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Mädara Külateater
tähistas 25. sünnipäeva
Valla koduleht annab teada, et Mädara külas elab tänavuse aasta 1. jaanuari
seisuga 31 inimest. Selle taustal kõlab Mädara Külateater väga uhkelt.

Birgit Pajumäe (Eha), Helmut Bachman (Viktor), Krista Mustonen (Helmi), Märt Pärnoja
(Hundilageda Johannes), lavastaja-kujundaja Sirje Hendrikson, Ain Pertel (Ilmar).

I N F O L E H T

30. juuli 2021

Metsade ja mägede vahele oma perega kodu rajanud teatri lavastaja ja
looja Sirje Hendrikson on kindel: ,,Nii kaua kuni meie külast mängib
näidendis kas või üks inimene, oleme ikka Mädara Külateater.“ 4. juulil
tähistati veerandsajandat tegevusaastat Võidula mõisas Ardi Liivese
,,Mahajäetud küla“ esietendusega. Samas mõisa saalis mängiti esimest
korda 25 aastat tagasi näidendit ,,Oginski polonees“.
Mõisa perenaine Lea Toom tunnistas kokkutulnud rahvahulka
tervitades, et nii palju külastajaid ei ole ta mõisa saalis veel kunagi
varem näinud. Mänguplatsi ja publiku vahe kahanes imeväikeseks,
kuid kõik leidsid endale koha ja etendust jälgiti nii põnevuse kui
pinevusega. Näitlejad suutsid olukorraga hästi kohaneda ja hoida
pinget üleval kuni lõpplahenduseni. Lavastaja Sirje Hendrikson on
tuntud oma kindla joonega ajastutruu lavakujunduse ja rekvisiitide
osas. Laval olnud 70ndate aastate talus oli nostalgilist vaatamist vanematele ja uudistamist noortele: Ilmar (Ain Pertel) ,,Rahva Häält“
lugemas; Johannes (Märt Pärnoja) oma paljude tollaste tööriistade,
lukkude, kettide ja karjamaal pükste külge jäänud takjanuppudega;
Helmi (Krista Mustonen) köögis toimetamas omaaegsete nõude,
pottide-pannidega jne. See on lugu kõlbluskonfliktidest inimestevahelistes suhetes ühes tühjaks jäänud Eestimaa külas. Jäänud on vaid
Hundilageda talu, mis soo serval ainsana püsti seisab ja kus inimesed püüavad oma igapäevase eluga hakkama saada. See kõik sobitub
kurvalt ka paljudesse tänastesse Eestimaa küladesse. Sünnipäevaõnnitluste, lillede ja meenetega tunnustati-tänati lavastajat ja näitlejaid
nii aastatepikkuse tegutsemise kui vast lõppenud hea etenduse eest.
,,Igal aastal me uue lavastusega välja tulnud ei ole, kuid sel suvel
on neid lausa kaks. Naisseltsi tellimusel õppisime Lilli Suburgi 180.
sünniaastapäevaks keerulise näidendi ,,Suburgide lill“. Esietendus on
Suburgi sünnikohas, järgmine etteastumine 1. augustil Kurgjal. Olen
seda meelt, et oma hobid maksab igaüks ise kinni ja projekte ma kirjutanud ei ole,“ räägib Hendrikson. ,,Pileti hind peaks olema selline,
et ka pered saaksid tulla. Tahaksime nii palju koguda, et saaksime
ühe tuuri teha Saaremaale ja Muhumaale. 21. augustil on Kuhjaveres
külateatrite festival. Eelmisel korral valiti meid publiku lemmikuks,
näis, kuidas seekord läheb.“
Õie Kuusk

Matek loob Vändrasse uue
tootmisüksuse ja värbab töötajaid
AS Matek ostis hiljuti Vändras endise metallitöötlemise ettevõtte tootmishoone ja plaanib
seal luua uue tootmisüksuse. Ettevõtte juht
Sven Mats selgitab, et otsis tootmispinda Pärnusse, kuid kogemata jäi silma Vändra müügikuulutus. ,,Tellimusi on tulnud rohkem, kui
teha jõuame, sellest ka uue ettevõtte idee. Alates
1. veebruarist järgmisel aastal läheb Läti üle
pandipakendi kogumisele. Meilt on tellitud
250 taarakogumisjaama moodulid, mis peavad
olema valmis jaanuarikuuks. Eelnev kogemus

on olemas – tegime sarnast toodet Leetu
Miinimumpalka me ei maksa. Palganumbrid
olenevad paljudest teguritest, kuid jäävad piirsama suure tellimuse. Augusti alguses hakkame tõsisemalt Vändras remontima ja samal
konna keskmise tasemele. Rohkem on vaja ka
kuul tahaksime juba tööd alustada.
tootmist teenindavaid inimesi: kohalikud
Selleks on meil vaja 20-25 uut
teenusepakkujad saavad tööd juurde,
töötajat. Eelistaksime neid
sest seadmeid on vaja teritada,
leida kohapealt, kui ei leia,
toodangut transportida jne.“
peame kasutama rendiAS Matek on alates 1988. a
CV-d saata
tööjõudu. On vaja ehitegutsev Eesti perefirma.
personalijuht
tustööde oskustega iniMatek tegeleb kliendi telReelika Elleste
mesi, liht- ja abitöölisi.
limuse põhjal valmistatud
reelika.elleste@matek.ee
puitkarkassmajade valmistamisega. Pakutakse puittel 447 7894
konstruktsioonlahendusi
projektidele, kus tavapäraselt
on harjutud kasutama betoonning kivikonstruktsioone.
Peamised tooted on puitkarkassil
tasapinnalised ja ruumilised elemendid, korterelamud, ridaelamud, lasteaiad ja muud
avalikud hooned, elamupiirkondade arendused. Matek ekspordib 95% oma toodangust.
Peamine sihtturg on Skandinaaviamaad, kuid
Mateki maju leidub ka Saksamaal, Šveitsis,
Itaalias ja mujal.
Põhiline tootmine toimub Pärnu tehases,
kus praegu on tootmispinda 10 000 m2, Vändras saab olema 2500 m2. Projektijuhtimine,
projekteerimine ja turundus asub Tallinnas,
müügi ja projektijuhtimise kontorid Rootsis
ja Saksamaal. Veel kuulub Matek gruppi Tartu
Selliste taarakogumisjaamade mooduleid hakatakse Vändras valmistama juba augustis.

