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Head tarkusepäeva
kõikidele õppuritele,
õpetajatele ja
lapsevanematele!
Õnneks on vaja õppida!
Esimene september on ukse ees, taas on uus algus.
Seljataha on jäänud päikeseline, kuid väga ebatavaline suvi. Eriskummaline ja tavatu oli ka möödunud
õppeaasta teine pool. Milliseks kujuneb uus õppeaasta, see ei sõltu seekord ainult meie õpilastest,
õpetajatest ja lastevanematest. Palju sõltub kogu
maailma ühisest vaenlasest, Covid-19 tegutsemisest.
Kas me saame ja oskame temaga koos mõistlikult
elada või peame taas õppima ja töötama eritingimustes?
Mina usun ja loodan, et kui me ise täidame kõiki
ettevaatusabinõusid, siis see pahalane Covid väsib ja
pikapeale ka taandub. Meie valla koolide ja lasteaedade 1089 last, 190 õpetajat ja kõik lapsevanemad
ning teisedki vallaelanikud juba teavad, kuidas end
ja oma lähedasi vaenlase eest kaitsta ja hoida. Kõige
olulisem on märgata ja hoolida ning olla üksteise
jaoks olemas ja erilise tähelepanu pöörame neile 74
õpilasele, kes lähevad esimest korda kooli.
Soovin Teile edu uuel õppeaastal ja olgu koolitee
ja koolikeskkond teile kõigile turvaline, toetav ja
sõbralik! Ainult koostöö viib eesmärgini!
Jane Mets
Põhja-Pärnumaa vallavanem

Põhja-Pärnumaa vald
osaleb teist korda
üle-eestilises algatuses
"Maal elamise päev"
Laupäeval, 26. septembril kell 11-16 toimub Põhja-
Pärnumaa vallas MAAL ELAMISE PÄEV.
Antud sündmuse raames on suurepärane võimalus tutvustada nii uutele kui ka praegustele
elanikele valla avalikke teenuseid (lasteaiad, koolid, rahvamajad, raamatukogud, spordikeskused,
sotsiaalasutused) ja ettevõtteid, kes meie vallas
tegutsevad. Kinnisvaraeksperdid saavad tutvustada
kõigile huvilistele kodu või korteri soetamisvõimalusi
vallas. Põhja-Pärnumaa valla infopunkt on avatud
Vändra raamatukogus ja kogu info on avaldatud
valla kodulehel pparnumaa.ee ja maal elamise päeva
kodulehel maalelamisepäev.ee
Registreerige oma asutuse või ettevõtte osalemine hiljemalt 18. septembriks e-posti aadressil
tarvi.tasane@pparnumaa.ee
Tulge ja jääge maale elama!
Tarvi Tasane,
abivallavanem

Kümme jalajälge
Naisrühm Libatse Sõstrad on saanud kümneaastaseks. Selle
esimese suurema juubeli puhul toimus 9. augustil Libatse külas
Tõia talu aasal meeldejääv kontsert-etendus ,,Kümme jalajälge".
Sõstrad ja meie sõbrad jutustasid tantsu keeles ühe vahva loo
vanaema mälestusteriiulilt. Vanema (Ülle Krusemann) tegi oma
lapselapsele (Külliki Kruusmann) täpselt selgeks, kuidas need
asjad ikka ,,vanasti" käisid: kuidas tehti tööd ja nähti vaeva, kuidas puhati ja löödi tantsu, kuidas tuli armastus. Lavaks oli meil
täiesti ehe taluõu, mida ääristasid omatehtud aiad, heinaaunad ja
-rõugud. Ei puudunud ka lastele ronimiseks mõeldud heinapallid
ja publikule mônusaks istumiseks mõeldud heinapakid. Soovijad said tutvuda talu tööriistadega, proovida vikatiga niitmist,
ketramist, käsitsi pesupesemist ja -peksmist ning uurida, kuidas
koorest sai või. Väljanäitusel oli vanaaegne kodusisustus: puidust
laud, pingid, vokk, õlletünn, pesupali koos pesulaua ja pesupeksunuiaga, pressraud ja palju muud.

Torti seekord ei pakutud, vaid sõime kõik eesti kombekohaselt
mulgiputru. Pidu jätkus simmaniga ja jalakeerutamiseks mängis
ansambel Vanad Sõbrad. Oli tõeliselt imeline sünnipäev!
Täname Eite Ae Taati, Terveid Mehi, Laieldes nais- ja
segarühma, Annat ja Minnat, Kirilinnu tantsurühmi, Küljeluud ja
Kaisma Rõõmsameelseid, ansamblit Vanad Sõbrad, Aile Jaansalut,
Madis Taggot, Merilin Paberitsi, kokatädi, Põhja-Pärnumaa vallavalitsust. Suur-suur aitäh Tõia talu pererahvale (isa) Jüri ja (ema)
Maire Kruusmannile, näidendi autorile Aino Sinivälile ja meie
kahele näitlejale Üllele ja Küllikile! Sügav kummardus meie tantsuõpetajale ja peo lavastajale Tiina Saarele!
Tants on meid kokku toonud, rikastab meie elu ja hoiab meid
noorena. Koos oleme loonud midagi ilusat, mis loodetavasti
kauaks kõigile meelde jääb.
Libatse Sõstrad
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Kokkuvõte augustikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus
19. augustil 2020. a Pärnu-Jaagupi Rahvamajas.
Enne istungit tutvustas Pärnu-Jaagupi Põhikooli
ja Muusikakooli direktor Katrin Kohjus volikogu
liikmetele muusikakooli tarbeks remonditud ruume.
• Võeti teadmiseks seirearuanne Põhja-Pärnu
maa valla 2020. aasta II kvartali eelarve
täitmise kohta.
• Anti nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks
ja riigihangete läbiviimiseks järgmisteks
tegevusteks:
1. sõiduki liisimine sotsiaalteenuste osutamise
otstarbeks, määrates hankes ühe liisingueseme
hinnaks koos käibemaksuga (ei sisalda liisinguintressi) kuni 20 000 eurot;
2. kerge kütteõli ostmine (Juurikaru Põhikooli,
Kergu Lasteaed-Algkooli ja J. V. Jannseni 2 asuva
haldushoone kütmiseks);
3. pelleti ostmine (Vändra Alevi Sotsiaalmaja,
Vändra Lasteaia Mürakaru maja);
4. tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA KIK
poolt rahastatava projekti "Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine" II etapp);
5. heakorrateenuse ostmine;
6. Pikk tn 17, Vändra alev, lammutustööd;
7. valla avalikult kasutatavate teede remont ja
hooldamine;
8. Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna rekonstrueerimine;
9. Tootsi alevis Tööstuse tänava rekonstrueerimine.
• Anti luba Vändra Kinnisvara OÜle Allikõnnu
külas asuva 10,95 ha suuruse Sõõrike katastriüksuse ja Vaki külas asuva Pärna-Raudtee kinnistu
(koosseisus on 47,1 ha suurune katastriüksus ja
36,80 ha suurune katastriüksus) kinnisasja omandamiseks.
• Anti luba Kadjaste Farmer OÜle Kadjaste külas
asuva Uue-Põllu kinnistu, Vaki külas asuva Tellise kinnistu ja Kobra külas asuva Silla kinnisasja
omandamiseks.
• Võeti vastu otsus „Teemaplaneeringu ja
keskkonnamõjude strateegilise hindamise
menetluse lõpetamine ning Vändra Vallavolikogu 16. aprilli 2013. a otsuse nr 17 kehtetuks
tunnistamine“. Vayu Energia OÜ esitas taotluse
Rahnoja, Vihtra ja Võidula tuuleparkide teemaplaneeringu lõpetamiseks. Uue üldplaneeringu
koostamisel ja keskkonnamõju hindamisel on
tuuleenergia alade asukohad täpsustunud.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee

Videosalvestusi istungitest on võimalik
vaadata valla kodulehelt aadressil:
www.pparnumaa.ee

Alates 1. septembrist
muutuvad Suurejõe ja Kaisma
raamatukogu lahtiolekuajad
Suurejõe haruraamatukogu on avatud 1. septembrist kuni 31. maini esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kell 10.00-13.00 ja 13.30-15.00. Raamatukogu
on suletud neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Juunis, juulis ja augustis on raamatukogu
avatud esmaspäeval ja teisipäeval kell 10.00-15.00,
suletud kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval,
pühapäeval.
Töötajate puhkuse ajal on raamatukogu suletud.
Kaisma haruraamatukogu on avatud esmaspäeval
ja neljapäeval kell 9.00-12.30 ja 13.00-17.30, kolmapäeval kell 9.00-12.30 ja 13.00-18.00 ja reedel kell
9.00-13.00. Raamatukogu on suletud teisipäeval,
laupäeval ja pühapäeva. Suletud töötaja puhkuse
ajaks.
Monika Jõemaa
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor
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Kandidaatide esitamine sotsiaalvaldkonnas
töötavate inimeste tunnustamiseks
Vallavalitsus tuletab meelde, et kuni 30. septembrini saab esitada ettepanekuid inimeste tunnustamiseks, kes oma tegevusega
on kaasa aidanud sotsiaalvaldkonna paremaks toimimiseks.
Sotsiaalvaldkond tervikuna hõlmab kõiki tegevusi, mis aitavad inimestel ühiskonnas paremini toime tulla (turvalisus,
tervis, lastega perede ja üksikisikute heaolu, terviseedendus,
vabatahtlik töö, hooldamine jne).

4) aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale
või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt terviseedendusse
vallas;
5) aasta vabatahtliku aunimetus antakse isikule, meeskonnale
või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal- või tervisevaldkonna edendamisel, laste ja perede
heaolu toetamisel.

