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Palju õnne ja kaunist suve kõikidele

lõpetajatele, lapsevanematele ja õpetajatele!

VÄNDRA GÜMNAASIUMI 94. LEND
Taga vasakult: Kaspar Hunt – tunnustatud raamatuga, tänukiri vanematele
Katrin ja Hannes Hundile; Ragnar Raidma; Ander Terehov – ainekiituskiri inglise keeles;
klassijuhataja Ester Vahter; Raiko Konrad – ainekiituskiri ajaloos ja inglise keeles,
tunnustatud raamatuga, tänukiri vanemale Liia Konradile;
Marlon Kivisild – ainekiituskiri kehalises kasvatuses;
Ees vasakult: Marek Matt; Kristina Kapp; Ketlin Riks – ainekiituskiri inglise keeles;
Janeelikna Kaur; Sten-Endel Raudsepp.

PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLI 76. LEND
Esimeses reas vasakult: Kairi Kostruleva (kiituskiri), Kairit Kostruleva (kiituskiri),
Karmen Aarna, Agle Lensment (kiiruskiri), Elise Tsilk, Kristel Kappak, Mariliis Kaldmäe,
klassijuhataja Helen Mitt.
Teises reas: õpetaja Liia Kruusmann, Mihkel Veeris, Carol Rozentov, Deivis Kotkas,
Kevin Kaljurand, Aivo Uulimaa, Andree Vahenurm, Eero Dello, Germo Keldrimägi,
Raiko Virnoff, Kenert Meriste. Pildilt puudub: Romet Korkmann

VÄNDRA GÜMNAASIUMI 9. A KLASSI LÕPETAJAD
Taga vasakult: Riho Peterson; Kauri Karu; Joosep Treiberk – ainekiituskiri tehnoloogiaõpetuses; klassijuhataja Reilika Kivisild; Steven-Randel Süld; Gert Grünthal.
Ees vasakult: Hege-Ly Koger; Anett Nugis; Greete Hansalu – ainekiituskiri kunstiõpetuses;
Stella Martoja; Kärt Pankov – ainekiituskiri ajaloos, kunstiõpetuses ja muusikas;
Lisete Luik – ainekiituskiri inglise keeles ja kunstiõpetuses; Anne Jaanus – ainekiituskiri
muusikas; Janely Vutt.
Fotolt puudub David Buschmann.

VÄNDRA GÜMNAASIUMI 9. B KLASSI LÕPETAJAD
Taga vasakult: Kevin-Viktor Beresnev; Janor-Jarko Põldre – ainekiituskiri kehalises
kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses; Lars Sempelson – ainekiituskiri ajaloos, kehalises
kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses; Henri Pari, Richard Ramot – lõpetas kiitusega;
Marcos Hotsko. Ees vasakult: Keidi Trellmann – lõpetas kiitusega; Eeva Trellmann –
ainekiituskiri bioloogias, füüsikas, geograafias, keemias, saksa keeles, kunstiõpetuses ja
muusikas; Nete Liis Kapral – ainekiituskiri kirjanduses, kunstiõpetuses ja muusikas;
Laura Orlova – ainekiituskiri ajaloos, füüsikas, keemias, kunstiõpetuses, saksa keeles
ja muusikas; Angela Sutt – ainekiituskiri ajaloos, füüsikas, keemias, kunstiõpetuses ja
muusikas; klassijuhataja Eike Meresmaa; Laura Kuusk – ainekiituskiri saksa keeles ja
muusikas; Birgit Tiismaa – ainekiituskiri kehalises kasvatuses ja muusikas;
Triin Joaveski – ainekiituskiri ajaloos, kirjanduses, kunstiõpetuses ja muusikas;
Ly Koitla – ainekiituskiri ajaloos, füüsikas, kirjanduses, kunstiõpetuses ja muusikas.
Fotolt puudub Laura Madison – ainekiituskiri ajaloos ja muusikas.
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Kokkuvõte maikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu
44. istung toimus 16. juunil 2021. a Kaisma
Suurjärve puhkealal.
• Muudeti (suurendati) omaosaluse garantiid
Tootsi kooli renoveerimisel.
• Kiideti heaks 2021. aasta TÜ Pärnu Kolledži,
Pärnu Linna ja Pärnumaa Omavalitsuste
Liidu (POL) koostöökava tegevused.
• Kinnitati Põhja- Pärnumaa valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta
aruanne.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa valla kaasava
eelarve menetlemise korda. 2021. aastal
kaasava eelarve konkurssi välja ei kuulutata.
• Kinnitati Põhja- Pärnumaa valla 2021. aasta
lisaeelarve.
• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras Pärnu-Jaagupis Uus tn 53 asuv
kinnistu alghinnaga 55 400 eurot.
• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras Pärnjõe külas Sauna kinnistu
alghinnaga 7300 eurot.
• Anti nõusolek vallavalitsusele rahaliste
kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks järgmisteks tegevusteks:
1. Kohalikele liinidele vedaja leidmiseks
Pärnu-Jaagupi piirkonnas hankelepingu
perioodiga 3 aastat;
2. Kerge kütteõli ostmiseks Juurikaru Põhikooli, Kergu Lasteaed-Algkooli ning Vändras J. V. Jannseni 2 asuva haldushoone
katlamajadele hankelepingu perioodiga
2021/2022 kütteperiood.
• Lõpetati I lugemine ning suunati avalikustamisele Põhja-Pärnumaa valla arengukava
aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022.-2025.
aastani. Parandusettepanekuid oodatakse
kuni 31. juulini 2021. a. Avalikud arutelud
toimuvad ajavahemikul 9.-13. august 2021. a.
• Võeti teadmiseks revisjonikomisjoni 2020. a.
aruanne;
• Kuulati vallavanema avaldust „Olukorrast
vallas“.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik
vaadata valla kodulehelt aadressil:
www.pparnumaa.ee

