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Vallavalitsuse majandusosakonda juhib Mait Talvoja

Kollektsiooni autor Ruth Vassel, Aadu Juhkentaal ja Mati Sillandi messil.

Valley üllatas Domotexil
futuristliku kollektsiooniga
Valley OÜ osales tänavu seitsmendat aastat järjestikku Saksamaal
Hannoveris põrandakatete messil
Domotex 2018. Seekord esitles
vaibavabrik oma toodangut neljast
vaibast koosneva kollektsiooniga
,,Leaving" (,,Lahkumine“).
Et messikülastajaid millegi uuega
üllatada, näitasime eriefektide kasutamise võimalusi oma vaipades – kahe
vaiba disaini täiustasid LED-tuled
ning kolmanda vaiba kosmilist temaatikat rikastasid eritellimusel valminud
peeglikillud, mis olid installeeritud
vaiba pinna sisse. Pressi ja külastajate
huvi oli suur – jäi mulje, et suutsime
oma futuristliku kollektsiooniga tabada
Domotexi selle aasta pealkirja ,,Unique
Youniverse", lähenedes teemale teistest
positiivselt eristudes.
Kollektsiooni ,,Leaving" idee
kõlab eesti keeles kui ,,Uus algus",
kutsudes vaatajat suunama pilku
tulevikku, tegema korrektuure oma
sisemaailmas, mõtisklema selle üle,
mida tasub jätta minevikku, mida
peab ohverdama, et uus algus oleks
puhas ja vanast taagast prii... Lugu on
kätketud müstilis-romantilisse vormi:
esimesel vaibal (,,Tulevik") näeme
enesekindlalt udusse astuvat naisefiguuri, kes tagasi vaatamata tuledesse

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses on struktuuriüksustena viis osakonda:
majandusosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaalosakond, rahandusosakond ja vallakantselei. Neist suurimat, 11 töötajaga majandusosakonda juhib pikaajalise sama valdkonna töökogemusega Mait Talvoja.
Osadele ametikohtadele toimuvad veel konkursid ja endise alevivalitsuse
ruumides remonditakse-kohandatakse uutele teenistujatele tööpaiku.
,,Majandusosakond tegeleb kõigega, mis puudutab meid igapäevaselt
ümbritsevat keskkonda – heakord, teed, vallavara, ehitused, remondid. Olen
käinud hetkeolukorraga tutvumas Kadjastes, Suurejõel, Vihtras ja Kaansoos.
Koos teedespetsialistiga sõitsime läbi valla teid, et näha, milline on tegelik seis.
Olen tutvunud pooleliolevate töödega, millest suurim on Vändra Tehnopargi
taristu rekonstrueerimine,“ räägib Talvoja oma esimese pooleteise töönädala
tegemistest. ,,Praegustesse politsei ruumidesse esimesel korrusel on planeeritud remont, et sinna saaks kolida kogu sotsiaalosakond. Kaldtee on olemas ja
seega klientidele tagatud vajalik ligipääs. Siis saaksime kogu vallavalitsuse ühte
majja. Praegu otsime politseile uusi ruume. Neil on omad nõuded, millele
need peavad vastama. Meie soov on, et politsei jääks Vändrasse, selleks peame
leidma positiivse lahenduse.“
Mait Talvoja on sündinud 1959. a Haapsalus. 1982. a lõpetas ta Tallinna
Polütehnilise Instituudi mehhaanikainseneri erialal ja sai tollase tava kohaselt
töölesuunamise Pärnusse. ,,Lõpetasin koos vändralastele tuntud meeste Tõnu
Laksi ja Mati Tiimusega. Olin erinevates ametites Pärnu Kalakombinaadis ja
Audru Karusloomakasvanduses. Olen olnud erinevates OÜ-des projektijuht
või juhataja. 2009. a alates kuni möödunud aasta lõpuni töötasin Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna juhatajana. Linna ja valla majandusosakonnad
on siiski täiesti erinevad. Meie eelarve oli nt 16 miljonit, see on veerandi võrra
suurem kui praegune kogu Põhja-Pärnumaa valla eelarve.“
Mait Talvoja on abielus, kahe täiskasvanud tütre isa ja 9-aastase lapselapse
vanaisa. Abikaasa Ly töötab Pärnu Haiglas perenaisena, vanem tütar Tage
Pärnus õpetajana ja noorem tütar Kadri elab ning töötab Ameerikas. Oma
hobidest nimetab Talvoja eelkõige võrkpalli. ,,Suvel sõidan palju jalgrattaga.
Nagu paljudele, nii meeldib ka mulle käia reisimas. Viimati käisin tütre juures
Ameerikas ja tahaksin aprillis uuesti minna.“
Oma kodukoha Paikuse elukorraldust aitab Talvoja suunata osavallakogu
esimehena, kelleks ta valiti 18. jaanuaril.
Õie Kuusk

Ekspositsioon

kaob, teisel vaibal (,,Minevik") udusse
hajuvat meesfiguuri, mida läbistavad
tulede kiired. Kesksel kohal on sinakates-rohekates toonides kosmiline
vaip (,,Muutumine"), millele lisavad
elu ja liikumist valguses veiklevad
peeglikillud. Neljas vaip ,,Creation"
(,,Loomine“) kujutab sinakal taustal
spiraalina keerlevaid rohekaid vorme,
milles võib näha nii merest kerkivaid
saari kui uniselt ringiratast pöörlevaid
müstilisi olendeid.
Loodame, et seekordne messikollektsioon pakub mõtteainet nii

vaibaprofessionaalidele kui kunstisõpradele – Valley OÜ ootab kõiki huvilisi
külastama 2. veebruaril 2018 avatavat
vaibanäitust Pärnus Endla teatris, kus
meie viimaste aastate põnevamate projektide hulgas saab kogu tuledesäras
näha ka selle aasta Domotexi messi
kollektsiooni ,,Leaving".
Valley vaibavabrik tänab südamest
MS Balti Trafo OÜ kollektiivi, kes nii
nõu kui jõuga aitas teostada meie
Domotex 2018 messivaipu!
Ruth Vassel
Disainer

Mait Talvoja

Aabitsapidu hoogsa ja toreda etendusena
FOTO: Ees: Kaspar Saar, Karol Kimmel, Mirjam
Rahuoja, Andea Matvei, Kristelle Saks, Rasmus
Ostra, Robin Soop,
2. rida: Raili Rässa, Eleanora Liimandi, Lisete
Ind, Lisandra Liimandi, Janne Jaanson, Marielle Kõrgekivi, Annabel Pärn, Karola Tõnsing,
3. rida: Siim-Sander Raudsepp, Kaspar Nikkarev,
Marthen Stražev, Ranet Rikker, Markus Jürisson, Lukas Perner, Danil Toomela, Matthias
Sebastian Kont
Vändra Gümnaasiumi I klass tähistas 26. jaanuaril oma koolitee kõige tähtsama osa läbimist
aabitsapeoga. Esimese poolaastaga on tähed selgeks
õpitud, ,,Aabits“ kaanest kaaneni läbi loetud ja tähtis vundament tarkuste omandamiseks edaspidisel
kooliteel paika laotud.

