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Head algavat
kooliaastat!
Tänavune tõeliselt lõunamaine kuum
suvi on lõpusirgel. 1. september,
päev, mis muudab paljude inimeste
elurütmi, on taas käes. Kauaoodatud
ja põnev on ta neile, kes lähevad
esimesse klassi, ning täis uudsust ja
põnevust kõigile teistele õpilastele.
Kogu haridussüsteem elab ärevas
ootuses, et mitte öelda hirmus, sest
keegi meist ei tea, kas saab kogu
õppeaasta olla kontaktõppel või
tuleb taas minna kodudesse arvutite juurde.
Algaval õppeaastal on kõikidel
haridusasutustel ja -astmetel tähelepanu keskmes eelkõige iga õpilase
võimetekohane areng. Meie valla
haridusasutustes on algaval õppeaastal mitmeid muudatusi: Vahenurme
algkooli õpilased jätkavad oma
õpinguid Pärnu-Jaagupi Põhikoolis,
M. Lüdigi nimeline Vändra Muusikakool alustab Vändra Gümnaasiumis
renoveeritud ruumides. Lasteaiarühmad Libatses ja Vahenurmes on liidetud värskelt renoveeritud Pärnu-Jaagupi Lasteaiaga ning Vihtra rühm
Vändra Lasteaiaga.
Kallid õpilased, jätkugu teil tahet
õppida, hästi õppida, sest just praegu
on õppimise aeg, kasutage seda, see
on tulevikus teie trump. Austatud
pedagoogid, haridusjuhid, leidke
endas jõudu ja visadust uuendustega
kaasa minna ja olgu teie esmane prioriteet lapsed. Lapsevanemad, toetage
ja tunnustage oma järeltulijaid nende
unistuste elluviimisel!
Soovin kõigile ilusat ja päikeseküllast tarkusepäeva.
Vallavanem
Jane Mets

Vasakult: Edgar Pank, Epp Mirme, Käthriin Aasa, Kendro Härm, Ain Lepik,
Heli Lints, Madis Mölder, Liia Kruusmann. Ees Meelis Mägi ja Gerda Mölder.

Aleviteater Rändtirtsud
tõi rahva ette uue lavastuse
Uduvere villavabriku õuele püstitatud suure
varikatuse all võtavad pinkidel istet nii lähedalt kui kaugelt tulijad. Lavastaja ja kohalik
kultuurijuht Gerda Mölder näib teadvat-tundvat pea kõiki saabujaid ja vahetab aeg-ajalt
sõbralikke repliike. Pinke tuuakse lisaks.
Piletiga antakse kaasa kavaleht ja foto kogu
näiteseltskonnast. Keset õue laiutab suur palkidest salvkaev – mänguplatsi keskpunkt. Sissepääsu kõrval olevalt müügilaualt saab kaasa
osta imemaitsvaid kooke, salateid ja muud
suupärast. Aleviteatri Rändtirtsud trupp on
villavabriku ruumidesse sulgunud ja teeb enne
rahva ette tulemist viimaseid ettevalmistusi.

Margus Mölli 2016. aastal kirjutatud lavatükk ,,Kullaauk“ sulandub oma igihaljaste
probleemidega villavabriku maja esisesse
mängupaika, avardub tanuma taga olevasse
külla, lautadesse ja heinamaadele, eemale
järve kaldale. Inimeste omavahelised suhted,
maaelu, armastus ja kõige tähtsam – pärandus. Killuke linnastunud maalaste ja külaelu
kohtumisest. Häid osatäitmisi on ridamisi ja
naerurõkatusi jagub publikult heatahtlikuks
tagasisideks.
Lavastaja Gerda Mölder räägib, et koroona
pani proovidele oma pitseri ja alustada sai
alles suve hakul. ,,Viimasel ajal tegime proove

3-4 korda nädalas. Nad leidsid selle aja! Meil
on suurepärased näitlejad, kes on alati kohal,
üks käib isegi Kivi-Vigalast. Viimasel külateatrite festivalil Palamusel saime kiita. Isegi autor
oli kohal, tuli spetsiaalselt meid vaatama. Meie
trupist Kendro Härm, kes mängib Toomast,
sai žüriilt näitlejapreemia.“
Aleviteater Rändtirtsud on Gerda Mölderi
käe ja juhtimise all tegutsenud 7 aastat. Igal
aastal on välja tuldud uue lavastusega, välja
arvatud eelmisel, kus epideemia tõttu ei olnud
hooajal kokkusaamised lubatud.

Publik oli vihma eest turvaliselt kaitstud.

Õie Kuusk
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Kokkuvõte augustikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu
45. istung toimus 11. augustil 2021. a kell 14.00
Vändra Halduskeskuses. Istungilt puudusid
Margo Dello, Priit Enok, Niida-Anita Morgen
ja Mati Rosenstein.
• Kuulati Põhja- Pärnumaa valla 2021. a eelarve
seirearuannet seisuga 30.06.2021 ja võeti
informatsioon teadmiseks.
• Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu
28.03.2018. a otsust nr 27 „Esindajate nimetamine Põhja-Pärnumaa valla haridusasutuste
hoolekogudesse“. Muudatuse tingis asjaolu,
et Vahenurme Lasteaia rühm liideti Pärnu-Jaagupi Lasteaiaga Pesamuna ja Vihtra Lasteaia
rühm liideti Vändra Lasteaiaga, mille hoolekogudesse on volikogu esindajad juba eelnevalt
nimetatud.
• Anti tähtajaline (30 aastat) nõusolek Pärnumaa MTÜ Ühistranspordikeskusele tasuta
hoonestusõiguse seadmiseks Tootsi alevis
Kesk tn 8 kinnisasjal asuvale ehitisele, milleks
on bussiterminal.
• Nõustuti Anelema II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse edasise menetlemisega.
• Anti arvamus Aluste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta. Nõustuda Aluste II liivakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa andmisega ja seada järgmised kõrvaltingimused:
1. Karjääri kirde osas Pärnu-Rakvere-Sõmeru
põhimaantee nr 5 ääres tuleb säilitada
10 m laiune metsriba, leevendamaks kaevandamisega tekkivaid mõjusid lähedal
olevale Aluste ridaelamule.
2.

Arvestada, et Aluste-Kergu teel Aluste ristmikust Vändra suunas kuni Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaanteeni jääks riigiteede
kõrvale ruumi tulevikus kergliiklusteede
rajamiseks koos kaitsevööndiga. Nimetatud kergliiklustee on kantud maakonna
üldplaneeringu taristu kaardile.

• Tunnistati peremehetuks ja võtta valla omandisse Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi, Sõmera
tn 12 asuv garaaž.
• Anti arvamus ja otsustati mitte nõustuda
Sohlu kruusakarjääris maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisega ja jätta maavara kaevandamiseks keskkonnaluba välja
andmata.
• Anti arvamus Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta:
1. Kaevandamisel on eeldatavalt oluline keskkonnamõju ja lõplike mõjude väljaselgitamiseks korraldada keskkonnamõju hindamine enne keskkonnaloa väljastamist, kuna
geolooglise uuringu tulemusena arvutati
varu kahes lahustükis uuringuruumi teenindusala kesk- ja lääneosas 24,02 ha
pindalal ja idaosas 16,28 ha pindalal, kokku
40,30 ha.
2.

Välistada killustiku väljaveoteena Halinga-Künnametsa (Halinga-Salu) tee, kuna
selle kandevõime ei kannata raskeliiklust ja
teeosa läbib tiheasustusala, tee parameetrid ei vasta rasketranspordile ja seda teeosa
pole võimalik laiendada. Kavandatavat karjääri läbiva tee osas on vaja lahendada tee
asukoht ja teekaitsevööndi laius.

3.

Kaevandamise ajal tuleb kaevandamisest
tekkivad järsud kaldad tarastada, vältimaks
loomade ja inimeste kukkumist karjääri,
kuna maardla asub metsade keskel jahialal,
kus liiguvad aktiivselt ulukid ja inimesed
erinevates ilmastikuoludes.
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Tunnusta sotsiaalvaldkonna inimesi!
Kui tunnete mõnda inimest (või lausa organisatsiooni), kes oma
töö või vabatahtliku panusega toetab lastega peresid, panustab
tervisesporti, teeb vabatahtlikku tööd inimeste abistamiseks, on
silmapaistev hooldustöötaja hooldekodus, abivalmis tegevusjuhendaja või on keegi mõne suurepärase idee ellu rakendanud
jne siis märgake teda! Tublisid inimesi meie ümber on palju!
Märgake ja tunnustage neid!
Vallavalitsus kutsub üles kuni 30. septembrini esitama ettepanekuid sotsiaalvaldkonna inimeste tunnustamiseks!
Ettepanekuid saab esitada järgmistele tunnustustele:
1. aasta laste ja perede heaolu edendaja tunnustus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud
eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse vallas;
2. aasta sotsiaaltöö teo tunnustus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;
3. aasta sotsiaaltöö edendaja tunnustus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;

4. aasta terviseedendaja tunnustus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt tervise
edendusse vallas;
5. aasta vabatahtliku tunnustus antakse isikule, meeskonnale
või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa
aidanud
Ettepanekuid saab esitada kuni 30. septembrini:
• valla veebilehel oleva e-vormi abil. Selleks peab ettepaneku
esitaja sisenema enne vormi täitma asumist veebilehele
ID-kaardi või Mobiil-ID abil (vajuta rohelisel ribal "LOGI
SISSE"), avama vasakul menüüst tunnustamise ning täitma
vormil vajalikud lahtrid ja vajutama nupule ,,Saada“
või
• elektroonselt e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee.
Ettepanekus märgitakse esitatava kandidaadi andmed (nimi,
asutus/ametikoht, kontaktid), millist tunnustust taotletakse,
põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust, ja kandidaadi esitaja andmed.

