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Vallavanema sõnum

Koostöös maanteeametiga oleme paigaldanud kiirust piiravad
märgid ka Ulvi- Põlula vahelisele riigitee lõigule, maandades
seal riske ning sooviga tagada ohutumat liikumist jalakäijatele.
Samas oleme lubanud ka bussitranspordi taastamise ilmade
halvenemise korral.
Ebapopulaarsed otsused tekitavad alati meelepaha ja meie
valda on sellel sügisel nimetatud kõige lapsevaenulikumaks
vallaks Lääne-Virumaal ning samas küsitud, kas me üldse
midagi laste ja noorte heaks teinud oleme?
Veel selle aasta numbri sees peaks avatama remonditud Ulvi
mõis, kus on ette nähtud peale kõige muu ka uued ruumid
noortekeskusele. Noortele on mõeldud „jõusaali“ ruumid teisel
korrusel. Positiivne rahastamisotsus on olemas projektile, mille
tulemusena kerkib Ulvi laste- ja noorte mängu ning
virgestusala, kus peaksid saama rakendust alates lasteaia
kasvandikest kuni teismeikka jõudnud noorteni. MTÜ
Rägavere Valla Noorus on kirjutanud projekti, mille tulemusel
saadi pildi- ja helitehnikat uue noortetoa tarvis. Samal MTÜ-l
on plaanis uus projekt korvpalliplatsi rajamiseks Ulvi. Talvel
jätkame valla noortele suusavarustuse tasuta laenutamist
Mõedakul. Oleme toetanud materiaalselt ja rahaliselt meie
noori jalgpallureid, kes sellel suvel rahvaliigas mängisid ja
bowlingu noori mängijaid, kes on valda juba kahel hooajal
maakonna firmaliigas esindanud. Oleme valmis toetama noori,
kes sooviksid sügis-talvisel hooajal pallimänge naabervalla
võimlas mängida. Siin ootame aga initsiatiivi noorte endi poolt.
Meie lubadus on transpordi ja ruumide kasutamises kokku
leppida. Ideid ja plaane on teisigi ning ennekõike tahan öelda,
et laste ja noorte eest hoolitsemine ei tähenda ainult toetuste
maksmist.
Ulvi mõisa valmimine annab meile kõigile palju uusi võimalusi
vaba aja veetmiseks ja ürituste korraldamiseks. Õige pea
planeerime koos vallarahvaga ühist koosolekut, kus muu hulgas
saame anda vallapoolse ülevaate tehtust ja rääkida ka tuleviku
plaanidest. Siinkohal on üleskutse vallarahvale: rääkige
aktiivselt kaasa, avaldage arvamust ja otsime koos lahendusi
oma koduvalla arendamisel.

