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Aasta on vahetunud
Kätte on jõudnud aasta 2006.
Loodetavasti on see meile kõigile parem kui eelmine.
Aastavahetusest jäi linlastele
kindlasti meelde aastavahetuse ilutulestik, mis oli sel aastal tänu ettevõtjate toetusele tunduvalt võimsam.
Ilutulestiku korraldaja oli Viljandist Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ, kellega
linnal on olnud pikaajaline koostöö.
Ilutulestiku maksumus oli kokku 8960
krooni, millest linn kandis 4000 ning
ettevõtjad ülejäänud 4960 krooni.
Linnavalitsuses on vana aasta
lõpp ja uue algus olnud hästi töised:
koostatud on linna arengukava aastateks 2006-2017 ning volikogule
on esitatud menetlemiseks ka linna
2006. aasta eelarve.
Arengukava eelnõu oli volikogus
arutusel detsembrikuus ning jaanuaris toimub selle avalikustamine. Arengukava on tutvumiseks välja pandud
linna raamatukogus, linnavalitsuses
ning linna kodulehel http://vov.matti.
ee/vohmalv/ . Lisaks toimub arengukava eelnõu tutvustamine huvilistele

7. veebruaril kell 18.00 Võhma Kultuurikeskuse saalis.
Eelarve on samuti läbinud volikogus esimese lugemise ning tänaseks
on sellele tehtud ka seitse parandusettepanekut, mis arutatakse läbi 26.
jaanuari volikogu istungil. Eelarve kogumaht on 17,28 milj krooni.
Tulud
• Toetused (eraldised hariduskuludeks, tasandusfond, eraldised haridusinvesteeringuteks jne) – 9,48
milj (55% eelarve mahust)
• Maksud (füüsilise isiku tulumaks,
maamaks) - 5,56 milj (32%)
• Kaupade ja teenuste müük – 1,98
milj (11%)
Kulud
• Hariduskulud (gümnaasium ja
lasteaed) - 10,7 milj (62% eelarve
mahust)
• Üldised valitsussektori kulud (linnavolikogu, linnavalitsus, linnavalitsuse reservfond ning EBRD-laenu intressi tagasimaksed) - 2,8milj
(16,2%)
• Vaba aeg, kultuur, religioon - 1,2

Volikogu istungitel
29. detsembri istungist võtsid osa
linnavolikogu liikmed: Kairi Ibrus, Leida Kuld, Hannes Männik, Tiiu Nõmm,
Ants Pihlak, Ergo Prave, Enna Tikas,
Ago Vingissar, Jaan Voll, Elke Klara
Wüthrich, linnapea Avo Põder, linnavalitsuse liikmed Kersten Kattai ja
Kalvi Koplik. Puudus Ants Pärna.
Istungit protokollis linnasekretär
Siiri Voll.
1. Arutusel oli maamaksumäär
Võhma linnas. Volikogu otsustas jätta
samaks maamaksumäär Võhma linnas 2006. aastaks 1,2 protsenti maa
maksustamisehinnast aastas. Otsus
võeti vastu 10 poolthäälega.
2. Võhma linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine 2006.aastaks.
2.1. Koolilõuna toetus, mis määratakse protsentides koolilõuna maksumusest, kui perekonna netosissetulek
on dokumentaalselt tõestatud ja ühe
pereliikme kohta kuus on:
2.1.1.
alla 1000 krooni – 75 %;
2.1.2. 1000-1200 krooni – 50 % ;
2.1.3. 1200-1400 krooni – 25 %;
2.2. Lasteaia toidutoetus 80 krooni
kuus, kui perekonna netosissetulek
on alla 1400 krooni pereliikme kohta
kuus ja see on dokumentaalselt tõestatud.

2.3. Sünnitoetus 3000 krooni.
2.4. Matusetoetus 700 krooni.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega.
3. Struktuurimuudatus:
3.1. 01. jaanuarist 2006. a suurendati
senise koduhooldustöötaja 1,75 ametikohta 0,25 koha võrra, jättes tööle
kaks 1,0 koormusega koduhooldustöötajat kuupalgamääraga 3410,00
krooni.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega.
3.2.
Eelarvekomisjoni
esimees
E. Prave esitas struktuurimuudatuse
ühe abilinnapea ametikoha moodustamiseks, kuupalgamääraga 10560
krooni.
Otsus võeti vastu 6 poolthäälega,
vastu 4.
4. Toimus Võhma linna arengukava aastateks 2006-2017 teine lugemine. Otsustati arengukava avalikustada raamatukogus, linnavalitsuses ja
linna kodulehel.
Informatsiooni linnavalitsuse tööst
ja sissetulnud kirjadest edastas volikogu liikmetele linnapea Avo Põder.
Järgmine volikogu istung toimub
26. jaanuaril kell 17.00 Võhma Kultuurikeskuse konverentsisaalis.
Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