KANDIDAATE SAAB ESITADA
JÄRGMISTELE AUNIMETUSTELE:
1) aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse
isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud
eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse vallas;
2) aasta sotsiaaltöö teo aunimetus antakse ettevõtmise või
tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;
3) aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;

ETTEPANEKUID SAAB ESITADA:
1) valla veebilehel oleva e-vormi abil. Selleks peab ettepaneku esitaja sisenema enne vormi täitma asumist veebilehele
ID-kaardi või Mobiil-ID abil (vajuta rohelisel ribal "LOGI
SISSE"), avama vasakul menüüst tunnustamise ning täitma
vormil vajalikud lahtrid ja vajutama nupule ,,Saada“;
2) elektroonselt e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee. Ettepanekus märgitakse esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/
ametikoht, kontaktid), millist tunnustust taotletakse, põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust ja kandidaadi
esitaja andmed.

Eakatele ja erivajadustega inimestele
telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus
Abitaja on konfidentsiaalne, tasuta telefoniliin üksikutele, eakatele
ja erivajadustega inimestele üle Eesti. Viime kokku abivajajad neile
sobiva vabatahtlikuga, kellega regulaarselt suhelda.
Oleme võtnud eesmärgiks eakate ja erivajadustega inimeste elurõõmu, uudishimu ja aktiivse ellusuhtumise säilitamise. Soovime,
et kõik ühiskonnaliikmed tunneksid end olulise ja kaasatuna,
selleks:
• toetame eakaid ja erivajadustega inimesi,
kes tunnevad end üksikuna,
• pakume abivajajatele vajalikku informatsiooni ja head nõu,
• viime kokku ühiste huvidega inimesed,
• korraldame regulaarseid sõbrakõnesid.
Kui tunned ennast üksikuna, vajad ärakuulamist või soovid leida
telefonisõpra, siis liitu Abitaja teenusega. Otsime Sinule sobiva
telefonisõbra, kellega iganädalaselt teile sobival ajal edaspidi
suhelda. Võtame iga registreerijaga isiklikult ühendust.

PAKUME SULLE:
• infot, sõprust ja nõuandeid,
• vaheldust üksiolekule,
• leevendust üksildusele.
LUBAME SULLE:
• hoolikalt valitud, usaldusväärset ja hea
suhtlusoskusega vestluspartnerit,
• konfidentsiaalsust,
• tasuta kõnesid.
Teenusega saab liituda kodulehel www.abitaja.ee, täites seal
ära registreerimislehe. Rohkem infot tel 6500 650.
Kui vajad abi teenusele registreerumisel, siis palu laste, naabri või
sotsiaaltöötaja abi.

Esimesse klassi
astuja toetus

Toetuse saaja

Vahetult enne kooli algust on hea lapsevanematele meelde tuletada, et
Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle
laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning
läheb septembris 2020. a I klassi (valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses). Toetuse taotluse
saab esitada ühe kuu jooksul alates 1. septembrist ja toetus makstakse
välja 1. oktoobriks. Taotluse blankett on kättesaadav valla veebilehel
www.pparnumaa.ee (blanketid). Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel
oma piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile.

Lapse vanem või seaduslik esindaja
• laps õpib Põhja-Pärnumaa valla
üldhariduskoolis või väljaspool
valda hariduslike erivajadustega
lastele mõeldud õppeasutuses

Toetuse
maksmise
tingimused

• lapse rahvastikuregistrijärgne
elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

1. septembrist kuni 30. septembrini

Toetuse määr

100 eurot

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

1. oktoober

Valla haridusasutused 1. septembril 2020
Esmakordselt alustab vallas kooliteed
74 poissi-tüdrukut.
Kokku koolides lapsi 723, mis on 16
õpilase võrra enam kui eelmise aasta
septembrikuus.
Lasteaedades kokku 366 last, mis on
esialgne number ja võib muutuda.
Lasteaialaste arv on tänase seisuga
12 lapse võrra väiksem kui eelmisel
aastal.
Õpetajaid (üldhariduskoolid, lasteaiad ja muusikakoolid) on kokku 190.
Tiia Kallastu
Haridusspetsialist

I klassi

Kokku koolis

Vändra Gümnaasium

32

301 (sh G-45)

Pärnu-Jaagupi Põhikool

26

231

Pärnjõe Kool

5

44

Juurikaru Põhikool

5

58

lasteaias

Aktuse algus
10.00
11.00

14

8.30
10.00

Tootsi Lasteaed-põhikool

3

58

35

10.00

Kergu Lasteaed-algkool

3

24

8

12.00

Vahenurme Lasteaed-algkool

0

7

9+13 Libatses

9.00

Vändra Lasteaed

150

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna

123

Vihtra Lasteaed

14
Kokku

74

723

366
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Rahvamaja kohvik.

9. augustil toimus Pärnu-Jaagupi piirkonnas Kodukohvikute päev. Registreeriti kokku kümme
kohvikut, millest neli kohvikut Pärnu-Jaagupi alevis ja kuus kohvikut erinevates külades.
Sõitsin läbi kõik kümme kohta ja peab
tõdema, et kõik kohad oli väga erinevad
ja isenäolised.
Uduveres olid kaks kodukohvikut
sattunud suisa kõrvuti hoovidesse.
Ühes, Rohekünka kohvikus, sai kookide
maiustamise taustaks kuulata 90ndate
tantsumuusikat, teises, Uduvere seltsi
kohvikus, aga pakuti põnevat tšillisuppi.
Kõige lastesõbralikumaks kohvikuks
nimetati külastajate poolt Soo 14 kohvik. Nii menüü kui ka olustik oli loodud
lastega peredele. Pole ka ime, et lastele
see koht enim meeldis, kui ühe kohviku
korraldaja Liina käe all said kõik soovijad endale uhked näomaalingud.
Kohvik Aia Nurga Naartse külas pakkus kõike head, mida varem on pakutud
Mõisa Köögi menüüs, aga ka uusi vahvaid katsetusi.
Kohvikus Uksekoht Tarva külas
sai terve päev nautida lõõtsamängu ja
maitsta kõige erilisemat sööki – vähki.
Selle kohviku meeskonda pildile püüdes
oli näha väsinud ja tööd täis nägusid, aga
kui pildistama asusin, oli väsimus kõigi
näost pühitud ja pilgud täitusid energia
ja tegutsemisrõõmuga.
Tarva külas oli ka teine kohvik
avatud, varasemast juba tuntud Kõlli
küüni kohvik. Terve päeva vältel esines
Marta Lotta Kukk, kelle tõeline kirg on
jazzmuusika. Perenaine Annika pakkus
Staap.

maitsvaid hõrgutisi, mida tuli päeva
jooksul üha juurde küpsetada.
Pika Kõrtsi kodukohvikus oli väga
pikk koogilett, millelt võis tõelisi üllatusi leida. Näiteks üks vahva üllatus oli
soolane Napoleoni kook.
Eriti menukaks osutus kohvik Staap
Pärnu-Jaagupi alevis. Järjekord oli pidevalt pikk, meeskond oli pidevas sagimises, et ükski külastaja millestki puudust
ei peaks tundma ja kõik tellimused täidetud saaks. Kui mõned kohvikud ka peale
kella nelja veel müügiga tegelesid, siis
Staap pidi oma müügi lõpetama, kuna
polnud enam mitte kui midagi müüa!
Kohviku meeskonnalt uurides, kuidas
nad ise olukorda hindasid, siis vastuseks
sain, et sellise menuga nad arvestanud
polnud! Aga järgmisel aastal lubati
midagi uut ja põnevat menüüsse lisada
ja külalistele rohkem istekohti pakkuda.
Rahvamaja kohviku külastajad nautisid võimalust juua kohvi ja süüa kooki
puude varjus ja nautida alevi suhteliselt
rahulikku olemist.
Kui viimase kohana Koogisõprade
kohvikusse Aasa külla jõudsin, oli perenaine just kööki jooksnud, et uued koogid ahju panna, ja tuli toast ahjusooja
šokolaadibrownie koogiga, mis maitses
lausa imelisena. Kuna pererahval on suur
hoov, siis lapsed said hüpata batuudil,
liugu lasta liumäel ja kiigel kiikuda. Kes

soovis, sai jõe ääres ilusat vaadet nautida
ja omi mõtteid mõlgutada.
Vahva üllatuse tegi Pärnu-Jaagupi
Rahvamaja pasunakoor, kes alevis
enamustes kohvikutes mängimas käis.
Mehed oli autokäru pinkidega varustanud, et ei peaks esinemiskohtades
istumise pärast muret tundma ja saaks
kohe esinema asuda. Mehi ja üht kena
naisterahvast ohjas Priit Aimla. Tegemist oli tõelise üllatusega nii kohvikute
pidajatele, kelle õue külastati, kui ka
kohvikute külalistele.
Selliselt oli kodukohvikute päev
esimest korda ja võin julgelt öelda, et
see õnnestus meil väga hästi! Kõigi
kohvikutega oli vahva koostöö ja kõik
said oma kohvikutega VÄGA HÄSTI
hakkama!
Innustan teid kõiki, kes te sel aastal
osa võtsite, kui ka neid, kes sel aastal veel
ei julgenud, järgmisel aastal osalema!
Esialgne plaan on järgmisel aastal
teha see tore päev 7. augustil (laupäeval) ja peale kohvikutepäeva saab õhtul
rahvamajas olema kõigile vahva pidu!
Et jagada pärast muljeid ja lasta end
lõdvaks!
Seega, suured tänud kõigile, kes sel
aastal osa võtsid! Teiega oli vahva!
Gerda Mölder
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
juhataja-kultuurijuht
Pasunakoor.
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KAAREL KUUSK:

