. Need protokollid on väga huvitavad.
Arhiivimaterjalides on kirjas, et Assamallasse
kaaluti kõrgema algkooli asutamist. Õpilasi
oli ja ka õpetajaid oli,aga vallal jäi rahalisi
vahendeid puudu. Nii ehitati ainult uued
koolimajad Kadilasse ja Porkunisse. Alguses
olid need 6- ja hiljem 7-klassilised koolid.
Koolide uurimise tahe tekkis ka sellest, et
soovisin teada saada , kus õppisid minu
sugulased , kes olid õpetajateks ja millega nad
tegelesid.
Minu ema õppis Assamalla ja Lasila
koolis, tädi Linda Assamalla koolis,
Uudeküla
Ministeeriumikoolis,
Rakvere
Tütarlastegümnaasiumis ja Rakvere Õpetajate
Seminaris. Onu Evald-Jaak õppis Assamalla
koolis ja osa oma kooliteest õppis Tapa
Ühisgümnaasiumis.Teadmistes onu õpingute
kohta on lüngad sees, sest enam pole kelleltki
küsida.
Küsimus: Kas Vabadussõjas langenud siinsete
võitlejate kohta oli arhiividest raske materjali
kätte saada?
Kui Assamallas oli otsustatud 2010.a. suvel
siinse Ilmasõjas ja Eesti Vabadussõjas
langenute mälestustahvli juures langenuid
mälestada, tehti mulle ettepanek arhiivist nende
kangelaste kohta andmeid otsida ja tulemustest
rääkida sellel mälestusüritusel . Arhiivis aga
selgus , et langenute kohta on olemas ainult
kuivad sünni-,leeri-, abiellumise (kui on üldse
abiellunud,sest põhiliselt olid nad noored ja
vallalised) ja surma daatumid . Ainult mõne
langenu kohta on märgitud , kus suri , millises

päriseks. Selleks sai pangalt laenu võtta. Ainult
Vabaduse Risti kavalerid said maa tasuta. Neil
oli ka võimalik valida talukrunt.Teised said
krundi loosiga. Nii oli Porkuni vallas.
Talupoeg, kes pangalaenuga omale talu soetas,
langes nüüd surve alla.Ta pidi määratud
tähtajaks vajalikud ehitusmaterjalid soetama,
ehitama , pangalaenu tasumiseks raha koguma
ja heaperemehelikult põldu harima. Laenu anti
osade kaupa. Enne uut summat ei saanud, kui
eelmise etapi nõudmised olid täidetud ja seda
kontrollis valla juures töötav vastav komisjon.
Vähe sellest, ka mõned naabrid leidsid, et
laenuga ehitaja pole küllalt palju tööd teinud
ja harib põldu halvasti (kurnab seda). Saadeti
kaebus maakonda , millele järgnes uus kontroll
kontrolli järele. Ehitamisel ja talu rajamisel
oli talupojal abi vaja ja selleks kasutas ta
võõrast tööjõudu. Sulasteks olid tavaliselt
need inimesed, kes omale talu ei soetanud
kas objektiivsetel põhjustel või olid nad väga
laisad.Enamus sulaseid olid siiski tublid
inimesed.
Ka Assamallas oli selliseid inimesi, kes
töötasid taludes sulastena, kuid nad vahetasid
tihti töökohti, sest töö oli neile raske, peremees
maksis nende arvates töö eest vähe tasu ning
oli inimeste kurnaja ja üldse oli kogu Eesti
Vabariigi riigikord pehkinud ja mäda.
Paljud talupojad ehitasid üles oma uued talud,
maksid ära pangalaenud , koolitasid oma lapsed
ja juba 1930.aastate lõpul hakkasid normaalselt
elama.Olid
ühiskondlikult
aktiivsed
(võtsid osa seltside ja huviringide tööst) ja
elujaatavad,võtsid osa kodumaa kaitseks
loodud Isamaa- ja Omakaitseliidu tegevusest.
Tegutses skautide ja gaidide liikumine.
Pärast II Maailmasõda sai Vabadussõjast
osavõtt
eestlastele saatuslikuks - küll
küüditati , küll arreteeriti ja saadeti Siberi
vangilaagritesse, kus ebainimlikes tingimustes
paljud tublid eestimaalased jätsid oma elu.
Ka paljude teiste rahvuste esindajad jagasid
eestlaste saatust.
Küsimus: Teatavasti okupeeris nõukogude
Venemaa 1940.aastal Eesti Vabariigi.Uus
riigikord oli üpris verine. Kas arhiivides

