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Hea luunjalane!
Peagi saab taas esitada kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduse toetuse taotlusi! Ole ettevõtlik!
Konkursi eesmärk on tõsta Luunja valla elanike aktiivsust, arendada kohalikku elu, edendada valla kultuuri- ja
spordielu. Kohalikke omaalgatusi ja vabaühendusi toetatakse konkursi korras.
Omaalgatuse toetuse saamiseks tuleb esitada Luunja valla elu edendav projekt hiljemalt 1. oktoobriks 2019,
tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 31. oktoober.
Taotluse korra, taotlusvormid ja aruande vormid leiad Luunja valla kodulehelt.
Taotlusi ootame e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee või postiaadressile Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14,
62222 Luunja alevik, Tartu maakond.

VALLAVALITSUS

2

Nr 8 (271) August 2019

Vallavalitsuses juulikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Toonekure tee 7, Hobunurme
tee 8, 9, 14 Põvvatu külas;
– kasvuhoone püstitamiseks Peru tee 11, Ratsu tee 3 Kakumetsa külas, Keldriaugu tee 3 Lohkva külas;
– puurkaevu rajamiseks Sambliku kinnistule Kõivu külas,
Kulliraja tee 4 kinnistule Lohkva külas.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Kaare tee 26 ja 54 Veibri külas, Hobunurme
tee 4 Põvvatu külas;
– vee- ja kanalisatsioonitorustikule Timmi tee L1 kinnistul
Lohkva külas;
– ridaelamule Pillikoori põik 4 Lohkva külas.
Määrati projekteerimistingimused, millega Luunja vallavalitsus nõustub detailplaneeringut koostamata Luunja vallavolikogu 22.12.2005. a otsusega nr 13-7 kehtestatud Pärna
kinnistu detailplaneeringu alal abihoone kavandamisega ja
krundijaotuse muutmisega (Timmi tee 4 ja Timmi tee 6 vaheline piir) nii, et tulevane abihoone moodustaks ühe ehitusliku
kompleksi Timmi tee 4 üksikelamuga.
Otsustati Eesti Punase Risti poolt Luunja vallale üle antud 25
toiduabipakki jagada Luunja valla vähekindlustatud peredele.
Anti nõusolek:
– MTÜ-le Lohkva Külaselts korraldada 01.08.2019 Lohkva
külas Kiu maaüksusel avalik üritus „Luunja valla kodukohvikute öö“;
– Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele korraldada 2.08.–
4.08.2019 avalik üritus „Luunja mõisapäevad” ja mõisapäevade raames lemmikloomanäitus, tantsuõhtu Kapteni

Luunja Jõesadam sai
kapteni
SA Luunja Jõesadam poolt on võetud Luunja sadamakaptenina tööle Carmen Mühlbach.
Carmen on lõpetanud Eesti Merekooli, töötab laevajuhina.
Sadamakapteni põhiülesanneteks on vastutada sadama
haldamise eest, sh korraldada asjaajamist, suhtekorraldust,
kaikohtade kasutamist, sadamaala ja puhkeala toimimist ja
korrashoidu jmt.
Samuti hakkab ta tegelema Kavastu parve- ja paaditeenuse
haldamisega ning osaliselt Emajõe-Suursoo Looduskeskusega
(arendustegevus, suhtlemine klientidega, broneeringute haldamine).
Lisaks tegeleb ta SA Luunja Jõesadam poolt osutatavate
teenuste turundamise, SA kodulehega.
Carmen koos elukaaslasega (Tartu Karlova sadama kapten)
on rajanud endale kodu Luunjasse.
Kontaktid: telefon 516 6213, sadam@luunja.ee
Kodu Uudised
Foto: erakogu

Keldri terrassil, laat Luunja mõisapargis, rannareiv Luunja
rannas, duatlon Luunja roosiaias ja triatlon Luunja jõesadamas.
Lükati tagasi kõik riigihankes „Luunja Keskkooli ruumiprogrammi ehitustööd” esitatud pakkumused, kuna pakkumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust määras,
mis ei olnud hankijale vastuvõetav.
Kinnitati hajaasustuse programmist 2019. a eraldatud toetuse
saajate nimekiri.
Hüvitati teenust osutanud firmale:
– alaealise abivajaja lapsehoiuteenuse maksumus;
– kahele abivajajale osutatud transporditeenuse maksumus.
Lõpetati:
– üürileping munitsipaaleluruumi üürinud isikuga;
– hoolekandeteenuse leping teenust osutanud firmaga isiku
hoolekandeteenuse vajaduse lõppemisega;
– leping tugiisikuteenuse osutamiseks.
Hooldusteenusele suunati üks abivajaja.
Sotsiaaltoetusi anti 40 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
6
– matusetoetusi
1
– muid toetusi
8
– sünnitoetusi
24
– sõidukompensatsioone
1
Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati üks ja lisati üks
isik.
Aime Koor, vallasekretär
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TEATED

Sotsiaalelu teated

Kohanime määramise
eelteade

Taas kord on kätte jõudnud august, suve viimane
kuu. Parajalt õige aeg mõelda uuele kooliaastale.
Suur osa meie valla sotsiaaltoetustest on mõeldud
peredele, kus on kooliskäivad lapsed. Tuletame
siinkohal jätkuvalt meelde, milliseid toetusi vald
peredele võimaldab.
Aabitsatoetus – makstakse (170 eurot) esmakordselt I klassi
õppima asuva lapse vanematele, kui lapse ja mõlema vanema
elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud registreeritud eelnevad kolm kuud Luunja vallas. Avaldusi saab esitada jooksva
õppeaasta 31. detsembrini.
Kõikidele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kelle elukoht on registreeritud Luunja vallas, on koolilõuna tasuta.
Tartu linna koolides õppivate laste vanematel palume registreerida oma lapse tasuta koolilõuna soov Luunja valla kodulehel
hiljemalt 30. augustiks. Vastav avaldus on leitav koduleheküljel
blankettide alt. Teatamine on vajalik, sest puudub ülevaade,
kas õpilane jätkab õppimist samas koolis või on kooli
vahetanud.
Põhikooli baasilt kutsekoolis õppivatele õpilastele makstakse
koolilõuna toetuseks 50 eurot kvartalis. Toetust makstakse
juhul, kui õppeedukus on korras ning põhjuseta puudumisi
ei ole kvartalis üle kümne tunni. Eeloleval õppeaastal ootame
avaldusi koos õppeasutuse tõendiga alates novembrikuust.
Töövihikute maksumus hüvitatakse Luunja valla gümnaasiumiõpilastele vastavalt vallavalitsuse määrusele nr 62
(26. veebruar 2014). Luunja Keskkooli õpilastele tasutakse
töövihikute maksumus kooli poolt esitatud arvete alusel, st
Luunja valla lapsed saavad meie koolis töövihikud kohe kätte.
Väljaspool Luunja valda asuvate koolide õpilased maksavad
töövihikute eest ning esitavad avalduse töövihikute maksumuse kompenseerimiseks hiljemalt 1. novembriks vallavalitsusele. Raha laekub peale andmete kontrollimist lapsevanema
(avalduse esitaja) arveldusarvele. Põhikooli õpilastele on riigi
poolt kindlustatud kõik töövihikud tasuta.

Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse
vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-,
gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele,
kes kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliine. Kompensatsiooni
saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos jooksva
kooliaasta sõidukulu dokumentidega.
Avalduste blanketid täitmiseks leiate valla kodulehelt
www.luunja.ee menüüst Toimingud ja blanketid. Teated ja
info tel 741 7101 ja 741 7234.
Vastuvõtuaeg T ja R kell 9.00–16.00.
Ilusat suve jätku!
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
tel 741 7101
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Luunja vallavolikogu 27.10.2016. a otsuse nr 78 „Kakumetsa
külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine“
alusel kavandab Luunja vallavalitsus Kakumetsa külas Mäe
maaüksuse osaala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 7) määrata kohanime Mäe tee.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja valla
kodulehel https://luunja.kovtp.ee/ klõpsates Maa, ehitus, planeerimine → Maakorraldus → Aadressiandmed → Kohanime
määramise eelteated. Eelnõu on avalikustatud kaks nädalat.
Asjast huvitatud isikutel on õigus kahe nädala jooksul arvates
eelteate avaldamisest esitada omapoolseid ettepanekuid.

Uus valla koduleht
Luunja vald on läinud üle uuele kodulehe platvormile, mida
võimaldab kohalike omavalitsuste teenusportaal (KOVTP)
ning mida kasutab veel ka üle 100 asutuse Eestis. Peamine
ajend kodulehe vahetamiseks oli soov muuta valla veebileht
rahvale kasutajasõbralikumaks ning mugavamaks.
Üks olulisemaid täiendusi uuel lehel on võimalus esitada
avaldusi ja taotlusi ka e-vormide kaudu. Toimingud ja blanketid alt on kättesaadavad kõik avalduste/taotluste vormid
elektrooniliselt täitmiseks. Vormi täitmiseks tuleb lehel sisse
logida, kasutades kas ID-kaarti või Smart-ID-d. Sisse logides kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud
vorm. Kõik esitatavad avaldused/taotlused tuleb peale täitmist
ka digiallkirjastada.
Seoses üleminekuga võib esineda kohati veel puudulikku infot,
kuid täiendame lehte jooksvalt. Kodulehe URL-aadress on
jätkuvalt www.luunja.ee. Kodulehega seonduvate küsimuste/
ettepanekutega palume pöörduda aadressil ketlin@luunja.ee.
Kodu Uudised

Hoolime üksteisest!
Luunja mõisapäevade raames toimus ettevõtlike naiste eestvedamisel järjekordne heategevuslik laat. Tublide naiste tõhusa
töö tulemusel on taas võimalik Luunja valla puudust kannatavate perede kooliteed alustavaid lapsi toetada.
Pered, kes ei ole veel jõudnud oma lapsele algavaks kooliaastaks uut koolikotti soetada, võtke julgesti ühendust lastekaitsespetsialist Ene Madissaluga telefonil 5332 5950.
Soojad tänusõnad Luunja valla ja abi saavate perekondade
poolt korraldajatele Margit Lokkole ja Anneli Leidikule ning
lahkele annetajale Isamaaliidule.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Meie uus koostööpartner Pihkva – kauge ja lähedane
Piiriülese koostööprogrammi partneritel oli võimalus tutvuda Eesti-Vene
programmist toetatavate objektidega. Luunjas tehtu jättis partneritele
väga hea mulje. Meie uus koostööpartner Pihkva sai tuttavamaks.
Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014–2020 raames rahastatav
ühisprojekt „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve
piirkond 2“ (Common Peipsi 2) startis
partnerite ühiskülastusega, mille käigus
tutvuti kohapeal kõikide programmist
rahastatavate objektidega nii Eestis kui
Venemaal.
Luunja vald on selles programmis
uustulnuk, eelmises voorus 2007–2013
meie ei osalenud. Liitusime nö viimasel
hetkel, kui Peipsiääre valla projekt langes
välja. Erineme teistest partneritest selle
poolest, et meie vald ei piirne vahetult
Peipsi järvega, teistel partneritel on ka
arvestatav vene kogukond, mõjud ja
sidemed (Mustvee, Setomaa jt).
Kohapeal tutvudes jätsid Luunja
valla areng ja meie sadama väljaehitamine partneritele sügava mulje, nad
kinnitasid, et meil toimuv paistis väga
positiivselt silma.
Koostööprogrammi kaudu jaotatakse päris palju raha, Estonia-Russia CBC
Programme 2014–2020 kogumaht on
34,2 mln eurot. Partnerite tahte korral
on tulevikus võimalik Common Peipsi
3, 4 jne, seega uued võimalused järgmisi
projekte rahastada.
Vene pool suhtub programmi samuti
väga tõsiselt, sealse juhtimisega tegeleb

Pihkva rajooni administratsioon. Eelmise vooru tulemuste kohta on nad
andnud välja 120 lk detailse kogumiku. Antud projekti on hinnatud sealse
regiooni parimaks ning tunnustatud
mitmel korral. Tõepoolest on selgesti
tajutav igati asjatundlik, pühendunud
ja nõudlik juhtimine, programmist jäeti
kõrvale need Vene partnerid, kellega eelmises voorus olid probleemid.
Vene poolel osalevad programmis
Pihkva linn ja rajoon, kus elab kokku
üle 250 tuhande inimese. Rajoonis on
10 valda ja üle 600 küla. Rajoon ise on
samuti omavalitsuslik haldusüksus,
Venemaa haldusjaotus on keerulisem
kui Eestis. Kummalisel kombel ei ole
Pihkva linn teda ümbritseva rajooni
keskuseks.
Venemaa on teadagi kontrastide
maa. Saime näha sealset elu mitme kandi pealt, tipphotellist kuni külatänavani.
Pihkva areneb praegu kiiresti, kerkivad
uued kaubanduskeskused, elamud, lasteasutused, rekonstrueeritakse maanteid.
Samas laiutab kõikjal uskumatus koguses karuputke, mida meil on püütud jõuliselt tõrjuda. Külastajatele on mõeldud
nii kaasaegseid hotelle rajades kui ingliskeelseid infoviitasid paigaldades. Sageli
võis kohata suurepärast teenindust ja
väga positiivset suhtumist.