Klassijuhataja Riina Kirkmann oli aabitsatarkuste põhjal kokku pannud ja koos muusikaõpetaja
Liivi Lumijõega lastele selgeks õpetanud väikese
vaheldusrikka etenduse, kus oli laulu, rütmimängu,
kõnekoori ja vahvaid lavastuslikke etteasteid. Õpilased Kaspar Saar ja Mirjam Rahuoja hoidsid peos
suuri mikrofone ja juhtisid vapralt kogu etendust.
Üllatuseks oli lastevanemate Kairi Rikkeri, Anne
Rahuoja, Jane Saareli, Taire Ojala, Terje Heidemanni, Meelike Mätase ja Jaanika Petersoni
esitatud Heljo Männi ja Leelo Tungla kirjutatud
lühinäidend ,,Ühel koolipäeval“.
Peo lõpus andis kooli direktor Marget Privits
aabitsaperioodi eduka läbimise puhul kõikidele I
klassi õpilastele nimelised tunnistused.
Õie Kuusk
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Volikogu istungist
Jaanuarikuu volikogu istung toimus Tootsi Lasteaed-Põhikoolis. Ühiskonnaõpetuse tunni raames olid külalistena istungit
kuulama tulnud vanemate klasside õpilased.
Seoses volikogu liikmete Tarvi Tasase, Riina Kuke ja Toomas
Sontsi tööle asumisega Põhja-Pärnumaa vallavalituse ametnikena tulid volikogusse asendusliikmed Mati Rosenstein,
Marina Simm ja Tiia Uffert.
• Kuulati informatsioon EELK Vändra Martini koguduse tegemistest. Koguduse juhatuse esimees Jüri Kallasmaa ja õpetaja
Ants Kivilo tutvustasid kiriku hoone seisukorda ja koguduse
toetusvajadust. Hetkel on kõige hädavajalikum investeering
katuse remont. Volikogule anti üle kirjalik taotlus toetuse
saamiseks.
• Tutvustati Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve projekti.
Tegemist oli ühinenud valdade eelarvete liitmisega ühte tabelisse, kus eelarve koostamise ajaks võrdluseks 2017. a tegelikke
andmeid veel ei olnud. Erinevused on eelarve koostamise põhimõtetes, erisused tulid samuti erinevatest arvutiprogrammidest.
Töö eelarvega jätkub.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla haridusasutustes (üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused ja muusikakoolid) töötavate
õpetajate töötasu alammäärad. Järgmise etapina vaadatakse
üle koormusnormid.
• Ühtse maamaksumäärana kehtestati kogu vallas 2% maa
maksustamishinnast.
• Delegeeriti vallavalitsusele lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses kohalikule omavalitsuse üksusele pandud ülesanded. Sotsiaalosakonna juhatajale delegeeriti õigus
esitada taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või
tasutava määra vähendamiseks.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastaks 2018.
• Pärnumaa Omavalitsuste Liidule delegeeriti Pärnu maakonna sümbolite kasutamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamine.
• Valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogule
nimetati volikogu esimees Ülle Vapper ja vallavanem Jane
Mets ning nende asendajateks vastavalt Priit Enok ja Tarvi
Tasane.
• Volikogu esindajateks vee-ettevõte AS Mako nõukogusse
nimetati volikogu liikmed Tiit Soosaar ja Raul Peetson.
• Seoses Tarvi Tasase lahkumisega volikogust ja eelarve komisjoni esimehe kohalt valiti eelarvekomisjoni esimeheks salajase
hääletuse tulemusena Tiia Uffert ja aseesimeheks Olga Kaljuste. Seoses Riina Kuke lahkumisega volikogust ja sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni esimehe kohalt valiti salajase hääletamise
tulemusena esimeheks Marina Simm ja aseesimeheks Jaanus
Rahula.
• Tutvustati korruptsioonivastase seaduse rakendamist. Kehtestatud korra kohaselt on lisaks vallavolikogu liikmetele, vallavalitsuse liikmetele ja valla ametiasutuse juhile (vallavanemale)
kohustatud huvide deklaratsiooni esitama ka valla ametiasutuse
struktuuriüksuse juht (osakonna juhataja) ja valla valitseva
mõju all oleva äriühingu ning valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige. Deklaratsioonide kontrollimiseks moodustati komisjon koosseisus: volikogu esimees, vallavanem ja abivallasekretär.
• Kuulati vallavanem Jane Metsa informatsiooni valla 2018.
a investeerimisvõimaluste ja vajaduste kohta.
• Otsustati garanteerida Vändra Alevivalitsuse poolt 2017.
a esitatud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise projekti
omaosalust summas kuni 122 000 eurot.
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe
kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee
Ülle Vapper
Volikogu esimees

TEATED
Uues vallas on muudatusi politseinike koosseisus
Alates 1. jaanuarist 2018 teenindavad Põhja-Pärnumaa
valda järgmised politseinikud:
Piirkonnapolitseinik Janek Saharenko (Vändra piirkond) tel 5297002 janek.saharenko@politsei.ee
Piirkonnapolitseinik Alar Abel (Halinga ja Tootsi piirkond) tel 5295786 alar.abel@politsei.ee
Noorsoopolitseinik Reilika Kivisild tel 5886 2689
reilika.kivisild@politsei.ee
Menetleja Merle Vunk tel 5749 4715
merle.vunk@politsei.ee
Lp ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijad,
kellel on sõlmitud leping endise Vändra vallaga, palun
teatage oma veenäit telefonile 4430330 või e-posti aadressile maire.argel@pparnumaa.ee.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse töökorraldus
Alates 1. jaanuarist 2018 alustas tegevust Põhja-Pärnumaa valla
ametiasutusena Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (registrikood
77000234) kolme struktuuriüksusega:
• Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (vallamaja aadressil Pärnu-Paide mnt
2, Vändra alev – see on ka Põhja-Pärnumaa valla juriidiline aadress)
• Pärnu-Jaagupi halduskeskus (aadress Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev)
• Tootsi halduskeskus (aadress Tööstuse 5, Tootsi alev)
Vallamaja ja halduskeskuste üldtelefonid on alljärgnevad:
• Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
(Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2) – 4430 330
• Pärnu-Jaagupi halduskeskus – 4473 702
• Tootsi halduskeskuses – 4459 401.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arvelduskontod:
• SEB pank EE111010220267487223
• Swedbank EE162200221068426764
• Sularaha väljamakseid tehakse nii vallamajas kui ka halduskeskustes üldisel vastuvõtuajal.

Kõik avaldused, taotlused, märgukirjad, mida te soovite asutusele
saata e-postiga, saatke aadressil vald@pparnumaa.ee. Piirkonniti
on võimalus pöörduda vallamajja ja halduskeskustesse dokumentide esitamiseks ning selgituste saamiseks.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teabe avalikustamiseks on loodud uus veebileht, mis asub aadressil pparnumaa.ee. Sellel
on muuhulgas avalikustatud ametiasutuse kõikide teenistujate
nimed ja kontaktandmed. Veebilehte täiendatakse jooksvalt uute
andmetega.
1. veebruarist 2018 on vallamajas ja halduskeskustes ametnikel järgmised vastuvõtuajad:
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 8.00-12.00 ja 13.00-17.00
• reedel kell 8.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Erisused vastuvõtuaegades on märgitud alljärgnevas tabelis:
Ametikoht

Nimi

Kontakt

Vastuvõtuaeg ja koht

Vallavanem

Jane Mets

4473 704, 5029743,
jane.mets@pparnumaa.ee

Ainult eelneval kokkuleppel

Tootsi halduskeskuse juht

Riina Kukk

4459 400,
riina.kukk@pparnumaa.ee

Üldine vastuvõtuaeg

Vallasekretär
(notariaaltomingud)

Riini Õige

4473 700, 53067351,
riini.oige@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas T kell 13.00-16.00
Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses N kell 8.00-12.00
Tootsi Halduskeskuses eelneval kokkuleppel

Abivallasekretär

Ahti Randmere

4430 336,
ahti.randmere@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste registreerimine Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal

Registripidaja

Maritta Sillandi

4430 330, 5333 8609,
maritta.sillandi@pparnumaa.ee

Elukoha registreerimine Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal

Sekretär-registripidaja

Ulvi Schär

4473 702, 53086145,
ulvi.schar@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste ja elukoha registreerimine
Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal

Sekretär-registripidaja

Julia Erm

4459 401, 59195833,
julia.erm@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste ja elukoha registreerimine
Tootsi Halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist

Kersti Tilk

4430 342, 53404411,
kersti.tilk@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist

Külli Reisel

4473 708, 53284626,
kylli.reisel@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Lastekaitsespetsialist

Kerttu-Kaia
Kesler

4473 710, 56644562,
Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal
kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee Tootsi halduskeskuses vastavalt eelnevale
kokkuleppele.

Lastekaitsespetsialist

Evelin Rikker

4430 331, 51911641,
evelin.rikker@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist

Eret Pank

eret.pank@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal

Sotsiaaltööspetsialist

Annika Sumre

529 6406,
annika.sumre@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Majandusosakonna juhataja

Mait Talvoja

5101385
mait.talvoja@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal

Majandusspetsialist

Tiit Talts

4473 703, 53078801,
tiit.talts@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Majandusspetsialist

Andres Sõnajalg

4430 341, 518 7340,
andres.sonajalg@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Keskkonna-spetsialist
(keskkond, sh hulkuvad
loomad, hajaasustuse projektid, jäätmekorraldus)

Rita Reppo

4473 703, 53482928, rita.
reppo@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal, Põhja-Pärnumaa vallamajas T 9.00-12.00.

Maakorraldaja

Anne Kangert

4430 340,
anne.kangert@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal,
Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses N 9.00-12.00.

Ehitusspetsialist

Raigo Jaanuste

4473 711, 53079903,
raigo.jaanuste@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses K 8.00-12.00 ja
13.00-17, R 8.00-12.00 ja 13.00-16.00
Põhja-Pärnumaa vallamajas T 9.00-12.00.

Jurist

Piret Müür

4430 345,
piret.myyr@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Vallavaraspetsialist

Toomas Sonts

5056343,
toomas.sonts@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Teedespetsialist

Enn Raadik

5049305,
enn.raadik@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal,
Pärnu-Jaagupi halduskeskuses N 9.00-12.00.

Abivallavanem/ haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja

Tarvi Tasane

5235244,
tarvi.tasane@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Haridusspetsialist

Tiia Kallastu

4473 707, 57450355,
tiia.kallastu@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Noorsootööspetsialist

Margit Kadak

4430 344,
margit.kadak@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel vastuvõtuajal.