Esimesse klassi astuja toetus
Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja
toetust lapsevanemale, kelle laps on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla
elanik ning läheb septembris 2021. a I klassi
(valla koolis või väljaspool valda hariduslike
erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses).
Toetuse avalduse saab esitada ühe kuu jooksul
alates 1. septembrist ja toetus makstakse välja
1. oktoobriks. Avalduse blankett on kättesaadav
valla veebilehel www.pparnumaa.ee (blanketid)
ning avalduse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.
ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile.

Esimesse klassi astuja toetuse tingimused:
Toetuse saaja
Toetuse
maksmise
tingimused

Lapse vanem või seaduslik esindaja
• laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud
õppeasutuses
• lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

1. septembrist kuni 30. septembrini

Toetuse määr

100 eurot

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

1. oktoober

Koroonatõendi väljastamine ühisarvutist
peab toimuma inimese enda juuresolekul
Andmekaitse inspektsioon soovitab
korraldada koroonatõendi väljastamise
ühiskasutatavatest arvutitest selliselt,
et tõendit vajav inimene saab viibida
toimingu juures ja veenduda, et abistav
töötaja kasutab ID-kaarti ainult tõendi
genereerimiseks ja välja trükkimiseks.
„Koroonatõendite väljastamiseks
portaalist digilugu.ee on inimestele
tänuväärselt appi tulnud mitmed omavalitsused ja raamatukogud, võimaldades kasutada nende arvuteid. Tihtilugu
vajavad eakamad inimesed aga asutuse
töötaja abi, kes aitab toimingu läbi viia
või teeb selle inimese eest ise,“ ütles

andmekaitse inspektsiooni peadirektor
Pille Lehis.
Andmekaitse inspektsioonini on
jõudnud juhtumid, kus inimene annab
oma ID-kaardi koos PIN1 koodiga asutuse
töötajale, kes siis läheb teise ruumi, et
tõend välja trükkida.
„Olukorda, kus inimese elektrooniline identiteet ehk ID-kaart koos PIN
koodiga väljub inimese kontrolli alt, ei
tohi lubada,“ rõhutas Lehis.
Andmekaitse inspektsioon soovitab
koroonatõendi väljastamise korraldada
selliselt, et inimene saab viibida toimingu juures ja veenduda, et abistav

töötaja kasutab ID-kaarti ainult tõendi
genereerimiseks ja välja trükkimiseks,
mitte inimeste muude terviseandmete
vaatamiseks.
Samuti juhib andmekaitse inspektsioon inimeste tähelepanu sellele, et toimingu lõppedes ei piisa ainult ID-kaardi
eemaldamisest arvutist, vaid kindlasti
tuleb digiloost ka välja logida. Vastasel
juhul on järgmisele arvuti kasutajale näha
eelmise inimese digiloo ehk terviseandmete sisu.
Maarja Kirss
Väliskoostöö nõunik
Andmekaitse Inspektsioon

• AVALIK ENAMPAKKUMINE •
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakond korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva
hoonestatud kinnistu võõrandamiseks: Kinnistu Uus tn 53, asukohaga Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa,
alghinnaga 55 400 eurot. Kinnistu katastritunnus 62701:003:0008, registriosa nr 4483806, pindala 5737,0 m2, sihtotstarve
100% ühiskondlike ehitiste maa.

• Kinnitati Kasela kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine.

Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumine paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 17. septembri 2021 kella 14.00-ks.

• Kuulati volikogu liikme Raul Peetsoni informatsiooni teemal „Olukorrast vallas“.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee

Pakkumises esitatakse: vabas vormis sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks, milles märgitakse pakkuja nimi, isikukood
ja elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress, (juriidilise isiku
puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed ja
asukoht) ning ostetava kinnistu nimi ja avaldaja poolt pakutav
ostuhind.

Videosalvestusi istungitest on võimalik
vaadata valla kodulehelt aadressil:
www.pparnumaa.ee

Pakkumine esitada Põhja-Pärnumaa vallamajja aadressil Pärnu-Paide mnt 2, 87701, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnumaa.

Ümbrikule märkida sõnad “ENAMPAKKUMINE, MITTE AVADA ENNE: 17.09.2021 kell 14.10”

Pakkumised avatakse vallamaja saalis 17.09.2021 kell 14.10.
Pakutava kinnistu kohta saab informatsiooni telefonil
530 78801 või 5336 3794. Kinnistuga on võimalik soovijatel
kohapeal tutvuda, leppides kontaktisikuga eelnevalt kokku aja.
Kinnistu müüakse isikule, kes on pakkunud alghinnast alates
kõrgeima hinna ja müügileping sõlmitakse notaris üksnes
selle isikuga, kes on esitanud pakkumuse (ostja). Notaritasud
maksab ostja.
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Edasi viib usk,
et kõik on väljamõeldav
K

oolirahvas teab, et augustikuu on alati
planeerimist, eesmärgistamist ja õppeaastaks valmistumist kuhjaga täis. Kuidas aga
algab kooliaasta siis, kui tavapärasele sagimisele
ja õppeaasta uudsusele lisandub uus ruumide
ristkasutus, täiesti uus töökeskkond, hulga uusi
liikmeid meeskonnas ja uued inimesed juhtimisotsuseid tegemas? Ilmselt pakub sedavõrd
muutunud olukord parajalt ärevat uudishimu
ning just selliste uuenduste keerises alustab
septembris Vändra Muusikakool oma 60. ja
Vändra Gümnaasium 100. tegevusaastat. Väärikad juubelid tulemas, keeruline piirangutega
õppeaasta ja kolimine ukse ees. Teadmatust ja
küsimusi, kuhu-mida-kuidas, tuleb aina juurde.
Edasi aga viib usk, et kõik on väljamõeldav ning
vastused meie endi peades tegelikult olemas.
UUENENUD ÕPI- JA TÖÖKESKKOND
Vändra Gümnaasiumi hoonetes on toimunud
alates maist rekonstrueerimistööd, mis parandavad kahe kooli õpi- ja töökeskkonda ning
tagavad tänapäevastele nõuetele vastavuse.
Just kahe kooli, sest uuel õppeaastal alustab
Vändra Gümnaasiumi ruumides õppetööd ka
Vändra M. Lüdigi nim Muusikakool. Lisaks
kooli algklasside osale, mis leiab ristkasutust
muusikakooliga, on teostatud töid kogu koolimajas: uue katuse sai koolimaja vanem osa,
uuendati ventilatsioonisüsteemi, majja toodi
uus elektritoitekaabel ja vahetati välja peakilp.
Sisustatud on uus arvutiklass ja välja vahetatud
kooli server. Kõik klassiruumid, kus hakkab
tegutsema muusikakool, on saanud akustilise
ja helisummutava lahenduse, sh akustilise krohviga on kaetud mõlema korruse fuajeede laed.
Klassiruumid on samuti saanud helisummutavad laed ja põrandad. Seintele on paigaldatud
akustilised plaadid, ruumidele helikindlad
uksed ja helisummutavad põrandakatted. Akustilised on klasside aknarulood ja kooli aulasse
on paigaldatud akustiline kangas ja kardinad.
Muusikakooli ainukasutusse jääb esimesel korrusel suur klassiruum, mis on kohandatud õpetajate toaks ja juhtkonna tööruumiks. Lisaks
on teisel korrusel erilise helikindluse saanud

ruum, kus võib teisi häirimata toimuda löökpilliõpe. Uuenduskuuri läbisid tualetid ja juurde
ehitati 2 invaWC-d. Septembris paigaldatakse
lift, mis võimaldab transportida helitehnikat
ning tagab ligipääsu ratastoolis inimestele. Algklassimaja esimene korrus sai põrandakütte,
lisati tuleohutusnõuetele vastavad vaheuksed
ja väljapääs. Teostatud töid on teisigi ja koolimaja uue sissepääsu ning garderoobi ehitus
veel käib. Sellest pikast ja keerukast protsessist
saab ülevaate juba järgmise lehe veergudel, kui
kogu ehitustegevus on lõppenud.
UUDNE ÕPPEKORRALDUS
Kui miski on pidevas muutuses, siis on see
koolide õppekorraldus. Kaks aastat pidevat
ümberlülitumist ühelt õppevormilt teisele
on koolide meeskonnad muutnud kohanemisekspertideks. Nüüd tuleb harjuda lisaks
riiklikele piirangutele ka koolimaja ruumide
ristkasutusega. Peale algklasside tunde alustab
klassiruumides tööd muusikakool. Klassiõpetajad saavad oma tunniväliste tööülesannetega
jätkata neile selleks kohandatud töökohtadel.
Klassiruumide ja töökohtade jagamine nõuab
mõistlikke lahendusi ja rahulikku meelt. Täna
ei ole kõik pisidetailideni reguleeritud ning suuresti on mõlema kooli õpetajad ise need, kes
ristkasutuse sujuvuse tagada saavad. Hea alguse
sellekski loob mõtteviis, et kõik on lahendatav
ja väljamõeldav.
Muus osas jätkavad koolid ikka oma tavapärast õppetööd. Gümnaasium jätkab KiVa ja
Ettevõtliku Kooli programmidega, mis on viie
aastaga muutunud kooli lahutamatuks osaks
ning on juba oma mõju koolielule tõestanud.
Pakume valikkursusi algklassidele ja gümnasistidele. Piiratud liikumise kiuste jätkame
rahvusvaheliste projektidega ning täiendame
õppetööd kaasaegsete virtuaalsete lahendustega. Esimestesse klassidesse on tulemas kokku
28 õpilast ja sama arv noori on avaldanud soovi
alustada gümnaasiumiastmes õppimist. Hea
meel on, et nende hulgas on arvestataval hulgal
naabervaldade noori, kes on valinud just meie
gümnaasiumi keskhariduse omandamiseks.

