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Tule mõttetalgutele !
Vajangu Kooli
Teemad:
Kodu, pere ja järelkasv
Maaelu
Turvalisus ja hoolivus
Kojavanem:
Monika Molodost
(monika@vohmuta.ee)

Porkuni Rahvamajja
Teemad:
Loodusväärtused
Ühistegevus ja koostöö
Stressiga toimetulek
Pildimeenutus mõttetalgutelt keskraamatukogus
Kojavanem: Ain Aasa
(ainaasa@gmail.com)
Tel 53339749
Vaata ka porkuni.ee kodulehe infot.
Registreeru www.minueesti.ee kodulehel või võta ühendust
kojavanemaga !

Tammetõru lauluvõistlus lk.8

Võta kaasa piknikukorv (mõned võileivad, tükk kooki, kohvi ja
tee on kojas olemas), paar head mõtet ja tule 1. mail koos
sõpradega mõttetalgutele!
Mõnusasti koos mõeldes leiame ideid, kuidas teha elu
paremaks nii oma lähikonnas kui kogu Eestimaal. Koos mõtleme
välja ka, kuidas neid ideid teostada.
Vaata lähemalt: www.minueesti.ee
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Tamsalu kooli raudne leedi Helga
Tammerk märkis 80. juubelit
11. aprillil täitus Tamsalu pikaajalisel geograafiaõpetajal Helga
Tammerkil 80. eluaasta. Juubelit märgiti 9. aprillil kooli aulas, kuhu
olid õnnitlema tulnud paljud endised kolleegid, aga ka kunagisi
õpilasi.
Helga Tammerk on Tamsalus kooliharidust andnud ligi pool
sajandit, alates 1955.aastast. Enne seda tegi ta kuus aastat
pedagoogitööd oma sünnikohas Saaremaal. Kokku on Helga
Tammerk õpetaja ametis olnud 55 aastat. Klassi ees seisis ta
Tamsalus viimati veel 2005.a.
Õnnitlejad meenutasid krapsaka juubilari põhimõttekindlust ja
rangust, aga ka õiglast meelt. Tamsalu Gümnaasiumi direktor
Vardo Arusaar nimetas, et lisaks edukale aineõpetusele oli Helga
Tammerk ka väga visa nende õpilaste tagantsundimisel, kes muidu
oleks koolist välja langenud. Direktor Arusaare kinnitusel aitas
Helga Tammerk päästa nii mõnegi vääniku, kelle saatus oleks
muidu pooliku haridusega võinud kraavi poole suunata.
Õnnitlejate seas olid veel Tamsalu valla juhid Andrus Freienthal
ja Toomas Uudeberg (kes rääkis ka 18. lennu nimel) ning Tamsalu
Gümnaasiumi õppealajuhataja Aime Tops. Õnnitluskott saabus
ka Hagari Pagarilt.
Muusikalise tervituse oli ette valmistanud muusikaõpetaja Heidi
Mägi. Palaks oli Saaremaa teemaline laul “Ei paremat pole kuskil
maal”. Juubilarile pühendatud uue tekstiga laulu ettekandmisel
olid muusikaõpetajale abiks juubilari poeg Tarmu Tammerk ning
kohalviibinute ühendkoor.
Juubilar andis Tamsalu lehele ka telefoniintervjuu. Küsimusle,
mida peab tegema, et veel ligi 80 aastasena on tahtmist ja jõudu
kooli laste ette minna, vastas juubilar:
„ Selleks peab õpetaja tööd armastama. Sattusin pedagoogiks
natuke juhuslikult. Peale sõda oli kõikjal õpetajate puudus ja selle
leevendamiseks oli Saaremaal klass, kus sai ühe aastaga
omandada algklasside õpetaja kutse. Läksin peale keskkooli ka
niisugusesse klassi, selle lõpetamise järgselt määrati mind
koguni väikese kooli direktoriks. Pedagoogiamet hakkas
meeeldima, hiljem õppisin edasi ja kordagi pole ma valikut
kahetsenud. Õpilased, keda 2004 aastal viimastena õpetasin ja
riigieksamini viisin, olid väga tublid ja aktiivsed, me sobisime hästi.
Üldse pean ütlema, et mul pole kunagi olnud probleeme
õpilastega, tihti olid teiste õpetajate jaoks rasked poisid minul
kõige hoolsamad. Loomulikult algab asi iseendast, oma
väärtushinnangutest, järjekindlusest. Seda, mida ütled, pead
olema võimeline ka tegema. Ja muidugi on tähtis ka usaldus.
Pedagoogidel on täna palju lihtsam, palgad on korralikud, vanasti
see nii ei olnud. Tänastele noortele, kes tahavad valida
pedagoogikutse, ütlen, et seda ametit pole mõtet proovima minna.
Peab olema kindel tahtmine, kindlustunne et amet meeldib ja
peale selle ka natuke looduse poolt antud isiksuseomadusi, et
hakkama saada.„
Lk.2

Maakonna TANTSUPIDU Rakvere
Spordihallis. Esinevad maakonna
rahvatantsurühmad.
8.-9.mai
Tuhkatralla segarühm Soomes, Nastola
päevade külalisena.
09. mai
XI TAMSALU KÄIMINE „Käime
koos!“
10.05 kell 17.00
EMADEPÄEVA KONTSERT.
16.05 kell 19.00
Lauluklassi õpetaja KADRI KASE
SÜNNIPÄEVA-KONTSERT.
23.05 kell 19.00
Väljasõit Tartu „Vanemuise“
etendusele „ Queen“
Buss väljub kultuurimaja eest kell 16.45
24.05 kell 09.00
BRID•IVÕISTLUSED.
30.05 kell 09.00
TAMSALUKULTUURI-JA TEADUSPÄEV
30.05 kell 12.00
Tamsalu 41. LAULU- ja TANTSUPÄEV
30.05 kell 15.00
MÄLUMÄNG 3.„Tamsalu Tarkade Turniir“
30.05 kell 09.00-15.00 KEVADLAAT
31.05 kell 09.00
TAMSALU SPORDIPÄEV

Kristjan Nurmsalu
on Eesti parim
kahevõistleja –
juunior
juunior..
Palju õnne!
Müüt igavesest neljandast lõpuks
murtud.
Tamsalu EBE saalihokinaiskond võitles Eesti MV-l välja oma
esimese medali. Kauaoodatud kaunikene ei tulnud sugugi kergelt.
Paide-Järvaga mitmeid aastaid järjest pronksimängus vastakuti
olnud Tamsalu naistel oli raske väljakule minna, vaimne pinge oli
suur. Seda näitas ka mängu algus, sest 36.-l mänguminutil oli
tablool seis juba 0 : 3, tagaajajaks Tamsalu EBE. Teise kolmandiku
viimastel minutitel suutis naiskond lõpuks leida väljakult nii oma
mängijad, kui ka vastase värava ja kolmanda kolmandiku teisel
minutil lõid tablool särama viiginumbrid 3 : 3. Mõlemad võistkonnad
suutsid kolmandal kolmandikul visata veel ühe värava ning
normaalaja lõpusireeni kõlades seisid kõrvuti kaks sõbralikku
numbrit – 4 : 4. Järgnes lisaaeg „äkksurma“ põhimõttel, ehk siis –
kes enne väravani jõuab, see on medalivõitja. Madinat jätkus
mõlema värava alla kuhjaga ning kui lisaaega oli mängitud 4.40,
lendas pall väravavõrku, seekord Paide-Järva omasse. Värava autor
oli Triinu Saluste, kes valiti Tamsalu EBE mängu parimaks.
Pronksmedali said kaela Chris Karina Lepik, Merike Mets, Krista
Lepik, Triinu Saluste, Riive Tamm, Geidi Kruusmann, Jaana Kirs,
Ekaterina Timo kova, Enelin Kiisla, Triin Maasik, Katrin Kivirand,
Evelyn Himma, Grete Kruusmann, Kaja Klaasimäe, Marika
Uussalu, Monika Molodost ning treener Ago Kaasik.
Tamsalu EBE naiskond tänab kõiki fänne ja toetajaid, kes aitasid
medali eest võidelda.

Tamsalu Ajaleht

JUHT RÄÄGIB
Arne Arumägi vee hinnast.
Munitsipaalettevõte Tamsalu Vesi tegi vee ja kanalisatsiooniteenuse
hinna tõstmiseks taotluse, asja arutas vallavalitsus ja kehtestas
Tamsalu vallas uued hinnad:
Vee ja reovee abonenttasu korteri või ühepereelamu kohta: 15,00
EEK kuus.
Veevarustuse tasu kuupmeetri eest: elanikkonnale 15,00 EEK,
juriidilisele isikule 19,00 EEK.
Reovee ärajuhtimise kuupmeetri eest: elanikkonnale 19,00 EEK,
juriidilisele isikule 24,00 EEK.
Arne Arumägi, Tamsalu Vesi juhataja: „Hinnatõusu ainsaks ja kõige
tähtsamaks põhjuseks on vajadus lisada oma rahaline panus Euroopa
Liidu poolt tulnud veeprojekti finantseerimisele. Vald panustab 17
miljonit krooni, meie peame lisama umbes 6,5 milj krooni. Ettevõte
peab võtma laenu ja see tuleb tagasi maksta. Meil ei ole tekkinud
mingit kasumit, kust võtta raha investeeringuteks.Et siia lisada
võrdlusmoment, toon 2008 aasta Tamsalu Vesi tegevuskulud, mis
olid 2,8 miljonit krooni. Teenuste hinnaga on seni olnud võimalik katta
tegevuskulud, investeeringuid on aidanud teha vald kui omanik. Kasumit
pole omanik ehk vald pidanud eesmärgiks mitte kunagi.
Veetarbimine aastate lõikes
aasta vee müük, kogu ettevõte vee müük, Tamsalu linn
1995
138 629
138 629
1997
131 522
131 522
2000
81 389
81 389
2005
74 779
74 779
2008
97 996
75 913
Veetarbimine on kogu aeg vähenenud, oma osa andis suurettevõtete
kadumine, kas sellel aastal on need veetarbimist oluliselt vähendanud.
Ka inimesed ise on hakanud kokku hoidma, suur vähenemine oli
peale seda, kui paigaldati veemõõtjad.
Arvestused näitasid juba siis, kui vald planeeris investeeringuid, et
senise hinnaga välja ei tule ja hinda tuleb tõsta. Veeprojekti osa oli ka
tasuvusanalüüs - millised peavad olema hinnad, et ettevõte oleks
võimeline omaosalust vastavalt taotluse tingimustele katma. Ja ettevõte
peab olema suuteline ka peale tööde lõppu ilma kõrvalise abita jätkama
tegevust. See on investeeringu üks põhilisi tingimusi.
Pole vist vaja veelkord rõhutada, kui oluline see ehitus kogu
Tamsalule on – seda on mitu korda edasi lükatud, selle taga seisavad
mitmd muud asjad, tänavate kordategemine, keskuse väljaehitamine
jne.
Tamsalu inimene peab aru saama, et kui tahame omale
tänapäevase kvaliteediga teenust, siis tuleb raha kulutada selle
tekitamiseks ja teenuse tarbijad peavad olema valmis ka selle eest
maksma.
Rõhutaksin ka siinkohal seda, et see ehitus parandab tunduvlt meie

linna keskkonnaseisundit, kaduma peaksid omatehtud ja kaheldava
väärtusega kogumiskaevud, paranema põhjavee kvaliteet. Loodetavasi
kaob minevikku ka veevedu linnas, maal ilmselt põhjavee kvaliteet nii
kiiresti ei parane.
Hinnast rääkides ei saa mainimata jätta asjaolu, et ettevõtte jaoks
on tõusnud paljud riigimaksud, näiteks vee erikasutusmaks koguni
10 korda, kasvanud on elektri, materjalide ja tööjõu hind. Praegu töötab
Tamsalu Vees üheksa inimest. Juurde on tulnud Vajangule
hooldustehnik ja ehitustööde projektijuht, ilma kelleta ei ole võimalik
nii suuremahulist projekti läbi viia.
Vee – ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine loob inimestele
võimaluse nende süsteemidega ühinemiseks, kohustust ega sundust
ei ole. Oma kaevust võib vett edasi tarbida. Teistsugune olukord tuleb
reoveega, kus omanik peab ilmselt hakkama tõestama, et tema
süsteem vastab nõuetele ja äravedu toimub regulaarselt, aga täna
niisugune kontrollimehhanism puudub.
Rääkides selle vee kvaliteedist, mida täna tarbitakse, saan öelda, et
see on hea. Näitajad on korras, ainuke probleem on, et kevadeti –
sügiseti esineb mõnes kaevus mikrobioloogilisi probleeme, neid
saame lahendada varukaevude kasutuselevõtuga. Probleem tekib,
kui sade – ja sulamisveed kannavad pinnakihtidest saastunud vett
põhjavette. Päris hea ei ole olukord ka lasteaia kaevuga, kus vee
rauasisaldus ületab norme. See probleem saab ka lahendatud, kui
ehituse käigus paigaldatakse liivafilter ja raud veest eemaldatakse,
trassid läbi pestakse. Täna võib ka juhtuda, et vette satub veetorude
seintele ladestunud ja sealt irdunud sadet, aga see ei kujuta endast
ohtu. Vee kvaliteeti kontrollib kogu aeg tervisekaitse ja meie vesi vastab
kõigile normatiividele.
Igapäevastest muredest on suurimad reoveesüsteemide
ummistused, mida on kõige rohkem gümnaasiumis ja torustiku (üle
22 km) lekked. Ummistuste põhjuseks on peamiselt vähenenud
koormused kanalisatsioonitorustikes, mille tõttu ei ole piisavat äravoolu.
Rääkides vee ja kanalisatsioonitenuste hinnast võrdlevalt, võib öelda,
et see on praegu ligikaudu 1 - 2 % perede sissetulekust.
Rahvusvaheliselt on aktsepteritav, kui see on kuni 4 %, nii et selles
suhtes ei ole meie hinnad kõrged. Eestis keskmiselt oli 01.01.09
seisuga vee – ja kanalisatsioonitenuse hind 29, 63 EEK kuupmeetri
eest. Enne hinnatõusu oli meie hind umbes 27 EEK, st alla keskmise,
nüüd tõuseb hind muidugi üle keskmise.
Rõhutaksin ka veelkord seda, et meie vesi on tõesi maitsev, siia ei
lisata kemikaale, kloori. Võrdluseks võib veel tuua selle, et inimesed
ostavad poest pudelivett, mille kuupmeeter maksab 5000 EEK, ja see
ei tundu kallina.
Kraanist tulev vesi tundub meile iseenesestmõistetava asjana,
vähesed mõtlevad, mida sellise süsteemi käigushoidmine tegelikult
maksab. Meie eesmärgi peab olema olukord, kus meie keskkond
oleks nii puhas, et sinna ei läheks mingit saastet. Selleks
investeerimegi ja saame kolme aasta pärast eeskujulikus korras
süsteemid.