Alates 1. juulist on
Põhja-Pärnumaa Raamatukogul
ja haruraamatukogudel
kasutusel järgnevad
meiliaadressid:
PÕHJA-PÄRNUMAA RAAMATUKOGU VÄNDRAS –
raamatukogu@pparnumaa.ee
KAISMA HARURAAMATUKOGU –
kaismaraamatukogu@pparnumaa.ee
LIBATSE HARURAAMATUKOGU –
libatseraamatukogu@pparnumaa.ee
SUUREJÕE HARURAAMATUKOGU suurejoeraamatukogu@pparnumaa.ee
TOOTSI HARURAAMATUKOGU tootsiraamatukogu@pparnumaa.ee
PÄRNJÕE HARURAAMATUKOGU parnjoeraamatukogu@pparnumaa.ee
VAHENURME HARURAAMATUKOGU vahenurmeraamatukogu@pparnumaa.ee
PÄRNU-JAAGUPI HARURAAMATUKOGU –
parnujaagupiraamatukogu@pparnumaa.ee
VIHTRA HARURAAMATUKOGU vihtraraamatukogu@pparnumaa.ee
VÕIDULA HARURAAMATUKOGU –
voidulamois@pparnumaa.ee
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Vändra postiteenus kolib
raamatukokku
Alates 14. juunist hakkab Vändras postiteenuseid pakkuma Põhja-Pärnumaa
raamatukogus asuv postipunkt. Sellest kuupäevast on postkontor suletud
ning pakke saata ja kätte saada, postmarki osta ja muid postitehinguid saab
teha raamatukogus.
Vändra postipunkt osutab postiteenust juunis, juulis ja augustis viiel päeval nädalas
raamatukogu lahtiolekuaegadel E – R 10.0012.00 ja 12.30-18.00. Septembrist kuni mai
lõpuni on avatud kuuel päeval nädalas E-R
kell 10.00-18.00 ja L 10.00-15.00. Iga kuu
viimasel reedel on postipunkt – nii nagu raamatukogugi – suletud.
„Vändra postiteenuse ümberkorraldamise põhjuseks on postkontori kasutajate
väike arv. Postkontoris käijaid jääb aina
vähemaks, sest pakke saab mugavalt 24/7
pakiautomaadist nii kätte kui ka saata,“ ütles
Omniva kliendikogemuse üksuse juht Kristi
Mäeorg. „Vähe kasutajaid tähendab lahtiolekuaegade lühendamist ning paneb ebamugavasse olukorda need kliendid, kes soovivad
postkontorit külastada. Nii meile kui ka vallale on aga väga oluline, et need kliendid, kes
jätkuvalt vajavad teenindaja nõu ja abi, saavad
seda võimalikult mugavalt. Seepärast ongi
hakatud teenust pakkuma koostöös vallaga
raamatukogus, kus lahtiolekuajad on oluliselt
pikemad, kui oleks võimalik postkontoris.“
Põhja-Pärnumaa vallavanema Jane Metsa
sõnul on pakkide postkontorist automaati
kolimine inimeste teenusekasutuse loomulik
muutus ning postivõrk peab sellega kohanema, säilitades samas teenuse kättesaadavuse kõikidele inimestele ja kõikide teenuste
osas. „Tervikuna soovime teha valla elanike
jaoks postiteenuste kasutamist mugavamaks
ja kättesaadavamaks,“ ütles Mets. „Vald on
huvitatud pakiautomaatide juurde saamisest
ka teistesse asulatesse, sest e-kaubandusest
tellimine kasvab ja pakkide 24/7 kontaktivaba kätte saamine kodu lähedalt on inimestele oluline.“
Seepärast ongi põhjust lisaks Vändrale üle
vaadata ka postiteenuste osutamise tervikpilt
Põhja-Pärnumaa vallas.
PAKIAUTOMAATIDE VÕRK
Põhja-Pärnumaa vallas on täna 2 pakiautomaati: Vändra Coop Konsumi ja Pärnu-Jaagupi Grossi pakiautomaadid.
Kuivõrd Omniva plaanib jätkuvalt
oma pakiautomaadivõrku laiendada, võib
ka Põhja-Pärnumaa valda tulevikus uusi

pakiautomaate lisanduda. Selle aasta pakiautomaadivõrgu laienemise plaanid pole aga
praegu veel paigas. Tavapäraselt toimub
pakiautomaatide võrgustiku laiendamine
aasta lõpu eel, et olla valmis saabuvateks jõuluaja tippkoormusteks. Tänavu tuleb arvestada ka pakiautomaatide erakordselt pikkade
tootmisaegadega, kuna ülemaailmselt on nappus erinevatest elektroonikakomponentidest,
mida kasutatakse ka pakiautomaatides.
„Oleme valla ettepaneku kätte saanud ja
võimalusel arvestame seda pakiautomaatide
uusi asukohti plaanima hakates,“ kinnitas
Kristi Mäeorg.
KAUGEMAL ELAJATELE TOOB
KIRJAKANDJA TEENUSE KOJU VÕI
KONTORISSE
Mugavaim võimalus on postiteenuseid kasutada ka postkontorisse või pakiautomaadi
juurde minemata, isegi kodunt lahkumata.
Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või
asuvad maapiirkonnas, on võimalus kutsuda
kirjakandja koju või tööle ning kasutada universaalse postiteenuse teenuseid oma elu- või
asukohast lahkumata.
Kirjakandja kohale kutsumine on tasuta
neile, kelle lähim postkontor või postipunkt
jääb kaugemale kui 5 km. Maksta tuleb ainult
postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleb maksta ka postkontoris. Tähele tuleb panna ainult seda, et tasuta
kojukutse kehtib universaalse postiteenuse
teenuse kasutamisele - see tähendab, et see
ei laiene näiteks kullerpakkidele jms teenustele. Kirjakandjat saab kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu www.omniva.ee/
public/kirjakandja/index.html või telefoni
teel 661 6616.
Pärast tellimuse vormistamist võtab
Omniva klienditeenindus tellijaga ühendust
ning lepib kokku täpse teenindamise päeva
ja aja. Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb
koju või tööle tööpäeviti kell 8:00-16:00.
Teenus on eriti mugav neile, kel ea, tervise või transpordi puudumise tõttu on postiasutusse minek raskendatud.

MUGAV JA KASULIK ISETEENINDUS
Mugav ja pakiteenuste kasutamist lihtsustav rakendus on minu.omniva (https://
minu.omniva.ee/ ) Seal saab iga klient ise
määrata oma eelistused, kust talle saadetud
pakke kätte saada – näiteks võib olla sobivaim
hoopis töökohale lähim pakiautomaat. Arvestada tuleb seda, et kui eelistatud kohaks on
valitud pakiautomaat, saab pakke sinna saata
ainult siis, kui saatja poolt on pakiga kaasa
pandud ka telefoninumber, kuhu paki saabumise sõnumit saata. Kui telefoninumbrit
pole, jõuab pakk ikka kenasti kohale, lihtsalt
lähimasse postiasutusse, antud juhul Vändra
postipunkti.
Minu.omnivas saab ka paki hoiutähtaega
pikendada või suunata pakki teise pakiautomaati; jälgida paki teekonda ning vaadata
postkontorite-postipunktide lahtiolekuaegu.
Samuti saab seal vormistada paki saatmise,
nii et pakiautomaadi juures saab selle lihtsalt ja kiiresti automaati panna. Igati mugav
ja kasulik rakendus!
POSTMARGID KA INTERNETIST VÕI
KIRJAKANDJA KÄEST
Postmarke, kaarte, ümbrikke või pakendeid on kõige lihtsam osta Omniva e-poest
https://pood.omniva.ee/ Postkasti mahtuvad kaubad tuuaksegi otse tellija postkasti,
suurema mõõtmelised (näiteks kaubapakendid) saab kätte kas kirjakandja vahendusel
või postipunktist.
Lisaks kirjade saatmiseks vajalikele tarvetele (ümbrikud, margid, postkaardid jm)
saab Omniva e-poest tellida ka margipiltidega
kinketooteid.
Lisaks e-poele ja postkontorile saab postmarke osta ka edasimüüjate käest. Postmarkide lähimad müügikohad leiab Omniva
kodulehelt: www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad
KIRJAKASTID
Kirja saatmiseks on loomulikult olemas ka
kirjakastid, mida Vändras on lausa neli – mis
asuvad vallavalitsuse, endise postkontori,
politseimaja ja Konsumi juures. Kui vaadata
tervet Põhja-Pärnumaa valda, on kirjakaste
24 ja nende asukohad leiab Omniva kodu
lehelt www.omniva.ee/abi/kaart või Google
Mapsist, mis on eriti mugav näiteks nutitelefonide kasutajatele.
Head posti- ja pakiteenuse kasutamist!