Ettevõtte juht Sven Mats on ka Eesti
Puitmajaliidu juhatuse esimees.

aknatootmisettevõte Lasita Aken AS. Kokku
annab AS Matek kogu grupi peale praegu
tööd 250 inimesele. Ettevõtte juht Sven Mats
lisab vändralastele veel ühe rõõmustava teate,
et lähema paari aasta jooksul tahetakse siin
tootmist laiendada ning ilmselt ehitatakse
uued tootmishooned. ,,Eesti ainus ressurss
peale puhta õhu ja vee on puit,“ kinnitab Sven
Mats. Saelaudu ei tule Vändrast hulgi enam
ammu, kuid meenutades kunagisi hiilgeaegu
on rahvasuus siiani kinnistunud väljend ,,tuleb
nagu Vändrast saelaudu“. Kas see saab nüüd
uuesti tõeseks, olgugi, et kaasaegsemas võtmes
ja väärindatuna, näitab lähitulevik.
Õie Kuusk
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Kohalike omavalitsuste
volikogude valimised
11.-17. oktoober
2021. aasta oktoobris toimuvad taas kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Võrreldes
harjumuspärasega kaasneb käesoleval sügisel ees ootavate valimistega rida uuendusi. Jagame
valijatega riigi valimisteenistuse informatsiooni valimistega seonduva kohta.
ÜHTNE VALIMISNÄDAL
Valimiste periood koondub ühte nädalasse.
• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
• Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab
valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond,
kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
• Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
• Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada
telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.
E
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EELHÄÄLETAMINE
Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00
					
Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …
Asukohas hääletamine 9.00 – 20.00

P
17.10.2021
VALIMISPÄEV

Kõikides jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00
… L 20.00

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine 9.00 – 20.00

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK
Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale
sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab
seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimi
sed.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.
JAOSKONNAS
1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades
eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele
pitsatijäljendi.
VALIMISTE TEABELEHT
• Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke,
saavad selle info e-kirjaga.
• Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamis
ruumide asukohad vallas või linnas.
• Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimis
õigusega.
VALIMISÕIGUS
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elu
koha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada
• Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
• Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
• Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
POLIITILINE AGITATSIOON
• Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
• Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
• Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
E-HÄÄLETAMINE
• E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
• Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti
operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
• NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kont
rollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
KOROONAVIIRUS
Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:
• kanna hääletusruumis maski,
• hoia teistega vahet,
• desinfitseeri käsi,
• võimalusel luba eakad järjekorras ette,
• võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Põhja-Pärnumaa valla vallasekretär
valla valimiskomisjoni esimees
Piret Müür

KODUKOHVIKUTE PÄEV

7. AUGUSTIL PÄRNU-JAAGUPI PIIRKONNAS
KOHVIK RÄNDTIRTSUD Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi
KOHVIK STAAP Kalli mnt 5, Pärnu-Jaagupi
UDUVERE SELTSI KOHVIK Valistre tee 5, Pärnu-Jaagupi
KODUKOHVIK AIA NURGAS Põldre talu, Naartse küla
HOOVIRESTO KOHVIK Õhtu 15, Pärnu-Jaagupi
JÜRI TALU KOHVIK Jüri talu, Langermaa küla
KOHVIK KOOGISÕBRAD Jõgioja talu, Aasa küla
KÕLLI TALU ÕUNAIAKOHVIK VIA Baltica ääres, Kõlli bussipeatuses
KODUKOHVIK NR. 4 Libatse keskus 4.
KOHVIK O&K GRILL Pae talu, Mäeküla küla,
suunaga Vahenurmest Maima poole
PEREKOHVIK, Soo 14 Pärnu-Jaagupi
PIKAKÕRTSI KOHVIK Pärnu mnt 7, Pärnu-Jaagupi.
Sissepääs Uuelt tänavalt
ROHEKÜNKA KOHVIK Valistre tee 7, Pärnu-Jaagupi
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Vald tunnustas
parimaid õpilasi
Inimene ise loob päevade ilu,
hommiku, koidu ja valguse.
Töökus loob elule mõtte ja sisu,
ikka rõõmukuu ja õnnevalguse!

Vallavanem Jane Metsa vastuvõtule olid kutsutud
Põhja-Pärnumaa valla tublid õpilased ja nende vanemad:
15. juunil Vändra Kultuurimaja saali ja 19. juunil Halinga
Restorani. Vastuvõtul tunnustati õpilasi, kes esitati
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tunnustamisüritusele, mis
COVID-i tõttu ära jäi, ning õpilasi, kes esindasid kooli ja
valda tulemuslikult olümpiaadidel-võistlustel, ja ka neid,
kes kooli sel aastal kiituse või medaliga lõpetasid.
Tarvi Tasane

Vändra piirkonna vastuvõtule kutsutud.
Maiann Pukka
Eleriin Jürisaar
Kadi-Katharina Paap

hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja
kiitusega kutsekooli lõpetaja
põhikooli kiituskirjaga lõpetaja. I koht Pärnu linna ja maakonna omaloominguliste
jõululuuletuste konkursil; II koht piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil; III koht
piirkondlikul geograafiaolümpiaadil; III koht võistkondlikul muusikaviktoriinil ja
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ning aktiivse koolielu arendamise eest
Richard Ramot
kiituskirjaga põhikooli lõpetaja ja maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja
aktiivse koolielu arendamise eest
Eeva Trellmann
kiituskirjaga põhikooli lõpetaja
Keidi Trellmann
kiituskirjaga põhikooli lõpetaja
Maria Johanna Ahtijainen I koht vabariiklikul eesti kirjanduse olümpiaadil; vabariiklikul eesti kirjanduse
olümpiaadil uurimistööde arvestuses III koht ja maakondlik tunnustus hea
õppeedukuse ning aktiivse koolielu arendamise eest
Patric Lepik
maakondliku geograafiaolümpiaadi I koht ja bioloogiaolümpiaadi I koht ja
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu arendamise eest
Ketlin Riks
maakondliku inglise keele olümpiaadi III-IV koht
Andra Kees
maakondliku eesti keele olümpiaadi I koht
Isabella Lepik
maakondliku eesti keele olümpiaadi I koht
Mirell Raaga
maakondliku matemaatikaolümpiaadi I koht ja maakondlik tunnustus hea
õppeedukuse ja aktiivse koolielu arendamise eest
Sirli Pilli
maakondliku eesti keele olümpiaadi II koht

Pärnu-Jaagupi piirkonna vastuvõtule kutsutud.

