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HELARY MÄGISALU EMi hõbe
Vändra maadlusklubi Suure Karu Pojad
maadlejad on aastaid riigisisestel võistlustel
säravamaid medaleid noppinud ja saanud
häid tulemusi rajatagustel juunioride tiitlivõistlustel.
Tõelise üllatuse valmistas aprillikuu
viimasel päeval klubi esindanud Helary
Mägisalu, kes Venemaal Kaspiiskis toimunud Kreeka-Rooma maadluse Euroopa
meistrivõistlustel võitis kehakaalus –55 kg
hõbemedali.
20-aastasele Mägisalule oli see esimene
täiskasvanute tiitlivõistluse medal. Eelmisel aastal tuli ta juunioride EMil pronksile.
Medal tuli tõelise üllatusena ka Mägisalule
endale: ,,Ma ei seadnud endale ühtegi eesmärki, tahtsin lihtsalt kohaneda täiskasvanute maadlusega. See oli ettevalmistus
tulevikuks, et kohaneda tiitlivõistlustega.
Kõik sujus ideaalselt ja kui võimaluse sain,
siis kasutasin selle kohe ära. Meil olid head
laagrid, vorm oli suurepärane ja see tuli ära
realiseerida."
Mägisalu alistas veerandfinaalis 3:2
Bulgaaria esindaja Nedjalko Petrovi, kes
on 2015. aasta juunioride EMi pronks ja
2015. aasta juunioride MMi ja EMi viienda
koha omanik. Poolfinaalis käis Helary jõud
üle türklasest Ekrem Öztürkist, kes paikneb
maailma edetabelis kümnendal kohal. Finaali
kullaheitluses alistus Mägisalu Aserbaidžaani
esindajale Eldaniz Azizlile, kes on tulnud
eri vanuseklassides neljakordseks Euroopa
meistriks ja korra maailmameistriks.
Reeglite järgi peaksid EM-i medalimehed saama EOK palgale, kuid kahjuks 55
kg Tokyo olümpiamängudel ei võistelda,

seal algab kaalukategooria 60st kg. Juunis
on Mägisalul plaanis võistelda raskemate
meestega U-23 EM-il, mis tähendab ühtlasi
olümpianormini kaalu kasvatamist.
Maadlusega on Mägisalu tegelenud
nüüdseks 13 aastat. Sportlaskarjääri alustas ta Vändras Karl Pajumäe käe all maadlusklubis Suure Karu Pojad ja jätkas Tallinnas Audentese Spordigümnaasiumis Ivar
Kotkase juhendamisel.
Tokyo olümpiale jõudmise kohta arvab
Helary: ,,Pean seda sama reaalseks, kui ma
pidasin enda Euroopa meistrivõistluste
hõbemedalit. Selleks tuleb veel kõvasti
vaeva näha. Esimesed mõtted on kindlasti
olümpiamängudel – kui meil õnnestub kaalu
tõsta, siis võib tekkida ka väike võimalus
Tokyosse jõuda."
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus tunnustas Helari Mägisalu saavutust tänukirja ja
1500-eurose preemiaga. Vändrast on suurde
sporti lisandunud Tanel Kangerti, Rein
Taaramäe ja Janek Õiglase kõrvale veel
üks nimi, kelle tegevusi igapäevaselt meedias jälgida ja kellele võistlustel kaasa elada.
Õie Kuusk

V A L L A

A J A L E H T

31. mai 2018

Hiie Piirsalu jäädvustas eelmise
sajandi Vändra raamatusse

4. mail esitles Hiie Piirsalu Vändra Raamatukogus oma vastilmunud raamatut ,,Vändra. Kildudest kokku kogutud“.
Raamatu kaanekujunduseks on foto 1949. a
Vändra lasteaiast, millelt piidleb tänast lugejat
oma lehvi ja heleda juuksetuka tagant ka raamatu
autor. Tema vend Vello, kes jõudis enne oma jäädavat lahkumist sellele kaanepildile vaid põgusa
pilgu heita, seisab uhke puuhobusega trepi kõrgemal astmel. Ehe ja ajastutruu pilt lastest majaesisel kruusatänaval
oma tollaste mänguasjadega.
Kaanekujundusest ajendatud,
avasid raamatuesitluse väikese
kontserdiga tänase lasteaia
lapsed koos lauluõpetaja Ene
Pärnseinaga.
,,Kerin lahti kollaseks tõmbunud ajalehepakid ja kiikan
mõnda tolmunud raamatusse,
et uurida, mida seal meist kirjutatakse. Võib-olla just need
väikesed killud aitavad vanematel inimestel taaselustada
mööda läinud aastaid ja panevad nooremaidki võrdlema tänast päeva vanavanemate noorusajaga,“ alustab Piirsalu paljudest
ajalehtedest ja muudest väljaannetest kogutud
kildude kokkupanemist. Rikkalik fotomaterjal
koos selgitustega annab eelmise sajandi Vändrast
ja selle ümbrusest tõese pildi. Lood ja sündmused, millest osa on ilmunud ka Vändra Teataja
veergudel, rulluvad lahti täiendatult ja rikkalikuma pildimaterjaliga. Osa raamatust ,,Nimed
Vändra minevikust“ jutustab 50 vändralastele
tuttava inimese loo.

Raamatu autor Hiie Piirsalu on põline vändralane. Pärast Viljandi kultuurikoolis raamatukoguhoidja kutse omandamist oli tal esimene
töökoht Kihlepa raamatukogus. Seejärel tuli
Hiie tagasi kodualevisse ja töötas 42 aastat raamatukoguhoidja ja juhatajana kuni pensionile
jäämiseni. Tema ligi poole sajandi pikkust tööd
raamatute keskel on tunnustatud Vändra Tungla,
Carl Robert Jakobsoni
Sihtasutuse medali,
alevi vapimärgi ja mitmete teiste autasudega.
2010. a ilmus trükist
Hiie Piirsalu koostatud
,,Vändra vabadussamba
lugu”.
Palju aega veedab
ta oma töötoas arvuti
taga, et olla kursis
maailmas toimuvaga,
otsida põnevat materjali kodukoha minevikust või panna meie
lehe tarbeks kokku
järgmist kirjatükki.
Hiie kinnitab, et tegelikult meeldib talle selline omaette nokitsemine
kõige rohkem. Kodukabineti kappides ootavad
vormistamist sinna kogutud ajaloolised materjalid ja rikkalik fotokogu.
Annamari Kenk Saara kirjastusest on kujundanud vastilmunud 264-leheküljelise raamatu
,,Vändra. Kildudest kokku kogutud“ kenaks, stiilseks ja soliidseks väljaandeks. Kõvade kaantega
kriidipaberile trükitud raamat on müügil Vändra
Raamatukogus ja maksab 12 eurot.
Õie Kuusk

Jakobi Piigad tähistasid 35. sünnipäeva

28. aprillil toimus Pärnu-Jaagupi rahvamajas endise
Halinga valla vanima rahvatantsurühma Jakobi Piigad 35 tegevusaasta tähistamine. Juubeli teemaks oli
reis läbi maailma – meenutati aegu ja kohti, kuhu
on kunagi reisitud, mida põnevat nendel reisidel
juhtunud ja kellega koos on reisidel käidud. Külla
olid kutsutud rühmad, kellega lävime, endised tantsijad ja kõik, kes soovisid meie kontserdist osa saada.
Päeva juhtisid tublid Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased Anne Marie Tasane ja Ayron Mägi, kes oli
kehastunud Piretiks ja Jakobiks. Lavastuses leidis

Piret ema laeka, milles peitusid rahvariidevöö, sõlg ja
meenutused erinevatest rühma reisidest. Nõnda rullus lahti juubelikontsert, kus astus üles 7 kollektiivi.
Kontserdi tantsud seadsid ja õpetasid Rita Mändla ja
Tiina Saar. Lavastuse tegi Gerda Mölder ja meenutused kõik Jakobi Piigad. Parajas vanuses olev rühm
planeerib sügiseks juba uut reisi Kreekasse ja järgmisel aastal on eesmärgiks osaleda juubeli laulu- ja
tantsupeol.
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
juhataja-kultuurijuht Gerda Mölder

Ees: Ayron Mägi, Abbe Marie Tasane, Annabel Vaarma, Käthriin Aasa,
Ede Miklas, Moonika Lapkin. Teises reas: Jane Vain, juhendaja Rita Mändla,
Gerda Mölder, Irma Tasane. Tagumine rida: Hille Uustamm, Merike Eermann,
Ave Vaarma, Helena Tõnisson, Katrin Erm.
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Hea vallaelanik
Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra alevi territooriumil
vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega (veenäidud, rikked jne) palun
võtta ühendust telefonil 527 5028 või kirjutada e-posti
aadressile mako@pparnumaa.ee
Lisainfo aadressil http://mako.pparnumaa.ee

Hea metsaomanik!
Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustusja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse
taotlemiseks võta ühendust kohaliku metsaühistuga või
esita taotlus e-PRIAs. Lisainfo ja metsaühistute kontaktid
leiab erametsaportaalist www.eramets.ee.
Küsimuste korral abistavad Erametsakeskuse töötajad telefonil 652 5333 või metsameede@eramets.ee.
Toeta oma metsa!
SA Erametsakeskus

Kohaliku omavalitsuse
täpsusega elukohad
Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse. Selle eesmärk on saavutada Eesti
rahvastiku täpsem arvestus, mis kajastaks ühiskonna
muudatusi. Üks oluline 1. jaanuarist 2019 jõustuv muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta
ja ei esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik
taotles inimeste aadressi muutmist (rahvastikuregistri
seaduse § 46) ning selle tulemusena on isikul KOV täpsusega aadress/elukoht.
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel
tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV täpsus) elukoha aadressid kehtivuse.
Kuna elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid
tagajärgi, on väga oluline, et nad enne uue aasta saabumist oma rahvastikuregistri aadressandmed korrastaksid.
Siit üleskutse, kui te teate, et teie elukoht on KOV
täpsusega, siis palun esitada elukohateade oma õige
elukoha aadressiga. Infot saab vallamajast registripidajalt
Maritta Sillandilt (tel 44 30 330), sekretär-registripidajalt
Ulvi Schärilt (tel 44 73 702) või sekretär-registripidajalt
Julia Ermilt (tel 44 59 401).

