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Head algavat
kooliaastat kõikidele
õppuritele ja õpetajatele!
Jälle algab kõik, algab uuesti ...

1. september on kuulutatud tarkusepäevaks. Sel päeval soovivad
paljud üksteisele „Head uut aastat“ ja seda igati õigustatult, sest
uut õppeaastat alustavad lisaks lastele, lapsevanematele ja õpetajatele ka paljude eluvaldkondade esindajad. Nii see on, sest elukestev õpe on saanud tänapäeva elu normiks ja edasipüüdlik inimene
teab, et ta ei ole kunagi kõige targem ja õppida ei ole kunagi hilja.
Jah, algamas on järjekordne õppeaasta kõigi oma rõõmude ja
muredega. Põhja-Pärnumaa valla 13 õppeasutuses alustab kooliaastat 714 õpilast ja neist esimeses klassis 75 uut tarkuse nõudjat.
175 meie õpetajal ei ole tähtsamat ülesannet kui lastele teadmiste ja oskuste edasiandmine ja iseseisva mõtlemisvõime arendamine. Aitäh teile, et teete seda hästi, kasvatades seeläbi meie
riigile väärikaid ja haritud kodanikke.
Kallid õpilased, õpetajad, emad-isad ja kõik õppurid, soovin teile kõigile head õppeaasta algust Lennart Meri sõnadega: „Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab koolis, mis
avab teie silmad ja kõrvad ja paneb teie suu neid samu küsimusi
sõnastama, mida tänapäeval me peame ka täiskasvanult iseendale esitama.“
Jane Mets
Põhja-Pärnumaa vallavanem

Arase küla tähistas 500. aastapäeva
Laupäeval, 28. juulil saime jälle kokku Arasel,
et tähistada EV100 ja Arase küla 500. aastapäeva. Juubelile kohaselt kutsusime
külla ka sõpru naaberküladest. Aitäh
neile, kes külas käisid ja muidugi
kniks ja kraaps kõigile osavõtjatele
ja peo korraldajatele. Pidu algas
traditsiooniliselt loku löömise, lipu
heiskamise, lahkunute mälestamise
ja ühistantsuga. Toimus ühispildistamine ja pildistamine eraldi talude
kaupa. Avasime ka kivi, kuhu olid sisse
raiutud Arase küla daatumid. Lastel oli lõbus

tegevus lastetelgis. ,,Külakauplusest” sai osta
meelepärast. Ühine supp tõi osalejad ühtse
perena telgi alla. Toimus traditsiooniline
loterii-allegrii ja väike viktoriin küla
kohta ning uhkuskirjade üleandmine.
Loomulikult ei puudunud juubelitort
– tänud Gädile. Pillimeheks oli Tiit
Laanesoo ja vahepalana esines Luule
Mölder. Pimeduse saabudes süütasime lõkke ja pidu kestis südaööni.
Meeldiv oli kuulda inimeste tänusõnu
peo korraldamise eest. Suur aitäh kõigile.
Kaja Jaaniste

Kurgjal peeti 25. talupäeva, tähistati Linnutaja 40. ja muuseumi 70. sünnipäeva

Nii suurt rahvahulka pole muuseumis varem nähtud! Laval on Metsatöll ja ansambel Linnutaja.

Ette astus Tallinna Prantsuse Lütseumi rahva
tantsuansambel Leesikad, kus tantsib ka
Vändra noormees Aleks Tammiksaar.

Paikuse sepp Jaan Kukk oskab rauast
taguda nii kapsarauda kui roosi. Eriti nõutud olid kolmest küljest teritatud kõplad.

Jaan Roos Pärnu-Jaagupist pakkus müügiks
oma käsitööd ja näitas, kuidas kasehalust
valmib puulusikas.

25. augustil peeti muuseumis 25. talupäeva. Juhataja Monika
Jõemaa sõnul toimuvad kõik aasta jooksul korraldatavad üritused nii vabariigi kui muuseumi juubelisünnipäeva egiidi all.
Päeva ühe magneti, rehepeksumasina, tõmbas käima enne teist
ilmasõda Inglismaal valmistatud Fordsoni traktor, mille taastas
ja kinkis muuseumile Jakob Sits. Näha ja ise proovida sai viljavihkudest koodiga terade välja peksmist, vihkude masinasse
panemist ja mitmeid talutöid. Uudistada võis talu loomi ja linde
ning proovida kätt paljudes erinevates töötubades käsitööesemete või talutoidu valmistamisel.
Seni peetud talupäevadest vaieldamatult suurima osalejate
arvu meelitas kohale Eesti folk metal'i lipulaeva Metsatölli tasuta
kontsert. SA Eesti Maaelumuuseumid C. R. Jakobsoni Talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa sõnul oli see juubelikingitus
külastajatele. Võimsad ovatsioonid kutsus esile koos Metsatölliga
lavale astunud ja samal päeval oma 40. sünnipäeva tähistanud
torupilliansambel Linnutaja. Üritust toetas Rohelise Jõemaa
Koostöökogu, Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp.
Kurgja talumuuseumi sünnipäevaks loetakse 3. septembrit
1948, mil Pärnu RSN Täitevkomitee võttis vastu otsuse asutada
Carl Robert Jakobsoni nimeline talumuuseum. Esimeseks direktoriks määrati ärkamisaja suurmehe vanim tütar Linda Jakobson.
Õie Kuusk

Nii kooriti vanasti liimeistriga
palki.

Lastele pakkus enim lõbu
rehepeksumasinast tulnud
põhus müttamine.
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Vallavolikogu augustikuu
istungi kokkuvõte
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 12. istung toimus
22. augustil Pärnu-Jaagupi Rahvamajas. Tänu Rahvamaja
juhataja-kultuurijuht Gerda Mölderile ja administraator
Triin Karotamele oli saabujatele kaetud kena kohvilaud.
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•
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Võeti informatsiooniks Põhja-Pärnumaa valla 2018.
aasta eelarve II kvartali täitmise seireanalüüs ja aruanne.
Katkestati eelnõu „Koolieelsetes lasteasutustes
vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“
I lugemine.
Lõpetati eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise
kord“ I lugemine. Parandusettepanekuid eelnõu kohta
oodatakse hiljemalt 7. septembriks 2018. a.
Lõpetati eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla alevi- ja
külavanema statuut“ I lugemine. Parandusettepanekuid
eelnõu kohta oodatakse hiljemalt 7. septembriks 2018. a.
Lõpetati eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla
heakorrakonkursi ,,Kaunis kodu" statuut“ I lugemine.
Parandusettepanekuid eelnõu kohta oodatakse
hiljemalt 7. septembriks 2018. a.
Võeti vastu otsus „Vallavara tasuta kasutusse andmise
tingimuste muutmine“. Otsusega antakse alates
01.09.2018 kuni 31.12.2023.a Kadjaste Vabaajakeskus
hallata MTÜ-le Kadjaste.
Tunnistati peremehetuks Mudiste-Suure-Jaani-Vändra
teest põhja pool asuvad endist vallamaja ja sealset
tootmispiirkonda teenindavad ühisveevärgi trassid
kogupikkusega 839 meetrit ning kanalisatsioonitrassid
kogupikkusega 1101 m ning otsustati kanda riiklikusse
ehitisregistrisse vara omanikuks AS Mako.
Seati isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Sihtasutusele
elektroonilise side võrgu rajamiseks Tootsi alevis
Tööstuse tn 5 (pindalaga 13 m²) ja Kooli tn 7
(pindalaga 77).
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras
Põhja-Pärnumaa vallale kuuluv kinnistu aadressil Vana
49, Vändra alev, pindalaga 3754 m2 ja sihtotstarbega
100% ühiskondlike ehitiste maa. Enampakkumise
läbiviijaks on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.
Täpsustati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari
2018 otsuse nr 10 ning 16. mai 2018 otsuse nr 35
lisad, millega antakse vallale kuuluvad kinnistud üle AS
Makole.
Kinnitati Tootsi Hooldekodu põhimäärus.
Kinnitati Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus.
Informatsioonina arutati SA KIK veemajanduse
programmist rahaliste vahendite taotlemist
Suurejõe, Pärnjõe ja Vihtra külale joogivee- ja
kanalisatsioonitrasside rajamiseks, samuti PõhjaPärnumaa valla raamatukogude ümberkorraldamist ning
võimalikku ühinemislepingu muutmist.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