leiduvatest ülekuulamisprotokollidest saab
välja lugeda seda, kas ja kuidas kohalik
punane võim kiusas, vangistas või hävitas
Assamalla piirkonna inimesi?
Kohe pärast Eesti Vabariigi okupeerimist
kehtestati Eestis uus kord , kes vallandas
endised kohalikud ametnikud (politseinikud
ja vallaametnikud), keelustati Isamaaliit
ja Omakaitseliit Varsti hakati vallandatud
ametnikke arreteerima .Paljud kohalikud
töölt lahti lastud mehed läksid metsa rettu.
Lootuses mehi metsast välja saada, arreteeriti
nende naisi.Üks sellistest arreteeritud naisest
oli 5 lapse ema ja Assamalla politseiprefekti
abikaasa.Ta viidi maakonda , kust ilma
kohtuotsuseta saadeti Siberisse, aga mees jäi
ikka tabamata. Kullengal alustati kolhoosi
loomist kohaliku aktivisti eestvedamisel.
Kullengale
loodi
hobu-masinariistade
laenutuspunkt, kuhu kohalikud tulihingelised
nõukogude korra pooldajad tõid kokku küla
edukamatelt ja rikkamatelt peremeestelt
võõrandatud varandust, tööriistu,vilja ja loomi.
Äravõtjateks olid just need endised sulased,
kes pahandusega peremeeste juurest ära olid
läinud . Moodustati riiklik maafond, kuhu
arvati “suurtalude“ äralõiked , kiriku maad ja
Eestist lahkunud maa-omanike valdused , mis
jagati maata ja vähese maaga talupoegadele
ehk uusmaasaajatele. Esimesed maade, vilja
ja põllutööriistade saajad olid just aktiivsed
uue korra pooldajad , kes selle tasuks käisid
ikka maakonnas Täitevkomitee esimees
Villem Soole külaelanike peale kaebamas.
Näiteks kohaliku valitsuse soosimisel ja
endise sulase, uue korra pooldaja hobumasinariistade laenutus-punkti juhataja Karl Alajõe
juhatusel toodi vene sõdurid, kes lasid Tärus
oma kodu lähedal metsas ilma kohtuta maha
kohaliku peremehe Albert Õunapuu ja tema
sulase E.Tonka. Just Albert Õunapuu talust
oli uusmaasaaja Karl Alajõe saanud omale
täiskülvatud põllu. Eks selliseid juhtumeid oli
teisigi.
Uue korra selline käitumine ausate ja töökate
külaelanike suhtes kutsus esile pahameelt ja
soovi oma kannatuste eest kätte maksta. Mehed
redutasid metsas ja ootasid õiget aega.
Küsimus: Milliseks kujunes saksa valitsuse
aeg? Kas siin oli nn.sakslaste sabarakke?
Varsti,1941.a. detsembris, läks Eesti Saksa
tsiviilvalitsuse alluvusse.Eesti Vabariigi aegsed
ametnikud ennistati oma kohtadele.Jätkasid
tegevust Omakaitse ja Isamaaliit.
Nüüd oli kannatanutel avanenud võimalus oma
kannatuste eest kätte maksta.Selleks kasutasid