Olen pikka aega teadnud,
et minust saab muusik
Kes Sa oled? Kirjelda ennast!
Kaarel Kuusk – kõige lihtsamalt öeldes olen
muusik, kuid minu kogemused muusikamaailmas on ühteaegu väga erinevad ning samas
üksteist täiendavad. Pärimusmuusikast elektroonikani, instrumentalistist heliloojani, teatri
ja televisiooni muusikalistest kujundamistest
näitlejani laval, soolomuusikast orkestriseadeteni, õppejõust produtsendini – see kõik
kujundab minu kirevat igapäeva.
Kuidas muusika Sinu ellu trügis? Miks muusikakool ja miks just need pillid?
Olen kuulnud neid jutte ühest mängutrompetist, mis oli titepõlves mul lahutamatuks
osaks. Oli valida kas kärutatav laps röögib
või puhub pasunat. 3-aastaselt sai esmakordselt ja avalikult lauluprääks lahti tehtud laste
lauluvõistlusel (Vändra kultuurimaja 1990).
Sealsamas kultuurimajas sai järgnevatel aastatel
istutud tunde ja sobratud ema viiulikohvris,
samal ajal kui toimusid mingisugused iseäralikud ansambliproovid, millest ma midagi aru ei
saanud. Teadsin vaid, et Eike Schiffer on seal
ansamblis tähtis tegelane.
Ise arvan, et muusikakool sai alguse kodus
olevast klaverist ja sellest, et kassettmakk pidevalt mängis ja vanemad sundisid. See viimane
pole tegelikult päris tõsi.
Mis aastal alustasid ja millal lõpetasid
Vändra muusikakooli?
Alustatud sai 94/95, samal ajal sai mindud tavakoolis 1. klassi. Lõpetamine 2002.
Mis Sinust sai peale Vändra muusikakooli
lõpetamist?
Kuna ametlikult saabus muusikakooli lõpetamine päris varajases eas – samal ajal tavakoolis
kõigest 7. klass, siis sai ka pärast muusikakooli
lõpetamist seal uksi kulutatud veel mitu aastat.
Kuniks läbi sai Vändra Gümnaasiumi aeg ja
kodukoht jäi kaugele metsade taha.
Vahepeal sai aega sisustatud veel Hirvo
Surva üle-eestilises poistekooris; Rein Vendla
puhkpilliorkestrites; bigbänd, uued tutvused, bändid jm käimised Pärnus, Tallinnas.
Kindlasti ei saa mainimata jätta ka Vändra
kohalikku bänditegevust, koosseisus: Martin
Tõkke (kitarr), Erkki Seppenen (laul), Priit
Maanus (trummid), Meelis Mardiste (bass),
Erik Tammesson (saksofon), kooslusel nimeks
“Apollo 13”
Ning Üllar ja Kait Kallau eestvedamisel
algatatud koosseis, kus lavalaudu jagasid laulja
rollis Kaidi Feldmann ja Kadri Nuut ning pilliridades eelpool mainitud nimed erinevas
sortimendis.
2007. aastal läksin õppima jazzklaverit
Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli, edasi Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse. Seejärel jätkus TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia ja Balti Filmi- ja Meediakooli Muusika- ja filmikunsti helitehnoloogia
magistriõpe. Viimased kaks aastat olen olnud
Tartu Heino Elleri muusikakooli helistuudio
juhataja ning õppejõud nii Elleris kui ka Viljandi kultuuriakadeemias. Selle kõige juurde
kuuluvad ka kõik minu kui vabakutselise muusiku tegemised, mida on olnud juba enam kui
kümme aastat.
Kuidas muusikakool on mõjutanud Sinu
elus valikuid?
Muusikakool on minu valikuid elus mõjutanud väga otseselt. Ma ei tea, kes ma oleks või
mida ma teeks, kui ma ei oleks sattunud õppima
muusikat. Kõik minu elu seiklused on saanud
alguse sellest, et olen läbinud muusikakooli –
see on andnud mulle kätte suuna, mida mööda
on olnud põnev, väljakutsuv ja kahtlemata lõbus
edasi minna.

Miks muusika õppimine on üldse vajalik?
Muusika õppimine treenib kindlasti mälu
– mitte et see mulle kuidagi mõjunud oleks,
aga mine tea, võib-olla muidu oleks veel kehvem. Aga jaa, pähe peab ju jätma igasuguseid kombinatsioone nootidest, rütmidest.
Teinekord ka väga mitmete lehekülgede
pikkuseid muusikapalu ja laulusõnu. Samuti
lugesin kuskilt, et muusikat õppinud inimesed
on väga empaatilised. Tundub, et see võib isegi
tõde olla.
Anna mõni nõuanne tänastele õpetajatele?
Ole oma nõudmistes konkreetne ja järjepidev, kuid mitte jäik – õpilastel on teinekord
väga head ideed.
Anna mõni nõuanne tänastele õpilastele?
#1 Ära lükka asju homse varna…
#2 Mitte jahtida kuulsust, niisama on ka
tore.
Kuidas esinemisnärviga hakkama saada?
Ega ei saagi. Või siiski… See on niivõrd
individuaalne asi. Igaühel omad nipid, mis
aitavad.
Mõnel on see lihtsalt pseudoprobleem, teisel möödapääsmatu, paratamatu.
Kõige parem toimeaine on see, kui
samal päeval on seljataga juba üks esinemine. Pärast seda on vähemalt järgmine
esinemine kindlasti palju pingevabam.
Eksperiment – minna esinemispäeva
hommikul enne esinemist kuhugi avalikku
rahvarohkesse kohta ja lõõritada seal tänavamuusikuna vähemalt 30 min.
Mille üle rõõmustad?
Saigi tehtud! Edasi, järgmine.
Mille üle kurvastad?
Kui mõttetud asjad pannakse suure kella külge
ja olulised asjad on võõras mure.
Sinu suurim saavutus, mida pead ise kõige
olulisemaks enda muusikukarjääris?
Sounditoorium. See oli ühe Viljandi kultuuriakadeemia helitehnoloogia tudengi projekt, kus
ta soovis edastada tunniajase kontserdi ühest
saalist teise. Ehk teisisõnu muusikud olid ühes
majas ja publik jälgis kogu tegevust teises majas
ekraanilt. Selle tarvis oli tal aga muusikat vaja
ning ta pöördus minu poole. Nii saigi kokku
kutsutud 55-liikmeline ebastandardne orkester
(viiulitest süntesaatoriteni), millele sai kirjutatud ühe tunni jagu muusikat. Kontserdist ning
selle tegemisest valmis ka saade, mida kandis
üle ETV2.
Sinu senine suurim muusikaelamus?
Kui eeldada, et enamusel juhtudel võiks vastuseks olla mõni suursugune kontsertelamus
või tagajalgadel reageering mõnele Youtube´is,
Spotify´s kuuldule, siis ma ise olen päris kindel,
et need paar-kolm heurekat on toimunud suletud uste taga – prooviruumis või koduseinte
vahel.
Eraldi võib ära märkida ka ühe kontserdi,
kuhu sattusin täitsa juhuslikult. Steve Hackett
(Genesis kitarrist) Genesis Revisited kontsert 2018. a. UK-s, Theatre Royal & Royal
Concert Hall. See oli üks esimesi kontserte
tema uuel tuuril (Eestit külastas u pool aastat hiljem). Erakordne oli see sellepoolest, et
kohale tundus olevat end vedanud kogu briti
vanade rokipeerude ja muusikute koorekiht.
Õhkkond meenutas midagi sellist, mida oli
varem nähtud vaid lapsena 90ndatel MTV
kanalil või praegusel ajal Youtube´ist UK
70/80ndate The Queen või Genesis live´i ja
melu videosid vaadates. Kohapeal vist tundsin
teiste seas ära ka Sex Pistols´i laulja Johnny
Rotten ( John Lydon).

KÄBI KUKUB
MUUSIK JA ÕPPEJÕUD
KAAREL KUUSK
Seekord üritan pisut tutvustada meest, keda ma
tean juba mõnda aega, aga kahjuks isiklikult ei
tunne. Loodetavasti saan veel tundma, sest lugedes vastuseid on tegemist ääretult huvitava ja mitmekülgse ning andeka noore mehega. Olen teleri
kaudu saanud osa tema poolt nimetatud suurest
hetkest nimega Sounditoorium. Mäletan ka, et
selle ümber oli muusikakooli õpetajate hulgas
suur elevus. Nüüd, kui loen neid nimesid, kes on
Kaarlile muusikamaailmas olulised ja kellega ta
koos toimetab, siis valdab mind kerge aukartus,
aga ka uhkus ja imetlus tema ees! Näete! Taaskord
on üks särav teekond saanud alguse Vändrast!
Rõõmustagem selle üle koos ja head lugemist!
Kalev Saar

Nimeta enda muusikalise tegevusega seotud
kollektiivid!
vonKuusk, Etnosfäär, Pille-Riin Karro &
WetCats, Impromachine 4000; Kali Briis bänd,
Argo Vals bänd, Rasmus Rändvee, Adeele Sepp,
vonKuusk One-Man-Army, Double Trouble.
Koostöö mitmete Eesti projektiteatrite ja riigiteatritega.
Nimeta Sinu jaoks olulisemad paigad, kontserdid, projektid!
Suured teatrisaalid päev enne esikat, loodus*,
Balti tuur ja seiklused vonKuusega, Etnosfääriga Kasahstanis mägedes, Sounditoorium,
lavastus “MORAAL” lendavad kapsad ja vesi.
“Planeet Harmoonia” - see tunne, kui nooti
polegi vaja ja teed, mis tahad (Helen Rekkor,
Kristjan Järvi, Tallinna Filharmoonia, Kristjan
Randalu, Mick Pedaja, Sander Mölder jt.).
Soovita! Keda võiksime peale Sinu enda veel
kuulata?
Minna ja kuulata loodushääli. Või avastada vaikust. Või kui tehislik müra häirib, siis klapid
pähe ja kuulata, mida süda lustib (Arvo Pärdist
Power Hit Radio´ni).
Mida tahaksid kindlasti veel elus kogeda?
Muru niitmist maja katusel Šotimaal Skye saarel. Ning teeks veelkord ka teise katse – BBC
(British Broadcasting Corporation) uue uudistekõlli võiks ju ära teha.
Mida kahetsed?
Kahetsen et mul on haugimälu.
Taukari näide: käisin Taukari bändis
kehaks. Õppisin kõik lood lühikese ajaga
pähe, heliproovis oli kõik peast pühitud. Null.
Lõppkokkuvõttes siiski laabus kõik hästi, sest
terve esinemiseelse aja veetsin poolpaaniliselt
lugusid harjutades ja meelde tuletades.
Kes Sa oleksid, kui poleks see kes oled?
Seda on raske ette kujutada, kuna olen ikka
väga pikka aega teadnud, et minust saab muusik. Siiski! Kord oleksin peaaegu näitlemise
erialale astunud.