Üleskutse suveks: teavita TTJA-d ohtlikust ehitisest
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
(TTJA) kutsub kogu algava suve jooksul üles
märkama ja teavitama ohtlikest ehitistest, mis
asuvad kas kodukohas või jäävad suvisel Eestimaal ringi liikudes silma.
TTJA peadirektor Kaur Kajak märkis, et
ehitiste ohutuse tagamine vajab suuremat
tähelepanu, mistõttu on täna alanud ja kogu
suvi kestev teavitus- ja märkamiskampaania
väga oluline ettevõtmine. “Me kõik tahame
end nii oma kodukohas kui Eestis ringi liikudes turvaliselt tunda. Ehitiste omanikukohustuste korrektne täitmine parandab kõigi
inimeste elukvaliteeti ja hoiab ära eluohtlikud
olukorrad ja rängad õnnetused. Paraku meil
on Eestis suurel hulgal vanu halvas seisukorras
ehitisi, mille korrashoiuga ei ole tegeletud,
ning nende ohutust tuleb regulaarselt kontrollida. Kutsume kõiki üles märkama ja vajadusel
teada andma ohtlikest hoonetest ja muudest
rajatistest nii enese ümber kui suvel ringi liikudes,” tõdes Kajak.
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik sõnas, et ehitis on ohtlik,
kui see võib põhjustada ohtu inimese elule
või tervisele, varale või keskkonnale. „Hetkel
ei oska hinnata, kui palju on Eestis ohtlikke
ehitisi, seega on vastava numbri ja ulatuse

väljaselgitamine üks TTJA tänavusuvise kaardistamise kampaania eesmärke.“
Ehitise ohutuse eest vastutab seadusest
tulenevalt selle omanik, mistõttu TTJA soovib kaardistada ohtlikud ehitised, tuvastada
nende omanikud ning kohustada omanikke
võtma kasutusele meetmed esmase ohu likvideerimiseks. Kui ehitis ei põhjusta otseselt
ohtu, siis nende korrashoiu- ja nõuetele vastavuse järelevalve kuulub kohalike omavalituste
pädevusse. Teada ei pea andma endale kuuluvatest hoonetest ning samuti, kui omanik on
selge, siis teavitada esmalt võimalikust ohust
hoone omanikku.
Ehitised, mille kohta TTJA soovib teavitusi
saada, on näiteks järgmised:
• varisemistunnustega hooned, müürid,
tugiseinad ehk ehitised, mille puhul tekib
kahtlus, et need hakkavad varisema, aga ka
hooned, mis on juba osaliselt varisenud ja
mille uksed-aknad on avatud ning ligipääs
hoonesse ei ole takistatud;
• ohukahtlusega rõdupiirded või muud hoonete väljaulatuvad osad, mille puhul tundub,
et lähiajal võib toimuda varing;
• katmata kaevud ja muud sügavad augud,
kuhu on oht sisse kukkuda;

• nõukogudeaegsed laste mänguväljakud,
mida ei ole korrapäraselt hooldatud ning
millel võivad olla liiga kitsad redelipulkade
vahed või teravad servad või mis on lihtsalt
katki;
• muud ohtlikud ehitised, kuhu on kõrvalisel
isikul lihtne sattuda ja kus on vigastamise
oht (näiteks teravad servad, sh lahtised
plekid, katkised klaasid, kõrguses liikumine
ilma piireteta, lahtised redelid/trepid vms).

Tamtik lisas, et igal aastal saabub TTJA-le
mitukümmend märgukirja lagunevate ehitiste kohta. „Kuna meil on palju nõukogude
perioodist jäänud hooneid, mis täna seisavad
kasutuseta, siis nende seisukord tõenäoliselt ei
lähe aastatega paremaks, vaid pigem ikka halvemaks. TTJA eesmärk on tagada, et sellised
ehitised ei muutuks inimestele ja ümbritsevale
keskkonnale ohtlikuks.“
Palume kõigil, kes märkavad ohtlikku ehitist, teavitada TTJA-d sellest meiliaadressil
ohtlikehitis@ttja.ee või läbi TTJA kodulehe
ttja.ee/marka-ohtlikku-ehitist. Lisa teavituse
juurde info ehitise asukohast, ohu kirjeldus
ning foto(d) ehitisest.
Aap Andreas Rebas
Kommunikatsiooni peaspetsialist
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PÄRNJÕE KOOLI 9. KLASSI LÕPETAJAD
Esireas Ketlin Vainu, Ketlin Priivits (põhikooli lõputunnistus kiitusega),
klassijuhataja Ene Reier, Kätlin Vainu.
Tagareas vasakult: Marten Murd, Egert Kivi, Raldo Kuldsaar.
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TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOLI 9. KLASSI LÕPETAJAD
Vasakult: Kadi-Katharina Paap (lõpetas kiitusega), Kenert Aalmann,
klassijuhataja Rutt Mets, Stella Jerohhin, Andres Alloja.

Foto: Maris Roost.

JUURIKARU PÕHIKOOLI 9. KLASSI LÕPETAJAD
Ülevalt vasakult: Mihkel Tuisk, Martin Kurg.
Ees vasakult Helena Õismets, Mariann Ruusalep, Johanna Vendelin,
klassijuhataja Ellen Kupar.

KERGU LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD
Lisanna Kontus, Meribel Piits, Steven Erik Pernik, Berit Loidap,
klassijuhataja Mariann Pärnoja.

VÄNDRA M. LÜDIGI
NIMELISE MUUSIKAKOOLI LÕPETAJAD
Laura Västrik –
viiuli põhiõpe,
Art Gregor Vendelin –
trompeti vabaõpe,
Margaret Roost –
viiuli vabaõpe.

Foto: Maris Roost.

VAHENURME LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD
3. klassi lõpetajad Andri Lehtmaa, Eneliis Aas, Mattias Pärnala, 4.klassi lõpetajad Monika Kruusmaa,
Maribel Siimuste, Hendrik Visk, Henriette Visk, lasteaialõpetajad Romet Bašmanov, Mairon Tõnisson
ja Merilin Kruusmaa.
Kuna Vahenurme Lasteaed-algkooli kooliosa lõpetab tegevuse 01.07.2021 ja lasteaia osa liidetakse
Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna koosseisu, siis sel aastal olid lõpetajateks 4. klassi kõrval ka
lasteaialapsed ning 3. klassi lapsed.
Koolilaste sümboolne kastanipuu
istutamine lasteaia õuealale.
Kui tänane 4. klassi lõpetaja
Maribel Siimuste oli veel väike
lasteaialaps, siis korjas ta kooli
kastanipuu alt kastanimune
ja pani need kodus peenrasse
kasvama. Nüüdseks olid sirgunud
neist kenad puukesed, milledest
üks sai toodud kingituseks
lasteaiale, jäämaks lasteaia
õuealal meenutama Vahenurme
kooli, mis asutusena jääb
edaspidi vaid ajalookroonikate
lehekülgedele.

PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOLI NOOREMA KOOLIASTME LÕPETAJAD
Ees vasakult: Katriin Kodu, Marjete Melts, Marta Meisalu ja
Aveli Lehtmaa. Seisavad: Mirko Aija, Erko Elmend ja Kasper Vajakas.
Pildilt on puudu Hanna Kartau.
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Õpilased puhastasid
mälestuskivid ja tutvusid
kohaliku kultuurilooga
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Kergu Lasteaed-Algkooli
tegemised viimastel
koolinädalatel
1.06 leidis aset kogu kooli kaasav maastikumäng. Lapsed jaotati viide
võistkonda võimalikult võrdselt, et igast klassist keegi oleks esindatud.
Mäng algas ja lõppes kooli juurest. Luges nii osavus punktides kui üldaeg.
Kokku tuli kaardi järgi läbida maastikul 6 punkti (kambaga pusimine – õp
Imbi, füüsiline vorm – õp Liis, matemaatilised teadmised – õp Maret, fotograafiline osavus – iseseisev, loovmeisterdamine – õp Tiina ja keemilised
katsed – õp Mariann). Melu oli palju, osa said ka kohalikud elanikud, kes
aitasid lastel lühimat teed uude punkti leida.

Projektis osalenud õpilaste kultuurilooline rattaring algas
J. V. Jannseni sünnikohta tähistava mälestuskivi juures.

Projekti „Mälestuskivid Vändras
ja Vändra lähiümbruses“ käigus
puhastasid Vändra Gümnaasiumi 6.
a klassi õpilased klassijuhataja Silja
Enoki eestvedamisel kuus mälestuskivi ja kaks piirdeaeda. Lisaks uuriti
puhastatavate kultuurilooliste tähiste
ajalugu, koostati nende kohta slaidiesitlused. Projekti käigus korrastati J. V. Jannseni sünnikohta tähistav
mälestuskivi; ,,Jannsen, laulupidude
algataja“ Vändra pargis; L. Koidula
mälestuskivi tema sünnikohas; L.
Suburgi mälestuskivi ja kalmuaed
vanal kalmistul; Vabadussõjas langenute mälestusmärk, küüditatutele
pühendatud mälestuskivi ,,Rahvas ei
unusta“ Vändra hiies.
Lilli Suburgi tegevusest rääkis
õpilastele Vändra Naisseltsi juht Eha
Tamm. Vanadel fotodel jäädvustatud
Vabadussõja mälestussamba ajalugu
tutvustas Jüri Kallasmaa. Õpilane
Andra Sherilyn koostas koos emaga
mälestuskivide kohta veebikaardi

(Navicup äpp). Kaart on kättesaadaval veebilehel www. navicup.
com. Otsida kaardilt Vändra, valida
,,Mälestuskivid Vändras“ ja valida
,,Ava kaart“. „Mälestuskivid Vändras
ja Vändra lähiümbruses“ on liitunud
Pärandvaderite algatusega.
Projektinädal lõppes kultuuriloolise rattaringiga, mille peatustes tutvustasid töörühmad oma kaaslastele
mälestuskivide ajalugu. Ettevõtmise
õnnestumisele aitasid kaasa Kersti
Tammiksaar, Monika Jõemaa, Eha
Tamm, Jüri Kallasmaa, Reilika Madison, Mari Nuut, Martin Sempelson,
Märt Pärnoja, Ester Vahter.
Projekti juhi Silja Enoki sõnul on
mälestuskivide puhastamise talgud
järg eelmise aasta ühe mälestuskivi
ühisele pesemisele. ,,Eelmisel koolikevadel olime kõik distantsõppel
ja suurt koolilõpuaktust teha ei saanud. Õpilased tahtsid väga kasvõi
korraks kokku saada ja Koidula plats,
kohe Vändra vahetus naabruses, tuli

neile esimesena meelde. Et huvitavam oleks, siis pakkus keegi neist,
et võiksime koos Koidula kivi ka
ära puhastada, siis näeksime, mis
sinna päriselt kirjutatud on. Suurest
huvist kustunud kirjasõna vastu esimene mälestuskivi puhastatud saigi.
Siis toetasid harjade ja kinnastega
kodud ja mina ostsin rohelise seebi.
Küsisime enne mälestuskivi pesemist
valla keskkonnaspetsialistilt luba ja
andsime teada, milliseid puhastusvahendeid kasutada kavatseme. Tänavuse ettevõtmise idee autor on Andra
Sherilyn Madison. Samas ükski idee
ei lenda, kui elluviijaid ja toetajaid ei
ole. Andra Sherilyni mõte sai enamiku klassikaaslaste toetuse ja edasi
tehti ettevalmistusi üheskoos. 6. klassi
õpilastena vajavad nad oma ideede
elluviimiseks veel täiskasvanute abi,
aga olen rõõmus, et on õnnestunud
kuus aastat olla just selle ettevõtliku
klassi klassijuhataja.”
Õie Kuusk

Võistkondade kaptenid auhindu vastu võtmas.

Päev hiljem käisid omi sportlikke võimeid proovile panemas kooli
töötajad kahe võistkonnaga, millest üks tõi koju rändkarika Põhja-Pärnumaa valla spordipäevalt „Nihutame stopperite piire”!
8.06 oli matkapäev Kaisma Väikejärve äärde. Kell 9 kogunesime koolis.
Pakkisime lapsed autodesse, et sõita pisut loodusele lähemale. Kuna päike
paistis ja kuumust lubas rohkesti, siis kontrollisime laste veevarud üle ning
asusime Metsaverest järve poole teele. Minnes oli hoog hea, esimeses
peatuses sõime pirukaid ja porgandeid ning sammusime reipalt edasi.
2/3 tee läbimisel selgus, et üks noormees hakkab üle kuumenema ning
enamusel lastest on veevarud otsakorral. Kutsusime proua direktori autoga
päästeoperatsioonile. Kõik said pudelid tangitud ja jõuvarud minetanud
laps koju transporditud. Matk jätkus juba järve lõhna tundes. Võsast läbi
ragistades murdsime end killukese vaba veeni. Pind ümber veekogu oli
nii märg ja rabaselt kõikuv, et pikka peatust kohapeal ei tulnud. Õnneks
„jälitas” üks lapsevanem meid trooniga ja saime kohe ka pildi sellest, kus
me tegelikult oleme – järv oma täies hiilguses ja meie peanupud selle ääres.
Tagasitee ja piknikupaus laabusid vahejuhtumiteta ning eemalt paistva
äikeseootusega võidu marssides jõudsime autodeni tagasi samal hetkel,
kui taevased veeväravad valla löödi. Ca 9 km sai läbitud kummisaabastes
ja vaid mõne plaastri paigaldamisega. Kõik olid rõõmsad ja rõõsad.