Aasta on olnud rahalises osas pingeline ja vähemalt korra on
tulnud teha meie valla eelarves muudatusi ning kindlasti tuleb
neid teha sellel aastal veel. Meid on üllatatud mitmete rahaliste
väljaminekutega, mida eelarvet tehes ette näha ei osatud. Ma ei
räägi ainult lume lükkamise kuludest vaid ka puhta vee ja
kanalisatsiooni puudutavate seadmete remondist ning osalisest
välja
vahetamisest,
projektidele
omafinantseeringute
leidmisest,varaliste tehingute luhtumisest, mis veel aasta
alguses nii kindlad tundusid. Tuli leida rahalisi vahendeid
sellise koolitöö jätkumiseks, milline meil siiani oli ja ka on.
Volikogu eelarve-komisjonil ja vallavalitsusel on olnud vajadus
leida puuduvad summad ja see töö pole sugugi kerge olnud.
Kannatama on pidanud kõik valdkonnad, kaasarvatud
vallavalitsus ja volikogu.
Septembris räägitakse Eestis lastest ja noortest enam kui
tavaliselt ning erand pole ka Rägavere vald. Käesolev
september on täitnud taas koolimajad ja ka lasteaiad on läinud
suvisest puhkegraafikust üle hommikupoolsete õppetundidega
sisustatud päevadele.
Põlula koolis alustas õppeaastat koos kooliperega uus direktorHeili Eiche.
Palju nurinat tuli vallakodanike poolt seoses koolitoetuste
maksmisega. Meie vallas makstav toetuse viis, kus kõigil põhija gümnaasiumi osas käivatel lastel on võimalus kooliaasta
alguses toetust saada, on maakonnas ainuke. Sellel aastal
makstava toetuse suurus ühele lapsele oli 10 eurot Koolitoetust
jagati avalduste alusel ning kõik, kel tahtmist avaldus valda
tuua, toetust ka said. Eks nii nagu igal pool, on inimeste
majanduslik seis erinev. Oli neid peresid, kellele jagatav
summa (10 eurot) väga vajalik tundus, aga samas tuli kuulata
arvamusi, kus nimetati makstavat toetust
inimeste
mõnitamiseks. Paraku julgen täna öelda, et prognooside
kohaselt järgmisel aastal me sellist koolitoetust maksma ei
hakka. Täna oleme kaalunud sarnase rahasumma kandmist
Põlula koolile ja see tähendaks seda, et Põlula koolis käivatel
lastel tuleb endal ainult koolikott muretseda. Täpsemalt saame Soovin kogu vallarahvale kaunist ja töörohket sügist, sest
talveks on vaja panipaikade riiulid ning salved täis saada.
sellest rääkida järgmisel kevadel.
Pahameelt on tekitanud ka osadel Ulvis elavatel lastevanematel
ka vallavalitsuse otsus, et vähemalt septembris ei garanteerita Mati Ulm, Rägavere vallavanem
keskuses elavate laste transporti Põlula kooli. Täna on olemas
turvaline koolitee, mille pikkus veidi üle pooleteist kilomeetri.
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VALITSUS
28.07.2011.
















sotsiaalkomisjoni
koosoleku
nr.
21
ettepanekute kinnitamine: toimetulekutoetus
summas 738,25 EUR , valla eelarvest 20.44;
vald soaleb V. Kivioja kohamaksumuse
tasumisel 31.12.2011.
hoolduslepingu nr. 94 lõpetamine ;
arengutoetuse maksmine valla eelarvest:
toetati MTÜ Viru-Kabala Küla Seltsi summas
200.- Eur.; mittetoetada projekti „ 1957-1961
Nõmmise kooli kokkutulek“
veeprogrammist toetuse saajate nimekirja
kinnitamine : A. Krõlov, M. Kollamaa, R.
Rebane, R. Ivanov, L. Malva,
Põlula kooli direktori ametikoha konkurss:
kinnitati võitjaks Heili Eich;
Kasutusloa väljastamine Jaotusvõrk OÜ´le
alajaamale , maa- jaõhuliinidele Lillemäe
kinnistul;
Avaliku ürituse korraldamise loa väljastamineRakvere
orienteerumisklubilemeistrivõistlused
(Põlula
metskond)
vallapiires,
Hoolduslepingu lõpetamine,
Väljastati kasutusluba valla Ulvi elamute
kanalisatsiooni II etapile;
Toetati L-Virumaa Pensionäride Ühingut
summas 22.- eur;

30.08.2011.









sotsiaalkomisjoni
koosoleku
nr.
22
ettepanekute kinnitamine: toimetulekutoetus
summas 782.92 EUR, kinnitati hooldusleping
sügava puudegaisikule ja määrati hooldja tasu
summas 25.56,
sotsiaaltoetuse ümbermääramine;
hoolduslepingu nr. 133, 134, 135 kinnitamine
ehitusloa
väljastamine
spordibaasi
renoveerimiseks,
maksti arenguteotust valla eelarvest MTÜ
Külaselts Kai´le summas 159.78 Kantküla
küla 770 aastapäeva kaasfinantseerimiseks;
avaliku ürituse korraldamise loa väljastamine :
„ Risttuules“ filmimine Viru-Kabala jaamas
02.-06.09.

VOLIKOGU
17.08.2011.