Elise Helene Maranik

II-III koht maakonna ja linna Euroopa päeva inglisekeelses
viktoriinis, žürii tunnustus Euroopa nädala e-raamatu eest
Ander Terehov
maakondliku inglise keele olümpiaadi III koht
Mia Saar
Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursi "Sügisulg"
11-13-aastaste A kategooria II koht; Tähtede Lava Pärnumaa
esindaja 11-13-aastaste vanuserühmas
Krissu Raudsepp
kodanikualgatuse programmi Minu Riik esseekonkursil
"Minu Euroopa" ergutusauhind
Margaret Roost
maakondliku käsitööolümpiaadi II koht tööga "Valgustid"
Andra Ailjama
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Helena Õismets
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Laura Orlova
väga tubli põhikooli lõpetaja
Martin Kurg
väga tubli põhikooli lõpetaja
Minni Toom
Pärnumaa parima õpilasfirma INSOLITO liige ja maakondlik
tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu arendamise eest
Lisanna Kontus
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Ketlin Priivits
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Kerteli-Kretebel Reiksar maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Marcos Hotsko
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Kaspar Hunt
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Guzell Faizullin
Tunnustus Õpilaste Aasta haridustegu 2021
Säsil Schulz
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest ja Tunnustus Õpilaste Aasta haridustegu 2021
Kätriin Järve
Tunnustus Õpilaste Aasta haridustegu 2021
Miia Marian Raudsepp Tunnustus Õpilaste Aasta haridustegu 2021
Karoli Merdikes
Tunnustus Õpilaste Aasta haridustegu 2021
Ketrin Salumaa
hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja
Anna-Maria Pihelgas
hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja
Agle Lensment
kiitusega põhikooli lõpetaja
Kreete Karits
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Hanna Grete Leas
maakondliku keemiaolümpiaadi III koht
Andri Kingisepp
maakondliku bioloogiaolümpiaadi III koht
Madis Sammelselg
maakondliku keemia- ja füüsikaolümpiaadi II koht ja
geograafiaolümpiaadi III koht
Eric Andrus Kumel
maakondliku matemaatikaolümpiaadi III koht
Karolin Figol
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Heidi Sai
maakondlik tunnustus hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
arendamise eest
Maria Kruusmann
rahvusvahelise matemaatikaviktoriini Känguru 1. koht

60 aastat hiljem kogunesid klassikaaslased jälle oma vana kooli trepile
Vändra Gümnaasiumis, mida meie ajal keskkooliks nimetati,
said 3. juulil kokku 1961. a. kevadel kahe paralleelklassi 31-st
lõpetanust 13.
Nagu tavaks, tegime vana maja trepil pildi, jalutasime
kooliaias ja uudistasime staadioni, mida meie ajal polnud.
Sellesse kohta sai meie ajal õunapuid istutatud. Koolihoone
on kaasajastatud ja uuendusi veelgi plaanis, aga vana osa, see
ajalooline MEIE KOOL, on õnneks alles.
Mari Raidmets, meie kokkutuleku väsimatu eestvedaja,
oli kõigile lasknud valmistada tassid, millel peal kooli lõpetamise aegne klassipilt, Vändra KK ja lõpetamise aasta 1961.
Ühisel lõunasöögil Nugise Kaubanduse ruumides mälestasime üheksat klassikaaslast ja klassijuhatajat, keda elavate
seas enam ei ole, ning mõtlesime neile, kes tervise tõttu
Vändrasse tulla ei saanud.
Leili Mihkelson
Pildil tagareas vasakult: Arvo Peterson, Indrek Annuk,
Asta Lätt (Lõhmus), Ants Kont, Leida Limberk (Pais),
Aime Väljamäe (Altmets), Mati Riipulk.
Esireas vasakult: Arvo Pertel, Leili Mihkelson,
Mari Raidmets (Jürisson), Aime Kangur (Rossmann),
Silvi Leinola (Meimer), Helju Rohtsalu.
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Pärnumaa piirkonna
4H suvelaager Hiiumaal
Kevadel oli väga raske otsust teha, kuhu noortega
laagerdama minna. Juhendaja Kalli Rõõmusaare
tuli mõttele, et käidud on Saaremaal, Lõuna-Eestis
ja miks mitte minna avastama Hiiumaad. Nii saigi
otsus vastu võetud ja 5. juulil startis buss 50 noore
ja juhendajaga 7 klubist kaheks päevaks Hiiumaale.
Et noorteühing Eesti 4H saab sel aastal 30-aastaseks, siis oli meie mõtteviis teha kõigile head, alustades iseendast, sõpradest jne. Bussis said noored
kätte lõngadega koti, kust siis igaüks punus käepaela
oma uutele tuttavatele, selge see, et ilma ei jäänud ka
vanad sõbrad. Parimateks punujateks osutusid poisid. Kerda aga võttis vastu otsuse, et punub paelad
kõigile osalejatele ja nii ta tegigi.
Paljud noored ei olnud varem praamiga sõitnud
ja see tekitas suurt elevust. Kiires tempos oli kogu
praam ära uudistatud ja mööduvale praamile Tiiu
ka lehvitatud.
Esimene peatus saarel oli Ristimägi. Noored
kuulasid huviga legendi ja meisterdasid hoolega
juurde uusi riste. Järgmiseks peatuseks oli Hiiumaa Militaarmuuseum, kus noored jaotati kahte
gruppi ja giidide Mati ja Arnold Aare juhtimisel sai
nii mõnigi uus teadmine omandatud. Noortele pakkusid muidugi väga suurt huvi maa-alused käigud.
Nüüd oli aeg jalutada Tahkuna tuletorni juures
ja jäädvustada Estonia mälestusmärk, mis püstitatud
Estonial hukkunud lastele, autoriks Mati Karmin.
Järgmine peatuspaik Eiffeli torn oli vaieldamatult noorte lemmik. Seal leidis igaüks tegevust.
Nagu öeldakse – nüüd oleme oma Pariisis Eiffeli
tornis ära käinud. Juhendajatelgi oli labürindis
tegemist, et ikka õigest uksest väljuda, millel silt
,,Oled geenius“, ja kiikuda kõige pikemal rippkiigel.
Kuna ilm oli vägagi soe, siis nii mõnigi noor sulpsatas vette, aga sellest polnud midagi, sest elamus
oli seda väärt.
Selle päeva õhtusöögi ja järgmise päeva hommikusöögi eest peame tänama Luige baari ja selle
omanikku Martit. Suutsime oma plaane päeva jooksul nii palju muuta, et lausa ime, et baari peremees
oli ikka nii rõõmsameelne. Õhtusöök toimuski
Kassaris kiigeplatsil, istusime murul ja nautisime
saare loodust.

Nüüd võeti ette teekond Sääretirpu. Igal noorel
ja juhendajal oli kaasas oma kivi, millel kirjas 4H
ja oma nimi. Soov oli Hiiu vägilasel Leigril aidata
ehitada teed Saaremaaga kokku, nagu räägib legend.
Kõik lõppu ei jõudnud, need jätsid oma kivi poolele
teele. Tragimad käisid ikka lõpus ära, nende emotsioonid olid laes, kui kohtusid hobustega. Ülesanne
sai ka täidetud, tee pikemaks tehtud.
Ööbima sõitsime Pühalepa Vaba Aja Keskusesse, kus meid tervitas maja perenaine Klaire Leiger. Saime teada, kuidas saare noored õpivad, vaba
aega sisustavad ja mis tegevusi teevad kogukonnaga
koos. Tänutäheks jätsime Klairele 4H-d tutvustavad
meened, ka ühe linnupuuri, mille saavad ise kokku
panna, et siis saare lindudele rõõmu valmistada.
Magama ei saanud sugugi kohe minna, sest maja
kõrval olid välitrenažöörid ja kiik, kus tegevust jätkus poole ööni. Samuti said uued soengud peaaegu
kõik tüdrukud, sest juhendaja Eerika punus kõigile
vahvad patsid. Täname siinkohal väga hea vastuvõtu
eest rõõmsameelset Klairet!
Kui hommikusöök söödud, startisime Kõpu
tuletorni. See oli enda hea proovile panek, sest trepiastmed olid päris kõrged, aga keegi ei nurisenud
ja nii see vana tuletorn vallutatud saigi.
Järgmine koht oli elamuskeskus Tuuletorn.
Giidi saatel saime teada väga palju saare ajaloost,
selle inimestest, toredatest legendidest, juttudest
ja muidugi proovida kõiki atraktsioone. Näod naerule võtsid kindlasti tuuletuba ja ilmatuba. Õppida
sai ka hiidlaste keelt. Nüüd teavad kõik, et harakas
on kiitsakas ja notsu ups ning vares korp. Põnevust
tekitas suur ronimissein, kus lõppu jõudsid Liisa,
Elis, Hella-Maria ja Lisandra.
Maitsvat lõunasööki pakkus meile Rannu pubi.
Kui kõhud täis, leidsime veel ka aja meres supelda.
Palavus maha raputatud, tuligi asuda teele Heltermaa
sadamasse, kus sai veel jäädvustatud pronksskulptuur „Vanamees ja kits“, millest jällegi tore legend.
Kogu sõidu eest täname William Reise ja bussijuht Williamit, 4H juhatust ja Eesti Pagarit, kes
toetas lapsi sõidul saiakestega.
Pärnumaa piirkonnajuht
Inga Raudsepp