Kutsetunnistusega
korstnapühkijad
Pärnumaal
https://kuttesusteem.paasteamet.ee/
public/chimney-sweeper

Marget Privits tutvustab kooli uuendusprojekti Pärnumaa koolijuhtidele. Foto Toomas Mitt

Muusikakool jätkab lisaks muusikalise
põhihariduse andmisele kindlasti oma eredaid
elamusi pakkuvate ettevõtmistega. Seniks, kuni
püsib koos tänane tegus meeskond, ideedest
ja tahtmisest puudus ei tule. Uusi õpilasi on
plaanis vastu võtta nii pilli- kui ka kunstierialale. Tänased õpilased saavad jätkata, vajadusel
mõningate ümberkorraldustega. Kunstieriala
saab oma kasutusse lisaks ruume kooli töö- ja
kunstiõpetuse majas.
UUENEVAD MEESKONNAD
Muutustega tulevad hästi toime meeskonnad,
kus on ühtekuuluvustunne ja usaldus. Vändra
alevi kaks kooli on jaganud õpetajaid ja olnud
head koostööpartnerid alati. See sünergia ja
potentsiaal, mida kahe kooli meeskonnal koostöös on avastada, saab olema põnev. Tänaseks
on juba koolide meeskondadesse lisandunud
uusi tegusaid inimesi ja oodata on täiendust,
sest konkursid vabade ametikohade täitmiseks
on veel käimas.
Vändra Gümnaasiumis tunneme head
meelt, et meiega on juba liitunud inglise keele
õpetaja Hedy Lepik, klassiõpetaja Kadi Aruste,
Ettevõtliku Kooli koordinaator ja ettevõtlus
õpetuse õpetaja Sandra Hunt ning uue inimesena uuel ametikohal alustab Gerda-Liis Kuusk,
kes kogukonna- ja kultuurijuhi ametis seisab
kahe kooli ja kogukonna sidususe arendamise
eest. Kooli toitlustusmeeskonnaga taasliitub

Nimi
Henno Sarv
Konstantin Jermolov
Pepe Sussen
Viljar Ruusmaa
Rainer Pirjo
Aivo Põldur
Jaanus Koort
Andres Jaanus
Valbo Tähiste
Reigo Sassiad
Venno Slugen
Jaanus Vassil
Andres Kask
Kaie Madisson
Koit Luts
Oleg Šapkin
Ahti Henn
Hannes Sepp
Jass Tammeorg
Argo Kaas
Künter Kuurmann
Kalev Ojamäe
Erich Patrak
Alvar Põldur
Anti Nöör

Kutsetunnistus
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija-meister, tase 5
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija-meister, tase 5
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 3
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4
Korstnapühkija, tase 4

Anu Tulviste. Majandus- ja haldusvaldkond
ootab aga uuendusmeelset spetsialisti, kes kooli
ümbruse lastele atraktiivseks tegevuspaigaks
kujundaks ning uutel tehnosüsteemidel peremehelikult silma peal hoiaks.
Muusikakooli ridadesse lisandus suve hakul
kunstiõpetaja Maarja Koppelmann. Täiendust
ootame rahva- ja löökpillide õpetajate näol ning
otsime kitarriõpetajat. Väljakutsete rohket
tegevust on pakkuda muusikakooli õppetööd
koordineerivale õppejuhile.
Seega, kellel soov piirkonna haridusse
panustada ja ametisse sobiv kutse taskus või
omandamisel, anna endast märku! Teiega koos
saame koolitöö kaudu kujundada ühtehoidvat
kogukonda ja panustada meie laste tulevikku.
Juubeliaastal koolides toimuvaga saab hoida
ennast kursis kodulehtede ja sotsiaalmeedia
kaudu. Saage osa koolielust, olgu see muusikakooli õdus kammerkontsert kooli aulas või
kooliaia sügisnäitus.
Soovin kodudesse usku oma lastesse ja
rohkem usaldust kooli suhtes. Kooliperedele
avatud ja selget meelt ning heasoovlikku tegutsemistahet.
Teadmistepõhist õppeaastat kõigile!
Vändra Gümnaasiumi ja
Vändra Muusikakooli nimel
Marget Privits

Telefon
511 2511
5592 6615
5807 2581
5349 2146
5844 0510
5669 8931
5345 2274
5557 2110
5342 9094
5689 7147
5553 8682
5656 1738
551 2879
5698 1275
5458 8343
515 5912
5348 1872
5697 1041
5342 2642
5564 5433
521 5161
552 2759
5660 0400
5806 0079
5660 5869

E-post
henno.sarv@gmail.com
info@jersteel.ee
info@potipoiss.ee
korstenou@gmail.com
rainer010203@hot.ee
ahjusyda@gmail.com
jaanusko@hot.ee
andresjaanus@hot.ee
valbo.tahiste@gmail.com
reigo7940@gmail.com
avmkorsten@gmail.com
jaanus.vassil@mail.ee
leine.korstnad@gmail.com
kaie.madisson@mail.ee
koitrobin2@hot.ee
korstnahunt@gmail.com
ahti.henn@gmail.com
wolly10@hot.ee
jass.tammeorg@gmail.com
argo.kaas@gmail.com
kunter72@hot.ee
kalev.ojamae@gmail.com
info@tahmakratt.ee
alvarpoldur@gmail.com
anti@pottsepp.com
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Mõtlik järelmaitse
Möödunud õppeaastat saab pidada
minule kui õpetajale üheks suureks
väljakutse aastaks. Kuidas anda edasi
kunstiharidust õpilastele? Kuidas õpetada kunsti, kui me ei kohtu? Kuidas
motiveerida õpilasi? Tihti tuli olukordadega leppida ning nuputada paremaid
lahendusi õppetöö sujuvaks läbiviimiseks. Nii sai tehtud tunde läbi ekraani
virtuaalmaailmas, individuaalselt kui
ka filmitud tunde. Kui ilmad lubasid,
tegime tunde õues. Õpetajana mõtlesin
välja tegevusi, mida tegime lumele või
sidusin liikumisega.
Kui piirangud lubasid, sai korraldada
erinevaid õpitubasid nii lastele kui ka
nende vanematele, et hulludest aegadest
veidike vaheldust saaks. Täiskasvanute
õpitubadega jätkame ka sügisel.
Jõuludeks olid maailmas asjad jälle
kehvad ning meie iga-aastane traditsiooniline jõuluüritus jäi ära. Ka hindamine
toimus ilma õpilasteta. Õnneks saime
enne keeldusid osaleda aktsioonis „Jõuluteemalised kaardid hooldekodudes“.
Meie kaardid rõõmustasid Jõhvi hooldekodu vanureid.
Kuigi aeg on keeruline, toimub kunstierialal palju huvitavat. Esmakordselt
kunstieriala ajaloos said 3. klassi õpilased
olla õpetaja rollis ning anda tunde. Sai
palju nalja ning õpilased nägid õpetajate
töö valusid ja rõõme.
Kuna õppeaasta läbivaks teemaks
oli kunstiajalugu, siis saime ka osaleda
KUMU Egiptuse teemalisel konkurssnäitusel.