Eestis saavad programmist toetust
sadamad Luunjas, Mustvees, Räpinas,
Värskas ja Vasknarvas, samuti uue
lodjakoja hoone ehitus Tartus. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse veesõiduk ühenduse pidamiseks
saartega ning jätkatakse Pihkva linna
reoveepuhasti rekonstrueerimist. Vene
poolelt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika
komitee, Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal“.
Luunja vald saab programmi vahenditest toetust jõesadama statsionaarse
kai ehitamiseks suuremate aluste (nt
Pegasus, Jõmmu) sildumiseks.
Selle käigus sai veel kord kinnitust,
kui oluline on omavalitsuse stabiilne ja
kvaliteetne juhtimine, kiire tegutsemine,
hea läbirääkimisoskus. Vene partnerite
puhul kindlasti ka isiklikud sidemed,
vahetu suhtlemine. Eelmises ja praeguses voorus on partnereid välja langenud
otsustamatuse, poliitiliste erimeelsuste,
puuduliku juhtimise jm tõttu. Too raha
on neil jäänud koju toomata.
Aare Anderson, vallavanem
Eesti-Vene koostööprojekti osalised
Luunjas. Foto: Helena Musthallik 
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Lohkva lasteaia lapsed ja õpetajad meisterdasid
krooniliste haigustega lastele vaprusehelmeid
Novembris 2018 tundis osa Lohkva
lasteaia õpetajaid, et tahaksid koos lastega teha midagi head ja vajalikku. Ühiselt otsustasime, et meisterdame krooniliste haigustega lastele vaprusehelmeid.
Vaprusehelmed aitavad lastel valulikke protseduure paremini taluda. Iga
protseduuri või sündmuse jaoks on välja
mõeldud oma helmes. Vaprusehelmestest kee aitab lastel ja peredel jutustada
oma lugu. Eestisse jõudsid vaprusehelmed Bonni Ülikooli Kliinikumist
vapra Sander Salundo abiga, kes sai sealt
oma loo kee vormi.
Ravi alguses saab iga laps nööri ja
esimese helme, mille on disaininud
kunstnik Laura Šmideberg. Seejärel
saab laps oma nimetähed, et need nöörile lükkida, ning sealt edasi saab vap-

rusehelmeid iga ravivõtte või -perioodi
eest. Kui lapse jaoks ravi lõppeb, siis saab
ta viimase lõpetava helme, kee seotakse
kokku ning jääb märgistama üht rasket,
kuid vaprat eluetappi.
Lohkva lasteaia lapsed meisterdasid
innukalt vaprusehelmeid lastele, kes on
raskelt haiged. Helmeste näol sooviti
haigetele lastele natuke rõõmu luua.
Helmeid meisterdati polümeersavist ja
juhendi järgi, sest igale protseduurile
on oma helmes. Lapsed valisid vastavate
värviliste savide seast, milliseid helmeid
nad teevad. Meisterdajatele oli oluline
teada, millisel juhul haige laps nende
meisterdatud vaprusehelme saab. Helmeid meisterdati nii sünnipäevaks, haiglas veedetud nädala, vereproovi andmise
ja paljude muude protseduuride tarvis.

Naerulindude rühma lapsed. Foto: Kai Vakmann

Meisterdamisest võtsid osa Naksitrallide, Nöbininade ja Naerulindude
rühma lapsed ning õpetajad. Meisterdamise ajal tehti pilte, et jäädvustada
kogu protsess ja hiljem panna nendest
kokku video heade soovidega. Meisterdatud helmed ja valminud video toimetati krooniliste haigustega lasteni MTÜ
Vaprusehelmed kaudu.
Lohkva lasteaia personalile ja helmeid meisterdanud lastele meeldis tegevus väga ja plaanitakse sellega jätkata.
Rohkem infot saab vaprusehelmeste
kohta nende Facebooki lehelt.
Elina Karu
Lohkva lasteaia Naksitrallide
rühma õpetaja
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Kavastu Algkool-Lasteaed uueneb
Terve suve on toimunud Kavastu Algkool-Lasteaias remont. Lasteaia ruumid said lustlikud värvid seintele ning
nüüdisaegsed lambid lakke. Värvide
valikuga alustati juba maikuus. Iga ruum
sai endale eripärase värvi. Korrastatud
ruumidega said lasteaialapsed ja lapsevanemad tutvust teha juba 12. augustil,
kui lasteaed alustas uut õppeaastat.
Kooli ruumide remondi algsetes
plaanides toimusid keset suve veel
muudatused. Algselt oli plaanis välja
vahetada ainult laelambid, kuid uutest
terviseameti nõuetest lähtuvalt tuleb
teha muudatusi terves laes. Nüüd tuleb
kõigil loota, et töömehed saavad ruumid enne 1. septembrit korda. Siinkohal
tuleb tänada Luunja vallavalitsust, kes
võimaldas remondi eelarvet suurendada,
ja nii saab kool uued laed ja laelambid.
Kuid kõige suurem uuendus ei ole
üldse seotud ruumide remondiga. Kavastu Algkool-Lasteaia õpilased saavad algavast õppeaastast alates kasutada õppimiseks interaktiivset tahvlit.
Erinevate allikate kohaselt soodustab
interaktiivse tahvli kasutamine õppetöös õpilastel õppimist, arendab loovust, tekitab uudishimu ning tõstab
õpimotivatsiooni. Eks sügisel selgub,
kas interaktiivsel tahvlil on nii hea mõju
meie õpilastele, kuid kindlasti toob algav
õppeaasta lastele palju uut ja huvitavat.

Garderoob

Kavastu Algkool-Lasteaed
Saal

K AVA S T U
ALGKOOL-LASTEAED
otsib lasteaeda

TUGIISIKUT

5-aastasele poisile.
Avaldus esitada e-aadressil
kavastu@luunja.ee.
Lisainfo telefonil 503 9845
(direktor).
Rühmaruum. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed
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K AVA S T U
ALGKOOL-LASTEAED
võtab tööle 2. septembrist 2019

LASTEAIAÕPETAJA
(asenduskoht) kuni lapsepuhkusel
oleva töötaja naasmiseni.
Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada 31. augustiks 2019
digiallkirjastatult e-aadressil kavastu@luunja.ee.
Lisainfo telefonil 503 9845 (direktor).

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Luunja Keskkooli 2019/2020. õppeaasta avaaktused
toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses 2. septembril 2019 kell 9.00 ja 10.30.
Kooliaasta algus 3.–10. klass
8.15 klassijuhataja tund
9.00 aktus
10.00 klassijuhataja tund jätkub
10.30 väljuvad koolibussid
Kooliaasta algus 1.–2. ja 11.–12. klass
8.15 klassijuhataja tund
10.30 aktus
12.00 väljuvad koolibussid


Luunja Keskkool registreerib 2019/2020. õa-ks õpilasi
kõikidesse klassidesse 1. augustist kuni 23. augustini kooli
kantseleis kell 8.30–12.30.
10. klassi toimub täiendav vastuvõtt 22.08.2019.