Toomas Uudeberg rasketest aegadest.
Oli üsna kehva tunne lugeda maakonnalehest artiklit valla tumedast
tulevikust. Lugu oli üsna negatiivse alatooniga. Selge, et seal oli
toodud ära tõeseid andmeid meie tegelikust olukorrast – töötute arvud,
koondamised suuretttevõtetes, Aga tean, et täna on samasugused
olukorrad paljudes kohtades ja rebida nüüd kontekstist välja just üks
koht ja näidata seda katastroofipiirkonnana on natuke tendentslik.
Mind häirivad artiklis olevad kontrollimata andmed ja hinnangud, mida
tegelikult pole antud.
Meie piirkonna inimestele mõjus see lugu halvasti. Pole kahtlust,
et paljudel on praegu raske ja paljudel läheb veel raskemaks. Aga
kas niisugused lood parandavad kuidagi meie mainet, et siia julgeks
tulla mõni uus investor ? Minu arvates pole raskel ajal mõistlik
võimendada negatiivset ja eristada millegipärast just meid kui kõige
suuremas ohus olijaid.
Meie piirkond pole kunagi olnud eriti jõukas. Tamsalus on raskeid
aegu olnud ka enne ja suurettevõtteid on tegevuse lõpetanud.
Inimesed on aga kohanenud, leidnud uued töökohad.
Traditsiooniliselt on meil olnud ka palgatase madalam kui maakonnas
keskmiselt. ja toimetulekutoetuse maksmise poolest olime koguni
vabariigis esirinnas. Selge on see, et täna hakata minevikus tehtud
otsuseid või nende tegijaid süüdistama on ehk enesetundele hea,
aga edasi elada see ei aita. Tuleb lähtuda neist reaalsustest, mis
Tamsalu Ajaleht

olemas on.
Kahjuks vähendas ka riik meil oma otsustega oluliselt võimalusi
raskete aegadega toime tulla. Alates aprillist on kohaliku
omavalitsuse eelarvesse laekuva tulumaksu protsent 11,4 seni
kehtinud 11,93 asemel. Meie juba vastuvõetud 2009.a valla eelarves
tähendab see arvuliselt ligikaudu 1,1 miljonit krooni.
Kohalikul võimul on töökohtade tekkimisel vähe võimalusi kaasa
rääkida. Eraettevõtted otsustavad ikkagi ise kuidas neil on
otstarbekam toimetada, munitsipaalettevõtted on loodud kindlate
ülesannete täitmiseks ja neid juurde luua ei saa.
Teine teema on see, et kohalikul omavalitsusel on seadusega ette
nähtud võimalus toimetulekutoetust maksta. Aga ühekordseid toetusi
meil hetkel võimalus maksta pole.
Eelarve vaatasime väga kriitiliselt üle ja tuleb teha kärpeid
suurusjärgus 2 milj EEK. Elutähtsad kulutused veel ohus ei ole, aga
oleme praktiliselt kuskil 2007 a tasemel tulumaksu laekumiselt.
Inimestele, kellel on raskusi ja kes hakkavad näiteks
eluasemekulude maksetega hätta jääma. Soovitan mitte jätta makseid
tasumata ja võlga kasvama. Tuleb tulla sotsiaalosakonda, teha
avaldus koos tulude – kulude äranäitamisega. Siis on võimalik leida
lahendusi, elamiskulu on seadusega võimalik hüvitada. Aga selleks
peavad paberid korras olema.
Lk.3

Toimetajalt.
Olen oma elus osalenud paljudel koolitustel. Kõige rohkem on
meelde jäänud Avatud Eesti Fondi korraldatud Omanäolise Kooli
nimeline. See oli esimene nn avaliku ruumi põhimõttel tehtud koolitus
ja mõjus nagu omamoodi narkootikum, sest osalejad olid siirad,
avatud ja väärtus omaette oli seal osalemine ja kogetud protsess.
Idee osaleda mõttetalgutel „Teeme Ära ! Minu Eesti “on vastu võetud
üsna skeptiliselt. Paljudel on meeles eelmisel aastal vedelema jäetud
prügihunnikud, paljud ei näe, kuidas mingid ideed võiksid jõuda
otsustajateni ja sealt ka ellu. Nii ongi kõlanud palju kriitilisi
väljaütlemisi.
Osalesin kojavanemana Lääne – Virumaa Keskraamatukogus
korraldatud üritusel. Olin samuti enne üsna kahtlev – ei näinud seda
väljundit ja mõtet, kuhu peaks kogu mõttetalgutel genereeritav info
välja jõudma. Aga õhtul lahkudes oli tunne hea. Järjekordselt juhtus
see, et hästi läbimõeldud korraldus, professionaalsed juhid ja mõnus
õhkkond suutsid inimesed ennast avama panna. Sündis protsess,
milles ma sain positiivse kogemuse nii info kui ka
kaaskaasamõtlejate poole pealt. Oluline oli, et kõik kuuulati ära, kõik
ettepanekud said kirja, neile anti hiljem hinnanguid, mõeldi sellele
kuidas ideid ellu rakendada.
Ma ei saa täna öelda, millega mõttetalgud lõpevad. Küll aga julgen
kõiki kutsuda Vajangule ja Porkunisse et ise kogeda ja kaasa lüüa.
Tänastel rasketel aegadel vajame kõik natuke positiivset energiat ja
see tekib mõttetalgutel kindlasti. Igaühel on mõtteid, mis väärivad
toetust, ideid, mida võiks teoks teha.
Mõttetalgutel ongi võimalus eriti kohalikel teemadel üsna

VALLAVALITSUSES
24.03.2009.a
1.Kinnitati hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide vormid
2.Kehtestati Tamsalu Vesi AS teeninduspiirkonnas ühisveevärgi
ja- kanalisatsiooni kaudu osutatava veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinnad, alates 01.07.2009.a.
3.Kinnitati Sääse Hoolekogu koosseisu Mairit Mattis
4.Lubati väljastada arengu- ja planeeringuosakonnal ehitusluba
“Eramu Kooli mü elektrivarustus Kuie küla, Tamsalu vald”
püstitamiseks
5.Määrati katastriüksuse sihtotstarve üheksateistkümnele
Tamsalu vallas asuvale katastriüksusele.
6.Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud kolme isiku
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine.
7.Eraldati täiendava toimetulekutoetuse vahenditest toetusi
seitsmele isikule
8.Jäeti rahuldamata nelja isiku sotsiaaltoetuse avaldused
9.Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuse eraldus märtsi kuus.
10.Otsustati mitte väljastada FIE Novruz Mammadovile luba
avaliku ürituse (laat) korraldamiseks 12. aprillil 2009.a. Tamsalu
Kultuurimaja ees.
11.Lubati väljastada arengu- ja planeeringuosakonnal
kasutusluba puurkaevule.
12.Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja
poolt Tamsalu vallas Sauvälja külas Separahva maaüksusele
rajatud puurkaevu projekti aruanne.
13.Otsustati sõlmida lepingu lisa suusastaadioni teenindushoone ja kunstlume tootmise ehitusprojekti koostaja Urmas Nugin
OÜ-ga, täiendavate tööde teostamiseks.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

07.04.2009.a
1.Nõustuti loa väljastamisega FIE Novruz Mammadov‘ile avaliku
ürituse “MÜÜGIPÄEV” korraldamiseks 10.aprillil s.a Tamsalu
linnas Raudtee tn 5 ja 7 vastas asuval platsil ajavahemikul 9:0016:00.
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konkreetselt arutada aktuaaalseid valukohti ja mõelda välja nutikaid
lahendusi – näiteks: Kuidas muuta Porkuni Rahvamaja atraktiivseks
rahva kooskäimiskohaks, või: Kuidas saaks Vajangu Noortekeskus
paremini rakendada noorte loovat energiat ?
Ja muidugi, Tamsalu rahvas, ärge jätke meid üksi, tulge Vajangule
ja Porkunisse, mõtleme koos.
Lõpuks ka veel üks mõte Jaanus Nurmojalt mõttetalgute kodulehelt
www.minueesti.ee:
„Aga mis siis, kui ma olen endamisi, kitsas pereringis või
anonüümses netikommentaariumis küll kõva mees torisema, et
“Kurat, mille eest nad seal Riigikogus/valitsuses/vallavalitsuses palka
saavad, miks nad ei korralda seda ja teist nii ja naa…”, ent avalikkuse
ees pean suu lukus ja mõttetalgutest käin kaarega mööda, sest
mine tea, muidu äkki arvavad teised inimesed minust halvasti?
Järelikult annan endast parima, et minu mõte mitte kuhugi ja kellegini
ei jõuaks, et riik või vald ei saaks paremaks, et mulle jääks alles minu
“maailmavalu” ning põhjus kõiki ja kõike maapõhja vanduda.“
Ajalehetegemisest niipalju, et tänan kõiki autoreid, kes oma
materjale lehele on saatnud. Teie kaastööd on oodatud,nagu ise
märkate, on ka leht kopsakamaks läinud aga vaatamata sellele
kahjuks jäid mõned kenad asjad seekord lehest välja. Avaldame
need järgmises lehes.
Eelmisel nädalal osalesin vallalehtede toimetajate koolitusel. Oli
huvitav näha paljusid lehti, neid meie omaga võrrelda. Võin öelda, et
oleme üsna tublid keskmikud, kui arvestada seda, et põhisõnum
õppuselt oli – ilma pildita pole uudist, siis siin oleme lausa esirinnas.
Muret teeb ainult piltide kvaliteet, objekt peaks ikka olema äratuntav,
aga sellest juba järgmisel korral.
2.Nõustuti kastuslubade väljastamisega:
·Riina Palmiste‘le puurkaevu püstitamisel aadressil: Türje küla,
Tamsalu vald;
·Peeter Järvelaid‘ile suvila püstitamisel aadressil: Naistevälja
küla, Tamsalu vald.
3.Muudeti Tamsalu valla neljateistkümne maakatastris
registreeritud katastriüksuse koha-aadressi ja viidi vastavusse
Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määrusest nr 251 tulenevate
nõuetega: maatüki või sellel paikneva objekti liiki märkiv liigisõna
peab olema koha-aadressis nimetavas käändes; koha-aadressis
ei tohi kasutada rooma numbreid.
4.Nõustuti katastriüksuste jagamisega ja moodustatavatele
katastriüksustele kohaaadressi määramisega Assamalla külas
ja Vadiküla külas.
5.Nõustuti kolmele katastriüksuse omanikule katastriüksusega
piirneva maaüksuse erastamisega Kursi külas.
6.Kooskõlastati riigihanke “Investeerimislaen” hankedokumendid investeerimislaenu võtmiseks Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist toetatava Tamsalu reovee kogumisala
veemajandusprojekti omafinantseerimiseks.
7.Kooskõlastati hankedokumendid “Porkuni vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine/ehitus III etapp”
tööde teostaja leidmiseks.
8.Eraldati sotsiaaltoetust ühele abivajajale ja jäeti rahuldamata
kolm avaldust.
9.Eraldati Sääse Hooldekodusse koht kahele abivajajale.
10.Nõustuti seitsme jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise pikendamisega üheks aastaks.
11. Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohas
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega kahe avalduse
alusel.
12.Nõustuti Tamsalu Kalor AS Elamumajandusosakonna
ettepanekuga korterite eraldamisega üürilepingu alusel
kasutamiseks viiele perele.
13.Tunnistati Suusastaadioni maaüksuse mõõdistamiseks
küsitud pakkumistest parimaks Sõmeru Maamõõdu OÜ
hinnapakkumine.
14.Arutati Tamsalu Kultuurimaja pargi korrastamist.
Elvi Astok vallasekretär