Pearaamatupidaja

Eve Lempu

4473 706, 53092356,
eve.lempu@pparnumaa.ee

Kõik küsimused seoses vallavalitsuse poolt esitatavate arvetega
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Tulemas on Vändra Aiandusseltsi
üldkoosolek

Valla teed on kogemustega
spetsialisti hoole all
Põhja-Pärnumaa valla teedespetsialistina töötab alates 10. jaanuarist Enn
Raadik. Suure hajaasustusega vallas
on teede-tänavate-sildade korrasolek
kõiki vallaelanikke vahetult ja igapäevaselt enim puudutav valdkond.
,,Minu haldusalasse kuuluvad
kõik teedealased küsimused: teede
korrashoid, ülegabariitsete vedude
lubade väljaandmine, teeregistri andmete haldamine, liikluskorraldus ja
liiklusmärkide-viitade korrashoid
ning ülespanek. Valla teede puhul
on kahjuks tegemist aastaid kestnud
alarahastamisega. Teede seisukorda
parandada on väga raske. Põhirõhk
on talvel lumelükkamisel ja suvel
jooksval hooldamisel. Tee seisundi
tasemeid tuleb jälgida ja hoolduspartneritelt nõuda nende ülesannete
täitmist. Oluline on juhendamine ja
kontrollimine, et nende töö kvaliteet
vastaks nõuetele. Esimesel võimalusel vaatan üle teehoiu kavad, mida on
vajalik ja võimalik esmajoones teha,“
selgitab Raadik.
,,Sündisin Pärnus 1952. a ja olen
põliseks selle linna elanikuks jäänud
tänaseni. Eemal viibisin ainult kooliaja – lõpetasin Tallinna Polütehnilise Instituudi 1975. a autoteede ja
sildade inseneri kutsega. See on mulle
tööd andnud enam kui 40 aastat,“ räägib Raadik.
Pärast kooli lõpetamist suunati
noor insener Pärnu Teedevalitsusse,
hiljem Maanteeameti peatehnoloogiks ja edutati mõne aasta pärast
Pärnu Teedevalitsuse juhatajaks. Ta
on töötanud Põhja regionaalse maanteeameti ja Lääne regionaalse maanteeameti direktorina. Enn Raadik on
juhtinud riigi teedepoliitikat kaheksas
erinevas Eesti maakonnas. ,,Lõpetasin
Maanteeametis töö Lääne regiooni
hooldevaldkonna juhina 2015. aasta

lõpus. Nüüd osalesin Põhja-Pärnumaa valla teedespetsialisti ametikohale välja kuulutatud konkursil ja
osutusin valituks.“
Vändra piirkonnaga on Raadik
olnud aastatetaguste tööülesannetega
tihedalt seotud. ,,Kui TPI lõpetasin,
olin Vändra teemeistripiirkonna insener. Soolamäe-Rae teelõik on minu
juhendamisel ja järelevalve all ehitatud. Mäletan hästi Kurgja pukksilda,
kui see tuli kevadel enne jääminekut
jõest välja võtta ja pärast jääminekut
tagasi panna. Ja nii igal aastal. Praegune sild on ehitatud samuti minu
juhendamisel.“
Enn Raadik on heategevusorganisatsiooni Lions Club International
Pärnu LC aktiivne liige. Eelmisel aastal oli ta teist korda lõviklubi president. Tubli tegevus tõi tunnustuse
– Rukkilille II järgu medali. Pärnu
LC-l on ka oma võrkpallivõistkond.
,,Üle Eesti korraldatud turniiril tulime
kaheksa võistkonna hulgas esimeseks.
Käin regulaarselt võrkpalli mängimas.

Möödunud aastal olime 60+ Eesti
meistrivõistlustel Pärnu võistkonnaga
edukad, võites meistritiitli ja saime
karikavõistlustel II koha. Tore on!“
rõõmustab Raadik oma spordisaavutuste üle. ,,Vabal ajal loen ka päris
palju.“
Enn Raadik on abielus, abikaasa
Elga töötab emakeeleõpetajana. Pere
täiskasvanud lastest tütar Reelika
elab ja töötab juba 20 aastat Taanis,
poeg Kaspar on mõistnud, et isale
on töö teedega toonud leiva lauale ja
töötab teede projekteerijana. Neljast
lapselapsest noorim, väike Robert sai
jõulude ajal aastaseks.
,,Tahan võimalikult palju suhelda
valla teede kasutajatega, et võimaldada neile normaalsed liiklustingimused. Kui on küsimusi, muresid, probleeme, võib helistada valla sekretärile
või mulle. Olen valmis kõikidega otse
suhtlema,“ lubab Raadik.
Õie Kuusk

Neli näitust kodumaa juubelisünnipäevaks
Vändra Raamatukogus muuseumitoa poolse koridori lõpus on uksel silt
KUNSTIRING.
Hämaralt tulemisteelt avaneb
uks suurde valgusküllasesse ateljeesse, kus raamatukogu valmimise
ajast alatest käivad koos joonistamas,
maalimas või kunstiteemadel arutlemas ringi liikmed – kohalikud harrastuskunstnikud. Kauaaegne teenekas
pedagoog, kunstiõpetaja Olev Köösel
hoiab juhendajana kõigel silma peal
– kui vaja, annab nõu või lihtsalt julgustab millegi uuega kätt proovima.
Kodumaa juubelisünnipäevaks
korraldavad kunstnikud neli näitust,
mis on üleval kogu veebruarikuu.
Tervishoiukeskuses on välja pandud
Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus
,,Viljandi- ja Pärnumaa maastikud“.
Olev Kööseli maalide näitus
avatakse raamatukogu muuseumitoas 1. veebruaril. Samal ajal saab
raamatukogu ruumis tutvuda Silvi
Aasa siidimaalide ja Olev Kööseli
ruumiliste õnnitluskaartide näitusega. ,,Töövahendiks kaartide valmistamisel on ainult valge paber, kus
mängivad valgus ja vari,“ tutvustab
Köösel oma loomingu köögipoolt.
Soovijatel on võimalik ka kaarte kaasa

Vändra Aiandusseltsi üldkoosolek toimub reedel, 16. veebruaril raamatukogu kaminasaalis algusega kell 17.00. Praeguse viieliikmelise juhatuse volitused on lõppemas ja vaja oleks valida seltsile uus juhatus. Väga
oleks vaja ka liikmeskonna osas täpsemat selgust saada. Seepärast ootame
kõiki, kes aiandusseltsi töö jätkumisest huvitatud on, koosolekul osalema
ja palume kaasa võtta liikmemaks 2 eurot. Kutsume ka uusi inimesi aiandusseltsiga liituma.
Koosoleku algusesse on meil planeeritud Harri Poomi lühiesinemine,
milles ta tutvustab jakoonijuurt. See on lõunamaise päritoluga ja suurte
juuremugulatega taim, mida meie oludeski on võimalik heade tulemustega
kasvatada. Juuremugulad on söödavad ja kohalolijatel on võimalus neid
maitsta ja paljundusmaterjali saamise osas kokku leppida.
Edasi järgneb tööaruanne ja uue juhatuse valimine.
Möödunud tegevusaastat võime edukaks lugeda, sest seltsi poolt
algatatud aiakohvikute päev kodualevis oli üle ootuste külastajaterohke.
Kahepäevane seenenäitus koos seenekohvikuga läks 349 külastajaga ka
edukalt korda. Maikuus käisime 34 inimesega Tallinna Loomaaias ja lisaks
loomade vaatamisele kohtusime ka loomaaia peaaednikuga ning nautisime
seda, mis loomaaial aiandushuvilistele pakkuda on. Juulikuus toimus meil
aiandusalane ekskursioon Raplamaale. Külastasime Atla mõisa keraamikakoda ja vaatasime nelja Mahtras asuvat kaunist koduaeda. Unustamatu
elamuse pakkus kohtumine Terje Luigega ja tema loodud imekaunis
liigirohke aed. Selle reisipäeva lõpus võttis meid vastu topisemeister ja
jahitrofeede valmistaja Janno Lang, kelle näitusetoad panid kõiki ahhetama
ja ohhetama. See reisipäev pakkus tõesti küllaga elamusi.
Kui seltsil aktiivseid liikmeid ikka jätkub, siis tahame selgi aastal jätkata
huvitavate väljasõitude traditsiooni ja aiakohvikute päeva veelgi atraktiivsemaks muuta. Ootame huvilisi aegsasti aiandusseltsiga ühendust võtma.
Meie infopunktiks on bussijaama juures asuv Koduabi pood.
Aiandusseltsi juhatuse nimel
Reet Eesmäe