Põhikooli õpilaste ja Luunja vallas elavate gümnaasiumiõpilaste töövihikute eest tasub Luunja vald ning
õpilastele on töövihikud tasuta kasutamiseks.
1.–4. klasside õpilased saavad töövihikud
2. septembril klassijuhatajate käest.
5.–12. klasside õpilased saavad töövihikud kooli raamatukogust järgmistel aegadel:
28. augustil kell 12–16
29. augustil kell 12–16
30. augustil kell 9–13
2. septembril kell 7.30–15.30
Esimesel koolipäeval järjekorra vältimiseks palume töövihikutele
järele tulla varasematel päevadel.
Luunja Keskkooli uued õpilased saavad töövihikud kätte
esimesel koolinädalal.

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või
töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja hetkel
ei õpi, siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu –
minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja
tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 11.09.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 526 5488
või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja
Luunja Vallavalitsuse toel.
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Kodukohvikud õhtu hämaruses
Sellel suvel korraldasid MTÜ Lohkva
Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts,
MTÜ Sirgu küla selts ja MTÜ Luunja
Aidarahvas koostöös Luunja vallaga
hoopis teistsuguse kodu kohvikute
sündmuse. Kuna aasta 2019 on seoses
Tartumaa aasta küla tiitliga toonud
Lohkva külla mitmeid põnevaid ja huvitavaid tegemisi, sai ka kodukohvikute
sündmus hoopis uue näo ja teo.
Augustikuu esimese päeva õhtul
avasid erinevad Luunja valla kodukohvikud taas kord oma uksed Lohkva
külas Kiu talu aias. Omanäolised kodukohvikud pakkusid oma parimaid
palasid ja lustakat teenindust hiliste
öötundideni. Kodukohvikute ööl oli
erakordne võimalus maitsta 2019. aastal koduveinide konkursil siidrite kategoorias esimese koha saavutanud siidrit “Talvenauding“. Suurepärase veini
meister ise elab samuti Tartumaa aasta
külas Lohkvas.
Kirevate kohvikutega ümbritsetud
vabaõhualal sai ajada juttu, nautida
maitsvat toitu ja jooki ning veeta pere-

konna, naabrite ja sõprade seltsis üks
õdus ja tore õhtu. Rõõmust rõkkava
lauluga astusid taluaia laval mitmel
korral üles Lohkva Laste Laulumaa
laululapsed. Erilise meeleolu tekitasid
loojuv päike ja järjest põlema süttivad valgusallikad – nii päris lõkketuli,
küünlad kui ka värvilised valguspallid.
Kohalik särtsakas külakapell Lustre
meelitas kohvikute külastajaid tantsule
ja pani müüjatel leti taga jala tatsuma
lausa ööni välja.
Kodukohvikute ööl jagus võimalusi ka neile, kes soovisid õhtut vaiksemalt veeta. Hatha-jooga telgis jagati
õpetusi, kuidas meeli kosutada, saavutada takistamatu energia voolamine
füüsilises kehas ning saada teadlikuks
oma kohalolust ja hingamisest. Hathajoogaga saab peagi rohkem tutvust teha
Varakas algavates joogatundides.
Seekordne koduleiva võistlus oli
tasavägine ja külastajatel oli äärmiselt
keeruline valida see kõige lemmikum.
Võitjaks osutus seekord Kiu talu peremees Kuuno Kiudorf, kes oli valmis-

Luunja valla kodukohvikute öö Lohkva külas. Foto: Getter Lauk

tanud magusa Borodino leiva. Kõik
leivavõistlusel osalenud said auhinnatud ning hääletanute vahel loositi välja
Lohkva küla nimega kaunistatud laastukorv koos maitsva sisuga.
Luunja valla kodukohvikute elamuste- ja maitseterohkele sündmusele
tuli sel korral ootamatult palju rahvast.
Korraldajad on selle üle rõõmsad ja
üllatunud. Saime teada, et varasemate kodukohvikute päeva asemel ongi
sobilik just taoline hilisõhtune formaat.
Järgmisel aastal ootame osalema veelgi
rohkem Luunja valla kodukohvikuid
ning kindlasti varume ja valmistame
veel suuremal hulgal hõrgutisi. Suursuur tänu kõigile osalejatele, meelelahutajatele, pakkujatele ja ostjatele
ning eriti sügav kummardus Kiu talu
pererahvale!
Uute maitsvate üllatusteni järgmisel
aastal!
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts
Iiri Saar
MTÜ Luunja Aidarahvas
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Hea lapsevanem –
tööotsija (kuni 7-aastaste lastega)
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja
millist ametit Sa soovid pidada?

Tule osalema tasuta praktilisel KOOLITUSEL

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“

Luunja Maanaiste Selts
kodukohvikute ööl
1. augustil toimus Lohkvas Kiu talus Luunja valla
kodukohvikute öö. Luunja Maanaiste Selts oli taas
õhinal osalemas, sest eelmisest aastast jäi mõnus
mälestus kodukohvikute päevast samas talus.
Naisseltsi liikmetel oli rõõm kokku saada, plaani pidada ja kokata. Veel toredam oli Kiu talus oma kohvik paika seada ning
kõike head pakkuda. Populaarsemaks kaubaks meie kohvikus
osutus Ivan Tšai, mille valmistamist õppisime talvisel tervisepäeval Peipsi äärses Kadrina mõisas, ja muidugi Anne kuulsad
pirukad.
Mis veel toredat oli? Kõik! Palju rõõmsaid kohvikulisi
Luunja vallast ja mujalt, toredad kohtumised, maitsvad toidud,
õhtuhämaruses erinevate lampidega kaunistatud kohvikud,
Lohkva laste laul ning külakapell Lustre hingestatud, kaunid
pillilood ja mitmehäälsed laulud.
Jah! Kohvikute letid said ruttu tühjaks, kuid me väga loodame järgmisel aastal korraldada taas Lohkvas kohvikute öö
ning MTÜ Luunja Maanaiste Selts on kohal veel suurema hulga pirukate, tee, kohvi ja kookidega ning rõõmuga, et kohtume
ning oleme koos. Luunja vallas on vahva!
Ka Sirgu küla kohvik mahtus selgi korral ära ühe katuse
alla Luunja Maanaiste Seltsiga. Kibekiiresse telgi ülespanekusse ja klientide teenindamisse olid kaasatud ka meie mehed.
Kes lasi koduõlut, kes valmistas kohvi, kes jagas suppi ja tegi
fotosid. Suur tänu neile! Kui eelmisel aastal jäi päeva lõpuks
midagi ka natuke järele, siis sel aastal olid kõigi kohvikute letid
tühjad paari tunniga ja tuli kihutada varusid täiendama. Käiku
läks kõik, mis kodudes leidus, ja maha said müüdud ka Kiu
talu peremehe tomatid. Kahju on vaid sellest, et ei olnud mahti
teiste kohvikuid külastada ja nautida nende imemaitsvaid hõrgutisi. Neljapäeva õhtu (inimesed pole veel nädalavahetuseks
ära sõitnud), imeilus ilm, hea asukoht Ihaste külje all ja imeline simman Lustrega meelitas kohale uskumatult palju rahvast,
kes nautisid nii toitu kui ka tantsu.
Täname Lohkva Külaseltsi korralduse, Luunja valda toetuse, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskust helitehnika ja Kodukant Tartumaad telkide eest ning kõiki kohvikukülastajaid –
ilma teieta poleks see õhtu korda läinud!
Tiina Pern ja Lille Reissaar