Muusikakooli õpilased andsid
vanas kaubamajas kontserdi
9. juunil toimus Vana tn 60, endises Kaubamaja hoones Vändra noorte bändide
uhke kontsert „ Kes sööb, see jõuab“!
Kõiki kontserdile saabujaid tervitas
Kaubamaja ees üllatusesineja, lõõtspillide ansambel. Ette astusid Vändra
Muusikakooli õpilastest loodud Vändra
noorte bändid Kalev Saare ja Maarja

Koppelmanni juhendamisel. Esinejad
olid erinevates vanuseklassides ja nende
esituses kõlasid paljud Eesti poppmuusika
esinduslood, tuntumad Ott Leplandi ja
ansambel Traffic repertuaarist. Kõigepealt
astusid lavale nooremad ja lõpuks kõige
rohkem koos harjutanud lapsed. Väga
ilusa esituse lauljana tegi Birgit Tiismaa.

Temalt kõlasid mitmed tuntud lood.
Kontsert oli Kalev Saare eestvõtmisel
väga hästi korraldatud ja sai kõigi osalejate
poolt sooja vastuvõtu osaliseks. Vändra
Tarbijate Ühistu tänab korraldajaid ja esinejaid suurepärase kontserdi eest ja jääme
ootama järgmisi kohtumisi!
Gersti Kont
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Kivi Sääretirpu

Estonia mälestusmärk

Eiffeli torn Hiiumaal
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Võidula mõisas
7. augustil kell 12
Kontsert "Muinasjutustused"

Esinevad Liina Žigurs (vioola), Taavi Orro (klarnet), Kadri-Ann Sumera (klaver)
Kavas:
György Kurtag – Hommage a Schumann, Ester Mägi – Sonare,
Eduard Tubin – Sonaat vioolale ja klaverile, Robert Schumann – „Märchenerzehlungen”
Sissepääs külastusmängu "Unustatud mõisad" piletiga

Tule 21. augustil Võidulasse!

Tähistame kunagise Võidula bändi Cicero, Ta-Va-Ta-Ro 50. aastapäeva!
Päevakava:
13:00 Kokkutuleku avamine Võidula mõisa ees 13:30 Head isu
15:00 Sportlikud mängud
18:00 Loterii loosimine
19:00 Bändi proov
20:00 Peoõhtu. Tantsuks mängib Harli Maanus
Osalustasud: pere 15 €, täiskasvanu 10 €, õpilane/pensionär 5 €
Kõik osalustasu maksnud saavad käepaela. Käepaela omanikule tasuta supp, loteriipilet ja peoõhtu.
Lisainfo telefonil 56688727 Lea Toom

PÄÄSTEAMET
• 29. juunil kell 22.37 kiirustasid päästjad Põhja-Pärnumaa valda
Vaki külla, kus teataja sõnul põles farmi küün. Päästjate saabudes
põles hoone, milles hoiustati turvast ja põhku. Tulekahjule saadi
piir kell 22.51, kuid täielikult kustutati põleng kell 00.40. Tulekahju
tekkepõhjust teada ei ole.
• 1. juulil kella 20.43 ajal hakkas Põhja-Pärnumaa vallas Kaansoo külas
suitsema heinapress. Põllul tööd teinud heinapressil tekkis tehniline
rike, mistõttu hakkas masin suitsema ja süütas veidi heina. Päästjad
uhtusid heinapressi ja maapinna veega üle.
• 4. juulil kell 16.59 kiirustasid päästjad Põhja-Pärnumaa valda Pärn
jõe külla, kus põles metsaalune. Päästjate saabudes põles 20 x 30
meetrit metsaalust, mis kustutati kella 18.37ks. Tegemist oli turbasel
pinnasel toimunud hõõgpõlemisega, mis arvatavasti juba mitu päeva
hõõgunud oli. Algpõhjust teada ei ole.
•13. juulil kell 15.51 sõitsid päästjad kustutama Põhja-Pärnumaal
Sepakülas olnud ohtlikku lõket. Põles umbes 2 x 2 meetri suurune
oksahunnik, mis asus ligi 10 meetri kaugusel võsastikust. Ohtu kujutanud lõke kustutati kell 16.23
• 14. juuli õhtupoolikul käisid päästjad eemaldamas teele langenud
puid Põhja-Pärnumaa vallas Kurgja külas. Päästjad eemaldasid Kurgja
teelt kokku kaheksa puud. Lisaks eemaldati puid ka Laupa-Suurejõe teelt. Saarde vallas oli puu Lanksaare külas ning Lähkma teelt
eemaldasid päästjad korraga kolm puud.
• 21. juulil kell 14.15 teatati tulekahjust Põhja-Pärnumaal Pitsalu külas
Lavassaare turbatootmisalal. Süttinud olid turbaaunad, turbaväli ning
tuli oli levinud metsa ja maastikule. Ohus olid lähedal asuvad elu- ja
tootmishooned. Kustutustöid ning põlengu pindala suuruse täpset
kindlaks tegemist raskendasid tugev tuul ning paks suits. Kella 18.15
ajal hinnati põlenguala suuruseks ligikaudu 30 hektarit. Tänu päästjate kiirele tegutsemisele suudeti tule levik elu- ja tootmishoonetele
peatada. Õhtul kell 21.15 mõõdeti tulekolletega ala suuruseks ligi
25 hektarit. Põlenguala ääred kasteti veega märjaks ning kell 23.02
tulekahju kustutamine päästjate ohutuse tagamiseks katkestati.
Järgmisel hommikul põlenguala kontrollimisel selgitati, et kaugemale
tuli ei ole levinud. Turbavälja ja -aunade ning metsa ja põllule jäänud
tulekollete kustutustööd jätkuvad.
Päästetööde juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada pikselöögist. Riigi Ilmateenistuse andmetel püsib ilm kuiv ka lähipäevil
ja metsades, kuivanud taimestikuga ja turbaga maastikul valitseb
seega tuleoht. Päästjad paluvad tungivalt looduses lahtist tuld mitte
kasutada ning võimalusel seal mitte tegutseda!
• 21. juulist kuulutati tuleohtlik aeg välja lisaks 18. juulil määratud
Ida-Virumaale, Lääne-Virumaale ja Jõgevamaale ka Pärnu- ning
Tartumaal. Seni jõus olnud piirangud muutusid kehtetuks Järvamaal. Tuleohtlikul ajal on keelatud metsa- ja muu taimestikuga ning
turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning
sisenemine mootorsõidukiga, seal hulgas parkimine. Lubatud on
tehnikaga liikumine, mis on mõeldud turbatöötlemis- ning põllumajandustöödeks ja metsatöödeks.