Volituste andmine

Väljasõit Toolsele
Suvi on kohe-kohe lõppemas. Toredaks meenutuseks
möödunust jääb päev kui kamp krutskeid täis
poisse minu kabineti uksest sisse astus ning ühise
jutuajamise, mõtete ja ideede väljapakkumisest sai
alguse põnev ettevõtmine. Kõik lapsed ei saa minna
lastelaagrisse ja mõned seda ei soovigi...Mõnede
poiste unistuseks on ja oli hoopis külastada Toolse
linnust ja sealset „mereröövlilaeva“ Härra Ants
Leemets Virumaa Muuseumide juhina, võttis poiste
unistuse oma südameasjaks ja 29. juulil sai väljasõit
teoks.
Toolsel
saime
väga
põhjaliku
ülevaate
linnusest,selle ajaloost, sealsetest elanikest ja veel nii
mõndagi põnevat teada, näiteks , et Toolse linnusest
viis kunagi salakäik Rakvere Vallimäele. Teadmiste
omandamisele järgnes teadmiste kinnitamine läbi
aardejahi mängu. Ennem muidugi kordasime üle
ilmakaared, tegime tasakaalu- ja jõuharjutusi.
Korraks tekkis isegi kahtlus, et kas mitte mängu
organiseerija härra Uno Trumm on ikka päris
tavaline inimene, äkki on tegemist päris ehtsa
mereröövliga. Aga lõpp hea kõik hea.Pärast sellist
rassimist maitsesid Rakvere Lihakombinaadi lahke
pere poolt kaasa antud pihvid ja grilltooted eriliselt
hästi. Aitäh maitsva kõhutäie eest!
Edasine tee viis süngete pilvede vahelt mööda
rannajoont kuni laagripaigani, kus kokkupanemistkokkuklopsimist ootas hunnik puupulke. Nimelt oli
plaanis valmistada mõned tuulelohed. Muide
haamriga naelte toksimine on ainult pealtnäha lihtne
tegevus, aga kuna ilmataat oli meie vastu
armuline,siis õnnestus meie tegevus ka enam vähem
lõpule viia.Tuulelohede kaunistamine ja sellele saba
valmistamine jäi paraku küll kodutööks.
Aitäh Teile ürituse toetajad. Aitäh poisid, Teiega
koos oli vahva!!
Head kooliteed!
Pille Ilves
sotsiaaltöötaja
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Esimene koolipäev
Nüüd sai lõpuks suvi läbi
ja taas algab koolitee!
Õppimine, õppimineah kui kallis meile see!