Kärt Kõutsi töö „ Katkuarst“ osales
sügisel Kullo lastegalerii näitusel, kuhu
valiti kõige paremad kunstikoolide lõputööd. Töö on väga tähendusrikas, arvestades hetkeolukorda.
Sügisel sai kool endale ka huviharidusrahade toetusel suurema põletusahju
ning alustasin laste keraamikaringiga.
Piirangute ajal voolis iga laps video
järgi oma eseme ning käis individuaalselt seda glasuurimas. Keeruline oli, kuid
saime hakkama. Nii hästi, et osalesime
juba laste ja noorte keraamikakonkursil
„Savisellid-9“.
Sellel õppeaastal aga alustasime lõputöödega varem. Esmakordselt oli ette
antud teema „Vabadus“. Iga õpilane sai
enda jaoks lahti mõtestada teema, valida
tehnika ja materjali ning juhendaja, kellega individuaalselt tööd alustada. Töid
tehti erinevaid. Oli nii akrüülmaale,
skulptuure, installatsioone kui ka multikas. Ka õpilaste lõputööde kaitsmine oli
eriline. Publikut ei olnud, suurt näituse
avamist ei toimunud ning hindajad nägid
meie õpilaste töid läbi veebivahenduse.
Uudne oli ka selle aasta lõpuaktus,
mis oli seotud spordimängudega. Teatejooksu maalimine, kiiruse peale voolimine, matemaatiline joonistamine,
kunstiajaloos pusle kokku panemine,
tordikaunistamine kompositsioonis jne.
Piirangute tõttu jäi ära meie iga-aastane kunsti- ja muusikalaager, mis pidi
seekord toimuma Võidulas. Loodame,
et saame tuleval õppeaastal ühed toredad
kunstipäevad ikka pidada.

Keset suve kohtusime taas õpilastega ning osalesime Pärnu Art Weekil
Steineri aias, kus õpetati spray- ja stencil
tehnikat ning osalesime džungli installatsiooni tegemisel. Päeva lõpetas „Piknik“ fotograafiga roheliste elevantide
juures. Minge otsige ka ise Pärnus need
üles.
Uuel õppeaastal astume vastu
uutele seiklustele. Meie õpetaja
Merilin läks väikesele puhkusele ning
tema asemel annab tunde noor asjalik Tartu tudeng Maria Elise Remme.
Kindlasti kuulete tema kohta varsti
rohkem. Lisaks ootame uusi õpilasi
meie erialaga liituma. Nii noori kui
täiskasvanuid.
Seniks aga uute väljakutsetega
uude õppeaastasse.
Maris Roost
Vändra Gümnaasiumi kunsti- ja
käsitööõpetaja
Vändra Muusikakooli
kunstieriala õpetaja
Juurikaru Põhikooli kunsti- ja
käsitööõpetaja
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Mädara
Külateater
taaselustas
rahvusliku
ärkamisaja
suurkujud
Kogu näiteseltskond pärast esietendust Lilli Suburgi sünnikohas.

V

ändra rahvas on alati uhkust
tundnud siinmail sündinud või tegutsenud Eesti rahva
ärkamisaegsete suurkujude üle ja
püüdnud mälestust neist elusana
hoida. Tänavu 1. augustil möödus
180 aastat Lilli Caroline Suburgi
ja 26. juulil 180 aastat Carl Robert
Jakobsoni sünnist. Eesti taasiseseisvumisest möödus 21. augustil 30 aastat. Vändra Naisselts on tähistanud
Rõusa mõisas sündinud eesti kirjaniku, haridustegelase ja naisõiguslase L. C. Suburgi sünniaastapäevi
aastakümneid suuremate üritustega
ja korras hoidnud Vändra vanal kalmistul tema viimset puhkepaika.
Tänavuseks juubeliks telliti tähtpäevaks Elle Eha-Arelt Suburgi elust
näitemäng. Augusti esimesel nädalavahetusel etendas Mädara Külateater
näidendit ,,Suburgide lill“ Suburgi
sünnikohas Rõusas ja Jakobsoni
kodutalus Kurgja Linnutajal (C. R.
Jakobsoni Talumuuseumis).
Näidendi lavastaja Sirje Hendrikson väidab, et kaalus enne kaua,
kui naisseltsi ettepaneku vastu võttis.
,,Kui tekkis mõte kogu tükki läbivatest vana Lilli meenutustest ja raamatust, olin nõus.“ Nii suure hulga
sobivate tegelaskujude leidmine oli
omaette kunsttükk, kuid Hendrikson
sai sellega hakkama ja on tagantjärele uhkegi, et läks just nii, nagu läks.
Mitu osatäitjat vahetusid proovide
ajal, esietendusel mängis juba kolmas

Autor Elle Eha-Are (lillesülemiga).

Jakobson ja teine Koidula. Pandeemia piirangud lühendasid oluliselt
proovide aega, kuid sellele vaatamata
oli osatäitjate mäng ladus ja usutav.
Omaette oskust nõudis Rõusas taluõue, jõeääre ja elumaja erinevate
tegevuskohtadena kasutamine, ja
nõnda, et kogu mänguplats jääks ka
publiku vaatevälja.
Rahva ees elustusid oma elukäigu ja tegemistega tihedalt seotud olnud ja eestlust ning eestlasi
esimestena avalikult väärtustanud
mehed-naised. Kirjanik, poetess,
Suburgi pinginaaber Pärnu tütarlastekoolist Lydia Koidula (Mari-Liis
Jaanson); esimese eestikeelse ajalehe
Perno Postimees asutaja J. W. Jannsen ( Jaan Koppel); ajalehe Sakala

asutaja ja väljaandja C. R. Jakobson
(Viljar Rand); esimese naisteajakirja
Linda väljaandja ja esimene Eesti
Kirjameeste Seltsi naissoost liige,
kahe tütarlastekooli asutaja Lilli
Caroline Suburg (Mirjam Rahuoja,
Kärt Kõuts, Heldi Raude); Vändra
koguduse õpetaja Eduard Körber
(Ain Pertel); ümberkaudsete külade
elanikud jne. Suburgi lugu jutustati
läbi tema tunnete ja kolme tema elus
tähtsat rolli etendanud mehe kaudu.
Lavastaja Sirje Hendrikson on
tuntud oma nõudliku suhtumisega
ajastutruudusesse. ,,Tahan, et kõik
oleks autente, alates kostüümidest
ja lõpetades osatäitjate välimusega.“
Nii tuli kostüümegi mitmel korral
ümber õmmelda ja Ugala teatrist
sobivamaid laenutada, et kõik oleks
täpselt selline, nagu tollel ajal tegelikult oli. Hendrikson väidab kirjandusest jm uuritu põhjal, et meie
loodud ikoonid tollastest suurkujudest ei ole tegelikkusele vastavad,
et päriselus nägid nad välja hoopis
teistsugused. ,, Näiteks Koidula ikooniks on kujunenud 1869. a Tartu
fotograafi Reinhold Sacheri pildistatud poolprofiilis Lydia Jannsen:
tihedad pruunid juuksed raamivad
kõrget laupa ja ilusat nägu. Paraku
on tollased päevapildid poseeritud ja
retušeeritud. Säilinud juuksesalguke
näitab, et Koidula juus polnud mitte
must, isegi mitte tume, vaid Eestis
üsna tavalist kartulikoore karva.

Arvukas publik jaotus taluõuele
paigutatud pinkidele.

C.R. Jakobson (Viljar Rand) ja Lilli Suburg (Kärt Kõuts).

Eakas Lilli Suburg (Heldi Raude) jutustas oma lugu talu õunapuu all.

Jakobson oli küll suurmees, kuid
mitte suur mees, tema kasv jäänud
164-170 sentimeetri vahele.“
Näidendi autor, Suburgist 100
aastat hiljem siinmail sündinud
Elle Eha-Are, kes on tuntud Marina
filmist ,,Mäeküla piimamees“, Ugala
teatri näitlejana ja hiljem töötanud Viljandi Kultuuriakadeemia
õppejõuna, jagas trupile ohtralt
kiidusõnu. Mitme aasta pikkuse
uurimistöö tulemusena valminud
näitemängu tekst on eht Eha-Arelikult siiras ja väga südamlik.
Eesti naisliidu auesinaine Siiri
Oviir tunnustas kohalikku naisseltsi
ja külateatrit, märkides, et Suburg oli
kogu Eesti naisliikumise ja naisliidu
ristiema.
Lavastaja Sirje Hendrikson
liigitab Mädara Külateatri kahe

esietendusega suve küll raskematest raskema kilda, kuid on rahul ja
õnnelik. ,,Olen tänulik, et mul on sellised inimesed! Pisar tuleb silma, kui
ilusasti noored mängivad. Soovime
„Suburgide lille“ järgmisel suvel taas
rahvale näidata. Koostöös näidendi
autoriga on plaanis ette valmistada
näidendist ka lühendatud variant, et
näidata siitkandi suurkujusid külateatrite festivalidel üle Eesti.
Aga hetkel on kõige rohkem heameel sellest, et käisime 21. augustil
Kuhjaveres külateatrite festivalil
Ardi Liivese näidendiga ,,Mahajäetud küla“, mis esietendus Võidulas
4. juulil, ja me saime Kalju Komissarovi mälestuspreemia! Olen oma
näitlejate üle väga uhke ja neile väga
tänulik!“
Õie Kuusk
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Tantsupeo kohviku ,,Wendre 50“ korraldajad.

Muusikakooli kohviku Nostalgia korraldajad.