Põhja-Pärnumaa valla esimene
ühine aastalõpupidu
Aasta viimasesse päeva väldanud Põhja-Pärnumaa aastalõpupidu korraldati uudsena Vändra Gümnaasiumi spordisaalis. Uutest liitunud valdadest oli osalejaid veel napilt, kuid kokku mahutati laudadesse 401 peolist.
Meenutus eelmise aasta ühest suuremast kohalikust laudadega peost ja
peosaalist on mõeldud eelkõige neile eemalejäänuile, kes pelgasid suure
ruumi kõledust ja spordisaali erilist akustikat.
Parklast koolimaja ukseni teed ääristanud küünalde spaleer tekitas tulijais
esmase meeleolu ja peotunde. Üleriided võis mahutada lauanumbrite järgi
õpilaste garderoobidesse. Klassiruumidesse minekut piirasid erilised piirded, mis mõjusid uhkete ruumikaunistustena. Peosaali ukseni kulgeva pika
koridori laes looklesid ühtlase voona jõulutuled ja koridori lõpus tervitasid
tulijaid kelnerid kõrgete šampuselaudade kõrval. Peosaali sisenemiseks oli
lahti rullitud punane vaip. Samas kõrval võis Markus Mangussoni kujundatud fotonurgas end koos kaaslase või sõpradega pildile jäädvustada.
Peosaal meenutas pigem suurt lumivalgete laualinade-toolikatete ja
kaetud laudadega restorani. Esinejate tarbeks ehitatud lavalt oli kõik seal
toimuv nähtav igas saali osas. Madalamaks ja hubaseks muutis ruumi
hiiglaslik laekujundus – suure peegelkeraga tähistatud keskmest voogasid
õhulised kangakaared igasse ruumi suunda. Kultuurispetsialisti Martin
Sempelsoni sõnul kulus selleks 600 m jäämustrilise faktuuriga katteloori.
Kogu saali 633m² põrandapinda kaeti kummimattidega, tantsupõrandaks
paigaldati 80m² parketti, mis hiljem eemaldati. Saali seintel olevad korvpallirõngad muudeti nähtamatuteks väikeste peegelkerade ja rippuvate
nöörkaunistustega. Viimase lihvi ja suurepärase tulemuse andis ruumi
valgustus. Kogu valgus ja heli olid firmalt Maivel OÜ, peosöögid valmistas
ja lauad kattis Bravo Catering. ,,Meil olid abiks valla kultuuritöötajad ja
Argo Juske Torist. 205 toolikatet lõikasid ja õmblesid Ita, Jagne, Aet ja
ema Katrin, ülejäänud olid firma poolt. Idee sellises kohas pidu korraldada
saime Halingast – sealses spordikeskuses oli sarnane üritus. Sealt tõime
laenuks ka peolauad. Mängus olid kõik kultuurimaja 100 ja kooli 300 tooli.
Kõik esinejad – Karl-Erik Taukar BAND, ansambel Apelsin, DJ Lenny ja
showtantsijad võeti hästi vastu ja arvan, et pidu läks igati korda,“ on Martin
Sempelson oma tiimi pingelise töö suurepärase tulemusega rahul. ,,Suur
tänu kõigile, kes aitasid nii nõu kui jõuga.“
Õie Kuusk

Olev Köösel juurdleb, kas panna molbertil olev maal näituse tarbeks
kõrvale või vajaks see veel mõnd pitslitõmmet.

osta või tellida.
Kunstiring võtab rõõmuga oma
ridadesse uusi kunstihuvilisi. ,,Vahendid peavad endal olema, aga ruum ja
juhendamine on tasuta,“ täpsustab
Köösel. ,,See on suurepärane ateljee
maalimiseks – soe ruum, avarus ja
valgus. Kodus mul ei lubata näiteks
õlivärvidega töötada, sest lahusti ja
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värvide lõhn täidaks kogu korteri,
aga siin võib seda teha igal ajal, kui
raamatukogu on avatud. Oluline on
ka see, et pooleliolev töö võib jääda
molbertile samale kohale. Kes soovib
kätt proovida, peaks tulema ateljeesse
kolmapäeviti kella 15ks, mis on kindel kunstiringi toimumise algusaeg.“
Õie Kuusk

Gümnaasiumi spordisaalist kujundasid korraldajad hubase jõululiku kujundusega ruumi, mis meenutas pigem restorani. Martin
Sempelson heidab enne külaliste saabumist veel viimase pilgu
laudadele.
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Vändra Gümnaasiumi tegemised pildis

VG 95 karud
Kuuse toomine

Sel aastal käisid koolile jõulupuud toomas üheskoos 1. ja 12. klassi õpilased.
Kuusk leidis koha meie kooli aulas, kus see terve jõuluaja kõigile rõõmu pakkus.

15. septembril vananes meie kool väärika 95. eluaastani. Kogu kooliga (ja sealhulgas 95 karuga) jalutasime marsisammul läbi alevi ning pidasime aktuse. Pildil samal päeval 50-aastaseks saanud kivikaru ning 95 õpilaskaru.

Enn Nurk

23. novembril toimus Vändra Gümnaasiumis juba 17. Enn Nurga nimeline matemaatikavõistlus. Kokku osales kaheksa kooli (Eidapere Kool, Juurikaru Põhikool,
Kergu Lasteaed-Algkool, Pärnjõe Kool, Tootsi Põhikool, Tori Põhikool, Pärnu-Jaagupi
Põhikool ja Vändra Gümnaasium) ning ühtekokku 134 õpilast. Pildil peakorraldaja
Zoja Juuremaa ning taustal slaidil Enn Nurk.

Õpetajate päev

Vändra Gümnaasiumi 12. klass ja direktriss Marget Privits.

Rebaste ristimine

Iga-aastane rebaste ristimine, kus 12. klass paneb proovile 10. klassi kannatused
ja võimed – iga kümnendik saab hiljem tunnistuse, et on kooli auga vastu võetud.

Advendihommikud

Seoses projektiõppe tundidega meie koolis korraldasid 11. klassi tüdrukud jõulueelsel ajal advendihommikuid – klasside ja piparkookide kaunistamised, vaikuseminutid ning üheskoos küünalde süütamine ja
jõululugude kuulamine.

Helisev Hääl

1. detsembril toimus koolisisene lauluvõistlus „Helisev hääl“ algklassidele. Fotol
Mia Saar, kes sai esikoha lauluga „Lumelill“ 3. – 5. klassi vanuseastmes.

Playbox

Veel enne suuremat jõulutralli toimus Vändra Kultuurimajas
Playbox. Nii publiku lemmiku tiitli kui ka esikoha võitis 3.b
klass Põhja-Tallinna lauluga „Meil on aega veel“.

TFT

Sportlikud ettevõtmised seoses Teaching for Tomorrow projekti ning VG õpilastega.

Eike Meresmaa
Vändra Gümnaasiumi huvijuht
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Kui Vändra pastor Karl Raudsepp
lahkus siit koos perega 1944. a
septembris, oli Enn Raudsepp
vaevalt pooleaastane. Raamatus
olevate tegelaste nimesid on
autor muutnud.
Raamat ilmus 2016. a Ameerikas
kirjastuselt Lakeshore Press.

Enn Raudsepp

"Vändra"
Tõlkinud Hiie Piirsalu
VI PEATÜKK
Väljasõidul Kurgjal.

Sotsiaalmajal oli toimekas aasta
Vändra alevi Sotsiaalmaja Vana tn 94
pakub toetatud teenuseid erihoolekande klientidele, tegeleb koduhooldus- ja sotsiaaltransporditeenuse pakkumisega ning osutab väikeses mahus
ka muid tugiteenuseid. Kõikide teenuste eesmärgiks on inimeste iseseisva toimetulekuvõime toetamine
ja suurendamine ning lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.
Aastaga on sotsiaalmaja erinevate
teenuste maht tõusnud ja möödunud
aastal sai erinevaid teenuseid keskmiselt 60 inimest kuus. Alates 2017.
aasta juulist osaleb sotsiaalmaja
ainsana Pärnumaalt erihoolekande
aastases pilootprojektis ,,Isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli väljatöötamine”. Igal juhul meie jaoks
huvitav väljakutse.
Igapäevases tegevuses on meil
väga tähtis osa töötegevuste pakkumisel tööealistele puudega inimestele.
Oluline on lisasissetuleku teenimise
võimaldamine lisaks pensionile
ning tööl käimisega seotud elukvaliteedi tõus ja suhtlemine. Suur-suur
tänu AS Wendre, Solve et Coagula
OÜ, Vändra Alevivalitsus, Vändra

Kultuurimaja, Vändra Lasteaed,
Vändra Muusikakool ja Vändra Vallavalitsus. Tänu teile tuntakse end
vajalikuna!
Teine oluline osa on aktiivne seltsielu ja huvitegevused. Huviringidest
toimisid lauamängud, õpiköök, jõusaal, vesivõimlemine, boccia, näitering,
meisterdamise- ja käsitööring, suvel
mängisime discolf`i ja kasutasime staadionit. Ühisüritustena toimusid sõbrapäev, vastlapäev, naistepäev, jaanipäev,
jõulupidu ja igakuised sünnipäevade
tähistamised. Väljasõidud viisid meid
Kurgjale, Võhma Küünlavabrikusse ja
Tallinna Loomaaeda ning Teletorni.
Osalesime tantsuhommikul ja bocciaturniiril Raplas, teatripäeval Toris,
kokanduspäeval Pärnus (III koht),
Vändra Kodu kevadpeol, bowling`u
võistlusel Türil (III koht), andresepäeva ballil Viljandis. Osa võtsime Vaimupuu fotokonkursist (üks foto valiti
ka kalendrisse). Organiseerisime 5.
vabariiklikku erivajadustega inimeste
spordipäeva Vändra staadionil.
Sotsiaalmajas valminud käsitöid
võis osta ja imetleda novembris
Vändra raamatukogus ja detsembris Konsumis toimunud jõululaadal

(eriti minev kaup oli makaronidest
valmistatud kuuseehted, lubame, et
teeme neid sel aastal rohkem).
Suured tänud Vändra kultuurimajale, kes on alati andnud meile
tasuta oma ruume kasutada, Vändra
Gümnaasiumile, kelle bussiga me
sõidame, ja Vändra Raamatukogule,
kes vahendas meie näitusmüüki!
Taaskasutus jätkab aktiivselt tegevust ja jõuluannetused Grossi poes
näitasid veelkord, et meie tegemisi
toetavad väga paljud inimesed! Aitäh
kõikidele, kes on olnud toeks ja abiks!
Käesolev aasta tundub tulevat veelgi
põnevam, sest ees on ootamas meie
maja renoveerimine ja II korruse väljaehitamine. Nii on sajandivanusest
hoonest saamas igati tänapäevaste
tingimustega hoone ja seda juba selle
aasta lõpuks. Lisaks välisele täieneb
ka sisu: aasta algusest saame ise osutada pikaajalist kaitstud töö teenust ja
kavas on hakata osutama päevahoiuteenust, ettevalmistused selle teenuse
osutamiseks käivad.
Tegusat aastat kõigile!
Lembi Uulimaa

MTÜ Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on patsiendiorganisatsioon, kuhu kuuluvad need inimesed, kellel
on diagnoositud tsöliaakia või kelle mõnel
pereliikmel on see haigus.