Sotsiaaltransport ja koduteenus
Põhja-Pärnumaa vallas
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Lembi Uulimaa
Vändra Alevi Sotsiaalmaja juhataja
sotsiaalmaja@vandra.ee

Seoses haldusreformiga on toimunud mitmed muudatused ka
sotsiaalteenuste osutamisel. Muudatused on tingitud eelkõige
vajadusest osutada sotsiaalteenuseid ühtsetel alustel kogu vallas.
Ei oma tähtsus, kas teenust vajav inimene elab Tootsis, Maimas
või Kaansoos – teenuste osutamine ja nende eest tasu maksmine
peab olema ühtne ja võrdsetel alusetel kogu valla territooriumil.
Alljärgnevalt toome esile kaks peamist teenust, mille osas on toimunud muudatused.
KODUTEENUS
Koduteenus on isikule kodustes tingimustes osutatav teenus, mis
aitab harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Teenust osutatakse
kõrvalabi vajavatele eakatele ja puuetega inimestele, kes vastava teenuse puudumisel ei suudaks üksinda igapäevase eluga toime tulla.
Koduteenuse saamiseks tuleb esitada avaldus Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsusele ning teenust osutab lepingu alusel Vändra Alevi
Sotsiaalmaja, kus on palgal valla erinevaid piirkondi teenindavad
hooldustöötajad.
Koduteenuse osutamine isikule on üldjuhul tasuline. Teenus
võib olla isikule tasuta, juhul kui isiku sissetulekud on väiksemad
vallavalitsuse poolt kehtestatud sissetulekute piirmäärast (280 €)
ja tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
Koduteenus sisaldab:
1) vestlus kliendiga ja nõustamine;
2) abistamine
• toiduainete ja majapidamistarvetega
varustamisel,
• eluaseme korrastamisel,
• kliendi pesemisel ja korrastamisel,
• kütmisel,
• arstiabi korraldamisel ja
ühekordsetel asjaajamistel.
Koduteenuse maksumus
1) Koduteenuse pakett nr 1 sisaldab koduteenuse osutamist
1 kord nädalas hinnaga 23 eurot kuus.
2) Koduteenuse pakett nr 2 sisaldab koduteenuse osutamist
2 korda nädalas hinnaga 30 eurot kuus.
3) Koduteenuse pakett nr 3 sisaldab koduteenuse osutamist
3 korda nädalas hinnaga 36 eurot kuus.

1. juunil 2018 muutub Tootsi alevis
reovee ärajuhtimise teenuse hind
OÜ Tootsi Kommunaal teatab, et alates 1. juunist hakkab
Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi alevis kehtima uus reovee ärajuhtimise teenuse hind - 1.25 eurot/m3, millele
lisandub käibemaks. Hind on kooskõlastatud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 24.04.2018 korraldusega nr. 178.
OÜ Tootsi Kommunaal juhataja
Kalle Lehtemaa
tootsikommunaal@gmail.com

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on oma 22.05.2018 korraldusega nr 224 vastu võtnud Pärnu-Jaagupi alevis Uus
20a kinnistu detailplaneeringu ning korraldab detail
planeeringu avaliku väljapaneku 15.06-29.06.2018.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule kavandatava ühekorruselise kaubandushoone jaoks ehitus- ja
hoonestusala määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Pärnu-Jaagupi halduskeskuses
tööajal Pärnu-Jaagupi alevis, Uus 53 ja veebilehel
www.pparnumaa.ee. Uus 20a kinnistu (katastritunnus
18801:001:0541) suurus on 1700 m2 ning planeeringuala
suurus ca 3300 m2. Detailplaneeringuga planeeritav ala
hõlmab Uus tänav 20a krunti ja lähiala. Planeeringuala
piirneb lõunast Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva Soo
tänavaga, läänest Riigi Kinnisvara AS kinnistuga, millel
paikneb Pärnu-Jaagupi komando hoone, loodest ja põhjast AS Mako poolt hoonestusõiguse alusel kasutatava
kinnistuga, millel paiknevad garaažihooned. Planeeringu elluviimine soodustab seni ebapiisavalt kasutatud
ala otstarbekamat kasutamist. Detailplaneeringuga ei
muudeta krundi olemasolevat vertikaalplaneerimist ja
see ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut.
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4) Toiduainete, sh sooja toidu ja ravimitega varustamise
ühe korra hind 3 eurot, millele lisandub väljaspool alevit
sotsiaaltransporditeenuse kilomeetri hind (20 senti/km).

Koduteenuse ja sotsiaaltranspordi taotlemiseks vajalikud kontakt
andmed Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses:
• Külli Reisel (Pärnu-Jaagupi sotsiaaltööspetsialist),
tel 5328 4626
• Maris Heldja-Pärn (Tootsi sotsiaaltööspetsialist),
tel 5376 1671
• Kersti Tilk (Vändra sotsiaaltööspetsialist),
tel 5340 4411
• Esme Lumi (Vändra sotsiaaltööspetsialist),
tel 529 6406
SOTSIAALTRANSPORDITEENUS
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada valla elanikele iseseisva toimetuleku saavutamiseks sõiduki kasutamise võimalus
avalike teenuste kasutamiseks (sõit pere- või eriarsti juurde, ravivõi rehabilitatsiooniasutusse jms).
Teenuse sihtgrupiks on alaliselt vallas elavad isikud, kes oma
tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised
• kasutama ühistransporti,
• kasutama isiklikku sõiduvahendit või
• korraldama iseseisvalt muud transporti.
Esmakordsel pöördumisel esitab teenust vajav isik vallavalitsuse
sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse (sel juhul täidab
avalduse sotsiaalametnik) teenuse vajalikkuse põhjendusega. Sotsiaalametnik teeb tähtajalise otsuse transpordi saamiseks ning
edaspidiselt lepib taotleja sõidud kokku oma piirkonna transporditeenuse osutajaga:
• TOOTSI PIIRKOND, tel 5563 3760
• PÄRNU-JAAGUPI PIIRKOND, tel 5340 9972
• VÄNDRA PIIRKOND, tel 5910 5095, 5886 3308
Sõidu broneerimine maakonnasisestel sõitudel tuleb teha vähemalt
kolm tööpäeva enne soovitud sõiduaega ja väljaspool maakonda
vähemalt seitse tööpäeva.
Transporditeenuse osutamine kliendile on tasuline: 0,20
eurot/km, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord. Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alevi piires on teenuse hinnaks 2 eurot/kord.
Tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale
võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist.
Teenuse osutamine on tasuta:
• alla 7. a lapsele
• puudega isiku saatjale, juhul kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustus
Palume valla elanikelt mõistvat suhtumist, kuna käesolev aasta
toob endaga kaasa erinevaid muudatusi ja harjumuspärane elurütm
võib olla häiritud. Ühtlasi palume julgelt teavitada sotsiaalosakonda, kui näete teenuste osutamisel olukordi, mis vajaksid valla
valitsuse poolt lahendamist.

Kokkuvõte vallavolikogu maikuu istungist
Maikuu vallavolikogu istung toimus Kadjaste külakeskuses. Maja
kauaaegne perenaine, praegu Vändra noortekeskuse noorsootöötajana töötav Alliki Luuasep tutvustas enne volikogu istungit
huvilistele maja ja rääkis kohaliku kogukonna tegemistest.
• Anti arvamus Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu
loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Nõustuti geoloogilise
uuringuloa andmisega.
• Anti luba kinnisasja omandamiseks. Lubati Finline Trade
OÜ-l omandada Põhja-Pärnumaa vallas Kodesmaa külas asuv
Uueda kinnistu.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa jäätmevaldajate põhimäärus.
• Laiendati vee-ettevõtte AS Mako tegevuspiirkonda. Otsustati laiendada Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ja määrata alates 1. juulist 2018. a Põhja-Pärnumaa vallale
kuuluv ettevõte Aktsiaselts Mako vee-ettevõtjaks ka endise
Vändra alevi haldusterritooriumil.
• Kinnitati koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond,
milleks on Põhja-Pärnumaa valla haldusterritoorium
• Lõpetati määruse ,,Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 7. juuni 2018. a.
• Toetati projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord. Määrus sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega

inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks. Toetuse
eesmärk on kohandada erivajadustega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel
paraneb isikute iseseisev toimetulek ning tagatakse puudega
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
• Võeti üle kohustuse täitmine. Otsustati võtta MTÜ Eesti
Jalgpalli Liit ja LHV Pank vahel sõlmitud laenulepingust nr
LL-20170614EJ tulenev kohustuse täitmine üle selliselt, et
tasuda laenulepingu järgne laenusumma 297 120 eurot hiljemalt
jaanuaris 2019. a. Samuti võeti üle laenulepingust tuleneva intressi tasumise kohustus alates 1. juulist 2018 kuni laenusumma
tasumiseni jaanuaris 2019.
• Kuulati ülevaadet ja võeti teadmiseks Põhja-Pärnumaa
valla 2018. aasta eelarve I kvartali täimise seireanalüüs ja
-aruanne.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve I
lugemine. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati
26. mai 2018. a.
• Tunnistati kehtetuks 26 ühinenud omavalitsuste volikogude
määrust.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla
kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee
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Suurejõe Rahvamajas peeti juubelite pidu
Suurejõe Rahvamaja on oluliseks ja ka
ainsaks keskpunktiks oma külas, kus
leiavad meelepärast tegevust ja saavad
kokku kõigi vanuserühmade esindajad
– alates lastest kuni eakate ja puuetega
inimesteni. Siin on ka Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste Seltsi
(VPEIS) peamine kokkusaamiste paik.
Kui nooremad võivad leida väljundit ka
kaugemal, siis eakatele ja puuetega inimestele on rahvamaja tegevused eriliselt tänuväärsed ja asendamatud. Koht,
kuhu tulla, suhelda, teha koos teistega
käsitööd, laulda-tantsida – tunda end
vajaliku ja alati oodatuna.
Jürikuu viimasel pühapäeval tähistasid rahvamajas oma tegevuse 20. aastapäeva eakate näitering ja 10. aastapäeva
eakate tantsurühm. Südapäeval astusid
mõlemad tähtpäevalised saalitäie vaatajate ette täispika kontsert-etendusega.
Näiteringi juhendaja Maie Kontus oli
lavale sättinud kolm satiirilist lühinäidendit ,,Arsti juures“, „Koloneli käsul“
ja ,,Laohoidja“, Liidi Looduse esitatud
humoorikad vahepalad vaheldusid
tantsu- ja lauluringi etteastetega. Eakate
lauluansamblit rahvamajas juhendab
Silva Jõulu. Oma panuse esinemise ja
ühe laulu õpetamisega andis laulja Airi
Allvee, kes on külaelanikuna rahvamajas omainimene.
,,Kui näiteringi looja Laine Kask
Suurejõelt ära kolis, otsisime uut juhendajat, sest mängijad tahtsid edasi tegutseda. Maie Kontus andis pika veenmise
peale lõpuks nõusoleku näitejuhtide
kursustele minna. Luule Komissarovi
juures õppimine andis talle enesekindlust ja teadmisi juurde ning näitering
käib juba aastaid jälle kord nädalas
koos. Esinetakse lühinäidendite või
sketšidega nii oma kui naabrite pidudel,“ räägib rahvamaja juhataja Heldi
Raude.
Tantsuringi lõi 10 aastat tagasi Tiiu
Ling. Aasta juhendas tantsijaid Evi
Liinsoo, praegu õpetab uusi tantse
kauaaegse Vändra kultuurimaja naisrahvatantsurühma tantsija kogemusega
Elvi Kalm.
Mõlema ringi heaks haldjaks räägivad kõik asjaosalised Olga Panga, kes
teeb ise ringides kaasa, on VPEI seltsi
aktiivne liige ja juhendab käsitööringi.
Põhiliselt tema õmmeldud on kõik
esinemiskostüümid, dekoratsioonid,
eri tehnikates kaardid ja kutsed. ,,Paarkolm oskajat teevad ise, aga enamuse
teeb Olga. Tantsijatel on küll punased,
mustad ja täpilised esinemisriided,

Tantsurühm:
(ees) Olga Pank, Aita Loosme, Elvi Kalm, Valve Urbanik, Koidu Pert.
2. rida: Evi Liinsoo, Tiiu Meimer, Helve Kuldkepp, Elle Leerima, Reet Pärn,
Eha Pertel

Näitering: Liidi Loodus, Kalju Liinsoo, Olga Pank, Valve Urbanik,
Tiiu Meimer, Elle Leerima, juhtkoer Juss, Evi Liinsoo, Aita Loosme,
Kalle Pärnik, Maie Kontus.

stiliseeritud rahvariided jne. Käsitööringis tegid kõik endile tema juhendamisel
valged pitskübarad. See on imeline ja
uskumatu, mis tema sõrmekeste alt
tuleb,“ kiidab Raude. Olga on ise raske
puudega ning oma aktiivsete tegemistega elavaks eeskujuks ja julgustuseks
elust alati rõõmu tunda kõikidele saatusekaaslastele.
,,Olga ja Heldi ees müts maha! Neil
on ikka häid mõtteid ja aitavad alati.
Oleme kõik eakad ja igal on oma arusaamine ümbritsevast elukorraldusest.