Kui võidaksid lotoga ja rahamured igavesti
kaoksid, mis siis Sinuga juhtuma hakkaks?
Panustaks mõnesse maailma päästmise operatsiooni. Päris kindlasti ei jätaks ma muusikategemist, kuid teeksin endale muusikaga tegelemise
mugavamaks. Omaksin oma helistuudiot, oma
bändiruumi...
Kus oled praegustes unistustes kümne aasta
pärast?
Kui juba unistada võib, siis ehk kuskil mägede
vahel oma helistuudios. Stuudio katuseks on
muruvaip, mida aeg-ajalt niitma peab – annab
põhjust end liigutada.
Kui saaksid valida ühe muusiku või kollektiivi Eestist ja ühe välismaise artisti või kollektiivi kellega koostööd teha, siis kes need
oleksid?
Kristjan Järvi. John Travolta (sarnasus ennekõike).
Millist muusikat kuulad ja kellele kaasa elad
muusikamaailmas?
Kui just midagi sihipäraselt ei kuula, siis tihti
avastan end balkani muusika lainepikkusel. Traditsiooniline, mis segatud tänapäevaste tantsurütmide ja elektroonikaga. Näiteks Balkan
Beat Box Bulgarian Chicks. + Kui juba kord
käidud Heilung kontserdil, siis midagi muud
iseäralikku selletaolist ei leidu, millele saaks
kaasa elada.
Mida tarbid päevauudistest?
Üldjoontes tavapärane ja rahulik – Postimees,
Delfi, ERR. Lisaks paar kõlakat tehnikamaailmast ja mõned arvustused, mis kõnetavad.
Millega hetkel tegeled ja mis tegevus lähitulevikus plaanis?
Hetkel vaatan, et kohe tuleb üle pika aja taaskord
üks korralik pulmatrall, kus saab kõvasti ühe
tantsubändiga 90ndate eesti- ja välismaist muusikat tulistada. Repertuaaris leidub sellist sortimenti nagu Anaconda “Ei soovi, et lahkuksid”, 2
Quick Start “Neiu mustas kleidis,” Outkast “Hey
Ya, ” Aqua “Barbie girl”, Paradiso “Bailando” jne.
Kes tahab unustada neid pööraseid 90ndaid, kes
pigem meenutada, palun väga – võta või jäta.
Kontrastiks 90ndatele käib intensiivne
uudisloomingu komponeerimine koorikoosseisudele ning orkestrile (nt Eesti Kooriühing).
Augusti viimastel päevadel saab veel suve
pikenduseks paaril Eesti festivalil kontserti
anda (nt Etnosfäär, Koplifest, Tallinn). Pärast
seda käib töö ja vile täies hoos, töötades Elleri
muusikakoolis ja Viljandi kultuuriakadeemias.
Lisaks sellele algab prooviperiood Peeter Volkonski lavastusega “Carmen” ning Ugala teatri
lavastus “MORAAL” käivitab juba viiendat
hooaega.
Kalev Saar
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Noortepäevast võiks
kujuneda traditsioon
Vändra 505 raames toimus noortepäev,
mille peamine eesmärk oli pakkuda ekstreemspordihuvilistele noortele võistlusmomenti, selgitamaks välja parimad
tõukeratturid. Selleks, et parim noor välja
selgitada, oli võistlust läbi viima kutsutud oma ala asjatundjad. Kohtunikena
andsid punkte Sander Stimmer, Ain
Männik ja Andreas Miil. Omamoodi
elamuse pakkuski Andreas asjatundlike
kommentaaridega, et anda pealtvaatajatele ülevaade, mida võistleja tegi, millise
triki sooritas ning kui hästi see tal välja
kukkus. Peale tihedat rebimist selgusidki
võitjad. Kuni 12-aastaste seas võitis ülekaaluka esimese koha Aron Juhandi,
teise koha sai võistluste ainus tüdruk
Liisbet Käärson ja kolmandale kohale
sõitis end Kevin Viira. Vanemas vanuserühmas võitis efektseid trikke sooritanud Kalev Kalmu, teise koha sai Kaimo
Sturm ning kolmanda Dario Kivilo.
Eriauhinna sai ka võistluste kõige noorem
osaleja Raiten Tiismaa. Kokku osales 19
võistlejat. Kogu võistluse administratiivse
poole eest hoolitsesid Teele Mustallikas
ja Valev Koitla.
Proovida sai ka Kangoo Jump´i treeningut. Treener Kertu Kaljuri sõnul oli

huvilisi väga palju, keda oleks jagunud
veel ka peale näidistreeningute lõppu.
Kõikidele huvilistele on aga hea uudis.
Alates sellest sügisest algavad treeningud
Pärnu-Jaagupis ja Vändras, huviliste olemasolul ka Tootsis. Trenni on oodatud
noored alates 14. eluaastast. Täpsem info
avaldatakse Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse Facebooki lehel.
Veel sai tutvust teha slacklinega ja oma
osavust proovile panna vibulaskmises.
Madis Koidu ja Ethel Rozentovi sõnul,
kes olid tegevuste läbiviijateks, käis ka
nende juures palju huvilisi. Parimad noored said osavuse eest auhinnad.
Meeleoluka vahepala pakkus JJ-Street
Vändra tantsurühm Kerli Kiileri juhendamisel ja suvenoortekeskuse tegevusi
tutvustas Vändra noortekeskuse noorsootöötaja Alliki Luuasep.
Omamoodi elamust pakkus põgenemistuba. Pärnu-Jaagupi noored koosseisus Anita-Ly Laan, Käthriin Aasa,
Anete Hirvel ja Steven Kaljur, kes on
tõelised põgenemistubade asjatundjad,
olid kultuurimaja lava alla sisse seadnud
ekstreemse ruumi. Tundmatusse sisenenud seltskonna ülesanne oli võimalikult kiiresti koos tiimiga toast lahkuda,

lahendades selleks mitmeid nutikust ja
osavust nõudvaid ülesandeid.
Õhtu lõpetas meeleolukas kontsert
pargis, kus esines Vändra Muusikakooli
noortebänd, alati nooruslik Ergo Metsla
blues bänd ning VALEVXLL. DJ Sahh
Matt pakkus nõtkeid rütme kuni peo
lõpuni.
Hilisemal vestlusel noortega selgus,
et sellisest ettevõtmisest võiks saada
iga-aastane traditsioon. Arvestades
seda, et 12. augustil on rahvusvaheline
noortepäev, siis on mõte igati hea ja teostamist väärt. Noortepäeva tähistatakse
alates 1999. aastast Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni (ÜRO) algatusel. Rahvusvahelise noortepäeva keskmeks on
noorte vajaduste mõistmine, noori toetavate poliitikate jõustamine ning noorte
otsustusprotsessidesse kaasamise julgustamine. Peamine eesmärk on tutvustada
noortele noorsootöö väärtusi ja võimalusi ning äratada avalikkuse huvi noorte
ja noorsootöö vastu.
Noortepäeva korraldusmeeskond
tänab kõiki, kes ühel või teisel moel
kaasa lõid!
Margit Kadak
spordi- ja noorsootööspetsialist

Vändra 505. aastapäeval
Pidupäeval vaatame tagasi oma
ajaloole ja käekäigule siin Vändra
mail. Võib uhkusega öelda, et meie
suurkujud on kenasti kajastatud ja
nemad on oma raamatutes talletanud meie kandi ajalugu väga hästi.
Sellest on juba kirjutatud palju.
Meenutame ka meie ajaloo talletamist üle 50 aasta tagasi (nõukaajal). Esmalt meenub Vändra
rajooni ajaleht „Sotsialismi Võit” ja
selle lisaväljaanne „Vändra Radadel”, mis lugejate küsimustele vastavalt uuris ja kajastas kodukandi ajalugu. Sellega tegeles ajalehe juures
Vambola Lillemäe. Tõeliseks koduloouurijaks ja kirjapanijaks kujunes
Võidulas sündinud ja Vändra keskkooli IV lennu lõpetanud Orest
Niinemäe. Tema sulest on ilmunud
raamatud „Vändra 1966”, „Vändra
1972”, „Vändra 1986” (kaasautor
Janno Holsting). Kahe esimese O.
Niinemäe raamatu fotode autor on
Julius Mager.
See ongi minu kirjutise põhjus.
Minu kätte toodi juulikuu lõpul

kaks suurt mapitäit kvaliteetseid
fotosid, mis leiti Mürakaru lasteaiast. Asusin kohe asja uurima, sest
huvi ajaloo vastu on mul suur. Osa
pilte tundsin kohe ära, sest olin neid
juba näinud Orest Niinemäe raamatutes. Osade fotode tagaküljele oli
kirjutatud nimi ja Viljandi aadress.
Seda, et O. Niinemäe elas Viljandis
aadressil Valuoja 17, teadsin juba
enne, sest minu tädi ja tema tütred
elasid kõrvuti. Nüüd jälle foto tagaküljelt sama aadressi lugedes nägin,
kui väike on maailm ja et Julius
Mager oli olnud omakorda nende
naaber. O. Niinemäe ja J. Mager olid
head tuttavad ning tegid koostööd.
Internetist uurides sain teada,
et Ju l ius Mager on sü nd i nud
12.10.1901 Peterburi kubermangus, lõpetanud Paide reaalgümnaasiumi, TÜ filosoofiateaduskonna,
Kõrgema kunstikooli Pallas. Ta
on võidelnud Vabadussõjas, olnud
kunstiõpetaja Viljandi II Keskkoolis, juhendanud kunstiringi I Keskkoolis, olnud harrastusfotograaf,