AS MAKO palub inimestel
kasutada kanalisatsiooni
sihtotstarbeliselt!
Hoidiste tegemise hooajal satub kanalisatsiooni
tavalisest rohkem olmeprügi, mis toob kaasa
ummistused torustikes. Ummistuste likvideerimine on kulukas ja ebameeldiv, eriti, kui seda
tuleb teha oma kodus.
Olmejäätmete kogus, mis jõuab reoveepuhastisse, on murettekitavalt suur. Kahjuks kasutatakse ühiskanalisatsiooni liialt sageli prügikasti
asendusena.
Suve teises pooles, kui algab hoidiste tegemise
aeg, suureneb hüppeliselt olmejäätmete kogus
kanalisatsioonis. Peetakse normaalseks, et biolagunevad materjalid, nagu kasutuskõlbmatud
tomatid ja kurgid, marjade varred, puuviljade
koored jms, võib visata WC-potti.
Ka muud toidujäätmed tekitavad tõsiseid
probleeme. Torustiku seinale tekib rasvakiht, mis järjest pakseneb, sest sinna
jäävad kinni teised sinna mittekuuluvad tahked osakesed. Tulemuseks on
suur, enamuses rasvast koosnev klomp, mis takistab reovee edasi liikumist
puhastisse.
Jäätmete viskamine kanalisatsiooni põhjustab ummistusi, halvemal juhul
ka reoveepuhasti pumpade rikke või isegi purunemise. Palume inimestel järgida üldreegleid nii kanalisatsiooni kasutamisel kui ka jäätmete käitlemisel.
Jäätmete jaoks on olemas vastavad kogumiskonteinerid. WC-potti tohiks
jõuda ainult majapidamise reovesi!
WC-potti ei tohi visata vatitikke, hügieenisidemeid, tampoone, meigieemalduspatju, -lappe, kondoome, juuksekarvu, kohvipaksu, pakendeid, plastikesemeid, ravimeid, kemikaale, sokke, suitsukonisid jne. Tualetti ei tohiks
sattuda ka WC-poti külge kinnitatavad plastikust värskendajad, sest tegu on
vees mitte lahustuvate toodetega. Ka pealtnäha süütu majapidamispaber on
sage ummistuste tekitaja, sest ei lahustu vees piisavalt kiiresti.
Kui vesi ei lähe enam torustikust alla, siis:
•

•

Esmalt kasuta ummistuste likvideerimiseks
kuuma vett ja kummipumpa. Kui kuuma veega
õnnestub hangunud rasv üles sulatada ja tropile valamupumbaga tekitatud vaakumiga veidi
hoogu anda, siis võib kergematel juhtudel torud
keskkonnasõbralikult taas vabaks saada.
Tõsisema ummistuse puhul võib kasutada
keemilisi torupuhastusvahendid, kuid tuleks
meeles pidada, et need sisaldavad mürgiseid
kemikaale, mille lõplik eraldamine on keeruline
protsess ka reoveepuhastitele. Puhtama keskkonna nimel püüa vältida kanget kodukeemiat.

Kõige odavam ja keskkonnasäästlikum on alati
probleemi ennetamine - käitu vastutustundlikult
ja pea meeles: WC-pott pole prügikast!

PÄRNU-JAAGUPIS ON
SPORTLIKUD EAKAD
Kahjuks peab nentima, et meie ühiskonnas jäetakse soliidsesse ikka jõudnud inimesed sageli ühiskondlikust elust
eemale. Julgen väita, et see samm on
absoluutselt vale, miks, võib kerkida
küsimus? Toon vaid ühe selgitava näite
koduvallast. Sageli kuuleme ohkimist,
kui raske on elu ja kuidas tervis halveneb. Pärnu-Jaagupi eakad inimesed nii ei
arva: grupid kõnnikeppidega jalutajaid,
lauluväljakul füüsise tugevdajad, jooksusammul maad mõõtvad hallpead on vaid
väike näide, kuidas ka soliidses eas võib
igati sportlik ja positiivne olla. Jõudu selleks Teile kõigile, vaprad vanurid!
Henn Lahesaare

VÄNDRA MAADLEJATE
TULEMUSED
Helary Mägisalul jäi kevadel olümpiast
natuke puudu. Viimasel OM kvalifikatsiooniturniiril Bulgaarias tuli vastu võtta
kaotus moldaavlaselt ning turniiril 3.
koha eest enam olümpiale pääsemine
võimalik ei olnud, kuigi turniiril kogunes
Helaryle 3 võitu. Maadluses teeb olümpiale saamise eriti keeruliseks väga tihe
konkurents ning kogu maailmast pääseb
sinna 16 sportlast. Kokku oli olümpiale
pääsemiseks ainult 3 võimalust: tulla
MMil viie hulka, EMi või MMi kvalifikatsiooniturniiril jõuda finaali. Nüüdseks
on Helary alustanud juba ettevalmistust
selle aasta MMiks ning pikas plaanis ka
juba Pariisi olümpiaks.
Juuli alguses saavutas Helary Mägisalu
Leedus turniiril 3. koha.
13. juunil toimusid Valgas Eesti meistrivõistlused rannamaadluses. Eesti
meistri tiitliga naasis täiskasvanutes
Mario Mägisalu (-60kg), Jürgen Silling
(-80kg) saavutas 6. koha ning Rauno
Rosin (+90kg) 7. koha. U17 vanuseklassis
saavutasid hõbemedali Kened Mägisalu
(-55kg) ja Andreas Välja (-80kg).

MTÜ Suure Karu Pojad
treener Mario Mägisalu
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Vello oli, Vello jääb!