Tamsalu Ajaleht

Elvi Eesmaa – elu veepuhastusjaamas.
Kui autoga kohale jõudsin, oli
punast kübarat kandev Eevi
Eesmaa, Tamsalu veepuhastusjaama perenaine (tegelikult
meistri ametis) juba kohal. Ta
näitas kõigepealt oma majapidamist. Käisime läbi kõik
filtrite, basseinide ja muud
ruumid . Kõikjal valitses absoluutne kord, puhtus ja pean
tunnistama, et see avaldas
muljet. Perenaine selgitas kõike,
teadis iga kraani, mehhanismi
ja mutrikese otstarvet ja tegutsemise printsiipe nii, nagu seda
saab ja suudab teha ainult väga
hea spetsialist.
Ta rääkis veepuhastusjaama
algusest nii, et 1973 a hakati
seda ehitama ja 1974 a jõulu-

pühadeks lasti esimene vesi
sisse. Tema oli siis juba ehituse
juures ametis. 35 aastat on ta
siin töötanud. Elvi sõnade järgi
oli kohati raske, kaks korda on
ta tahtnud lahkuda, aga siiski on
jäänud. Ülemused pole teda
eriti vaatamas käinud „aga mis

me siia tuleme, sul nagunii on
kõik korras. Kui hädas oled, küll
tuled ise abi otsima“. Töö
raskusest andsid tunnistust
kümme läbielatud operatsiooni,
mille põhjusteks näiteks pikka
aega kestnud klooriga tegelemine(vett klooritati enne) ja
füüsiliselt raske töö. Operatsioonide ajal on tal olnud ka
ainuke puhkus , sest kuna ta
elab siinsamas naabruses, on
tulnud ikka pidevalt asju ajada.
Jaam peab ju kogu aeg töötama,
ei saa olla, et vahepeal paneme
kinni. Ta selgitas, palju on
torusid, kuidas need töötavad,
mis jäeti omal ajal tegemata, et
väljamineva vee kvaliteet ikkagi
veel väga hea ei ole. Vaatamata
sellele, et see kõigile normidele
vastab. Oma tööst rääkides lisas
ta veel, et kui vaja ütleb ära, mis
öelda on ja siis elatakse jälle
edasi. „ Ei saa niimoodi, et lased
nööri lõdvaks, hiljem enam seda
pingule ei saagi“.
Elvi ütles aga, et ega kusagil
ei ole nii, et on ainult hea, kõikjal
on omad vead. Üks raskematest
asjadest oli immutustehase õli
korjamine reoveest. Seda tehti
ämbritega ja kogutud õlitünnid
viid hiljem Kunda karjääri, kus
need maha valati. Elvi töötas ise
ka natuke aega immutustehases ja ütles ennast teadvat,
kuidas õli maasse sattus.
Vahetuse jooksul oli vaja teatud
hulk puitu immutada, milleks
kulus kindlaksmääratud kogus
õli. Kui mingil põhjusel seda
teha ei jõutud, valas töömees
ülejäänud õli lihtsalt maha et
tegemata tööd varjata, juhtus ka

et terve raudteetsistern õliga lasti
maha voolata.
Peale majapidamisega tutvumist lähksime puhkeruumi, mis
oli samuti ideaalses korras.
Laual oli pilt – Elvi ütles:
„vaadake kui kena naine hakkas
siin tööle ja mis järgi on jäänud
? Aga mis teha, tuleb leppida.“
Elvi rääkis, et sündinud on ta
Järvamaal, sõjaaegse lapsena
on palju muresid nähtud ja
nälgagi tuntud. Ta on praegu
juba vanavanaema, lapselapsi
on kümme ja lapselapselapsedki olemas. Poeg töötab
ka juba 24 aastat siinsamas.
Lastelastest ja lastelastelastest
rääkides oli ta nägu naerul.
Hariduselt on ta hoopis
meditsiinitöötaja. Kui 1956 a
perega Tamsallu tuli, oli vaja
peret toita, meditsiinis siin tööd
ei olnud ja nii tuli minna kanalasse tööle hiljem oli ta ametis
veel mujalgi.
Siis kui ta selle maja sai, kus
praegu elab, hakkas ka siin
tööle, oli hea ligi käia. Algul
TERKO alluvuses, hiljem juba
vallas.
Elus pole Elvil kõik alati hästi
läinud. Pere rahaasjade paranemisega hakkas õnn käest
libisema. Oli häda viinakuradi
küüsi langenud lähedastega.
„Aga kõik, mis pole tapnud, on
teinud tugevaks. Nüüd olen
nagu tammepuust, ei idane ega
mädane. Aga hing on hea, ja kui
saaks veel tantsida...“ ohkab
Elvi.
„Nüüd juba 46 aastat on mu
kurvasilmne Mercedes jalgratas
minu ainuke liiklusvahend. See

on ka tervise nahka pannud.
Sellega olen raskeid koormaid
vedanud. Aga ma pole vingunud
– kuidagi peab tööd tehtud
saama. Alati leidub lahendus,
kui on tahtmist see leida. Ma vist
olin eelmises elus mees,
seetõttu ka iseloom on nagu ta
on. Olen nüüd kaua üksi elanud
– pole ju olnud võtta niisugust
nagu vaja. Milleks mulle mees,
keda peab hakkama kasima ja
harima, kui temast kuskil abi
pole !“
Lõpuks tahtis Elvi Eesmaa
tänada tamsalu rahvast et tal on
palk ja töö olnud. Ta lootis veel
niikaua elada ja ametis olla, et
näha uute trasside valmimist ja
need vastu võtta. Veepuhastusjaam saab ka katuse
basseinidele peale ja veel lisabasseini järelselgitiks, mida
oleks juba ammu vaja olnud. Ta
arvab, et peale renoveerimist on
meie veepuhastussüsteem
niisugune nagu vaja.
Elvi käepigistus lahkumisel
on tugev ja kindel.

Liina LLepp
epp TTamsalu
amsalu valla järelvalveinspektor:
mida peab tegema kui näete vallas lahtiselt jooksvat koera ?
„Inimene, kes näeb lahtist koera, peaks võimaluse korral tegema foto. Hea, kui oleks teada ka
omanik. Foto ja andmed või muu info tuleb anda vallavalitsusele. Seni pole tehtud trahve eeskirjade
rikkumiste eest. Aga seda kindlasti plaanime alustada.
Üheks kindlaks plaaniks on ka avalikustamine – plaanime avaldada fotod lahtistest koertest.
Kindlasti teeme kõigepealt omanikele hoiatuse, siis kui olukord ei muutu, peame tegema ka
trahvi.
Koerad, kes on kodust ära jooksnud, tuleb koerapüüdjatel kinni püüda. Selle teenuse kasutamine
on kallis. Kui omanik selgub, tuleb kulud tasuda omanikel, kui mitte peab kulud kandma vald.
Tamsalu valla koerte arvu ei tea tegelikult keegi, arvatakse, et neid on kuskil umbes 400. Osa on
kiibistatud osa mitte, probleemiks on et kui koer sureb, ei võta omanik teda välja registrist.
Järgige meie vallas kehtestatud reegleid, siis ei tule ka pahandusi oma lemmikloomadega. Ma
töötan Tamsalus ainult üks päev nädalas, nii et kõikjale kohe ei jõua, aga püüan jõuda selleni, et
lemmiklomad ei seaks ohtu vallakodanike tervist.“
Liina Lepa telefon on: 53 408 850
meiliaadress: liinalepp@pandivere.eu
.
Tamsalu Ajaleht

Teade koeraomanikele: Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
toimub 09.mail s.a kell 9:00-11:00 Tamsalus Kesk tn 1 hoone kõrval platsil.
Vaktsineerimine on kohustuslik ja tasuta.
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Meenutusi mängutoast.
Assamalla sotsiaalkorter on olnud kohalike inimeste käsutuses
veidi üle kümne aasta. Sellel asutusel on olnud mitu nime.
Kõigepealt oli ta supiköök, millena ta tegutses paar aastat. Seejärel
kutsuti teda päevakeskuseks, kus korraldati üsna mitmesuguseid
üritusi nii lastele kui ka pensionäridele. Viimased pool tosinat
aastat on need suured ruumid leidnud kasutust pesumajana.
Sotsiaalkorteri hiilgeaeg jääb eelmise sajandi lõppu. Juhatasin
siis laste mängutuba, mis tegutses päevakeskuses igal laupäeval
2 – 3 tundi. Minu ablisteks olid tüdrukud, kes õppisid Rakvere
Pedagoogikakoolis ja Kutsekeskkoolis. Tänu proua Maret Reilile
saime kasutada suurel hulgal rootslaste poolt kingitud mänguasju.
Ruumid olid kenad, sobiva mööbliga sisustatud ja meie valduses
oli ka moodne köök elektripliidi ja külmkappidega, samuti
rootslaste kingitus. Sedagi kasutasime agaralt. Alalisi mängutoa
külastajad oli 15 ringis, peolauda kogunes tavaliselt üle 20 lapse.
Väikseid lapsi vaimustas mänguasjadega mängimine. Oli vaene
aeg ja kodudes mänguasju vähe. Ka suuremad tüdrukud mängisid
meelsasti nukkudega kodu. Lapsed joonistasid ja panid puslesid
kokku, korraldasime mitmesuguseid võistlusi, mängisime
ringmänge, tantsisime ja laulsime. Kõige toredam tegevus oligi
ühislaulmine, lapsed oskasid hämmastavalt palju laule ja laulsid
neid hea meelega. Need olid põhiliselt üldtuntud rahvalikud laulud
ja koolides õpetatud laulud.
Mängutoas kuulsin esmakordselt Väike – Maarja Gümnaasiumi
laulu, mida järgmistel aastatel on kirjandusõhtutel laulnud kõik
kohalike laste põlvkonnad. Tolleaegsed eeslauljad on tänaseks
jõudnud juba lapsevanemate sekka.
Üks meeldejäävamaid sündmusi mängutoas oli see, kui meil
käisid külas kaks Rakveres elavat koolitüdrukut, kelle vanaema
elab Assamallas. Nemad laulsid laule filmist „Helisev muusika“
ja mängised süntesaatorit.
Korraldasime sageli peolaudu ja ühel korral kutsusime peole
ka lapsevanemad.
Kahjuks sai mängutuba tegutseda ainult pool aastat.
Järgnevatel aastatel oli päevakeskuse saatus üsna kurb. Alumise
korruse elanikud kasutasid ventilatsioonilõõri korstnana ja väga
ilusasti remonditud korter sai suitsust tugevasti rikutud. Vald tegi
siis remondi ja elu läks edasi.
Hiljem õnnestus veel paar korda päevakeskuses lasteüritusi
korraldada, aga õiget elu nendesse ruumidesse enam tagasi ei
tulnud.
Mängutoa sulgemine ei tähendanud siiski laste huvitegevuse
täielikku hääbumist. 2001 a avati Assamallas uus raamatukogu
ja lapsed said oma energit rakendada kirjandusõhtutel agarasti
kaasa lüües. Kirjandusõhtud kujunesidki küla tähtsündmusteks
ja on nendeks jäänud tänapäevani.

„Lustpilli“ 35 aastat.