nad saksa valitsuse abi. Kõrvaldati Maakonna
valitsuse toel kohalik nõukogude-meelne
valitsus ja mõisteti kohut Karl Alajõe taoliste
isikute üle . Selleks teostati kohalike elanike
ülekuulamisi ja küsitleti tunnistajaid. Nendest
tunnistustest selguvad toimunud sündmused
Assamallas ja Kullengal.
Kullengalt käis Peeter Talli (kohaliku
politseprefekti) juures Karl Alajõe kohta
tunnistusi andmas Vabaduse Risti kavaler
Alfred Rüütel . Peale A.Rüüteli käis tunnistusi
andmas teisigi Assamalla ja Kullenga elanikke.
Kõik nad rääkisid ühesugust juttu.
Assamallas ja Kullengal erilisi sakslaste
sabarakke ma ei tea, sest sakslased ei varjanud
oma valitsuse ideid. Julgelt öeldi välja, et kui
nemad võidavad sõja, siis eestlased hakkavad
tööle ja nemad (sakslased ja nende naised
) hakkavad puhkama . Assamalla elanikud
olid õppinud elama enesesäästlikult - nad
ei kimbutanud sakslasi ja sakslastel polnud
põhjust kohalikele halba teha . Nagu ma
eespool rääkisin , oli Saksa valitsuse poolt
minu kodutalus üks tuba saksa sõdurite
käsutusse võetud . Seal elasid saksa sõdurid,
kelle juures käisid Assamalla noored naised
lõbutsemas (suupillimängu kuulamas ja
laulmas). Lõbutsejate hulgas oli ka tulevase
Assamalla miilitsa tulevane abikaasa ja tema
sugulane.
Elu on näidanud: Ära löö esimesena,siis ei
lööda ka sind.
Vanasõna ütleb: Kuidas küla koerale,nii koer
külale.
Küsis Meeli Kuntur
Vastas Viivi Griffel
Pildil: Viivi Griffel esineb Assamalla
mälestustahvli avamise 75.aastapäeval 2010.
aasta juunis
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Sport
Suusatamine
Liberecis MK etapil esines hästi Timo Simonlatser. 29. ajaga
edasi pääsenuna jäi ta veerandfinaalis 4., kuid pärast venelase Aleksei Petuhhovi määrusterikkumise tõttu eemaldamist
sai ajaga õnneliku kaotajana poolfinaali. Poolfinaali 4. koht
tähendas kokkuvõttes MK 8. kohta, mis on senise karjääri parim. Vikerraadiole antud intervjuus kinnitas Timo, et tahtmine hästi esineda oli suur ning jätkus ka sprindis nii vajalikku
õnne. Anti Saarepuu oli 19., Peeter Kümmel 43., Andres Kollo
44. ja Kein Einaste 46. Lõpetas 64 meest. Järgmiseks päevaks
oli aga õnnelimiit otsas, kui Timo paarissprindi poolfinaalis
kukkus ja koos Saarepuuga oma sõidus 7. ja kokkuvõttes 14.
jäi. Ausa spordimehena tunnistas Timo, et kukkumine oli oma
süü. Loodame, et viimaste võistlustega vabariigi esisprinteriks tõusnud ning endale MM võistlusteks koondisekoha taganud Timo suudab head minekut näidata ka kodusel Otepää
