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Clivia Tootmise OÜ
osanikud Tiia Uffert
ja Airi Madissoon
tunnustusüritusel.

Vallajuhtide
aastalõpumõtisklus
Peatselt lõppev aasta on Põhja-Pärnumaa vallale kolmas täistööaasta. Aasta 2020 algas valla poolt vaadatuna optimistlikult ja
rahulolevad oleme ka täna. Kõik olekski hästi, kui poleks maailma
ja sh Eestimaad rünnanud kutsumata külaline koroona.
Nakatumisnäit meie vallas on olnud madal, kuid sellele vaatamata on meie koolid juba teist korda distantsõppel ja huvi- ning
kultuuritegevus halvatud, sest Vabariigi Valitsuse otsused on
ühetaolised kõikidele omavalitsustele.
Head ettevõtjad ja kõik vallaelanikud, ma tänan teid, kuna vaatamata sellele, et ratsionaalsete ja emotsionaalsete otsuste piirid
on olnud hägused, olete kõik säilitanud oma tegevustes kaine
mõistuse.
Jõulud ja aastavahetus tulevad tänavu teisiti, sest aasta 2020 on
muutnud arusaama normaalsusest. Mina usun meie inimeste
tarkusesse ja jõudu, et püsida terved ning hoida oma lähedasi.
Uskuge teiegi! Tehke mõni heategu, mis ei pea maksma palju
ega olema koormakõrgune, sest hea sõna ja soov on meil kõigil
tasuta käes.
Las halb kõik meelest läeb,
kui küünlaid süütavad te käed.
Las tulla algav aasta uus,
kus õnne, rõõmu, armastust!
Jane Mets,
vallavanem

Ülle Vapper,
volikogu esimees

Põhja-Pärnumaa valla
aasta ettevõte on Clivia
Koidula muuseumi aias toimunud üritusel ,,Pärnumaa
tegijad 2020“ tehti kokkuvõte samanimelise konkursi
tulemustest. „Pärnumaa tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele,
mille käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad
ettevõtted, vabaühendused ja vabatahtlikud Pärnumaa
jaoks olulisemates valdkondades. Põhja-Pärnumaa valla
parima ettevõtte tunnusplaadi ja kiidusõnad pälvis Pärnu-Jaagupis tegutsev Clivia Tootmise OÜ.
Ettevõtte tegevjuht Tiia Uffert arvab, et küllap sai
konkursil valiku kaalukeeleks Clivia võime koroonakriisis paindlikult oma tootmist ümber korraldada.
,,Kui Libatse hooldekodus olid esimesed nakatunud ja
vald oli fakti ees, et puuduvad vajalikud kaitsevahendid
kriisiolukorraks, siis õhtuse informatsiooni põhjal olid
meil järgmisel päeval kaitsekitlid ja maskid valla sotsiaaltöötajale üleandmiseks valmis. Kaitsekitlite jaoks
vajaliku materjali saime osta Wendrest. Kaitsemaskide
valmistamiseks läks kõik puuvillane kangas, mis meil
laos olemas oli. Maskid valmistasime Tarbjakaitse ja
Tehnilise Järelvalve Ameti juhendi järgi, ainult omapäi
ei julgenud vastutust võtta.“
Vallavanem Jane Mets kinnitab, et nii see tõepoolest
oligi: ,,Aastal 2020, mis on olnud eriline koroonaviiruse
tõttu, muutis Clivia operatiivselt toodangu sortimenti ja
juba märtsikuus suutsid nad oma töö ümber korraldada,
materjalid muretseda ning alustasid isikukaitsevahendite
tootmist. Tänu Clivia firmale said hooldusasutused kiiresti vajalikud kaitsemaskid ja -kitlid nii Põhja-Pärnumaa
vallas kui ka mujal vabariigis. Põhja-Pärnumaa vald on
uhke, et meil on selline pühendunud ja empaatiavõimeline ettevõte eesotsas Tiia Uffertiga."
Õmblusettevõte Clivia loodi 1991. aastal. ,,Meie
põhitoodangu moodustavad naiste kerged rõivad.
Ettevõte on alguse saanud Halinga kolhoosi Lembitu
osakonna õmblusest. Praeguse tootmishoone ostsime
1995. a, siin valmistati varem Normale turvavöösid.