Rahvamuusika ja pärimuskultuuri edasikandjatena tegutsev
“Lustpill “ tähistas oma 35 juubelit. Kui 1974. aastal alustati, oli
rahvamuusikaansamblis 8.liiget . Praegu, 2009. a. , on mängijaid
kokku 18. Tegutseb Vajangu –Tamsalu kandlerühm ja täiskasvanute rahvamuusikaansambel. Põhipillideks on rahvakannel,
väikekannel. Lisaks viiul, torupill, akordion ja rütmipillid.
35. aastat on rahvamuusikapisikut külvatud ja nii uusi liikmeid
juurde leitud. Nüüd õpetan Kiltsi õpilastele väikekannelt koos
lauludega. Lisaks 18-nele pillimängijale , astusid esimest korda
lavale 3 väikekandlemängijat Kiltsi Põhikoolist (Minna Joor, Reelika
Vinogradov ja Anni Pent). Juubelikontsert anti Tamsalu
kultuurimajas.
Oli võimas rahvamuusikapidu, sest külas olid oma maakonnas
tegutsevad rahvamuusikud, kelledega on oldud aastaid
sõprussidemetes. Meie rahvamuusika sõbrad on “Kungla “
Rakverest, “Tõrts” Sõmerult, Simuna kapell ja uued sidemed on
loodud Kadrina muusikutega – Margus Laugesaare rühmaga. See
on juba traditsiooniks muutunud, et käiakse üksteisel külas rahvamuusika juubelitrallidel. Seal saavad kõik rahvamuusikakollektiivid mängida , teistele midagi õpetada ja ise rõõmu tunda,
eesmärgiks ikka , et rahvamuusika meie pidudelt ei kaoks. Kohal
olid ka kõik Tamsalu valla tantsu-ja laulurühmad, kelledega koos
esinetud nii vallas, maakonnas kui ka kaugemal.
On tore, et olen 35 aastat saanud õpetada oma rahva
pärimuslikku emakeelt - läbi regiviisi, läbi pilliloo, läbi rahvatantsu.
Selles olen ma kindel, et järjepidevus kestab , sest Lustpillis
mängivad emad ja tütred . Nüüd esinevad kontserdil juba
lapselapsed. Esinemisi on nii lasterühmal kui ka täiskasvanutel
piisavalt.
14.03.2009 rahvamuusika juubelitrallil põhikoosseisus
mängisid: Anna-Liisa Kasekamp, Tiiu Mürk, Keia Laht Taavi Luik,
Merike Järvamägi, Marie Pärna, Liis Järvamägi, Gerda Virks,
Marjana Amur, Anet Kivirand, Sirje Kivila, Vaike Amur, Leili Kanarbik,
Aime Lukk, Mairi Luik, Krista Lindre.
Tänati kõiki mängijaid nii noori kui vanu. Tänukalendreid jagati
meie toetajatele. Soovin eriti tänada lapsevanemaid, kes aidanud
transpordiga (oma isikliku autoga): Eve Kasekamp, Eha Järvamägi,
Ilvi Pärna, Leili Virks. Oma isikliku autodega on ka pillimängijad
festivalidele ja rahvamuusika vabariiklikule üritusele sõitnud.( Aime
Lukk, Sirje Kivila, Vaike Amur ). Suureks abiliseks juubelitralli
ettevalmistamisel oli Tamsalu Kultuurimaja töötajate pere. Suured
tänud kõikidele, sest igaühel oli omad kohustused ja ülesanded,
et pidu korda läheks.
Praegu valmistume Vabariiklikuks pillipeoks, siis on tulemas
folkoorifestivalid Baltica, Viru Säru ja Porkuni Pillar, milledest oleme
alati osa võtnud. Seoses Balticaga on meid tunnustatud kui
kõrgetasemelist folklooripärandi edasikandjat.
Assamallas 6. aprillil 2009 a.
Iga kolme aasta tagant oleme suutnud hoida meile omistatud I
Eevi Geidik kategooriat.
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Väikeettevõtja Kaja P
ajuste.
Pajuste.
Kaja on hariduselt müüja, aga nüüd juba 26 aastat on ta olnud
kokk. Kokad on ka tema ema, õde ja sõjaväe ajal oli samas ametis
ka isa. Nii et kokkade dünastia. Kui küsisin, kas Tamsalus ka
mõni inimene on, kes tema tehtud toitu pole söönud , jäi Kaja
mõttesse, aga arvas, et mõni kuskil ikka leidub.
Kokana töötas Kaja kooli sööklas, siis TERKO köögis, viimased
aastad on ta EBE Betoonelemendi toitlustaja. Betoonelemendis
tegutseb ta FIE - na iseseisva ettevõtjana. Ettevõtte poolt on kogu
vajaminev inventar ja sisustus, teda on kogu aeg igati toetatud.
Kaja leping ettevõttega kehtib järgmise aasta lõpuni.
Rääkides praegusest olukorrast, ütles Kaja, et ametlikult on
tehas praegu ootel, oodatakse loomulikult paremate aegade
saabumist. Seoses sellega on Kaja tegevus suunatud rohkem
välja, palju on tellimusi peolaudadele ja ürituste toitlustamisele.
Kaja: „Nüüd on EBE Betoonelemendi söökla avatud kõigile,
hinnad on jõukohased, näiteks kõige kallim praad maksab 28
krooni. Kui hinda tõsta, siis ei tule üldse keegi sööma, nii et tuleb
sellega arvestada. Mina kalkuleerin nii, et iga päev ma ehk ei saagi
kasumit, aga inimene on käinud, maitsnud ja kindlasti ta tuleb toit
nii teha, et ta tuleks tagasi.“Autoga saab praegu territooriumile
sisse sõita.
Ettevõtlusega on Kaja ära elanud, aga viimane aasta on olnud
raske, sööjaid on väheseks jäänud. Mõtlema paneb see, et kokatöö
kõrval on ta juba kolmas aasta ka õhtuti koristamas käinud, muidu
ei tule välja. Mõeldud on ka oma toitlustuskoha avamisele, kunagi

käis ta vaatamas ja plaane
pidamas nn Kukelossis. Nüüd
on see aga lagastatud ja
rahanumber, mis tuleks välja
panna, käib üle Kaja võimaluste.
Omaette tegutsemine nõuaks
palju algkapitali ja laenu võtta
praegustes oludes ta ei riski.
See viimane samm päris oma
äri avamiseks on seni astumata
jäänud, kuigi tegutseb ja
toimetab ta ka praeguses
töökohas juba ammu täiesti
iseseisvalt.
Kajale endale meeldib tegelikult kõige rohkem väliüritustel
toitlustamine, sellega on ta tegelenud kaua ja see on ka ära
tasunud. Arusaamatuks jääb talle praegune inimeste hamburgeri
ja friikartuli lembus, aga teha on seda toitu lihtne ja käive on suur.
Kohalikust toitlustusärist rääkides jäi Kaja tõsiseks. Väljas
söömas eriti ei käida, seetõttu on ka söögikohad kiratsenud.
Võrdlusena tõi ta näiteks Musta Täku talli Jänedal, mis tekkis täiesti
tühjale kohale. Maja on omanäoline, miskit euroremonti pole
tehtud, esinemas käivad tippansamblid, rahvast jätkub. Nii et õiged
inimesed hakkasid asjaga tegelema.
„Praegu on tulevik väga tume, teadmatus on kõige hullem. Aga
tuleb elada päev korraga. Olen arvestanud sellega, et olen siin
surmani, kott seljas linna ma enam ei lähe“ kinnitab Kaja.

Loodud on nõu andev keskus
Lääne-Virumaal
Alates 2009.a aprillist tegutseb Lääne-Virumaal Rakvere LääneViru Õppenõustamiskeskus. Õppenõustamiskeskus asub
aadressil Kreutzwaldi 5 C-maja (maavalitsuse hoovipealne hall
maja) II korrusel.
Keskuses asuvad aprillist tööle logopeed ja eripedagoog, kes
aitavad nõuga lapsi, vanemaid ja spetsialiste, keskuse tööd juhib
koordinaator Monica Jaanimets.
Maakondlike nõustamiskeskuste programmi eestvedajaks on
Euroopa Sotsiaalfondi toel Haridus- ja Teadusministeerium.
Lääne-Virumaal on ministeeriumile partneriks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit.
Õppenõustamiskeskus on ellu kutsutud võimaldamaks
hariduslike erivajadustega lastele, nende vanematele,
õppeasutuste pedagoogidele ja spetsialistidele ning kohalike
omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevatele ametnikele
vajalike nõustamisteenuste parem kättesaadavus.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus keskendub varajase
märkamise tähtsustamisele.
“Mida varem me lapse erivajadusele tähelepanu pöörama ja
sellega süstemaatiliselt tegelema hakkame, seda paremad on
tulemused kõigi jaoks,” ütles koordinaator Monica Jaanimets.
Nõustamiskeskus on avatud tööpäeviti kella 8.30-st kella
17.30ni õhtul, lõuna 12-13-ni. Õppenõustamiskeskuse kontaktid:
Koordinaator: tel 325 8064, 5345 4359, e-post:
monica.jaanimets@virol.ee
Logopeed / eripedagoog: tell 325 8065.
Mõned näited pakutavatest teenustest.
Logopeed – laste kõnepuuete väljaselgitamine, ennetamine,
lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine kõne arendamise
osas, osalemine erivajadustega laste väljaselgitamisel,
osalemine lapse õpioskuste lähtetaseme määramisel jne.
Eripedagoog – uuringute läbiviimine lapse õpitaseme ja
õpivajaduse kindlakstegemiseks, pedagoogide nõustamine
jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning
võtete kasutamise osas, nõustamine individuaalsete õppekavade
ja käitumise tugikavade koostamisel jne.
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Kuuluta Tamsalu ajalehes!
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„Tammetõru Lauluvõistlus“ sai 20. aastaseks!
Alati on suur rõõm kordaläinud
ettevõtmisest. Üks selline üritus,
mida kultuurimaja rahvas eriti
armastab korraldada, on
Tamsalu piirkonna lauluvõistlus.
Seda ettevõtmist ootavad ka
laululapsed, sest ega iga päev ei
saa nii suurel laval professionaalsete pillimeestega
koos musitseerida. Isadelemadel, vanaisadel-vanaemadel,
onudel-tädidel on Jüripäevale
lähim laupäev, pühapäev igal
aastal samuti reserveeritud, sest
nii tore on ju omi silmarõõme
näha laval mõnuga laulmas.
Nimelt oleme rõhunud lauluvõistluste läbiviimisel tõesti
sellele, et hea oleks nii
lauluõpetajal kui pillimehel, et end
oodatuna lauluvõistlusel tunneksid nii Vajangu kui Porkuni, nii
Assamalla, Tamsalu kui ka see
laps, kel sissekirjutus näiteks
Väike-Maarja vallas, kuid õpib
Tamsalu kultuurimaja lauluklassis.
On olnud arvamusi, et Tamsalu
lauluvõistlusel peaksid osalema
(võitma) ainult Tamsalu valla
sissekirjutusega lapsed. Meie
siin kultuurimajas arvame pisut
teisiti.
Peab ütlema, et noorte solistide
tase on hästi ühtlane. Kui laps on
musikaalne ja töökas võib ta meie
lauluvõistlustel võita olenemata
elukohast või koolist kus ta õpib,
peaasi, et side Tamsalu vallaga
on olemas (elukoht, kool,
lasteaed, lauluklassis õppimine).
Nii on meil võitjaid olnud nii
Vajangult, Järvajõelt, Porkunist,
Assamallast, Tamsalust kui
Väike-Maarjast. Kultuurimaja
lauluklassi
õpilastele
on
lauluvõistlustel osalemine olnud
kohustuslik.
Laulukonkurss on ka ainuke
koht, kus lauluklassi õpilased
omavahel mõõtu saavad võtta ja
on reklaamiks nii kultuurimajale
kui innustuseks kõigile teistele
lauljatele. Mulle meeldib, kuidas
need noored solistid üksteist
jälgivad, tunnustavad õnnestumise korral ja ütlevad ka kus
vajaka jäi. Võitjad on igal aastal
erinevad- ühel aastal võitnu ei
pruugi mitu aastat enam kolme
hulkagi tulla. Kuid eks see paneb
ju lapse tõsisemalt tööd tegema
ja ka õpetajal on võimalus otsida
lapsele sobivaim laul. Lapsed
tunnevad
laulmisest
ja
ansambliga koos esinemisest
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rõõmu, nad on õnnelikud kui nad
on suutnud anda endast
maksimumi- kas siis tuli võit või
ei. Lapsevanemad, proovige
teiegi laste esinemistest ja
kaunitest lauludest rõõmu tunda
ja palun ärge tähtsustage üle neid
kohti. Need lapsed, kes
lauluvõistlusel laulavad on juba
kõige tublimad laululapsedeelvoorud on toimunud lasteaedades ja koolides! Alati laulab
keegi puhtamalt kui teine, mõni
tõeliselt hea esitus ei pälvi üriilt
kõrgeid punkte väikse apsaka
pärast kuigi on publiku
lemmikuks, mõnel on just sel
päeval hääl ära või tuulerõugetäpid on veel liiga „värsked“,
et üldse laulukonkursil laulda
ilma teisi nakatamata. Hinnatakse aga just laulu perfektset
esitust. Meil on toredaks tavaks,
et väikseid kingitusi jagub kõigile
lauluvõistlustel osalejatele. üriigi
allkirjastab kiituskirjad kõigile:
sellel aastal siis 36 lauljale
vanuses 3-18 aastat.
Kuna televisioonis toimub
võistlussaade „Laulukarusselli“
üle aasta, siis maakondlik voor
on nähtavasti alles järgmisel
aastal. Aastatel kui „Laulukarussell“ toimub, esindavad
Tamsalu valda lapsed endiselt
kas lasteaia või kooli järgi.
Niipalju siis lapsevanemaid
huvitanud poolest.
Mis aga öelda selle aasta
Lauluvõistluse kohta? Teema oli
vastav selle aasta Eurovisioonile:
Venemaa ja Moskva. Seda
kandsid nii lavakujundus,
kostüümid, sõnaline osa kui ka
humoorikas Alla Borissovna
Pugatšova
poolt
lauldud
romanss „Oi aegu“.
Kõik oli juubeli vääriline!
Noored solistid laulsid fantastiliselt, saateansambel oli
tasemel ja väärib vaid kiidusõnu:
tänud teile Renel Sikk, Tarmo
Kesküll ja Mart Margus ning Tiina
Sakk. Minu lugupidamine Kadri
Kasele , kes kaks päeva ansamblilt, muusikaõpetajatelt,
helitehnikult ja väikestelt lauljatelt
proovides maksimumi võttis ja
koostööd
nõudis.
Sügav
kummardus lauluõpetajad: Tiiu
Pae, Andra Hoolma, Kaja Raudla,
Marve Lehtme ja Kadri Kask, kes
te ikka veel tunnete rõõmu kui
laululapsed on aastatega edasi
arenenud, kes olete õnnelikud kui
leiate uusi musikaalseid lapsi,

kes olete oma laululastele toeks,
vaatamata isiklikule rambipalavikule. Lauluvõistluse järgses kohvilauas tõstatati tore
mõte, et koolide ja lasteaedade
lapsed võiksid tihedamini esineda kultuurimaja üritustel. Sellist
koostööd teeme edaspidi
kindlasti rohkem.
Tänud üriile, kelle otsused on
alati kallutamatud ja õiglased ja
kes te meile igal aastal meelsasti
appi tulete.
Sel aastal oli meil taas
tõhusaks toeks kultuurimaja
lauluklassi raskekahurvägi:
Monika, Marilyn, Marita, Evelin,
Karmen, Mart ja Märt. Kui teie olete
laval sehkendamas, on meie
südamed rahul- asi saab hästi
tehtud.
Kadri, Tõnu, Liia, Silvi, Karin ja
Ahto kultuurimajast- nii hea oli, et
kõik te üritusel käed külge lõite ja
väikese meeskonnaga suurepäraselt toime tulime.
Tahan lõpetuseks tänada veel
asjatundlikku ja väga mõnusat
publikut. Loodame, et teile oli see
tore ja elamust pakkuv kontsert.
Kelles artikkel huvi ja mõtteid
tekitas,
kirjutage
meile
(tiia.uudeberg@tamsalu.ee) ja
tulge kindlasti järgmisel aastal ise
kohale. Asi on kuulamistvaatamist väärt.