IN MEMORIAM

Vello Kutsar

10.12.1927 – 12.07.2021

Oli 1987. aasta kena kesksuvi, kui
tulin Vändrasse, et siinses tekstiilivabrikus uude ametisse asuda.
Vastuvõtjaks oli üks sõbraliku olemisega ja muheda jutuga soliidne
härrasmees – Vello Kutsar. Teadis
palju maailmaasjadest, majandusest,
tootmisest ja siinsetest inimestest.
Nagu ikka, ei avane inimesed meile kohe ja täiega, vaid
samm-sammult. Mida rohkem sain
aru tema maailmavaatest ja kompetentsusest, seda rohkem sisenes
minusse aukartust selle mehe vastu.
Esmalt oli ta minu jaoks suure
ettevõtte juht, selle kunagine käivitaja ja arengu initsiaator. Tänu kvaliteetsele juhtimisele saavutas tollane
Mistra Vändra vabrik rahva seas
kõrge populaarsuse, kuhu taheti
tööle tulla lähedalt ja kaugemalt. Iga
ettevõte võtab tahes tahtmata oma
juhi näo ja siinse vabriku kiire ning
huvitav areng oli selle peegelpildiks.
Vello oli kõigepealt inimene.
Ma ei tea küll, et tal oleks vaenlasi
olnud. Niivõrd hea diplomaadiga
oli tegu, kes oskas kõik kortsud
välja siluda. Oskas maandada pingeid, lahendada konflikte. Siinkohal ehk koguski ta liig palju pingeid
endasse, mis lõpuks tervist mõjutama hakkas.

Vello oli kahtlematult ka kohaliku elu edendaja, suurkuju ja
autoriteet. Ja mitte ainult Vändras,
ka Pärnumaal tervikuna oli tema
sõnadel ja mõtetel kaalu. Kui hakati
välja andma alevi kõrgeimat autasu
,,Vändra tungal“, oli enesestmõistetav, et esimesena saab selle Vello
Kutsar.
Hämmastav, kui suur režiimist
kinnipidaja Vello oli! Olles esimese
suurema terviserikke seljatanud, ei
jätnud ta arstide poolt etteantud
reeglistikku niisama, vaid täitis seda
minutilise täpsusega. Lõunased
lühiuinakud, kõnnitiirud ja mõõdukas sportlik tegevus olid tema elu
lahutamatud osad.
Vello armastas sporti, tema
suur kirg oli lauatennis. Nooremad
kolleegid pidid pea alati talle alla
vanduma, kui andmiseks läks. Hea
maletajana oli ta väga uhke 1954.
aastal korraldatud rajoonidevahelise 100 laua matši üle. Selliseid
,,hullumeelseid“ ettevõtmisi oli
Vello elus ridamisi. Tänu erakordsele täpsusele, ettenägelikkusele ja
organiseerimisvõimele need kõik
ka õnnestusid. Samas agiteeris ta
kolleege osa võtma ülerajoonilistest spordiüritustest, sest Mistra
lipp pidi ikka kõrgel lehvima.
Vello oli pealinna poiss, õppinud Tallinna Reaalkoolis. Sellesse

2. juulil avaldati Karl Pajumäele Vändra Kultuurimajas viimset
lugupidamist ja austust. Mälestustseremoonial olid väljapanekus
tema karikad, aukirjad ja tunnustusmeened.

IN MEMORIAM

Karl Pajumäe
4.10.1941 - 11.06.2021

Karl Pajumäe alustas maadlusega
1957. aastal Endel Puri juhendamisel. Ta tuli mitmeid kordi „Kalevi“
meistriks ning pärjati medalitega.
Nõukogude Armees Kaliningradis teenides õnnestus tal käia
treeninglaagrites Riias ja Moskvas.
Enne sõjaväest kojutulekut juhtus
aga treeningul õnnetus ja treener
ütles, et peale selliseid vigastusi
enam tippu ei saada ja Karlist võib
saada ainult hea treener.
1964. aasta sügisel kutsus õde
Maimu Karli Vändrasse elama. Siin
kohtus ta oma tulevase abikaasa
Veeraga, abiellus. Perre sündisid
tütred Piret ja Kersti, poeg Priit.
1980. aastal läks Karl Vändra
õhtukeskkooli. Tahtis edasi ülikooli minna, aga saatus ei lubanud – olles perega Leedus reisil,
satuti ränka avariisse. Pereema
Veera vigastused olid nii rängad,
et ta jäi avarii tagajärjel koju abikaasa hoole alla. Kui Karl Leedust
Vändra haiglasse toodi, ei tahtnud
ta kedagi kuulda ega näha. Ühel
pühapäevahommikul ütles õde, et
Karlile tulid külalised. Korraga oli
palatis kümme poissi, kõigil medalid kaelas, poisid käisid ise Koonga
lahtisel matil. Siis otsustas Karl, et
maksku, mis maksab, poisse ta ei
jäta, temast peab uuesti treener
saama. Kui Karl haiglast välja sai,
läks ta maadlussaali, keeras ukse
lukku ja hakkas harjutama. Ta
käis neli aastat Haapsalu taastusravis. Kolmandal aastal hakkas

arst pärima, millega ta tegeleb, et
nii hästi on paranenud. Karl rääkis, et sõidab suure autoga, peale
tööd annab poistele trenni, hoiab
kodu korras ja nädalavahetusel
käib poistega võistlustel. Arst oli
väga üllatunud. Sellest, et ta perele
maja hakkas ehitama, ei julgenud
Karl rääkidagi. Maja sai valmis ja
pere asus elama suurde avarasse
oma koju Vändras Nurme tänaval.

Karl Pajumäe
pool sajandit
Vändra maadluselus

Karl Pajumäe alustas Vändras
maadlustreenerina 1965. aastal
ja tegi seda kuni 2016. aasta kevadeni. Viimased 5 aastat on Pajumäe elutöö ehk maadlusklubi
Suure Karu Pojad eestvedamisega
jätkanud tema õpilased Mario ja
Helary Mägisalu.
Algusaastatel oli maadlusmaja
väike, kahe suure raudahjuga, mida
pidi iga päev kütma. See aeg oli aga
üürike, sest sellest sai EPT kontori
abihoone. 1966. a tuli Karl „Jõudi“
meistriks. Laupäeviti käis poistega
võistlustel, olles ise ka maadluskohtunik. 1966. aastal toimusid esimesed maadlusvõistlused
Vändra Keskkoolis. Ja nii jätkus see
viiskümmend aastat. Igal kevadel
võtsid noored maadlejad nii Eestist
kui lähiriikidest Pajumäe korraldatud maadlusvõistlustel Vändras
omavahel mõõtu.
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aega mahub veel laulmine Estonia
poistekooris, ka solistina. Ooperi- ja
operetimuusikat armastas ta kogu
elu. Mistra pidudel anti sageli Vellole mikrofon pihku, et ta laulaks
mõnd ooperi- või operetiaariat.
Vello oli sündinud süsteemiinimeseks. Kuna tema aktiivsel tööperioodil ei olnud veel tänapäeval
tavapäraseid arvutilahendusi tabelite koostamiseks, siis said legendiks
tema nn „tapeedid“, pikad tabelid
paberil. Tänaste exel´i tabelite eelkäijad. Aga protsess oli alati ülevaatlik ja kontrolli all. Samuti oli
tal kasutuses kartoteegisüsteem,
kus vajalik info oli märksõnade abil
ülesleitav. Kuna Vello oli elukestev
õppija, siis kasutas ta seda kartoteegi süsteemi ka keelte õppimiseks:
tegi omale piisavas mahus uut sõnavara kaasa ja läks oma kõnnitiirule.
Ise samal ajal aega keele kinnistamiseks kasutades. Ja järgmisel päeval
juba uued sõnad ning väljendid.
Muidugi õppis ta kiiresti ära ka
tänapäevaste kompuutrite kasutamise, et analüüsida meie elu arenguid eri valdkondades. See oli tema
jaoks põnev ja mitte ainult tema
jaoks: ka ajalehelugejatele oli ta
varmas oma töö vilju jagama.
Vello oli südamega Eesti asja
eest väljas. Tema jaoks oli tähtis
see, et Eesti rahvas säiliks, et meist