Alustasime allhanketöödega. Kuna tegime moerõivaid,
siis kippus hooaegade vahel pause tulema. Sealt tekkis
mõte hakata tegema omatoodangut. Esimese kaupluse
tegime Halinga Puu kaubakeskusesse, see oli tol ajal väga
populaarne ja uudne – siis teisi suuri kaubanduskeskusi,
nagu tänapäeval, veel ei olnud.“
Allhanketöid teeb Clivia oma Rootsi partneritele
ka tänasel päeval. Üks neljandik kogu toodangust on
omatoodang, mida turustatakse neljas poes: Pärnus Port
Artur 2 Kaubamajas, Rakvere Põhjakeskuses, Kuressaare Ferrumi Kaubamajas ja Väike-Clivia kaupluses
Pärnu-Jaagupis.
Valikus on erinevad valmisriided lihtsatest toppidest
mantliteni – naiste kerged rõivad, kleidid, jakid, püksid,
seelikud jne. Erinevate mudelite hulgast leiab sobiva igale
kehatüübile. Populaarsemad tooted on praegusel ajahetkel aga hoopis Hollandist tellitud kangast õmmeldud
helkurkotid ja Saksamaal toodetud kangast kaitsemaskid.
,,Praegu on Clivias 30 töötajat, olime meiegi sunnitud kolm inimest esimese koroonalaine ajal koondama,“
tõdeb Uffert, kes lisaks oma ettevõtte elus hoidmisele
ja arendamisele on tegev ka valla elu juhtimisel-korraldamisel vallavolikogus, seda juba viiendat koosseisu.
Oma perest rääkides on Tiia kõige õnnelikum selle
üle, et lapsed ei ole oma elupaika kaugetesse paikadesse
rajanud. ,,Minu kolm last on juba suured – kaks täisealised ja oma peredega, noorem poeg õpib ülikoolis, kasutütar (eeskostel) õpib Koidula Gümnaasiumi 12. klassis
ja võin uhke olla ka nelja lapselapse üle, kellest kõige
väiksem on alles kolmekuune. Mul on väga vedanud,
et lapsed elavad kõik lähedal – oma vallas ja Pärnus.“
Ufferti kodumaja on saanud Halinga valla poolt ka
Kaunima kodu tiitli. ,,Minu kirg ja hobi on minu aed.
Lilled on lihtsalt super! See kõik on täiesti teine maailm
ja aitab pidevas muutumistekeerises õiget suunavalikut
vajavate argipäevadega toime tulla.“
Õie Kuusk
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Kokkuvõte detsembrikuu
volikogu istungist

Põnnide rühm kogunes
uuenenud maja fassaadi
taustal fotohetkeks enne
õues toimuvat jõulupidu.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimus 16. detsembril 2020. a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas Zoom. Koosolekult
puudusid volikogu liikmed Margo Dello ja Kalev Mitt.
• Otsustati algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Metsamaahalduse Aktsiaseltsi,
Sunly Wind OÜ ja osaühingu Utilitas ühises taotluses on mainitud,
et soovitakse algatada eriplaneering, mille käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Eriplaneeringu eesmärgiks on
välja selgitada, millistesse asukohtadesse elektrituulikuid on võimalik
Põhja-Pärnumaa valla territooriumile rajada, lähtudes välja pakutud planeeringualadest ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (sh
kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ning tehnilised
võimalused.
• Algatati Rahnoja ja Vihtra tuulepargi detailplaneeringu koostamise
ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta II lisaeelarve.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta eelarve I lugemine.
Parandusettepanekuid oodatakse kuni 20. jaanuarini 2021. a.
• Vahenurme 3 asuva korterelamu rekonstrueerimine. "COVID-19
eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse
andmise tingimused ja kord" alusel on võimalik taotleda toetust
"Energiasäästumeetmed korterelamutes" elluviimiseks. Hoone renoveerimise eelarveline maksumus on ca 135 500 eurot ning KredEx-i
kaasrahastust taotletakse 40%.
• Tehti muudatus vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. Komisjonist lahkunud Maris Heldja-Pärna asemele kinnitati
Pille Jaasi.
INFORMATSIOONID
• Kuulati ja võeti teadmiseks vallavanema informatsioon koostööleppest Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuse
elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks.
• Kuulati spordi- ja noorsootööspetsialist Margit Kadaku ja volikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Tarmo Lehiste ülevaadet huvihariduse olukorrast Põhja-Pärnumaa vallas.
• Majandusosakonna juhataja, abivallavanem Mait Talvoja andis
ülevaate internetiühenduse olukorrast Põhja-Pärnumaa vallas.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata valla
kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Rukkilille maja
läbis põhjaliku uuenduskuuri
Vändra Lasteaia Rukkilille majas on
tegutsenud lasteaed 40 aastat. Selle
aja jooksul on teostatud väiksemaid
remonditöid ja tehtud sanitaarremonti. Tänavu oli Rukkilille maja
renoveerimine valla suurimaks
investeeringuks – ehituseks kulus
veidi alla 834 000 euro, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus
moodustas 208 771 eurot. Rukkilille
majas on hetkel nimekirjas 86 last –
tegutseb kuus rühma: kaks sõime- ja
kolm aiarühma, üks tasandusrühm
Praeguseks on töid teostanud
Eston Ehitus renoveerimistööd lõpetanud. Maja on saanud uue välimuse
ja energiatõhusa sisu.