Taavi Luik

Tiia Uudeberg

Marii Raudsepp
Anella Veebel
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Tamsalu suusatajad oma hooajast.
Ühel aprillikuu päeva pärastlõunal istume Kaili Sirge, Timo
Simonlatseri ja Kaarel Nurmsaluga vallavalitsuse koosolekute
saalis ja räägime sellest, kuidas möödus hooaeg ja natuke muustki.
Kas praegused tippsuusatajad on kuidagi ka kohaliku
suusaeluga seotud ?
Kaili on A O suusaklubi juhatuse liige, tal on hea meel et seoses
Ilmar Udami tulekuga on peataolek möödunud, noored on
arenenud ja asjad lähevad paremaks.
Kaarel on Tamsalu Gümnaasiumi õpilane ja esindas Tamsalut
võistlustel.
Timo on ka suusaklubi liige ja kodu on endiselt Tamsalus.
Tamsalu suusaradadele läks jutt seetõttu, et kodus käies käivad
nad ka suusatamas. Suusatajad arvasid, et olukord radade
hoolduses on paremaks läinud, kuigi oli ka päevi, kus radadel
suusatada ei saanud. Õige oli see, et suusastaadion toodi
spordihoone juurde, aga nüüd oleks vaja veel kõvasti tööd teha, et
siin korralikud rajad teha. Vaataja jaoks oleks vaja, et võistlejad ka
distantsi keskel suusastaadionilt läbi tuleksid. Mõelda tuleks ka
rajaprofiilide ja muu kallal. Loodetavasti tulevad ka lumekahurid ja
muu infrastruktuur.

Kaili oma hooajast.
„Hooaja algul seatud plaanid said tegelikult või formaalselt
täidetud. Hooaja algul kõige paremini ei läinud aga siis läks paaril
MK võistlusel hästi, tekkisid suuremad lootused ka tiitlivõistlustel
paremini võistelda. MM- il oli plaaniks saada 35 parema hulka ja
see sai ka saavutatud. Aga tegelikult ise lootsin muidugi rohkemat.
Hooaja teine pool vajus ära ja sellega ma rahule ei jää. Oluline oli,
et sai põhja laotud ja areng on olnud järjepidev. Hooaja eesmärke
seatakse vastavalt eelmise hooaja saavutustele ja siin peab olema
realist. Arvan, et mingi numbrilise tulemuse saavutamine ei ole
minu jaoks põhiline. Kui teen kõvasti tööd, parandan oma tehnilist
ja füüsilist sooritusvõimet, tulevad kindlasti ka tulemused. Ja
tulemus ei sõltu alati mitte ainult endast.
Järgmine hooaeg on oluline, sest on Vancouveri olümpia aasta
ja üritan oma tehtud töö seal realiseerida. Peale seda otsustan
kuidas edasi minna.
Alati peab muidugi vaatama ka koondise norme ja siin läks hästi,
olen järgmisks hooajaks Eesti B koondise liige. Naiste koondises
on olukord keeruline, natuke on viimasel ajal olukord paranenud,
on juba konkurentsi tekkinud. Kristina Smigun ja nende tiim on
eraldi teema suusatamises üldse, ta on minust vanem ja tegelikult
pole ma temaga õieti suhelnudki.
Olen vabariigi suusakoondises olnud neli aastat ja suusatanud
alates 12 eluaastast. Suusatamise juurde sattusin seetõttu, et
vanematega koos käisin orienterumas ja siis hakkas meeldima
ka suusatamine. Vahepeal tekkis tulemuste seisak aga sain sellest
üle ja viimased aastad on olnud head. Järgmiseks aastaks on
vaja veel rahalise poole pealt umbes 150 000 EEK vaja, et hooaeg
ära teha. Sponsorid on õnneks ikka toetanud.„

Timo ja sprindikoondis.
„Suusatama hakkasin D vanuseklassis. Esimene treener oli Arvo
Orupõld. Suusaklubi tekkimisega hakkas ka elu jälle käima ja
hakkasid tulemused tulema. Sain 2000 aastal järelkasvu Merko
tiimi, sealt pole ma välja langenud, siis sain järelkasvukoondisse
ja A koondises olen teist aastat. Sprintima hakkasin seetõttu, et oli
näha, et nooremad mehed saavad seal paremaid tulemusi.
Treeningutes algul vahet polnud, sprinditulmused tulid üldtreeningu
pealt, alles siis liitusin sprindikoondisega.
Hooajaks said seatud ilusad eesmärgid. Aga rahul ei saa
millegagi olla. Täielikust põrumisest päästis ainult see, et säilitasin
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A koondise koha, mis võimaldab järgmiseks hooajaks valmistuda
oluliselt rahulikumalt, kuna tingimused on tagatud. Hooaja
analüüse tehes koos Mati Alaveriga selgus, et sprindikoondise
tippvorm oli oktoobri lõpul, kõik näitasid testidel tippnäite. Esimestel
võistlutel suutsin seda taset säilitada, MM eelsed laagrid aga olid
selgelt juba kulutavad. Sprindikoondise treeneril on võimalik teha
järeldused sellest, et tal oli kolm meest, kes olid vormis oktoobris
ja üks mees (P.Kümmel) kes oma hooaja esimese stardi tegi
alles Otepää MK etapil. Millised olid tulemused MM võistlustel,
teame. Loodame et sellest tehakse ka järeldused. Selleks
hooajaks valmistumisel laagrites üldkoormus ja treeningtundide
arv jäi samaks, kilomeetrite arv vähenes, jõutreeningu osakaal
suurenes 75 %. Aeroobne põhi ilmselt jäi nõrgaks, see aga on ka
sprinteril kuskil 65 % kogu ettevalmistusest. Sprint pole tegelikult
mitte mingi lihtne ala, maksimumkoormusel on vaja läbida 4 korda
sama distants ja seda suhteliselt lühikese aja jooksul.
Järgmine on OM aasta, peab mõtlema sellele, et ma enam nii
noor polegi. Selle aasta MK võidu võttis minuga samavanune Dario
Cologna, keda neli aastat tagasi edestasin. (peale selle ütlemist
jäi pikaks ajaks mõttesse).
Konkurents on tõsine ka Eestis, aga hullem oleks, kui seda
poleks. Koondises annab konkurents lisastiimuli treenimiseks ja
õpime seal üksteiselt näiteks tehnikapoolt.
Mul tuli hooaja algul paremini välja klassikatehnika, aga üldiselt
mulle ei meeldi eriti niisugused rajad, kus peab paaristõukega
palju töötama. Meeldib rohkem vahelduv rada. Tuleb
jõuettevalmistust parandada.“
Sponsoreid on Timol üsna palju, koondisekoht on rahamured
enam – vähem lahendanud.

Kaarel oma läbimurdeaastast.
„Koondises tehti sellel aastal kaks koondist ja esimest aastat
olen A koondises. Kahevõistluses oli vahepeal olematu seis. Kui
isa (Toomas Nurmsalu) koondise treeneriks tuli, pandi jälle plaanid
paika, tekkis süsteem ja nüüd see toimib. Selle aasta tulemused
tulid tänu eelnevate aastate kõvale tööle. Kahevõistluses pannakse
asjad paika suures osas hüppemäel, soome treener on siin meid
palju aidanud ja tehnilise poole selgeks teinud, edasine sõltub
juba tööst, mida peab tegema.
Eelmiseks aastaks ei teinud keegi miskeid suuri plaane –
kevadel räägiti juunioride MM 40 sekka mahtumisest. Sügisel oli
minu eesmärkideks: säilitada koondisekoht, võimalikult palju
võistelda ja olla terve. Need said kõik täidetud. Oli plaanis ka 7
punkti karikasarjas saada, tegelikult sain neid üle 30. Oluline oli
see, et olin terve, alles nüüd tegin jalale korvpalli mängides liiga.
Mul oli sellel aastal suusapool katastroof, olematu vorm. Ehk
olin seetõttu ka terve (Kaili märkis vahepeal, et haigused tulevad
tihti siis, kui on tippvorm, Kaarelil järelikult seda polnud).
Ameerikas võistlustel olles kukkusin rängalt, kuna hüppe ajal
tulid klambri kruvid suusast välja. Sain õnneks käed ette ja natuke
verine olin. See toimus õnneks treningpäeval ja võistlustel sain
korraliku tulemuse.
Hüppama sattusin ma nii, et käisin Tallinnas vanaema
sünnipäeval, isa tahtis mulle hüppemäge näidata. Tema treener
oli ka seal ja sai asi ära proovitud. Olen ka muidu hulljulge ja ei
kartnud mingeid mägesid. Hüppamine hakkas meeldima,
hakkasin Rakveres 30 m mäel käima, suht ruttu julgesin minna
suuremale mäele. Kuigi oleks ehk parem olnud, et väiksel mäel
rohkem oleksin hüpanud.
Kahevõistlejatel on oluline osa varustusel, näiteks
hüppekombinesoonidel, mis kestavad 20 hüpet ja mis peavad
vastama täpsetele normatiividele. Õnneks on isa firma toetanud
ja muid sponsoreid on piisavalt olnud.
Treenimine on täna nii üles ehitatud, et treeneriga koos teeme
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hüppetrenni, kodus teen suusatamist, Tamsalus on ideaalne oodatust halvemini minema. Siis on vaja kõrvalist abi, et asju
analüüsida ja treener peab suusataja jälle maa peale tagasi
jõusaal ja muud võimalused on ka head.“
tooma. Timo arvab, et mingid väiksesed tühised asjad tal stressi
ei tekitagi, võistluseelse pingega ei anna midagi võrrelda. Kodust
Järjepidevusest.
eemalolek tekitab pingeid, kui võistlusgraafik läheb tihedaks.
Tuletati meelde, kuidas suusatamine üldse alguse sai –
treenerid Are Roone ja Helmi Mihhailova, siis väike segaduste
Vestluse lõpul jõudis kohale ka suusatajad kohale kutsunud
aeg, AO suusaklubi, Arvo Orupõld kui uue laine kasvataja, Krista
Toomas Uudeberg, kelle arvates ala tase on hetkel enneolematult
Lepik olümpiamängudel, Pavo Raudsepp sprindi esinumbrina.
kõva – kolm tegijat käisid riigi koondisega MM- il. Valdade tasemel
Saaavutusi on omajagu. Aga neid poleks, kui ei oleks suusaradu,
niisugust taset vist mujal polegi.
nende radade hooldajaid ja muid kümneid tegureid. Oluline on
Jutuks olnud kunstlumesüsteem tuleb loodetavasti 2010 a
alati ka eestvedajad, ilma nendeta ei toimu midagi. Kaili märkis et
sügiseks. Selleks, et kohalikku suusaelu toimivana hoida, tuleb
teda üllatas sellel aastal suusatajate rohkus metsas
ka suuremaid võistlusi teha, maratoni kõrval peaks siia tooma ka
suusaradadel.
riigi MV ja muid võistlusi.
Uudeberg annab veksli, et suusatamine oli on ja jääb Tamsalu
Suusavabal ajal.
valla prioriteediks. Idee tasandil toob ta ka mõtte, et koolis võiks
Kristjan on motikafänn, sõidab vabadel hetkedel, see on ka kurbi olla suusakallak, see tähendab siis tõsisemat alaga tegelemist.
tagajärgi toonud, kevadel peab ta opile minema seljaga, liiga Täna on see mõte, aga tegutseda selles suunas võiks.
pikaks läinud hüppe tõttu. Ta on muidugi ka õpilane, kaks kuud oli
Toomas tundis huvi ka hüppamise ja kukkumiste kohta. Kaarel
koolist ära, ühel hetkel oli vaja näiteks 29 tööd ära teha. Koolis on tõsisemalt kukkunud kaks korda, muidu on hüppemäed
suhtutakse harrastusse mõistvalt. Kui tal vahel mõistus nö „kokku muutunud turvaliseks. Oma selle kukkumise kohta, mis juhtus
jookseb“ on õpetajate poolsest abist kasu. Õppimine ei ole tema teatesõidus kus ta soomlasega konkureeris, selgitas Kaarel, et
lemmiktegevus.
treeener hiljem rahustas, et ehk oli heagi, et lõpusirgel
Kaili arvates on profisportlaslel vaba aega vähe. Temal sai kool konkurendiga kahekesi ei jäänud. Sama mees oli järgmisel päeval
eelmisel aastal läbi, seetõttu oli nüüd kergem. Enamus aega kulub neljas, nii et raske olnuks võitu olnud loota, psüühika jäi terveks.
puhkamisele.
Kõik kolm plaanivad järgmiseks aastaks tõsiselt olümpiks
Timo märkis, et puhkusenädalal ta magas enamuse ajast, stress valmistuda, läbi korraliku ettevalmistuse saavutada taseme mis
ja pinged vajasid maandamist. Vaimne pinge võistlushooajal on lubab korraliku tulemuse teha.
suur, eriti kui asjad ei sujumud nii nagu plaanitsetud.
Jutuajamise lõpetuseks saavad Kaili, Timo ja Kristjan kohaliku
raha Paero omankeks, mis loodetavasti aitab tõhusalt leevendada
finantsmuresid, kuna sellel rahal on täheldatud õnnetoovaid
Pingetest.
Stress ja pinged on tegelikult kõige tugevamad oktoobikuus, kui omadusi.
ettevalmistav etapp on lõppemas. Mahutreeningud maastikul
Edu Kailile, Timole ja Kaarelile ka kõigi koduste pöidlahoidjate
mõjuvad raskelt. Aitab see, kui kõik harjutuskorrad on hästi
organiseeritud. Stressi tekib Kaili arvates ka see, kui äkki hakkab poolt !
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2009 – muuseumiaasta
Aasta 2009 on kuulutatud Eestis muuseumiaastaks. Aasta
eesmärgiks on pöörata tähelepanu meid ümbritsevale
kul-tuuripärandile läbi muuseumide vaatenurga. Tutvustada meie
ligi 250 muuseumi tegevusi, nendes tehtavat tööd kultuuripärandi
säilitamisel, hoidmisel ja tutvustamisel, tuua nähtavale
muuseumides oma igapäevast tööd tegevad inimesed,
väärtustada enam kui 200 aasta jooksul tehtut.
Muuseumiaasta ühe suurüritusena on plaanitud esmakordselt
läbi viia üle-eestiline MUUSEUMIÖÖ. Muuseumiööd korraldatakse
muuseumipäevale (18.mai) eelneval laupäeval üle-euroopaliselt
viiendat korda, initsiaatoriks on Prantsuse Kultuuriministeerium.
Sel päeval soovitatakse hoida muuseum avatud südaööni.
Muuseumiöö selle aasta võtmelauseks on „ÖÖS ON ASJU”,
eesmärgiks on teha esmakordselt üleeestiline näitus. Taotluseks
on näida-ta huvitavat ja põnevat eset, mis peaks olema soetud ka
muuseumi tegevusega.
Tamsalu muuseumis on selleks valitud Herman Halliste
skulptuur „Mõte”. Skulptuur on seotud ajakirjandusega ja just
Tamsalu ajakirjandus ja ka muu nn. käsikirjandus sümboliseerib
ühte osa meie muuseumi tegevust.
Järgnevalt selle skulptuuriga seotud asjaolude ajaloolisest
taustast:
Noores Eesti vabariigis said riiklike institutsioonide kõrval
eluõiguse ja arenemisvõimaluse mitmed ühiskondlikud
organisatsioonid ja seltsid. Kõikjal Eestimaal toimus Ülemaaline
Eesti Noorte Ühenduse kohalike osakondade loomine ja nende
töö korraldamine. Tamsalu osakonna lõi Oskar Uudeküll 1934.a.
juulis ja oli selle esimene juht, kes enne seda omandas
töökogemused Porkuni osakonna aktiivse liikmena tegutsedes.
Ta pani noored võimlema, kergejõustikku ja sportmänge
harrastama ning rahvatantsu tantsima. Oskar Uudekülli innukas
tegevus ja tihe kontakt keskorganitega soodustas edukat tegevust,
Tamsalu osakond kujunes Järvamaal tehtava noorsootöö
eestvedajaks ja koordineerijaks. Lisaks ilmuvale ÜENÜ ajakirjale
„Eesti Noorus” hakkas Oskar Uudeküll 1935.aastast välja andma
kohalikku noorteajakirja „Ühismõtted”. Seejuures on
tähelepanuväärne, et Tamsalu osakond saavutas kolm aastat
järjest (1935-1937) esikoha Eesti Nooruse tellimiskampaanias
ja selle eest jäeti tellimise võitja rändauhind – Eesti
väljapaistvaima portreeskulptori Herman Halliste (1900-1973)
pirnipuust skulptuur „Mõte” (1932) – alatiseks Tamsallu. Ajakiri
„Ühismõtted” kogus aga tuntust ja tunnustust ning selles nähti