Tunnustati õpilaste
aasta hariduse tegu
tiitli saajaid

15. juunil olid Vändra Kultuurimajja vallavanem Jane
Metsa vastuvõtule kutsutud Vändra piirkonna maakondlikule tunnustusele esitatud õpilased, medaliga gümnaasiumilõpetajad, kiitusega kutsekooli ja põhikooli lõpetajad ning olümpiaadidel ja konkurssidel auhinnalisi kohti
saavutanud õpilased. Samuti tunnustati õpilaste aasta
hariduse tegu tiitli saajaid.
Õpilaste aasta tegu tiitlid said: Vändra Gümnaasiumi õpilasfirma MMF
S.ära
Virtuaalkanalite vahendusel toimunud veebipõhisel võistlusel “Pärnumaa
parim miniettevõtja 2021“
selgitati välja parimad
mini-minifirmad ja minifirmad. Maakonna parima
mini-minifirma tiitli pälvis Vändra Gümnaasiumi
MMF S.ära, kellel valmisid
võistlustootena looduslikke koostisosi sisaldavad
kehakoorijad kohviga, sidruniga, soolaga ja meega.
Õpilaslaatade ärajäämise
tõttu on tooteid müüdud nii
sotsiaalmeedia vahendusel Tootsi Lasteaed-Põhikui ka läbi tutvuste. Õpilasi kooli õpilane Guzell
juhendas õpetaja Silja Enok. Faizullin koos emaga.

Vändra Gümnaasiumi õpilasfirma MMF S.ära:
Säsil Schulz, Kätriin Järve, Miia Marian Raudsepp
ja Karoli Merdikes

Õnnelikult tagasi ja märjaks veel ei ole saanud.

Tootsi Lasteaed-põhikooli 8. klassi tüdruk Guzell
Faizullin tegi koroonapiirangute ajal ürituse Jüripäev
Tootsis. Enne üritust tegi ta kooli 12-leheküljelise infostendi jüripäeva kohta, mida on võimalik ka järgnevatel
aastatel kasutada. Ta korraldas Jüriöö jooksu 30. aprillil kõikidele klassidele erinevatel kellaaegadel. Kaasas
oma klassikaaslased, pidas läbirääkimisi sponsoritega.
Samuti käis lasteaias üritusest rääkimas ja alustaski üritust
väikeste lasteaia mudilastega. Üritus lõppes õpetajate
kiirkõnniga. Kõigil oli ääretult hea meel jällegi midagi
koos teha. Pärast ürituse lõppu viis Guzell ka kõikidele
toetajatele tänukirjad. Kuigi palju jäi tegemata piirangute
tõttu, siis ikkagi oli see üritus nagu väike päike tulevikku.
Valmimas on slaidiprogramm üritusest.
Tiia Kallastu

9.06 hommik algas 3.-6. klassil kell 6.00 Kaisma Suurjärve ääres hommikujoogaga. Järv võttis lapsi ja õp Liisi vastu imeilusa udulooriga vee
kohal. Kastemärjal murul keha mõnusalt venitamise järel nautisid kõik
kaasavõetud hommikusööki ja ärkavat loodust.
Pärast hommikust virgumist pani õp Mariann alguses järve ääres ja
hiljem kooli juures kõik tantsulapsed aastalõputantsu tantsima. Liikumine
on koolis kõigile väga südamelähedane valdkond.
10.06 oli KOOLILÕPUGRILL. Kõik koos tegime kooli välialal lõket,
küpsetasime vorsti. Sõime salatit ja leiba ning pikutasime kaasavõetud
piknikutekkidel. Lapsed said veel viimast päeva omavahel koos vabas õhkkonnas jutelda, mängida ja hängida. Mis kõigile meeldis, oli vaba riietuse
päev, võis tulla lõhkiste teksade või lühikeste pükstega, kanda õlapaeltega
pluusi või miniseelikut, sest kätte hakkas jõudma suvi. Magustoiduks
said kõik jäätist ja kirsiks tordil jagas direktor Imbi kätte tunnistused ja
kiituskirjad. Kiituskirjalisi oli kokku 11. Siis võis alata vaheaeg.
Mariann Pärnoja
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Kirikumäel
tervitati
võidutuld
Võidupäeva eelõhtul tervitas Vändra Kirikumäel võidutuld EELK kiriku koor Iren Värva
juhatusel ja Luule Põder koos oma flöödiõpilastega. Tuld õnnistas kirikuõpetaja Ants
Kivilo, kohapeal jagamiseks ja vabadussamba
jalamil mälestusküünla läitmiseks võttis tule
vastu vallavanem Jane Mets.
Kindral Johan Laidoneri Selts eesotsas esimees Trivimi Vellistega on 21. sajandi algusest
igal aastal võidupühale eelnenud päeval, 22.
juunil viinud Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku altaris läidetud ja pühitsetud mälestustuld läbi mitme maakonna vastava aasta
paraadilinna. Tänavu oli Kaitseliidu paraad
Järvamaa pealinnas Paides.
Õie Kuusk

Tule tervitajad ja toojad vabadussamba ees.

Õpetaja HILJA TIRRUL 100
15. juunil tähistas Kanadas Elliot Lake’is oma sajandat sünnipäeva Hilja Tirrul (sünd. Kalmet). Teda kui oma esimest
klassijuhatajat õnnitleb ja meenutab Pärnu-Jaagupi Mitte
täieliku Keskkooli 1948. aasta lend. 1941. aasta sõjasügis tõi varem samas koolis õppinud Pärnu Tütarlaste
Gümnaasiumi lõpetanud Hilja Kalmeti esimest klassi
õpetama. Sellest kirjutas tema õpilane Viljar Vaidam
oma algkoolipõlvest koostatud käsikirjas „Meie klass“.
1944. aasta sõjasügis viis aga nende õpetaja isa Kristjan
Kalmeti, kes oli Eesti Vabaduse Risti kavaler, pere Saaremaa
kaudu Saksamaale. Põgenemislugu on kirjeldanud kunagiste
rännumärkmete põhjal Pärnu-Jaagupi kodu-uurija Elmu Rukki 2006. aastal ilmunud pärnumaalaste pagemislugusid sisaldanud mälestusteraamatus.
Aldo Kals

Eesti Vabaduse Risti kavaleri Kristjan Kalmeti perekond ja lähisugulased Pärnumaal
Halinga valla Loomse küla Kuuse talu õues 1939. Ees istuvad vasakult:
1. Kristjan Kalmeti abikaasa Maria, 2.vennanaine Eliise Kals tütre Sädega,
4. isa Hans Kalmet, 5. ema Liisu Kalmet tütre Leida tütre Imbi Kongasega.
Tagumises reas vasakult: 1. Kristjan Kalmet, 2. vend Oskar Kalmet, 3. Kristjan Kalmeti
tütar Aino, 4. vend Artur Kals, 5. Kristjan Kalmeti tütar Hilja, 6. õde Leida Kongas