Ehitati sundventilatsioon, vahetati välja kõik radiaatorid ning sise- ja
välisvalgustus. Koridoride valgustused töötavad liikumisanduritega.
Koridoris ehitati välja tuletõkkesektsioonid.
Katusele paigaldati päikesepaneelid, mis peale elektrienergia tootmiseks vajaliku lepingu sõlmimist aitavad vähendada ülalpidamiskulusid.
Peale hoone on värske ilme saanud
õueala, kuhu on maha pandud uus
asfalt, sõimerühma väljak on saanud
uue piirdeaia ja varjualuste põrandad
kaetud mänguväljakute kattega.
Lasteaia Mürakaru majas tehti
kevadel elektrisüsteemi uuendustöid,

mis jätkuvad järgmise aasta suvel.
KredExi lammutustoetuse abil lammutati vana kasutuseta hoone lasteaia õuealalt.
Lasteaia direktor Jaana Novikov:
,,Rukkilille maja personal on väga
rahul välisilmega. Me ei pea enam
piinlikkust tundma külaliste ees.
Lastel on suur rõõm uuest asfaldist,
millel on turvaline joosta, sportida
ja ratastega sõita. Hea lahendus leiti
ka maja varjualuste põrandatele.
Need said kaetud kummimattidega,
millel on keksumäng, twister ja liikumisrada.“
Õie Kuusk

2020. a jõulupakid lastele
Vallavalitsus tagab lastele 2020. a jõulupakid järgmiselt:
1. valla õppeasutuste, sh lasteaedade nimekirjas olevad
lapsed kuni 9. klassini;
2. lasteaia nimekirjas mitteolevad lapsed, kui lapse
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Pärnumaa vald;
3. väljaspool valda õppeasutuste, sh lasteaedade nimekirjas olevad
lapsed kuni 9. klassini, kui lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht
on Põhja-Pärnumaa vald.
Punktides 2 ja 3 toodud lapsed saavad jõulupaki kätte oma piirkonna halduskeskusest (Tootsi, Vändra ja Pärnu-Jaagupi) kuni 15. jaanuarini 2021.

ROHELISE JÕEMAA
KOOSTÖÖKOGU
TAOTLUSVOOR 18.01.–02.02.2021
Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile
eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori
valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla
osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas
tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt
omavalitsustelt järgmistes meetmetes:
Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist,
majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid. Toetuse
miinimumsumma 5000 eurot, maksimumsumma 25 000 eurot.
Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna
(sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Toetuse miinimumsumma
3000 eurot ja maksimumsumma 10 000 eurot.
Igasse meetmesse võib taotleja esitada ühe projekti samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning
esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi
nõuetele.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 09.04.2021. Täpsem
informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Seoses viiruse levikuga infopäevi
ei korraldata. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel 528 1275
või 5306 4810 või info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.01.–02.02.2021. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