võistlejat
keskorganite
hääle-kandjale „Eesti Noorus”.
Tähelepanuväärne on ka selle
rändauhinna
säilitamine
Tamsalu sidejaoskonna arhiivis
vaatamata
mitmetele
kolimistele ja võimuvahetustele.
Skulptuur „Mõte” on Tamsalu
muuseumi
auväärsemaid
eksponaate ja selle väljapanek
koos aegade jooksul Tamsalus
väljaantud
ajakirjade
ajalehtedega on pühendatud
muuseumi
aastale
ja
muuseumiööle. Väljapanekul
on esindatud esimese Tamsalu
ajakirja
„Ühismõtted”
aastakäigud,
Põdrangu
sovhoosi infoleht, Tamsalu EPT
ajaleht „Info”, Tamsalu fondi
„Huvileht” Tamsalu ajaleht, Tamsalu Gümnaasiumi
õpilasomavalitsuse väljaanne „Kooli kuller”; raamatutest Tamsalu
muuseumi poolt toimetatud ja kirjastuse Maalehe Raamat
väljaantud „Tamsalu”, A. Arukuuse koostatud „Pool sajandit aktiivset
sporti Tamsalus” ja mitmete Tamsalu autorite luulekogud ja
olukirjeldused.
Aadu Uudmäe
Tamsalu muuseum
Toimetajalt: Oma üritust planeerib ka Porkuni Paemuuseum,
kuna aga lehe trükkimineku ajaks kõik veel selge pole, siis ainult
niipalju, et plaanis on teema all \”Öös on asju\” tutvustada Porkuni
ajalugu 12.sajandist kuni 15. sajandini. Kuna öö võimaldab
võimatut, siis kavatsetakse kohtuma kutsuda Tabelinus, munk ja
lossipreili. Ehk on üllatuskülalisi veelgi.

Hooldekodu tegemistest.
Sääse Hooldekodu elu on on palju elavnenud.Hooldekodus
viibib hetkel 22 inimest 49 – 97a vanuses . Meie maja kõige vanem
elanik on Hilda Tiisler, kes on 97 aastane.Alates sellest aastast
külastab meid igal kolmapäeval Jaanika Soosaar, kes viib
vanuritele läbi huvialaringe - istuvat võimlemist, mis sobib neile
väga hästi.Kuigi kudumine ja näputöö on siiski kõige huvitavamad,
peavad memmed - taadid võimlemist väga toredaks
tegevuseks.Võimlemisest võtab innukalt osa ka Hilda. Kavas on
hakata tegelema käte peenmotoorikaga ehk teise sõnaga saviga
voolimisega, mis peaks vanurite igapäevaellu tooma vaheldust ja
peletama igavust. Igal pühapäeval külastab meid Olev Vask, kes
loeb jumalasõna.Tema käimine majja on igati teretulnud ja temaga
kohtumist oodatakse.
Hooldekodus tähistatakse traditsiooniliselt vanurite sünnipäevi,
suurematel tähtpäevadel on loomulikult ka tort ja lilled.
Suurim rõõm on muidugi see, kui omaksed külla tulevad.
Oodatud on iga külaline meie majas !
Anne Saarmets
Tamsalu Ajaleht

Toimetajalt: Käisin ka ise hooldekodus ja kohtusin proua
Hildaga. Vanaproua oli parasjagu voodis ja ütles, et tervis on
natuke vilets, kuigi pealtnäha see kuskilt välja ei paistnud. Vahel
läks küll jutulõng käest aga muidu oli tal see terane ja selge, prille
lugemiseks ka vaja ei minevat. Hilda seletas, et haige on ta olnud
väga harva. Ta oli natuke solvunud, et vanus ajalehes õige ei olnud,
aga elunäinud inimesena nõustus, et eks ikka juhtub. Oma pika
ea saladusi ei olnud ta algul nõus avaldama, aga lõpuks siiski
ütles, et on regulaarselt pikki aastaid võtnud hommikul pitsi
konjakit. Algul pidas ta ka pudelite üle arvestust, aga kuskil saja ja
kahesaja vahel läks rehnut sassi ja praegu ei teagi, palju neid
kulunud on. Võimlemine meeldib vanaprouale väga, näitas mullegi,
kui hästi jalad veel liiguvad. Hooldekodus on ta olnud aasta, on
oma eluga rahul ja loodab et lähedased teda ikka vaatamas
käiksid.
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Kodukakust ja V
abadussõjast
Vabadussõjast
Kodukakk ehk rahvapärase nimega öökull on huvitav ja
salapärane lind. Öökulli toredad ja kõikemõistvad silmad paelusid
ka Assamalla raamatukogu kauaaegse lugeja Sirje Uutma
tähelepanu.Pealegi on kodukakk valitud Eestis 2009. aasta
linnuks.Sirje asus valama öökulle ning teisi loomi ja linde
kunstilisse vormi.Materjale, millest ta neid puidust pilte ja muid
iluasju valmistab, leiab Sirje enda ümber vedelemas. Nimelt
töötab Sirje Uutma puidufirmas, mis toodab ehitusdetaile,
tootmisjäätmeid kasutab aga andekas puukäsitöömeister ära.
Veidi liimi ja veidi lakki, kasutusse lähevad klaasikillud, väikesed
kivikesed, katkenud kaelakeest pudenenud pärlid. Sirje on
iseõppija, mingit koolitust pole ta saanud. Kaduma pole tema
anne aga läinud, seda tõestas Assamalla raamatukogus toimunud
kohtumine, kuhu Sirje oli kaasa toonud üle paarikümne suurema
ja väiksema taiese. Kohalolijad vaatasid, imetlesid ning tänasid
Sirjet selle silmailu eest, mida tema looming vaatajatele pakub.
5. aprillil toimunud kohtumise teine osa läks süngematele
radadele.Tutvustamisele tuli veel ühe siitkandist pärit
vabadussõdalase elu. Esinema oli tulnud Viivi Griffel, kes elab
praegu Tallinnas, sündinud on ta aga Assamalla lähistel.
Möödunud aastal tutvustas Viivi raamatukogus toimunud üritusel
Johannes Kadarpiku elu ja saatust. Viimane võitles teatavasti
Vabadussõjas.Toona tundus, et põhjalikumat ettekannet enam
teha ei saa. Nüüd üllatas Viivi aga meid veel põhjalikuma ja veel
täpsema uurimistööga. Seekord rääkis ta Alfred Rüütlist, kes võttis
osa nii Esimesest Maailmasõjast kui ka Vabadussõjast.
Vabadusristi kavaler Alfred Rüütel sai Kullengale autasutalu. Seal
näitas ta end tubli töötegija ning aruka taluperemehena .A. Rüütli

Müüa uus majakarp TTamalus
amalus

Sirje Uutma ja Viivi Griffel
kannatuste rada algas pärast saksa vägede taganemist 1944.
aastal, millal ta pidi oma kodu maha jätma.
Üritusel viibisid ka kohalikud elanikud Helju Ainsar ja Helmut
Esinurm, kes olid isiklikult kohtunud Alfred Rüütliga ja mäletasid
seda aega, millest rääkis Viivi Griffel
Meeli Kuntur,
Assamalla raamatukogu juhataja
Tel. 3235187
assark@hot.ee

Müüa kr
unt TTamsalus
amsalus
krunt

Pääsuk
ese 2, kkor
or
Pääsukese
orrr useid 2, 138m² + 95m²,
kr
unt 1515m², vundament Fibo,seinad
krunt
Aeroc, katus trapetsplekk, garaaz, kolme
lõõriga korsten, katel,põrandaküte,
plastikaknad, vesi/kanal, elekter
elekter..
kat: 78801:004:1390
Kaarel Adler 53417730
kk.wa@mail.ee
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Toome põik 5, 2180m2, vesi/kanal,
elekter
elekter,, projekt, ehitusluba, vundamendi
auk, Komplektis materjalid Fibo, Aeroc,
Aeroc sillused.
Hea asukoht, saab kohe ehitama
hakata!kat:78801:001:0015
Kaarel Adler 53417730
kk.wa@mail.ee