milj (6,9%)
• Sotsiaalne kaitse – 1,2 milj (6,9%)
• Majandus (maakorraldus, tänavad, liikluskorraldus, transport)
– 0,72 milj (4,2%)
• Keskkonnakaitse (haljastus, jäätmekäitlus) – 0,37 milj (2,1%)
• Elamu- ja kommunaalmajandus
(veevarustus,
tänavavalgustus)
– 0,36 milj (2,1%)
Pärast eelarve vastuvõtmist, mis
eeldatavasti toimub märtsis, saab
eelarvega tutvuda raamatukogus
ning linna kodulehel.
1. veebruaril kell 17.00 kohtume kultuurikeskuses Võhma ettevõtjatega. Kohtumise eesmärk on
arutleda teemal, kuidas viia Võhma
elu edasi ning mida annab koos ära
teha. Kurioosne on see, et linnal
puudub ülevaade oma territooriumil
asuvatest ettevõtjatest ning seetõttu
kutsun osalema kohtumisel kõiki, kes
tunnevad ennast ettevõtjana ja soovivad linna elus sõna sekka öelda.
Avo Põder
linnapea

Võhma Linnavalitsus ja
kogu linnarahvas on tänulik
Võhma ettevõtjatele ning
ﬁrmadele, tänu kellele sai
aastavahetuse ilutulestik
meeldejäävam:
OÜ Gift Line
OÜ Marcpo
Viljandi Tarbijate Ühistu
OÜ Võhma Levika
Võhma Aianduse ja Mesinduse Selts
Ago Vingissar
Marjuka Pihlak

Võhma linna arengukava
2006-2017 avalik arutelu
toimub
Võhma Kultuurikeskuses
7. veebruaril
kell 18.00.
Oodatud on kõik huvilised.

Tere Kultuurikeskuses!
Vana lõpp ja uue algus tundub alati kuidagi salapärane. Uuelt loodame
alati midagi erilist, sest soovides sõpradele siiralt kõike ilusat uueks aastaks, soovime seda ju endalegi.
Aga kas hindame ka tänast päeva,
seda hetke, milles me viibime?
Ka kultuurikeskus teeb plaane,
tahaks ju ikka paremini. Nii, et igaüks
leiaks meelepärast tegevust huviringides ja saaks nautida meeldejäävaid
ühisüritusi.
Möödunud aastal toimus kultuurikeskuses kuus teatrietendust Salong
teatrilt. Varasematel aastatel pole lava
ja lavatehnika puudumise tõttu ükski
kutseline teater meid kuulda võtnud.
Sel aastal käivad läbirääkimised VAT
Teatriga.

Jätkuvad seltskonnaõhtud, eakate
puhkeõhtud, noorteüritused ja tähtpäevaüritused.
Kindlasti püüame ka jaanipäeva
veidi sportlikumaks muuta, lootes linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni spordiinimeste abile.
Uusi ettevõtmisi ja vanu uues vormis tuleb kindlasti, aga sellest hiljem.
Jaanuaris alustasid uut hooaega
käsitööhuvilised. Sinna oodatakse
uusi liikmeid. Samuti ootab segakoor
Leelo uusi lauljaid igasse häälerühma.
Alljärgnevalt jaanuari lõpus ja
veebruaris toimuvate tegevuste kava.

28.01 kell 14.00
29.01 kell 12.00

Eakate puhkeõhtu
Mälumäng

10.02 kell 19.00
11.02 kell 14.00
19.02 kell 12.00
24.02 kell 12.00
kell 14.00

teatrietendus “Vabameelne abielu”
Eakate puhkeõhtu
Mälumäng
Linnapea vastuvõtt sõjaveteranidele
Iseseisvuspäeva kontsert

Uute kohtumisteni Kultuurikeskuses!