Nii algas esimene koolipäev, tarkusepäev Põlula Koolis.
Koolisaali oli kogunenud kogu koolipere, ka Ulvi lasteaia
kõige väiksemad olid koolimajja tulnud ning tundus, et neile
siin väga meeldis. Kõik kõige pisemad istusid terve pika
aktuse vaikselt pingi peal ja kuulasid, mida ei saa aga meie
suuremate noormeeste kohta öelda, kes ikka püüdsid omalt
poolt kõnedele ja lauludele midagi sekka öelda.
Esimesel koolipäeval sai kool rikkamaks viie esimese klassi
õpilase võrra, kes uhkusega võtsid kooli direktorilt Heili
Eichelt, kellel oli samuti siin koolis esimene koolipäev,
vastu oma esimese aabitsa. Esimene allkirigi tuli
„palgalehele“ anda, sest vallamaja poolt oli lastele väike
ümbrik koolitoetusega. Edasi jätkus suure tarkusetordi
söömine, mille olid kokatädid valmistanud ja tordil ilutses
suur kuke pilt.
Tarkuseampsud kõhus jätkus juba esimene tund, kus pisut
reegleid ja kodukorda meelde tuletati. Ikka hoolsalt õppida,
lugupidavalt käituda nii õpetajate, koolitöötajate kui
kaasõpilastega. Niisama lihtne ongi see tubli koolilapse elu!
Põlula Koolis alustasid sellel õppeaastal kooliteed: Ketly
Kollamaa, Anete Jõgiste, Ave-Triin Algo, Georg Lukk, Reio
Rehe ja õpetaja Janne Türkel
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VI RäSo mängud
Juba kuuendad RäSo mängud peeti kahe valla piiril
Uljaste külas 23. 07. 2011 aastal. Mängude
päevakava oli sellel korral pisut lühem, aga see-eest
pingelisem ja lõpuks hakkas ajastki puudu tulema.
Ilm oli kuni keskööni imeilus, aga siis kui tants
ansambli „Napsitrallid“ saatel oli hoo sisse saanud,
hakkas vihma sadama. See väike vihm ei seganud
aga kedagi ja kõigi ühine arvamus oli, et mängud
läksid hästi korda.
Päeval algas kõik väikese rongkäiguga, kus Sonda
valla rahvas alustas rongkäiku Sonda poolt ja
Rägavere rahvas oma valla maade poolt. Kui kahe
valla rahvas kokku sai liiguti hurraa-hõisete saatel
Uljaste linnamäele, kus heisati lipud ja üritus avati.
Edasi jätkusid juba jõukatsumised. Alustasid lapsed
oma traditsioonilise ümber Linnamäe jooksuga.
Parimateks olid seekord väiksematest alates: Ragnar,
Mia, Helena, Raul Sonda vallast, Lauri, Anni ja
Mihkel Rägavere vallast. Kui punktid kokku loeti,
võitsid Sonda lapsed seekord ülekaalukalt 32-22.
Lastele olid veel peale jooksuvõistluste kohale
toodud kaks batuuti, kus sai päev läbi hüpata.
Lasteprogrammiga, mis hõlmas lõbusaid võistlusi,
rõõmustas lapsi veel Tiia Paist, kes oli ka päevajuht.
Silmailu tõid seekord Sonda ja Rägavere valla
tantsijad.
Edasi läksid võistlused aina pingelisemaks. Võrkpall
oli juba tõeline spordipidu, kus mõlema võistkonna
„fännid“ häälekalt kaasa elasid. Võidupunkt siit
Rägaverele. Tõeliseks jõukatsumuseks kujunes
muidugi köievedu, kus võitjad noorte hulgas olid
Rägaverest ja meeste võistlusklassis Sonda
võistkond.

Uuring, mis tahab muuta maailma
Aune Valk
Augustis algab kõige laiaulatuslikum täiskasvanute
oskusi mõõtev uuring, mis maailmas seni tehtud.
Eesti jaoks on see uuring esmakordne ja samas ka
suurim isikuuuring, mis Statistikaamet on läbi
viinud. TEAN ja OSKAN uurib 25 riigis, kuidas 1665 aastaste inimeste haridus, töökogemus ja
tehnoloogiakasutus mõjutavad nende elu, kui head
on inimeste oskused ning kuidas oskuste taset hoida
ja tõsta. Eestis saavad kaheksa kuu jooksul kutse
uuringus osalemiseks 13000 inimest. Rägavere
vallas on osalejaid 12.

Eriti osavõturohkeks kujunes naiste jõukatsumine,
kus oli osavõtjaid koguni 16. Kõige „vägevama“
tulemuse saavutas pudelitehoidmises Erika Teffo
Sonda vallast, Rägavere valla tugevaimaks naiseks
võistles ennast Maarika Koppel. Kahjuks jäi
ajapuudusel pidamata meeste võistlus.
VIP ide hulgas osutusid osavamaks Rägavere
võistlejad Evi Torm, Mati Ulm, Virgo Koppel. Siit
võidupunkt ka Rägaverele.
Kõige rohkem oodati muidugi õllemeistrite võistlust,
mis kujunes ka kõige põnevamaks, sest kogu
toodetud märjuke toodi välja kõigile mekkimiseks.
Seekord sai õllemeistri tiitli endale Risto Kollamaa
Rägavere vallast, kelle õlletegu oli enamiku
žüriiliikmete ja pealtvaatajate lemmikuks.
Kui lõpuks punktid kokku loeti, osutus võtjaks
Rägavere vald ja võitjakarikas jääb kaheks aastaks
Rägavere vallamajja hoiule. Kohtumiseni kahe aasta
pärast Uljastel.

vaid ka see, et varem pole täiskasvanute oskusi
arvuti abil uuritud. Kaasaegsed igapäevaelus ette
tulevad ülesanded, mis nõuavad probleemide
lahendamist internetis, teevad uuringus osalemise ka
vastajale põnevaks. Ülesanneteks on nt raamatu
otsing elektroonsest kataloogist, vajaliku info
leidmine spordivõistluse kohta, koosolekuaja
broneerimine, hindade võrdlemine jne. Kui vastaja
pole varem arvutit kasutanud või tunneb ennast
seejuures ebakindlalt, siis saab ülesandeid lahendada
paberil. Küsimustele saab vastata nii eesti kui vene
keeles.

Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel viidi läbi sama uuringu
Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee eriliseks mitte prooviküsitlus, mis näitas, et oskuste mõõtmine
ainult tema suurus: osalevate riikide ja inimeste arv, annab haridustaseme kõrval olulist lisateavet
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ennustamaks erinevaid majanduslikke ja sotsiaalseid
erinevusi nii riigisiseselt kui riikide vahel. Näiteks
on riigiti erinev see, kuivõrd väärtustatakse palga
maksmisel oskusi, kuivõrd haridust. Ja kuigi muude
teguritega võrreldes (vanemate sotsiaal-majanduslik
staatus, vanus, koolitused) ennustavad koolis käidud
aastad oskuste taset kõige paremini, väheneb see
seos vanuse kasvades nullilähedaseks. Vanemate
inimeste puhul sõltuvad nende oskused ilmselgelt
enam tehtud tööst ja muust elukogemusest ning
koolitustest. Need on vaid mõned näited vastustest,
mida
antud
uuring
võimaldab
anda.
Mitterepresentatiivsete valimite ja katsetamisjärgus
uurimisvahendite tõttu ei saa prooviküsitluse
tulemuste põhjal teha usaldusväärseid järeldusi.
Tuleb oodata lõplikke tulemusi, mis valmivad 2
aasta pärast.
Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele antud uuring vastata
võimaldab on sadu, on neist kõige põletavam
kindlasti, mis „koha“ me riikidevahelises võrdluses
saame - kui targad me siis ikkagi oleme. Kuna meil
on head PISA tulemused, üsna kõrge keskmine
haridustase võrreldes paljude riikidega ning
viimastel aastatel on kasvanud ka osalus
täiskasvanute koolituses, siis võiks ju loota häid
tulemusi ka selles uuringus. Samas on meil kõrge
töötus ja paljud inimesed töötavad ametikohtadel,
milles nad ei saa oma omandatud haridust kasutada
– see aga tähendab, et omandatud oskused käivad
alla. Seega on meie „kohta“ väga raske ennustada.
Olulisem siiski kui pingerida, on antud uuringu
puhul õppetunnid selle kohta, kuidas oskusi
arendada, kellele ja milliseid koolitusi pakkuda,
kuidas haridussüsteemi efektiivsemaks muuta.

Praktiline
Eestis on oma valmisolekut uuringutulemusi
poliitikakujundamises arvestada näidanud 3 uuringu
nõukokku kuuluvat ministeeriumi: haridus- ja
teadusministeerium,
sotsiaalministeerium
ning
majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, lisaks
riigikantselei,
täiskasvanute
koolitajate
assotsiatsioon Andras, Kutsekoda jt. Seega
panustavad kõik vastajad veidi ka sellesse, et muuta
meie laste haridus, meie kõigi koolitusvõimalused ja
laiemalt meie riigi tulevik veidi paremaks.
13000
On liiga kallis ja ajamahukas küsitleda kõiki Eesti
täiskasvanuid. Seetõttu kasutame me statistilisi
meetodeid, et valida välja esinduslik juhuvalim.
Sellises valimis esindab iga inimene ligi sadat
endasarnast. Kuid ainult inimesed, kes on sattunud
valimisse, võivad uuringus osaleda. Seetõttu ei saa
valimisse sattunud inimesi asendada. Kõigile
vastajatele saadetakse koju kiri palvega osaleda. On
väga oluline, et kõik kirja saajad leiaksid aega
küsimustele vastata. Vastajatele on ette nähtud ka
kingitus.
TEAN ja OSKAN rahvusvaheline nimi on PIAAC
(Programme for the International Assessment of
Adult Competences) ning see on osa OECD oskuste
strateegiast. Eestis viib uuringut läbi Haridus- ja
Teadusministeerium koostöös Statistikaametiga,
seda finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik
programmi PIAAC - Eesti raames.