Lõppes lasteaiaaeg
Vändra lasteaia Puhhide rühma lapsed ja õpetajad panid 28. mail punkti viie aasta
pikkusele ühisele teele. Nende aastate jooksul toimus palju põnevat - käisime ümbruskonna rabades, Pärnu loodusmajas ja liikluslinnakus, Tallinna botaanikaaias,
teatrietendustel, näitustel, suurfarmis ja talumuuseumis. Oleme ka ise etendusi
teinud ja näitusi korraldanud. Õppisime selgeks tähed ja numbrid.
Vanemad korraldasid vahva pikniku, oli batuut ja õhupallid. Esitasime mõned
laste lemmiklaulud ja -tantsud. Pered istusid oma piknikutekil, hoiti vahet. Kõik
nautisid ilusat ilma ja laste melu.
Kahjuks ei saanud külalised koroonapiirangute tõttu meie lõpuaktusele tulla,
selle pidasime omavahel. Tõeline pidu lastele toimus Kadi ilusas aias. Aitäh vanematele nende toredate aastate eest! Soovime kõikidele ilusat suve ning edukat ja
rõõmurohket kooliaega.
Puhhide rühma meeskonna nimel
õpetaja Urve Jürjets

Vändra
Kodutütred

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud
tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu
eriorganisatsioon, kellel on oma põhikiri ja kodukord. Kodutütreks võib olla 7-18-aastane tüdruk.
Läbi kodutütarde tegevuse õpib liige armastama
oma kodumaad, austama eesti keelt. Samuti saab
kodutütar palju uusi teadmisi matkamise, esmaabi,
eesti ajaloo ja riigikaitse kohta.
2020. aasta sügisel alustasime Vändra Gümnaasiumis Vändra Kodutütarde huviringiga. Möödunud
õppeaasta oli väga põnev ja väljakutseid pakkuv.
Nagu kõikidel teistelgi, olid piiranguid, mis ei lubanud aeg-ajalt teha tubaseid tegevusi. Kuid tüdrukute
entusiasm ja tegutsemistahe tõid meid gruppidena
tegutsema õue – puhastasime ühiselt lumest tuletõrjehüdrante, õppisime tundma kodukoha ümbrust,
looduses varitsevaid ohte ja erinevaid mürgiseid
taimi. Vaatasime üle, milline varustus käib ühte
õigesse matkakotti. Samuti said kaks tüdrukut osaleda eesti Vabariigi 103. aastapäeva auvalves. Väga
põnev oli sõit kastiautoga Kellisaarde, kus toimus
meie esimene matk. Et kõndimine lõbusamalt kulgeks, oli laste ülesandeks lahendad matkabingo ehk
otsida erinevaid etteantud taimi. Sihtkohta jõudes

oli tüdrukutel võimalus proovida tule tegemist tulepulgaga. Muidugi ei puudunud viinerite ja vahukommide grillimine.
Maikuu viimasel nädalavahetus toimus Vändra
Kodutütarde esimene ööbimisega matk. Elevus oli
suur, kui alustasime laupäeva hommikul kell 8.15
matkaga. Peale kolmetunnist mõnusat kõndimist oli
suur rõõm jõuda laagripaika. Hetkeks said tüdrukud
hinge tõmmata ja siis alustati lõkkeplatsi ettevalmistamisega. Lisaks sellele mängisime erinevaid vahvaid koostöömänge, õppisime valima kõige paremat
kohta telgi püstitamiseks ja telki ka üles panema.
Raske, kuid samas huvitav, oli tulepulkadega tule
üles saamine - nii mõnigi lõpetas selle villi või verise
näpuga. Paljusid ehmatas magamine sellises telgis,
kus polegi põhja. Vürtsi lisas veel väga külm öö. Kuid
õnneks möödus öö kiiresti ja hommikul peale hommikuvõimlemist oli tuju hea. Nüüd jääb veel oodata
mitmepäevast maakondlikku laagrit.
Kui nüüd tekkis mõnel tüdrukul huvi kodutütardega liitumiseks, siis ootame kõik juba uue
õppeaasta alguses.
Vändra Kodutütarde noortejuht
Kristel Tuisk
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Piesta
Kuusikaru talus
on igal pühapäeval
avatud KOHVIK
Kes soovib aega maha võtta, nautida privaatses paigas jõe kaldal tõelist looduslähedust, oskab hinnata häid maitseid ja
talutooteid, võib võtta suuna Piesta Kuusikaru talule. Kui enne Vihtra silda paremale Kullimaa poole viivale teele pöörata
ja kolm kilomeetrit sõita, jõuategi Piesta
Kuusikaruni.
Juunikuu esimesel pühapäeval rõõmustab perenaine esimeste kohvikukülaliste üle. AS Vändra Tare ehitas uhked
kohvikuruumid valmis juba mõnda aega
tagasi, kuid pandeemia ei lubanud neid
avada. Nüüdsest pakutakse imemaitsvat
grilljuustu, kohvi-kooki ja talus õuntest
valmistatud tooteid igal pühapäeval ja
muul ajal suurematele gruppidele kokkuleppel. Talveks planeeritakse lasteüritusi, restoraniõhtuid jm põnevat. Jõe
kaldal asuv saunaga puhkemaja ootab
külastajaid. Perenaine naerab, et sageli on
küsitud, kes siia metsa sisse oskab tulla:
,,Siit läheb mööda Vändrast Torisse viiv
jalgrattamarsruut ja piirkonna suurim
vaatamisväärsus on Soomaa Rahvuspark.
Meil on isegi Lissabonist Helsingisse teel
olnud jalgrattur peatunud. Ja kanuumatkajad saavad teha mõnusa vahepeatuse.“
Piesta Kuusikaru talu ostis peremehe vaarisa Gustav Jürgenstein mõisalt päriseks 1868. aastal. Perekonna
kultuuriloost tuntud nimedega ajalugu
on aukohal pererahva talu tutvustuses
ja seintele talletatud ürikutes. Talu uus
ajastu algas 2014. aastal sooviga luua ettevõtlike esivanemate vaimus kaasaegne
ning jätkusuutlikult majandav talu.
,,Üks esimesi ettevõtmisi oli maheõunaaia rajamine ning samaaegselt alustasime esimeste õunatoodete valmistamisega, esialgu rendile võetud vana aia
õunasaagist. Nüüdseks kuuluvad meie
sortimenti kaks õunamahlaperekonda
(üks mahesertifikaadiga ja teine tavalistest Eesti taluõuntest pressitud), soojalt
joomiseks mõeldud vürtsikas õunajook,
õrna mündiga õunasiirup, äärmiselt
mitmekülgne maitseaine õunastroop,

,,Kui Sina pole suvel aiakohvikut teinud ega
Vändras aiakohvikus käinud, siis Sinul pole
õiget suve olnud…“

/Vändra uus vanasõna/

Külli Eller ja Hardi Nigulas
ootavad oma uhiuues kohvikus
igal pühapäeval külalisi
ajavahemikus kell 12-16.

Esimesed kohvikukülastajad
avamispäeval.