Kui kõik terad ühiselt kokku paneme,
saamegi õppimiseks uued lood. Rahvamaja juhataja Heldi on meie jaoks alati
olemas, ükskõik mis nädalapäeval, ikka
oma leebe ja sõbraliku olekuga. Alati
on maja uksed lahti ja tuba soe. Kui
on mure, räägime-arutame, suuremaid
neist saame tema kaudu ka vallavolikogule edasi anda,“ räägib Maie Kontus.
Heldi Raude võtab sünnipäevaliste
tegemised kokku ühe lausega: ,,Hästi
tubli ja vahva seltskond.“
Õie Kuusk

Juunikuus ootame Kurgjale jaanipäeva tähistama,
rohevahetuse päevale, perepühapäevale ja märgviltimist õppima
3. juunil ootame kell 12-15 C. R. Jakobsoni
Talumuuseumisse rohevahetuse päevale.
Sel päeval saab osta, müüa ja vahetada taimi
ja taimekasvatusega seotud kaupu. Viljapuude
ja viinamarjade istikuid tuleb müüma Harri
Poom Saare-Tõrvaaugu talust, kes õpetab, kuidas viljapuid pookida, ühe sordi pookimine
maksab 3 eurot. Saab pookida nii ühe sordiga
õunapuud kui ka perepuud, igal soovijal on
võimalus ka Harri Poomilt viljapuu ostmisel
pookimine teha, mis maksab 3 eurot. Lisaks on
püsililli müümas Kaevandi aiand Viljandimaalt.
Kell 13.00 toimub sõira valmistamise töötuba.
Võimalik on osaleda laastumaalimise töötoas,
maksumusega 1 euro. Kui keegi soovib taimi
või taimekasvatusega seotud kaupu müüma
või vahetama tulla, andke endast palun teada

telefonidel 445 8171 või 5860 0025 või e-posti
aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee.
•••
10. juunil algusega kell 12.00 ootame talukultuurikooli õppepäevale märgviltimist
õppima. Koolitus toimub vihmase ilma korral
rehetoas, ilusa ilma korral muuseumi mänguväljakul. Õpetajaks on suurte kogemuste käsitöömeister Imbi Karu Türilt. Kursusel saab
viltida saunamütsi, susse ja seepi. Saunamütsi
ja susside viltimisel on kursusel osalemise tasu
6 eurot, seebi viltimisel 4 eurot. Lisaks saab
osta ka 3 euro eest lõunasöögi. Vajalik on eelregistreerimine 8. juuniks telefonidel 445 8171
või 5860 0025 või e-posti aadressil kurgja@
maaelumuuseumid.ee.

17. juunil ootame perepühapäevale, kus
saab õppida sõira valmistamist. Sõira valmistamise töötubade algus on kell 12.00 ja
15.00. Töötoas osalemine maksab 5 eurot.
Tasuta ekskursioonid giidi saatel toimuvad
peale sõira töötubade lõppu. Veskis toimub
kell 10-17 lõngast lindude valmistamise töötuba, tasu on 1 euro.
•••
23. juunil algusega kell 19.00 ootame rahvusliku jaanipäeva tähistamisele. Teeme läbi
rahvuslikud jaanipäevakombed, saab mängida
ja tantsida. Peale jaanilõkke süütamist saab
õppida sõirategu. Muusikat teeb ansambel
„Kella kuue tee“. Avatud on muuseumi kohvik,
kust saab osta kehakinnitust. Alkohoolsetest

jookidest palume tarbida peol ainult lahjat
alkoholi. Pilet peole maksab täiskasvanule 5
eurot, lapsele 3 eurot ja alla meetri pikkustele
külalistele on pidu tasuta.
•••
1. juulil ootame perepühapäevale, kus saab
õppida leivategu. Päev algab kell 10.00 ja kestab orienteeruvalt 14.30ni, osalemine maksab
5 eurot. Kell 13.00 toimub tasuta ekskursioon
muuseumis.
Monika Jõemaa
SA Eesti Maaelumuuseumid
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi
juhataja
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Vändra Gümnaasiumi ajakapsel
avatakse 20 aasta pärast

Kohtumine lastekirjanik
Ilmar Tomuskiga
4. mail külastas Vändra Gümnaasiumit Eesti üks parimaid lastekirjanikke Ilmar
Tomusk. Selleks sündmuseks õpetasid raamatukoguhoidja Eelika Rand ja
huvijuht Eike Meresmaa lastele näidendi “Kolmanda A kriminalistid”. Suur
tänu näitlejatele: Mia Saar, Markkus Pärnsein, Kristina Kapp, Jaanis Pallo,
Kadi Pihlak, Emma Köster, Ranel Meder, Merili Selmet, Lucette Pikkor,
Rebecca Sulg, Regita Lepla, Mirjam Matkur, Tony Privits, Katarina Põhhako. Aitäh Vändra Raamatukogule autori raamatute näitusele laenutamise
eest.
Saime kirjanikult kuulda, kuidas sünnivad sellised suurepärased lood, mis
mitmeid aastaid järjest on laste poolt parimateks premeeritud - Ilmar Tomusk
on võitnud kolm korda Nukitsa auhinna.
,,Selleks, et sellised lood sündida saavad on vaja süüa vitamiine, teha sporti
ja lugeda,“ rääkis kirjanik. Tomuskile meeldib joosta, ja siis kui ta metsavahel
jookseb, tulevad talle ideed mida kirjutada. Nii on sündinud päris mitmed
krimisarjade lood.
“Lood ise tulevad minu juurde,” on Tomuski sõnad, kui ta alustab oma
loomingu tutvustamist. Ta paljastab, kuidas sai alguse lugu “Kolmanda A
kriminalistid”. Kes on raamatut lugenud teab, et tegevus käib ümber väga
haruldase raamatu, nimelt siis esimese eestikeelse piibli, mis on trükitud 1739.
aastal. Peale autori tädi lahkumist siit ilmast pärandas ta oma piibli kirjanikule.
Nii tekkiski Tomuskil mõte, et sellest tuleb lugu kirjutada ja tulemuseks on
“Kolmanda A kriminalistid”.
Kõik järgmised osad on sündinud lastega kohtumistel, sest lapsi huvitas
mis saab Kribust ja Krabust edasi ning nii on ilmavalgust näinud kriminalistide
sarjas 6 raamatut.
Saime kuulda ka uutest lugudest, mis selle aasta lõpus ja järgmise alguses
ilmuvad. Kriminalistid saavad seitsmenda raamatu, kus 91-aastased Kribu ja
Krabu peatavad pensioni ja hakkavad taas kriminalistideks. Ka ajarändurite
sari saab pärjatud uute raamatutega.
Loodame, et see kohtumine kirjanikuga tekitas nii mõneski lapses põnevust
lugemise järele. Eriti veel Ilmar Tomuski öeldud lause: “Kirjanikule meeldivad
lapsed, kes loevad.”
Eelika Rand ja Eike Meresmaa

MTÜ VÄNDRA NOORED KUTSUB

8. juunil kell 18.00

Rulaväljaku
avamispeole!
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 DISKO
Lõpp kell 22.00
Toetavad:

9. mail leidis Vändra Gümnaasiumis aset tore sündmus
– 8. klassi õpilased matsid kooliaeda ajakapsli.
Üks varajasi ajakapsleid oli 31. detsembril 1900
Detroitis kokku pandud Detroit Century Box, mis pidi
avatama täpselt sada aastat hiljem. Kapslis olid 58 elaniku fotod ja kirjad, mis kirjeldasid elu aastal 1900 ja
tegid ennustusi tulevikuks. Kapsel avati 31. detsembril
2000. Ajakapsleid on lennutatud ka kosmosesse.
Mõte oma ajakapsli koostamiseks tuli inglise keele
tunnis, kus õpilased lugesid ajakapsli koostamisest ja
matmisest ühes inglise koolis. Pealegi sai Eesti sel aastal 100-aastaseks ja sel aastal ajahetke jäädvustamine
tundus igati paslik. Meie mõttega tulid kaasa ja toetasid meie ettevõtmist ka kooli direktor Marget Privits
ja majandusspetsialist Aksel Puust, kes aitas kapsli
muretseda ja selle maha panna. Kirja kapsli sulgemise ja
avamise daatumitega ja kauni pildi koolimajast joonistas
kapslile meie kunstiõpetaja Juta Pertel.
Juba veebruaris hakkasid kaheksandikud tooma
endale ja meie ajale iseloomulikke esemeid, mille leidmine 20 aastat hiljem tooks meelde kooliaja, meie elu
Eestis, Vändras aastal 2018. 8a ja 8b inglise keele 201718 aasta kapsel sisaldab õpilaste isiklikke mälestusesemeid, koolivihikuid, lemmikajakirju, Vändra Teataja ja

Kaheksandikud pärast ajakapsli matmist.

Valla Teataja selle aasta numbreid, käibel olevat raha,
Eesti ja Euroopa Liidu lippu, oma esimest nutitelefoni,
kunstitöid, meeneid Vändra üritustelt, laulupeolt, lemmiklelu jpm. Kapslist võib rääkida oma sugulastelesõpradele ja ise meeles pidada. Kui ununeb, leiavad
kapsli järgnevad põlved.
VG inglise keele õpetaja
Ülle Tomingas

Vändra Gümnaasiumi 3. a klassi
õpilased teaduskonverentsil

Oleme valmis vastama küsimustele.