rajal ja hoogu jätkub Holmenkolleni MM – ni.
Saksamaal Klingenthalis kahevõistluse kontinentaalkarikavõistluste ( tugevuselt MK järel teine võistlussari) etapil saavutas Eesti kahevõistuskoondise esinumber Kaarel
Nurmsalu elu kaalukaima võidu. Hüpanud 139,5 m, alustas
ta 10 km distantsi 37 sekundilise eduga sloveen Marjan Jelenko ees. Peale aastavahetusel põetud haigust alustas Kaarel distantsi ettevaatlikult ja lootis jõuda 10 parema hulka.
Sloveen aga kukkus ning teiseks tõusnud sakslane Fabian
Riessel enam järgi ei jõudnudki, kaotades 20,3 sekundiga.
See oli tema esimene FIS võistlustel saadud esikoht. Kail
Piho oli 11., Aldo Leetoja 33. ja Karl - August Tiirmaa 41.
Teisel päeval hüppas Kaarel jälle parimana 132,5 m ja
edu sloveeni ees oli 1.06. Eelmise päeva minekut suusarajal aga ei olnud ja tuli rahulduda tubli 7. kohaga.
Võitis sakslane Fabian Riessel, Kail oli 31., Karl - August 33
ja Aldo 43. Võistlusjärgsetes intervjuudes jäi Kaarel oma väljaütlemistes tagasihoidlikuks, tehtut üle tähtsustamata, nagu
õigele spordimehele kohane. Tema hooaja kõige tähtsam
võistlus toimub Otepääl 27. ja 29. jaanuaril juunioride MM –
il. Selleks ajaks peaks ka tervis korda saama.
Tour de Ski mitmepäevasõidu 3. etapil Oberstdorfi klassikasprindis sai Timo 13. koha. Ajasõidus tuli
korralik 10. koht, oma veerandfinaalis jäi ta aga napilt
3. ning ajaga poolfinaali ei pääsenud. Seekord jäi samuti õnne vajaka. Võistluse võitis rootslane Jönsson.
5.
etapil
Toblachis
vabatehnikasprindis
lõpetas Timo 24. kohaga, võitis kanadalane Kershow.
Austrias kontinentaalkarikavõistluste etapil saavutas Timo 4.
koha. Kolmikvõidu saanud venelastest võitis Aleksei Petuhhov.
Otepääl vabariigi MV I etapil tuli Timo vabatehnika sprindis esmakordselt Eesti meistriks. Järgnesid Peeter Kümmel ja Andres Kollo. Erko Jullinen oli 22. ja Pavo
Raudsepp 52. Lõpetas 56 meest. Naistest oli Kaili Sirge 4.,
Marii Raudsepp 14., Kai Põldoja 19. Suusavahetusega sõidus (10+10) oli Erko 17. Lõpetas 39 meest. Naiste samal
distantsil (5+5) oli Kaili jälle 4., Marii 18. Lõpetas 21 naist.
II etapil Mammastes 15 km klassikasõidus saavutas Erko 23.
koha, naiste 10 km tuli Kailile järjekordne 4. koht. Lõpetas 9 naist.
Otepää MK etapil jäi Timo sprindi eelsõidus 38. kohale, Erko
Jullinen 15 km klassikas 70.
Timol on koht Oslo MM koondises olemas tänu Libereci tulemusele.