(131 tundi), kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on:
a) Mida on minul maailmale pakkuda? b) Kus ma tahan oma
oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis mind
huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti loomisel (väljendusoskus, kehakeel ja
välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.
3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata tähelepanu
lepingu sõlmimisel.
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu võimaluste ja
tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimis- ja tööotsimismeetodid.
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks, minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1–2 korda nädalas. Tööklubis
toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel teemadel: CV,
kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised
ja väärtused tööturul, minu parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi
teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning saada soovitaja
või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes
juhendaja toel töötamine.
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele
kursusele.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
INFOTUND koolituse kohta on 24.09.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
511 8793 (Margit) või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a,
II korrusel, Avatud Hariduse Liidu majas
Kohtumiseni!
* oodatud on lapsevanemad, kes ei ole töötanud
18 kuud ning kellel on lapsi, kes kuni 7-aastased)
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Kesksuvel kultuuriloolistes paikades
Jaan tuleb vikatiga, Maarja rehaga järele ... (rahvasuust).
Nüüd ... rukkinurm kahiseb, nisunurm sahiseb ... (Juta Kaidla)
Sellist looduspilti ja -tunnet sai Lohkva
raamatukogu sõprade seltskond (fotol)
oma kõigisse meeltesse, kui me 14. juuli hommikul Virumaa poole reisiteele
asusime. 110 km pikkusel teekonnal
on täiesti võimalik märkamatult tasaselt maastikult tõusta Kuremäe kõrgendikule.
Meie esimeseks sihtpunktiks oli
Kuremäe klooster. Kloostril on pikk ajalugu. Teada on vene rahvusest elanikkonna olemasolu Peipsi põhjakallastel
juba Põhjasõja järel. 1885. aastal määras
tsaarivalitsus Eestimaa kuberneriks
Sergei Šahhovskoi, kes asus aktiivselt õigeusu kirikuid ehitama. Kuremäe kloostris on omal ajal südamlikke vastuvõtte
korraldatud nii Konstantin Pätsile kui
Johan Laidonerile. Kuremäega on seotud
palju rahvalegende, näiteks on Kuremäe
tekkimine seotud Kalevipoja tegevusega.
Ka looduskaitse all olev iidne tamm, mis
praeguseks juba väga kuhtunud olekus,
olla võrsunud Kalevipoja poolt maha
visatud kepist. Kloostri põhielanikud
nunnad peavad oma majapidamist üleval kõige tavapärasemal moel. Müüakse
ka küünlaid ning ammustest aegadest
kuulsat tervistavat allikavett. Meiegi varustasime end sellega soovide kohaselt.
Järgnevalt võtsime kohad sisse kloostri kõrval asuvas kohvikus, kus ootasid
meid valla poolt tellitud-makstud päevapraed. Kohvi kõrvale laekusid meile

Gärry üllatusvalikud – MTÜ poolt
muinasjutu-teemalised tordid, kus kaks
rüütlit Lohva raamatukogule 20. sünnipäeva puhul õnne soovimas. Kahjutundega võideldes tordid lahti lõiganud,
tõstis Ester perenaiselikult meeleolu,
meenutades tänusõnade ja kingitustega
raamatukogu esimesi juhatajannasid Lea
Talit, Edma Dovnarit ja Kairit Alverit.
Raamatukingid said ka praegused raamatukogu sõbrad-abistajad Gärry Käsi
ja Helju Hallap.
Peomeeleolu juurde jääb veel lisada
täpsustus: Lohkva raamatukogu on asutatud Luunja valla poolt rahva tahtele
vastu tulles.
Vaated, mis reisi jätkudes bussiakendest mööda libisesid, tegid silmad kirjuks ja meeled ärksaks.
Kuis hällib ja kiigub metsa äär,
kuis õõtsub ja puhub tuul suine,
kuis lilledest lainetab heinamaa käär,
siin mängib lämmeküne. (Juhan Liiv)
Ja Juhan Liivi juures peagi olimegi –
Alatskivi kalmistul. Reisijuht Ester Seerman, eelmisel päeval poeedi elukulu
üle sirvinud, hoidis nüüd kääpa juurde
astudes käes Juhan Liivi „Väikest luuleraamatut”. Luuletaja eluloost saadud
meeleolu oli püsima jäänud, ja ta luges:
Tulin linnast. Lumesadu.
Tööd ei leidnud kusagilt...