ENAMPAKKUMISE
LÄBIVIIMINE

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuva Vana tn 49 kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu, katastritunnus 63801:001:0028,
registriosa nr 11497950) kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 22 000 eurot.
Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 17. septembriks 2018. a paberkandjal pakkumus vallamajja aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev. Pakkumine peab
olema kinnises ümbrikus, selles sisalduv pakkumine ja
muu vajalik informatsioon selgelt loetav ning sellele peab
olema märgitud, millisele enampakkumisele pakkumine
on esitatud.
Pakkumine peab sisaldama:
• pakkuja nime ja elu- või asukohta ning isikukoodi või
registrikoodi
• nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud
tingimustel
• sõnadega väljendatud pakkumise summat
• pakkumise esitaja allkirja, volituse korral esindaja volitusi tõendavat dokumenti.
Kinnistu kohta saab täiendavat informatsiooni vallavaraspetsialistilt Toomas Sontsilt, telefonidel 443 0345 või
505 6343. Kinistuga on võimalik kohapeal tutvuda leppides kontaktisikuga eelnevalt aja kokku.
Kinnistu müüakse isikule, kes pakub alghinnast alates
kõrgeima hinna.
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Valla haridusasutustes algab uus õppeaasta
VÄNDRA LASTEAED
Vändra Lasteaed on algavaks õppeaastaks
valmis. Hetkel käivad veel suured koristustööd. Saime suvel remonditud kahe rühma
ruumid (üks Mürakaru majas ja teine Rukkilille majas).
Lapsi on hetkel nimekirjas 152. Taas
luhtus eripedagoogi konkurss, ei olnud
mitte ühtegi huvilist. Seega ei suuda me ka
sel õppeaastal katta kõigi abivajavate laste
vajadusi. Meie jaoks on jätkuvalt oluline
väärtustada last, arvestada nende huvisid
ning võimalusel lähtuda otsustes lastest.
Pedagoogiline nõupidamine toimub 30.
augustil, kus paneme täpsemalt paika eesmärgid ja tegevused, mis hakkavad kujundama meie algava õppeaasta nägu. Lapsevanemad saavad info juba sügisestel rühmade
koosolekutel.
JUURIKARU PÕHIKOOL
Juurikaru Põhikooli ja Vihtra lasteaeda juhib
alates augustikuu lõpust Eha Kuldkepp.
Juurikaru koolil on praegu kõik töökohad täidetud. Uusi õpetajaid sel õppeaastal ei ole. Puuduolevaid õpetajaid ei ole.
Praegu on koolil sekretär-infojuhi töökoht
0,25, kuid on tekkinud vajadus suurendada
seda töökohta vähemalt 0,5ni (üleminek
e-koolile).
Koolis on õpilasi tänase seisuga kokku
59, mis kindlasti veel muutub. I klassi on
avaldused esitanud 5 õpilase vanemad.
Võetud on hankeid katlamaja korstna väljavahetamiseks. Hanke võitis Vändra Tare.
Praegu tööd viibivad tarne tõttu. Plaanis
on ka välistrepi purunenud kivide vahetus.
Septembrist tahame üle minna e-koolile.
Töö selle nimel juba käib. Plaanime läbi
viia sisekoolitusi õpetajatele. Loodame
varustada kõik aineõpetajad sülearvutitega. Õpetamisel keskendume iga õppija
vajadustele. Arvestame õpilaste erivajadusi
ning vastavalt sellele pakume tugiteenuseid
(kõneravitunnid, abiõpe, väikeklass). Laste
arvu poolest ongi kõik klassid väikesed,
kuid tahame hakkama saada ilma liitklasse
moodustamata, et tagada võimalikult head
õpitingimused igale lapsele.
Jätkame erinevate huviringidega, arendame õpilaste loovust muusika, kunsti,
käsitöö ja näitlemise alal. Võimalused on
spordi ja robootikaga tegelemiseks.
VIHTRA LASTEAED
Vihtra Lasteaias on lapsi augustikuise
seisuga 13, neid juhendavad 2 õpetajat ja
õpetaja abi.
TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOL
Kõik ametikohad nii koolis kui lasteaias on
täidetud. Lasteaias hetkel 32 last, koolis 55
õpilast, nende hulgas 8 1. klassi õpilast. Teist
aastat järjest kasvab meie koolis õpilaste arv.
PÄRNJÕE KOOL
Ametikohad täidetud mõningaste raskustega (suure naabri suurem külgetõmbejõud avaldab mõju), uusi töötajaid 1 – poiste tööõpetuse õpetaja.
Kooli nimekirjas hetkel 51 õpilast, I
klassi tuleb 5 last, lasteaias on 15 mudilast. Liikumisi on olnud palju, Virumaale
lahkunud 4-lapseline pere andis õpilaste
arvule valusa löögi, õnneks on mõni
laps n-ö üllatusena ka juurde tulnud.
Koolimajas värviti üle 1. korruse koridoride
laed ja pandi üles uued LED-valgustid, lasteaia mänguruumi seinale lisati heliisolatsioonikiht, lasteaed sai mänguväljakule ühe
uue atraktsiooni (veoauto) ja mängumaja sai
värske ja rõõmsa värvikujunduse, lasteaed
sai ka väikese kärude/jalgrataste varjualuse.
Klassiruumide ja saali põrandad said uue
lakikihi.
Pärnjõe Kool alustab algaval õppeaastal
ettevalmistusi 2020. a veebruaris saabuvaks
100. juubeliks.

VÄNDRA GÜMNAASIUM
Hetkel on puudu 0,5 koha koormusega inglise keele õpetaja põhikoolis, mis praegu on
täidetud oma õpetajatega. Vändra Gümnaasiumis on hetkeseisuga kokku 310 õpilast.
Põhikoolis 256 ja gümnaasiumis 54 õpilast.
I klassi astub 28 õpilast.
Tellitud on 2 ehitusprojekti:·pika koridori avatäited/väljapääsud spordiväljakutele
(on teostatud osaliselt, üks välisuks paigaldatud, teine väljapääs planeeritud järgmisel
aastal);
B-korpuse renoveerimise projekt – tellitud ja kätte saab aasta lõpuks.
Mida peame tähtsaks sellel õppeaastal:
jätkame programmidega ettevõtlik kool;
KiVa (kiusamisvaba kool); rahvusvahelised
projektid; muuseumiõpe; õppekava arendamine – suuremate valikute pakkumine alates
I kooliastmest; fookuses on kaasamine kõige
laiemas mõttes – õpilaste, lastevanemate,
koostööpartnerite ja kogukonna kaasatus
koolielu planeerimisse.

KERGU LASTEAED-ALGKOOL
Kergu Lasteaed-Algkoolis on kõik ametikohad täidetud. Lasteaias mängivad ja teevad
tööd 16 last, 2 õpetajat ning 2 õpetaja abi.
Sel sügisel alustavad I klassis õppimist
2 õpilast, kokku õpib koolis 17 õpilast kolmes klassikomplektis. Õpilastele on tagatud
kõneraviõpetaja tugi ja abi, tegutseb pikapäevarühm.
Kool alustab sügisest e-kooli kasutamisega. III klassi õpilastel on võimalus õppida
liiklusõpetust ja omandada kevadeks jalgratturi juhiload.
Kehalise kasvatuse tunni osana tehakse
lastejoogat. Lisaks õppetööle saavad õpilased tegeleda mitmesuguste huvitegevustega:
võimalus on osaleda kunsti, muusika, arvuti,
rahvatantsu ja mudelautode ringis ning
maadlustreeningutel. Rahvatantsuõpetaja
on kokku kutsunud pererühma, kus lapsed
koos vanematega harjutavad tantsimist eesmärgiga osaleda 2019. aastal toimuval lauluja tantsupeol „Minu arm“.

LIBATSE JA VAHENURME
LASTEAIAD-ALGKOOLID
Vahenurme ja Libatse Lasteaed-Algkoolis
on kõik ametikohad täidetud. Selle aasta
juulikuust on neid asutusi juhtimas uus
direktor Külli Lumi. Muus osas jätkame
olemasoleva personaliga.
Libatses on lasteaeda tulemas 18 last
ja kooli 10 õpilast, kellest esimesse klassi
2 õpilast.
Kuna jaanuar algas kahe avariiga, kõigepealt lagunes veetrass ja siis kohe keskküttekatel, siis veeti majja uus veetrass ja saime
uue keskküttekatla. Oma järge on ootamas
võimla põrand.
Vahenurme Lasteaed-Algkoolis on
tehtud päris mitmeid renoveerimis- ja
remonditöid.
Kooli osas sai kapitaalremondi laste WC
ja duširuum. Lasteaias saab rõõmu tunda
tagumise toa põranda renoveerimisest ja
uutest tänapäevastest kapp-vooditest. Raamatukogu poole peal parandati katus ning
köögis remonditi duširuum. Sel aastal on
kooli tulemas 15 õpilast. I klassi läheb neist
3. Lasteaias on kokku hetkel 15 last.

PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED
PESAMUNA
Pesamunas on muutuste aasta. Lapsi rohkem kui kunagi varem, hetkel 119 ja uusi
töötajaid igas rühmas. Sõimeealiste laste
rühmas on veel 3 vaba kohta ja aiaealisi lapsi
mahub veel 1. Personal on komplekteeritud.
Uue välimuse ja uued laste garderoobikapid
sai Pipide rühm, köök uue sügavkülmiku.
Algav õppeaasta tõotab igati huvitav tulla,
sest oleme planeerinud külastada enamust
meie alevi ettevõtetest, et tutvuda huvitavate elukutsete ja ametitega. Oodake meid
külla!

PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOL
Pärnu-Jaagupi Põhikoolis on kõik ametikohad täidetud. Uute töötajatena alustavad kokk
ja kaks koristajat. Kooli nimekirjas on augusti
lõpu seisuga 195 õpilast, kellest 21 last alustavad oma kooliteed. Pärnu-Jaagupi Põhikool
sai suvega uue soojustatud välisfassaadi,
peauksed ja -trepi, rõdu ja kodundusklassi
koos õppeköögiga, renoveeriti ventilatsioonisüsteem, uuendati kooli garderoob, sisetrepid
ning koridorid. Uuendatud said loodusainete
kabinet, õpperuumid erivajadustega laste
jaoks ning õpetajate tuba. Ka teised klassiruumid said värske värvi peale. II korrusel
aitab paigaldatud ripplagi heli summutada.
Koolimaja renoveerimist toetas INNOVE
meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhivõrgu korrastamine perioodil
2014-2020“ projekt. Uuenenud õpperuumid
toetavad uue õpikäsituse rakendamist, luues
senisest paremad võimalused rühmatöödeks,
aktiivseteks õpitegevusteks, praktikumideks,
õuesõppeks jne. Ühe muudatusena on koolis uued tundide ajad – koolipäeva keskel
saab olema üks pikem vahetund söömiseks
ja õues viibimiseks. Üks kord nädalas toimub pika vahetunni ajal kooli infovahetund.
Koolipäevad algavad kell 8.25.
15. septembrist alustavad huviringid,
mis pakuvad väga laia valikut hobidega
tegelemiseks. Uudsena loodame käivitada
kokandusringi. Juba traditsioonilisemate
ringide kõrval jätkame ka väga populaarseteks osutunud noormeeste bodybuilding'u
ja loodusringidega. Kool jätkab tegutsemist
Ettevõtlike Koolide ja Tervist Edendavate
Koolide võrgustikus.

PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL
Pärnu-Jaagupi Muusikakool jätkab samas
koosseisus. Muusikakooli õpilaste arv täpsustub veel esimese koolinädala jooksul,
kuid planeerime jätkuvalt ca 70 õpilaskohta.
Uuel õppeaastal juurutame muusikakoolis
elektroonilise päeviku e-kool, mis annab
lapsevanemale senisest parema ja kiirema
ülevaate oma lapse õppes osalemise ja
õppeedukuse kohta. Põhikooli muusikaõpetusega koostöös juurutame muusika
õpetamisel e-keskkonda Match My Sound,
mis pakub kaasaegseid võimalusi pillimängu
harjutamiseks ning noodilugemisoskuse
arendamiseks. Viis õpetajat, kes esimesena
nimetatud e-keskkonda õppetöö korralduses kasutama hakkavad, saavad enda kasutusse sülearvutid. Projekti elluviimist toetas
Eesti Noorsootöö Keskus Varaait vol 14.
2018. aastaga lõpeb EV100 projekt ,,Igal
lapsel oma pill". Selle projekti abil soetatud
pillidega (ja mitte ainult nendega) korraldame koos Vändra Muusikakooliga muusikapäeval, 1. oktoobril kaks kontserti – kell
13 Vändra Gümnaasiumi aulas ja kl 17
Pärnu-Jaagupi Põhikooli aulas. 2018. aasta
sügisvaheajal on plaanis põhikooli B-korpuses välja ehitada uus heliisolatsiooniga
bändiruum, mida hakkavad kasutama nii
muusikakooli kui põhikooli ansamblid.
VÄNDRA MUUSIKAKOOL
Õpilasi hetkeseisuga 79, uusi õpilasi avalduste järgi tulemas 10. Täitmata töökohad
– akordioniõpetaja ning kitarriõpetaja.
Mõlema osas on kandidaat olemas ja esimeseks septembriks peaksid ametikohad
olema täidetud.
Kokkuvõtteks on rõõm tõdeda, et õpilaste
arv Põhja-Pärnumaa vallas on jäänud täpselt
samaks kui eelmisel õppeaastal: 714. Lasteaialaste arv on küll vähenenud, eelmisel
õppeaastal 395, sel õppeaastal 380 last meie
lasteaedades, kuid loodame, et aasta jooksul
ka nende read täienevad.
Ilusat, huvitavat ja turvalist kooliaastat!
Haridusasutuste direktorite info pani
kokku haridusspetsialist Tiia Kallastu
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Endine Pööravere koolimaja
sai uue hingamise

Padja-vanni-kino pehmete patjadega vannides võib ka ööbida.
Kui Kergu ja Pärnu-Jaagupi vahelise,
kohati oma kurvidega kardirada meenutava maantee kõige järsemast kurvist Mõisaküla poole sõita, jõuab ligi seitsmendal
kilomeetril põlispuude vahel kõrguva lillade ustega valge telliskivihoone – endise
Pööravere koolimaja – juurde. 1939. a ehitatud majas õpetati lapsi viimati 19 aastat
tagasi, hiljem oli siin Anelema raamatukogu ja mõned korterid. Mullu septembrikuu lõpus ostsid Tarmo ja Heleen Ladva
kohalikult MTÜ-lt maja endale koduks ja
oma pööraste äriideede realiseerimiseks.
,,Proovisime esimeste jõuludega,
kas inimesed leiavad meid nii kõrvalisest kohast üles – kutsusime 1.-6. klassi
lapsi kartulijõule tähistama. Pakkusime
3-tunnist programmi, kus tutvustasime
eestlastele seda nii olulist toiduainet, valmistasime kartuliehteid, kartuliküünlaid,
kartulipiparkooke, tegime tuhakartuleid ja
palju muud. Heleen, kes töötas enne lapsepuhkusele jäämist Rocca al Mare koolis
hispaania ja inglise keele õpetajana, oli
väga rõõmus, et saab jälle lastega tegeleda.
Kokku käis meil 21 bussitäit õpilasi, see
näitas, et idee töötab ja meieni jõutakse,“
räägib Tarmo. Otse maja ees on ka bussipeatus ja ühistranspordiga liikuma pääseb
siit kolm korda päevas.
Praegu ootab pererahvas külastajaid
omanäolisele meelelahutusele: padja-vanni-kinno. Suures, musta kangaga polsterdatud endises saalis on ühel seinal suur
ekraan ja tagaseinas rivi taastatud omaaegseid klappidega koolipinke. Üle ruumi on
kirgaste kaltsuvaipade vahel 12 pehmete
patjadega vanni, milles võib end filmi vaatamiseks mugavalt sisse seada. 25-eurose
pileti eest saab padjavannis filmi vaadata
ning pärast filmielamust õhtusööki nautida.
Seansid toimuvad kell 19 kolmapäeviti, neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti ning eelnev
broneerimine on vajalik. ,,See on ühtlasi
ka vannihostel, siin võib ööbida,“ selgitab

Tarmo. ,,Ööbimisvõimalus on lisaks ülakorrusel. Siin saab korraldada seminare
kuni 60 inimesele. Seminarid lõppevad
suupistelauaga – pakume kartulitorti, kartulitrühvleid jm põnevat. Inimesed arvavad, et neis on kartulit imevähe, kuid on
üllatunud, kui ütleme, et 50-80%,“ naerab
Heleen. ,,Veel on plaanis tutvustada Pööraveres sadat ,,pöörast“. Meil on kokkulepe
nt mägedekuniga Alar Sikuga, kes räägiks

Maja sirelilillad uksed on külastajatele avatud: trepil Tarmo, Heleen
ja Lennart.
oma erilistest seiklustest. Iga ürituse juurde
kuulub alati ka korralik kõhutäis, valdavalt
kartulist,“ räägib kartuliusku pererahvas.
,,Alustasime avatud talude päeval, meil käis
üle 100 inimese.“
Maja korrastamisel on kuldsete käte
ja kiire töötempoga Tarmo teinud aastaga
ära suure töö. Sisenedes astuvad külastajad
otse kohvikuruumi, kuhu ta on ehitanud
taaskasutatud materjalidest kapid, põrandalt värvikihi maha lihvinud ja selle uuesti
säravaks immutanud. Hubasust lisab enda
ehitatud kamin. Nii on ta tuba toa haaval
remontinud perele elamiskõlblikuks ka ülakorrusel asuvad eluruumid. Katusealuse
soojustamisel ja küttesüsteemi ümberehitamisel tuli kasutada kõrvalist abi.
Endises kooliaias on vanad puud-põõsad välja juuritud ja maa uute ootuses

tasandatud, jäänud on suured sibulaõunte
ja teiste talvesortide rikkaliku saagi all
lookas viljapuud. Maja ees on põlispuude
vahele külastajatele mõnusaks äraolemiseks tõmmatud võrkkiiged, lastele paigaldatud lillades värvides liivakast. Kogu maja
esiseinale kinnitatud paraja jämedusega
torust turritavad korrapäraste vahemaade
tagant välja kartulivarred. ,,Kui sügisel
ühest otsast survega vesi sisse lasta, kukuvad teisest otsast välja pestud kartulid,“
selgitab Tarmo järjekordset pöörasena
tunduvat ideed.
Veel pöörasemaks peeti tema ideed
Tartu Linnavalitsuses 9 aastat tagasi, kui
ta küsis raha lodi Jõmmu transportimiseks jõuludeks Raekoja platsile. Mõtteks
oli rõhutada Tartut kui sadamalinna ja
tähtsustada Tartut kui jõelinna. Pärast
pikki selgitusi vinnasid hiigelkraanad siiski
Jõmmu Ropka sadamas veest välja treilerile, napilt mahuti linnatänavatel keerama
ja valgusfooride alt läbi. Enneolematu sai
teoks – Jõmmu seisis keset Raekoja platsi,
mast püsti ja tulepuri heisatud. Vale asi
valel ajal vales kohas äratas tähelepanu!
Esimene Jõululodi leidis kajastamist isegi
BBC uudistes! Jõululodi on Tartu Raekoja
platsil olnud 2010., 2011. ja 2014. aastal.
Ka samas laiunud atraktiivne jõuluaegne
kiigemets ja algusaastatel platsi kohale
tõmmatud valguskardinad oli Tarmo Ladva
idee ja projekt.
Kunstnikuhingega, projektist projektini elav Ladva jõudis enne Pööraveresse tulemist mitmete muude ettevõtmiste kõrval elule äratada veel Läti piiri
ääres asuva tsaariaegse Laanemetsa vana
koolimaja, mis meenutas rohkem tõelist
Tootsi-aegset kooli. Projekti mõte oli üles
ehitada seal Kartuli Wabariik. Viimast
ideed pole ta senini maha matnud ja liigub nüüd selle lõpliku teostamise poole
Pööraveres.
Õie Kuusk

Kaansoo kooli- ja külakokkutulek
28. juulil toimus Kaansoo kooli- ja külakokkutulek
kunagisel kooli õuel. Ilus ilm soosis ettevõtmist ja
väike tuuleiil oli värskendav.
Sõnavõttudes jäi kõlama, et Kaansoo ei ole
ääremaa, vaid on rikas oma imeilusa looduse ja
miljonivaatega Navesti jõe ürgorgu. Üle jõe asuv
Kuresoo raba on ainulaadne Eestis, kuulub Soomaa Rahvuspargi alla ja on paikkonna uhkuseks.
Kokkutulekust osavõtjate arvukus, mis sel aastal ulatus 101-ni, näitab, et kunagist kooli pole
unustatud ja siia tullakse meeleldi. See näitab küla
elujõulisust.
Imeline üllatus, kolme minuti pikkune vihmasabin, kutsus esile rahva rõõmuhüüded. Päike
säras edasi ja teise üllatusena külastas kokkutulekut Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets,
kes soovis kõigile meeldivat koosolemist ja head
peotuju. Ta rääkis, et oli käinud Kurgja metsajooksul. Elupõline Kaansoo elanik Evi Liinsoo
rääkis põnevaid lugusid kohalikust elust-olust.
Tiina Pajula, kes küll ei ole selles koolis käinud,
aga on siin vanaema juures suvitanud, kiitis sõpruskonda. Marve Laas esines omaloomingulise
südamliku luuletusega.