pildialbumi „Viljandi” üks autoreid.
Raamatu „Matkad Pärnu jõgikonnas” autor on Jaan Riisalo, fotode
autor Julius Mager. Ta on osalenud
paljudel fotonäitustel. Tema looduspilte on avaldatud ajakirjades „Eesti
Loodus” ning „Pilt ja Sõna”. Fotode
tagaküljel on kirjas, et ta tol ajal
kasutas fotoaparaati „Moskva 4”.
Julius Mager suri Vändras
08.08.1997 ja on maetud Viljandi
kalmistule. Meil tekkis huvi, kuidas
oli ta Vändraga seotud. Helistades
kunagisele Mürakaru töötajale,
saime infot, et lasteaia endisele
juhatajale Linda Reinsalule oli
Julius Mager onu ja elas oma viimased eluaastad Vändras.
Pidupäeval meenutame veel
teisigi oma tublisid koduloo-uurijaid. Peale Orest Niinemäe, Janno
Holstingu ja Vambola Lillemäe on
tänuväärset tööd teinud ka Mari
Raidmets ja Hiie Piirsalu. Tänu
neile kõigile!
Rein Aas
suvi 2020
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Septembris sammud
kooli poole
Õigepea hakkavad koolilapsed taas sammuma koolimaja
suunas, mõtestada tuleb ennast õpingutele ning välja
tulla mõnusast suvepuhkusest, kuid kõige olulisem on
tähelepanu pöörata liiklemisele. Seda kõik ikka selleks,
et jõuaksime kooli ja koolist koju tervena.
Laps hakkab lapsevanema asemel liiklema üksi või
sõpradega, läbides iseseisvalt pikemaid vahemaid. Liikluses
terveks jäämise ja turvalise koolitee üheks eelduseks on
kodune ettevalmistus ehk koos lapsega ohtlike kohtade
läbiarutamine ja koolitee läbikäimine. Kooliteed planeerides tuleb varuda aega ja arvestada, et kõige lühem tee ei
ole alati kõige turvalisem tee. Laps õpib kõige paremini
läbi tegevuste ning siinkohal kehtib ütlus „mida rohkem,
seda uhkem“. Kindlasti ei kuulu liiklusesse nutitelefonid
ja kõrvaklapid, mis tähelepanu hajutavad.
Liiklusreeglid ei ole lihtsalt miski, mis paberil kirjas
vaid eesmärgiga tagada meie kõigi turvalisus. Laps õpib
ennekõike nähtust ja on tihti peegelpilt lapsele lähedaste
inimeste liikluskäitumisest. Kui oleme ise alati ja igal pool
eeskujulikud liiklejad, kujunevad samadele väärtustele
toetuvalt välja ka lapse liikluskäitumise alustalad.
Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja!
Samuti kooliaasta algul võib näha üle Eesti politseinikke ja vabatahtlikke koolide ümbruses ning ristmikel
eesmärgiga muuta esimesed koolipäevad veelgi turvalisemaks. Ilusat kooliaastat kõigile!
Natalija Karelina
Põhja-Pärnumaa noorsoopolitseinik
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Arutelule kogunes kaasa elama ja
kõnelema nii vändralasi kui vallajuhte.
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Arutelu Vändra teemadel: vestluse juht Kalev Saar,
Kaupo Tiitus, Marek Helm, Ralf-Henry Kaas ja Paula Perner.

Vändra juubelipidustuste

Marie Kristiin Kivisäk ja Maurus pakkusid
paljudele lastele toredaid hetki.

Tuuletupiku Kohviku tublid tegijad koos pillimehe Toomas Tauliga.

Kohvikutepäeva peotelk Piret ja Harald Valgu koduaias (Pikk tn 23).

Vändra 505. aastapäeva tähistamise kolm järjestikust
päeva olid tihedalt täis pikitud erinevaid üritusi-ettevõtmisi kuni hiliste õhtutundide või varahommikuni.
Kõik viimseni hästi läbi mõeldud ja korraldatud. Pärast
eriolukorrast tingitud piiratud kooskäimiste võimalusi
oli alev nagu üle öö ärganud uuele elule – peredega koju
käima tulnud lapsed ja lapselapsed, palju rahvast tänavatel, üritustel. Kõigele krooniks igal päeval ainult päike ja
südasuvine soojus.
Vallavanem Jane Mets ütles tervitussõnu ja rääkis
Vändra ajaloost laupäeva keskpäeval alevi pargis, kuhu
oli kogunenud palju lapsi ja noori. Külla tulid Lotte ja
dr Ave väikese etendusega. Kultuurimajas võis imetleda
Markus Mangussoni fotonäitust ,,Seiklus on minu teraapia“, jälgida võrk- ja korvpallivõistlusi, lapsed said osaleda
kriidiga joonistamise töötoas, mängida koos Pereerroriga
või möllata suurel batuudil. Arvukalt huvilisi meelitas
kohale mitmesse pikka rivvi mahutatud vanade autode
näitus, kus võis nt näha ka kunagist Vändra kiirabiautot, mis andis võrdluses hea tunde, et oleme tõesti uues
sajandis.

Toomsalude pere lastekohvik: Käti Konno, Moonika
Sillandi, Heidi Paukson, Mia Sillandi ja Lenna Toomsalu.

Ei juhtu just iga päev, et 5 euro eest võib kuulata ja
tantsida ansambli Justament ja Traffik saatel. Korraldajate
andmetel oli pargis üle 2000 külastaja, s.o sama palju kui
Vändras tänavuse 1. jaanuari seisuga elanikke.
Aiakohvikute päeval oli tänavu 12 kohvikut, neist enamus uued tulijad. Eksklusiivset gurmee-elamust ,,Itaalia
veinid ja maailma maitsed“ pakkusid oma kaunilt kujundatud koduaias Piret ja Harald Valk. Peotelgis kostitasid
külastajaid 5-käigulise õhtusöögiga restorani Harmoonia
peakokad Taavi Tali ja Kristin Vippul ning sommeljee
Kristel Nõmmik. Võimalus sellisest toiduelamusest osa
saada oli nii populaarne, et müüdi välja juba mitu nädalat
enne toimumise päeva.
Vana tn 15 võis kuulata Merike Paberitsi soolokontserti ,,Ühe torupilli lugu“. Kava oli loodud ja pühendatud
väge täis pillile, eesti torupillile, mille taassünnist möödub
tänavu suvel 50 aastat.
Kirikumõisas Pargi 2 kultuuriklubi kohvikus võis
lisaks suupistete maitsmisele kuulata Hanna Miina
Kivisäki laule ja musitseerimist, imetleda laudadele ja
puuokstele sätitud pere vanavanaema Ella Nummerti

Kirikukohvik.
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Ansambel Justament tõi rahva üle pika aja tantsuplatsile.

päevad olid imelised
heegeldatud pitse. Samas andis Marie Kristiin
Kivisäk hobusel Maurus lastele võimaluse teha
oma esimene ratsasõit või lihtsalt hobusele pai.
Karuoja talu õuekohvikus tervitas sõbraliku võõrustajana külastajaid tänavu 1. klassi
minev Brianna. Võis imetleda pere koduaeda,
osaleda loteriis, proovida vanaautodega sõitu,
maitsta perenaiste küpsetatud suupisteid.
Pikk tn 29, Toomsalude pere koduaias
oli avatud kolm kohvikut: kodukohvik tee,
suupistete ja kookidega, lastekohvik jäätise
ja jäätisekokteilidega ning grillimine e ,,Meestehoid“. Rain Pors laulis ja mängis kitarri nii
lastele kui täiskasvanutele.
Hundinuia kohvikus – Lohu 8 – kasutasid paljud võimalust lisaks kõhukinnitamisele
kiigata kõrval asuvasse perekond Eesmäede
kaunisse koduaeda.
Tuuletupiku kohvikus Turu 20a maja
taga oli lastele üles pandud batuut, tehti näitemängu ja korraldati mänge. Toiduelamusi

täiendas Toomas Taul oma laulude ja kitarrimänguga.
Kõike ei mahu kirjeldama, kuid kõik, kes
nägid vaeva ja osalesid kodukohvikute päeval,
olid toredad ja omanäolised.
Vahepeal võis kõndida veel alevis ajalooretkel, kuulates Monika Jõemaa asjatundlikke
ja huvitavaid selgitusi. Päeva lõpetas taas suure
rahvahulga parki meelitanud ansambel Curly
Strings.
,,Nii palju lapsi! Vändra on siiski oluline
ka mujal oma elu ja karjääri paika sättinud,
aga siit pärit inimestele. Nad tulid, et näidata
seda ilusat alevit ka oma perele, lastele,“ rääkis
vaimustunult õpetaja Anne, kes kohtus neil
päevil paljude oma endiste õpilastega.
Aitäh juubelipidustuste peakorraldajatele
Margit Kadakule ja Martin Sempelsonile, aitäh
kõikidele abilistele ja tegijatele nende toredate
päevade eest.
Õie Kuusk

Karuoja talu õuekohvik: Olivia, Kätlin, Malle, Teele, Brianna ja Birgit.

Koeratüdruk Lottet kogunes vaatama palju lapsi.

Mihkel Eesmäe pakkus Hundinuia kohvikus
omavalmistatud koduveine.

Pikk tn 29 grillinurk – Meestehoid.