Tamsalu Ajaleht

Ilmar Udam TTamsalu
amsalu noor
te
noorte
suusatamisest.
Ilmar hakkas suusatama Tallinnas kuskil 5. klassis. Kuna tema
vanematel oli maakodu Albu vallas Valgehobusemäe kandis, ja ta
oli maal kõvasti suusatanud, arvas ta ka esimestel koolivõistlustel,
et võidab kindlasti. Kui seda ei juhtunud, oli pettumus suur ja
tekkis väike sportlik hasart. Nii see läks, Ilmar sattus treener Mati
Alberti gruppi, ta hakkas eesmärgipäraselt treenima, tuli edu
võistlustel. Siis elas ja õppis ta Tartus, hiljem läks Albu valda elama.
Ilmar on tulnud riigi meistrivõistlustel kolmandale kohale ja võitnud
meistritiitli teatesuusatamises. Enda sõnul jäid tal võimed
realiseerimata.
Eelmine töökoht oli Ilmaril Albu vallas projektijuhina, seal aga
tekkisid probleemid ja kui Krista Lepik tegi konkreetse pakkumise,
oligi ta kolme nädala pärast Tamsalus ametis. 1. mail saab sellest
aasta. Töökoht on spordikompleksi treener ja poole kohaga
rajameister. Tamsalut teadis ta hästi, tundis mitmeid meie
suusatajaid ja vastu võeti teda ka normaalselt. Enne Ilmari tulekut
oli Tamsalu suusatamises olnud segased ajad, kuna Arvo Orupõllu
lahkumise järgselt ei olnud samaväärset asendajat võtta. Ilmar
võttis ameti üle Geidi Kruusmannilt, kes tegelikult täis koormusega
suusatreenerina ei töötanud.
Alustas ta seitsme õpilasega, nüüd on õpilaste arv kasvanud
viieteistkümneni. Üks õpilane, Erki Põldoja otsustas talvel
sporditegemise lõpetada, kuna tekkisid rahaprobleemid ja olles
viimast aastat juunior, ei näinud ta enam perspektiivi. Tõsisemaid
harjutajaid võiks olla kuni 20, siis suudaks veel võistlustel asjadest
üle käia. Samas on võistlejate arv oluline ka võistkonnaarvestuses,
et ka koondarvestuses edukas olla. Tulemusi arvestades oli Ilmari
parim õpilane Marek Sikk, kes tuli vabariigi noortemeistiks ja
sprindis jäi napilt teiseks.
Marek Sikk, Eesti noortemeister: „ Suusatamisega alustasin
teises klassis, nüüd olen treeninud juba seitse aastat. Esimene
treener oli Krista Lepik, siis Arvo Orupõld. Parimaks tulemuseks
on seni 5 km klassikasõidu vabariigi meistritiitel. Suusatrennis
käin hea meelega, eesmärgid olen omale seadnud kõige
kõrgemad – tahan jõuda olümpiale. Sellel aastal tunnen, et olen
arenenud, treeningkoormused on kasvanud. Arvan, et tuleb
areneda järk – järgult ja treeningkoormusi mõistlikult kasvatada.
Vaim peab olema värske, treeningutel peab olema mõnus käia.
Arvan, et treeneril on tähtis osa minu arengus.“
Uued õpilased on suusagruppi tulnud gümnaasiumist ja Ilmar
kinnitab, et kõik, kes suusatada tahavad, võtab ta oma rühma ka
sellel aaastal vastu. Suusatajad on Tamsalus kõvad, eeskujud on
kõigil silme ees, tuleb ainult kõvasti tööd teha, küll siis ka
tulemused tulevad.
Ilmar Udam:“Rahalised vahendid lubasid sellel aastal korralikult
töötada, järgmiseks aastaks kaob suusaklassi toetus Suusaliidult.
See on seotud hasartmängumaksu vähenemisega. Järgmiseks
aastaks pole veel täpseid andmeid, aga arvata võib, et läheb
raskeks. Usun, et suusatajaid päris hätta ei jäeta. Tuleb lihtsalt
tegevust teisiti planeerida.
Uus hooaeg algab juba mais, kõige raskemad kuud on juuli –
august, novembris tahaks minna lumele. Sellel aastal läksime 23
november Soome. Kokku oli kümme laagrit. Võrreldes eelmise
astaga tuli laagreid kõvasti juurde.
Hooajaga võib üldiselt rahule jääda, omajagu oli ebõnne aga
kokkuvõttes tuli päris palju medaleid ja häid kohti. „
Suusatamisega on Tamsalus tõsiselt seotud ka AO Suusaklubi,
mis loodi siis, kui kadus spordiühing „Jõud“ toetus. Klubi lõid
lapsevanemad, keda huvitas ala edasine areng ja kes ise aitasid
aktiivselt kaasa oma laste suusatamisharrastuse jätkumisele.
Eelmisel aastal astus täies koosseisus tagasi klubi juhatus ja
uuteks juhatuse liikmeteks valiti Pavo Raudsepp, Ilmar Udam ja
Kaili Sirge. Klubi tegeleb aktiivselt rahastamisküsimustega ja aitab
koos Spordikompleksiga igati kaasa ala arengule. Ilmar arvab, et
nüüd kui ta tunneb kõiki õpilasi palju paremini ja on näinud nende
Tamsalu Ajaleht

arengut, suudab ta järgmisel hooajal ka paremini tuua välja kõigi
tugevad küljed. Treeningplaanides saab arvestada individuaalseid
võimeid, paremini planeerida treeningkoormusi ja muid vajalikke
asju. Ilmar arvab ka et võibolla annab raske majandusseis
Tamsalule teatud eelised, sest need, kes seni on nautinud häid
tingimusi (näit Otepää) peavad ka kitsamalt läbi ajama.
Toetajaid suusatajatel palju pole, suurimaks nimetab Ilmar Pavo
Raudsepa firmat, ta oskab nimetada veel Hagarit, kes on aidanud
auhindadega.
Suusaklassi liikmed on seni maksnud 1000 EEK kuu, selle
eest on siis kaetud kõik kulud, teised on pidanud kõige eest ise
maksma - varustus, laagrid jne. Pavo kaudu on klubi saanud Atomic
suuski ja muud varustust. Suusatamine on üldiselt kulukas
spordiala ja lapsevanemaid peab tänama, et nad on toetanud
oma laste harrastust.
Ilmar on seni tundnud kohalike endiste suusatajate toetust.
Tippsuusatajatest puutub kohaliku eluga rohkem kokku Kaili, kes
ise aitab teha klubi ramatupidamist. Kaarel käib tihti meie radadel
sõitmas, Timoga on kokkupuuteid vähem.
Tamsalu suusarajad on Ilmari väitel tehtud teistel aegadel,
tänapäeval on rajad laugemad, laiemad. Kevadel märgiti 40
tihumeetrit materjali, et rade kõrvalt puid maha võtta ja neid
laiendada. Radadega on vaja palju tööd teha. Piduriks on ka
suusatunnel, mis ei luba alustada võistlusdistantsidega
suusastaadionilt. Kui suusastaadion on paigas, siis tuleb ka
muuga nö lõpuni minna. Kas laiendada tunnelit või teine rajada ja
suusasillad ehitada.
Veel on Ilmaril idee ühendada meie rajad naabrite radadegaeeskuju on Albu vallast, kus ühendati nelja valla rajad ja mida
hooldatakse koos. Väike – Maarja, Tamsalu, Porkuni ja Neeruti
oleks võimalik ühendada. Ka naabrite vahel võiks olla koostöö,
poleks mõtet 12 km kaugusel üksteisest teha täpselt ühesuguseid
asju. Saaks luua uue kvaliteedi kui ühendada Tamsalu ja V- Maarja
rajad.
Suusatamise järelkasvule, treeneritele ja aitajatele peab
soovima tahet alaga edasi tegeleda vaatamata raskemaks
muutuvatele oludele, et pikka aega kestnud järjepidevus ei kaoks.

Suusatamine
Faluni MK etapil saavutas Kaili Sirge sprindis 65. koha,
eestlastest oli ta teine. Koondarvestuses kuulus Kailile 92. koht
11 punktiga, eestlastst oli ta parim. Sprinterite arvestuses oli ta
63.
Meestest oli Timo Simonlatser koondarvestuses 93. kohal 38
punktiga, eestlatest oli ta 6. Sprinterite arvestuses oli Timo 45.,
eestlastest 3.
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Rovaniemis toimunud kontinentaalkarikavõistlustel saavutas
Kaarel Nurmsalu kahevõistluses 19. koha.
Otepääl vabariigi MV kahevõistluse sprindis tuli Kaarel koos Aldo
Leetojaga Eesti meistriks.
Jõulumäel Eesti MV III etapil võitis Kaili Sirge pronksmedali 30
km. Meeste 50 km oli Timo Simonlatser 10, Ilmar Udam 11, Ulvar
Pavlov 23, ja Erko Jullinen 24. Lõpetas 28 meest. Samas toimunud
noorte MV võitsid paarissprindis esikoha Kai Põldoja ja Marii
Raudsepp. Naiste 3x5 km teatesuusatamises saavutasid Kai
Põldoja, Kaili Sirge ja Marii Raudsepp 4. koha 6 naiskonna seas.
Meeste 3x10 km teatesuusatamises tulid Timo Simonlatser, Erko
Jullinen ja Ilmar Udam 5. kohale 13 meeskonna konkurentsis. 5.
koha paarissprindis saavutasid Timo Simonlatser ja Erko Jullinen.
Tamsalus maakonna algklasside MV suusatamises võitis I-III
KL õpilaste hulgasesikoha Martin Himma. 3. koha saavutas IV V kl arvestuses Hegle-Maris Veeremaa. Kümne parema hulka
erinevates vanuseklassides jõudsid veel Marleen Raudsepp ja
Taavi Luik 5., Gert – Tanel Kesküll 8. ning Mario Mälk 10. kohaga.
Väikeste suusatajate suure võistluse paremusjärjestus
1. Tamsalu G
1085 p
2. Kadrina KK
1074
3. V- Maarja G
1070
4. Rakvere RG
1028
5. Tapa G
1025
6. V- Pajusti G
887
7. Rakke G
832
8. Rakvere G
645
Üle mitme aasta esikoha saavutanud Tamsalu üldvõidule
aitasid veel kaasa Gerli Kruusmaa, Tony- Brey Vilbiks, Venjamin
Sepp, Kersti Sirge, Merlin Veilberg, Keiti Kleits ja Ceilis Keermann.
Põhikoole võistles 9, võitis Põlula. Tubli oli väikese Vajangu 4.
koht. Võistluse lõpetas 190 startijat.
Võistluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegid tublit tööd
peakohtunik Pille Lehemets koos oma abilistega. Kiitva hinnangu
võistluste korraldusele ja radadele andsid ka lastega kaasas olnud
treenerid, õpetajad ja lapsevanemad.

Eesti XI Maatalimängud Põlvas.
27. 02-01.03. 2009 peeti Põlvas Eesti XI Maatalimängud .
Tamsalu vald oli finaalmängudel osalemas meeste korvpallis ja
suusatamises. Talimängude kokkuvõttes saavutas Tamsalu
suurte valdade arvestuse IV koha. Talimängude põhialal
,suusatamises, saavutasime üldarvestuses Otepää valla järel II
koha. Kokku osales talimängudel 69 valda.
Tamsalu valla eest võistlesid:
Male- Peedu Vipper; Leili Virks; Lauri Jemeljanov; Gerli Raus;
Leede Gutnar
Kabe- Tiit Uus, Keia Laht, Gerda Viks, Rasmus Raul Vendland
Naiste korvpall- Velve Põldoja, Sirly Tiik, Age Vahemaa, Kerlin
Põder, Maris Uudeküll, Siret Villmann, Krista Tomson, Eliise
Niiduväli
Meeste korvpall- Livar Liblik, Algis Liblik, Rainer Tops, Kristo
Raudam, Tanel Uudeberg, Ergo Höövelson, Risto Rammul,
Holden Sepp,
Suusatamine- Hegle Maris Veeremaa, Marleen Raudsepp, Kauri
Piiskoppel, Taavi Luik, Martin Himma, Marek Sikk, Mathjas
Veeremaa, Marii Raudsepp, Kaili Sirge, Aili Siht; Ulvar Pavlov, Ago
Veilberg, Meelis Veilberg, Erik Jaanvärk, Timo Simonlatser, Kristjan
Nurmsalu, Pavo Raudsepp, Klen Krünberg, Erko Jullinen.
Suur tänu kõigile sportlastele, kes Tamsalu valla eest
võistlesid!
Toomas Uudeberg
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Korvpall.
Maakonna MV võitis Tamsalu Los Toros/Agrovarustus põhiturniiri
viimastes mängudes MHV Consulti 78:72 ja kaotas „Vikele“ 70:80.
Kuna V- Maarja ReinPaul kaotas samal ajal põhiturniiri võitjale
Simuna Ivaxile, siis oli Tamsalul põhiturniiri 2. koht ehk edasipääs
poolfinaali kindel juba enne kahte viimast mängu. Põhiturniiril
võideti 14 ja kaotati 4 kohtumist.
Põhiturniiri lõplik tabeliseis: 1. Simuna Ivax 17 võitu, 2. Tamsalu
Los Toros 14, 3. V- Maarja ReinPaul 13, 4. Rakvere Vike 12, 5. RSK
Sportkunda 11, 6. Haljala/Vaala Keskus 10, 7 MHV Consult 5, 8.
Hulja 5, 9. Vinni SK Tammed 3, 10. V-Maarja Gümnaasium 0.
Simunas toimunud medalimängudel kaotas Tamsalu
poolfinaalis eelmise aasta meistrile V- Maarjale poolaja 30:41.
Kuigi teine polaeg võideti 43:36 tuli siiski vastu võtta kaotus 73:77.
Mängisid Livar ja Algis Liblik, Kristo Kangro, Risto Rammul, Holden
Sepp, Tanel Uudeberg, Rainer Tops, Rainis Tiits ja Urmas Rego.
Pronksimängus tuli vastaseks sPORTKUNDA, kelle vastu võideti
poolaeg 37:31 ning juhiti enamus mänguajast. Lõpuks aga tuli
siiski vastu võtta kaotus 65:66. Seekord jäi puudu sportlikust õnnest,
pronksimängus sadud vigastuse tõtu ei mänginud Holden Sepp,
puudus ka Rainis Tiits. Põhimängijatest puudusid veel Kurmo
Annnus ja Andro Kirsipuu, kes on olnud vigastatud pikemat aega.
Tööülesannete tõttu jäi kõrvale ka Raul Tamsalu.
Vaatamata medalita jäämisele tuleb tunnistada meste
võitluslikku ja hingestatud mängu nii põhiturniiril kui finaaletapil.
Hooaja parimaks saavutuseks jääb võit
karikaturniiril V-Maarja ReinPauli üle.
Tamsalu meeskond on maakonna
karikasarja edukaim nelja karikavõiduga.
Maakonna II liiga finaalis võitis Tamsalu
Los Toros/II /Royal Wheels viimases
mängus kindlalt ETR/Kunda G 89:46 ning
kindlustas 6. koha 12 meeskonna hulgas.
Vahemärkusena olgu öeldus, et 1. ringis
„tänu“ kohtunike tuli vastu võtta kaotus
samalt meeskonnalt.
Aastat võib pidada edukaks, kuna kaotused ka
tugevatelevastastele olid napid. Rakkele kaotati näitteks ainult
mõne punktiga, see meeskond pääses aga esiliigasse.
Kokkuvõttes tuli 26. koht 32 meeskonna seas. Maakonna
korvpalliliiga on konkurentsitult parim liiga mitte üksi
spordimängude vaid ka teiste olümpiaalade kokkuvõttes.
Rein Tops.