Peaorganisaator Kersti Lossmanni koostatud muusikaline programm oli väga hea. Vändra
Muusikakooli laululaste Kadi Pihlaka ja Kairi
Sosi esinemine kõlas kaunilt. Neid saatsid klaveril
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Kaidy Kruusmaa (paremal) ja Liina Saluäär
koos laste Kareli ja Rosannaga.
Vändras Vana 55 teisel korrusel avas 20. augustil uksed ilusalong
Iluavenüü. Rõõmsates värvitoonides ruumis tervitab tulijat esmalt
suur valgete kaunistustega peegel. Salongituba, kus tehakse iluprotseduure, mõjub alguses oma uhiuute töövahendite ja mööbliga
arstikabinetilikult steriilselt, kuid on maitsekas ja kena.
Seni FIEna tegutsenud ja nüüdsest OÜ Iluavenüü omanik Kaidy
Kruusmaa räägib, et on läbinud paraja hulga erinevaid koolitusi:
,,2014 alustasin akrüülküünte paigaldamise baaskursusega, lisandusid geelküünte ja küünemaalingute kursused jne. Eelmisel aastal õppisin veel selgeks pediküüri ja kulmude-ripsmete keemilise
värvimise. Juba suures alguse ,,küünetuhinas“ hakkas küpsema
unistus oma salongist. Mõtlesin, et vähemalt 5 aasta pärast pean
selle saama. Ja nüüd saingi,“ on Kaidy siiralt rõõmus. ,,Nendes
kahes toas ei olnud peale akende ja aknalaudade midagi. Siin on
kõik uus, alates elektrijuhtmetest, põrandakattest ja lõpetades
laelampidega. Remondi tegime koos elukaaslasega ise ja oma raha
eest. Kui lapsed magasid, käisin värvimas. Töötukassa alustava
ettevõtja toetuse eest ostsin uue mööbli ja töövahendid.“ Kaidyga
koos hakkab tööle Liina Saluäär, kes on samuti läbinud mitmeid
kursusi ja õppinud ripsmepikenduste panemist ning kulmude
modelleerimist. Liinal on lapsed – 2-aastane Rosanna ja neljane
Karel – ruumide näitamisel kaasas. Karel uurib, kas pilti ka ikka
tehakse? Ebavõrdsus pääseb võidule, sest Kaidy poeg Renek(4)
on lasteaias ja Kevin (10) tunneb kodus rõõmu viimastest vaheaja
päevadest, kuid Karel on olukorraga rahul.
Akrüül- ja geelküüned, geellakkimine, pediküür, aparaadimaniküür,
ripsmete keemiline värvimine – Kaidy Kruusmaa. Aja broneerimine
tel 5625 3607.
Klassikalised ja volüümripsme pikendused, kulmude modelleerimine - Liina Saluäär. Aja broneerimine tel 5561 3379.
Õie Kuusk

Foto Enn Lossmann

ja akordionil Madis Pilt ning Helina-Viktoria
Kruup. Nendega oli kaasas õpetaja Kalev Saar.
Väga hästi sobis ja kõlas kooli õuel ka lõõtspillimäng. Esimestel kokkutulekutel musitseeris

akordionimängija Juhan ( Juku) Hansen, seega
on taoline muusika siin kooli õuel sageli kõlanud.
Vahepeal oli väike mälumäng teemal ,,Vana
aja koolilood“, millele järgnes ühispildi tegemine.
Ajakava järgi algasid sportmängud sangpommi
tõstmises ja autorehvi viskes. Läbiviijaks oli mitmekordne maailmameister sangpommitõstmises
Toivo Põldur. Tore oli jälgida, millise hasardiga
Kaansoo noored võistlesid. Rehviviskes läks
võistlus päris tuliseks. Medalid uhkelt kaelas,
mindi ühist katlasuppi ja kringlit sööma ning
kohvi jooma.
Lõõtspillimängijad Elle Lempu, Velli Kalmu
ja Jalmar Toots mängisid veel teisegi bloki, mis
lõi mõnusa rahuliku meeleolu. Aitäh neile!
Kiidusõnu väärivad organisaatorid Kersti
Lossmann, Allan ja Kermo Toobal, peokoha
heakorralooja Lauri Lossmann ja Toivo Tammai, helitehnikud Ats Paberits ja Martin Sempelson, laekur Siiri Sing, supikeetjad Merle
Pihlapuu ja Helen Nõmmiste, Anu Õismets.
Kohtume 2020. a taas!
Üritusele kaasaaitaja
Rein Aas

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Nelja pere ühiskohvikus: Eve, Talvi ja Eleri Kiveste, Avo Schultz.

Aiakohvikute päev pani alevis rahva liikuma

Vändra Aiandusseltsi juhid Reet Eesmäe ja Pilvi Perner korraldasid 12.
augustil alevis avatud aedade ja aiakohvikute päeva. Kolm aastat tagasi
alustati kaunimate aedade külastajatele
avamisega, teist aastat lisandusid tänavu
aiakohvikud.
Keskpäeval avamist lubanud kohvikupidajaid ja peakorraldajaid tegi
murelikuks nii ilmaprognoos kui täpselt
avamise ajal alanud äike ja tugev vihmasadu, kuid kõigele vaatamata tuli juba
alguseks kohale hulgaliselt külastajaid.
Juba poole üheks umbe pargitud
Lohu tänaval oli Mari ja Avo Schultzi
aias avatud nelja pere ühiskohvik –
Raul ja Talvi Kiveste, Eleri Kiveste
ja Virko Mägi ning Eve ja Roman
Kiveste. Pakuti soolaseid-magusaid
suupisteid ja imehead, samal hommikul ahjust võetud suitsutatud liha.
Pererahva kaunis, huvitavalt ja praktiliselt kujundatud koduaias käis rekordarv külastajaid nii mõõtu võtmas kui
imetlemas. ,,Väga tore on see avatud
aedade päev. Vahel näed ilusaid lilli,
aiakujundust ja piilud üle aia, et kuidas
ja mismoodi, aga ei julge lähemalt vaatama ka küsida. Nagu eestlastel ikka…,“
kommenteeris üks aiahuviline päeva
positiivsemat poolt. Vana tn 54 ja 56
näitasid oma kauneid aedu ja tegid
ühiskohviku kaks sõbralikku naabrit
Ülle Sarapik ja Elve Saarmaa. Vihma

eest sai varjuda telgis ja pergolas. Päeva
naelaks olid siin majaperenaise keedetud koorene kalasuppp, Elve keedetud
püreesupp ja retrovahvlid ning peretütar Elise küpsetatud šokolaadikook.
Abilisteks Maie Metsla, Raili Sõmer
ja Tiia Kullamaa.
Jakobsoni tn 32 – Ene ja Mati
Ilvese aias pidasid kohvikut Eva Rasva
ja Raido Soosaar, kes pakkusid aasiapäraseid käsitööpelmeene ja aurukukleid rebitud sealiha või seentega.

Spa Glämpingus paneb Tarmo Karu
järgmised pitsad ahju.

Huvilisi oli palju ja paraja pikkusega
järjekord püsis päeva lõpuni.
Jakobsoni 50 – perekond Kivistiku
aias võib malli võtta, kuidas kujundada
suurt aeda kauniks ja pilkupüüdvaks.
Kohvikuks muudetud terrassil sai
maitsta Margit Perneri küpsetatud
suussulavaid kooke ja tordilõike.
Pärna tänava lõpus olid Aksel
Puusti Spa Glämpingus avanud koos
abilistega Päikesepesa kohviku Merike
ja Tarmo Karu. Pakuti tortillasid,

pitsasid, pulgakooke ja muud põnevat. Eriti teretulnud olid lastega pered,
sest neid ootas mänguväljak, batuut ja
töötuba.
Turu 20a ridaelamu taga muruplatsil oli avatud Tuuletupiku kohvik, kus
pakuti suitsukala, sušit, värskeid hapukurke, hapukapsast, ulukiliha, kotlette
ja muud paremat.
Kohviku korraldajateks olid koos
abilistega Eveli Vooremäe ja Kardo
Sarapik, Kaja ja Ivo Tui, abiline

Jakobsoni 32 aiakohvikus valmistab toitu Raido
Soosaar, Eva Rasva on ametis kohvikeetmise ja
Priit Ilves klientide teenindamisega.

Maimu Tui, Merike Tohv ja Heino
Kivilo, Kerli Jürissaar ja Rauno
Rosin. Eveli Vooremäe oli lastele
õpetanud katkendi Karlssoni lugudest,
mida näidati külastajatele koguni kahel
korral.
Noortekeskuse kohvikut aitasid
korraldad Margit Kadak ja Alliki
Luuasep. Varjualuses pakuti suupisteid, lastele oli muruplatsile tehtud
mänguväljak ja mõnusat äraolemist
toetas muusika.
Rikkalikku lilleilu oli uudistamiseks
Lohu tn 8, Reet ja Mihkel Eesmäe
koduaias. Tänavu tutvustas pererahvas
küpsevate viinamarjakobarate kõrval
uudset ülisuurte viljadega paprikasorti
Sarno F1 ja hästi viljunud suhkrumaisi.
Siseõues võis imetleda Mihkel Eesmäe
maalide näitust.
Aiailu nautima lubasid oma aedadesse Uus tn 6 Lauri Luberg ja Vana
tn 50 Marika Kivilo.
,,Kui päeva lõpul aiad läbi käisime,
olid kõik rahul ja õnnelikud ning kinnitasid, et vihm ei seganud. Rõõmu
teeb, et noored nii palju osalesid ja ka
külastajate hulgas oli palju lastega peresid. Tänu Põhja-Pärnumaa spordi- ja
kultuurikomisjonile sai aiandusselts
tänada kõiki korraldajaid meepurgiga,“
võttis õnnestunud päeva kokku Reet
Eesmäe.

Õie Kuusk

Vändra staadionil oli spordipäevaks ilm justkui tellitud
22. augustil toimus Vändra staadionil
6. üle-eestiline erivajadustega inimeste
spordipäev. Iga aastaga on osalejate arv
kasvanud, nüüd oli rivis 126 võistlejat
16 asutusest. Selle toreda ürituse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega
inimestele spordivõistlusel osalemise
kogemust, samuti suurendada ühiskonna teadlikkust psüühiliste erivajadustega inimestest kui võrdsetest
ühiskonnaliikmetest.
Ilmaga meil vedas ja kogu päeva
paistis päike. Võistlema tuldi Eestimaa
eri nurkadest, seetõttu oodati osalejaid
Vändra Kultuurimajas kohvi, piruka ja
kohukesega. Uksel võttis tulijaid vastu
Vändra Karu, kes kõigile tervituseks
käppa andis ja sellega mõnusat elevust
tekitas. Staadionil ütles avasõnad Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets.
Aeroobikatreener Terje Õiglane juhatas tantsulist soojendust ja võistlused
võisid alata peakohtunik Anne Ojala
suunamisel.
Tegemist on küll traditsioonilise
üritusega, kuid selle aasta kuum suvi
takistas harjutamist nii meil kui ka
mujal. Ei jäänudki muud üle, kui anda
endast momendil parim ja loota ka
natuke heale õnnele. Osalejate erinevate

võimete tõttu ei ole spordipäeva näol
tegemist tavalise spordivõistlusega.
Kaugust mõõdetakse äratõukamisest,
kuuli vistatakse kergema kuuliga, sest
oluline on, et igaüks saab end proovile
panna. Kaasas olevad juhendajad läbivad
ise samad alad ja vahemaad: toetavad,
julgustavad ja õpetavad kõrval. Oli suuri
rõõmuhõiskeid, pettumuse pisaraid ja
põlvede kriimustusi, kuid kõik andsid
endast maksimumi.