ei saaks omal maal vähemust. Vändrasse ei loodud võõrkeelsele kontingendile tingimusi, mis oleksid
soodustanud võõrale rahvale siin
kohanemist. Kes soovis tulla, see
pidi ka keele ära õppima. Selle eest
seisis Vello järjekindlalt ja julgelt
ning mille eest teda ka meie võimuorganid nii mõnigi kord sakutasid.
Tähtis oli Vellole oma pere,
tema kindlus. Kaks asjalikku tütart
ja abikaasa olid tema kullafondiks.
Vello ei kao Vändra inimeste
mäludest kunagi. Ei saagi kaduda,
sest tänane Vändra on tema „jalajälgi“ täis, mida teavad eelkõige
tema kaasaegsed: Mistra ehitatud
elamud, mitmed alevi kommunikatsioonid jne, jne. Paljud traditsioonid on saanud alguse just
Vello enda mõttetöö tulemusena.
Teda tundnud inimestele jääb ta
alatiseks meelde kui eriline sõnaseadja, mõttegeneraator, algataja ja
elluviija. Tänaseks kahjuks Vellot
meie seas ei ole, aga ta jääb inimeste
mäludesse!
Tema elutöö siin Vändras vääriks kindlasti jäädvustamist kas kivis
või metallis, et ka noor põlvkond
teaks, et elas ja töötas siin üks eriliselt vahva ja lihtne mees, kes tegi
suuri tegusid.
Mati Tiimus

Kooli direktor Avo Juss lasi ehitada Vändra Keskkooli internaadi
keldrikorrusele maadlusruumi. See
oli väike, aga hea võimalus treeninguteks. Siis hävitas ruumi tulekahju. Lahenduseks pandi matid
maha jalutussaalis. Karl mõtiskles
tihti, et mis on küll Vändras valesti,
et maadlussaali ehitamine nii võimatu on. Tol ajal oli Eesti Maadlusliidus 53 maadlusklubi ja Vändra
oli neljandat aastat seitsmendal
kohal, neli aastat järjest tõid poisid
Eesti meistrivõistlustelt 20 medalit. Teised treenerid naersid alati,
et mitu medalit jälle Vändrasse.
Aastas oli umbes 40 võistlust. Vaatamata raskustele, unistas ja lootis
Karl edasi. Nii nagu Kalevipojas
„Aga ükskord algab aega…“
1988. aastal sai ta minna poistega Soome „Viromäki“ turniirile.
See oli omaette elamus. Karl kutsus soomlased ka Vändra lahtisele
matile. Soomega sõprussidemed
kestsid viis aastat.
Kui Spordikoolid kaotati, treenis Karl poisse tasuta. Tallinna
Audentese peatreener Madis Arras
kutsus ta Tallinnasse tööle. Nii käis
ta kaks aastat Tallinnas Ristiku
Põhikoolis poistele ja tüdrukutele
kolm korda nädalas trenni andmas.
Kaks õppeaastat (2003–2004)
andis ta Tori Põhikoolis trenni,
hiljem jälle Vändra alevi ja valla
poistele. Igal suvel käis poistega
Saaremaal treeninglaagris, sel ajal
juhendas oma haiget abikaasat
telefoni teel, mõnikord oli ka abilisi, kuid südamevalu tekitas see
alati. Palju kordi käidi Kuremaal,
Avinurmes, Ahtmes ja Kihnus.

Karlile oli oluline, et poisid saaksid treeninglaagrites nautida aega
ja tunda, et see ongi tõeline kooli
vaheaeg.
Eesti Maadlusliit valis Karl
Pajumäe 2003. aastal parimaks
kadettide treeneriks ja 2006. aastal parimaks Vabariigi juunioride
treeneriks Kreeka-Rooma maadluses. Eesti kultuurkapitali Pärnumaa
ekspertgrupp valis Pajumäe spordivaldkonna edendajaks. 2010.
aastal tunnustas Vändra alev Karl
Pajumäed alevi kõrgeima autasuga
Vändra Tungal. 2016 aastal pälvis
ta Vändra valla tunnustuse „Aastate tegu". Karli lapselaps Nils Joonas Põldme asutas vanaisa eeskujul
2014. aastal oma kodulinnas Sauel
spordiklubi: „Olen vist tahtnud
olla natukene selline temamoodi
kangelane oma kodukohas. Olles
kogenud omal nahal, kui raske on
millegi uue alustamine ja samas
ka jätkuv tegutsemine, siis on mul
ääretult hea meel, et vanaisa elutöö
elab täna tänu tema õpilastele oma
elu edasi".
„Igast poisist ei tule maadlejat,
aga igast poisist peab saama mees.
Maadlus teeb poisid tugevaks ja
edasi on neid lihtsam treenida
ükskõik millisel spordialal," oli
Pajumäe motoks.
Maadlus, õpilased, võistlused,
treeningud – see oli Karl Pajumäe
elu, kirg, pidev võitlus olemasolu
eest, tema panus noortesse, sporti,
kohalikku ellu.
Suure Karu Pojad treener
Mario Mägisalu
Mälestustseremoonia läviviija
Luule Põder

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Aiandusselts ootab esmaspäeval, 16. augustil 2021 toimuvale reisipäevale, millega
külastame Jõgevamaal asuvat Endla Looduskaitseala. Välja sõidame Konsumi juurest
kell kaheksa hommikul ja tagasi oleme õhtul kaheksaks.
Looduskaitsealal teeme sealse giidi saatel umbes kaheksa kilomeetri pikkuse rännaku
rabateedel ja pakume Endla järves suplemise võimalust. Seekord palume lõunatoit
ja jook kodust kaasa võtta, et saaksime poolel teel puhata ja lõunapausi pidada. Looduskaitseala keskus asub Toomal ja seal on meil ka ühe kauni koduaia külastus kokku
lepitud.
Esialgse plaani kohaselt kavatseme Toomale sõita Türi-Paide kaudu ja tagasi tulla
Põltsamaa-Võhma-Suure-Jaani kaudu. Tagasiteel teeme kindlasti mitmeid peatusi ja
külastame tee äärde jäävaid vaatamisväärsusi.
Reisil osalemiseks anda endast teada telefonidel 53 478 207 või 55 26 471.
Osalustasu 15 eurot. Reisibussi suuruse (20 või 28) otsustame lähtudes huviliste arvust.
Tulge rappa ja te ei kahetse, sest rabaõhk pakub kosutust.
Aiandusseltsi juhatus.