Suusahüpped.

Otepääl tuli Kaarel Nurmsalu Eesti meistriks, hüpates 1. voorus uueks Tehvandi mäe rekordiks 99,5 m. Teises voorus lisandunud 96 m andsid kokku 254 punkti ja ülekaaluka esikoha.
Kahevõistluses jäi startimata äsja põetud haiguse tõttu.

Ekstreemsport

Talvise seiklusspordi etapil saavutas Kadri Limberg naiste arvestuses Seiklusporri naiskonnaga naiste arvestuses 4.
koha(üldarvestuses 40. koht). Lõpetas 96 võistkonda.
Rein Tops

TAMSALU AJALEHT

Korvpall
Vabariigi 1. liiga MV kohtus Tamsalu Los Toros/Puukeskus kodus
KK Pärnu duubelmeeskonnaga
Pärnu Mets. Mitmete põhimeesteta
mänginud kodumeeskond suutis
algul tasavägiselt kulgenud mängu
alles viimase veerandiga enda kasuka kallutada. Lõppseisuks jäi 88.69
(17:15, 17:22, 18:21, 36:11). Külalised mängisid 7 mehega ja kui nende pikk tsenter Olav Siigur väsis,
ei suudetud enam tõsist vastupanu
osutada. Meil käisid väljakul ja said
„käe valgeks” kõik 9 meest.
Võõrsil tulid aga kaotused praegusele tabelijuhile Kohilale 77:95 ja 2.
alagrupi võitjale Tallinna Filmipood
tasavägise mängu järel 81:82. Mängida jääb 1. ringis kodus 25. veebruaril saarlaste Javicar/SWE-7 ning
võõrsil Tallinna Marcus meeskonnaga, kes mõlemad on meist paremustabelis tagapool.
Hetkel hoiab Tamsalu võiduprotsendi järgi kolmandat kohta Kohila ja Filmipood järel. Tabeliseis on
väga tihe ja seda muudab iga võit.
Vaja oleks 9 meeskonna hulgas saada otse veerandfinaali ehk vahegrupis pääseda 4 esimese hulka. Seni on
mehed hästi mänginud ja hooaja põhieesmärk – saada 9 parema hulka,
mis välistab esiliigast väljalangemise, on juba saavutatud. Statistikatabelis on kõige paremal kohal Sven
Pugonen 3 p visete tabavusprotsendiga 45(5/11), korralik on ka Raido
Villersi 2 p visete tabavusprotsent
50 (16/32).
Tamsalus vabariigi valdade talimängude korvpalli alagrupiturniiril
kaotas meie meeskond avavoorus
üllatuslikult Kadrinale 36:38. Järgmises voorus kaotas Kadrina aga
Toila II meeskonnale 24:30. Viimases mängus oli vaja võita, et mitte
jääda viimaseks. Mehed tegidki hea

Jõuluvõistlused
Detsembris toimus Spordikompleksis mitu
nn Jõuluvõistlust tennises ning võrkpallis
noortele ja meestele.
Võrkpallis võitis traditsioonilise 3 meeskonna turniiril esimeses mängus Tamsalu
VK kindlalt Uudeküla 2:0. Veteranide ja
Uudeküla mäng oli tasavägine aga lõppes
siiski vanemate võiduga 2:1 (21:23, 21:14,
10:3). VK ja veteranide kohtumises oli
põnev esimene geim, kus vahepeal oli seis
19:19. Lõpus mängis paremini VK ja võit

mängu ja Toilat võideti 42:31. Tekkinud surnud ring andis esikoha väljakuperemeestele korvide vahega(
+9), teiseks tõusis tänu meie suurele
võidule Kadrina (-4) ja viimaseks jäi
Toila. Selle meeskonna noorkorvpallurite eestvedaja oli pikk kogenud mängumees Tarvo Bombe.

ve avamata.
Maakonna KV tuli poolfinaalis ka
teises mängus vastu võtta kaotus
BC Tarvas/SK II meeskonnalt 80:87.
Kuigi vahepeal juhiti juba 17 punktiga ei suudetud peale 3 põhimehe
vigadega väljalangemist enam tõsist
vastupanu osutada. Finaali oleks

Teise alagrupi võitis kindlalt Ambla,
alistades mõlemad vastased. Poolfinaalis ja finaalis meie mehed ennast
enam üllatada ei lasknud, kõigepealt võideti veteranidest koosnev
Saare valla meeskond Jõgevamaalt
45:29 ja finaalis ka Ambla (võitis
poolfinaalis Kadrina 65:52), kelle
jõuvarud finaali jõudmisega olid
ammendunud, ülekaalukalt 65:46.
Poolfinaalis said platsile kõik ülesantud mängijad, finaal kus mõlemad olid juba edasipääsu taganud,
mängiti ilma kahe põhimeheta. Finaalivastane mängib vabariigi MV
2. liigas ja on hetkel 3. kohal. Peale
aastast vaheaega jõudis meeskond
taas Lähtel toimuvasse finaali, millega täideti ka aastaks seatud teine
eesmärk. Lõivu on aga seetõttu tulnud maksta maakonna MV-l, kus
artikli kirjutamise ajaks oli võiduar-