Riina Pakane
kultuurikeskuse direktor
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Linnavalitsuse istungitel
05. detsembri istungist võtsid
osa linnavalitsuse liikmed Kersten
Kattai, Kalvi Koplik, Mati Lauer, Tiina
Ranne, Avo Põder. Protokollis linnasekretär Siiri Voll.
Võeti vastu korraldus linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni moodustamiseks, koosseisus Lea Ibrus, Lehte
Tomson ja Allan Vissak.
Otsustati linnaeelarvest maksta
matusetoetust.
A. Põder tutvustas Võhma Linnavalitsuse ja AS Võhma ELKO vahel
2006. a sõlmitava lepingu summat
(jõulupuu, saun, hallatavate asutuste
küte), mis eelmise aastaga võrreldes
on 17000 kr võrra suurem.
13. detsembri istungist võtsid
osa kõik linnavalitsuse liikmed.
Otsustati lükata Võhma linna haljastute hoolduse pakkumiste edukuse
üle otsustamine edasi üheks nädalaks. Pidada läbirääkimisi AS Võhma
ELKO-ga linna haljastus-ja koristustööde võimalikuks ülevõtmiseks.
Otsustati linnaeelarvest maksta
matusetoetust.
21. detsembri istungist võtsid
osa kõik linnavalitsuse liikmed.
Otsustati määrata ja maksta toimetulekutoetust summas 13953
krooni. Linnaeelarvest ühekordseid
toetusi otsustati maksta summas
3000 krooni.
Võttes aluseks pensionikindlustuse registri andmetel Võhma piirkonnas määratud sotsiaaltoetuste saajate nimekirja (päring tehtud X-tee
kaudu 20.12.2005.a seisuga) ja läbi
arutanud Võhma Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepaneku puuetega
inimestele sotsiaaltoetuse maksmise
kohta otsustati maksta Võhma linnas
elavatele puuetega inimestele sotsiaaltoetust kokku 32720 krooni vastavalt nimekirjale.
Võeti vastu korraldus Veski tn 1
ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramiseks ning nõustumiseks ostueesõigusega erastamisega.
Kaaluti AS Võhma ELKO-le linna haljastute hooldustööde andmist.
Kuna AS Võhma ELKO ei ole veel
valmis linna haljastustöid üle võtma
ning tal puudub täpsem kalkulatsioon
haljastustööde maksumuse kohta,
puudub vajalik tehnika ja tööjõud,
otsustati tunnistada väljakuulutatud haljastute hoolduse riigihange
edukaks ja sõlmida leping odavama
pakkumise teinud Floreas Viljandi
AS-ga.
A. Põder tutvustas linnavalitsusele saabunud taotlusi. Otsustati edastada Viljandi Kurtide Ühingu taotlus
volikogu sotsiaalkomisjonile toetuse
määramiseks. Mitte maksta SA Viljandimaa Kogukonna Fondile osalustasu.
Võhma linna päevad ja KeskEesti laat korraldatakse 2006. a 4.5. augustil, ettepanekud komisjoni
moodustamiseks teha järgmiseks
istungiks.

Reservfondist kanda 35000 krooni kooli akende vahetuse projekti eest
tasumiseks ja 21500 krooni linnavalitsusele arvete tasumiseks (abipolitseinik Urmas Feldmann, kohtukulud
OÜ Münditare, OÜ Vivaro, Gerdmans
Sisustuse OÜ).

16. jaanuari istungist võtsid osa
kõik linnavalitsuse liikmed.
Võeti vastu korraldus Väike tn 21
ehitiste teenindamiseks vajaliku maa
määramiseks ning nõustumiseks
maa ostueesõigusega erastamisega.
Võhma Gümnaasiumi õpilaskoha
arvestuslikuks maksumuseks 2006.
aastal kinnitati 10200 krooni õpilase
kohta.
Otsustati esitada volikogule eelnõu 29.12.2005.a volikogu otsuse
nr 24 “Struktuurimuudatus” tühistamiseks.

Võhma lasteaias ühe lapse kohta
arvestuslikuks maksumuseks 2006.
aastaks kinnitati 22128 krooni.
Arvestades sotsiaalministri täpsustusega, mille kohaselt eraldab
riik Päevakeskuse renoveerimiseks
700000 kr, esitada volikogus kinnitamiseks otsuse eelnõu Päevakeskuse
renoveerimiseks ja 10% omaosaluse
(70000 kr) garanteerimiseks.
A. Põder tutvustas linnavalitsusele saabunud taotlusi. Otsustati mitte
sõlmida Regio AS-ga lepingut, maksumusega 3000 kr, nende väljaantavas teede atlases Võhma andmete
avaldamiseks.
A. Põder tutvustas hallatavate
asutuste juhtidega hommikul peetud
arutelu tulemustest.