Vändras ja selle lähipiirkonnas
muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5086 784

TEADE

Vändras ja selle lähipiirkonnas
Ohtlike
puude langetamine.
Tel 5687 1322
muru niitmine
ja trimmerdamine.
Tel 5086 784

Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 18.08.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maaameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.

Ohtlike puude langetamine
Tel 5687 1322

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

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

EELK Pärnu-Jakobi
koguduse teated

Kümnele lapsele loositakse välja 9 x 50 eurot taskuraha
terveks kooliaastaks.
Osalemiseks tuleb osta Koolikampaania tooteid
ja registreerida ostutšekk coop.ee lehel.

Lahkus meie kallis
JANNU HOLSTING

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab…

Mälestame teda
Vändra Kultuurimajas
21. augustil kell 14.00

Südamlik kaastunne Ingele
ja tema lähedastele kalli
VELLO KUTSARI
kaotuse puhul.

Tema suur pere

Ülo ja Milvi

24.11.1925 – 27.07.2021

• Kontakt teelistele tel 518 8586

Koguduse kantselei avatud
T, K 10.00 – 14.00.
Kantselei tel 44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov
tel +372 53964729
Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
tel +372 5300 7075

Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

Diakon Jane Vain, tel +372 5451 6999

EELK Vändra
Martini Kirikus
Siiras kaastunne lähedastele
JAAN EIERI
lahkumise puhul.

• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11

Vändra Keskkooli
1964. a. lõpetanud, klassijuhatajad
Harda ja Virve.

VELLO KUTSAR

Avaldame kaastunnet
Maiele ja Merikesele perega
poja ja venna

10.12.1927 – 12.07.2021

Südamlik kaastunne
Ingele perega
abikaasa, isa ja vanaisa

MAREK PÄRNA
surma puhul.

VELLO KUTSARI
lahkumise puhul.

Ants, Juta, Tiiu ja Ats perega

Perekond Tuisk

Südamlik kaastunne
Mari-Liisile kalli isa
JAAN JAANSONI
kaotuse puhul.
Rahvatantsurühm
Vändrikud

HANS TOOME

10.09.1932 – 19.07.2021

REIN LÄÄNE

27.08.1934 – 11.07.2021

KALJU REIMETS

16.08.1935 – 22.06.2021

ANTS MERISAAR

8.09.1938 – 14.07.2021

VOLLI LUMI

10.06.1945 – 24.06.2021

Mälestame
VELLO KUTSARIT
ja avaldame kaastunne
lähedastele
Endised naabrid Kalda tänavalt.

Südamlik kaastunne
Ingele abikaasa
VELLO KUTSARI
kaotuse puhul.
Naabrid Milvi ja Mart,
Milvi ja Heldur

• 01.08 Jumalateenistus armulauaga
• 08.08 LEERIMÄLESTUSPÜHA
jumalateenistus armulauaga
• 15.08 Jumalateenistus armulauaga
• 22.08 Jumalateenistus armulauaga
• 29.08 Jumalateenistus armulauaga

Mälestame
toredat kolleegi ja
tunneme kaasa omastele

JAAN EIER

11.10.1945 – 20.07.2021

NIKOLAI LISKE

GARRI KÖSLER

16.08.1966 – 22.06.2021

ARVED PULS

25.01.1971 – 5.07.2021

LEILI REIMETS

29.07.1934 – 20.07.2021

MARE PRINS

2.03.1939 – 23.06.2021

ÕIE TÕNISSON

11.12.1939 – 27.06.2021

AIME MOOSE

23.06.1940 – 3.07.2021

VALLI RIIMETS

31.05.1946 – 30.06.2021

REET KITS

10.12.1957 – 29.06.2021

18.07.1952 – 22.06.2021

JAAN JAANSON

MARTIN-JOHANNES
SCHWARTZ

JAAN JAANSONI
kaotuse puhul.

6.07.1960 – 19.07.2021

Vändra bussijuhid

27.02.1964 – 15.07.2021

ANTS RIIS

27.03.1942 – 5.07.2021

Põhja-Pärnumaa valla infoleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
VAIKE VILMS
ANNA LAANSOO
HELJU-LAINE ANTSO
ÕIE ZAHVATKINA
MEETA LAOS
JAKOB ALLOJA
MARGE REIMANN
ASTI MADISSOON
EILI VASSILJEVA
MEELI TRESTIP
ELLE SALUMÄE
ELLE VAINO
ÜLO SAAR
VALERI GANSLITŠEK
JÜRI RAIESMAA
TIIT SEPP
LEMBIT LINDMA
HENNO OJANURM
VEERA TEPPAND
LEA KONT

7.08
28.08
9.08
14.08
13.08
31.08
23.08
1.08
19.08
23.08
24.08
24.08
8.08
21.08
24.08
3.08
9.08
10.08
22.08
27.08

95
95
93
93
92
90
85
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70

VÄNDRA KULTUURIMAJAS
26. augustil kell 18.00

Seltskonnaklubi
Elurõõm peoõhtu
Tantsuks mängib Joe Lumi.
Osalustasu 3 eurot.

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

Vändra Naisselts
tähistab
L.C. Suburgi
180. sünniaastapäeva
laupäeval, 31. juulil.
KAVAS:
Kell 11
mälestushetk Vändra kalmistul
Suburgide hauaplatsil.
Kõneleb Monika Jõemaa
Kell 12
Elle Eha-Are näidend
„SUBURGIDE LILL“ Rõusas
L. Suburgi sünnikohas.
Mängib Mädara Külateater.
Lavastaja ja kujundaja
Sirje Hendrikson.
Külastajate arv piiratud.

Valla buss väljub
kell 11.30 kalmistu juurest.

Merilin Aleiniku ja Rünno Kaljulaidi
perre sündis 20. juunil poeg
Franz Rander Kaljulaid.
Kerlin Lehemetsa ja Vahur Mäe perre
sündis 21. juunil tütar Filia Mäe.
Greete ja Allar Koppeli perre sündis
30. juunil tütar Hedely Koppel.
Merle Sillavere ja Rivo Kingu perre
sündis 1. juulil poeg Rico Kink.
Maarja Kodasma ja Jakob Linki perre
sündis 6. juulil tütar Klarissa Link.
Piret Aarna ja Hardi Leinasaare
perre sündis 13. juulil tütar
Lisanna Leinasaar.
Marilin ja Mati Lauri perre sündis
14. juulil tütar Maris Laur.
Piret Pihti ja Sten Sedriku perre
sündis 19. juulil tütar Sanna Sedrik.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.

Angela Viisperti ja Mihkel Partsi
perre sündis 21. juulil tütar
Mirtel Parts.
Angelika Liiverkase ja Kristjan Tarjani
perre sündis 21. juulil tütar
Anett Tarjan.

VALLA TEATAJA

Tel 52 05 578
Silver

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. augustil.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 21. augustiks 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.