Medalivõistlused toimusid järgmistel aladel: kaugushüpe, kuulitõuge,
60 m jooks, 400 m jooks, kombineeritud teatevõistlus (5 osalejaga). Lisaks
oli ratastoolidega meestel eraldi kuulitõuge ja 60 m sõit. Esimesel kolmel
alal olid eraldi arvestuses mehed ja
naised ning tugevamate ja nõrgemate arvestus. Kui varasemalt on
teatevõistlusel 6-7 võistkonda, siis
nüüd oli 19.

Vändra Sotsiaalmajast sai kuuli
tõukes naistest I koha Jaana Erik. Ratastoolis meeste arvestuses võitis Roman
Sang kuulitõukes I koha ja 60 m sõidus
III koha. Teatevõistluse II koha karikas
õnnestus saada Vihtra Päevakeskuse ja
Sotsiaalmaja ühisvõistkonnal koosseisus
Roman Sang, Vaido Pärn, Aino Erm,
Natalja Käpp ja Mario Tõnström.
Enne kui autasustamine algas, said
kõik peale võistlusi supi ja kringliga

keha kinnitada. Lisaks medalile ja
diplomile sai iga medalisaaja valida
endale meelepärase kingituse auhinnalaualt, kuhu kõik asutused, kes
osa võtsid, tõid neli omavalmistatud
auhinda.
Suur tänu vabatahtlikele abilistele, kes kõik pidasid vastu pika
päeva: Anne Ojala, Terje Õiglane,
Ene ja Tiit Reier, Maie Metsla,
Elle Tedre, Linda Põldre, Vilma
Nei, Merike Palmi, Maimu Tui,
Merilyn Taul, Aime Viira, Eike
Meresmaa, Airi Allvee, Elvi Kalm,
Maris Heldja-Pärn, Eret Pank, Kärt
Kõuts, Külli Känna, Karl-Markus
Retsnik, Jaanis Pallo, Liisi Sumre,
Kertu Sits, Martin Sempelson ja Ats
Paberits! Paljud olid teist abiks juba
mitmendat korda ja ilma teieta seda
üritust ei olekski!
Igal aastal on meie üritust toetanud Vändra Tarbijate Ühistu ja OÜ
Vändra, sel aastal pani õla alla ka OG
Elektra Grossi pood. SUUR SUUR
TÄNU TEILE!
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Lembi Uulimaa
Vändra Alevi Sotsiaalmaja
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LINNUTAJA 40

(vasakult) Merike Paberits, Helen Valk, Eve Kiveste, Ludmilla Nikolajeva, Hanna Valk, Imbi Vaht, Lea Toom, Katrin Laks. Foto Henry Pikkor

25. augustil Kurgjal Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis
toimunud talupäeval tähistas ansambel Linnutaja oma 40.
tegevusaastat juubelikontserdiga, toimus ka ,,Linnutaja 40”
plaadi esitlus.
Linnutaja kroonika algab järgmise sissekandega: ,,1978. aasta septembrikuu
10. päeval sai Vändra Lastemuusikakoolis kokku grupp entusiaste mõttega hakata tegutsema ansamblina.
Asja algatajateks olid Helgi Sildever
ja Eleonora Vähi, kes juba suvel olid
värvanud kolmanda liikme Valli Vahteri. Idee – luua rahvamuusikaansambel C. R. Jakobsoni Talumuuseumi
juurde. Mõtte algataja oli muuseumi
direktor Jannu Holsting.”
7. oktoobril, ansambli esimesel kogunemisel olid juba kohal ka
Vändra Lastemuusikakooli noored
õpetajad Imbi Kullamaa (Vaht),
Riina Frolova (Põder), Luule Põder,
Maria Pikk (Mahlapuu), kokku seitse
liiget.
Esimene esinemine toimus 27.
detsembril Kurgja nääriõhtul. Samal
õhtul leiti ansamblile nimi ,,Linnutaja”. Vändra Katsesovhoosi juhtivad
töötajad Jüri Kulbin ja Rein Kõgel,
Mai Kolossova EKP Pärnu Rajoonikomiteest ja kõik õhtust osavõtjad
julgustasid naisi alustatud teed jätkama.
Aitäh neile kõigile selle eest!

KIHNU REIS

Kauaaegne juhendaja Helgi Sildever lõi enda nõudliku loomuse ja
väga pühendunud tööga kõrgetasemelise lauluansambli ning viis selle
korduvalt välismaale Eestit esindama.
Linnutaja laulud ja torupillilood on
kõlanud Ungaris, Soomes, Rootsis,
Taanis, Inglismaal, Iirimaal, Šotimaal,
Belgias, Luksemburgis, Saksamaal, Itaalias, Norras ja paljudes endise Nõukogude Liidu linnades. Eesti Televisioonis
on salvestatud mitmeid saateid ning
telefilm ,,Linnutaja veskiviisid“. Eesti
Raadio fonoteegis on üle 40 Linnutaja laulu ja torupilliloo. Ansambel on
saanud mitmeid preemiaid, sealhulgas
Vändra kõrgeima autasu Vändra Tungal
aastal 2003. Selline ansambli hiilgeaeg
jääb esimese 22 tegevusaasta sisse, kui
eestvedajaks oli Helgi Sildever.
Ansambli unikaalsus tuleneb sellest, et tegu on seni teadaolevalt ainsa
naistest koosneva torupilliansambliga
Euroopas. Idee, hakata ka eesti torupille mängima, pärines Helgi Sildeverilt
ning esimesed torupillid valmistas Ants
Taul. Hilisemad pillid on valmistanud
tema poeg Andrus Taul.

Aastatel 2000-2008 juhendas
ansamblit Vändra Gümnaasiumi muusikaõpetaja Liivi Lumijõe. Ansambel
andis mitmeid kontserte Eestis, jätkati
seni lauldud ja mängitud kava esitamisega. Liivi Lumijõe juhendamisel
võtsime osa ka Eesti rahvamuusikatöötluste festivalist Moisekatsi Elohelü 2008
ja selle raames toimunud konkursist.
Aastatel 2008-2014 oli ansambli
juhendajaks Helen Valk. Jätkasime
peamiselt torupillimänguga ning laulmine jäi järjest enam tagaplaanile.
Oleme osalenud kahel korral üldlaulu- ja tantsupeo raames toimunud
Pillipeol. Seni oleme seal osalenud
ainsate torupillimängijatena. Vajadusel on Helen senini jätkanud proovides
või esinemistel pillide häälde sättimise
ning ansambli kokkukõla seadmisega.
Krista Sildoja asus ansambli kunstilise juhi kohale aastal 2009. Tema
eestvedamisel alustasime Linnutaja
Klubiõhtute korraldamisega. Klubiõhtud toimusid aastatel 2009-2013 kokku
neljal korral. Krista juhendamisel võtsime osa XXIII rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica 2010 folkloorikavade
ülevaatusest ja esinesime selle kavaga
Pärnu Kontserdimajas toimunud
kontserdil. 24. juulil 2011 osalesime
Euroopa suurimal rahvakultuuri festivalil Europeade, mis toimus Tartus.

Alates 2014. aasta septembrist
juhendab ansamblit Merike Paberits.
Viimastel aastatel on meie peamiseks
esinemispaigaks olnud kodukandis
Kurgja Talumuuseum.
Oleme osalenud kõigil Lahemaa
Torupillipäevadel. Samuti oleme korraldanud oma kauaaegse juhi Helgi Sildeveri 70., 75. ja 80. sünniaastapäeva
kontserte.
Ansamblisse kuuluvad inimesed
erinevatelt elualadelt, kellele eesti
rahvamuusika ja torupillimäng on
meeldivaks hobiks põhitöö kõrvalt.
40 aasta jooksul on kollektiivi kuulunud 55 naist.
Hetkel kuuluvad ansamblisse Imbi
Vaht (al 1978), Katrin Laks (al 1991),
Eve Kiveste (al 1991), Ludmilla
Nikolajeva (al 1998), Lea Toom (al
2000), Helen Valk (al 2004), Hanna
Valk (al 2009), Merike Paberits (al
2014).
Koos otsusega tähistada ansambli
40. tegevusaastat juubelikontserdiga sai
seatud eesmärk anda välja ka viimastel
aastatel enimmängitud torupillilugudega plaat. Merike seadis meile torupillilugusid ning möödunud talve jooksul
lihvisime pillimängu. Kevadel alustasimegi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia stuudios helitehnik Janar
Paeglise abiga lugude salvestamist.

Vändra Pensionäride
Ühenduse suvereisidest

18. juunil käisid Vändra alevi pensionärid Kihnus.
Ilm oli ilus ja tund aega kestev laevasõit Munalaiu
sadamast saarele läks kenasti. Sadamas ootas meid
Kihnu reisijuht Mare Mätas, kes on saarel sündinud
ja teab sellest väikesest maast kõike ning oskab seda
väga huvitavalt edasi anda.
Meie tubli bussijuht Ene Toomsalu sõitis Mare
juhatamisel osavalt mööda saare väikseid teid, läbides
männikuid, ületades aru- ja rannaniite.
Jõudsimegi Kihnu muuseumisse, kus saime kuulda
palju infot saare elanike, nende tööde-tegemiste, rahvariiete ja kommete kohta.
Seejärel külastasime Kihnu kirikut ja tuletorni ning
juba ootas meid Metsamaa pärimustalu. Siin pakuti
ka lõunasööki, mis oli saarerahvale traditsiooniline:
keedetud ahvenad ja kartulid ning praetud liha. Lisaks
tükike purukooki tee või kohviga. Kõik maitses imehästi!
Seejärel viis tee meid kohtuma Virve Köstri e
Kihnu Virvega. Ta istus meie keskele ja natuke ajasime juttu. Siis aga võttis Virve laulusõnade vihiku ette
ja laulis oma imeilusa kõrge häälega meile mitu laulu.
Tema laulmist oleksime kuulama jäänudki, aga siiski
jätsime talle ikka tervist ja jõudu soovides hüvasti, et
kiirustada laevale.
Jõudsime veel ühest kenast talust osta koju kaasa
Kihnu leiba, suitsukala ja koduõlut, et kodus nendega
maiustades seda kena saart ja tema töökaid inimesi
hea sõnaga meenutada.
Reisil osalenu
Silvi Aas Reisiseltskond Kihnus koos legendaarse Kihnu Virvega.