Diana Edur ja Sandra Väliste
kultuuriklubi kohvikus.

Vanaemade kohvik: Riina Kuusk, Ella Lind ja Aime Viira.
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Uduvere Seltsi
suvised tegemised

AUGUST 2020

IN MEMORIAM

Erika Lilleorg

LASTELAAGER
Laager toimus juunis ja kestis kaks nädalat. Korrastasime
parki, bussijaama, surnuaeda ja
turuplatsi. Käisime abiks ka kooli
pargis. Läbitud said õppepäevad
esmaabis, ohutuse teemal veekogu ääres ja tuleohutus lõkke
tegemisel. Käisime lastega ka
Valgerannas malevlaste kokkutulekul. Seal osalesime põnevatel
võistlustel, võtsime mõõtu omatehtud lauluga ja isetegevuses.
Laagri lõppedes oli preemiareis
Vembu-Tembumaale.

JAANITULI
Uduveres toimus jaanituli kõiki
reegleid järgides, seekord küll
ilma suurema reklaamita, mõeldes rohkem kohalikule rahvale.
Läbi sai viidud traditsioonilised
mängud lastele ja rammumehe
võistlused. Muusikalist meelelahutust pakkusid Kalev ja Ants.

KODUKRAAMI LAAT
Laada toimumise päev oli 4. juuli
ja koht Uduvere park. Tore päikeseline laadapäev rohkete kauplejate ja osalejatega. Lastele oli
kohal meelelahutuseks batuut.
Kultuurilist programmi juhatas
Jaan Kirss, osalesid pillimehed
Pärnust, Arest ja koduvallast.
Tantsijad olid meie pikaajalised
sõbrad Kaisma Rõõmsameelsed.
Laadal pakuti juba traditsiooniks
saanud laadaputru, mis pälvis
palju kiidusõnu. Laagri, jaanitule
ja kodukraami laada toimumist
toetasid Põhja-Pärnumaa vald ja
Kohaliku Omaalgatuse Programm
(KOP).

KOHVIKUTE PÄEV
Pärnu-Jaagupi kogukonna kohvikute päevale oli registreeritud kümme kohvikut. Kaks neist
olid Uduveres naaberhoovides
(Rohekünka ja Uduvere Seltsi
kohvik). Külalistele pakuti nii
soolast pirukat kui magusaid
kooke. Kohviku külastajaid oli
tõeliselt palju. Külastajatel oli
tore omavahel suhelda ja ilusat ilma nautida. Külas käis ka
pasunakoor, kes tähistas hiljuti
oma suurt juubelit. Täname kõiki
külastajaid ja suured tänud kõigile seltsi liikmetele, kes aitasid
pargis ja kohvikus toimetada, et
kõik sündmused kenasti sujuksid – Ain, Lauri, Kristjan, Ainar,
Kati, Janis, Arvi, Aive, Mart, Siiri,
Ave, Aira, Merike.

Arteemi Seeman

17.07.1934–17.07.2020
Meie hulgast on lahkunud hea kaasteeline
Arteemi Seeman. Arteemi alustas õpinguid
Laupa kooli 5. klassis. Kooli lõpetamisel astus
Paide Kooperatiivtehnikumi ja lõpetas nimetatud kooli 1954. aastal. Esimeseks töökohaks oli
Vändra Tarbijate Kooperatiiv. 1968. aastal asus
tööle Vändra EPT-sse, kus töötas kuni pensionile
jäämiseni plaaniosakonna juhatajana. Arteemi
osales Vändra Tarbijate Ühistu tegevuses pikki
aastaid, olles nõukogu esimees kuni aastani 2020.
Ta oli väga aktiivne oma tegevustes, väga töökas,
aus ja positiivse ellusuhtumisega. Vabal ajal osales
rahvatantsurühmas, aiandusklubis ja oli aktiivne
pensionäride klubi liige. Arteemi Seemanni panus
Vändra TÜ-s on märkimisväärne. Tema oskused
ja kogemused andsid suure panuse Vändra TÜ
arengus ja ta oli eeskujuks paljudele.
Vändra Tarbijate Ühistu

Tähelepanu
Petserimaa sõpradele!
Eriolukorra tõttu toimub tänavune Seto Kuningriigi päev tavapärasest kuu hiljem, laupäeval, 5. septembril algusega kell 12
Petserimaal Piusa jõe kaldal Kolossova külas.
Tartust sündmuspaika jõudmiseks on vaja sõita Ahja,
Mooste ja Räpina kaudu Värskasse. Sealt tuleb Värska talumuuseumist möödudes läbida enne Sesniki küla mõnisada
meetrit ajutise kontrolljoonega piiratud nn Saatse saabas ja
enne Piusa jõge tuleb keerata paremale Korela külla, mille
järel ongi kuningriigi toimumispaik – Kolossova.
Petserimaa Suveülikool on sel aastal kuningriigi päeval
esindatud oma müügitelgiga. Eesti Vabariigi territoriaalsele
terviklikkusele ja meie skaudiliikumise rajajale, Vabadussõjas
Petseri lähistel 2. aprillil 1919 langenud Anton Õunapuule
mõeldes pakume päikese, tuule ja vihma eest oma telgis varju
igale kaugelt tulnud Petserimaa sõbrale. Olete oodatud, kui
tunnete end tervena!
Osvald Sasko ja Aldo Kals
(tel 56 908 945)

Henn Lahesaare mõtiskleb
Taas on käes aeg, mida on oodatud, peljatud ja siis rõõmuga
vastu võetud erinevatel tasanditel. Jutt on õppeaasta algusest.
Osale neist ootajatest on see esmaseks suursündmuseks, osale
harjumuspäraseks tähtpäevaks ja osadele lõppakordiks haridusteel. Tahaksin kõigile õppuritele soovida edukat õppeaastat
ja tublit teadmiste kogumisi, sest mida Juku ei õpi, seda Juhan
ei tea. Edukat starti igal tasandil, koduvalla õppurid!

PÄÄSTEAMET
• 11. augustil kell 15.35 sõitis Põhja-Pärnumaal Allikõnnu külas
ekskavaator elektriliinidesse. Need purunesid ning süütasid
põlema ümbritseva kulu. Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega ning piirasid elektriliinidest ohustatud ala lintidega.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Pärnu-Jakobi koguduse 695. aastapäev
ja palverändurite 10. kokkutulek
Pärnu-Jakobi kogudus tähistas 26. juulil esmamainimise 695. aastapäeva. Esimesed kirjalikud andmed PärnuJaagupi kirikukihelkonna ja vaimuliku olemasolu kohta pärinevad aastast 1325. Tollal kandis kirikukihelkond veel
muistset Korbe (Corbe) nime, St. Jacobi ehk püha Jaakobuse nimi võeti kasutusele 17. sajandi keskpaigas.

Kogudus.

Õnnistamine.

Reede, 24. juuli õhtul kogunes Kaisma Suurjärve
äärde 22 palverändurit, et võtta kümnendat korda
ette palverännak Pärnu-Jaagupisse. Mõned rändurid olid alustanud oma teekonda eelmisel laupäeval
Tapa Jakobi kirikust ning nädala jooksul rännanud läbi Eestimaa ilusate paikade. Eesti Jaakobitee
palverändurite kokkutuleku tava kohaselt alustati
ühise palve- ning tutvumisringiga.
Laupäeva hommikul alustati teekonda Pärnu-Jaagupi poole, külastades vaatetorni ja ületades raba. Õhtul andis kirikus kontserdi Airi Allvee.
Tema laulud olid nii kristlikud kui ilmalikud, eestija inglisekeelsed, tõsised ja rõõmsad.
Pidulik pühapäev algas varahommikuse
mõtisklusrännakuga pärlirajal, jätkus koguduseja kogukonnaliikmete ning palverändurite kohtumisega peapiiskop Urmas Viilmaga, kes jagas oma
palverännukogemusi Santiago de Compostelasse
möödunud aasta novembrikuus Hispaanias teekonnal nimega Camino Primitivo.
Keskpäeval lõppes palverändurite kokkutulek
palverändurite õnnistamise ja palvusega kirikus
altari ees. Need viis läbi teoloogiadoktor Ingmar
Kurg. 22 palverändurit said kätte rännutee läbimist kinnitavad tunnistused, kingituseks raamatu
„Juudas, mu sõber” katoliku preestrilt Christoph
Wrembekilt ning koduteele kaasa õnnistussõnad.
Pidupäeva jumalateenistust pärastlõunal juhtis peapiiskop Urmas Viilma, kes aastatel 19932004 teenis Pärnu-Jakobi kogudust vaimulikuna.

Kaasa teenisid hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi ja
diakon Jane Vain, Vändra koguduse õpetaja Ants
Kivilo, EELK konsistooriumi assessor, Järva
praostkonna praost ja Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder ning teoloogiadoktor
Ingmar Kurg. Jumalateenistusel õnnistati ja võeti
kasutusele punased altarikatted, mille olid valmistanud koguduse käsitööringi liikmed Kristiina Jõgi
juhendamisel ning OÜ Clivia ja õmbleja Annika
Lindvesti kaasabil. Muusikaga teenisid kaasa kohalikud muusikud Priit Aimla trompetil, Mart Erik
Põdra tromboonil, Taavi Reimets klarnetil, orelil
mängisid Aili Soonberg ja Rutt Johanson ning Pärnu-Jaagupi vaimulikke rahvalaule esitas Vigala ja
Pärnu-Jaagupi ühisansambel Jaagu-Mari.
Teenistuse lõppedes järgnesid tänusõnad käsitööringi liikmetele, sünnipäevatervitused Vändra
koguduselt ning Põhja-Pärnumaa abivallavanemalt Tarvi Tasaselt ja vallavolikogu esimehelt Ülle
Vapperilt.
Piduliku päeva lõpetas kirikuaeda kaetud kirikukohvi laud, kus juttu ning vestlusi jätkus kauemaks.
2025. aastal tähistab kogudus esmamainimise
700. aastapäeva. 2026. aastal möödub 800. aastat
esimestest ristimistest tänase Pärnu-Jakobi kihelkonna aladel, mis hõlmab Halinga, Are ja Kaisma
piirkonda. Kui Jumal lubab, siis saab nende tähtpäevade pidulikuks tähistamiseks jälle kokku tulla.
diakon
Jane Vain

Õnnistamine.