Luges lõpuni. Olime luuletajaga taas
kohtunud...
Kui taas bussis istusime, teatas reisikaaslane Kalle Kulbok äkitsi oma erilisel
tugeval-kumedal häälel, et leidis oma
mälu abilt üles ühe oma Juhan Liivi
lemmikluuletuse, mille tahaks meile ette
lugeda.
Ma olen iga päev nii mitu-mitu-meelne,
kas vabameelne, vana-, kodanlane,
kas töömees, jah, ka aadel mõnikord
ja kes veel teab, kuhu rändab meel,
kui ununeks üks erakond:
mu eesti keel.
Nii järelikult:
minu erakond on eesti keel.
Enamikule meist see luuletus tuttav ei
olnud. Selles, et Liiv, kes n-ö oma viimase kehakatte Estonia teatrihoone ehitamise heaks annetanud, ise vaesuses ja
haiguses vireledes, meile kaugest hauatagusest kaasteeliseks saab, on tegeliku
elu võlu ja äng ühetisti.
Sõitnud valendava pilvepiirini
kõrguva Alatskivi lossi õue, pudenesime
seal kes lossi sisemusse, kes lossi aeda
või parki. Ja taas koduteele ...
Aitäh nendele, kes meile ilusa päeva
kinkisid ja kogetu võimalikuks tegid!
Aitäh nendele, kes koos meeleolu lõid!
Helju Hallap
endine Luunja raamatukogu juhataja
Foto: Ursula Vakman
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Tugev küla =
tugev Eesti!
Aasta küla konkursi lõpuürituse raames
osales Lohkva küla juulis Räpinas
peetud maapäeval. Maapäeva ehk külade parlamendi eesmärk on koondada kõik maakondade külade esindajad,
koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäevad toimuvad iga
kahe aasta tagant ja korraldajaks on igal
aastal erinev maakond. XIII maapäeva
juhtmõte oli „Tugev küla = tugev Eesti!“
Maapäeval osales seekord ligi 400
inimest ning algas see Põlvamaad tutvustavate ekskursioonidega. Samal ajal
kohtusid aasta küla nominentide esindajad Räpina loomemajas president
Kersti Kaljulaidiga. Kohtumisel tõdes
president, et kogukonnad on omavalitsemisse üha paremini kaasatud ning
rõhutas koostegemise olulisust maapiirkondades. President Kersti Kaljulaid
ütles maapäevalistele, et külainimesed
saavad enda ümber teha sellist Eestit,
nagu nad soovivad, ning hädasti on
vaja lõpetada olukord, kus Tallinn saab
rohkem eurotoetusi kui teised Eesti
piirkonnad. Aasta küla nominendid rääkisid oma külade rõõmudest ja muredest
ning üheskoos tõdeti, et järjest rohkem
on suurenenud hea koostöö omavalitsustega ning suurimaks mureks on eurotoetuste taotlemine ja kruusateed. Arutleti ka mitmetel muudel teemadel ning
president ja tema meeskond väitsid, et
kõik ettepanekud viiakse valitsusse ja
püütakse leida parimad lahendused, et
elu maal läheks järjest paremaks.
Maapäeval valiti aasta küla seekord
kaheksandat korda. Aasta külaks kuulutati Eestimaa veerel paiknev Lüübnitsa,
kus on põimunud seto-, eesti- ja venekeelne kogukond. Lüübnitsas on kodumuuseum, külas müüakse sibulat ja
kala ning välja on töötatud oma küla
kaubamärk. Riigikogu esimees ja aasta
küla valimise komisjoni esimees Henn
Põlluaas pidas sütitava kõne, mille lõpusõnad kõlasid järgnevalt: „Aasta küla
võitja valimine ei olnud kerge. Kõik
viisteist kandidaati olid suurepärased
ja seetõttu tahan ma rõhutada, et selles
mängus kaotajaid ei ole. Te kõik olete
võitjad. Selliste ilusate ja elujõuliste
külade üle saame vaid uhked olla. Just
teie näitate eeskuju, kuidas kujundada
elukeskkonda, arendada ühistegevust,
ühist identiteeti ja kodutunnet. Kuidas

Lohkva küla esindus maapäeval 2019. Foto: Külli Pann

väärtustada kõike seda, mida oleme läbi
aegade oluliseks pidanud. Minu ja terve
žürii sügav kummardus teile.“ Kõikidele
aasta küla nominentidele jagus komisjoni ja ettevõtjate poolt hulganisti kiidusõnu ja auhindu. Lohkva küla auhinnad
ja tänukirjad leiavad oma koha peagi
Varaka remonditud ruumides.
Pärast meeleolukat avaüritust toimus
Räpina kirikus kontsert, kus Tõnis Mägi
ja Põlva muusikakooli keelpilliorkester
Riivo Jõgi juhatusel esitasid lisaks tuntud paladele Tõnis Mägi ja Villu Kanguri
uue, spetsiaalselt maapäeva jaoks valminud laulu „Küla kõlab“. Järgmisel päeval
oli veel üks esmaettekanne, kus Nedsaja
küla bänd esitas spetsiaalselt Põlvamaal toimuvaks maapäevaks kirjutatud
rahvaliku loo „Külalaul“, millele sõnad
kirjutas Aapo Ilves ja viisi veeretas Priit
Pajusaar. „Külalaul“ on nüüdsest külaliikumise tunnuslaul ning kasutamiseks
kõikidele küladele.
Maapäeva kõige töisem päev algas
ülevaatega maapäeva manifesti täitmisest ja haldusreformi tulemustest, jätkus
teemakodade ja ideeturuga ning lõppes
meeleoluka peoga.
Maapäeva viimasel päeval andis
Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk maaeluminister Mart Järvikule
üle XIII maapäeva manifesti, mille 13
punkti hulgas rõhutatakse taas kord
vajadust maaelu ühtse koordineerimise
ja maapiirkonna mõiste täpsustamise järele. Uue teemana leidis manifestis koha
päranditeadlikkuse tõstmise vajadus
kogukondades, milles peab lasteaedadel
ja koolidel olema senisest suurem roll.
Samuti toodi esile vabatahtliku sotsiaal-

töö tähtsus kogukonnas üksi jäänud inimestega, mis pärast projekti lõppemist
vajab riigi toetust.
Maapäeval osalemine oli edukas ja
tõi kaasa uusi tutvusi, koostööpartnereid ja palju ideid. Maapäeval oli Luunja
valda esindamas lisaks Lohkva külale ka
Sirgu küla esindus.
Lohkva küla jaoks jätkuvad Tartumaa aasta küla tiitliga seotud kohustused
ja tegevused veel kuni 2020. a sügiseni.
Tiitli kandmise esimene aasta on olnud
meile ääretult töökas, kuid samas väga
põnev ja arendav. Eestimaa aasta küla
konkursil osalemine on olnud ääretult
huvitav ja komisjoniga kohtumine on
toonud meile palju uusi tutvusi, sõpru
ning kuhjaga uusi ideid ja mõtteid.
Komisjoni liikmed on avaldanud soovi
tulla meie külale appi oma nõu ja vapustavate mõtete ja ideedega.
Ühest külast teevad aktiivse ja tegusa
küla just seal elavad vahvad, lahked,
positiivsed, toetavad ja ettevõtlikud inimesed. Teen ettepaneku teistel Luunja
valla küladel oma aktiivsust ja tegutsemislusti julgemalt näidata ja pakkuda
oma küla juba järgmiseks Tartumaa aasta küla nominendiks. Üleriigiline aasta
küla tiitel ei ole Tartumaale veel jõudnud
ja Luunja valla küladel on võimalus see
suur tiitel meie maakonda tuua. Lohkva
külal on kuhjaga kogemusi ja saame teid
sellel vahval ja põnevust täis teekonnal
igati aidata.
Tänan kõiki, kes on sellel pikal teel
kaasas, abiks ja toeks olnud!
Kaire Vahejõe
Lohkva küla esindaja
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Luunja punkroki rühm kokkutulekul Elvas. Foto: Tiit Hellenurm