Plaadi kujunduse on teinud Kurgja
juurtega noor kunstnik Jane Sipelga.
Plaadi kujunduseks kasutatud
fotod on pildistanud Henry Pikkor
Lydia Koidula sünnikoha lähenduses
Mihkel Jürissoni põllul.
Juubelikontserdil astus üles ka
praegustest ja endistest liikmetest
kokku kutsutud koor, mida juhatas
Imbi Orav, kes on ka endine ansambli
liige.
Lisaks oli meil suur õnn esineda
Kurgjal koos ansambliga Metsatöll
ning mängida nendega koos üks pala.
Oleme väga rõõmsad ja tänulikud sellise võimaluse eest!
Erilised tänud ütleme plaadi väljaandmise ning juubelikontserdi korraldamise toetuse eest teile: PõhjaPärnumaa vald, Eesti Kultuurkapitali
Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Janar Paeglis, Jane Sipelga,
Eesti Autorite Ühing, Mihkel Jürisson, Vändra Kultuurimaja ja Martin
Sempelson, Vändra Raamatukogu, C.
R. Jakobsoni Talumuuseum, Terviseklubi Mispo, Imbi Orav ning endised
ansambli liikmed, kes kooris üles astusid, ja väga suured tänud kogu ansambli
liikmete peredele suure toetuse eest.

RUNDALE REIS

Helen Valk ja Lea Toom

Selle suve teine reis viis Vändra eakad 10. juulil piiri taha
Rundalesse Läti ühte kaunimat lossi ja roosiaeda külastama. Vaatamata väikestele takistustele teekonnal, ka naaberriigis käivad suvel päris ulatuslikud teeremondid, jõudsime meid ootava giidi käsutusse. Ligi kaks tundi kestva
ekskursiooniga jõudsime kaunist barokk- ja rokokoostiilis
lossist vaid ehk kolmandiku läbi käia ja palju huvitavat selle
1736.-1740. aastatel ehitatud lossi erinevatest ajajärkudest
teada saada.
10 ha aiaga tutvumiseks on neil seatud elekriautorong
audiogiidiga, nii sai ülevaate keerulise kujundusega alleedest, pergolatest ja bosketilabürindist. 1 ha suurune roosiaed on taastamise käigus muutunud roosimuuseumiks,
algselt mõeldud ajaloolistele roosisortidele.
Väga põnevad olid ka dekoratiivkunsti muuseumi
väljapanekud lossi keldrikorrusel gootikast juugendini,
kus tutvustatakse Euroopa ja Läti dekoratiivkunsti 15.20. sajandini.
Peale korralikku lõunasööki pöörasime bussinina kodu
poole, et külastada tagasiteel Salaspilsi botaanikaaeda.
Klaasmajasid kahjuks teisipäevase päeva tõttu (majad
suletud) küll näha ei saanud, aga rooside ja erinevad
okaspuude kollektsioonid oma vanuse ja liigirikkusega
olid muljetavaldavad.
Taimehuvilised said ka botaanikaaia värava müügipunktis oma aiale lisaistikuid soetada.
Koduteel ei saanud me jätta külastamata ka kurikuulsat
ALKO kauplusladu, et veenduda, on siis eestlaste rünnak
alkoholile nii, nagu räägitakse. Eks igaüks tegi oma järeldused ja täiendas vajadusel varusidki, et sõit tühja ei läheks.
Reisijuht Maimu Tui
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Kurgjal joosti suvekuumuses
maratoni ja Sakala tee jooksu

Teet Tagapere (keskel) koos oma õpilastega.

Teet Tagapere on
üheksakordne Eesti meister

EV 100 raames toimunud 13. Euroopa meistrivõistlused ammulaskmises peeti
Pärnu Rannastaadionil ja metsalaskmine Jõulumäel. Võistluste avamine ja kultuuriprogramm olid osaliselt seotud paralleelselt toimunud Hansapäevadega.
Avarongkäigus näitasid oma keskaegset uhket riietust ja ambe erinevate riikide
amburid. Võistlused olid kõikidele pealtvaatajatele tasuta ja esimesele 100 huvilisele võimaldati omavahel ammulaskmises võistelda. Kaisma tuntud ambur Teet
Tagapere võitis metsalaskmises hõbemedali, Eesti võistkonna koosseisus 3. koha
ja 11. koha individuaallaskmises.
Viljandimaal Külmallikul toimunud 41. Eesti meistrivõistlused ammulaskmises
võitis Teet Tagapere 1631 punktiga. Samadel võistlustel võitsid Teedu õpilastest
juunioride klassis hõbemedali Alvar Novikov tulemusega 1460 punkti ja pronksi
Marek Matt tulemusega 1196 punkti.
Teet Tagapere on tulnud 2005-17 individuaalarvestuses 8 korda (sh 5 korda sisemeistrivõistlustel) Eesti meistriks ja püstitanud ühe Eesti rekordi (2017). Eesti
parim meesammulaskja 2005, 2006, 2014, 2015 ja 2016. Tagapere on tegutsenud
Häädemeeste Amburite Klubis treenerina, tegelenud motokrossi ja saalihokiga.
Praegu töötab Tagapere AS-is Mako.
Õie Kuusk

Korvpalliklubi Karud möödunud hooaja
2017/2018 tulemused
Lõppenud hooaeg oli meie noorele klubile ja korvpalluritele senise kolme tegutsemisaasta edukaim. Noorimad 2008-2010 sündinud poisid koosseisus Andreas
Aluste, Marten Kitsing, Rasmus Milvek, Markus Mäesalu, Kaspar Nikkarev, Jasper
Ojala, Lukas Perner, Robin Soop, Carel Soosaar, Marthen Stražev, Richard-Mathias
Varrik ja Enri Vendelin lõpetasid omavanuste Eesti meistrivõistlused 28 võistkonnast kaheteistkümnenda kohaga. Vormistati Paide Suvi 3x3 esikoht. Vändra
Karusid esindati veel Tartus Kalev Cupil ning Saaremaal Suure Tõllu Cupil. Mõlemalt võistluselt said poisid samuti medalid kaela, võideldes välja III kohad. Richard-Mathias Varrik ja Marten Kitsing käisid ka Korvpalliklubi Pärnu/KK Paulus
võistkonda abistamas Väikeste Klubide Karikal, kust saadi samuti kaela pronksmedalid. Meie 2007-2008 sündinud tüdrukute võistkond (fotol) tegi samuti väga
õnnestunud korvpallisarja. Hooaja alguses vormistati Paide Suvi 3x3 esikoht.
Omavanuste Eesti meistrivõistlused lõpetati neljanda kohaga. Nordcupil Balti ja
Soome parimate tiimidega võideldes jäime veel pisut väikeseks ja tuli leppida 16.
kohaga. Evian Cupil osalesime lausa kahe võistkonnaga, kus hästi kokku pandud
võistkonnad suutsid mõlemad vastased võita ning tulime koju lausa esimese ja
teise kohaga. Võistlustel osalesid Meliisa Antson, Mirabel Kaarna, Ly-Sandra Lutterus, Elise Lõhmus, Maris Mankin, Elise Helene Maranik, Carmen Markus, Karolin
Oole, Karolin Prinken, Sanna-Ly
Pähklemäe, Kaisa Pärnoja, Kerteli-Kretebel Reiksar, Rihanna
Tiismaa, Marjanne Tomingas ja
Angelika Tünder. 4.-5. klassi Pärnumaa 3x3 saadud esikoht tagas
meile õiguse osaleda ka üle-eestilisel 3x3 korvpallivõistlusel, kus
saime väga tubli 4. koha. Vändrat
esindasid Andra Ailjama, Alondra
Lääniste, Kaisa Pärnoja ja Marjanne Tomingas. 5. klassi tüdrukud tõid Vändrasse ka üle-eestilise 3x3 rahvaliiga
võidu. Tüdrukud mängisid koosseisus Andra Aljama, Alondra Lääniste, Lisette
Helena Maranik ja Elis Krais. 2006-2007 sündinud poistega osalesime samuti
samal üritusel poiste arvestuses, kahjuks aga sama hästi ei läinud kui tüdrukutel
ja meie võistkonnad lõpetasid oma grupid 3. kohaga ja kohamängudele seega
ei saanud, lõplikud asetused 7. ja 8. koht. Mängijad: Ander Kitsing, Harles Pank,
Jaagup Pärn, Kevin Markus Sibulin, Art Gregor Vendelin ja Kevin Viira. Väiksema
kohana igas vanusegrupis võistkondi kokku saada on päris keeruline, seega on
korvpalli 3x3 võistlused meile hea väljund. Nendest võistlustest võtsime osa ka
suurematega. 8.-12. klass tüdrukud 3x3 rahvaliiga 6. koht, mängisid Reesi Orupõld,
Katrina Põhhako, Sille Sempelson ja Helen Tilk. 10.-12. klass poisid 3x3 rahvaliiga 14. koht, võistkonda kuulusid Jan Erik Enok, Jürgen Palmi, Rasmus Rahuoja
ja Kaimo Sturm. 8.-9. klassi poisid 3x3 rahvaliiga väga tubli 3. koht ja Pärnumaa
koolidevahelise võistluse 5. koht. Vändrat käisid esindamas Marlon Kivisild, Raiko
Konrad, Kaspar Luur, Marek Matt, Sten Endel Raudsepp ja Kaimo Sturm. Suur
tänu kõigile mängijatele, toetajatele, lastevanematele, Vändra Gümnaasiumile
ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele koostöö eest. Loodame tuleval hooajal veelgi
paremaid tulemusi saavutada.
Korvpalliklubi Karud
Helari Kitsnik