Risto Rammul
Tamsalu Ajaleht
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Ujumisest.
Ujumine sobib kõigile. Ujumine on spordiala, mis ei küsi tegeleja
vanust ega eelnevat treenituse taset. Ujumist peetakse üheks
ohutumaks spordialaks: vees tekkiv “kaalu vähenemise” efekt
vähendab liigestele mõjuvat koormust, samuti ei koorma ujumine
liigselt lihaseid, sest keha raskus jaotub vees ühtlaselt . Ujumine
vähendab ka stressi ning parandab verevarustust ja hingamist,
väga hea ala ülekaalulistele. Ujudes treenitakse kõiki lihasgruppe,
samuti on ujumine tõhus seljavalude ennetamiseks ning
taastusraviks. Mis kõige tähtsam- ujumisoskus on vajalik kogu
eluks! Vähemalt sellisel tasemel, et saadakse endaga vees
hakkama. Üks kord nädalas annab vähe juurde, soovitav oleks
kaks korda vähemalt.
Eelmise aasta sügisel alustas tööd täiskasvanute
ujumiskursus, millest on osa võtnud kokku 10 inimest, üks loobus.
Kursusele tulles küsimusele, et näita, mis sa vees teha oskad, oli
vastuseks, et ei midagi peale seismise. Nii nad hakkasid oma
esimesi ujumisliigutusi tegema abivahendid ümber. Kümnendaks
tunniks olid nad võimelised ujuma ilma abivahendita vähemalt
200-300m , mõni rohkemgi. Tähtis polegi mitu meetrit nad ujudes
läbisid, vaid see, et nad tunnevad ennast selles keskkonnas juba
päris hästi ja teavad, mis seal teha ning saavad oma ujumisoskust
pidevalt täiendada. Te olete väga tubli olnud!
Eelmisest sügisest saab ka igal kolmapäeva hommikul kella
6.30-st ujuda.
Kui lugejal tekkis mõte õppida ujuma või oma ujumisoskust
parandada, siis saab infot ujulast.
Mare Järv

Ujumine.
·Paide pikamaaujumine toimus 28.märtsil:
400m vabalt – Johhanna M. Partsioja 6.11,03 II , Kert-Taniel
Kesküll 6.22,63 (5.)
Tony-Brei Vilbiks 7.47,87 (8.), Kauri Suur 7.20,72 (7.).
800m vabalt – Keiti Kleitz 12.34,16 (4.), Triinu Eilo 12.37,87 (5.)
· Aura lahtine rada - 29.märts 2009
pikal rajal
50m liblikat 100m selili 200m rinnuli
Kert-Taniel Kesküll
48,67 (5.)
Tony-Brei Vilbiks
54,91 (7.)
JohhannaM. Partsioja 42,52 II
3.46,59 I
Keiti Kleitz
40,86 (10.) 1.26,07 (7.)
Triinu Eilo
44,27 (12.)
3.50,31 (7.)
·EUL noortesarja III etapp peeti 9.aprillil Sillamäel:
200m kompleksi- Uudeküll, Grete 2:50,97 II , Kleitz, Keiti 2:54,06 (4.)
100m rinnuli- Uudeküll, Grete 1:32,28 (4.), Eilo, Triinu 1:41,75(6.)
100m selili - Kleitz, Keiti 1:20,50(5.), Eilo, Triinu 1:27,34(9.)
Johhanna M. Partsioja – 100m libl. 1.32,78(4.) , 100m kompl. 1.31,34(4.)
Mare Järv
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TAMSALU
KARIKAVÕISTLUSED
SUUSATAMISES.
N 6 500 m 1. Rannamets Brita 2004 09:04,8, 2. Kresmer
Grete 2003 12:48,3, 3. Kresmer Triinu 2005 14:25,0
M 8 500 m 1. Kaarjärv Marius 2001 Rakke SK 04:45,7
N 8 500 m 1. Reimann Kadri 2001 Ebavere Suusaklubi
06:36,5
N 10 1,0 km 1. Möldre Maris 1999 Ebavere Suusaklubi
07:08,4, 2. Kaijanen Amanda 1999 CFC Spordiklubi 07:29,6,
3. Veilberg Melissa 2000 Tamsalu 11:11,8
M 10 1,5 km 1. Himma Martin 1999 Tamsalu AO SUKL
08:05,1, 2. Kalev Christopher 1999 CFC Spordiklubi 08:49,0,
3. Aarna Krister 1999 CFC Spordiklubi 09:38,1
N 12 1,5 km 1. Õispuu Mairis 1997 Rakke SK 07:45,4, 2.
Veeremaa Hegle-Maris 1997 Tamsalu AO SUKL 07:48,2, 3.
Raudsepp Marleen 1998 Tamsalu AO SUKL 08:30,8
M 12 2,0 km 1. Karri Kaarel 1998 SUKL Margus 07:15,7,
2. Mälk Mairo 1997 Tamsalu AO SUKL 07:22,9, 3. Luik Taavi
1997 Tamsalu AO SUKL 07:24,6.
N 14 2 km 1. Kresmer Kristiina 1996 CFC Spordiklubi
07:46,3, 2. Ahtiäinen Elina 1996 CFC Spordiklubi 08:05,3, 3.
Nurmik Helena 1995 08:14,8
M 14 3 km 1. Kollo Toomas 1995 Nõmme SK 11:40,4, 2.
Piiskoppel Kauri 1995 Tamsalu AO SUKL 11:40,9 3. Virkus
Alvar Andres 1996 CFC Spordiklubi 14:07,0
M 16 3 km 1. Sikk Marek 1993 Tamsalu AO SUKL 10:39,7,
2. Veeremaa Mathjas 1994 Tamsalu AO SUKL 10:40,1, 3. Toss
Karel 1994 Paistu kool 10:41,1
N 18 3 km 1. Raudsepp Marii 1992 Tamsalu AO SUKL
14:30,3, 2. Tarum Janelle 1991 Sõmeru SPKL 14:33,2
M 18 5 km 1. Nurmsalu Kaarel 1991 Tamsalu AO SUKL
16:07,3 2. Soo Allar 1991 Tartu-Audentes 16:42,5 3. Jaanvärk
Erik 1991 Tamsalu AO SUKL 17:13,3
M 40 5 km 1. Pavlov Ulvar 1964 Tamsalu 18:44,4, 2. Veilberg
Meelis 1961 Tamsalu 19:33,8, 3. Maasing Tarmo 1963 Kadrina,
Kihlevere 19:57,9
N E 5 km 1. Sirge Kaili 1983 Tamsalu AO SUKL 14:58,4,
2. Rohtla Laura 1985 Sõmeru SPKL 15:12,4, 3. Lehtla Kadri
1985 Tallinn Nõmme SPKL 16:31,5
M 30 10 km 1. Udam Ilmar 1973 Tamsalu AO SUKL 29:25,7,
2. Raudsepp Pavo 1973 Tamsalu AO SUKL 32:34,5, 3.
Põldsaar Paul 1976 Järva-Jaani 38:43,2
M E 10 km 1. Einaste Kein 1985 Jõulu SK 29:24,4, 2.
Vahtra Eeri 1988 Oti SPKL 29:25,2, 3. Sellis Siim 1987
Valgjärve SK 29:50,5, 4. Aasmäe Meelis 1972 Paistu 30:07,5,
5. Simonlatser Timo 1986 Tamsalu AO SUKL 30:37,9, 6. Lomp
Timo 1988 Ambla SPKL 30:51,2, 7. Jullinen Erkko 1987
Tamsalu AO SUKL 31:18,8, 8. Kollo Andres 1988 Nõmme SK
31:35,3

11. TTamsalu
amsalu käimine

Vähemalt 5 km läbijaile IVV käimistempel.
Aeg: laupäev, 9. mai 2009 alates kella 11-st
Huvilistele nõuandeid kepikõnniks ja kõnnikeppide laenutus.
Koht: Tamsalu terviseradadel
Igale
distantsilt tulijale jook ja väike kehakinnitus.
Start: Tamsalu spordikompleksi (vallavalitsuse) juurest, rada
Spordihoones
alates kella 13-st võimalus pesta (töötab ka
on tähistatud, ühisstart ei ole vajalik
Distants: 1- 15 km, põhidistants 9 km (kõnni keppidega või saun), ujuda (ära unusta ujumismütsi).
ilma, soovi korral jookse või sörgi)
Stardimaks: 25 krooni, lastel tasuta
Auhindade loosimine: kell 13.30
Korraldaja: Tamsalu käimisseltsing
Täiendav info: maire.tamm@mail.ee

Tamsalu Ajaleht

Vaata www.tamsalusport.ee
Käimisradadele on oodatud igas eas ja mistahes sportlikus või
mittesportlikus füüsilises vormis huvilised. Kõnnime laupäeva
üheskoos rõõmsamaks!

Lk.15

Õnne emale - isale

Õnnitleme!
Maikuu sünnipäevad
Tamsalu vallas 2009a.

Ella Esinurm

91

Maria Rõuk

89

Berta Aunapuu

89

Helju Jaanisoo

88

Alfred Koor

87

Anastasia Heletuli

86

Ilse Lankevits

86

Martõn Teino

85

Linda Uustalu

85

Maria Sarapuu

85

Eugeni Mamai

84

Laine Nahkur

84

Hilja Pärtel

83

Loreita Varblane

83

Helene Albert

83

Julia Raik

83

Lonni Kirn

82

arlote Selber

ALEKSANDRA VARTS
LISETE DERJABIN
ALEKSANDR STANKEVITŠ
LINETTE PUKK

20.03.2009
02.04.2009
04.04.2009
08.04.2009

Rahu ja vaikus sinuga,
mälestused meiega.
MARGIT VAINSALU
HERMIIDE ORGUS
VALENTINE NUPP

09.01.1956-05.04.2009
22.07.1919-07.04.2009
23.10.1912-11.04.2009

82

Helmi Tammekänd

81

Erika Klemets

81

Tamara Kirspuu

80

Hilja Valtin

75

Aili Arukuusk

75

Malle Malva

70

Valentina Jerohhina

70

Juho Ahtiainen

65

Tiit Leemets

60

Elsi Mantee

60

Maie Telg

60

Koolitus
lapsevanematele
„L
aste tur
valisus
„Laste
turvalisus
Internetis”
Lääne –Viru Õppenõustamiskeskus
kutsub lapsevanemaid osalema
koolitusel „Laste turvalisus Internetis”.
Koolitajaks on
arvutispetsialist Kalev Pihl.
Koolitus on tasuta ja toimub
6.mail kell 18.00-20.00 Rakvere
Sotsiaalabikeskuses
(Ed.Vilde 2a, Rakvere).
Päevakavas on ka Lääne-Viru
Õppenõustamiskeskuse tutvustamine
(10-15 min).
Info koolituse kohta telefonil
32 58064, 53 454359 või
e-postiaadressil
monica.jaanimets@virol.ee
Olete oodatud!

AHI - PLIIT - KAMIN
uue ehitus - vana remont
Tel. 5354-0168 ,
Veiko
e post aahi@hot.ee
koduleht http://aahi.onepagefree.com

Jumalateenistused EEK Tamsalu
Lunastaja Koguduses.
Pühapäeval,10.mail,kell 14.00.
Pühapäeval,24.mail,kell 14.00
Margit Hiiemäe.
Müüa kolmerattaline
täiskasvanute jalgratas.
Info tel 5291204

Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, Tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee.Toimetaja Ain Aasa,
tel 329 3888, 5333 9749, e-post: ainaasa@gmail.com Ajaleht ilmub 1 kord kuus. Trükitud trükikojas “AGUR”. Trükiarv 1700. Levitatakse
tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