Luunja õpilasmalev tegi valda ilusamaks
Luunja õpilasmalevas töötas 29.07–
09.08 kolmkümmend neli 13–18aastast
noort.
Selle lühikese aja jooksul jõudsime
päris palju tööd ära teha. Näiteks Luunja
alevikus garaažide uste laudise vahetus
ja Tartu-Maarja kihelkonna triibuseeliku
värvidesse maalimine, koolistaadionil
korvpalli konstruktsioonide parandamine (uued plaadid ja korvid) ning
atraktsioonide värvimine. Abiks oldi
koolis, lasteaias, Kapteni Keldris,
raamatukogus ja Lohkva Külaseltsis.
Valmiva raamatukogu ruumides kaeva-

ti välja ja puhastati vanu, mõisaaegseid
telliskive. Lohkva piirkonnas puhastati
teeääri ning puhtaks tehti mitmed bussipeatused. Mõisapargi äärde rajati ilus
lillepeenar. Suur töö oli kaasalöömine
mõisapäevade korralduses. Väiksemaid
töölõike oli veelgi.
Töö kõrvalt käisime esimest korda
malevate kokkutulekul, kus saavutasime
12 rühma seas tubli III koha. Eriti hästi läks meil köieveos (I koht), laulus ja
võrkpallis (III koht).
Täname Luunja Varahalduse Sihtasutust ja Harri Leppa, kes meid tööga

kindlustab, ja Luunja vallavalitsust ning
ENTK-d, kes malevat finantseerib.
Eriline tänu rühmajuhtidele – Tarmo
Lillo, Kaido Linde, Hanna-Roosi Karro
ja Anu Pikk ning abirühmajuhtidele –
Heli Erik, Ester Seerman, Gärry Käsi,
Kaire Vahejõe ning Kapteni Keldri pere.
Aitäh, lapsevanemad, mõistva suhtumise ja moraalse toetuse eest! Malevlased,
aitäh teile, olite ülitublid! Kohtume järgmisel suvel!

Luunja Lasteaia Midrimaa logopeed Kristel Lempu
ootab kõiki Luunja valla koolieelikute vanemaid
tasuta nõustamisele.
Täpsem info meiliaadressil kristel.lempu@gmail.com või Luunja lasteaiast.

Kadi Kalmus
Luunja õpilasmaleva juhataja
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Toimus Luunja 5. triatlon
Luunja mõisapäevade kolmandal päeval, 4. augustil toimus järjekorras juba viies triatlon – Luunja triatlon 2019.
Mõisapäevade spordipäeva alustasid Luunja mõisapargis
toimunud laste duatlonil kõige väiksemad ehk tillud,
kes pidid rattaga sõitma umbes 170 meetrit ja siis jooksma 150 meetrit. Edasi asusid võistlustulle juba suuremad lapsed, kes pidid seekord läbima joostes 250 meetrit,
sõitma rattal 450 meetrit ja uuesti jooksma 250 meetrit.
Edasi suunduti juba Luunja jõesadama juures olevasse
võistluskeskusesse, kus esmalt anti kell 13 start lastetriatlonile
(100 m ujumist, 5 km ratast ja 1,5 km jooksu) ning kell
14 startisid 350 meetri ujumisele, 12 kilomeetri rattasõidule ja 3 kilomeetri jooksule ka põhidistantsi sportlased.
Suur tänu korraldustiimile ja Luunja õpilasmaleva lastele, kes
olid väga suured abilised. Eriline tänu sponsoritele, kes üritusele õla alla panid: A. Le Coq, Eesti Lennuakadeemia, Moomoo, Stokker, KÜSK, Juhani Puukool, Regio, Kapteni Kelder,
Trambali, Luunja Jõesadam.
Ja siis ka tulemused.
Laste duatlon
7–10 a poisid:
I – Tormi Pärtel
II – Tobias Suun
III – Mikk Tasane

11–13 a tüdrukud:
I – Emily Mäesepp
II – Alina Loginova
III – Saskia Pelsa

7–10 a tüdrukud:
I – Keiti Liis Sikk
II – Karolin Karja
III – Helena Kann

11–13 a poisid:
I – Kaur Tasane
II – Kert Gregor Tagamets
III – Tauri Soeson

Laste triatlon
11–13 a poisid:
I – Arseni Loginov
II – Karl-Eric Ott
III – Siim Martin Ladva
11–13 a tüdrukud:
I – Anette Teder
II – Kristin Luts
III – Maribel Haaviste
Poisid kuni 10 a:
I – Kalmer Kiiver
II – Gustav Karl Matspalu
III – Roobert Teder
Tüdrukud kuni 10 a:
I – Karina Sakaitskaja
Põhidistants
Mehed:
I – Timmo Jaret
II – Riho Rokk
III – Martin Metspalu
Mehed 45:
I – Toomas Reinsalu
II – Sven Rohlin
III – Madis Ütt

Naised:
I – Kadri Valdre
II – Reelika Piik
III – Kairi Salu
Naised 40:
I – Kristiina Kaldre
II – Rita Kivila
III – Tiina Terasmaa
Neiud:
I – Irina Fesenko
II – Ekaterina Aleksandrova
III – Birgit Rõõm
Noormehed:
I – Kaarel Kiiver
II – Roman Nefjokin
III – Kaspar Parksepp
Võistkonnad:
I – Gränni
II – Ketspeetrid
III – Homme Jälle
Kõigile osalejatele suur tänu
ja kohtume 2020! Stardis
näeme!

Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist

Meie kõige kõvemad! Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus. https://luunjakultuur.ee/luunjatriatlon/
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KUU PILDIS

Luunja mõisapäevad algasid Tiina Ubari ja Ekke Peeter Sauteri
maalinäituse „Lemmik“ avamisega vallamajas. Näitus jääb avatuks
oktoobri lõpuni. Foto: Tiit Hellenurm
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Luunja Krants 2019 on Bella ja tema peremees on Romari
Eelmäe! Palju õnne! Foto: Tiit Hellenurm

Tüdrukud osalevad toredal kepphobuste võistlusel Luunja laadapäeval, 3. augustil.
Foto: Helgi Kiik

Auhinnatud kodusiidri “Talvenauding” degusteerimine kodukohvikute ööl. Foto: Getter Lauk

Rõõmsate lugudega esines Luunja laadapäeval, 3.augustil Väägvere külakapell.
Foto: Helgi Kiik

Matkatee viib läbi valgusküllase lõhnava männimetsa. Luunja matkajad rõõmsalt matkamas
Viljandimaal Parika Väikejärve matkarajal.
Foto: Helgi Kiik
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SEPTEMBER
07.09 Koolialguse pidu 13.00
Varaka hoovis. Info 5615 8379
08.09 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta

EELTEADE

AUGUST

22.09 Luunja matkamäng 2019

26.–30.08 Lastelaagri II vahetus
On veel paar vaba kohta
Osavõtutasu 30 eurot
Info 5648 9138

NÄITUSED

31.08 Muinastulede öö Luunja jõesadamas
Lõke, kultuuriprogramm, tantsuõhtu

Galeriis Meie Aja Kangelane on välja pandud Rasmus Linde
heategevuslik maalinäitus „Minu mäed“.
Vallamajas on avatud Tiina Ubari ja Ekke Peeter Sauteri maalinäitus „Lemmik“.
Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!