Tartu Ülikooli muuseum korraldas sel õppeaastal neljandat korda teaduskonverentsi. Hullu Teadlase IV teaduskonverentsi teema oli „H2O, võta kaevust ja joo!“.
Vändra Gümnaasiumi 3.a klassi õpilased jõudsid 3.
klasside arvestuses vabariigi 5 parema hulka ja pälvisid
tehtud töö eest eripreemia. Tartu Ülikooli muuseumi
valges saalis toimunud teaduskonverentsil tutvustasid
valminud võistlustööd Mia Saar, Kritti Ollino, Kendra
Kullamaa ja Annette Tall.
Detsembris 2017 alanud uurimistööd asus tegema
14 õpilast. Esialgu teostas iga õpilane kodus individuaalseid mõõtmisi. Mõni valis ainult isikliku joogivee tarbimise jälgimise, mõni kaasas uurimusse terve
perekonna koos koduloomade ja toataimedega. Mõõtmisi teostati nelja nädala jooksul. Tulemused kanti
oma tabelitesse ja tutvustati loodusõpetuse tunnis

klassikaaslastele. Seejärel jaguneti uurimisküsimuse
alusel väiksematesse gruppidesse. Rühmatööde põhjal
valmis klassi uurimistöö, mis osales Hullu Teadlase korraldatud võistlusel „H2O, võta kaevust ja joo!“. 3.a klassi
õpilased osalesid Tartu Ülikooli muuseumi korraldatud
uurimisvõistlusel kolmandat korda. Parimatena ollakse
teaduskonverentsile kutsutud teist korda.
Teadustööga tehti algust I klassis, töö teema oli
„Muld kui kuld“, siis uuriti mulla häid omadusi. Uurimustöö valmis hernetaimede kasvatamise näitel. II klassis oli töö teemaks „Olen tragi, sordin prügi!“, uuriti,
sorteeriti ja mõõdeti prügi hulka koolis ja kodus. Uurimistöö jõudis 5 parema hulka ning õpilased esinesid
TÜ muuseumis toimunud III teaduskonverentsil.
Kui esimestel aastatel osales uurimistöös terve klass,
siis sel õppeaastal võtsid osa need, kellele mõõtmine,
märkimine ja analüüs huvi pakkus. Pered on tublide
tulemuste saavutamisel alati abiks olnud ja toetanud
noori teadlasi koduste mõõtmiste ja märkimiste juures.
Tartu Ülikooli muuseumi haridusvaldkonna spetsialisti Alex Savolaineni sõnul esitati väga palju suurepäraseid töid. Uurimust „H2O, võta kaevust ja joo“ tegi
sel aastal kaasa 700 õpilast 14 maakonna 37 koolist. IV
teaduspidu on tänaseks peetud. Järgmise aasta uurimisteema kannab pealkirja „Mine metsa“.
Hullu Teadlase IV teaduskonverents toimus
15. mail Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.
Silja Enok
Vändra Gümnaasiumi õpetaja

Vändra Gümnaasiumi hooVis

* ETTEASTED * tänamine *

oodatud kõik huVilised

* huviringid *

Laadal toimetavad:

* õpilased * SPORTLASED *

Teemapark MiniFarm Mängumaa

(puldiga juhtiavad põllutöömasinad, mudeltraktorid, veoautod, ekskavaatorid jne. Fb: MiniFarm Mängumaa)

AVATUD KOHVIK

Rohkem infot: eike.meresmaa@vandra.ee
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Vändra Lasteaia I liikumispidu
Jah, see on tõesti tõsi. 18. mai õhtupoolikul toimus staadionil
Vändra Lasteaia liikumispidu ,,Mängulust." Nii suurt ettevõtmist
pole lastaed enne korraldanud. Kõik sai alguse eelmise aasta
augustikuus maha peetud pedagoogide nõupidamisest, kus visati
õhku mõte teha Eesti 100 raames midagi suurt, toredat ja uut.
Jaanuaris sai kokku töögrupp, kes üsnagi intensiivselt asus pidu
ette valmistama. Logopeed Janne Mõttus kirjutas töögrupi väljamõeldud ideele suurepärase teksti ning liikumisõpetaja Anne
Ojala võttis vastu väljakutse ja õpetas kümnele rühmale selgeks erinevad tantsud. Sipsikute rühma õpetaja Ave Randmäe
õpetas oma rühmale ise tantsu. Rukkilille maja muusikaõpetaja Ene Pärnseina eestvedamisel said sobivad muusikapalad
üheks tervikuks. Kuna lasteaias tegutseb mõlemas majas loovtantsuring õpetaja Ave Naano juhendamisel, siis õppis noorem
vanusegrupp kevadeks selgeks vahva jäneste tantsu ja vanemad
lapsed ,,Õnneseene" tantsu vaipadega. Ave Naano juhendab ka
õpetajate tantsuringi, kes esitas meeleoluka tantsu. Viimasena
mainitud õpetaja käe all said esinemise võimaluse veel esimese
klassi tantsijad. Samuti näitasid oma oskusid noored tantsusõbrad koolist õpetaja Annika Oja juhendamisel. Väga uhke
esinemise tegid Meriti Eieri juhendamisel beebikooli pisikesed koos emmedega. Et staadion pidulik ja kaunis välja näeks,

Õpetus läbi kogemuse teeb
sind ainult rikkamaks
,,Sa pead õppima niimoodi uskuma, et unistused täide lähevad.“
/Šoti kirjanik Ali Smith /1962-…/ ,,Tüdruk kohtab poissi”, 2007/

meisterdas õpetaja Viive Jakimainen uhked dekoratsioonid.
Kuni viimase hetkeni hoidsime kõik hinge kinni - pidu oli organiseeritud õues, kuid 3 tundi enne avapauku müristas ja kallas
vihma. Kuid siiski, ilm oli meie poolt! Tund enne algust sadu
lõppes ja meie kuumas leitsakus peetud peaproovid said mõõdukas jaheduses õnneliku lõpu. Siinkohal suur tänu peo juhile
Suitsupääsukesele (õpetaja Liina Toomile), ,,töömesilasele"
Siiri Singale, fotograaf Reet Tedrele ja helitehnik Ats Paberitsile. Muidugi suur aitäh ka kõigile õpetajatele ja abidele, kes
peo õnnestumisele kaasa aitasid.
Mürakaru maja õpetaja
Kristel Tuisk

Talgupäev Vändra Lasteaias
19. mail oli Vändra Lasteaias talgupäev „Teeme ära!“
Talgupäev toimus hoolekogu
algatusel, et üheskoos midagi olulist ära teha. Nii nagu meil kombeks, kui juba kokku tuleme, siis
teeme ikka suuri asju.
Hoolekogu esimees Raul
Kiveste võttis enda peale Rukkilille õuealal oleva liumäe materjalide mõõtmised, tellimised ja
tööde organiseerimised. Majandusjuhataja Aino Aalja läbirääkimiste
tulemusel saime sponsorluse korras lauamaterjali ja koorma liiva Vändra Tarelt
ning teise koorma liiva Veberg Grupilt.
Terviseedendaja Siiri Sing korraldas
transpordi, millega veeti ära Mürakaru
maja õuelt kolm haagisetäit jäätmeid.
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Koos tublide perede ja kolleegidega
said tehtud mitmed tööd. Mõlema maja
õuel vahetati liivakastides liiv, vana veeti
ronimisvahendite alla ning uus liiv kastidesse. Mürakaru õuel puhastati sõimeväljaku piirdeaed vanast värvist, seejärel
värviti aed ja laste mängumaja, korrastati

õppevahendite ruum. Rukkilille
maja õuel värviti varjualused-seened ja pingid. Suuremahuline töö
toimus liumäel, kus valati trepiastmed, paigaldati mäekate ning ehitati kinni ohtlikud kaevurõngad
mäe all. Puidust osad said uue
värvikorra alla. Tööd liumäega veel
jätkuvad, kui isad tulevad paigaldama betoonist trepikatteid.
Meie tublid kokad keetsid talgusuppi, mis maitses peale väsitavat tööd imehea!
Tublide osalejate nimekiri meie kodulehel www.vandralasteaed.eu - MEIE
TÄNAME . Suur tänu headele sponsoritele ja kõigile abilistele!
Jaana Novikov
Vändra Lasteaed

EV 100 pesakastide paigaldus

EV 100 raames paigaldasid Vändra Gümnaasiumi
4. – 9. klassi noormehed
Mädarasse nende endi
tööõpetuse tunnis tehtud
pesakastid. Pildil neljanda
klassi poisid abiliste Aksel
Puusti, Andres Hendriksoni, Mihkel Jürissoni ja
Margus Kiviga.
Foto Jaanika Peterson

Sellel aastal saime meie, Kurssaare Ametikooli kolm lapsehoiu
eriala õppijat Maarja Sepp, Iti Vahter ja Tiina Sagur kaks kevadet.
Märtsi algul, kui Saltzkotteni jõudsime, ootas meid ees ilus soe
varakevad. Meie koduks sai kolmel järgneval nädalal Saltzkotteni
püha Frantsisca klooster. Peamiseks eesmärgiks oli sõita Saksamaale selleks, et tutvuda sealse lasteaiaga - KiTa Regenbogen.

Kuressaare Ametikooli lapsehoidja eriala õppijad käisid
kevadisel Saksamaal ja said kolme nädala jooksul kaasa
lüüa sealses lasteaiatöös. Vasakult: Iti Vahter, Maarja
Sepp, Tiina Sagur

See on lastevanemate omaalgatuslik lasteaed, mis on aastatega
kasvanud. Tänaseks on neil peale viie rühmaga metsalasteaia „Wald
und Weise“ veel ühe rühmaga linnamaja, mille metsaks ja niiduks
on linnaruum kõige sinna hulka kuuluvaga (tänavad, poed, raamatukogu, kirik jne). Esimesed kaks n-ö prooviaastat, kui omanik
tahtis veenduda oma otsuse õigsuses, on möödas ka talulasteaial
„Sonnenland“ ning nüüd alles saab rakendada seal kõike seda, mis
ühes talus on tavapärane ja lastele põnev: talu- ja väikeloomad
ning peenramaa. Regenbogeni peamajas on 6 imevahvat rühma,
kõik mõnusalt avatud ja avar. Iga aasta märtsikuus on lasteaial
3-nädalane kooliprojekt, kui kõikide nn filiaalide kooliealised
6-aastased lapsed üheskoos harjutavad ühes muidu mittekäibes
olevas koolimajas kooliskäimist ja suureks olemist. Lapsed õpivad
tundma teisi omaealisi ja kõike seda, mis neid koolis ees ootab:
ISE koolibussiga kooli sõitmisest koolipingis istumiseni. Nende
päralt on seal kaks klassiruumi, puutööklass, saal ning köök, kus
ise valmistatakse ka oma lõunasöögid.
Kuna kõik see väärib osasaamist, siis tegime otsuse, et haarame kõike, mida suudame, ja teeme oma graafiku tihedaks – iga
nädal uues kohas.
Kõige eredam kogemus oli meie esimene nädal Metsalasteaias
„Wald und Wiese“, kus olime „Waldgruppe“ kaaslased kõigis nende
tegemistes. Saime omal nahal tunda, mis tähendab veeta päev
varastest hommikutundidest kuni päeva lõpuni ainult metsas ja
niidul. Nägime, kuidas lapsed oskavad oma mänguvahenditeks
kaasata mistahes metsa alt leitud eset: olgu selleks oks, koorejupp
või käbi. Kogu etteantud vahendivarustus, mis lastel oli, olid tööriistad – noad, saed, haamrid, naelad ning nende enda fantaasia ja
kogemused. Laste päralt oli metsaalune ja niit. Niiduveerel olev
kraav oma voolava veega oli kui magnet, mille pervedel käis pidev
tegevus: songiti selles toikaga, et näha, kuidas vesi soga kaasa viib,
ujutati omaenda naelaga kokkuklopsitud laevukesi, solbertati seal
jalgu- ja käsipidi jäätükkide vahel. Väsinud lapsed said niidule
kaasa võetud teki või pingi peale puhkama minna ka pärastlõunal.
Jääb mulje, et lastel õppetööd ei olnudki. Õppetööd ei olnud
nii palju, kui meie 5-aastastel. Hommikuringis siiski peeti kinni
kahe nädala projektist PUU ja sealt lähtuvalt korraldati ka päevased
tegevused. Iga päev sai kolmest kuni kuuest lapsest koosnev grupp,
valdavalt laste enda soovi järgi või vajadusel loosiga, osaleda milleski muus kui vabamäng oma metsa all. Käidi õpetajaga arvutis
või raamatukogus otsimas PUU õppematerjali. Käidi poes, et
igaks reedeks ise toiduvalmistamiseks (seekord olid makaronid
tomatipasta ja grillvorstitükkidega) vajaminevaid toiduaineid osta.
Söömine toimus metsa all, seal samas puude all laudade taga, kus
toimus kogu õppetegevus ja mäng. Kätepesuks toodi kanistriga
majast soe vesi, seep ja rätik. Maja oligi koht, kus olid WC-d,
riidenagid, kastid vahetus- ja tagavarariietega. Kuni 3-aastastel
lastel oli teisel korrusel magamisvõimalus. Allkorruse ühises köögis
valmis igapäevane lõunasöök, mida käsikärus pottidega metsa alla
gruppidesse laiali kärutati.
Me veendusime selles, et selline loodusega kooskõlas toimetamine hoidis lapsed õnnelikud, erksad ja fantaasiarikkad. Nad
olid füüsiliselt võimekad ja kõigele uuele avatud. Laps õppis läbi
kogemuse, keegi ei öelnud lapsele ette, et tal hakkab külm, kui
ta keset suurt tuult oma jope maha viskab, või et haamriga naela
kivisse lüüa on suhteliselt tulutu pingutus. Laps õppis läbi oma
kogemuse. Mõnikord jõudis ta järeldusteni kohe, aga vahel pidi
laps korduvalt kordama oma tegevust, kuni ta ise järelduseni jõuab.
Kogu see praktika oli ka meile õpetus läbi kogemuse, sealjuures
läbi väga rikkaliku ja meeldiva kogemuse. Ja selle kogemusega on
mul nüüd hea hakata omi unistusi täide viima. Juba sügisest saavad
esimesed pisikesed koos minu Lille Lyga selles suures maailmas
rikkamaks saada läbi omade kogemuste.
Maarja Sepp
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Lääne päästekeskuse
andmete kohaselt vastab
umbes 15% kontrollitud
kortermajadest
tuleohutusnõuetele