On alanud XIV nukitsa
konkurss
Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse
poolt korraldatav lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta
lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste häälte
põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja
lasteraamatukunstnik.
Nukitsa konkurss sai esmakordselt teoks 1992. aastal.
Laste hinnanguid kogutakse terves Eestis peamiselt
raamatukogude abiga, võimalik on hääletada ka elektrooniliselt http://www.elk.ee/?page_id=584
Vändra raamatukogus saab oma lemmikraamatu ja
raamatukunstniku poolt hääletada kuni 20. veebruarini.
Konkursi võitjad tehakse teatavaks pidulikul lõppüritusel rahvusvahelise lasteraamatupäeva, 2. aprilli paiku.
Traditsiooni kohaselt kutsutakse konkursi lõpetamisele
70 hääletuses osalenud last, kes valitakse välja loosi teel.
Nukitsa konkursi võitjad – laste lemmikkirjanik ja -kunstnik – saavad auhinnaks pronksist Nukitsa kuju, tänu Kultuurkapitalile kuulub kolmele edukamale kirjanikule ja
kunstnikule ka rahaline preemia.
Laine Adamsoo

Tsöliaakia on eluaegne haigus, mille ainsaks
raviks on eluaegne range gluteenivaba dieet.
Kui sa soovid rohkem teada TSÖLIAAKIAST ja
MITMEKESKISEST GLUTEENIVABAST
TOITUMISEST, siis oled oodatud

INFOPÄEV-MESSILE
10. veebruaril
Pärnu Keskraamatukogus
Osalemiseks on vaja ennast registreerida
e-posti aadressil konverents@tsöliaakia.ee või
täita elektrooniline registreerimisvorm
(vt. www.tsöliaakia.ee) kuni 3. veebruarini.
Osalustasu täiskasvanutele 5 EUR,
alla 15-aastastele lastele 2 EUR.

Kuna uus kord keelas rentnikke kasutada, pidi pastor ära saatma oma
perenaise Reet Sillaotsa ja tema abikaasa Hannese, samuti aedniku ja
üldabilised. Abielupaar Pindamid, kes jäid pärast meierei juhtimist kirikusse abilisteks, pidid samuti lahkuma, kuna nad kuulusid lähedal asuva
majandi koosseisu. Ainult Jukku Tamm, pastori vaikne ja tasane põllutöötaja, jäi alles, sest 10 ha kiriku talumaadest kuulus talle ja see olevat
lubatud talle jättagi.
Ellen koos Reeda kahe noorema tütrega koristas pastoraati. Ellen oli
õnnelik, et saab aeg-ajalt külastada oma peret Viljandis. Elleni haige ema
ei suuda kaasa aidata laste eest hoolitsemisel, aga tädi Minna, ema lastetu
noorem õde, oli väga kiindunud lastesse ja tal oli ka aastatepikkune lastehoidmise kogemus. Üsna kiiresti arenesid Elleni suhted tädiga väga soojaks.
Ühel ilusal päeval tegi Jüri katset Minnaga kurameerida. Ta tegi Minnale ettepaneku, öeldes, et tahab temaga jagada talu ja üheskoos pensionil
olla. Läks aega, mis läks ja Minna abielluski Jüri Reimanniga. Minnagi oli
töötanud üle 30 aasta Taevavärava mõisas Suure-Jaani lähedal, kus ta oli
koduabiline ja Jüri oli samas mõisas aednik. Minna arvas, et nii ongi parem,
kui elada koos vanematega. Minna ja Jüri tundsid teineteist hästi. Ei lugenud seegi, et mees oli 20 aastat naisest vanem. Jüri oli töökas mehike. Ta
oli kogunud piisavalt raha, et pensionieas osta väikene talukoht. Ostetud
talu oli mõnevõrra hooletusse jäetud, üle poole 24 ha suurusest maast oli
hooldamata mets ja kuivendamata soometsaga raba. Kuna Jüri oli kogu
elu kõvasti töötanud, suutis ta talumaja enam-vähem korda teha. Rajas
maja juurde aiamaa ja lillepeenradki.
Sugulastele ja tuttavatele oli nende abiellumine suur üllatus, kuna arvati,
et see abielu jääb suure vanusevahe tõttu väga lühikeseks. Kuue aasta pärast
diagnoositi Jüril kui kõval suitsumehel kopsuvähk.
Jüri soov oli pärandada talu mõnele Minna perekonnast. Ta oli nõus
adopteerima ühe tema õe lastest, kellest saaks nende seadusjärgne pärija.
Mõlemad poisid olid küll huvitatud põllumajandusest, aga vanem poiss
Mark oli sõdur ja teismeline Mati tahtis end siduda spordiga ja unistas
treeneriametist.
Ellen ei olnud veel mehele läinud, kuigi oli juba 26-aastane. Aga mõned
noormehed olid tal silmapiiril. Tema isa ei saanud aru, miks tütar pole veel
meest leidnud. „Nii hea välimusega tüdruk. Ma ei tahtnud teda kooli ka
saata, sest mehed ei taha endist targemaid naisi,“ oli isa teistele rääkinud.
Diplomeeritud Karlil oli raske leida head kohta. Talle soovitati võtta
vastu koht Pärnus, aga Karlile oleks meeldinud teenida kusagil kihelkonnas.
Pastor Valdo Kuusk oli teda ühel päeval üllatanud ja küsinud, mida ta
arvab ühest noorest neiust. „Ta tundub väga kena,“ ütles Karl mõnevõrra
ettevaatlikult. ,,Võib-olla saaks teda rakendada teenistustel. Mida sa ise
sellest arvad?“
Vanem pastor vaikis mõne hetke, ta ei teadnud, kas jätkata, aga kergitas
kergelt õlgu ja ütles: ,,Ka sa ole kuulnud, et ta on rääkinud oma sõpradele,
et tahab sinuga abielluda enne suve lõppu?“ Karl oli üllatunud. ,,Ei, ma
ei tea seda. See ei ole mingi üllatus, see on naeruväärne. Kindlasti ka sina
poleks sellist juttu uskunud.“ Pastor jäi korraks vait. „Tõsi, mul pole aimugi,
miks ta nii rääkis.“
Kuusk jätkas: ,,Seda kuulis mu naine Tiiu emalt. Ilmselt jälgisid sa teda
teenistuse ajal ja talle paistis, et pulmad on vaid aja küsimus.“ Karlil polnud
aimugi, mida inimesed võivad märgata. Ta on küll aeg-ajalt jälginud kirikus
nooremaid naisi, ka Tiiut. Iga kord, kui ta sai sellest aru, et teda vaadati,
üritas ta kohe vaadata mujale. „Võib-olla olen ma rõõmus seda kuuldes. Te
ärge sellepärast muretsege“. „Igatahes mulle tundub, et teil on aeg hakata
mõtlema abiellumise peale,“ katkestas vana pastor Karli. ,,Ei, ei, ärge nüüd
mõelge, et see peaks Tiiu olema.“
Karl püüdis rahuneda. Pastor Kuusk tundis kergendust: ,,Aga te mõelge
selle peale, mida ma rääkisin,“ ütles pastor Kuusk lahkudes ja omaette
naeratades.
Ei möödunudki kaua aega, kui Karl kohtas valla kooride festivalil Ellenit. Karlile tundus, et ta on õnnelik mees, sest ka 5 aastat abielus olles
käisid nad käsikäes aias ja pidasid meeldivaid vestlusi. Nende lemmikkoerad, kollikutsikad, kelledest üks oli valge ja teine must, olid alati nendega
kaasas kiriku maadel ringi käies. Ka pärast laste sündi jätkasid nad ühiseid
jalutuskäike.
Peale Jüri Reimanni surma, just enne venelaste tulekut, sai Ellenist
Metsa talu seaduslik omanik. Kui kommunistid muutsid maaõigust, hakkasid Karl ja Ellen rohkem huvi tundma maaelu vastu. Lubatud oli alla
30 ha, sellest pool soomaad, mis oleks heaks varjupaigaks. Siin oleks hea
koht, kus jätkata oma elu, olles eemal punaste kontrolli alt, kui seda peaks
kunagi vaja minema.
/järgneb/
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Vändrakad rahvusvahelisel
võistlusel teised
11.-13. jaanuarini 2018. aastal toimunud sõjalis-sportlikul võistlusel
„Utria dessant”saavutas Kaitseliidu
Pärnumaa maleva võistkond tugevas konkurentsis teise koha. Kaitseliidu Pärnumaa maleva Vändra
võistkonda kuulusid Kristo Pihlak,
Peedu Perner, Henri Noormets ja
Kristo Sinivee. Tugiisikuteks olid
Hannes Aus ja Aleksei Vistunov.
20. korda korraldatud võistluse
võitis vändrakate ees Scoutspataljoni
esimene võistkond ja kolmandaks tuli
Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi
malevkond. Välisriikidest olid esindatud Inglismaa, Soome, Läti ja Poola.
Eesti võistkondadest olid esindatud
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Scoutspataljon ja paljud Kaitseliidu malevate esindused. Kaitseliidu
Pärnumaa malev oli väljas kahe võistkonnaga.
Kokku osales 17.-19. jaanuarini
1919. aastal Eesti Vabadussõja ajal
Utria küla rannal toimunud dessandile pühendatud jõukatsumisel 24
neljaliikmelist võistkonda, mille hulgast katkestas 5 võistkonda ja 4 võistkonda lõpetas kolmeliikmelisena.
Võistlus ise kulges mööda Ida-Virumaa metsi, kokku ca 40 tundi ja
pisut enam kui 100 km. Neljakümne
tunni jooksul õnnestus meil magada
kolmes järgus kokku umbes 2 tundi.
Kui tavaliselt toimub liikumine sellel
rännakul suuskadega, siis sel aastal