2021. aastal rekonstrueeritakse lasteaed Pesamuna
1. detsembril allkirjastati Pärnu-Jaagupi lasteaia Pesamuna
rekonstrueerimise hankeleping BauEst OÜ-ga. Lepingujärgselt on lasteaia hoone ehitustöödeks suletud
03.05-31.08 2021.
Lepingu maksumus on 658 627 eurot ning
lõpptähtaeg on 29.10.2021. Ruumid peavad
seest valmis olema hiljemalt 23.08.2021, et
lasteaed saaks tegevust alustada 01.09.2021.
Lepingu summast 520 000 eraldatakse riigi COVID-19
investeeringu toetusest ning valla oma rahalisi vahendeid
on planeeritud 160 000 euro ulatuses.
Tööde käigus vahetatakse välja kõik kommunikatsioonid (küte, vesi, elekter, valgustus, sadevesi, kanalisatsioon) ja ehitatakse välja kaasaegne ventilatsioonisüsteem,
lahendatakse ära puuetega inimeste juurdepääs asutuse

ruumidesse, soojustatakse katus, ehitatakse uus piirdeaed.
Tööde hulka kuulub ka olemasoleva hoone vundamendi
osa soojustamine koos hüdroisolatsiooni ja pandusega.
Lisaks eespool nimetud töödele uuendatakse
saali põrand ja ka mõned seni remontimata rühmaruumide põrandad. Tulevikuks luuakse võimalused hoonekompleksi laiendamiseks, kui selleks
vajadus tekib.
Lasteaia remonttööde ajal jätkab lasteaed tööd
Libatse lasteaiahoone ruumides, vajadusel korraldatakse
bussitransport koos saatjatega hommikul ja õhtul Pärnu-Jaagupist Libatsesse ja tagasi. Küsitlus ehitustööde
ajal lasteaeda vajavate laste ja transpordi kohta tehakse
hiljemalt märtsikuus.

Lugupeetud Vändra Tarbijate Ühistu liikmed!
Eesti suurim ühistuline kaubandusorganisatsioon
on Coop Eesti, kuhu kuulub 19 ühistut. Ühiseid huve
esindab keskorganisatsioon tulundusühistu Coop
Eesti Keskühistu.
Vändra Tarbijate Ühistu majandustegevus on edukas ja kuulub Äripäeva Kaubanduse TOP ettevõtete
hulka, omades jaekaubanduse TOP ettevõtte sertifikaati
aastatel 2016–2020.
Ühistu tegutseb jätkuvalt kasumiga, mida investeeritakse maapiirkondade arenguks. Ühistul on kümme
kauplust: Sindi Konsum, Vändra Konsum, Paikuse Konsum, Tiina Konsum, Sauga Konsum, Tootsi Konsum,
Tori Konsum, Kergu kauplus, Selja kauplus ja Vändra
Kauplus.
Uuendame ning kaasajastame olemasolevate
kaupluste sisustust, rekonstrueerime ning laiendame
olemasolevaid hooneid. Vändra Konsumi rekonstrueerimisprojekt on koostamisel ja peagi jõudmas kooskõlastamise ringile. Oleme pikalt planeerinud laiendamist

ning nüüd oleme selleks valmis! Esimesele korrusele
tuleb juurde üle poole müügipinda, ehituspood saab
võimaluse laiendamiseks ja teisele korrusele tulevad
teeninduspinnad, kuhu pääseb ka liftiga.
Projekteerimisega tegeleb Indrek Niitla Eeteprojektist, kes projekteeris ka Tori ja Paikuse Konsumi. Sellel
aastal alustasime Kergu kaupluse katuse ehitustöödega!
Vändra Tarbijate Ühistul on tütarettevõte Vändra
Investeeringud OÜ, mis loodi selleks, et saada kaubandustegevusest ning kinnisvara tehingutest paremat
ülevaadet. Tütarettevõte tegeleb kinnisvara haldamise
ja arendamisega.
Tahan tänada kõiki ühistu liikmeid, volinikke ning
meie tublisid töötajaid, kes kõik panustavad Vändra
Tarbijate Ühistu ettevõtmistesse! Ainult üheskoos
saame edukad olla!
Kaunist jõuluaega!
Gersti Kont
Juhatuse esimees
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Päkapikud süütasid
jõulutuled
Esimese advendi tähistamine koos kuusel küünalde
süütamisega on Vändra kultuurimajas aastatepikkune
traditsioon. Tänavu ei lubanud ohtlik nakkus teatrisaali koguneda, kuid külmas talveõhtus võis tavapärase
rituaali veelgi lustlikumalt läbi viia. 29. novembri õhtul
sättis näitetrupp SIRJA oma dekoratsioonid kultuurimaja esisele trepimademele ja mängis Krista Mutoneni
kirjutatud-lavastatud jõuluootuse näidendit ,,Päkapikud teevad tööd“. Arvukas publik elas toimuvale
kaasa treppidel ja peenraäärtel. Kultuurimaja juhataja Martin Sempelson pakkus kõikidele piparkooke
ja tuulekülma leevenduseks kaneeliga maitsestatud
kuuma õunamahla. Suur aitäh selle mõnusa joogi eest
Piesta Kuusikaru talu töökale perele, kes otsustas alevi
rahvale teha omapoolse jõulukingi ühisel 1. advendi
tähistamisel.
Päkapikud võlusid suure kuuse küünlasärasse ja
andsid kõikidele kodu poole suunduvatele lastele kaasa
õpetussõnu, kuidas olla nii tubli, et hommikul oleks
aknalauale pandud sussi sees midagi väga-väga head.
Õie Kuusk