Jõe kaldal asuv
puhkemaja ootab külalisi.

naturaalne õunaäädikas, kuivatatud õunad,
kuumadeks ilmadeks Piesta õunajäätee jne.
Tootearendusega tegeleme pidevalt.
Ootame heameelega külla seltskondi, kellele pakuvad huvi kohalikud õunatooted ja/
või kodulugu. Maheõunaaed on uudistajatele
avatud ja peidab endas põnevat ka laste jaoks
ning mõistagi saab kohapeal degusteerida
kõiki Piesta õunamaitseid. Sobiva programmi
ja külastusaja kokkuleppimiseks palun võtke
meiega eelnevalt ühendust,“ kutsub perenaine
kõiki huvilisi läbi astuma või puhkemajas pikemalt peatuma.
Õie Kuusk

Vändras on augustikuu teisel pühapäeval saanud traditsiooniliseks ettevõtmiseks aiakohvikute päev. Eelmisel aastal, kui tähistasime
Vända 505. aastapäeva, tegid idee algatajad
Vändra Aiandusseltsist ettepaneku korraldamine „noorematel“ üle võtta. Kuigi vanus
on meie arvates ainult number, ei kaalunud
pikalt. Uskudes väga sellesse kogukondlikku
ettevõtmisse, olime nõus. Siit siis ka üleskutse – kes soovib oma koduaias laupäeval,
8. augustil kohviku avada ja ootab külastajaid,
siis registreeruda saab e-posti aadressil vandranoored@gmail.com (MTÜ Vändra Noored).
Jagame Vändra Kultuurimaja Facebooki lehel
ka registreerumise vormi, milles küsime kohviku asukoha aadressi, mis menüüs on ja üht
küsimust teie kohviku kohta, mida saame kasutada külastajamängus. Ah jaa, mis see külastajamäng on? See on selline mäng, kus külastaja
otsib igas kohvikus esitatud küsimusele vastuse.
Küsimus on leitav Navicup rakenduses, kus on
kirjas ka kõikide kohvikute asukohad. Kui kõik
küsimused on vastatud ehk et igas kohvikus
on käidud, siis kõikide õigesti vastanute vahel
loosime välja „ahjusooja“ Vändra aiakohvikute
päeva logoga meene! Keda külastajamäng ei
kõneta, see saab Navicup rakenduse abil lihtsalt
kohvikute asukohti näha, külastada ja hõrgutistest lagedaks süüa.
Mitmel aastal, peale kohvikute sulgumist,
kuulsime osalejatelt, et „võiks pärast olla ikka
mingi kontsert ka…“. Mõeldud, tehtud! Kontserdi teemal me kindlasti, üksi ei pusi, vaid kaasame oma ala tegijad oma tuntud headuses.
Kontserdipaik pole samuti tavapärane - kontsert toimub Vändra staadionil. Kes esineb, seda
näeb juba kuulutuselt.
Aiakohvikute registreerimissoove ootame
kuni 25. juulini 2021.
Lisainfo telefonil 50 97 872 (Margit)
Kohtumiseni aiakohvikus Martin, Margit, Ats

Seoses Vändra alevi aiakohvikute päevaga 2021
kutsub Valkude Veiniklubi
laupäeval, 7. augustil kell 18.00 Pikk tn 23
Harmoonia Cateringi ja Torrese veinide
viiekäigulisele õhtusöögile.
Menüüga saab tutvuda restoranharmoonia.ee
kodulehel rubriigis sündmused.
Torrese veine tutvustab Balmerk Estonia
sommeljee Aivar Peeduli.
Kohtade arv on piiratud!
Seetõttu on vajalik eelnev registreerimine.
Broneerimiseks saada email aadressile
klubi@restoranharmoonia.ee
või helista Piret Valk 5344 3600.
5-käigulise õhtusöögi hind koos veinivalikuga
on 79 €/inimene.
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Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
otsib oma meeskonda
19-kohalisele väikebussile
toredat ja muhedat bussijuhti,
kelle peamiseks ülesandeks on Põhja-Pärnumaa valla
õpilaste vedu tööpäevadel Vändra piirkonnas, pakkudes
selleks sõbralikku ja professionaalset teenindust.
Ootame Sind, kui omad bussijuhi tööks vajalikke lubasid
ning tunnistusi, Sul on bussijuhtimise kogemus ning
väga hea suhtlemise oskus ja kõrge pingetaluvus.
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Nii tegevusjuhendaja kui hooldaja töötavad psüühilise erivajadustega
inimestega, juhendades ja toetades neid nende igapäevatoimingutes,
aitavad hügieenitoimingutes (sh mähkmevahetus).Tegevusjuhendaja korraldab lisaks ka huvitegevusi; suhtleb elanike lähedastega; hoiab korras tööd
puudutava dokumentatsiooni. Tööd tehes tagavad mõlemad turvalise ja
sõbraliku õhkkonna.
KUI SA OLED:
sõbralik, empaatiline, järjepidev ja koostööaldis

JA SUL ON:
vähemalt keskharidus (hooldajal vähemalt põhiharidus)

Omalt poolt pakume:
• stabiilseid ja paindlikke töötingimusi
• töö tegemiseks kaasaegset bussi
• täiendkoolituse võimalusi
• 28 kalendripäeva puhkust
• konkurentsivõimelist töötasu

Graafikujärgset
täiskoormusega
vahetustega tööd;
täiendkoolitusi;
7-päevast lisapuhkust;
toetavat töökeskkonda
ja tiimi.

SIIS KANDIDEERI:

Tööle asumine: 1. septembrist 2021
Tööle kandideerimise avaldusi koos nõutud lisadega
ootame 16. juuliks 2021. a. Põhja-Pärnumaa Valla
valitsuse Vändra Halduskeskuse aadressil Pärnu-Paide
mnt 2, Vändra, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa 87701
või digiallkirjastatult e-postile: vald@pparnumaa.ee
märksõnaga „Bussijuht“

CV Keskuse, Töötukassa kaudu või saada CV ühes
märgusõnaga “Vändra” e-postile
varbamine@hoolekandeteenused.ee
Lisainfo tööpäeviti telefonil: 53 018 621 (Tiia)

Aiandusseltsi ekskursioon Tõrvasse toimub laupäeval, 24. juulil 2021.
Välja sõidame Konsumi juurest keskpäeval kell kaksteist ja tagasi Vändrasse jõuame alles kell üks öösel.
Tagasisõit jääb nii hilisele ajale, sest osaleme Tõrva
Linna Päevade õhtusel üritusel ja saame nautida ka
uhket ilutulestikku.
Osalusraha 25 eurot sisaldab lisaks bussisõidule
kohvipausi ja toekat lõunasööki kella viie ajal ning
külastustasusid.

arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel
(nõutav vaid tegevusjuhendajal)
ja Sa räägid eesti keelt,

Elamusi pakkuv
päev Tõrvas

www.hoolekandeteenused.ee
hoolekandeteenused

Palume registreerimisega kiirustada, sest sõidetakse
28-kohalise bussiga ja mingi arv kohti broneeriti juba
üldkoosolekul.
Registreerimiseks helistage Reet Eesmäele või Pilvi
Pernerile telefonidel 53 478 207 või 55 26 471.
Osalusraha korjame bussi juures enne väljasõitu.
Loodame toredat reisipäeva ja kutsume osalema.
Aiandusseltsi juhatus

Suvel mõisarahvale külla!

Täiendav info:
majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
telefon 5101385, e-post: mait.talvoja@pparnumaa.ee

Juba seitsmeteistkümnendat hooaega kutsub külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD 2021 kultuuriloohuvilisi
Eestimaa mõisatesse.
KÜLASTUSPÄEVAD:
3. ja 4. juuli, 17. ja 18. juuli, 7. august.
Mõisad avatud 10.00-18.40.