olid lumeolud kesised ja see rännak
tuli läbida jalgsi.
Lund oli kohati 10 cm jagu, mis
omakorda muutis jalgsi liikumise
keerulisemaks, sest metsaalused olid
väga märjad ning vesi omakorda kaetud kerge jääga, millest lihtsalt läbi
vajusime. Võistlustrassi läbimist
raskendasid vastutegevuse liikmed,
kes kõiki teid ja radasid patrullides
võistkondi kinni püüda ja elutalonge
võtta üritasid, mis omakorda tähendas taas karistuspunkte.
Võistlus tuli läbida ühest kontrollpunktist teise liikudes vastavalt
etteantud ajakavale ja täita kontrollpunktides erinevaid ülesandeid. Selle
aastal ülesanneteks olid kauguste
määramine, mälutreening, laskmine,
meditsiin, laskemoona tundmine,
taktikalise olukorra lahendamine,
pioneeritegevuse joonis, vaenlase
tegevuse kirjeldus, sõlmede tundmine, üleelamisoskuste tundmine ja
lõpujooks mägedes aja peale. Ülesanded olid huvitavad ja meie võistkonnal läks üldjuhul hästi. Võidu võtsid
meilt ebaõnnestumine kauguste määramise punktis ja ekstra karistus relvadele salvede kinnitamata jätmise eest.
Eestis peetakse küll kõige raskemaks sõjalis-sportlikuks võistluseks „Pitka retke”, mis on endise
nimega „Erna retk”, kuid isiklikult
pean „Utria dessant”- rännakut raskemaks, sest seal peab veel võitlema

PÄÄSTEAMET

Pildil vasakult:
Henri Noormets,
Kristo Sinivee, Peedu
Perner, Kristo Pihlak.
Foto Karri Kaas

ka külmaga, mis kulutab omakorda
energiat ja selle taastamine rännaku
ajal on pea võimatu, sest sööma peab
ainult seda, mida ise kaasa oled võtnud (näiteks mõni konserv, šokolaad,
müslibatoon jne) ja võistlus on nii
tempokas, et puhkamiseks aega pole.
Kaitseliidu Pärnumaa maleva
Vändra võistkond on osalenud erinevatel sõjalis-sportlikel võistlustel
alates 2011. aastast. Võistkond on
küll koosnenud erinevatest Vändra
Kaitseliidu üksuse liikmetest, kuid
esindus on väljas olnud peaaegu iga

kord ja saavutatud on märkimisväärseid tulemusi: 3. koht Pitka retkel
2017, Põrgupõhja retke võit 2016,
2. koht Põrgupõhja retkel 2 korda ,
3. koht Põrgupõhja retkel 3 korda,
3 korda Valge Laeva võit, 4 korda
Sookolli võit jne.
Detailsemat tabelit ja muud
infot on võimalik lugeda www.erna.
ee leheküljelt.
Kristo Sinivee
Kaitseliidu Pärnumaa maleva liige,
Vändra üksuse kaitseliitlane

Enari Tõnström avas hooaja

Maadlejate võistustulemusi

Pea kuu aega Portugalis treeninud jooksumees Enari Tõnström jooksis 6.
jaanuaril Portugali Faro linnajooksul 6,5 km distantsil ja saavutas ajaga 22.12
kokkuvõttes 25. koha.
20. jaanuaril toimus Lätis Kuldigas rahvusvaheline võistlus kergejõustikus
– Katharinas Kaussi. Enari avas oma sisevõistluste hooaja 1000 m jooksuga
ja saavutas ajaga 2.31,87 tihedas ja tasavägises konkurentsis kõrge 7. koha. See
aeg on ühtlasi tubli keskmaajooksja isiklik sisetippmark.
Terje Õiglane

13. jaanuaril toimusid Kohtla-Järvel Avo Talpase mälestusvõisltlused.
Kadettide vanuseklassis saavutas Miko Mägisalu (-60 kg) 5. koha. Täiskasvanute vanuseklassi tulemused olid järgnevad: Mario Mägisalu (-60 kg)
3. koht; Karol Pert (-63 kg) 2. koht; Norbert Aunapuu (-72 kg) 5. koht.
20. jaanuaril toimusid Soomes Tuusulas Eesti-Soome ühised meistrivõistlused vabamaadluses juunioritele. Meie poisid käisid kogemusi
korjamas ja Miko Mägisalu tuli tagasi kehakaalus -57 kg saavutatud 6.
kohaga ning Norbert Aunapuu kehakaalus -70 kg tubli 4. kohaga.
21. jaanuaril sõitis Helary Mägisalu Ukrainasse maadlejate treeninglaagrisse.
Treener Mario Mägisalu

Seitsmendat korda Siseministeeriumi
haldusala meistrid võrkpallis
Seda turniiri korraldati seekord juba seitsmeteistkümnendat korda ja seekord oli läbiviijaks Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.
Võistlused toimusid Murastes endises Piirivalvekolledžis ja olid läbi viidud
taaskord esinduslikult ja korrektselt. Nagu veidi ka arvata oli, siis kõige kirkamate medalite nimel said finaalis kokku Päästeamet ja Kaitsepolitsei. KAPO
andis küll tulise lahingu, aga seekord võttis Päästeamet oma ja järjekorras
oli see juba seitsmes karikavõit. Viie võiduga järgneb KAPO ja Piirivalvel on
kolm tiitlit. Meil oli sel aastal ka väga hästi komplekteeritud võistkond, kuhu
lisaks Vändra meestele andsid oma panuse Saaremaa ja Rapla päästjad, keda
siinkohal ka kummardusega täname! Kolmanda-neljanda koha eest võistlesid
Sisekaitseakadeemia ja Riigi Kinnisvara AS ning külalismeeskonnana esinenud
RKAS-il tuli tunnistada SKA üleolekut.
Traditsiooniliselt oli pärast võistlust ka pidulik lõpetamine koos õhtusöögi ja suhtlusega, kus sai sarnaste elualade esindajatega kogemusi vahetatud.
Täname korraldajaid ja loodame, et suudame ka järgnevatel aastatel Päästeameti
lippu kõrgel hoida! Kindlalt üle võrgu!
Toomas Taul, Vändra päästekomando pealik

Pildil seisavad vasakult: Tom Torn, Oliver Turi, Valdo Raavik, Inge Vollmer, Vahur Trepp, Tanel Vahter. Ees: Toomas Taul, Peeter Eylandt, Rein
Kontus ja Margus Kont.
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Päästjate järjekordsed Lääne regiooni
meistrivõistlused korvpallis
7. detsembril toimusid Haapsalu spordihoones traditsioonilised Lääne
regiooni meistrivõistlused korvpallis. Seda turniiri on korraldatud kümmekond aastat ja alati jääb see jõulukuusse ning on ühtlasi aasta viimane
mõõduvõtmine maakondade ja komandode vahel. Peab ütlema, et regionaalpoliitika toimib vähemalt päästes, sest hiljuti ühinenud Põhja-Pärnumaa
vald sai nüüd välja panna OMA, aga juba traditsioonilise (Pärnu-Jaagupi
ja Vändra ühissats) võistkonna, kes läbi turniiri kõiki vastaseid alistades
ka regiooni meistriks tuli. Neile järgnesid Järvamaa koondvõistkond ja
väga südilt mänginud Pärnu keskuse võistkond.

Seisavad vasakult: Vahur Trepp, Oliver Turi, Marek Mangusson, Vardo
Kappak, Mikk Mölder. Ees: Andren Mägi, Vahur Kappak ja Toomas Taul.