Näitetrupi SIRJA
päkapikud Krista
Mustonen,
Marju Härma-Epäilys,
Reelika Kadakas,
Janeelika Kaur
ja Maarja Sepp võlusid
kuuse jõulutuledesse.

Kultuurimaja ees näitasid
päkapikud lastele, kuidas nad
jõuludeks valmistuvad.

Uhke jõulutaim – iileks ehk astelpõõsas
Selles loos räägime Meserva iileksist
– Ileks meserveae, mida nimetatakse
ka astelpõõsaks. Iileks on kahekojaline
taim, mis tähendab seda, et on olemas
emasõitega taimed – emastaimed – ja
isasõitega taimed – isastaimed. Mõlemad taimed peaksid aias olema, et
emastaimed vilju kannaksid.
Maikuus toimuva õitsemise ajal
on nii isas- kui emastaim kaetud valge
õitevahuga. Õitsemise järel puistab isastaim oma ainult tolmukaid sisaldavad
õied maha, sest nende õietolmu tootmise ülesanne on täidetud. Emastaime
emakatest arenevad aga viljade alged.
Tegemist on väikeste varrekeste küljes
olevate roheliste marjadega, mis saavutavad 4-5 mm-se läbimõõdu ja hakkavad siis värvuma. Augusti lõpuks on
marjad läikivpunased ja siis pakub põõsas imelist vaatepilti. Roheliste nahkjate
läikivate lehtede taustal säravad punaste
marjade efektsed kuhilad, mis püsivad
põõsal järgmise kevadeni. Üksikuid
vilju leidub põõsal veel suvelgi. Marjad
on mürgised, kuid linnud maiustavad
nendega siiski muretult. Meiegi põõsal
oleme südatalvel näinud mõnd rästast
vilju nokkimas.
Astelpõõsa lehestik on igihaljas ja
aastaringselt kaunis. Nahkjad lehed
on kuue kuni kaheksa ogaja sakiga ja
asetsevad varrel vahelduvalt. Lehtede
sellise välimuse järgi on iileks ilmselt
oma eestikeelse nime – astelpõõsas –
saanudki.
Iileksipõõsad taluvad hästi kujunduslõikust ja kärpimist. Seepärast võib
põõsast kahjustamata nendelt jõulukuul

oksi lõigata ja siseruumide kaunistamiseks kasutada. Oksad püsivad vaasis
kaua kaunitena.
Astelpõõsad on veidi külmaõrnad,
kuid Meserva iileks kasvab edukalt saartel ja teistes Eesti mahedama kliimaga
piirkondades. Meie aias on emas- ja
isastaim istutatud kõrvuti kahe üksteisega ristuva kõrvalhoone nurka ja tänu
sellele külmade tuulte ja kevadpäikese
eest kaitstud. Põõsad on kohale istutatud 2002. aastal ja praeguseks pea
kahemeetrise kõrguse omandanud.
Tänu sobivale kasvukohale ei ole meie
põõsastel talvekahjustusi esinenud.
Kevadiste öökülmade tõttu on emastaim viljumata jäänud vaid ühel aastal.
Astelpõõsa ehk iileksi seemnetega
paljundamine on kirjanduse andmetel üsna raske, sest seemned vajavad
pikaaegset puhkeperioodi. Viimasel
ajal oleme oma põõsaste all märganud
isekülvi teel tärganud imepisikesi taimehakatisi, millest arvestatav põõsas
võiks kujuneda vast kümne aastaga.
Puukoolid kasutavad ilmselt pistikute
või pistokstega paljundamist.
Juuresolevad pildid tegi Silvi Aas.
Ta pildistas meie põõsaid maikuus ja
oktoobris. Lootsime teha ka pildi, kus
lumisel põõsal säravad punased marjad,
kuid see hetk jäi meil tabamata.
Astelpõõsa loo ja piltidega saadame
jõulutervitusi ja häid soove kõigile aiandus- ja naisseltsi ning pensionäride ühenduse liikmetele. Ühtlasi avaldame lootust,
et alates kevadest võime plaanitud tegevust
jätkata.
Reet Eesmäe