Lastemajas aidatakse seksuaalselt väärkoheldud lapsi
Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on
lapsesõbralik ja turvaline koht, kuhu
saavad pöörduda kõik, kellel on infot
lapse seksuaalse väärkohtlemise kohta
või kes seda kahtlustavad. Suvel veedavad lapsed rohkem aega õues, tegelevad
erinevate hobidega, kohtuvad vanade
ja uute tuttavatega ning reisivad ja viibivad laagrites. Seetõttu võivad nad ka
väärkohtlejaga sagedamini kokku puutuda. Et märgata last ja seda, mis temaga
toimub, läheb vaja meie kõigi valvsust
ja teadlikkust, alates lapsevanematest,
sugulastest ja õdedest-vendadest ning
lõpetades sõprade, tuttavate, kolleegide,
naabrite ja lastega töötavate spetsialistidega.
Sotsiaalkindlustusameti riikliku teenusena tegutsev lastemaja on mõeldud
kuni 18aastastele lastele. Lastemajateenuse kasutamine eeldab, et laps oskab
juba rääkida ja ennast väljendada, sest
teenuse oluline osa on lapse ärakuulamine. Lapse teenusele jõudmise aeg
sõltub juhtumi kriitilisusest, näiteks kas
juhtum on seotud kriminaalmenetlusega
või kui laps on haiglaravil. Seksuaalselt
väärkoheldud lapsel ja tema pereliikmel
on ohvriabi seaduse alusel alati õigus
saada nõustamist ja psühholoogilist abi.
Kui kriminaalmenetlust ei alustata, ent
lastemaja kahtlustab jätkuvalt seksuaalset väärkohtlemist, lubab ohvriabi seadus anda lapsele 60 päeva vältel psühholoogilist abi.
Islandil on lastemaja (Barnahus)
mudelit kasutatud seksuaalselt väärko-

heldud lastega töötamiseks juba 1998.
aastast. See mudel on eeskuju Eestile
ja paljudele Euroopa riikidele. Eestis
avati esimene lastemaja pilootprojektina 2017. aastal. Tollal testisime mudeli
sobivust, hindasime selle rakendamise
takistusi ja tugevusi ning veendusime,
et lastemajasid on Eestisse väga vaja. Nii
saavad kahtlased juhtumid peidust välja tulla ja meil õnnestub jõuda suurema
hulga väärkoheldud lasteni. 2018. aasta
septembris avati lastemaja ka Tartus.
Eesti kahte lastemajja jõudis mullu
kokku 245 juhtumit. Lastemajja jõuab
ka juhtumeid, kus seksuaalset väärkohtlemist ega kohatut seksuaalkäitumist
ei olegi olnud. On loomulik ja hea, et
lapsevanemad või spetsialistid muretsevad lapse kummalise käitumise või
ärevust tekitavate märkide pärast. Tihti
selgubki, et tegu on küll abivajava (koolikiusamine, perevägivald, hooldusõiguse
jagamine jne), aga mitte seksuaalselt
väärkoheldud lapsega.

Võrgustikutöö ja
lapsesõbralikkus
Lastemajja jõudnud juhtumite puhul
on esmatähtis erialadevaheline efektiivne võrgustikutöö ning lapse vajaduste,
õiguste ja turvalisusega arvestamine.
Seepärast tegeldakse lastemajas lapsega
ühe katuse all. Koostööd teevad lastekaitsetöötajad, politseinikud, prokurör,
psühholoogid ja paljud teised, kes hindavad lapse tervislikku olukorda ja pa-

kuvad vajalikku abi. Juhtumiga seotud
spetsialistid tulevad lastemajja kohale,
et laps ei peaks erinevate asutuste vahel
liikuma. Alates veebruarist töötab kahes
lastemajas kokku viis spetsialisti. Nemad koordineerivad lastemajja jõudnud
juhtumeid, kuulavad lapsi ära ning teevad teavitus- ja ennetustööd.
Lastemaja atmosfäär on soe ja
hubane ning lastele on olemas eakohased mänguasjad, raamatud, kunstitarbed
jne. Lastemaja hoolivad töötajad säilitavad rahu ja positiivsuse ka rasketes
olukordades. See loob turvatunde, mida
ongi keerulisel ajal kõige rohkem vaja.
Kuna lapsed tunnevad end lastemajas
koduselt ja turvaliselt, soovivad nad sageli jääda keskusesse kauemaks kui vaja,
et siin mängida ja mõnusalt aega veeta.
Ka lapsed ise on öelnud, et lastemajas
on nii hea olla. Lastemaja töötajatele
tähendab lapse või tema lähedase hea
sõna teenuse kohta väga palju. Sama
oluline on koostööpartnerite usaldus ja
tunnustus.
Lasteabitelefon 116111 on tasuta, helistajale anonüümne ning töötab 24/7.
Telefonile võib teatada abivajavast
lapsest, küsida nõu ja saada abi erinevate
lastega seotud teemade puhul.
Merit Korbe
sotsiaalkindlustusameti
Põhja lastemaja peaspetsialist
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
MERKO BIRNBAUM

21.06.2019

LISETTE LEPASTE

14.07.2019

MATTIAS LÄTT

15.07.2019

RASMUS JASPER ORAS

21.07.2019

JESPER TORIM

02.08.2019

LIISA JÜRGENSON

07.08.2019

KORSTNAD,
AHJUD, TRUUBID,
PLIIDID KORDA!
Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkijal
vajadusel oma redel kaasas.

Killustik,
kruus,
liiv ja
muld veoga.
Tel 527 1324

Tel. 51916605

Käes on aeg kutsuda
KORSTNAPÜHKIJA!

Kopp-laaduri tööd.
Tel 5817 2269
Kaeve ja laadimistööd.
Septikute paigaldus.
Ehitusplatside koristus.

Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise akti.
Kohalesõit
Luunja vallas TASUTA!

Tel 5566 3503

Kontakt 53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Mälestame jäädavalt lahkunut ja tunneme kaasa omastele

OLIMPIADA JUNKINA
06.08.1931–22.07.2019
LEMBIT PEIKER
14.12.1928–25.07.2019

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

KALLI VIISIMAA
23.07.1936–27.07.2019
MARIA UDRAS
07.05.1939–31.07.2019
SÄDE RAUDPUU
14.02.1940–08.08.2019
Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Katrin Madisson
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus
Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