Rägavere vallas
viib/viivad uuringut läbi
Statistikaameti
küsitleja/küsitlejad:
Elisen Karro
Sirje Müürsep
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Metsalilled
Tantsimise kohta on keegi tarkpea arvanud, et hea laps
kes hästi tantsib, parem veel kui paigal püsib. Selles
kontekstis pole Ulvi klubi Metsalilledel küll millegagi
kiidelda – hooaeg oli tegus ja tulemuslik, paigalpüsimisest
polnud märkigi. Iga teisipäev tõi naised kokku Põlula
kooli, kus meile sel hooajal katust ja saali pakuti. Ja seal
see siis toimus – ikka piitsa (1,2,3,2,2,3, selg sirgu, ära
vaata maha, ära kiirusta, ära lohista jalgu, hüppa polkat) ja
präänikuga (tubli, tuligi välja, peaaegu nagu päris, teeme
üks kord veel). Vahel tekkis ka vajadus teibirulli järele,
aga see jäi seekord rohkem lubaduseks. Öeldakse, et
kuidas töö nõnda palk. Tantsija parimaks palgaks on
publiku aplaus ja kiidusõnad. Püüdsime jõudumööda anda
oma panuse kõigi vallaürituste ilmestamiseks, olgu selleks
siis Vabariigi astapäeva kontsert või mõni muu kohalik
esinemine.
Loomulikult käis töö ka suurema eesmärgi nimel, mille
tulemuseks oli osalemine I Naiste Tantsupeol Jõgeval.
Siinkohal peab nentima, et kui laulusalm ütleb, et eestlane
olla on uhke ja hää, siis eesti naine olla on samuti uhke ja
hää. Lisaks esmasele valikpäevitusele saime ka tubli
annuse teadmist, et naised on liikumapanev jõud nii
tantsumurul kui ka elus üldse. Seada teadmist aitasid
kinnitada nii oskuslikult seatud Ü.Feršeli „Kodu“ ja
„Kannelnaine“
kui
ka
bravuurikas
K.Karjatse

„Naistepäev“, mis kulmineerus pealavastaja Ü.Luhi
„Palves“, et looja hoiaks Maarjamaad.
Veel suutsime sel hooajal pakkuda oma kohalolekuga
rõõmu nii Kantküla rahvale, osaleda Põlula päeval,
jaaniõhtutel Miilas, Ulvis ning Lasilas. Aitäh kiidusõnade
eest tantsijate aadressil.
Oleme õnnelikud, et meie
tegemisi on alati toetanud Rägavere Vallavalitsus ja
kohalikud kultuurihuvilised.
Tundsime tõelist heameelt, et üle-Eestilise aktsiooniga
TeateTants, milles meie rühma läbida oli kahe
kilomeetrine teelõik Kabala ja Sonda vahel, ühines
saatjatena-pealtvaatajatena-kaasaelajatena nii palju sõpru
ja tuttavaid. Kui alguses tundusid naiste arvates vahemaad
küllaltki pikkadena, siis tänu teie toetusele tee sõna
otseses mõttes lendas käes.
Juhendajana tänan kõiki tantsunaisi ja nende peresid
mõistva suhtumise ja toetuse eest. Olete fantastilised,
olen teie üle uhke ja valimis alustama uut hooaega.
Kohtumiseni oktoobrikuu esimesel teisipäeval.
Rägavere valla parima naisrühma juhendaja
Sirje Rebane