10. jaanuari istungist võtsid osa
kõik linnavalitsuse liikmed.
Võeti vastu korraldus Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada 2006
korralduskomisjoni moodustamiseks,
koosseisus Anne Fedorits, Riina Pakane, Avo Põder, Peeter Püvi, Tiina
Ranne ja Enna Tikas.
23. jaanuari istungist võtsid osa
Otsustati taotleda volikogu poolt
29.12.2005.a vastuvõetud otsuse nr kõik linnavalitsuse liikmed.
24 “Struktuurimuudatus” uuesti läbiToimetulekutoetust määrati ja
vaatamist. Otsuse esitajal menetleda maksti summas 21991 krooni, linAvo Põder
otsus vastavalt volikogu reglemendi- naeelarvest sotsiaaltoetusi summas
le ja põhimäärusele, mis tähendab, 2230 krooni. Otsustati linnaeelarlinnapea
et 16. jaanuariks tuleks esitada se- vest maksta matusetoetust. Ühele
letuskiri (kaalutlused-põhjendused) määrati hooldaja ja otsustati maksta
ning eelarve muudatusettepanek uue hooldajatoetust.
abilinnapea ametikoha
rahastamiseks.
Otsustati linnaeelarvest maksta matusetoetust.
Linnapea A. Põder
informeeris linnavalitsusele saabunud kirjadest.
2006.a
Väikelinnade
Talimängudel
esindab
Võhma linna lauatennise
võistkond – treener Rein
Koovit. Otsustati tasuda
osalustasu 210 kr, toitlustamine 135 kr ja tšekkide alusel kütusekulu.
Vabadussõja Mälestiste
Hoidmise Seltsi ja Mustametsa Muinsuskaitse
Klubi küsitud toetust
1000 krooni Tartu Rahu
86.aastapäeva tähistamiseks mitte maksta.
Võeti teadmiseks info
Sotsiaalministeeriumile vastatud kirja kohta,
kus ministeerium küsis
täiendavat informatsiooni 2005. a lisaeelarvest
materiaalsete
varade
soetamiseks ja renoveerimiseks esitatud taotluse (Võhma PäevakesNüüd saad kõik oma rahaasjad korda ajada
kus) kohta. Vastuses
teatati, et Päevakeskuse
PANGABUSSI peatustes.
renoveerimise eelarve
on kokku 900000, millest
Hansapanga buss peatub 24. jaanuaril,
linnapoolne kaasﬁnant7. ja 21. veebruaril ning 7. märtsil
seering on 90000 krooni
Võhma linnavalitsuse juures kell 9.30–10.30
ning see planeeritakse
katta reservfondist.
Pearaamatupidaja
Bussis saad:
T. Ranne informatsioon
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
veebruari alguses tule• teha arvuti abil makseid
nevast kohustusest võtta
• sõlmida erinevaid lepinguid
vastu kodanike avaldusi
(õigus taotleda üle 20%
Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee, küsi lisa 631 0310. Näeme siis.
kütte hinnatõusu korral)
küttekompensatsiooniks,
võeti teadmiseks.
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Vabatahtlik töö ja heategevus
Mittetulundusühingu Võhma Lastekaitse Seltsil (LKS) on detsembrikuus
täitumas 10 tegevusaasta. Linnulennult tagasivaatamiseks just paras hetk
aasta alguses... Kokku said need inimesed, kes tahtsid midagi kasulikku
teha laste heaks.
Esimese tegutsemise aasta lõpus
sai alguse meie suurim projekt Võhma laste- ja noorte päevakeskus, mis
siiani on meie põhiline tegevussuund.
Unistustel on oht täituda ja meie unistused on paljuski täitunud! Tagantjärgi
tundub uskumatu, mille loomise juures me pioneerid olime. Kaks keskust:
Katleri ja Võhma olid Lastekaitse Liidu
poolt rahastatud projektid, mis peaaegu koos alustasid. Mõlemad keskused
tegutsevad tänaseni.
Tegevused läbi aastate on toimunud noortekeskuses läbi erinevate
projektide.
Oleme olnud alustajate seas Lastekaitse Liidu projektides/programmides: ”Mul on õigus”; ”Ei vägivallale”;
”Minust saab koolilaps”;” Seiklus”;
”Töö- ja puhkelaagrid”; ”Suvepuhkus
Pivarootsis”. Lisaks palju väikesi projekte ja paljude laste rõõmsaid särasil-