Õnnitlejad.

Muusikud.

Jaagu-Mari.

Palverändurid teel.

Leerimälestuspüha Pärnu-Jakobi koguduses

16. augustil tähistati Pärnu-Jakobi koguduses leerimälestuspüha, kuhu olid palutud oma
leeritõotust uuendama koguduse liikmed, kellel täitus käesoleval aastal konfirmatsioonist 25,
30, 35, 40, 45, 50 või enam aastat. Auväärsed 60 aastat oli leeritamisest täitunud koguduse
aktiivsel liikmel Aino Piibelehel. Leerimälestuspühal osalenud kinnitasid oma leeritõotust,
võtsid osa armulauast ning said piduliku päeva mälestuseks kingituseks kaelaristi.
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Pärnjõel mängiti külade
turvalisuse
mängu
Pärnumaa külade
5. turvalisuse mängu võitjaks
tuli Libatse küla võistkond.

Pärnumaa külade viiendast turvalisuse
mängust osavõtuks sättis koolimaja ette end
rivisse üle maakonna kohale saabunud 12
võistkonda ja 13 koostööpartnerit kokku 90
osalejaga. Vaatamata tihedale vihmasabinale
suunduti rongkäigus kohalikku parki.
Vallavanem Jane Mets tervitas võistlejaid
ja lausus tänusõnu kõikidele, kes on panustanud selleks, et omandada ja jagada teadmisi
meie turvalisuse tõstmiseks.
Võistluse kontrollpunktid olid üles pannud politsei- ja piirivalveamet, naabrivalve,
Kaitseliit ja Taali vabatahtlikud päästjad,
pommirühm, jahimees Aadi Saar, Naiskodukaitse, Häirekeskus, maanteeamet,
Punane Rist, raudteeohutus, Filmikohvik,
kes jäädvustas kõik osalevad võistkonnad.
TRE raadio tegi kõikide võistkondadega
otse-eetri saate. Pärnu politseijuht Üllar
Kütt jagas võistkondadele kontrollpuntide
läbimise aja- ja asukohagraafikud.
Võistkondadest kiireimaks ja tublimaks
tuli Libatse küla võistkond koosseisus

Vändra Suure Karu Pojad.

54. Vändra Lahtine Matt

Üle poole sajandi on erinevate nimetuste all toimunud maadlusvõistlus Vändras igal
kevadel. Sel aastal tuli noorte vägilaste jõuproov eriolukorrast tingituna edasi lükata
22. augustile ja õnneks sai see siis ka toimuda.
Vändra maadlusklubi Suure Karu Pojad treener, Vändra Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja, 54. maadlusvõistluse Vändra Lahtine
Matt peakorraldaja Mario Mägisalu (fotol):
Kes avasõnad ütles?
Seekordsel võistlusel ei saanud tavapäraselt
avada võistlust Raimo Aas, kes oli haigeks jäänud ning võistluspäeva hommikul päästis meid
Lennart Tõnissaar, kes leidis aega, et tulla ja
avada 54. Vändra Lahtine Matt ning olla kohal
ka autasustamisel.
Kui palju oli osavõtjaid ja kui kaugelt
kohale sõideti?
Tingituna eriolukorrast oli seekord võistlejaid
natuke vähem – 141, aga meil oli hea meel
tõdeda, et lõunanaabrite huvi on kasvamas
meie turniiri vastu ning Lätist oli kohal seekord 5 maadlusklubi (lisaks neile ütlesid veel
2 klubi reedel ära). Kõige kaugemad külalised
olid kohale tulnud Vilniusest 14 võistlejaga.
Seega meie üritus oli rahvusvaheline ning
kõrgetasemeline.
Kui suur oli korraldustiim ja kas põhiraskus langes tavakohaselt Mägisalude pere
õlule?
Võistlusele eelneva korraldusliku poole eest
kannan ma tavaliselt ise hoolt ning lõunanaabritega suheldes aitas seekord ka Helary
vene keelega. Võistlustele eelneval päeval ja
võistluspäeval oli rakkes kogu Mägisalude
pere, nagu tavaliselt, kuid mul on suur rõõm
ja tänu ka meie klubi lapsevanematele ja lastele, kes leidsid aega, et tulla appi saali valmis
panema ja pärast ka ära koristama. Seega korraldustiim võistluste ajal oli üpriski suur tänu
lapsevanematele.

KLUBI SUURE KARU POJAD MAADLEJATE
TULEMUSED 54. LAHTISEL MATIL
Tüdrukud: (-24 kg) Delisia Pert 1. koht;
(24 kg) Lisell Meresmaa 2. koht;
(-37 kg) Mirell Raaga 3. koht; (-37 kg) Enely Mägisalu 5. koht;
(+55 kg) Keit Heinmets 1. koht; (+55kg) Janely Vutt 2. koht.
2011. a. sündinud ja nooremad: (-25 kg) Lukas Nikolajev 2. koht;
(-25 kg) Jasper Jürimäe 3. koht; (-30 kg) Ramon Tuisk 8. koht;
(-35 kg) Oskar Perner 7. koht; (-35 kg) Aulis Elvet 8. koht;
(-40 kg) Steven Kaplur 1. koht; (-40 kg) Rait Vigla 3. koht.
2009.-2010. sündinud: (-33 kg) Mikkel Pajumäe 5. koht;
(-37 kg) Pert Nikolajev 3. koht; (-47 kg) Romek Tiismaa 3. koht;
(+47 kg) Lukas Perner 3. koht.
2006.-2008. sündinud: (-38 kg) Hendri Vesper 3. koht;
(-38 kg) Pert Nikolajev 7. koht; (-42 kg) Sander Lossmann 5. koht;
(-48 kg) Kened Mägisalu 7. koht; (-68 kg) Andreas Välja 3. koht.
Täiskasvanud: (-60 kg) Karol Pert 3. koht,
(-67 kg) Argo Kaas 3. koht; (-77 kg) Jürgen Silling 3. koht;
(-87 kg) Norbert Aunapuu 3. koht.

Kuidas võistlus kulges?
Võistlus sujus kenasti ilma pikemate pausideta ning kohtunike
töö oli samuti tasemel. Ainuke
negatiivne asi võistluste juures
on vigastused – kahjuks tuleb
neid ette igal võistlusel ning tuli
ka meil. Üldjoontes võib võistluse lugeda kordaminekuks. Alati
on üheks eesmärgiks võistlejate
arv, mis oleks võinud küündida
200ni, kuid arvestades praegust
olukorda, siis olen rahul. Samuti
oli suur roll võistluste juures korraldustiimil ning kindlustunne,
et lapsevanemad ja klubiliikmed
soovivad anda oma panuse sellisesse üritusse ja klubi töösse.
Suur, suur aitäh kõigile!
Õie Kuusk
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Kristjan Rahu, Andria Hansen, Maarius
Mägi, Madis Tago ja Tanel Arumäe.
Parimaid premeeriti kustutustekkide ja
koroonaohtu ennetavate desovahenditega.
Jõesuu külaseltsi liige Tiina Saar oli kujundanud ja valmistanud kõikele osalejatele päeva
meenutuseks rinnamärgid ja kontrollpunktides tegevuste korraldajatele keraamilised tassid. Päev lõppes meeleoluka külasimmaniga,
kus rahvast tantsitas ansambel ,,Vana Kallim“.
Ettevõtmise peakorraldaja, Pärnumaa
Kodukandi juhatuse liige Tiina Heidemann
võttis päeva kokku: ,,Vaatamata vihmasele
ilmale jäime kõik rahule ja hea on tõdeda,
et meie vallast osales lausa viis võistkonda,
nendest kaks olid korraldava küla Pärnjõe
võistkonnad. Suured tänud Maarja Mägile
ja Marko Aalmaale, kes aitasid kaasa, et päev
sujuks viperusteta. Aitäh ürituse sponsoreerijatele – POL-ile ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele. Kohtumiseni järgmisel aastal
Libatses!“
Õie Kuusk

Eesti Meistrivõistlused rannamaadluses
25. juulil toimusid Pärnu rannas rannamaadluse Eesti Meistrivõistlused ning Vändrast
osalesid 4 sportlast. -60 kg saavutas Eesti meistritiitli Mario Mägisalu ning samas
kehakaalus saavutas 2. koha Karol Pert. Jürgen Silling saavutas -80 kg kaaluvate
meeste seas 10. koha. Norbert Aunapuu tuli kehakaalus -90 kg 3. kohale.
MTÜ Suure Karu Pojad
treener Mario Mägisalu
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MITMESUGUST
Ostan omavalmistatud elektrilise
õunapurusti. Tel 5598 6950

Eesti Maaelumuuseumid võtab looduskaunis kohas
asuvasse C. R. Jakobsoni Talumuuseumi Kurgjal
tööle:
• KORISTAJA (koormus 1.0)
• ABITÖÖLISE-TRAKTORISTI (koormus 1.0)
• KOKK-PERENAISE (koormus 1.0)

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

on alates 10. septembrist kuu lõpuni
raamatukogude lahtiolekuaegadel
avatud näitused
KOHALIKUST HARIDUSE AJALOOST.