viinud 11 punktiline võit. Üldarvestuses tähendas kaotus 3-4. kohta.
Mängisid Livar Liblik, Algis Liblik, Kurmo Annus, Andro Kirspuu,
Argo Höövelson, Kristo Kangro,
Risto Rammul, Rainer Tops, Hoölden Sepp ja Eiko Laine. Maakonna
karika võitis Simuna Ivax, kes alistas Tarva II meeskonna 90:75.
Los Toros on erinevates sarjades
praeguseks mänginud 29 mängu,
pool hooaega on veel aga ees. Möödunud hooajal mängiti 66 mängu.

tuli 21:19. Teise geimi algul püsis seis veel
võrdsena, siis aga sai VK tänu T.Vainuse tugevatele servidele ette ja geim võideti 21:8,
tulles sellega ka turniiril esikohale.
Koolitüdrukute VOLLE 2x2 v turniiril
osales ainult 7. kl. Mängud olid tehniliselt
küllaltki krobelised, kuid rõõm oli jälgida,
kuidas võideldi iga punkti pärast.
Tennises võistlesid tüdrukud kahes vanuserühmas. 1.-4. kl turniiri võitis M.Kolde,
kes finaalis alistas kõige napimalt L.Kaldaru
2:1. Kolmandaks tuli M.Mets, kes alustas
treeninguid alles eelmisel sügisel. 5-10. kl

turniiril osales 7 edasijõudnud tüdrukut,
kuid seoses talvevaheajaga pole turniir veel
lõppenud. Liidriteks on hetkel E. Lindre ja
V.Aleksandrova kellel pole kaotusi. Mängud toimuvad normaalmõõtmetega väljakul. Selles rühmas mängib ka R.Veelmaa,
kes alustas treeningutega 2010 a kevadel,
kuid tänu huvile ja entusiasmile on tublisti
arenenud ja mängib juba suurel väljakul.

Maakonna II liigas kaotas Los Toros
II 1. ringi viimases mängus V- Maarja Päästekoolile ning lõpetas 4. kohaga. Saadi 5 võitu.
Kodumäng on meeskonnal 18. veebruaril kell 20.15 BC Tarvas SK II – ga.
Rein Tops

Sergei Kurotškin

Pildil all: Meie suusatamise olulised tegijad. Toomas Uudeberg võimaluste loojana, Kaarel Nurmsalu ja Timo Simonlatser
tegijatena. Kaili Sirge organisaatori ja treenerina. Jõudu kõigile!

TAMSALU AJALEHT

Õnnitleme !
Hermine Lille			
Johanna Kalla			
Artur Lõomets			
Arnold Kalvik			
Leida Mühlberg		
Valve Vildersen		
Aleksandra Kustova		
Helga Truupõld		
Hannele Aruoja		
Heldur Pütsepp		
Arnold Saart			
Leida Mei			
Asta Pedanik			
Birgit Roode			
Helgi Mamai			
Veera Imala			
Enda Metslaid			
Endel Siiber			
Jaan Paist			
Linda Vaarik			
Linda Jürise			
Silvi Luige			
Laine Tooming		
Arved Sulg			
Väino Virks			

95
93
89
88		
85
84
84
84
84
83
83
83
83
83		
83
83
82
81
75
75
75
75
70
65
60
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Ettevaatust, koer !