Jätkuvad nii külmad ja tuulised ilmad
kui ka tahmapõlengud. Palun kontrollige oma küttesüsteeme! Kui ise ei
oska, kutsuge kindlasti asja vaatama
korstnapühkija. Toimunud tahmapõlengud on siiani lõppenud õnnelikult – inimesed on ise kodus olnud
ja aru saanud, et midagi on valesti,
ning ka reageerinud. Tahmapõlengud ise on samuti olnud veel leebed
ja kõik ise kustunud ning pole edasi
levinud. Samas, kui me ei tea, millises
olukorras on küttesüsteemid päriselt
ning ignoreerime võimalust, et need
on tahmased ning pigised, ei pruugi
õnnetus kaugel olla.
Veel palume tähelepanu pöörata
kodusele elektriohutusele. Viimasel
ajal on mitmeid tuleõnnetusi, mis
tõenäoliselt on saanud alguse elektririkkest. Ärge koormake üle oma
kodust elektrisüsteemi, lülitades
sisse mitmeid elektriradiaatoreid,
-puhureid. Kahtluse korral, et juhtmetega ei pruugi kõik korras olla, on
vananenud või kuskilt katki, kutsuge
spetsialist asja vaatama.
Eelmisel nädalal käisid Lääne
päästekesksuse ohutusjärelevalve
inspektorid kontrollimas kortermajasid ning nende tuleohutuslikku olukorda. Kontrollitud kortermajadest
85% olid puudustega. Kõige rohkem
oli probleeme evakuatsiooniteede ja
-pääsudega. Järgnesid puudused tuletõkkesektsioonidega ning arvukalt oli
puudusi elektripaigaldistega.
Evakuatsiooniteed, koridorid,
trepikojad, peavad olema lihtsalt
läbitavad ning neis ei tohi ladustada
põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta
ja muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja
mugav, kuid see on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju
korral saab sellest takistus hoonest välja
pääsemisel. Evakuatsioonipääsud, ehk
ühises kasutuses olevad uksed (välis-,
keldriuks) peavad olema varustatud nn
libliklukuga, mis ei vaja väljumisel ukse
avamiseks eraldi võtit.
Elektripaigaldistel (elektrikilpidel) peab olema tehtud korraline
audit. See annab võimaluse ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Audit teeb kindlaks, mis on maja elektrisüsteemi
nõrgad, parandamist vajavad kohad
ning seejärel saab elektrik juba oma
tööd teha ning muuta inimeste kodud
turvalisemaks. Ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder,
koridor) elektripaigaldiste audit
peab olema läbi viidud enne 2000.
aastat ehitatud hoonetes üks kord
viie aasta jooksul ning peale 2000.
aastat ehitatud hoonetes üks kord
10 aasta jooksul.
Veekogude ääres liikudes või
elades tuleb tähelepanu pöörata
sellele, et lemmikloomad ei satuks
nõrgale jääle. Loomad ei taju hapra
jääga seotud ohtusid ja võivad läbi
õrna jää vette vajuda ning iseseisvalt
sealt enam välja tulla ei suuda. Kui
õnnetus on juba juhtunud, ei tohiks
peremees iseseisvalt looma päästma
hakates iseennast ohtu seada.
18. jaanuaril kell 15.21 sai häirekeskus teate, et Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas on teataja koer vajunud
läbi jõejää. Sündmuskohal selgus, et jää
oli nii nõrk, et päästjaid ei kandnud.
Teataja tõi kodust paadi ning päästjad
läksid sellega ja said loomakese kätte.
Koer anti üle omanikule.
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT

JAANUAR 2018

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse,
kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste
ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki
aastaid, kuid inimeste liikumisteed
ja harjumused võivad olla selle aja
jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid
asukohtadesse, kus elanikel on neid
lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi
viidud uuringust, kus ilmnes, et
inimesed soovivad kirjakaste näha
eelkõige kohtades, kus nad niikuinii
käivad – poe, vallamaja, raamatukogu
vms juures. Uuring kinnitas Omniva
enda statistikat, mille järgi kasutavad
inimesed käidavates kohtades asuvaid
kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on eluvõi töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata
kirjakastide paremate asukohtade osas
ettepanekuid kuni 13. veebruarini
aadressile info@omniva.ee või

Seenioride vabaajamess
on pühapäeval, 11. veebruaril kell 12-16
Pärnu Kaubamajakas

Mess koondab Pärnu käidavamasse paika eripalgelised väärikale eale sobivad tegevusvõimalused: kultuuri-, vabaaja- ja sporditegevuste pakkujad
ning terviseteenuste ja meelelahutuse pakkujad. Seenioride vabaajamess
aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid

• Mess annab hea ülevaate eakatele mõeldud tegevustest
ja teenustest.
• Messilt leiab nii liikumisvõimalusi, muusika-, kunsti- ja
käsitööringe, nõuandeid aktiivsuse säilitamiseks ning tervise
turgutamiseks.
• Tutvuda saab taastus- ja heaoluvõimalustega, haridusvõimalustega ning päeva- ja kogukonnakeskuste tegemistega.
Messilaval rullub kell 12-16 lahti värvikas kultuuriprogramm.
Messi eesmärgiks on vähendada eakate üksindusse ning
nelja seina vahele jäämist ning soodustada aktiivsust.
Kutsume messile osalema 60+ eale sobivate tegevuste ja
teenuste pakkujaid, pakume võimalust astuda üles ka messilava programmis.
Kutsume messile uudistama kõiki Pärnumaa väärikaid kodanikke – see on koht, kust leiate endale uusi rõõmu pakkuvaid
tegevusi ja tuttavaid-sõpru!
Lisainfo: Piret Hallik-Sass, 5660 5860, piret@turundustugi.ee
Veebileht: http://www.turundustugi.ee/mess/eakad2018/

Lümfiterapeut ja tervendaja Galina Ader
„Tule oma murega, ma vaatan ja tunnetan sind! Inimesed on väga erinevalt haiged, igal omad probleemid.
Valin sinu aitamiseks sobivad massaaživõtted oma parima tunnetuse
järgi, õigemini – mu käed valivad,
nemad teavad. Kui vaja, keskendun
lümfimassaažile, vajadusel kasutan
manuaalteraapia võtteid. Mul pole
kindlat süsteemi. Lühidalt: teen su
keha korda!“
Galina Ader on õppinud spordimassaaži, tai, ymeiho ja rootsi massaaži, lümfiteraapiat, reikit ja palju
muud. Aja jooksul on edasi arenenud tema inimese sisse nägemise ja
kätega tervenemise võimed. Tema
„keha kordategemise“ vägi on legendaarne. Uudse võttena pakub ta ravi
elektrilise stimulatsiooniaparaadiga
(mõeldud kaela ja selja 31 närvipaarile). Uudsena tutvustab Galina Siberi
ja Altai tervisetooteid!
Galina Aderi ravikabinet asub
Tartus, aga soovi korral teeb ka väljasõiduseansse.
Loe Galina kohta veel: http://web.zone.ee/galinaader/
Tule ja lase enda kehal terveneda!
Raviseansid toimuvad Suurejõe Rahvamajas
11.02 ja 04.03. 2018 (pühapäeviti) alates kl 10st
Registreerida saab telefonil Silva Jõulu 53482250!

telefonil 6616616. Ettepanekule
tuleb kindlasti lisada valla ja küla
täpne nimi ning võimalikult täpne
asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul
arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal
juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks.
Postkaste, mille kaudu inimestele ja
ettevõtetele/asutustele posti kätte
toimetatakse, ümberkorraldus ei
puuduta.
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Vändra Kultuurimajas
12. veebruaril kell 12.00 - 13.00
Rahvusliku ja loodusliku motiiviga naiste disainriided

SOODUSHINNAGA KUNI -50%

Kõigile pärlitest kaelakee ja käevõrude komplekti ostjatele
KINGIME EV100 SÜNNIPÄEVA PUHUL
MAGEVEEPÄRLITEST KÕRVAEHTED
Lisaks bambusest retuusid 10€
püksid 15€ ja sukkpüksid 5€.
Ahhaat, roosa kvarts, oonüks,
päikesekivist ehted/keed/võrud.
Tooteinfo - www.ethel.ee

Häirenuputeenus
Medi häirenuputeenusega saab
inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke, õnnetuse või
muu hädaohu korral spetsiaalse
hoolekandetelefoni vahendusel
alati ühendust Medi abikeskusega. Medi operaator reageerib
vastavalt tekkinud olukorrale ja
saadab hädasolijale appi tema
enda usaldatava tugiisiku – sugulase, sõbra-tuttava, naabri, hoolekandetöötaja vm.
Häirenuputeenus võimaldab
elada kauem, turvalisemalt ja
õnnelikult oma armsaks saanud
kodus. Samuti on häirenuputeenusest kindlam tunne hoolealuse
kõigil lähedastel – abi on alati ühe
nupuvajutuse kaugusel!
Rohkem infot: http://www.
medi.ee/hairenuputeenus/

VÄNDRA
RAAMATUKOGUS
10. veebruaril kell 13:00
Tule uudistama,
kokteile maitsma ja endale
tervist looma.
Räägime toitumisest ja sellest, kuidas olla terve, ilus ja
ideaalses kaalus.
Pakume tervislikke kokteile
ja suus sulavaid batoone.