Mälestame

EVALD ARENBERGI
1.05.1925 – 12.08.2000

Aeg tolmuks murendab alguse,
jääb kallis mälestus eredas valguses…

Kallis Kädi,
meie siiras kaastunne Sulle
kalli ema

KINNISVARA
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad.
Info tel 506 0938, 510 9008
vandra@agron.ee
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215
info@est-land.ee

EELK Vändra Martini kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
28.08 kell 19 Pärnu Linnaorkestri
kontsert „Hää Eesti asi!“
Kontakt teelisele: 5564 3193, 518 8586
Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

CARL
ROBERT JAKOBSONI
TALUMUUSEUM

Vändra raamatukogus ja
Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus

On piiritu su kalmu kohal taevas,
seal kohtumise lootus meil on vaid…

Katuste ja fassaadide pesemine
ja värvimine. Tel 501 0834
Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel + 372 5851 7174

Asukoht: Kurgja

Saada palun oma CV hiljemalt 13. septembriks 2020.a.
e-posti aadressile: info@memu.ee
Info telefonidel: 5309 2100; 520 5023

POTTSEPATÖÖD
Kutsetunnistusega pottsepp pakub
kvaliteetset pottsepateenust.
Ahjud, pliidid, soemüürid.
Tel 56 500 162
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Vändra Õigeusu kirikus
6. septembril kell 11.00
NEITSI MAARJA SÜNDIMISPÜHA
JUMALATEENISTUS

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
06.09 14.00 Jumalateenistus armulauaga
13.09 14.00 Jumalateenistus armulauaga
20.09 14.00 Jumalateenistus armulauaga
27.09 14.00 Jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud
T, K, R 10.00–14.00
• Kantselei telefon 44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
• Kalmistuvaht Aira Safronov
+372 5396 4729
• Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
+372 5300 7075
• Diakon Jane Vain +372 5451 699

AINO PÜVI

ELFRIEDE-MAIMO NIITLA

ALEKSANDER GUNIN

13.04.1940 – 23.07.2020

25.07.1928 – 1.08.2020

1.03.1937 – 19.08.2020

MAIE RAUDSEPP

SAIMA-LAINE ROOS

KALLE ANSELM MALMI

1.04.1949 – 26.07.2020

4.07.1934 – 16.08.2020

16.09.1939 – 19.08.2020

SAIMA TEASTE

EHA NOVIKOVA

ELME PAJUVÄLI

10.04.1926 – 29.07.2020

27.03.1943 – 17.08.2020

30.05.1941 – 21.08.2020

AILI RIIDAMETS

MAIE LAASMA

ATS KIVIMÄE

9.11.1933 – 30.07.2020

6.08.1955 – 17.08.2020

04.02.1952 – 15.08.2020

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.
Ei ole lohutust, mis vaigistaks kaotusevalu…

Taevatarel on tähevärav,
mille taha me läheme,
kui aeg on jõudnud kätte…

Kallis Kädi Pärnoja,
tunneme Sulle kaasa –
jätsid hüvasti oma
ema ja õega.

Kallid Elvi ja Tiia perega,
aidaku lihtsad sõnad
leinavalu leevendada,
et jätsite hüvasti
kalli poja ja vennaga.

Kord aeg kõik igavikku kannab,
ja lõpp on käidud eluteel.
Su lahkumine kaua tunda annab,
vaid mälestused elavad meis veel…

AILI RIIDAMETSA

95. sünniaastapäeval ja
20. surmaaastapäeval.

HELGA KAASIKU ja
õe MAIE LARENSI

Tütar Maie koos laste
ja lastelastega.

kaotuse puhul.
Õie ja Helju

Tantsurühm Värten

Helle

Kauaaegset
kallist sõbrannat

Südamlik kaastunne
Ellen Kuparile perega kalli

Südamlik kaastunne
Jaanale ja Tarmole
kalli ämma ja ema

Südamlik kaastunne Ellenile
perega ja lähedastele

EHA NOVIKOVA

EHA NOVIKOVA

poja

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Suurejõe Rahvamaja
huvialaringid

Vändra Alevi
Pensionäride Ühendus

AILI RIIDAMETSA
mälestavad

EHA NOVIKOVA
kaotuse puhul.

Maimu-Valli ja Helju

Juurikaru Põhikool

Südamlik kaastunne
Tiiale ja tema lähedastele
kalli venna

Südamlik kaastunne
Kädile, Piiale, Triinile ja Minnile
kalli ema, vanaema
ja vanavanaema

ATS KIVIMÄE

lahkumise puhul.
Helle, Marju, Viive ja Kersti

HELGA KAASIKU

surma puhul.
Vändra lasteaia pere

On lõpuni käidud üks tee...

Mälestame

ATS KIVIMÄED
04.02.1952 – 15.08.2020

ATS KIVIMÄE

surma puhul.
Rahvatantsurühm Vändrikud

Meie sügav kaastunne
Elvile ja Tiiale
kalli poja ja venna
lahkumise puhul.

Klassikaaslased kooliajast

Vändra Vana Apteegi pere.

mälestab
Pärnu-Jaagupi
Pensionäride Ühendus

Südamlik kaastunne
Elvi Kivimäele

Ajajõgi voolab mälestusteteel,
süütame küünla –
meenutame Sind veel...

TIIT VIIES
10-ndal surma-aastapäeval
mälestavad omaksed

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Linda Kelin
Viktor Laaneman
Maria Ahtmann
Aksel Andrekson
Maimu Tõnismann
Leili Luhajõe
Enn-Rein Kuldkepp
Leili Simm
Helve-Maie Kruusimaa
Maria Pappel
Helja Rääk
Meelike Aru
Ain Livental
Arvo Pink
Mare-Pauliine Mölder
Jüri Riimand
Ants Jürisson
Tiiu Tarlap
Ants Haidla
Silvi Viirmaa
Toivo Piirsalu
Lea Grüntal
Heinrich Tõnisson
Ain Kald
Enn Poolak
Aavo Kubilius
Ilmar Lind
Aino Adamson
Ain Kasearu
Galina Ots
Meinhard Õispuu

23.09
26.09
3.09
7.09
6.09
7.09
4.09
4.09
7.09
23.09
26.09
27.09
7.09
14.09
14.09
19.09
22.09
23.09
29.09
7.09
12.09
13.09
13.09
22.09
22.09
22.09
24.09
5.09
10.09
16.09
27.09

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

AUGUST 2020

Kooliaasta avaaktused
1. septembril valla koolides
Vändra Gümnaasium
Pärnu-Jaagupi Põhikool
Pärnjõe Kool
Juurikaru Põhikool
Tootsi Lasteaed-põhikool
Kergu Lasteaed algkool
Vahenurme Lasteaed-algkool
Pärnu-Jaagupi Muusikakool
Vändra Muusikakool

kell 10.00
kell 11.00
kell 8.30
kell 10.00
kell 10.00
kell 12.00
kell 9.00
kell 13.00
kell 14.00

Vändra kultuurimajas
• 15. ja 29. septembril kell 9–11.30 DOONORIPÄEV
Kaasa võtta sõbrad, hea tuju ja isikut tõendav dokument. Lisainfo 4473 253
• 18. Matsalu loodusfilmide festival jõuab sel aastal Vändrasse
20. septembril on võimalik vaadata
„Plastiku lugu“. Erinevalt kõigist muudest nähtud plastikust rääkivatest
dokumentaalfilmidest pakub "Plastiku lugu" sidusat ülevaadet sellest,
kuidas me jõudsime praegusesse globaalsesse plastireostuse kriisi ja
kuidas nafta- ja gaasitööstus on selle ümber oleva narratiiviga edukalt
manipuleerinud.
„Karu moodi“. Alaska poolsaare kaugemas otsas saab filmitegija Roman
Drouxi jaoks lapsepõlve unistus teoks. Ta avastab koos karu-uurija David
Bittneriga metsikute grislide maailma. Kaks seiklejat kohtuvad karudega
haistmiskaugusel, kogevad karupere ellujäämisvõitlust ning on dramaatiliste võitlusstseenide tunnistajaks. See film on inspireeritud soovist avastada tundmatut, see on isiklik lugu metsikust loodusest, mis on jutustatud
hingetuks võtvate kaadritega ainulaadsetest olenditest.
Septembrikuus linastuvate filmide info on leitav valla kodulehelt ja Vändra
Kultuurimaja Facebooki lehelt

Olgu Sul õnne, olgu Sul tervist,
olgu Sul kõike, mis elus on tarvis!

Õnnitleme juubeli puhul!

Linda Kiveste
80

Endised töökaaslased
Tiiu, Anne, Siiri ja Meeli

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

Viktoria Siltšenko-Vaarmanni ja
Aleksander Vaarmanni perre sündis
17. juulil poeg Matthias Vaarmann.
Elise Algo ja Martin Vahtramäe perre
sündis 17. juulil tütar Säde Vahtramäe.
Kaili ja Siim Retsniku perre sündis
19. juulil tütar Mari-Liis Retsnik.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE

Eleri ja Virko Mägi perre sündis
22. juulil poeg Markus Mägi.

Kojuvedu.

Tea Tiismaa ja Jaanis Kuusemäe perre
sündis 22. juulil poeg Reigo Kuusemäe.

Tel 52 05 578
Silver

Piret Kelli ja Reimo Kupperi perre
sündis 24. juulil poeg Hugo Kupper.
Kerli Jürissaare ja Rauno Rosina perre
sündis 27. juulil poeg Carlos Rosin.
Lilit ja Riivo Liini perre sündis
10. augustil tütar Annabel Liin.

Metsakeskus.ee

Sandra Tanni ja Raivo Nööpi perre
sündis 16. augustil poeg Renzo Nööp.
Kessu ja Märt Repnau perre sündis
17. augustil tütar Marta Liisa Repnau.
Kristel Kõrgmaa ja Danel Vaheri perre
sündis 6. augustil poeg Kevin Vaher.
Mari-Liis Jaansoni ja Madis Mäesalu perre
sündis 17. augustil poeg Gustav Mäesalu.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. septembril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. septembriks ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