Konkurss „Maamehe ramm ja vägi”
Maamees ei ole siidikäpp, vaid töötegija, see õige maa
sool.
Eesti maanaiste ja nende töö tunnustamiseks kuulutas
Eesti Põllumajandusmuuseum 2008. aastal välja konkursi
„Maanaine ajas ja ruumis“. Lisaks mälestustele saadeti
muuseumile hulgaliselt vanu huvipakkuvaid fotosid,
dokumente ja esemeid. Saabunud materjali põhjal valiti
2009. aastal Aasta Maanaine, kelleks sai Harjumaal elav
pereema Evely Lepik. Maakultuuri kandjana kuulutati
välja
kogenud
õlgehistöömeister
Aime
Lang.
Maakultuuri talletajana märgiti ära Audru muuseumi
asutaja ja juhataja Helgi Roots ning maakultuuri hoidjaks

ja tutvustajaks nimetati Vilhelmine Tuvi.
Eestimaa tublide maainimeste tegemiste ja saavutuste
väärtustamise jätkamiseks kuulutas muuseum 2010. aasta
algul välja uue konkursi „Maamehe ramm ja vägi“.
Konkursil osalemiseks ootame materjale maal elavate või
elanud, nii noorte kui juba taadiikka jõudnud maameeste
elust ja tööst. Olgu selleks oma kätega rajatud talu,
nutikad lahendused ja huvitavad leiutised maatöö
lihtsustamiseks,
uudse
tehnoloogia
rakendamine
maaviljeluses või omanäolised sepis- ja puutööd – kõik
maameeste eluga seotud teemad on teretulnud. Materjali
võib esitada nii reaalsete näidiste, fotode, videolõikude
kui makettide või kavanditena. Samuti ootame
olmeesemeid, dokumente ning mälestusi ja eluolu
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kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks aitab teid
küsimustik, mille leiate ka muuseumi kodulehelt
www.epm.ee. Küsimustiku järgimine ei ole kohustuslik.
Kogutud
materjal
säilitatakse
Eesti
Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse novembris 2011
avatava näituse „Maamehe ramm ja vägi” koostamisel.
Soovi korral tagastatakse laekunud materjal omanikule
pärast konkursi lõppu.
Konkursi lõpetame pidulikult 2011. aasta muuseumi

Konkurss „Maamehe ramm ja vägi“
Küsimustik
Nimi

isadepäeva üritusel 12. novembril.
Võistlustööd palume saata või tuua kuni 2011. aasta 30.
septembrini või hiljemalt 15. oktoobrini Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi 4, Ülenurme
61714, Tartu maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma nime, sünniaasta ja
kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta tel 738 3819 või
e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.

Töö ja puhkus
Kui palju kulus aega tööle ja puhkusele ühe päeva lõikes?
Kuidas oli erinevate tööde tegemine jaotunud peremehe,
perenaise ja laste vahel? Kuidas tööjaotus muutus teie elu

Sünniaasta ja -koht

vältel? Kuidas üksteist abistati?
Kelle käes oli peres rahakott? Kas töö kõrvalt jäi aega

Haridus

iseenda jaoks? Kui, siis millega tegeleti, mis olid

Mis kooli lõpetanud?

huvialad?Sõjavägi, osalus sõjas, sõjakommissariaat

Kas on põllumajandusharidus? Milline?

Mehed-eeskujud Mehed-asjaajajad Mehed-juhid Mees on
tööl. „Haltuura”

Abielu ja lapsed
Kas on abielus? Mis aastast? Kui palju lapsi, vanus?

Valikuvõimalused
Kas oli võimalik valida, kuhu minna õppima, elama või
tööle? Kas maale või linna? Mis elukutse valida?
Milles need võimalused seisnesid? Milline on olnud
ilusaim/raskeim aeg elus? Miks? Kui vanalt või milliste
sündmustega seoses loeti mees täisealiseks, vanaks,
vanapoisiks? Kas olete rahul oma eluga, mida kahetsete?
Kuidas on poliitilised võimuvahetused mõjutanud
maaelu? Kuidas on seeläbi muutunud igapäevased tööd ja
tegemised? Milline ajaperiood on olnud kõige raskem/
kergem?

Majapidamine
Millised uued seadmed jm tarvikud muutsid elu maal ja
kuidas? Milliseid nippe või masinaid leiutati ise töö
hõlbustamiseks? Palun kirjeldage neid, võimalusel lisage
selgitavaid jooniseid või fotosid.