Aastaid alevis aiakohvikute päevi korraldanud
aiandusseltsi juhatuse liikmed Reet Eesmäe ja Pilvi
Perner otsustasid anda tänavu võimaluse uutele tegijatele - Margit Kadakule ja Martin Sempelsonile. 8.
augustil võisid huvilised külastada 12 kohvikut, mis
liigitusid enamuses teemakohvikuteks. Kultuurimaja
ees pakkusid head-paremat Wendre tantsijad, kes
olid rühma 50. aastapäeva raames üles pannud lisaks
vahva väljapaneku tantsupidude meenutuseks.
Oma populaarseid käsitööleibu, -hapusaiu ja
uudseid väikesaiu pakkus Samliku Pekker. Majas
sees tegutses puhvet Kukeke.
Noortekeskuse kohviku korraldajad muretsesid, et Alliki Luuasepa valmistatud makroonidele oli
juba enne avamist nii suur nõudlus, et hilisematele
tulijatele ei jagugi. Jagus, ja mugavatel kotttoolidel
veedeti aega ka lihtsalt muusikat kuulates.
Populaarne oli Naiskodukaitse Vändra jaoskonna
Sõdurikodu kohvik (Vana 106), kus said lisaks kohvikumenüüle erinevaid temaatilisi tegevusi teha nii
noored kui vanad.
Minoorse muusikaga tervitas tulijaid avatud
ustega Vändra Muusikakool - viimast korda kutsus

AUGUST 2021

koolipere külalisi samale aadressile. See oli ühtlasi
nostalgiline lahkumispidu vanast armsast majast,
sest sügisel algab õppetöö Vändra Gümnaasiumis.
Kaja Saar tutvustas koolimaja, igal täistunnil esinesid
noored muusikud.
Gümnaasiumi aiakohviku heategevusliku müügi
tulu annetati E. Sokolowsky fondile. Rikkaliku
menüü hitiks maitsvate pirukate-kookide kõrval
oli ehtne karumaksapasteedi võileib. Aiakohvikus
sai imetleda ka kooliaia lilleilu.
Allikõnnu küla Mäekalda talus võis samuti avaras
aias ringi vaadata, maitsta head-paremat.
Päeva naelaks kujunes Vihtras esimest korda
uksed avanud endisest mõisa laudast ümber ehitatud
kohvik Kuur. Ove ja Külli Pärtelson olid ettenägelikult kutsunud kohale arvuka abiväe, kuid uudistajaid
kogunes nii palju, et vahepeal oli järjekord lausa nõukaaega meenutav. Uues Itaalia pitsaahjus valminud
käsitööpitsad, vein, koogid, tordilõigud jne ootavad
Kuuris külastajaid ka edaspidi nädalavahetustel, täpsema info leiab Facebookis.
Päev varem kutsus Valkude veiniklubi aiakohvikute päeva raames külalisi oma koduaeda (Pikk
tn 23) Harmoonia Cateringi ja Torrese veinidega
viiekäigulisele õhtusöögile. Eksklusiivset restoranitelki, menüüd ja teenindust täiendas võimalus
nautida-imetleda pere kaunist koduaeda.
Kõik kohvikute korraldajad oli palju vaeva näinud, et anda sel päeval endast parim – ja see õnnestus!
Päeva lõpetas Vändra staadionil suur kontsert.
Muusikakooli õpilased pakkusid Kalev Saare juhtimisel-korraldamisel kodurahvale tõelise muusikaelamuse. Esinesid ansambel Estraadiraadio, solistid
Kaire Vilgats ja Susanna Aleksandra Veldi. Eriline ja
võimas oli koos trummarite esinemisega valgusshow.
Vaatamata paduvihmale pääsesid nii staadioni tribüünidel kui selle ees olnud laval esinejad kuivalt, välja
arvatud noored trummarid, keda kontserti juhtinud
Kalev Saar kutsus hellitavalt allveetrummariteks.
Õie Kuusk

Kaja Saar rääkis külastajatele maja ajaloost.

Gümnaasiumi aiakohviku korraldajad.

Vändra Gümnaasiumi aed.

Ove ja Külli Pärtelson avasid kohvikutepäeval esimest korda kohviku Kuur. Kuuris on palju ruumi
nii einestamiseks kui lastele
mängimiseks.
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Samliku Pekker – Eva ja Raido koos abilise Joonasega.

Sõdurikodu Kohviku noorimad korraldajad.

Nostalgiapuhvet Kukeke

Suttide pere õue kohvik.

7

Noortekeskuse kohvik.

Kohvik Vaprus oli end sisse seadnud staadionimaja
tribüüni kõrgeimale korrusele.

Allveetrummarid“ koos külalisesinejatega ja valgusshow.
Kontserti juhtinud Kalev Saar ei lasknud end tugevast sajust heidutada.

Perekond Valgu aiarestoran.
ja nurgake Valgu pere
kaunist koduaiast.
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Rahvusvahelist noortepäeva
tähistati mänguväljaku avamisega
12. augustil – rahvusvahelisel noortepäeval – avasid Põhja-Pärnumaa
Noorsootöökeskuse töötajad ja vallavanem pidulikult Vändras Turu 22
uue laste mänguväljaku.
20 000 eurot maksnud avara mänguväljaku ehitas Eleri Finants OÜ.
Noorsootöötajad Margit Kadak ja Kertu Kaljur lustisid avamisel koos
lastega erinevaid mänge ja vahvaid liikumisi korraldades ja parimatele-kiireimatele auhindu jagades. Alliki Luuasep pani samas tööle jäätisemasina
ja valmistas kõikidele kohale tulnutele maitsvat jäätist. Lapsed võtsid
küll agaralt korraldatud mängudest osa, kuid igal võimalikul vabal hetkel
rutati mänguväljakule uusi atraktsioone testima. Lapsemeelusest ja lustimisrõõmust ei jäänud puudu ka vanematel. Tublid emad võtsid mõõtu
mitmel võistlusel ja tõdesid, et selliseid sisutatud päevi võiks korraldada
rohkemgi. Vallavanem Jane Metsa kõnest jäi kõlama üleskutse hoida tehtut ning seista hea selle eest, et mänguväljakul oleks meeldiv aega veeta
puhtas ja prügivabas keskkonnas.
Valla kaasava eelarve konkursile laekus 8 projekti, mille poolt oli võimalik hääletada veebis. Enim hääli kogus Turu 22 mänguväljaku idee.
,,Vändra alevi elanikuna teen ettepaneku uuendada viiekordse maja kõrval
asuv avalik laste mänguväljak. Olemasolev vana mänguväljak on oma aja
ära elanud ja kohati lastele isegi ohtlik, siis oleks õige aeg seda kaasajastada. Mänguväljaku atraktsioonid on valitud selliselt, et need aitaksid
kaasa laste erinevate kehaliste võimete arendamisele ja et tegevust oleks
pisikestele kui ka juba suurematele kooliealistele lastele. Mänguline ja
rõõmuga tehtav liikumine arendab lapse närvisüsteemi, mõjub rahustavalt,
suurendab julgust ja vaimset võimekust, tõstab söögiisu ja toob rahuliku
une,“ kirjutas oma ettepanekus Eveli Vooremäe.
Õie Kuusk

Avamislinti lõikasid vallavanem Jane Mets ja Eleri Finants OÜ juhatuse
esimees Eleri Mägi, abistasid Margit Kadak ja Kertu Kaljur.

Kodukohvikute päev endise
Halinga valla piirides

Hoovirestoran - Maiu Elmend ja Sirly Leas.

Teist aastat järjest toimus endise Halinga valla piirides kodukohvikute päev. Sel
aastal oli avatud 12 pere hoovid-koduuksed. Menüüd olid väga erinevad ja pakuti
igasuguseid erinevaid maitseelamusi. Sõitsin kõik 12 kohta läbi ja igas kohvikus võttis
erinev pilt vastu. Vahva olid tõdeda, et enamik, kes eelmisel aastalgi osalesid, olid
juurde mõelnud uusi ahvatlusi ja muid „trikke“, kuidas rahvast taas enda n-ö hoovi
meelitada. Ühes hoovis oli võimalik isegi tööriistade esitlust näha, mis oli loomulikult
väga uhke. Loomulikult olid väga paljud mõelnud ka laste peale. Mõnes hoovis sai
näha, kuidas lastele vahvaid näomaalinguid tehti ja laste kilkeid oli batuutidel kuulda.
Nagu Hooviresto perenaine Sirly ütles: “Olin hommikust alates toitlustamisega nii
ametis, et kui ma lõpuks pea ringi keerasin ja rahva poole vaatasin, oli kell juba päris
palju. Arvasime, et kuna ilm on nii kehv, siis hea, kui paarkümmend inimest tuleb.
Aga võta näpust, rahvast oli väga palju. Siiski tekkis lõunal hetk, mil jõudsime kohvi
teha. Joomiseni asi ei jõudnud. Viimane klient saabus 16.30 ja peale teda vaatasime
üksteisele otsa sama mõttega: „Me tegime seda!““
Päeval tegid demoesinemise õhuakrobaadid RubyAir spordiklubist. Kava oli
väga huvitav ja pani nii mõnegi pealtvaataja ahhetama.
Pärast kohvikutepäeva oli kõigil võimalus tulla rahvamajja retrodiskole jalga
keerutama ja päevaseid kogemusi jagama. Sellest võimalusest haarati kenasti kinni
ja pidu sai kohe alguses mõnusa hoo sisse.
Omalt poolt ütlen suured tänusõnad kõigile, kes viitsisid sel päeval oma hoovid
külalistele läikima lüüa ja külastajaid hea ja paremaga kostitada! Järgmisel aastal
teeme seda jälle.
Gerda Mölder
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja-kultuurijuht
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Vanaisa
lapsepõlve lood