7. -11. maini toimus üle Eesti kortermajade kontrolli kampaania. Inspektorite tagasisidest jäi kõlama, et ainult iga neljanda
kortermaja puhul ei ole tuvastatud tuleohutusnõuete rikkumisi ning nende elanikud võivad enda tegemiste üle uhked
olla. Enamikel juhtudel aga tuvastati erineva ohuga puudusi.
Lääne regioonis viidi läbi 41 kontrolli. Puudustega kortermaju oli 35. Alustati 18 haldusmenetlust. Erinevaid puudusi
tuvastati 91, neist 20 olid seotud evakuatsiooniteedega ehk
trepikodades ladustati erinevaid esemeid. Väljapääsu teele
paigaldatakse evakuatsiooni segavaid esemeid, kaasa arvatud
põlevmaterjali, mis süttides muudab trepikoja kasutamiskõlbmatuks. 33 puudust oli seotud erinevate elektripaigaldistega.
Vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu,
kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis.
Tavapäraselt liiguvad trepikojas üksikud inimesed, tulekahju
olukorras soovivad aga kõik ja korraga välja saada, sellepärast
on väga oluline tähelepanu pöörata ka väljapääsutee laiusele.
Lisaks tekitavad plastikust esemed põlemisgaase. Inspektoritele jäid silma ka mitmed kortermajad, kus keldrist otse
õue väljuvatel trepikoja- ja keldriustel puudusid seestpoolt
võtmeta avatavad uksed ning probleeme oli ka lagunevate
korstnatega.
Kevadel ja suve hakul toimuvad paljudes ühistutes
koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus
tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks võimaluse
üle lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamiseks. Paljud
korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema
konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia.
Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure,
sest tuli ei tunne korteri piire.
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Koera ja kassiga avalikus kohas
viibimisest
Vallavalitsuse poole on pöördutud murega, et osa Vändra
alevi koerte ja kasside omanikest ei vaevu koristama oma
koerte ja kasside järelt. Probleem tõusetub väga ilmekalt
eriti kevadel lume sulamise ajal, mil sulalume alt ilmub välja
kõik see, mida lumel on õnnestunud varjata. Vändra alevi
koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab loomapidaja tagama koera või kassi reostuse kohese koristamise. See
nõue puudutab ennekõike avalikke kohti, nagu kõnniteed,
laste mänguväljakud, pargid ja haljasalad, kus lapsevanemad käivad oma väikeste lastega. Siit palve lemmikloomade
omanikele – koeraga jalutades kandke kaasas vajalikul hulgal
väikeseid kilekotte selleks, et korjata üles koera väljaheide
ja toimetada see kas lähimasse avalikku prügikasti või oma
kinnistu segaolmejäätmete konteinerisse. Proovime käituda
nii, et kõigil oleks alevi avalikes kohtades meeldiv viibida!
Rita Reppo
Keskkonnaspetsialist

PÄÄSTEAMET
• 5. mail kella 10.35 ajal süttis Põhja-Pärnumaal Arase külas
tuulise ilmaga okste põletamisest 50 ruutmeetrit kulu, mille
päästjad kustutasid.
• 6. mail kella 19.42 ajal põles Vändra alevis 50 ruutmeetrit
kulu.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Elame juba mõnda aega vabas riigis. Seega peaksid vastama
meie ootustele ka kõik elutingimused. Kahjuks peab nentima,
et sellest oleme me küll kaugel, Toon vaid mõned näited, mis
inimeste eluolu räsivad. Esimeseks teemaks on pensionid,
mis on äärmiselt ebavõrdsed. Loomulikult ei saagi kõik olla
ühel tasemel, kuid mingisugusedki piirid peaksid ikka olema
juba palkadest alates. See aga nii ei ole. Mõnegi valgekrae
töötasu ja sellest tulenev pensioni suurus ületab tavakodaniku
pensioni kordades. Tuleks kehtestada pensioni alammäär,
mis võimaldaks ka tavakodanikele normaalset vanaduspõlve.
Teiseks valupunktiks on arstiabi kättesaadavus. Järjekorrad
eriarstide juurde on nii pikad, et enne jõuab vikatimees
kohale, kui haige arsti juurde. Kolmandaks meelt mõruks
tegevaks on hambaravi hinnad. Need on üle mõistuse käivalt kallid ja sageli tavakodanik seda mõru pilli alla neelata
ei suudagi. Need mõtted näitavad selgelt, et riigiisadel igal
tasandil on, mille üle mõelda...

Kohe on algamas suvi
Ukse ees on palju üritusi, kooli lõpetamised, pühad ja erinevad festivalid – suvetuurid.
Kõigil on palju sagimist, kuid proovime
ennetada, et see ilus suvi jääks ka ilusaks
suveks, mida on tore veel aastate möödudes meenutada.
Kindlasti olete kõik lugenud meediast politsei muret alaealiste pidudega,
kus noored panevad end ohtu ja puudub
igasugune kontroll ja järelevalve. Politsei
on panustanud palju energiat, et alaealiste
alkoholiga pidusid tõkestada. Kurb on aga
tõsiasi, et pidude korraldajad on tavaliselt
täisealised inimesed, kes on leidnud teenimisvõimaluse laste pealt neid ohtu seades.
Siinkohal tahaksin panna südamele kõigile asutuste omanikele, et nad süveneksid rohkem, kellele ja mis eesmärgil nad
endale kuuluvaid valdusi välja üürivad.
Pidude osas on mures olnud ka erinevad
rendiettevõtted, kuna asjade lõhkumine on

andnud põhjust vara kaitsmisele ja politsei
poole pöördumisi.
Noored, te kindlasti olete teadlikult
riskidest, mis võib juhtuda alkoholi tarvitades, me ei pea otsima kaugelt juhtunud
sündmusi, kus algselt alanud ilus õhtu
on lõppenud kurvalt. Alkoholi tarvitades
väheneb inimese enesekontroll, suureneb
impulsiivsus, mida inimesed tajuvad sageli
piiride kadumisena. Kehvemaks muutuvad
tähelepanu ja mälu ning nõrgeneb koordinatsioon. Väheneb ka suhtlemisvõime
ja sõnavara muutub piiratuks. Alkoholi
tarvitamine võib kaasa tuua agressiivsust,
riskeerivat käitumist ja ebamõistlikke
otsuseid. Alkohol ja teised meelemürgid
mõjuvad laste ja täiskasvanute ajule veidi
erinevalt ja oluline on teada, et mõju laste
ajule on oluliselt tugevam kui täiskasvanute
puhul.
Me kõik teame, et noorte seltskonnas
tarbitakse alkoholi ja seda välja juurida
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pole ühiskonnal võimalik. Politsei aga
proovib teha endast kõik oleneva, et ära
hoida olukordi, kus noor võiks ennast alkoholi tarbides ohtu panna. Ka teie, noored,
saate palju ära teha, jälgige teineteist, et
seltskonnas oleks keegi, kes adekvaatselt
hindaks olukorda ja julgeks sekkuda, kui
olukord seda nõuab.
Lapsevanemad, kontrollige oma lapsi,
usaldus on suur väärtus, mis käib käsikäes
hoolimisega: telefonikõne või kokkulepped, et laps helistaks ise, ei saa ju teha
halba.
Märgakem ja hooligem üksteisest
ja julgegem sekkuda, sest tegelikkuses
pole meie sekkumine ju halva soovimine, vaid hoolimine teineteisest!
Ilusat suve soovides
Reilika Kivisild
Põhja – Pärnumaa noorsoopolitseinik

Vändra Kodu ootab vabatahtlikke
AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv
äriühing. AS Hoolekandeteenused osutab
teenuseid enam kui 2100 psüühilise erivajadusega inimesele. Üks üle Eesti paiknevatest ettevõtte kodudest on Vändra
Kodu (Vihtra tee 4), mis on koduks
viies eraldiseisvas majas elavale viiekümnele psüühilise erivajadusega inimesele.
,,Meie üks prioriteetidest on vabatahtlike
ja praktikantide abil klienditöö toetamine
ja kogukonnaga heade suhete loomine või
säilitamine. Tänavu sügisel on nõusolek
välismaa vabatahtlike värbamise organisatsiooni poolt olemas. Vabatahtlike valimine
on hetkel veel töös, küll aga saab lähiajal
selgeks see, kui kaugelt vabatahtlik meile
tuleb,“ räägib klienditöö juht Liis Nikkarev. Maikuu tänuväärseimaks sündmuseks kujunes Vändra Kodus kahe Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksurieriala
õpilase Merilin Auri ja Piret Lohbergi
vabatahtlik juuksuritöö kõigis majades.
Merilin Aur, kes tunnistati tänavu kutsemeisterlikkuse võistlustel Pärnu ja Tartu
KHK aasta parimaks juuksuriks, otsustas koos kursusekaaslasega sõita Pärnust
terveks päevaks Vändrasse. Ühe päevaga
suutsid kaks tublit noort inimest lõigata