mi nende aastate jooksul.
Võhma LKS ettepanekul on saanud mitmed andekad noored õpilased 1. juunil, lastekaitsepäeval, Helena Trolle nimelise stipendiumi (Mari
Ollino, Tuuli Vahtra, Tanel Reiman ,
Merily ja Merje Turjakas).
Tegelikult tahtsin kirjutada koostööst põhjanaabritega. 14. jaanuaril
oli Tallinnas Rahvusraamatukogus
seminar ”Lastekaitse Liit vabatahtliku töö edendaja”. Seminarile olid
kutsutud koostööpartnerid Soomest.
Heategevusest ja vabatahtlikust tööst
tehti kokkuvõtteid ja 10-aastasest
koostööst Eesti laste heaks rääkisid
teiste seas ka noorsootöötaja, misjonär Peter Ingman ja koolidirektor
Teuvo Metsäkylä Kajaanist.
Minu jaoks oli meeldiv kuulda, et
Soomes on 7.-9. klassi õpilaste seas
selline võimalus, et ühe koolipäeva
aastas võib laps töötada ise otsitud
töökohas ja seal teenitud raha annetab vabatahtlikult heategevuseks. Direktor ütles, et Kajanis osalevad selles
ka 5.-6. klasside õpilased. 95% lastest
teeb heategevust! Ja vaid 5% lastest
mitte. Kooli direktori sõnul need lap-

Öised seiklused võhmakatel!

Hetki avamiselt

Võhma Lastekaitse Seltsi projekt
“Seiklejad“, projektijuht Ilme Sillat.
Projekti toetab Lastekaitse Liit ja Võhma linn.
02. detsembril toimus öömatk,
mis erines eelmistest matkadest selle
poolest, et see toimus öösel. Sõitsime
Võhmast rongiga Tallinnasse ja sealt
kohe elektrirongiga Sauele. Seal oldi
meil vastas ja juhatati Saue Gümnaasiumisse, kuhu viisime oma kotid ning
veetsime natuke aega enne matkale minekut. Kooli olid kogunenud ka
teised seiklejad, kes osalesid matkal.
Nägime palju vanu tuttavaid ja kohtumisrõõm oli suur. Peagi pidime matkariided selga panema ja matkateele vajalikud asjad seljakotti toppima, mida
hiljem vaja võis minna.
Kui asjad olid koos, hakkasime liikuma uuesti raudteejaama, kust algas
meie tõeline seiklus. Rongis saime
kaardi ja juhtnöörid edasiseks tegevuseks. Paar peatust enne Paldiskit
väljusime rongist koos Saue rühmaga. Samuti olid meiega ka mõned ajateenijad, kes esimese kontrollpunktini
aitasid jõuda. Väljas oli täiesti pime, nii

et ilma taskulambita ei oleks saanud
edasi liikuda, sest kell oli õhtul kümne
ringis.
Esimesse punkti jõudes said osad
juba oma seljakotid kätte (Sauel korjati
kõikidel kotid ära), kuigi nende leidmine ei olnud kõrge heina seest pimedas
eriti lihtne, abiks oli meile kompass ja
vihje, mis suunas pidime otsima. Kotid
leitud, kõndisime edasi, kuid siis juba
ilma sauekate ja ajateenijateta. Vahepeal õnnestus meil ära eksida mingite
eramajade vahele ja ei tea kui kaugele
oleksime läinud, kui kõvasti ja tigedalt
haukuv koer ei oleks meile teel ette
juhtunud. Kõndisime tükk maad tagasi
ja uurisime põhjalikumalt kaarti ning
avastasime, et olime valesti läinud.
Saime õigele teele tagasi.
Järgnevalt jõudsime kontrollpunkti,
kus pidime pankrannikult köit mööda
alla laskuma. Paljud kartsid, sest see
oli järsk laskumine ning oli väga pime.
Kuid vaatamata hirmule jõudsid kõik
õnnelikult alla mere äärde, kust jätkus
matk mööda merekallast.
Vahepeal pidime üles ronima kivisest ja küllaltki järsust ning kõrgest