SALAPÄRANE MEES
Mõtlesin ja kaalusin päris kaua, kas
üldse kergitada saladuse katteloori.
66 aastat tagasi kuuldud lugu oli
mälus olemas, aga seda ma ei puutunud, kuigi infot ja fakte kogunes aina
juurde. Meil Raja külas ja hiljem Viis
aastaku kolhoosi IV brigaadis osati
saladusi hoida ja ülearu ei lobisetud
kunagi. Juba eelnevates lugudes on
juttu olnud minu „kikkis kõrvadest”.
Kodus ma ikkagi midagi kuulsin, aga
vanemate käsk oli suu kinni hoida
ja siiani olen nii elanud. Nüüdseks
on taasiseseisvunud Eesti vabariiki
olnud 30 aastat ja ma otsustasin
kuuldud salaloo ning faktid kirja
panna.
I lugu.
SALAPÄRANE MEES
ON EVALD VAHTRA
KINGA TALUST
Kohalikud kutsusid teda Kinga Evaldiks. Kolhooside loomise ajal töötas Evald Vändra Teedevalitsuses
teehöövli juhina. Tema ema töötas
kolhoosis. Poeg Evald oli suur tehnikahuviline, nutikas lukksepp ja
remondimees. Üks nõrkus oli tal
ka, mis lõppes kurvalt. Huvi laskemoona ja lõhkeaine vastu ning nende
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torkimine lõppes sellega, et ühe käe
sõrmed said tal raskelt vigastada.
Töödega sai Evald ikka hakkama.
Kalamees oli ta. Püügivahendeid ja
nippe, kuidas kala kätte saada, jätkus
tal kuhjaga. Iseloomult oli ta huumorimeelne ja krutskeid täis mees.
Armastas kaarte mängida ja napsu
võttes muutus vahel kuraasikaks.
Evald oma nutikusega ehitas elumaja otsa kõrge masti ja selle otsa
paigaldas tuulegeneraatori.
Poisikesepõlves imetlesin Sutassilla tuuleveskit ja Kinga Evaldi
tuuledünamot. Lähim telefon oli
meil Viidikal ja I Vabariigi ajal oli
seal ka postkontor ja oma postitempel (kodus on postkaart Viidika
templiga). Uue-Viidika ja Vana-Viidika vahel oli Rungi maja, kus oli
pood, mida nõukogude ajal enam
ei olnud ja see seisis tühjana.
1954. aasta kevadsuvel käis
Hauamäe kalmistu kõrval põllul
kartulipanek uue ruutpesitsi meetodiga. Seda imeasja oli tulnud
vaatama päris palju inimesi. Uus
tehnoloogia võttis rohkem aega ja
vajas õppimist. Lõpuks saadi kartul
maha ja siis tuli kohe ka üllatus. Ema
tuli koju suure õhinaga, et raadios
Ameerika Hääl oli räägitud imelikust

Päeval tegid demoesinemise õhuakrobaadid
RubyAir spordiklubist.

kartulipanekust Valmas. Kuidas seda
küll teada oli saadud, sest ühtegi lennukit üle põllu ei lennanud ja ema
oli hämmingus?
Mõni nädal hiljem tulid ema õed
Viljandimaalt külla. Sellest on olnud
eespool juba juttu, et nad igal suvel
meil Maasikamäel käisid. Kolm õde
arutasid omavahel seda Ameerika
Hääle lugu tükk aega ja jõudsid
lõpuks selleni, et Kinga Evaldil peab
olema raadiosaatja. Kuidas muidu
raadios nii täpselt osati kartulipanekust kohe järgmisel päeval rääkida.
Inimesel on kõrvad ja ma sain selle
saladuse teada. Poisikese asi.
II lugu.
10 AASTAT HILJEM
1964. a suvel töötasin juba Suurejõe
kolhoosis abielektrikuna. Ehitasime
3-4 mehega tööstusvoolu liini Tagassare-Valma-Aru pikkusega 3 km.
Pingelanguse tõttu tuli kogu liinile
vedada jämedamad juhtmed.
Olime tööga jõudnud juba Oriküla metsavahi talu lähistele. Metsavaht organiseeris ise postid ja tellis
meid liini ehitama. Ma ei tea, kelle
otsus see oli, aga selle töö tegime
ära laupäeva lõunast esmaspäeva
hommikuks. Metsavaht polnud
kolhoosi liige ja tööraha tuli tema
taskust. Halenaljakas oli see, et peale
liini valmimist oli see kohe kolhoosi
oma. Samasugune lugu oli ka meie
perel, kui me isaga 1962. aastal ehitasime elektriliini Sutassilla-Maasikamäe pikkusega 700 m. Kohe
vedasid ka naabertalud meie liinist
omale voolu. Me ei virisenud, sest
tean, kui õnnelik oli ema, kui sai
Riga masinaga pesu pesta ja vaadata
televiisorit Neman. Sellest kõigest
on juttu raamatus „Minu Raja küla”.

Kristjan Rahu ja Ruth Lauri kohvik
nimega Kodukohvik nr 4.

Jätkus liini ehitus Arule. Esmaspäeval tööle minnes avastas peaelektrik Heino Peterson, et Evald Vahtra
on ilma luba küsimata ühendanud
oma maja juhtmed liini külge. Ta
vihastas ja lõikas juhtmed maha,
kuna Evald polnud ka kolhoosi liige.
Kolhoos võis elektri andmist kasutada tööjõu värbamisel. Mulle meenus kohe ema kahtlus, et Evaldil on
kodus raadiosaatja. Nüüd olin selles
täiesti veendunud, aga mõtlesin, et
mis see minu asi on, ja vaikisin. Arusaadav, et Evald ei saanud riskida, et
meid, elektrikuid, majja lasta. Saatja
töötas ju akude pealt ja selleks see
tuulegeneraator oligi, et neid laadida.
Valgustus majas oli ka akude pealt
autopirnidega.

III lugu.
SINI-MUST-VALGE LIPP
Selle loo kuulsin Vändra miilitsalt
Juhan Müürilt. Ta rääkis, et keegi
riigiametnik oli Tallinnast Kurgjale
sõitnud ja avastanud, et tee ääres
oli ühel majal sini-must-valge lipp
väljas. Kuhu möödasõitja Kurgjalt
täpselt helistanud oli, seda Müür
ei teadnud, aga pealinnast oli tulnud käsk minna asja kontrollima ja
teha ametlik protokoll. Müür sõitis
kohale ja leidis lipu tõesti lehvimas.

Ta mõtles, et see võib ka talle jama
kaela tuua. Protokolli kirjutas ta, et
tegemist oli tundmatu lipuga, mille
peremees oli purjuspäi heisanud.
Peagi tuli Tallinnast vastus, et kuna
tegemist oli tundmatu lipuga, siis
uurimine kästi lõpetada.
IV lugu.
EI VARJA EESTIMEELSUST!
Jutuajamisel kunagise korterinaabri,
Suurejõe kolhoosi partorgi Juhan
Roosmaaga sain tead, et Evald
Vahtraga oldi hädas. Ühele valimis
eelsele koosolekule rahvamajas oli
ta ilmunud sini-must-valge salliga
kaelas. Sekelduste vältimisteks oli
agronoom Linda Palumägi Evaldi
ruttu Willisega koju viinud. Vabaduse tuulte puhumist riigis oli juba
tunda. Mingi aja möödudes sain
Juhani käest teada, et Evaldit pole
enam. Ta oli oma raha hoiukassast
välja võtnud, selle ära peitnud ja siis
vabasurma läinud. Töökoja meeste
ja kolhoosi kulul ta maeti. Ma olen
kindlalt veendunud, et Evald peitis
koos rahaga ära ka raadiosaatja ja siis
lahkus meie keskelt.
Selles loos on salapära, aga faktid
räägivad ka midagi. Kirja panemisel on tunne, et mis ma lobisen. Kes
loeb, võiks mõelda ja ette kujutada,
et selline oligi elu nõukaajal.
See lugu sai kirja 27.07.2021 kell
14.40, kui kogu Eesti rahvas rõõmustas meie epeenaiskonna kuldmedali
võitmise puhul Tokyo olümpiamängudel.
Rein Aas

Elo Endo ja Kadi Kruusmann ja kohviku nimi
Kohvik Koogisõbrad.
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Kurgjal tähistati jooksupäevaga C. R. Jakobsoni 180. sünniaastapäeva
Juulikuu viimasel päeval anti Carl Robert
Jakobsoni talumuuseumi õuelt start Mispo
maastikumaratoni ja Sakala tee jooksul osalejatele. Sakala tee on metsarada Kurgjalt
Vanaõueni, mida mööda käis C.R. Jakobson Viljandisse Sakalat toimetamas. Sakala
metsajooks on üks väheseid maastikujookse
Eestis, seepärast on oluline selle traditsiooni
säilitamine.
Pärast täiskasvanute suvekuumale rajale
saatmist kutsus võistluste kommentaator
Mati Tiimus stardijoonele vanusegruppide
kaupa lapsed, kel tuli läbida vastavalt 200 m
või 1,2 km. Kõige väiksematel oli kõige rahulikum võistelda – kõik võitsid. Samas jagati
välja ka magusad auhinnad.
Mispo maastikumaratoni võitis Vladimir
Frolov tulemusega 3.09.45. Talle järgnesid
Allan-Peeter Jaaska (3.11.27) ja Peteris
Cabulis. Naistest oli kiireim Jelena Melnikova