Juuksurid Merilin Aur ja Piret Lohberg Vändra Kodu klientidele
Annele ja Andrusele uusi soenguid lõikamas.

ligi 50 kliendi juuksed kenaks soenguks.
Selle eest on siiralt tänulikud nii kliendid
kui tegevusjuhendajad.
,,Te kõik võite aidata tegevusjuhendajatel läbi viia spordiüritusi või sportlikke
mänge, aidata kaasa nende inimeste igapäevaelus paremini toime tulla lihtsalt
juba sellega, et olete neil olemas. Samuti
kui teil on olemas mõni oskus, mida te
sooviksite just meie inimestega jagada,

siis alati võib julgelt kohale tulla. Kui teil
on kahtlus või jääb julgusest puudu, siis
kindlasti tasub tulla tutvuma. Pole vahet,
kas olete enne psüühilise erivajadusega inimestega töötanud või mitte. Kui kogemusi
pole, saab alustada puhtalt lehelt ja need
endale saada,“ kutsub Liis Nikkarev Vändra
Kodusse kõiki, kel huvi ja soov teha suve
jooksul kas või üks heategu.
Õie Kuusk
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Toredad tegemised Tootsis
Näiteringide juhendaja ja talgujuht Inga Raudsepp

19.-20. aprill toimus Tootsi koolimajas
„Raamatute tänav“. Kõik Tootsi elanikud said
oma raamatud tuua koolimajja, et anda neile uus
elu. Kes ei
suutnud ise raamatuid kohale tuua,
siis neid aitasid
kooli õpilasesinduse liikmed. Väga palj
ud raamatud
leidsid endale uue kodu ja uue sõbra.

Ülevalt vasakult: Martin Mäerand, Deisy-Lisete
Saar, Kardo Erm, alt vasakult: Kristelle Reinjärv,
Kerda Erm, Hanna Mändma.
23. aprillil toimus aktsioon ,,vanapaber konteinerisse“. Juba nädal enne kleepisid kooli õpilasesinduse liikmed majade ustele teated, millal
toimub vanapaberi kogumine. Esmaspäeva
hommikul saadetigi Paikrest suur konteiner.
Täpselt kell 12.00 asusid noored usinalt tööle.
Terve päeva oli noortel traktoriga abiks Lauri
Mäerand. Suur tänu talle! Memmed ja taadid
lausa ootasid noori, et kodust ülearune makulatuur ära anda.

12. mail toimus teine „Teeme ära!“ talgupäev klubi Kärmed Tootsikad ettevõtmisel. Koos kaevati maad, tõmmati vagusid, külvati porgandit, peeti, tilli, peterselli jne.
Maha pandi ka kartul, et talvistel üritustel oleks ikka
oma kartul võtta. Tänu Selveri 25-eurosele kinkekaardile
grilliti lõpetuseks viinereid, küpsetati leiba juustuga ja
maitsti kurgi-tomati salatit. Janu kustutati sügavkülmast
võetud kasemahlaga. Tuju oli kõigil väga hea. Tuleval
aastal jälle!

20. aprillil toimus koolimajas vanema kooliastme näiteringi etendus „Vaeslaps ja talutütar“. Tootsi kooli näiteringi ajalukku kirjutasid end 9. klassi lõpetajad Helen Mändma ja
Kardo Erm. Näiteringi liikmed soovivad neile
edasisel kooliteel ikka näitlemispisikut põue!

Raili Jõemets, Silvia Põbo, Nelli Talve,
Annelie Kahro, Kaja Remmelgas, Inga Raudsepp ja Külli Klemmer lasteaia talgupäeval.
9. mail korraldati „Teeme ära!“ talgupäev
lasteaias. Seekord nimetuse Rõõmus lasteaed nime all. Koristatud sai aastaid seisnud
rõduruum. Maja ees värvisime rõdude liistud oma kihelkonna värvidesse, istutasime
lillelastesse taas võõrasemad ja hoovi peale
lumepalli põõsa. Oli tore ettevõtmine ja
usume, et järgmine aasta tegutseme taas!

21. aprillil korraldasid Põhja-Pärnumaa noortevolikogu Tootsi noored ja noorteühingu Eesti 4H
klubi Kärmed Tootsikad jüriöö jooksu ja ajaloolise
matka. Kuigi ilm oli tuuline, siis tegemata midagi
ei jäänud. Esimesena võistlesid jooksmises kaks
lasteaia võistkonda, siis juba algklassid ja lõpetuseks kolm noorte võistkonda. Suur tänu Pärnu-Jaagupi võistkonnale ja noortekeskuse juhatajale
Kertu Kaljurile, kes võtsid osa nii jooksust kui ka
matkast. Ajalooliseks matkaks paigaldasid noored
tänavate äärde tõrvikud ja plakatid, kus kirjas,
millal mingi ettevõte seal tegutses. Ajalooliste
andmetega aitas noori Lev Suni. Väga tore oli vaadata kuidas paljud perekonnad liikusid üksmeelselt mööda tänavaid, andes tõrvikut järjest uutele
matkajatele. Kaasa võeti ka punktides olnud
tõrvikud ja õhtupimeduses muutus vaatepilt eriti
kauniks. Toitlustamisega aitasid Tootsi kokandusringi õpilased. Kõige populaarsemaks suupisteks
osutusid Belgia vahvlid. Suur tänu kõigile, kes üritusest osa võtsid.

11. mail toimus koolimajas kooli noorema näiteringi etendus „Hunt ja kitsetalled“ Selle etendusega
tähistati ka näiteringi 30. sünnipäeva. Soovime
kõigile väikestele ja suurtele näiteringi liikmetele
ja ka vilistlastele ikka rõõmsat näitlemislusti veel
aastateks!

V

Kevad Libatse külaplatsil
Libatse külarahvas on teinud sellel kevadel tõsiseid ettevalmistusi külaplatsile
plaanitava laululava valmimise heaks. Suurim töö oli lammutada kinnistul oleva
vana maja müürid. Üsna varsti sai selgeks, et oma jõududega seda teha ei ole
võimalik, seega tuli appi paluda Melkan AS oma tehnikaga. Kuna lammutatud
müürid sisaldavad palju kasulikku kivimaterjali, siis tekkis mõte rajada neist
külaplatsile kiviaed. Selle tarvis on sorteeritud kive juba kahel talgupäeval.
Mõlemal korral on toetanud meie tegemisi ilus ilm ja terve hulk külainimesi.
Martti Lusik ja Boardic OÜ aitasid kiviveole kaasa oma tehnikaga. Talguliste
kõhud söötis täis Mõisa Köök. Eriti tore on see, et koduküla heaks tulid appi
ka juba oma pesadest välja lennanud noored. Plaanid on suured, aga panustame kõik parimate lootustega ja nagu ütleb vanasõnagi: ,,Kes püüab kõigest
väest, saab üle igast mäest.“ Suvi ei ole enam mägede taga ning romuralli- ja
jaanisimmani aegu loodame külaplatsil näha uut rajatist.
Suur tänu kõigile abilistele!
Libatse külaselts

V
Vändra Gümnaasiumi Raamatukogu
tänab
Valley OÜ ja MS Balti Trafo OÜ
lugemisepesa loomisel.
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45. Vändra maraton tõi kohale üle poole tuhande jooksusõbra
Suvesoe ja päikeseline päev meelitas 5. mail juubelimaratonile jooksma-kõndima või pealtvaatajana kaasa
elama arvuka rahvahulga. Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets ja Pärnumaa spordijuht Kaiu Kustasson
tervitasid jooksjaid, ütlesid tänusõnu
korraldajatele ja asusid seejärel ühisstardi koridori, et rajale suundumise
märguannet oodata. Maratoni peakohtunik Tiit Reier andis stardipaugu
325-le jooksu- ja käimissõbrale. Jooksjaid oli kohale tulnud Norrast, Saksamaalt, Lätist, Leedus, Venemaalt.
Suurel liikumispäeval koguvad tõusvas joones populaarsust lastejooksud.
Tänavu pandi kirja üle 220 noore jooksuhuvilise, kes läbisid oma vanuseklassile vastava distantsi. Jooksude korraldaja Maile Mangussoni kutsel täitsid
esimesena stardijoone kõige väiksemad
spordisõbrad koos emmede-issidega –
kõikidel rinnas nr 1, st et finišisse jõudes on kõik võrdselt võitjad. Maratoni
peakorraldaja Joel Tintsu sõnul on
Vändra maraton Eestis ainus, kus jagatakse ehtsaid medaleid ka lastele. Kõik
väikesed jooksjad said auhinnaks lisaks
veel jahutava jäätise ja mahla.

Kristina Vaidelinskiene Leedust
(3.30.18).
Poolmaratonis olid kiireimad
Mihhail Osin (Venemaa, 1.18.33)
ning Galina Krivošina (1.46:26).
Tubli tulemuse tegi neljandana lõpetanud vändralane Margit Perner
(1:50:09). 16 km distantsil olid parimad Mehis Mäe (1:02:23) ja Kerli
Jakovleva (1:12:58) ning 8 km rajal
Cris Poll ja Irina Guljajeva.
Vändra maraton on Eesti vanim
ja sellele pandi alus juba 1958. aastal.
1994. aastal traditsioon küll katkes,

Maratoni põhidistantsil (42,2 km)
tekitasid põnevust ja võistluspinget
kolm võrdset jooksjat – Margus Luhtoja, Ernestas Vedeikis (Leedu) ja
Gunar Kegis (Läti). Viimane on
Vändra maratoni võitnud 2016. a. ning
osalenud nii 24 tunni MM-võistlustel, kui 246 km pikkusel Spartathloni
ultrajooksul. Vedeikis võitis Vändra
maratoni omakorda mullu ning
temagi on kogenud ultrajooksja – nt
24 tunni jooksu rekordiks on mehel
217,486 km. Luhtoja on Vändras
võitnud Mispo Talvemaratoni ning
samuti ultraradadel jõudu näidanud.
Lõpuheitlus toimus staadionil, kuhu
Gunar Kegis jõudis poole ringi võrra
varem ja lõpetas ajaga 2:50:46. Teisena jõudis finišisse Margus Luhtoja
(2:52:12,9) ja kolmandana Ernestas
Vedeikis (2:52:48,6). Põhidistantsi
jooksis läbi ka jooksulegend, varsti
85-aastast sünnipäeva tähistav Benno
Viirandi (7:30:52).
Naiste arvestuses läks võit Venemaa jooksjale Sofia Emelianenkole,
kes lõpetas tulemusega 3.06.28. Pärnulane Klarika Kuusk oli teine, tulemusega 3.16.36. Kolmandana lõpetas

Suure Karu Pojad käisid
võistlustel
31. märtsil osalesid meie noored Euroopa suurimal maadlusturniiril Tallinn Open 2018. Mõnes kaalus küündis
osavõtjate arv isegi 49ni ning maadlejaid oli nii USAst,
Lõuna-Aafrika Vabariigist kui mujalt üle maailma. 2009
sündinud ja noorematest sai Rasmus Milvek (-29 kg) 14
koha, Lukas Perner (-40 kg) 3. koha. 2007-2008: Hendri
Vesper (-32 kg) 16. koht, Kened Mägisalu (-32 kg) 30. koht.
7. aprillil maadles Helary Mägisalu 31. Kristjan Palusalu
mälestusvõistlustel, kus osalesid riigid üle maailma. Kohal
oli ka Venemaa A-koondis. Helary Mägisalu saavutas 2.
koha kehakaalus -55 kg.

ent 2013. aastast võttis kohalik ettevõtja Joel Tints koos jooksuklubi
Mispoga organiseerimise enda kanda
ning tänaseks on jõutud järgmise, 45.
juubelimaratonini.
Traditsiooniline ja jooksjate poolt
eriti oodatud õhtune järelpidu kultuurimajas kujunes rahvarohkeks, hoogsaks ja meeleolukaks. Harli Maanus,
Kalle Hint ja Victoria Koitla olid ette
valmistanud spetsiaalse venekeelse
programmi, mis võeti ülisoojalt vastu.