Igal täistunnil toimub jalutuskäik giidiga.
Avatud on kohvituba.

Tulenevalt mõisate eripärast ja võimalustest, korraldatakse külastuspäevadel kontserte, näitusi, töötubasid
ja muud huvitavat.

OSALE LOOSIMISES! Huvilised saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu, millesse koguvad
külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt kuut
mõisa külastanute vahel loositakse välja kutseid sügisel Kuremaa mõisas toimuvale lõpupeole. Loosirattas
ka Eesti ajalugu ja mõisasid tutvustavad raamatud.

Külastustasud:
pered 7 €, täiskasvanud 4 €, õpilased, pensionärid 2 €.
Osalevate mõisate nimekirja ja muu vajaliku informatsiooni leiate www.moisakoolid.ee
Kohtume mõisas!
Lea Toom
Võidula mõisa perenaine
voidulamois@pparnumaa.ee
+372 508 9116

Avaldame sügavat kaastunnet
Anneli Eierile kalli ema
REET KITSE
lahkumise puhul.
Vihtra Päevakeskuse
töötajad ja kliendid

EELK Vändra
Martini Kirikus

MITMESUGUST

ARNOLD SATS

• Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11

VELVO PÄRNA

• 3. juulil kell 17 Tallinna Jaani Koguduse Naiskoori kontsert

Kossu pubi ärihoones anda rendile äriruumid. Info 511 8215 või
tiina.kadakas@kossupub.ee

KAAREL TÖLP

• Kontakt teelistele tel 518 8586

Keset ilusat kevadist päikesekulda
Sind tee viib sinna, kust tagasi ei tulda ....

Avaldame kaastunnet Meelisele ja
Madisele peredega
ema
MARE MÄEKALLE
surma puhul.

17.08.1928 – 27.05.2021
30.03.1939 – 5.06.2021
12.06.1940 – 2.06.2021

Südamlik kaastunne Madisele
ja Meelisele peredega
ema
Mare Mäekalle
kaotuse puhul.
Korteriühistu Vana 71 elanikud

Meie siiras kaastunne
Õie Kehklale
kalli elukaaslase
surma puhul.
Perekond Sits

REIN DELLO

8.01.1943 – 8.06.2021

IVAR TREUMUTH

18.02.1950 – 25.05.2021

Olid see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe,
kellel miski polnud liig raske,
kelle käsi oli alati toeks.

Mälestame lahket,
sõbralikku ja
abivalmis töökaaslast
VELVO PÄRNAT
avaldame sügavat
kaastunnet omastele
OÜ Sorenos

EELK Pärnu-Jakobi
koguduse teated

Teostan torutöid tel 502 9842

KARL PAJUMÄE

4.10.1941 – 11.06.2021
Vaike, Helgi, Aime

Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus ja muruplatside rajamine
Pärnumaal. Kogemust 20 aastat.
OÜ Kivivennad, tel 551 9855

MARGUS KILTMAA

29.09.1970 – 18.06.2021

VIRVE PÕLDSAAR

29.10.1929 – 16.06.2021

HILJA JÜRISSON

26.11.1935 – 30.05.2021

HELGI RINGMETS

9.07.1939 – 18.06.2021

MARE MÄEKALLE

24.02.1943 – 9.06.2021

TATJANA GERODNIK
24.04.1943 – 26.05.2021

LII JÜRISOO

7.01.1947 – 20.05.1921

• 04.07 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 11.07 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 18.07 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 25.07 14.00 KOGUDUSE
696. AASTAPÄEVA
JUMALATEENISTUS
Koguduse kantselei avatud
T, K 10.00 - 14.00.
Kantselei tel 44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov
+372 53964729
Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
+372 5300 7075
Diakon Jane Vain, +372 5451 6999

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

KINNISVARA
Müüa korter Vihtras: 3-toaline,
puuküttega, 68,5 m2.
Tel 53 358 766 Martin
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

Põhja-Pärnumaa valla infoleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
LINDA MÜNT
ELLA TOMSON
VIRVE BULDAKOVA
VILMA VILUR
MARTA SOKK
HELGA VIJAR
OLGA TOOME
VALVE PURVE
ILME RUUS
HELLA TÕNISMAA
ELGI MERISAAR
ÕILME PABERITS
MARET HAAS
LEIDA ANDRESSON
KALJU OAGO
EHA PERTEL
LEIDA TETSMANN
VELLO LÜLL
SULEV PUUSSAR
EVI PÕLLU
JUTA TALTS
MARET PRINTS
LEMBIT TAMMELEHT
ÜLLE PITSNER
HÜLLE MOISEJEV
AGU ESULA
HELE JÜRISOO
ANTS AUSMAA
VAIKE LUMI
LILLI TÕNUTARE
ANTS LIIN
ALLAR ALU

JUUNI 2021

Alates 03.07 kuni 08.07
toimub JAANIHANSO MUUSIKANÄDAL.
Eelmisel aastal Jaanihansos valminud välilaval
astuvad üles artistid:

14.07 100
6.07 93
9.07 93
28.07 93
30.07 93
31.07 93
11.07 92
14.07 90
3.07 85
5.07 85
17.07 85
21.07 85
25.07 85
26.07 85
27.07 85
2.07 80
5.07 80
6.07 80
12.07 80
18.07 80
22.07 80
23.07 80
28.07 80
30.07 80
30.07 80
6.07 75
8.07 75
18.07 75
21.07 75
27.07 75
7.07 70
20.07 70

03.07 - Mari Kalkun ja erikülaline kirjanik Valdur Mikita
04.07 - Rita Ray koos bändiga
06.07 - Puuluup
07.07 - Curly Strings
08.07 - Anna Kaneelina
Alates 15. juulist (esietendus) kuni 5. augustini aga mängitakse
Jaanihanso töökojas, mis on kohandatud teatrisaaliks, lavastust
“Stseenid ühest abielust”
osades: Märt Avandi, Evelin Võigemast ja Kersti Heinloo.

Kõige kohta rohkem infot www.skene.ee

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.
Tel 52 05 578
Silver

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

Reet ja Derek Tedre perre sündis
22. mail tütar Rosiine Tedre.
Reelika Berzini ja Alex Tombaku perre
sündis 27. mail tütar Iti Tombak.
Birgit Rohula ja Valmar Sutti perre
sündis 28. mail tütar Aleksandra Sutt.
Maris Mustallika ja Urmo Hundi
perre sündis 31. mail tütar
Ruby Hunt.
Ene ja Silver Lehemetsa perre sündis
31. mail tütar Janelle Lehemets.
Reelika Murašini perre sündis
1. juunil poeg Ruuben Murašin.
Kadri ja Margus Michelise perre
sündis 2. juunil tütar
Säsi-Riin Michelis.
Liisa Nazarovi ja Timo Heina perre
sündis 4. juunil tütar Laureen Hein.
Aylen ja Priit Pärteli perre sündis
8. juunil tütar Uma Pärtel.
Helen Laksi ja Indrek Seemre perre
sündis 8. juunil tütar Anabel Seemre.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. juulil. Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 21. juuliks 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.