Esiplaanil õitsev isastaim. Fotod Silvi Aas
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leme oma kolme aasta vanuses vallas teiega koos
kokku pannud ja trükisõnasse jäädvustanud 33 Valla
Teataja lehenumbrit. Loodan, et see on meie erinevaid
piirkondi kukesammu võrragi üksteisele lähemale toonud
ja seadnud eeskujuks üleaedsete tegemisi, mida tasuks ka
ise katsetada. Pandeemia tõmbas paljudele ettevõtmistele pidurit, kuid need mõtted on kõik kusagil olemas ja
tulevikus valmis ellu astuma. Sageli on küsitud, miks me
ei kajasta rohkem erinevaid nn probleeme, vastasseise.
Valla Teataja on infoleht ja uuriv ajakirjandus jäägu suure
meedia pärusmaaks. Igal juhtumil on palju tahke ja meie
väikesesse lehetoimetusse need ära ei paista. Must-valge
pildi esitlemisest võib tõusta rohkem kahju kui kasu.
Trükisõnal on suur jõud, kasutagem seda ennast ja teisi
säästes ja hoides. Tahaksime jagada rohkem häid sõnu –
tunnustus innustab, annab kindlust, et teeme õiget asja,
ja paneb looma uut. Paljudele toredate ürituste ja ettevõtmiste korraldajatele ongi need ainsaks tasuks tehtud töö
eest. Kui teie kodupaigas toimub midagi huvitavat, mida
tahaksite teistega jagada, saatke teade või lugu vallalehe
meiliaadressile teele. Meie inimesed teevad paljudes paikades imelisi asju, räägime sellest.
Aitäh Kalev Saarele kogu aasta lehenumbreid läbinud
intervjuude eest Vändra muusikakooli nimekate lõpetajatega!
Aitäh Teile, tänavused kirjasaatjad: Rein Aas, Silvi Aas,
Merit Eier, Reet Eesmäe, Aile Jaansalu, Monika Jõemaa, Margit Kadak, Anneli Kaljur, Tiia Kallastu, Aldo
Kals, Natalija Karelina, Katrin Kohjus, Liisi Kruusa,
Aune Kont, Maie Kontus, Rein Kontus, Maila Kukk,
Silje Lang, Tiina Lelov, Ranet Lepik, Erika Lilleorg,
Henn Lahesaare, Alliki Luuasep, Külli Lumi, Eike
Meresmaa, Jane Mets, Elena Mägi, Mario Mägisalu,
Gerda Mölder, Jaana Novikov, Mari Nuut, Hele Nööri,
Laura Oisalu, Valdur Ojala, Kätlin Ojamets, Reet Olev,
Pilvi Perner, Marget Privits, Aksel Puust, Kerstin
Raja, Eelika Rand, Inga Raudsepp, Maris Roost, Kalev
Saar, Kristo Sinivee, Inge Sipelga, Mait Talvoja, Meeli
Tasane, Toomas Taul, Eha Tamm, Tarvi Tasane, Kersti
Tammiksaar, Maie Tint, Toomas Toimeta, Heinrich
Tõnisson, Katrin Uutsalu, Anne Vaher, Jane Vain, Tiiu
Vaino, Ülle Vapper, Liivi Vähesoo, Riini Õige.
Aitäh emakeeleõpetaja Anne Vaherile, kes meie kirjapandu professionaali pilguga üle vaatab ja asjatundlikku
nõu annab. Aitäh Saara Kirjastuse küljendajale-kujundajale Marek Lillemaale, kes oma kannatliku ja loomingulise
suhtumisega annab meie lehele oma näo. Aitäh AS Pajo
tublidele ja sõbralikele töötajatele, kes Kaili Nõmme korraldamisel trükimasinas lehe leheks vormivad ja kokku
lappavad. Aitäh Julia Ermile, kes võtab rahvastikuregistrist
uute vallakodanike ja lahkunute nimed, saadab lehe Rahvusraamatukogusse tallele panemiseks ja sätib kodulehele.
Aitäh abivalmis Maritta Sillandile ja Ulvi Schärile. Aitäh
abi eest haridusspetsialistile ja varasemale lehetegijale
Tiia Kallastule. Aitäh vallajuhtidele Jane Metsale, Ülle
Vapperile ja Tarvi Tasasele alati mõistva suhtumise ja
abi eest, ning kõikidele teistele, kes meie lehe loomisele
on kaasa aidanud. Toredaid loomingulisi leide uue aasta
lehenumbritesse!
Meile antud aeg on jagatud aastateks. Sisukaid ja õnnelikke
tunde sellesse mõõdupuusse, et oleks, mida meenutada, kui
mälestusteks aega on. Algavaks aastaks hästi palju kõike seda,
mis hingele ilus ja meelele hea. Ja mis kõige tähtsam – olgem
terved, hoiame endid ja lähedasi.
Kaunist ja rahulikku jõuluaega Teie kodudesse!