Suusatalve koondtabel peale 3. etappi

Harilikult hammustab inimesi kas enda või tuttava koer. Koera rünnet
on võimalik ära hoida. Selleks tuleb teada mõningaid põhitõdesid. Kõige tähtsam – koer võib inimese käitumisele reageerida ettearvamatult.
Näiteks võib ta pidada heatahtlikku, kuid ootamatut käeliigutust rünnakuks ning enesekaitseks hammustada.
Et niisuguseid olukordi vältida:
Ära vaata koerale pikalt silma
Ära õrrita aia taga olevaid koeri
Ära mine ketis oleva koera lähedale
Ära puutu koera, kes jookseb õues vabalt
Ära jookse ega karju, kui vabalt jooksev koer tuleb ligi. Seisa
vaikselt ja liikumatult.
Ära puutu koera või mängi temaga, kui kui ta sööb ning ära
puutu asjatult tema sööginõud
Ära puutu koera ega mängi temaga, kui ta magab
Ära silita koera enne, kui oled selleks omanikult loa saanud
Seejärel küsi selleks luba ka koeralt, lastes tal nuusutada suletud peoga kätt.

T 10 1. Kaidy Kaasiku 22, 2. Keidy Kaasiku 22, 3. Mirjam Mitt 12,
4. Laura Randkivi 14, 5. Roosi Hallik 13, 6. Geiri Suur 11, 7. Liisi
Randkivi 10, 8. Getrin Raudsepp 8, 9. Brita Rannamets 8, 10. Kirke
Suur 7, 11. Anni Jalakas 6, 12. Anette-Getter Kruusmann 4, 13. Aiki
Jalakas 3, 14. Maria Mäe 2, 15. Karolin Krasnov 1
P 10 1. Maarius Kaarjärv 36, 2. Kaspar Kukk 30, 3 Roger Kaegas
19, 4. Frode Hallik 13, 5. Ander Eerits 8, 6. Simmo Lait 8, 7. Kevin
Kukk 7, 8. Martin Mänd 6
T 12 1. Jette Hendrika Lood 24, 2. Berta Viikberg 10
P 12 1. Martin Himma 34, 2. Jarmo Kaasiku 22, 3. Kauri Suur 18, 4.
Renee Põldmaa 8, 5. Kert-Taniel Kesküll 6, 6. Tony-Brei Vilbiks 5,
7. Tarmo Järvamägi 4
T 14 1. Mairis Õispuu 36, 2. Hegle-Maris Veeremaa 18, 3. Marleen
Raudsepp 11, 4. Merlin Veilberg 1
P 14 1. Taavi Luik 36, 2. Sander Purgats 10, 2. Mairo Mälk 10
T 16 1 Merike Järvamägi 12, 2. Piia Pohlak 10
P 16 1. Kauri Piiskoppel 24,
T 18 1. Liis Järvamägi 12
P 18 1. Marek Sikk 34, 2. Mathjas Veeremaa 26, 3. Inno Puusepp
19, 4. Siim Part 15, 5. Alar Ervin 12, 6. Chris Proomet 11, 7. Kauri
Piiskoppel 8
N 1. Geidi Kruusmann 26, 2. Kaili Sirge 24, 3. Rahel Allas 20, 4.
Marii Raudsepp 8, 5. Kai Põldoja 7
N 35 1. Evelyn Himma 30, 2. Maris Kaarjärv 24, 3. Anu Kilki 22,
4. Merike Mets 21, 5 Õnnela Raudsepp 10, 6. Helina Veeremaa 6, 7.
Liina Kirs 5
N 45 1. Tiina Idavain 36, 2. Kersti Kuris 24, 3. Aili Siht 20, 4. Sirle
Aosaar 16, 5. Anne Hallik 1
M 1 Bert Tippi 28, 2. Kristjan Nurmsalu 22, 3. Martin Malva 16,
4. Meelis Laanemets 14, 5. Rando Rannamets 13, 6. Erko Jullinen
12, 7. Karmo Lomp 10, 8. Joonas Oja 10, 9. Markko Leimann 6, 10.
Silvester Jürjo 5, 11. Kristjan Karu 3
M 35 1. Paul Põldsaar 28, 2. Janno Rodendau 20, 3. Margus Kaegas
15, 4. Aivar Põldmaa 14, 5. Avo Siilak 12, 6. Pavo Raudsepp 12, 7.
Roland Toome 11, 8. Ilmar Raap 8, 9. Janis Kreegimets 6, 10. Eero
Naudi 6,
M 45 1. Avo Lomp 26, 2. Mati Viidemann 22, 3. Kalev Sirge 20, 4.
Ervin Antolainen 12, 5. Mait Sammalsaar 12, 6. Vahur Palu 10