(3.34.18), 2. lõpetas Rugie Dauliute Leedust
ja 3. Samanta Petakova Lätist. Poolmaratonis võttis võidu Jaan Kostjukov (1.32.29),
talle järgnesid Raul Köster ja Maris Arins
Lätist. Naistest olid kiireimad Anet Adamson (1.41.01), Riina Rahuoja ja Liilia Junson.
14 km distantsi võitsid Bert Pohlak
(56.51) ja Mirtti Verbitskas (1.02.06).
7 km jooksu kolm parimat aega jooksid
Mardo Lundver (23.56), Martin Tarkpea ja
Indrek Oja.
14 km kõndijatest olid kiireimad Tiit Kivisild (01.56.39), Kristel Aimsalu ja Ilvi Pere.
7 km kõndijatest jõudsid finišisse
(01.02.39) ühe lõpuajaga Juta Tammai, Ester
Tints ja Merike Eier.
Jooksupäev lõppes Vändras traditsioonilise järelpeoga.
Kõikide jooksude ajad nähtavad mispo.ee
Õie Kuusk

Tulevased maratoonarid.

Romuralli pakkus teravaid elamusi
nii pealtvaatajatele kui sõitjatele
Võistluste peakorraldaja Jaan Hansen
katsetas 15 aastat tagasi oma kodukarjamaal romuralli korraldamisega.
Tollasest väikesest esmakogemusest on samas paigas välja kasvanud
MTÜ Vändra Romuring - populaarne
iga-aastane üritus, entusiasmi täis korraldustiim ja üha lisanduvad uued sõiduhuvilised.
Tänavu tõid oma päevinäinud
autod mõõduvõtmisele 41 sõitjat,
neist 7 naised. Võistlejad pidid läbima
võimalikult palju ringe ja üürikeste
pauside ajal oli võimalus koos sõprade-pereliikmetega üles öelnud
tehnikat jälle sõiduvõimeliseks putitada. Erilist elevust
tekitasid sõitjad, kes plekimõlkimise käigus suutsid
oma auto katusele keerata. Selle vägitüki eest
peeti meenetega meeles
Ranno Metsaveert, Silvia
Rajasalu ja Andreas Liiva.
Parima tuuningu auhinna
pälvis Heleri Pajuste, aktiivseima sõitja tiitli Anni Tomson,
lärmakama masina ja ainsa surmaringi läbija auhinna sai Timmo Arop.
Aktiivse asjaajamise eest peeti meeles Veiko Saart. Kõige rohkem ringe
läbinutena astusid naiste poodiumile
Silvia Rajasalu (92 ringi), Annely
Matt (91 ringi), Carmen Annusver
(86 ringi). Meeste poodium: Ranno
Metsaveer (96 ringi), Arnold Mors
(93 ringi), Andreas Liiv (91 ringi).
Pealtvaatajate vahel loositi välja
teler, makkraadio ja erinevaid tööriistu. Sõidumeluga aitasid võistluste
lõpuni kaasa elada erinevad toitlustustelgid.
Õie Kuusk

Meeste parimad Ranno Metsaveer,
Arnold Mors, Andreas Liiv.
Jaan Hansen ja Terek Tedre
andsid üle publikuauhindu.

Naiste parimad: Silvia Rajasalu,
Annely Matt, Carmen Annusver.

„Septembris ei joo“
tuleb taas!
1. septembril algav Tervise Arengu Instituudi (TAI) aktsioon „Septembris
ei joo“ kutsub inimesi ka sel aastal septembrikuus alkoholist pausi
pidama. Ettevõtmine kogub iga aastaga tuntust ja populaarsust –
eelmisel aastal osales selles järeluuringu andmetel hinnanguliselt 59
000 inimest. Sel aastal oodatakse veelgi aktiivsemat osavõttu. Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, kui palju keegi
alkoholi tarvitab.
Sel aastal pööratakse kampaaniaga tähelepanu alkoholist loobumise kasudele. Alkovaba kuu raames jagavad vastavad spetsialistid
teadmisi, kuidas alkoholist loobumine mõjutab välimust, kaalu, suhteid,
und ja üldist enesetunnet.
„Kampaaniaga soovime inimestele meelde tuletada, et alkohol ei
ole tavaline toiduaine, see koormab nii füüsilist kui vaimset tervist ja
isegi ainult üks alkoholivaba kuu aitab märkimisväärselt parandada
enesetunnet ja elukvaliteeti. Veelgi olulisem on, et selline kogemus
aitab pikemas perspektiivis oma alkoholitarvitamist paremini kontrolli
all hoida,“ selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.
Septembris ei joo aktsiooniga liitumiseks ei ole vaja ennast registreerida. Piisab, kui on soov järele proovida, kuidas alkoholivaba kuu
enesetunnet ja igapäevast elurütmi mõjutab. Rohkem infot ja tuge
saab veebilehelt septembriseijoo.alkoinfo.ee (https://septembriseijoo.
alkoinfo.ee) ja Facebooki lehelt „Septembris ei joo“ (www.facebook.
com/septembriseijoo/). Septembris ei joo aktsiooni ajal pakume osalejatele võimalust ka teistele oma osalemisest teada anda, et neid
aktsiooniga liituma motiveerida.
Varasemate aastate kogemus näitab, et enamikul osalejatest (82%
eelmisel aastal) õnnestub september alkoholivabalt läbida ning see
parandab märgatavalt nende enesetunnet ja elukvaliteeti. Mullu osalenutest ligi 70% plaanis järgmisel aastal aktsiooniga taas kaasa tulla.
Paljud aktsioonis osalejad soovitaks seda ka oma sõpradele-tuttavatele.
Alkoholikultuuri kujundamises on oma roll kõigil. „Kutsume ka
sel aastal tööandjaid ning erinevaid organisatsioone ja kollektiive
algatust toetama. See on tööandjatele hea võimalus näidata eeskuju
ja poolehoidu tervislikele eluviisidele,“ lisas Sammel.
Kampaaniat „Septembris ei joo" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti" raames.
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• 29. juulil kell 13.20 teatati, et Põhja-Pärnumaa vallas
Pitsalu külas kukkus metsakuiv puu 48aastase mehe
pihta. Päästjad transportisid kannatanu metsast välja
kiirabiautoni.

Naisselts
tänab

Siiras tänu Ralf-Henry Kaasile,
kes täitis meie unistuse - õuele
tekkis korvapallikonstruktsioon!
Meil on ees ootamas suurepärane
aeg pallimänguks.

• 26. juulil kell 13.23 põles Põhja-Pärnumaal Tootsi alevis
25 ruutmeetrit turbapinnast, mille päästjad kustutasid.
Kella 15.55 ajal süttis Põhja-Pärnumaal Ünnaste külas 5
hektarit koristatud viljapõldu. Elanik püüdis tulekahju ise
takistada ja sai kahjuks põletushaavu ning viidi haiglasse.
Tulekahju kustutati kell 17.42. Päästjad hoiatavad, et kuiva
taimestiku või põllu põleng levib tuulega äkiliselt ja kiiresti
ning seda ise ilma kustutusvahenditeta kustutades võite
ennast ohtu seada. Parem on ära oodata päästjad ja mitte
riskida vigastuste või eluga.

L. C. Suburgi 180. sünniaastapäeva
tähistamisele eduka kaasaaitamise
eest täname Elle Eha-Aret, kes kirjutas meile rahvaliku näitemängu
„Suburgide Lill“, lavastajat Sirje
Hendriksoni, kes kindlakäeliselt
ja ajastutruult näitemängu helisema
pani. Suur tänu 36le etenduses osalejale.

Vändra Alevi Sotsiaalmaja

• 3. augustil kell 17.02 teatati, et Põhja-Pärnumaal Pärnu-Rakvere mnt 36. km sai jalgrattur autolt löögi. Päästjad
reguleerisid politsei tulekuni liiklust, abistasid kannatanu
tõstmisel kiirabiautosse ning hiljem transpordil kohale
kustutud kopterisse, mis kannatanu Tallinna haiglasse
toimetas.

Täname hea heli tagamise eest Ats
Paberitsi ja Martin Sempelsoni.
Tänusõnad kuuluvad kostüümide
õmblejatele Silvi Aasale, Marju
Härma-Epäilysile, Asta Puussaarele,
Ita Mangussonile, Maie Arandile ja
juuksurile Ilka Angerile.

Õppimisvõimalused täiskasvanueas

Kell 17.06 käisid päästjad Tootsi alevis kustutamas kolme
ruutmeetrisel alal turbapinnases olevaid tulekoldeid. Selleks kaevati pinnas käsitsi läbi ja kasteti veega üle.

• 7. augustil kell 11.48 teatati häirekeskusele, et Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu küla Lavassaare turbatootmisalal on
põlema süttinud kaks turbaauna. Väga suure tuule tõttu liikus tuli kiiresti raba ja puude poole ning levis 0,5 hektarile.
Hingamisaparaatides päästjad piirasid tule levikut tootmisala poole ning lokaliseerisid tulekahju kella 14.23ks.
Lõplikult likvideeriti põleng kell 17.15.