Start.

Vändra ratsasportlased said
võistlustel häid tulemusi

Treener
Mario Mägisalu

Enari Tõnström avas
jooksuhooaja
8. aprillil avas Enari Tõnström oma välijooksuhooaja Pärnu
Sinilillejooksuga, mille distantsi pikkus oli 3,2 km ja oli
distantsil võidukas ajaga 10.02.
15. aprillil toimus Rannametsa Luitejooks, kus Enari
saavutas 8,3 km pikkusel põhidistantsil ajaga 30.22 7.
koha.
1. mail toimunud 89. Viljandi järvejooksul sai Enari
51. koha ajaga 45.24 min .
16. mail tegi ta staadionihooaja avastardi Kohilas, kus
toimus EV 100 Staadionisarja 1. etapp 3000 m, kus Enari
sai 12. koha uue isikliku rekordiga 9.07,54.
Terje Õiglane

Kati Raidma ponil Wanessa ja Laura Orlova ponil Maurus, Pööravere derby´l.

31. märtsil toimusid Niitvälja ratsabaasis
SMV (sisemeistrivõistlused) U 25-le. 135
cm parkuuris saaavutasid 8. koha Kati
Raidma ja Cavalier.
8. aprillil tegid Cavalier ja Raidma
Veskimetsas võistlustel ilusa sõidu ja said
115 cm VIII koha.
Ruila Indor CUP 2018 ja SMV ponidele ja lastele. Ponide arvestuses tuli pronksile Karmen Udeküll ponil Wild Beauty, 7.
kohale Carmen Melts ja Vip. Ilusad sõidud

tegi 125 cm ja 135 cm Kati Raidma hobusel
Cavalier, saades 8. kohad.
Rahulas toimusid SMV koolisõidus,
kus osales harrastajate arvestuses Tiia Gorbatšiuk ja lõpetas kümnendana.
1. mail sai alguse välihooaeg. Meie
sportlased võistlesid Pööravere Derby`l.
70 cm võttis võidu Kati Raidma ja poni
Wanessa; 3. koha Laura Orlova ponil
Maurus. Samas parkuuris võistlesid veel
oma noortel ponidel Carmen Melts, Triini

Suurõppus Siil Vändras
Maikuu alguses toimunud suurõppuse Siil raames said kaitseliitlased
vajalikke kogemusi ka Vändras.
Siil algas Vändras 3. mai õhtul
Korbe malevkonna liikmete formeerimisega. Selle käigus väljastati vajalik
varustus, tutvustati õppuse reegleid
ja ohutusnõudeid. Sama päeva õhtul
toimusid veel teoreetilised tunnid
kordamaks varasemalt õpitud teadmisi. Uue asjana praktiseeriti oma
võitlejatega sõidukite peatamist, turvataktikat, turvakontrolli ja isikute
kinnipidamist.
Laupäeva hommikul loodi
Vändra alevis Mudiste-Suure-Jaani-Vändra tee ja Vana tänava ristumise
juures kontrollpunkt. Praktiseeriti

Maratoni peakorraldajal Joel Tintsulgi
jagus päeva lõpuks veel küllaga võhma,
et oma laulu ja pillimänguga rahvast
tantsule hullutada.
,,Arvan, et kõik läks korda peale
õnnetu segaduse ajavõtuga. Alles
kahe-kolme päeva jooksul sai ajad
õigeks. Järgmiseks võistluseks vahetame ajavõtufirmat, ehkki see toob
kaasa 2000 euro suuruse lisakulu.
Registreerimismaksu ei saa sellepärast
tõsta, mõistlik oleks kogu loodud toimivat süsteemi elus hoida, see on ajaga
kenasti paika loksunud. Aga muidu
kõik toimis: Peterburi massaažitiimi
9 inimest masseerisid meie valmistatud uutel laudadel jooksjaid ja lubasid seda ka järgmistel võistlustel teha,
saun ja saunatünnid töötasid, söömine
kultuurimajas sujus, joogipunktides
tegutsesid Kädi Pärnoja rahvatantsurühmad ja Kairi Rikkeri organiseeritud lasteaiaõpetajate seltskond
ning Vahur Mäe kommenteeris oma
tuntud headuses kogu spordipidu,“
võttis peakorraldaja Joel Tints osalejaterohke juubelimaratoni kokku.
Õie Kuusk

läbisõidu reguleerimist ja sõidukite
kõrvalejuhtimist põhjalikumaks
kontrolliks. Kahtlase olukorra tekkimisel tuli valmis olla sõidukites
viibivate isikute turvakontrolliks,
sõidukite läbiotsimiseks ja isikute
kinnipidamiseks. Selliste olukordade
loomiseks olid spetsiaalsed sõidukid
ja statistid, kes kontrollpunkti rahu
etteteadmata hetkedel häirida võisid.
Õppust koordineerinud Pärnumaa maleva nooreminstruktor veebel
Fred Kaas ütles, et õppus oli nende
jaoks harjutamine, kus üksus mängis
iseendale vastast. Kaas peab õppust
õnnestunuks. „Kõik läks plaani järgi
ja saime praktiseerida olukordi, mida
olime kavandanud.“

Kaitseliitlasi toetas oma tegevustega ka politsei.
Seekordne Siil oli aegade suurim
ja tõi välja palju neid kaitseliitlasi, kes
olid erinevatel põhjustel pikemaks
ajaks organisatsiooni tegemistest
kõrvale jäänud. Kuigi oskuste meeldetuletamine võttis aega, oli Kaasi
sõnul hea näha, et nii mõnegi mehe
silm lõi taas särama.
Pärnumaa maleva Korbe malevkonna õppusel osalesid ka naiskodukaitsjad, kes formeerisid ja toitlustasid üksust.
Kaitseväe Meediaoperatsioonide
Keskuse teabeohvitser
Maret Kommer

Viks ja Keidy Udalov. Kenet Pärn saavutas 2. koha eesti hobuste arvestuses. Võidu
võttis R. Udalov eesti hobusel Anna. 100
cm saavutas 2. koha Vivian Rull hobusel
Karo Kartini. Pööravere Derby võitis Kati
Raidma ponil Wanessa. 3. koha saavutas
Viivian Rull ja Karo Kartini; 4. koha Laura
Orlova ja Maurus; 6. koha Carmen Melts ja
Maarten; 8. koha Triini Viks ja California.
5. mail osalesid sportlased võistlustel
Kohila Kevad ja Väikeponide Karikas 2018
IV etapp.
70 cm saavutas 3. koha Laura Orlova
ponil Maurus. 80 cm ja 90 cm võitis Carmen Melts ponil Vip. 90 cm said Katrin
Melts ja Carmilly 8. koha. 100 cm saavutas
3. koha Evelin Evisalu ja Solaris; 6. koha
Katrin Melts ja Charmilly; 7. koha Helge
Likker ja Pavador.
12. mail Valgeranna võistlustel tegid
meie sportlased taas häid tulemusi. 70 cm
saavutas puhta sõiduga I koha Kärt Kuusik hobusel Silver Melody. 85 cm saavutas
Carmen Melts ja Vip 2. koha. Puhtad sõidud
tegi ka Triini Viks oma mõlemal hobusel –
Vermut II ja Grand Legend. 100 cm saavutas
3. koha Kati Raidma ponil Wanessa ja 14.
koha Merlin Erm hobusel Crosser.
Edukat hooaega!
Treener Maila Kukk

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

MAI 2018

9

MITMESUGUST

Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga
massaaž Vändras.
Tel 5565 0346.

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

• katame peo- või matuselaua kuni 50 inimesele
• võimalus sooja toitu kaasa osta
• võimalus tellida peolauatoite koju koos
lauakatmise ja transpordiga
• tellimisel valmistame torte, kooke ja pirukaid

Müüa hobusesõnnikut, 30 € koorem. Tel
508 6784
Ehitus-, viimistlus-, remondi- ja torutööd
(vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkettpõrandate
paigaldus jne). Tel. +372 5617 4500 ; +372
5621 6394 Urmas

*Tel 44 95 023, 44 95 726, 51 88426

Turu pood & Vändra Pitsa
lahtiolekuajad alates 1. juunist
E-R 09.00-18.00
L 09.00-15.00
P suletud

Pakume võimalust korraldada kohvikus/
sisehoovis endale sobival ajal meelepärane
üritus koos toitlustuse ja teenindusega.
Info 52 32 648, 53 366 963

Valla koolieelsed
lasteasutused on suvel
osaliselt suletud
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
22. mai 2018 korraldusega
nr 23 otsustati nõustuda
asutuste juhtide ettepanekuga
sulgeda valla koolieelsed
lasteasutused suveperioodil
järgmiselt:

•
•
•
•

Vändra Gümnaasium ootab oma meeskonda


matemaatikaõpetajat





•

klassiõpetajat

•

eesti keele ja kirjanduse õpetajat





võimalust õpetada
toredaid noori

•

õppejuhti

Sinult ootame

Omalt poolt pakume


•



võimalust lüüa kaasa
kooli arendustegevuses

täistööajaga ametikohta

LIBATSE LASTEAED 2. juuli kuni 31. juuli
VAHENURME LASTEAED 2. juuli kuni 31. juuli
PÄRNU-JAAGUPI
LASTEAED PESAMUNA 1. juuli kuni 1. august
VIHTRA LASTEAED 25. juuni kuni 29. juuli
TOOTSI LASTEAED 2. juuli kuni 31. juuli
KERGU LASTEAED 25. juuni kuni 3. august
PÄRNJÕE LASTEAED 1. juuli kuni 7. august
VÄNDRA LASTEAIA
RUKKILILLE MAJA
23. juuli kuni 24. august ja
MÜRAKARU MAJA
18. juuni kuni 20. juuli

loomingulisust, ettevõtlikkust ja
meeskonnatööd


enesearendamise soovi



suutlikkust märgata ja
toetada õpilast

Kandideerimiseks esita 15. juuniks avaldus
koos motivatsioonikirja, CV ja haridust tõendava dokumendiga Vändra
Gümnaasiumi e-posti aadressile gymn@vandra.ee
Tööle asumise aeg: august
Küsimuste korral helista 44 47 731 või 53 305 688