TASUTA
TERVISETUND!
Info: Liivi Viies
+372 5657 9563
Ahti Aavik
+372 5811 3411

www.eluterveelu.blogspot.com

KALJU SIILI
Enesetervendajate
ring

MITMESUGUST

KINNISVARA

Ehitus-viimistlus- ja torutööd (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd,
parkettpõrandate paigaldus).
Tel +372 5617 4500, +372 5621 6394

Müüa 3-toaline korter Suurejõel Mustaru tee 1-1. Vajab remonti, aknad
vahetatud, puuküttega. Hind 800 €,
info tel. 5645 8511

Kvaliteetne pliidi- ja ahjupuu koos veoga
alates (3 rm-st). Tel 5341 3723

Müüa soojustatud majas 3-toaline
elektriküttega korter kolmandal korrusel. Vändra, Jaama 6, hind 13500
eurot. Tel 53 437 801

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

TEATED
22. veebruaril toob buss küladest inimesed Vändrasse Eesti Vabariigi 100
juubeliüritusele ja viib pärast tagasi.
Info ja registreerimine toimub valla
rahvamajades.
Valla elanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva lehes avaldamist, palun teatage
sellest eelneva kuu 15. kuupäevaks
e-posti aadressil uuskoidula@ hot.ee
või tel 55986950 või 44 30 330

VÄNDRA ÕIGEUSU KIRIKUS
4. veebruaril kell 11.00
KÜÜNLAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Veepühitsemine
Võetakse vastu liikmemaksuannetusi

Müüa Pärnjõel 2-toaline keskküttega
korter. Tel 56362491
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid.
Küsi pakkumist timber@timberstock.
ee Tel. 507 1150
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad
piirkonna parima hinnaga. Tasumine
lepingu vormistamise päeval. Ettemaksu võimalus. Tel 50 16 754, 50 60
938 vandra@hot.ee
Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 5032570
e-mail vihtramois@hotmail.com.

EELK VÄNDRA MARTINI KIRIK
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo
tel 44 57 570, 53 960 574
Orelil Merle Maanus 53 432 454
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170
ja remonditoetused
EE972200221051849073

Mälestame
JÜRI TÕKKET
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Avaldame
südamlikku kaastunnet
Ester Jürisaarele

Avaldame siirast kaastunnet
Tarmo Lehistele isa
ARVO LEHISTE
surma puhul.

ABIKAASA

Vändra kunstiring.

surma puhul.
Vändra Kodu kollektiiv

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
ja Vallavolikogu

tegutseb alates
17. jaanuarist
Suurejõe rahvamajas.
Tule ja aita
enda kehal terveneda!
Saame kokku
Suurejõe Rahvamajas
Kolmapäeviti
kell 16.00.
Info tel 56477121

JÜRI TÕKKE
05.05.1937 - 18.12.2017
MAIMU VAHTER
01.07.1938 - 21.12.2017
UUDO KÄGU
26.04.1947 - 21.12.2017
JAAN JÜRISAAR
26.04.1949 - 23.12.2017

ARVO LEHISTE
16.06.1946 - 04.01.2018
HELMI PERT
01.01.1925 - 05.01.2018
LEENI KALMUS
05.01.1930 - 20.01.2018
OSVALD PAIS
01.10.1949 - 23.01.2018

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA VÄNDRA PIIRKONNA INFOLEHT
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Elli Liblikas
Laine Kaas
Vilma Sogenbits
Natalia Leetsar
Hildegard Sinimets
Magda Jaanson
Linda Simson
Erika Stokmann
Vilma Jürvetson
Helju Lind
Juhan Pertel
Linda Arm
Silva Kivirand
Milvi Käärmann
Linda Pärnsalu
Leida Tõkke
Ruti Pihelgas
Jelena Jaaniste
Senni Säde
Mall Jürjo
Tiiu Meimer
Maie Sits
Märt Metsla
Enno Tilk
Helgi Jürimäe
Kädi Pärnoja
Mare Mäekalle
Kaie Roose
Jaak Kalm

17.02		
14.02		
25.02		
14.02		
23.02		
19.02		
04.02		
20.02		
23.02		
04.02		
10.02		
27.02		
22.02		
03.02		
26.02		
27.02		
02.02		
14.02		
03.02		
07.02		
12.02		
13.02		
18.02		
22.02		
01.02		
05.02		
24.02		
26.02		
28.02		

102
96
93
94
91
90
89
87
86
84
84
84
83
82
82
82
81
81
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70

Heldi.

Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus ,,Viljandi- ja Pärnumaa maastikud“.
Heldi.

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

Reelika Berzini ja Alex Tombaku perre sündis
13. detsembril tütar Jete Tombak.
Kadri Kaigo ja Andreas Ausi perre sündis
18. detsembril poeg Kerto Aus.
Merlin Ermi ja Silver Merevitsa perre sündis
14. detsembril poeg Sander Merevits.
Helke ja Arvi Sumre perre sündis
26. detsembril tütar Kreti Sumre.
Kätlin Sibbuli ja Mario Karotame perre sündis
27. detsembril poeg Arai Karotam.
Jane Kitsapea ja Pronek Aunapuu perre sündis
17. jaanuaril poeg Trevor Aunapuu.

Võtan vastu tellimusi
toidukartulitele.
Kojuvedu.
Tel 52 05 578 Silver

Vändra Tervishoiukeskuse kohvikus

OÜ Eesti Höövelliist on asutatud 1993. aastal ja kuulub
Rootsi ettevõttele Pomona-gruppen AB. Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Ettevõte asub Suure-Jaanis
Viljandimaal (Vändrast 30 km)

Pakume tööd värviliinil töötajatele
Töö kirjeldus
• Liistude sisestamine värviliinile
• Kvaliteedi jälgimine, sorteerimine, pakkimine
• Etiketeerimine
• Vajadusel käsipahteldus
• Liini koristamine
• Sujuv koostöö operaatoriga
• Töö iseloomust tulenevate jooksvate
ülesannete täitmine
Nõudmised kandidaadile
• Sobiv kandidaat on kohusetundlik ja täpne.
• Valmis töötama kolmes vahetuses
(nädalavahetused ja pühad on vabad)
Ettevõte pakub
• Väljaõpet
• Puhkust 35 päeva, 3 nädalat suvel ja 2 talvel
• Töötasu 850-1000 bruto (tunnitasu + boonus)
Lisainfo
• Tööaeg E-R I vahetus 7-15, II vahetus 15-23 ja
III vahetus 23-7 (kolmas vahetus algab
pühapäeva õhtul kell 23)
• Töötajal vajalik oma transport.
Kandideerimiseks saata CV hiljemalt
21. veebruariks e-postile info@hoovelliist.ee
Koduleht www.hoovelliist.ee, tel. 435 1050

3. veebruaril kell 15.00 Transformer TSIRKUS Pilet 6 €
8. veebruaril kell 19.00 kontsert „Vaikus“ Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Pilet 10 €. Avatud kohvik.
16. veebruaril kell 19.00 – 22.33 sõbrapäeva disko. Pilet 2 €
Korraldab MTÜ Vändra Noored
17. veebruaril kell 12.00 EV100 Pärnumaa memmede tantsurühmade kontsert „Isamaa ilu hoieldes“
18. veebruaril kell 12.00 Vastlapäev Mädara külaplatsil.
22. veebruaril kell 19.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert.
Aastapäevakõne peab vallavanem Jane Mets. Esineb Alen Veziko.
Peale kontserti sünnipäevatort. EV100 kontserdile korraldab transpordi vald. Info ja registreerimine valla rahvamajades.
24. veebruaril kell 10.00 Vändra kirikumäel lipu heiskamine, pärgade
asetamine Vabadussõjas langenute mälestussambale. Kaitseliidu
Vändra üksuse rivistus ja aupaugud. Kontsert-jumalateenistus
Vändra kirikus.
28. veebruaril kell 18.00 Seltskonnaklubi Elurõõm peoõhtu Esineb
rahvatantsurühm Värten. Tantsuks mängib Joe Lumi. Osalustasu 3€
Heldi.

Vändra Raamatukogus

Veebruari Laste Jututuba toimub 10.02 kell 11.00 Vändra Raamatukogus. Räägime seekord autor Ilmar Tomuskist ja lahendame
mõistatust. Ring sobib vanusele 6+
Muuseumitoas avatud 2.-28. veebruarini Olev Kööseli maalinäitus
Raamatukogus avatud 2.-28. veebruarini näitus: Silvi Aasa siidimaalid, Olev Kööseli ruumilised postkaardid
Heldi.

Kadjaste vabaajakeskuses

9. veebruaril kell 20.00 SÕBRAKUU PIDU. Tantsuks ,,Vanad Sõbrad“
Pilet 5 €, kohv hinnas Info ja broneerimine tel 56669778; 59125120
Heldi.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja
metsakinnistuid hinnaga kuni 100 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda
piiranguvööndis. Tel 5611 1900

Vändra Kultuurimajas

Suurejõe Rahvamajas

Teisipäeval, 13. veebruaril kell 11.00 VASTLATRALL. Osalemine
tasuta. Info tel. 53303326 Olga. Korraldajad: VPEI Selts ja Suurejõe
Rahvamaja.
Teisipäeval, 27. veebruaril kell 19.00 EESTI VABARIIK 100 KONTSERT. AIRI ALLVEE 46. Esinevad: Lavassaare Trio ja muusikud erinevatest Eestimaa nurkadest. Õhtujuht Emil Rutiku. Pääse 5 € Info tel.
5120893 Heldi

Järgmine valla leht ilmub 28. veebruaril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 19. veebruariks uuskoidula@hot.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Anneli Kenk (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