sed mitte et ei tahaks seda teha, vaid
et meie, täiskasvanud ei ole osanud
seda neile selgitada. Või on need lapsed ise abivajajad. Koolis õpetatakse
ligimese armastust, hoolimist. Lastel
on heategevust lihtsam teha, nad on
puhtad ja avatud. Aitamine pole täiskasvanule kerge, tihti leiame erinevaid
põhjendusi, miks seda mitte teha.
Mõlemad mehed ütlesid, et neil on
hea meel , et on saanud aidata nii paljusid inimesi (paljudest riikidest), nad
on tänulikud, et on sattunud Eestis
sellistesse kohtadesse, kuhu turistid
ei satu. Nad on palju aidanud Imastu
hoolekodu kordategemisel.
Peter ja Teuvo olid ka jaanuarikuise humanitaarabi toojad Eestisse,
millest osa Võhmasse saime. Toidu
ja riideabi jagame suurtele peredele ja ratastoole abivajajatele. Suured
tänud abi eest Peterile ja Teuvole ja
meie Võhma noormeestele, kes tulid
appi koormat maha laadima! Kui kolmandik koormast maha laetud, jätkas
rekkaauto Võhmast teed Põlvamaale
ja sealt edasi Avere hooldekodusse.
”Huvitav, miks just jõulude ajal on

kaldast. Üles jõudes saime suure koti,
kuhu panime kõik oma seljakotid ning
läksime koos suure kotiga kaldast alla
tagasi ja jätkasime kõndimist mööda
kallast edasi. Kotti tassisime kõik järgemööda. Järgmises kontrollpunktis
võisime suurest kotist oma seljakotid
välja võtta ja igaüks tassis jälle oma
jagu.
Viimane kontrollpunkt tundus kuidagi väga pikk ning arvasime, et oleme õigest kohast mööda kõndinud,
kuid lõpuks nägime tulukest vilkumas,
mis osutuski viimaseks punktiks. Sealt
viidi meid bussiga Sauele tagasi, kus
saime süüa ja sooja teed. Olime päris
külmunud, sest väljas olid ju miinuskraadid ja teekond päris pikk, kuid
siiski oli see katsumus kõigile parimaks, mis ette võetud.

inimesed nii rõõmsad, lahked ja teevad
üksteisele kingitusi?” arutlesid Kusti ja
Roosi. Kas see rõõm tuleb lumest või
kuusepuust, mis tuppa tuuakse? Aga
lumi on maas ka veebruaris ja kuusepuu maikuus ei pane kedagi kingitusi
tegema. Midagi peab ikkagi olema, et
just jõulukuul kõik inimesed korraga
muutuvad.” (Margit Saluste Rõõmuraamat 2003)
Meil Eestis on viimaste aastate
trendiks teha jõulude ajal heategevust, aga me ümber on iga päev inimesi, kes vajavad märkamist, tuge,
abi. Heategevust tehakse, aga sellest
nagu ei sobi rääkida. Et ega heategu
karistamata jää. Eks palju ole seotud
ka meie väärtushinnangutega. Kas
ruttu ja rikkaks? Millised on meie väärtushinnangud?
Kutsungi siinkohal üles tegema
heategusid, kas või väikeseid ja sellest ka leheveergudel kirjutama.
Kaunist ja teguderohket koeraaastat teile kõigile.
Enna Tikas
Võhma Lastekaitse Selts

Sauele jõudsime peale nelja
hommikul ja me olime esimesed. Viimased rühmad jõudsid alles pool kaheksa hommikul. Hommikul oli kõigil
võimalik Saue Gümnaasiumi ujulat
kasutada, peale seda saime süüa ja
siis jagati kõigile matkal osalenutele
tunnistused. Lisaks saime veel igaüks
helkuri, karabiini ja kommi. Kasvatajad
said ka midagi, kuid teistele seda ei
näidatud, aga need asjad pidid õnne
tooma. Peale tunnistuste kättesaamist
hakkasime kodu poole sõitma. Bussis
olid kõik väga väsinud ja enamus jäid
magama. Ootame huviga järgmist
matka.
Lidia, Kätlin, Kristi, Siret, Kerli

Juubel – see on aeg uhkust tunda,
– see on aeg meenutada,
– see on aeg mõtiskleda,
– see on pilk tulevikku
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