Maratoni peakorraldaja Joel Tints (keskel koos
abikaasa Estri ja lapselapse Tessaga) tõi suvisele
jooksupeole ka oma firma Wentextil lõbusate
näomaalingute ja kostüümidega ehitud kollektiivi.
28. juulil anti enne keskpäeva start
Kurgja talumuuseumi veski ees
Mispo maastikumaratoni maratoni
ja poolmaratoni jooksjatele, 14 km
jooksjatele-kõndijatele ja Sakala tee
7 km jooksjatele-kõndijatele. Mõned
tuuleiilid ja põlispuude varjus veidi
leebem suvekuumus lubas head jooksupäeva, kuid temperatuuripügalad
jõudsid taas kiiresti 29-kraadise palavuseni.
Lastejooksude starti kogunenud
tulevasi maratoonareid kuumus ei
heidutanud ja kõige väiksemad läbisid distantsi koos ema-isa või julgustava õe-vennaga. Kõikidele finišisse
jõudnutele jagasid muuseumi töötajad
kosutavat ja jahutavat jäätist.
Maratonil ei suutnud keegi 42
kilomeetrit kolmest tunnist kiiremini
läbida. Võidu võtnud Leedu jooksja
Ernestas Vedeikis, kelle tavapärased
maratoniajad jäävad 2.50 kanti, sai
lõpuajaks 3.09.53. Teisena finišisse

Tulevased
maratoonarid stardis.

jõudnud Aleksander Petrov jäi
Vedeikisest maha juba 15 minutiga
(3.24.17). Kolmandana lõpetas Ain
Fjodorov (3.24.45). Naistest oli
parim Klarika Kuusk, kes läbis distantsi 3 tunni ja 36 minutiga, edestades Irina Lisitškinat (3.50.03) ligi
veerand tunniga, kolmas oli Siiri
Pilt (3.57.34). Poolmaratonis, mis
Kurgjal tavaliselt 1 tunni ja 15 minutiga on võidetud, oli võidutulemuseks 1.25.17. Poolmaratoni võit läks
Alari Lumbergile, teiseks tuli Petr
Kulikov (1.27.23) ning kolmandaks
Aleksei Beloussov (1.29.11). Naistest oli poolmaratonis parim Oksana
Ševtšenko (1.46.49). Mispo Maastikumaratoniga paralleelselt toimunud Sakala tee jooksul võitsid 7 km
distantsi Martin Tarkpea (25.47)
ja Eleonora Arik (31.49). 14 km
distantsil olid parimad Ago Veilberg (54.27) ja Mirtti Verbitskas
(1.04.17).

Joogipunktides võis end kosutada
jaheda joogi ja jääkuubikutega, kuid
erakordne kuumus sundis ettevaatusele ka kõige kogenumaid jooksusõpru.
Jooksu peakorraldaja Joel Tintsu
sõnul oli traditsiooniliselt kõige
rohkem külalisi Venemaalt ja Lätist.
,,Kõik sujus kenasti. Uudne oli see,
et ajavõttu korraldas uus firma Nelson Timing OÜ, kellega teeme koostööd ka edaspidi.“ Traditsioonilisel
afterparty`l kultuurimajas hoidsid
oma pillimängu ja lauludega saalitäit pidulisi tantsuhoos kuni varaste
hommikutundideni Joel Tints, Harli
Maanus ja Toomas Taul. Joel võis
tähistada koos 6. Mispo maastikumaratoni eduka kordaminekuga ka oma
55. sünnipäeva. Palju õnne, jätkuvat
ettevõtlikkust, jõudu ja head tahet
Vändra maratoni ja Mispo lippu ikka
kõrgustes hoida.
Õie Kuusk

Viko jalgrattaklubi tunnistati parimaks
tiimiks noortetuuril Tallinnas!
Jalgrattaklubil Viko on suvine
2. koht; Tanel Lehtpuu 3. koht;
hooaeg olnud edukas. Pea iga
Andre Kurg 4. koht ja Rainer
päev näeb Vändra lähedal nii
Rullingo 10. koht.
pikemaid kui lühemaid distantse
Üle-eestilises TTP noorteläbimas puna-valge-mustas Viko
tuuril 14.-15.08 Tallinnas oli
riietes noori rattureid. Tihedad
kokku neli sõitu: esimesel päeval
treeningud on andnud häid tule2 km eraldistart + 9 km grupisõit,
musi.
nende sõitudega kindlustas oma
Juuli alguses toimusid Uruliidripositsiooni M12 Tom Hints.
marja 30. veloduuril 3-päevased
Teisel päeval oli 20 km grupisõit
võistlused: 1. päev 4 km eraldija 4 km eraldistart: Tom Hints
start; 2. duatlon (2,5 km rattalõpetas sõidud 3. ja 2. kohaga.
sõit, 1 km jooks, 10 km eraldiTeise päeva lõpuks oli üldkokstart); 3. grupisõit 28 km.
kuvõte Viko poistele edukas:
Üldjärjestuses M12 Andro
M12 Tom Hints 1. koht; Mik
Kurg 3. koht; Mik Madisson 4.
Madisson 5. koht; Andro Kurg
koht. Osales ka M14 arvestuses
8. koht. Tulemused kindlustasid
Marin Kurg ja M12 Tanel LehtViko klubile parima tiimi karika.
puu. Tiimide arvestuses oli Viko Viko klubi noortetuuri võitjad vasakult:
18.08 toimus Suure Muna7. kohal.
mäe
2. rattarallil Filter MaanteeAndro Kurg, treener Gert Kivistik – õlgadel
22.05 – 13.08 toimusid Tour
karikasarja 6. etapp 88 km grupiliidrisärgis Tom Hints, Mik Madisson.
de Tuletõrje eraldistardi 6 etappi
sõit. M18 arvestuses sai 1. koha
Raplamaal. Üldkokkuvõttes olid kõik Viko ratturid edukad: Ats Uulimaa, kes läbis distantsi liidrisärgis, kuna eelneva
M18 Ats Uulimaa 1. koht; M16 Kevin Longe 1. koht; viie etapiga oli ta kindlustanud liidripositsiooni.
M14 Martin Kurg 3. koht; N 14 Mia Sandra Taur 5.
Aga rattahooaeg veel kestab.
koht ja M12 vanuses Tom Hints 1. koht; Mik Madisson
Viko Jalgrattaklubi
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Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Pärnus

Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse
kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud
osalema tõeliselt praktilisel ja uuel
tasemel autojuhi 35-tunnisel
täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja
puhkeaja ning sõidumeerikute
süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
06-09.09.2018
04-07.10.2018
01-04.11.2018
06-09.12.2018

Tootsi Hooldekodu on headele
abilistele väga tänulik

18. augustil käisid Orkla Eesti AS (endine Kalev ja
Põltsamaa Felix) ettevõtlikud töötajad laupäevakul
Tootsi Hooldekodus. Vabatahtlikkuse korras aidati
korrastada nii ruume kui aeda.
Tootsi Hooldekodu pere tänab väga tähelepanu
ja abi eest. Loodame, et selliste tublide inimeste
tegevus laieneb veelgi.

Septembrikuus ootame Kurgjale
perepetšide valmistamist õppima
16. septembril algusega kell 12.00 toimub C. R. Jakobsoni Talumuuseumi rehetoas perepetšide valmistamise õpituba. Perepetšid ehk
udmurdi pitsad on väikesed lahtised pirukad erinevate täidistega.
Õpitoa juhendaja Ljudmila Ruukel on pärit Põhja-Udmurtiast ja
lapsepõlvest saadik kodus perepetše valmistanud.
Osavõtutasu on 10 eurot. Osavõtjate arv on piiratud. Palun andke
osalemissoovist teada hiljemalt 14. septembriks tel 445 8171 või 5860
0025 või e-postil info@maaelumuuseumid.ee
Monika Jõemaa
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi juhataja
Värbamisettevõtte B&H Solutions OÜ kliendiks
on kasvav Pärnu puidutöötlemisettevõte.
Seoses töömahtude kasvuga võtame tööle

MEHAANIKU

kelle tööülesanneteks on mehaaniliste
puidutöötlemisseadmete ja -liinide
regulaarne hooldus ning koostöös arendusjuhiga tootmisseadmete parendamine ja täiustamine.

Nõudmised kandidaadile:

• mehaaniku või mehhatrooniku haridus või sellealane töökogemus
• masinate häälestamise ja remondikogemus
• teadmised automaatikast ja elektritöödest
• tehniline taiplikkus ja korrektsus tööprotsesside teostamisel
• kohusetundlikkus ja vastutustunne
• valmisolek graaﬁkuga tööks (hõlmab ka öövahetusi ja töötamist
nädalavahetustel).

Ettevõte pakub:

• sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel ja mitmekesist tööd
• stabiilset töökohta jõudsalt arenevas ettevõttes
• sõbralikku kollektiivi
• erialaseid koolitusi
• spordiklubi, veekeskuse ja bowling´u külastusi
• erinevaid omatöötajate hüvesid
• brutopalka 15 €/h.
Kandideerimiseks saada CV hiljemalt 16. septembriks 2018
e-posti aadressil cv@bhsolutions.eu
Vaata lisaks veebist: bhsolutions.eu/mehaanik-2

Südamlik kaastunne Maie Viljakainenile
õe Hille kaotuse puhul

Samal ajal alustab ka 70-tunnine
ametikoolitus alustajatele.
Koolitajad: Lenno Põder, Vitali Nester jt.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel
korrusel (Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 58867665
või külasta meie kodulehte:
www.autosert.ee

Pärnu-Jaagupis on
võimalus taotleda ID-kaarti

ID-kaardi taotlust saab esitada 13. septembril kell 10-11 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas
(Pärnu mnt 26). Väljastamine 11. oktoobril
kell 10-11)
Palume kindlasti eelnevalt registreerida halduskeskuse telefonil 447 3702 või e-posti
aadressil ulvi.schar@pparnumaa.ee

Vändra alevis on võimalus
taotleda ID-kaarti

ID-kaardi taotlust saab esitada 20. septembril
kell 10-12 Vändra raamatukogus (Pilve tn 2).
Väljastamine 18. oktoobril kell 10-11.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida
vallavalitsuse telefonil 443 0330 või e-posti
aadressil maritta.sillandi@pparnumaa.ee
TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:
• võta kaasa isikut tõendav dokument
• võta kaasa riigilõivu tasumist tõendav
dokument
• taotlusankeet (tehakse kohapeal)
• üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm (pilt
tehakse teist kohapeal)
ID-kaardi riigilõiv 25 € (alla 15-aastased isikud, puudega isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 7 €)
Riigilõivu palume tasuda eelnevalt interneti
pangas või postipangas.
Tasumine ainult pangaülekandega.
Saaja nimi: Rahandusministeerium
SAAJA KONTOD:
SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
DANSKE BANK EE403300333416110002
NORDEA BANK EE701700017001577198
Viitenumber: 2900082443
Makse selgitusse märkige toimingu nimetus,
isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle
eest riigilõivu tasute (nt: ID kaart - Meeri
Meri, 40302010000)

Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga
massaaž Vändras
Tel 5565 0346

Tarmo Metsar on massaažiga
päästnud inimesi ka ajuoperatsioonilt,
koomast, epilepsiast ja halvatusest.

ja Geogr Timbergile poeg Harri
kaotuse puhul.