Vändra Alevi Sotsiaalmaja otsib

HOOLDUSTÖÖTAJAT Tootsi piirkonda

Tööülesanded:
• Tootsi piirkonna elanikele koduteenuse osutamine (nõustamine, abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega
varustamisel; eluaseme korrastamisel; kliendi pesemisel
ja korrastamisel; kütmisel; arstiabi korraldamisel ja ühekordsetel asjaajamistel)
• Sotsiaaltransporditeenuse osutamine
Nõuded kandidaadile:
• keskharidus
• töökas ja kohusetundlik, sõbralik, viisakas ja abivalmis
suhtleja
• B kategooria juhiload
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada: avaldus ja CV
Tööle asumise aeg: 2. juuli 2018. a.
Tööaeg: täiskohaga
Kontaktisiku nimi: Lembi Uulimaa
Kontaktisiku postiaadress: sotsiaalmaja@vandra.ee
Kandidaatidel esitada nõutavad dokumendid hiljemalt
20. juuniks 2018 kell 12.00 Vändra Alevi Sotsiaalmajja
aadressil Vändra alev, Uus tn 17
või e-postiga aadressil sotsiaalmaja@vandra.ee

Kivikorstnate ehitus, -parandus ja plekitööd. Katuste ehitus, remonttööd.
Edisson ehitus OÜ. Tel 5548699
Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud
auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin
ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale
iga ilmaga. Tel 58517174
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

Hea ettevõtja,

kui oled uuendamas oma
kontori sisustust (töötoole,
riiuleid, kappe), arvutiparki
või muud kontoritehnikat,
siis palun anna sellest
meile teada.
Teie "vana" võib sobida
suurepärast meile.
Vändra Gümnaasium
gymn@vandra.ee

TEATED
Vastu tulles valla elanike soovile õnnitleme alates järgmisest lehenumbrist ka
70. sünnipäeva tähistavaid juubilare.
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

Pärnu-Jakobi koguduse teated

Pärnu-Jaagupi
Spordikeskus
11.06 - 01.07 avatud
järgmiselt:
E - N kell 15.00-21.00
R - kell 14.00 - 20.00
L ja P suletud

(avatud ainult ürituste ajal)

SAUNAPÄEVAD JUUNIS:

01.06, 8.06, 14.06, 21.06, 29.06
kell 14.00 - 19.00

Info telefonil 5300 5663
spordikeskus@pparnumaa.ee

03.06 2. pühapäev pärast nelipüha.
Missa kl 12
10.06 3. pühapäev pärast nelipüha.
Palvus kl 12
17.06 4. pühapäev pärast nelipüha.
Missa kl 12
24.06 Ristija Johannese sünnipäev.
Palvus kl 12
14.06 Küüditamise aastapäeva
mälestushetk Pärnu-Jaagupi
rahvamaja juures kl 11.
23.06 Surnuaiapüha jumalateenistus
Pärnu-Jaagupi kalmistul kl 13.
Peale jumalateenistust armulauatalitus kirikus.
30.06 Surnuaiapüha jumalateenistus
Kergu kalmistul kl 12.

TÖÖ
Kuuse Pood OÜ Pärnu-Jaagupis pakub
tööd kaupluses. Ootame Teie pakkumist
CV aili@maxmin.ee, tel 505 2535
Otsin muru niitjat kogu suveks.
Tel 536 49 366

KINNISVARA
Müüa maja Vana 74 (ühendatud alevi
vee- ja kanalisatsioonitrassiga). Täpsem
info City24 ja tel 5074704 Toomas
Aitan müüa, osta ja üürida kinnisvara.
Otsin maja, kus vanem inimene võib
sisse jääda.
Segen Baltic OÜ, Alex 5689 3219
Müüa Armussaare talukompleks 1,6
ha - katastritunnus: 93002:003:0328.
Kalmaru küla, Põhja-Pärnumaa vald.
Põllumaa 12,0 ha ostu võimalus. Koheselt elamiskõlblik elamu. Tel 5036 114.
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.

Vändra Õigeusu kirikus
1. juulil kell 11.00
Kiriku Nimepäeva jumalateenistus
Surnuaiapüha kell 14.00

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti algusega kell 11
Kalmistupüha jumalateenistus armulauaga kirikus 24.juunil kell 11
Õpetaja Ants Kivilo
tel 4457570, 53960574
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170
ja remonditoetused
EE972200221051849073

Tänu

Mälestame ringijuhti ja
toredat pillimeest
KALJU SIILI
Avaldame kaastunnet
omastele.

Täname südamest kõiki,
kes olid abiks ja toeks
meie kalli
AVO VILMSI
viimsele teekonnale saatmisel.

Suurejõe Rahvamaja

Omaksed

AUGUST ATKA

25.02.1952-28.04.2018

LUDMILLA SMIRNOVA
13.12.1952-30.04.2018

JUHAN KAROTAM

14.05.1960-01.05.2018

Südamlik kaastunne
Enno Siilile
venna
kaotuse puhul

Meie südamlik kaastunne
Velile isa
VÄINO JOHANNES
PIIKMANNI
kaotuse puhul.

Ansambel Vändra Lõõtsad

Terviseklubi MISPO.

LINDA TAMM

30.05.1947-02.05.2018

AKSEL SEERME

05.03.1954-05.05.2018

SULEV VALLIVEERE

04.05.1940-18.05.2018

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Vaike Raap
Endel Kodasma
Amalie Sild
Salme Siniorg
Illa Erm
Maimu Kodasma
Aino Kröönström
Siiri Auksmaa
Laine Lääne
Atso Arumäe
Ülo-Matti Peterson
Liidia Kalda
Vilma Kuusk
Elvi Sellin
Elmut Viirsalu
Jaan Vitsberg
Hilja Haav
Heino Vaher
Agu Tammiksaar
Tiiu Ints
Ene Karu
Uudo Jürna
Asta Liiv

07.06
12.06
13.06
29.06
15.06
01.06
18.06
08.06
16.06
17.06
06.06
09.06
15.06
17.06
18.06
19.06
26.06
29.06
05.06
05.06
05.06
22.06
23.06

94
94
93
93
91
90
90
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75

KOOLIDE
LÕPUAKTUSED
Kergu Kool
6. juunil kell 14 (4 lõpetajat)
Libatse Kool
6. juunil kell 16.30 (1 lõpetaja)
Vändra Muusikakool
6. juunil kell 17.30 (3 lõpetajat)
Vahenurme Kool
11. juunil kell 16 (1 lõpetaja)
Pärnu-Jaagupi Põhikool
15. juunil kell 16 (14 lõpetajat)
Tootsi Põhikool
15. juunil kell 17 (2 lõpetajat)
Pärnjõe Kool
16. juunil kell 14 (10 lõpetajat)
Juurikaru Põhikool
19. juunil kell 18 (8 lõpetajat)
Vändra Gümnaasiumi
Põhikooli osa
20. juunil kell 18 (24 lõpetajat)
Vändra Gümnaasium
21. juunil kell 18 (23 lõpetajat)

Helju ja Mihkel Rõuk

MÄLESTUSHETKED
• 14. juunil kell 12 Vändra hiies
Ootame kõiki MÄLESTUSHETKELE.
Memento
• 14. juunil kell 11 Pärnu-Jaagupi
Rahvamaja juures
KÜÜDITAMISOHVRITE MÄLESTUSHETK

Vändra Avatud
Noortekeskuses
• 1. juunil – lastekaitsepäeval algusega
kell 17.00 hooaja lõpukas! Mängime
Kahooti, sööme kooki, kohtume super
staarisaates osalenud Kaarel Orumäega.
Õhtu lõpetab Disko. Võta kaasa lebo või
sobiv istumisalune!
Heldi.

Vändra Raamatukogus

• Vändra raamatukogu muuseumitoas
avatud 28. mai - 26. juuni
Olev Kööseli maalide ja Ebe Toodo
lapitööde näitus.
• Vändra raamatukogu avatud suvekuudel (juuni, juuli, august) E-R 10-18
Suletud L, P. Iga kuu viimane reede
sisetööpäev.
Heldi.

Vändra Kultuurimajas

• 7. juunil kell 18.00 ,,Me oleme 5-aastased" tantsivad Ave Naano tantsurühmad.
• 12. juunil kell 9-11.30 Doonoripäev
• 15. juunil kell 15-17 BEEBIPIDU
(kutsetega)

Kuldpulmapäeval taas meenugu
möödunud ajad, lustid ja rõõmud.
Ka järgmistes aastates edu ja õnn olgu koos,
sest tervises ja õnnes on armastus.

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

Parimate soovidega Hilda ja Karli pere

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

Maiu ja Argo Elmendi perre sündis
24. aprillil poeg Endri.
Jane Kivilaane ja Tony Jürisaare perre sündis
26. aprillil poeg Kaspar.
Merle Sillavere ja Rivo Kinku perre
sündis 8. mail tütar Greete-Ly.
Tiia Puusti perre sündis 12. mail tütar Eva Elysia.
Kristel ja Ranet Lepiku perre sündis
21. mail poeg Brenet.

JAANIÕHTUD – JAANITULED
• 22. juunil algusega kell 20.00
jaanituli Pärnjõe pargis.
Mängud, võistlused ja
jõukatsumised nii väikestele kui
suurtele. Kohal ka hobused.
Tantsumuusika Ergolt, õhtut
lõpetab Dj Mälupulk. Üritus on
kõigile tasuta!

• 23. juunil kell 19.30 jaanituli
Uduvere pargis
Rahvalikud mängud ja võistlused.
Tantsuks KALEV. Puhvet.

• 23. juunil kell 20 jaanituli
Vändra pargis
Pealaval esineb Ansambel
Melodimix, peale bändi disko.
• 22. juunil kell 20.00 jaanituli
Noortelaval Vändra noored
Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse diskorid.
aasal.
Esineb Siiri Känd & COMBO
• 23. juunil kell 19.00 jaanituli
BAND
Mädara külaplatsil
Esineb segarahvatantsurühm
• 22. juunil kell 20.00 Kaisma
Kerikingad.
Rahvamaja jaanituli
Toimuvad mitmesugused
Esinevad meie lapsed ja külalised mängud ja võistlused.
Pärnu-Jaagupist
Taaskord selgitame välja võitjad
Tantsuks mängib Eeri, lastele
rändkarikale.
näomaalingud (2 eurot)
Õhtut juhib Heido Havam,
Hobusega ratsutamine (2 eurot)
tantsutab ansambel President
Kohal puhvet. Sissepääs prii.
Lastele batuut ja hobusega sõit.
Söök, jook puhvetist.
• 22. juunil kell 20.00 Vihtra
Pilet 4 eurot, lastele tasuta.
jaanituli
Tantsuks mängib Ain Arula.
• 23. juunil kell 20.00 jaanituli
Töötab puhvet. Jaaniõhtul piletit
Suurejõe Rahvamaja hoovis
ei ole, aga on võimalus osta
Võistlused suurtele ja väikestele.
käepael hinnaga 2 eurot ning
Muusikat teeb DJ ENN
toetada sel moel sündmust.
Piknikukorv meelepärasega võta
Lapsed on oodatud alates kella
ise kaasa. Sissepääs tasuta.
18.00.
Info tel. 5120 893 Heldi

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

glasaken.ee
Järgmine Valla Teataja ilmub 30. juunil. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. juuniks ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.
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