✓ Uuesti õppima läbi „Tööta ja Õpi!“
meetme
✓ Poolelijäänud koolitee jätkamine
✓ Uue eriala valik
- mida ja kuidas?
- mis mulle sobib?
- millised ametid tulevikus
hinda lähevad?

• 17. augustil kell 19.42 eemaldasid päästjad Vändra alevis
Vana tänaval tee kohale ohtlikult viltu vajunud puu. Kukkumisohus kask saeti maha ning tagati taas ohutu liiklemine.

Teekond algab esimesest sammust- tule
karjäärinõustamisele!

• 5. augustil kell 16.19 teatati, et Põhja-Pärnumaa vallas
Tarva külas süttis kombaini taga põlema viljapõld. Päästjad kustutasid pooleteisele hektarile levinud tulekahju
kolmveerand tunniga.

Aitäh Rõusa talu pererahvale, et
nad lubasid mitu korda nädalas teha
näidendi proove ja 31. juuli üritust
korraldada nende kinnistul.
Ettevõtmisele osutasid suurt abi
Vändra raamatukogu, Vändra Kultuurimaja, Vändra Gümnaasium,
Kurgja talumuuseum, Ugala teater, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus,
PJV Halduskoda, OÜ Vändra MP,
näidendis osalenud laste vanemad,
Vello Paluoja, Monika Jõemaa, Katrin Ilbi, Jaak Kalm, Rein Aas ja veel
paljud vabatahtlikud.
Meie ettevõtmist toetasid rahaliselt Põhja-Pärnumaa vald, Vändra
Tarbijate Ühistu, MTÜ Välk,
Eesti Kultuurkapital ja annetajad.
Annetajate raha kulus suures osas
transpordikulude katmiseks ja kahel
päeval näitlejate toitlustamiseks.

OLGEM SÕBRALIKUD
Ei ole kellelegile saladuseks, et Baltimaadesse suhtuti pikemat
aega suure naabri poolt hoopis erinevalt kui teistesse endistesse liiduvabariikidesse. Ajaga on nii mõndagi muutunud, aga
piinlikke ja ärevust tekitavaid olukordi võib ikka ette tulla. Ühe
sellise tunnistajaks olin ise. Nimelt sattusin kodualevis grupile
vene rahvuse esindajaile, kes olid teelt eksinud ja ei osanud
midagi ette võtta. Astusin ligi ja küsisin sulaselges vene keeles,
kuidas saan neid aidata. Te oleksite pidanud nägema slaavlaste
nägusid, kui nad mind seirasid. Igatahes lubasid nad kodus Siberimaal rääkida, et jutud eestlaste ebasõbralikkusest ei vasta
tõele. Nii et eelarvamus meist sai kummutatud, mis kindlasti
vähemalt nende siberlaste kodukandis saab pikemaks aruteluks.
Nii vähemalt abi saanud külalised väitsid.
Henn Lahesaare

KALJU OAGO

27.07.1936 – 19.08.2021

REIN ILVIK

31.05.1940 – 9.08.2021

TÕNU TIISMAA

28.12.1940 – 1.08.2021

KALJO KAASIK

21.12.1941 – 30.07.2021

Broneeri aeg nõustamisele:
✓ parnu.karjaarikeskus@tootukassa.ee
✓ telefon: 447 9300
_________________________________________

EELK Pärnu-Jakobi
koguduse teated

MITMESUGUST
Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel + 372 5851 7174

AIVAR ALGO

• 5. 09. Jumalateenistus armulauaga
• 12.09. Jumalateenistus armulauaga
• 19.09. Jumalateenistus armulauaga
• 26.09. Jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistuse algus Pärnu-Jaagupi
kirikus kell 14.00

ÕIE VÄNTER

Koguduse kantselei avatud teisipäeviti
ja kolmapäeviti kell 10-14

MAIMU TILK

Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi tel 5300 7075

VELJO PAANE

25.04.1965 – 16.08.2021
2.11.1966 – 12.08.2021
15.09.1933 – 14.08.2021
23.05.1934 – 24.07.2021

1.11.1945 – 8.08.2021

28.10.1935 – 12.08.2021

ILMI KUDISIIM

EELK Vändra
Martini Kirikus

PEETER VIILUP

VALENTINA BUROVA

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11

ÜLO TIITUS

25.02.1950 – 5.08.2021

5.07.1963 – 18.08.2021

URMAS RUBERG

ÜLO TIITUST
ja avaldame kaastunne
lähedastele
Võidula küla elanikud

10.09 kell 18 kontsert „Helimaalingud“
Palun kandke maski!

Naisseltsi juhatus

DOONORIPÄEV
Vändra Kultuurimajas
14. ja 28. septembril 2021
kell 09.00 – 11.30.

KINNISVARA
OÜ Sallu J. S. ostab metsakinnistuid ja
raieõigust. Küsi pakkumist
jaak.soosalu@gmail.com
tel 506 1817 või 516 8928
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad.
Info tel 506 0938, 510 9008,
vandra@agron.ee

Õpetaja Ants Kivilo tel 53960574

10.06.1957 – 29.07.2021

Mälestame

Aitäh kõikidele kaasaaitajatele ja
toredale publikule!

Südamlik kaastunne Leale
kalli abikaasa
TÕNU TIISMAA
kaotuse puhul.
Rahvatantsurühm Värten

Avaldame sügavat
kaastunnet Leale ja
tema perele kalli
TÕNU TIISMAA
kaotuse puhul.
Inna ja Kristi

Meie südamlik kaastunne
Leale armsa abikaasa
TÕNU TIISMAA
lahkumise puhul.
Vändra Alevi
Pensionäride Ühendus

Mälestame meie ühenduse
asutajaliiget
MAIMU TILKA
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Vändra Alevi
Pensionäride Ühendus

Põhja-Pärnumaa valla infoleht

12

AUGUST 2021

Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
LINDA KELIN
23.09
MARIA AHTMANN
3.09
MAIMU TÕNISMANN
6.09
LEILI LUHAJÕE
7.09
LAINE ANDRESSOO
17.09
KARL PIHLAK
23.09
VALENTINA LEVAŠEVA
9.09
LEIDA LÕO
16.09
VILJAR JÕESAAR
19.09
VAHUR KOSK
26.09
AIME SASSOR
27.09
LJUDMILA DZARAHOHOVA 3.09
VILJA KOLD
7.09
PILVI PERNER
15.09
TÕNU ORAV
23.09
ÕIE ORRO
25.09
VALENTINA VINT
25.09
REET MÄEARU
30.09
HELMUT LAOS
30.09
ELLEN ANNUSVER
1.09
JÜRI KALLASMAA
14.09
ARVO VAHER
26.09
HILME JÄÄRATS
1.09
JEKATERINA NIKIFOROVA 2.09
TIIT KARU
4.09
ILMAR LOORING
6.09
ENN MÜHLMANN
12.09
MARE KALDA
19.09
VALDEK MADALSOO
20.09
TÕNU SAARMAA
20.09
SIRJE MERILA
30.09

96
93
91
91
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Vändra kultuurimajas
KINO
Kolmapäev, 1. september
kell 18.00 „Käpapatrull“ (animatsioon)
Pühapäev, 5. september
kell 14.00 „Käpapatrull“ (animatsioon)
Pühapäev, 12. september
kell 14.00 „Felix ja peidetud varandus“
(animatsioon)
kell 17.00 „Veepeal“ (kogupere)
Pühapäev, 15. september
kell 18.00 „Veepeal“ (kogupere)

Sündis maailma väikene ime,
sai endale päris nime,
oma päikese, tähe ja tee,
paikse paiga kahe südame sees...

Pühapäev, 19. september
Kell 19.00 „Pärast langemist“ ( romantika, draama)

VÄNDRA MARATONI LASTEJOOKSUD

Kino piletihind 5€; õpilane, pensionär 4€
Kinokavas võib tulla muudatusi!

9. oktoober 2021 - TASUTA
AJAKAVA

Katrin Alamaa ja Kalev Tülle perre
sündis 3. augustil poeg Steven Tülle.

KELL 11.05 vanus kuni 4 a 400 m
5-6 a 400 m
11.15
7-8 a 600 m
11.25
9-10 a 600 m
11.35
T 11-13 a 1000 m
11.45
P 11-13 a 1000 m
11.55

Aire ja Risto Retsniku perre sündis
3. augustil tütar Annabel Retsnik.
Anneli Aalde ja Margus Burki perre
sündis 6. augustil poeg Mattias Burk.
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4. SEPTEMBRIL TOIMUB
PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJAS
PÄRNUMAA
HARRASTUSTEATRITE PÄEV
Saab näha viit lavastust,
kõik etendused on pealtvaatajatele tasuta.
Täpsemat ajakava ja tingimusi jälgi
sotsiaalmeedia vahendusel ja rahvamaja
kodulehelt https://pjrm.pparnumaa.ee/

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.
Tel 52 05 578
Silver

OLETE OODATUD TEATRISSE

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. septembril.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 21. septembriks meiliaadressile ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