Mehelikkus: millised ametid, millised kodused tööd, mis
meestele rohkem lubatud kui naistele (suitsetamine,
joobnud olek, suguline vahekord, millised kohustused
tulenevalt mees olemisest (mees maksab arved)
Mittemehelikkus: milliseid töid mehed ei tee, milliseid
riideid ei kanna, mees ja lilled
Patrirhaat: mees kui nime edasiviija, mees pärijana
Kuidas oli korraldatud pärimine (kinnisvara, vallasvara,
raha)? Millest lähtuti kinnisvara pärandamisel? Kuidas
suhtuti peres tulevasse pärijasse, kui ta varakult ära
määrati? Oli tal erikohustusi või esitati talle erilisi
lootusi?
Kes oli teie peres tähtsamate asjade põhiline otsustaja?
Miks? Kas sellel pinnal tekkis ka tülisid ja arusaamatusi?
Miks ja milliseid? Kelle käes oli "rahakott"?
Kes ja kuidas määras pereliikmete õigusi ning kohustusi?
Palun kirjeldage neid lähemalt.
Kellel oli teie peres kõige suurem autoriteet, kellest peeti
kõige enam lugu? Miks? Milles see väljendus (näiteks
kõnetamises, saunas käimise järjekorras, kohas söögilaua
ääres jne)?
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Olgu sõnad lihtsad ja soojad,
sulle tänase õnne toojad.
Olgu sul alati tugevat närvi,
silmade soojust ja rõõmude värvi.
Südamel jõudu ja mõtetel lendu,
eluteel astudes hoogu ja indu!
ÕNNITLEME!
September
Maire Aava
Jaan Lipsmäe
Valentina Saar
Helgi Rebane
Linda Lillepea
Olga Ollep

50
55
70
83
84
100

Oktoober
Endel Abroi
Viktor Smirnov
Juta Messer
Leo Minin
Leida Maurus
Agnes Soone

60
60
70
81
92
93

Ulvi klubi teated!
Isetegevusringid alustavad oma 2011-2012.a. uut hooaega!
Ootame oma kollektiividesse uusi ja hakkajaid liikmeid.
Rahvatantsurühm `` Metsalilled`` saavad kokku 4.okt.
2011.a. kell 18.00 Põlula kooli saalis.
Tantsurühm `` Rukkilill`` saab kokku 5. okt. 2011.a. kell
8.45 Ulvi parkimisplatsil, et sõita Miila küla Seltsimajja.
Segakoor `` Ulvi`` saab kokku 10.okt. 2011.a. kell 18.00
Ulvi raamatukogus.
Naiskoor `` Kanarbik `` saab kokku oktoobri kuus Ulvi
raamatukogus. Kuupäeva täpsustab teile koorijuht.
Soovin kõikidele praegustele ja tulevastele klubi
isetegevusringidele töökat ja lõbusta uut hooaega, mis on
täis ühiseid proove ja pidusid kohe-kohe valmivas uues ja
lõbusas kultuurimajas.
Sügisel oktoobrikuul
jahedalt nüüd puhub tuul,
lehed värviliseks maalib
ilma poriseks on määrind,
õunad puudel lahedad
süües üsna mahedad,
vihmapiiski põsele laskub
nii see sügis meile astub.
23. september sügise algus.
Ilusat kuldset sügist Teile kõigile Ulvi klubi poolt!
Õnnitleme väikseid ilmakodanike!

Pea astumas teel, kaks jalga nii väikest
kaks tillukest kätt pea püüdmas on päikest.
Jääb emale, isale mure ja lootus
ja rõõm, mis mured kustutab sootuks.
Emma Kask
Brita-Mirell Tiinast
Emili Anga
Johanna Valter

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik
võimalike
plastjäätmeid ( kiled,
kastid jne).
Suuremate koguste
puhul tuleme
ise järgi.
Tel.: 59 18 49 49
vetsek@hot.ee

21.06.2011. Männikvälja külas
17.07.2011. Ulvi külas
30.07.2011. Viru-Kabala külas
26.07.2011. Nõmmise külas

Kuidas küll
süttivad kustuvad tähed
õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu
lähed liuglevas
pimedas...
Hilja-Marie Lepik

26.07.2011.
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