Mälestame
5. surma-aastapäeval
kallist isa ja abikaasat
MATI RUNTALIT

KÜ Jako 4 elanikud

Kersti, Maive ja Maido
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Koristame kõik koos Eestimaa looduse puhtaks
Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev –
Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume
üle kogu ilma miljonid inimesed 150 riigis. Üleilmne koristuspäev teeb koos
päikesega planeedile tiiru peale – algab hommikul kell 10.00 Uus-Meremaal ning
lõpeb 36 tundi hiljem Hawaiil. Aktsioon algab Eesti aja järgi 15. septembri südaööl.
Koristusaktsioonil osalejal on võimalus näidata eeskuju tervele maailmale, sest
kümme aastat tagasi sai just siitsamast Eestist ,,Teeme ära!“ koristuspäevast alguse
ajaloo suurim kodanikuliikumine Lets Do It! World. 15. septembril toimuvad Eesti
kõikides maakondades koristustalgud, mille fookuses on metsad, mererannad
ja järvede-jõgede kaldad.
Selleks, et maailmakoristusel appi tulla, registreeri ennast osalejaks maailmakoristus.ee kodulehel. Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti välja toodud
koristuspiirkonnad, millega liituda – vali endale lähim või sobivaim. Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi ning kõik prügistatud paigad
kenasti kaetud. Registreerida saab nii eraisiku, organisatsiooni kui sõpruskonnana,
samuti võib püsti panna koristusaktsiooni ka teie eramaal. Viimasel juhul tuleb
aga arvestada, et koristustalgu korraldaja peab jäätmete äraveo organiseerima ise.
Vastused oma küsimustele saab maakondliku koordinaatori käest. Tema on
inimene, kes valdab enda piirkonna informatsiooni.
Talgujuht korraldab koristuspäeva eel punktis vajaminevad prügikotid, juhendmaterjalid ning jälgib, et kõik sujuks plaanipäraselt.
Koristajal pole muud muret, kui tulla hommikul õigeks ajaks kohale, kuulata
tähelepanelikult talgujuhi instruktsioone, pidada kinni ohutusreeglitest, nautida
mõnusat koristuspäeva ja näidata maailmale, mida iga inimene oma kodukohas
tegelikult ära suudab teha. Koristamisele võta kaasa töö tegemise vahendid, joogivesi ning suupisted, et päeva jooksul ära ei nõrkeks.
Koristuskohti saab üles anda ja kaardistada kuni 2. septembrini k.a. Suurte
prügipaikade info on World Cleanup rakenduses ääretult oluline, sest see prügikaart on aluseks nii Maailmakoristuspäeva läbiviimisel Eestis kui ka globaalsele
andmebaasile (Worl Waste Platform), mis koondab andmed terve ilma prügi kohta.
Maailmakoristuse staap hakkab paiknema Tallinnas, kuhu koonduvad kogu
maailmast koristuspäeva tulemused, info, telepilt jne. Tallinna staabist hakatakse
juhtima globaalset teleülekannet ja vahendama telepilti üle kogu planeedi.
Koristuspäev saab teoks koostöös EV100, kohalike omavalitsuste, Riigimetsa
Majandamise Keskuse, Maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõtete,
Eesti Külaliikumise Kodukant võrgustiku, heade toetajate, partnerite ja tuhandete
puhtast loodusest hoolivate Eesti inimestega. Rohkem infot www.maailmakoristus.
ee ja www.letsdoitworld.org.
Tule teeme kingituse Eestile 100. sünnipäevaks – jätame tulevastele põlvedele
võimaluse nautida ilusa Eestimaa rikkumata loodust!
Tiina Heidemann
Maailmakoristuspäeva
Pärnumaa koordinaator
tiinaheidemann@gmail.com
51 468 39

KINNISVARA

MITMESUGUST

Müüa garaažiboks Vändras Raudtee tn
ja metallist töölaud. Tel 519 34282

Müüa 3-rattaline uus jalgratas – punane,
korviga. Tel 5341 0932

Müüa maja Vana 74, Vändra (ühendatud
alevi vee- ja kanalisatsioonitrassiga). Täpsem info City24 ja tel 507 4704 Toomas

Müüa kasutatud väga heas korras nurga
diivanvoodi hinaga 90 eurot ning muud
pisimööblit (raamaturiiulid, toolid), hind
alates 1 eurost kokkuleppel. Asukoht:
Pärnu-Jaagupi alev. Täpsem info telefonil 518 7877.

OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile
põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com, tel 56 482 492
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

Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkettpõrandate paigaldus jne).
Tel +372 5617 4500; +372 5621 6394
Urmas

Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 5032570
e-mail vihtramois@hotmail.com.

Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel 5851 7174

TEATED

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 514 4185, Ado Pert, adore@hot.ee

4. septembril kl 13.00 -15.00 tutvustab
Finesta Baltic OÜ Vändra piirkonna elanikele erinevaid tööpakkumisi Pärnus,
sh transpordi võimalust tööle minekuks
ja koju saamiseks. Infopäev toimub
Vändras vallavalitsuse II korruse saalis
(Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev) kl
13.00- 15.00.
Alates 1. septembrist Vändra raamatukogu avatud E-R 10-18, L 10-15,
P suletud

Mälestame
kauaaegset kaaslast
SALME ROONDIT
Vändra Pensionäride Ühendus
ja tantsurühm „Värten"

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti algusega kell 11
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170
ja remonditoetused
EE972200221051849073
Õpetaja Ants Kivilo
tel 445 7570, 539 60574

ÜLO PÕLDRE

09.10.1930-30.06.2018

ENN KOPPEL

11.12.1940-31.07.2018

HILLE PÄRTEL

24.11.1937-06.08.2018

JUTA TAMMELA

27.07.1933-09.08.2018

TIIU MUHEL

10.09.1953-11.08.2018

SALME ROONDI

04.07.1929-20.08.2018

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Magda Teppand
Linda Kelin
Asta Viktor
Viktor Laaneman
Maria Ahtmann
Aksel Andrekson
Vilma Pihlak
Naima-Marianne Põldma
Meeta Jürisoo
Õie Vänter
Salme-Helene Kirkmann
Helmi Sokolova
Velda Laande
Voldemar Sempelson
Lembit Reose
Luule Mäenurm
Mart Laas
Ants Merisaar
Maret Tammsalu
Miralda Saava
Lembit Tamvere
Ants Heinpõld
Mai Lünekund
Leida Kask
Peeter Kalbus
Esta Pärna
Elmar Kold
Milvi Metsla
Heino Siitan
Rein Tammai
Malle Laan
Sale Merevits
Helmi Lehtla
Juta Mägi-Reinhold

20.09
23.09
21.09
26.09
3.09
7.07
15.09
3.09
12.09
15.09
19.09
24.09
26.09
28.09
1.09
1.09
3.09
8.09
9.09
14.09
17.09
17.09
26.09
3.09
5.09
9.09
14.09
26.09
27.09
4.09
12.09
21.09
22.09
26.09

99
93
92
91
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70

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

Diana Viljuse ja Tauri Rahkema perre sündisid
31. juulil pojad TEIRON JA TRISTEN.
Merit ja Toomas Eieri perre sündis 1. augustil
poeg JOHAN.
Melissa Mägisalu ja Karol Perdi perre sündis
21. augustil poeg KARLOS.
Heli Künnapase ja Herlend Kruusmanni perrel sündis
17. augustil tütar JOHANNA.
Veronika Friedrichsoni ja Egert Kõrgekivi perre sündis
21. augustil tütar ANGELIINA.

AUGUST 2018

KOOLIAASTA AVAAKTUS
Vändra Gümnaasiumi võimlas
Laupäeval, 1. septembril kell 10.00

1. ja 12. klassi õpilastel palume koguneda vana maja
fuajees kell 9.45

Vändra kultuurimajas
• 9. septembril kell 18 toimub Vändra kultuurimajas Salme Allikheina
maalinäituse avamine. Kunstnik koos Ninell Koiduga esitleb oma
kunsti- ja luuleraamatut.

Vändra Raamatukogu muuseumitoas
•21. augustist – 30. oktoobrini Ain Silbaumi akvarellide näitus.

Suurejõe Rahvamajas
• Laupäeval, 8. septembril kell 11 tutvustab REIN AAS oma vastilmu-

nud raamatut ,,Minu Raja küla". Kohapeal raamatu ostmise võimalus
hinnaga 15 €. Tasuta. Info tel 5120 893 Heldi
• Reedel, 14. septembril kell 20 TANTSUÕHTU. Kell 21 mängib tantsuks TOOMAS TAUL. Meelepärane lauale võta ise kaasa, kohv maja
poolt. Pilet 7 € Info ja laudade broneerimine tel. 5120 893 Heldi või
suurejoerahvamaja@gmail.com

Teist aastat järjest Vändras treeninguid korraldav JJ-Street
Tantsukool on Eesti esimene ning suurim tänavatantsukool,
mis tegutseb aastast 2003.
Võtame vastu noori alates 7. eluaastast,
trennid toimuvad Vändra Gümnaasiumis:
TEISIPÄEV 15:30-16:30 HIP-HOP ja 16:30-17:30 VOGUE
NELJAPÄEV 16.30-17.30 HIP-HOP ja 17.30-18.30 VOGUE
Vändras hakkame tegutsema kahe erineva stiiliga:
Hip-hop – avatud kõigile, pikem info stiili kohta:
https://jjstreet.ee/hip-hop/
Vogue – kõige naiselikum tänavatants, võtame vastu
tüdrukuid, pikem info: https://jjstreet.ee/vogue
Treeneri info: https://jjstreet.ee/kerli-kiiler/
Koduleht: https://jjstreet.ee/
Trennid on kõigile soovijatele valla toetusel tasuta.
Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Pärnu: Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

glasaken.ee

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

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 28. septembril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. septembriks ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