Neid elementaarseid käitumisjuhiseid ise täites ja ka oma lastele selgitades võite vältida ebameeldivaid juhtumeid koertega.
Rohkem loomadest ja nende käitumisest www.loomakaitse.ee

Vigade parandus
Ajalehe novembrinumbrisse sattus kahjuks viga. Nimelt Endel Poomi
mälestamisloos kirjutasin tema tütre nimeks Kersti, õige on aga Kertu.
Nimel „Kertu“ on oma saamislugu, see nimi ei ole leitud mitte nimede raamatust sinna kinnisilmi näppu torgates vaid selle nime sai Endel
oma tütre jaoks soomepoisina Soomes haiglas olles. Teda põetas seal
väga sümpaatne Kertu nimeline halastajaõde ja sealt siis Endlil nime
saamise lugu. Ja et Endlil rohkem tüdrukute nimesid polnud, siis jäigi
Kertu ainukeseks tütreks.
Vabandan Poomi pere ja lugejate ees.
Aadu Uudmäe

TÄNUAVALDUS.
Suur tänu naisterahvale,kes leidis 23.detsembri hommikupoolikul Tamsalu Gümnaasiumi eest kõnniteelt mobiiltelefoni ja viis selle Pille-Riini poodi.Samuti suur tänu kaupluse
töötajatele,vallaametnikele ning kohalikele politseinikele,kes
kõik suhtusid telefoni kaotanud tüdrukusse väga osavõtlikult ja
abivalmilt. Aitäh!
Egle vanemad.

Tervisetuba

Katuste puhastamine lumest ja jääpurikatest!
Tel 5062896; 56827009

TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti
15.00 - 16.00
Kaastööd oodatud 18. veebruarini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub veebruari lõpus
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval
ka vallamajas. Leht on üleval valla
kodulehel http://www.tamsalu.ee/
est/?part=files&id=65

MTÜ Ideejaam on avatud:

E,K,R 9.00-14.00, T,N 9.00-16.30, L 9.00-14.00, P- suletud
Raudtee tn.5 Tamsalus
Meie poe eesruumis- uks paremale.
Jätkuvalt võtame müüki teie käsitöötooteid, puutööd kõike, mis oma
loodud.
Müügis on palju erinevaid kudumeid ,patju, vaipu,mänguasju,liniku
id,seepe,ehteid ja pm. Saadaval villane lõng.
Uudis: õueluuad ning lähiajal ka saunavihad,
OLETE ALATI OODATUD OSTMA VÕI UUDISTAMA!

Valmistame hauakive, -plaate.

On lahkunud
1. LEILI LAISSAAR
2. SALME KALMO
3. JOHANNES LILLAK
4. SINAIDA HEINSOO

10.01.1935-25.12.2010
09.07.1925-30.12.2010
14.12.1914-11.01.2011
25.01.1910-14.01.2011

Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull 5114835
Nikolai Sereda 56727134

Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai valik.

Alates 31.jaanuarist teeme lahtioleku aegades muudatuse.
Vastavalt klientide soovile avame kahel päeval nädalas tervisetoa
õhtusel ajal, E ja N 16.00 - 21.00, teistel päevadel 13.00 - 18.00.
Kuni 30.jaanuarini oleme avatud endiselt iga päev 13.00 - 18.00.
14.02 SÕBRAPÄEVAL SÕBRALIKUD HINNAD !

“Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele.
www.postkastid24.ee. Tel 58586512”