Õie Kuusk
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Foto Deisi-Lisete Saar

Pärnjõe Koolis ühendasid jõud
Mardid ja Kadrid ning külaskäiguga
üllatas varajane Jõulumees

Noored
kogukonna heaks:
aitäh hoolitsemast!
Põhja-Pärnumaa valla Pärnu-Jaagupi noortekeskus koos kohalike noortega otsustas ühiselt korraldada heategevusliku ettevõtmise “NOORED
KOGUKONNA HEAKS: AITÄH HOOLITSEMAST!”.
Ettevõtmise eesmärk oli tänada oma kogukonna
SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu hooldustöötajaid
füüsilist ja vaimset pingutust nõudva töö eest. SA
Pärnu-Jaagupi Hoolduskodus said kingituse kõik
10 pühendunud hooldustöötajat.
Idee hooldustöötajaid märgata ja tänada sai
tõuke käesolevast kriisiaastast, kus suure pinge ja
teadmatuse sees olid Pärnu-Jaagupi kogukonna
nõrgemad ühiskonna liikmed hooldustöötajate
poolt kindlalt hoitud.
Heategevuslikust projektist võtsid osa PõhjaPärnumaa Noortevolikogu, Noorteühing Eesti 4H
Pärnumaa klubi Squad noored ja Pärnu-Jaagupi
Noortekeskus koostöös Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja
huvitegevuse tudengitega. Lisaks aitas maitsvate
piparkookidega Pärnu-Jaagupi kokandusring
„Jääme ellu!“ ja imeilusad jõulukaardid valmistasid
Pärnu-Jaagupi Põhikooli 8.a klassi õpilased koos
õpetaja Virve Lohuga. Suur ja südamlik tänu neile!
Projekti “NOORED KOGUKONNA HEAKS: AITÄH
HOOLITSEMAST!” vedasid kohalikud noored,
kes võtsid ühendust erinevate ettevõtetega,
tutvustasid ettevõtmist ja palusid võimaluse korral
täita hooldustöötajate kingikott kingitustega.
Annetajaid oli kokku 6 – Veroonika Nodapera,
Heli Tasane, Iriina Artel, Woodbright OÜ, PõhjaPärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi Spordikeskus ja
Siremar Grupp OÜ. Kingitusi kogunes erinevaid –
lauamänge, küünlaid ja õuetõrvikuid, villaseid
sokke ja jõululeiba.
Kingitused SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu
kümnele töötajale antakse üle hiljemalt nädal
enne jõulupühi.
Noored said juurde teadmisi ja kogemusi,
kuidas ühte ettevõtmist juhtida ja läbi viia. Kindlasti arenes kogu protsessi käigus noorte oskus
suhelda, läbi rääkida, meeskonnas töötada, kohaneda, planeerida ja kaasata.
Noored ise on projekti lõpptulemusega rahul.
Eesmärk hooldustöötajaid tänada sai täidetud
väärika kingikoti näol. Noored loodavad, et lisaks
kingikotile õnnestus neil kogukonnas hooldustöötajate tööle tähelepanu pöörata ja panna kogukonda rohkem märkama hooldustöötajate panust.
Kertu Kaljur
Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus

Meie valla õpilased olid
esseekonkursil edukad
Juba 19. korda korraldas kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Euroopa Komisjoni Eesti
esindusega kodanikupäevaks esseekonkursi, mille
teemaks oli sel aastal “Minu Euroopa”. Võistukirjutamine on suunatud 9.-12. klassi õpilastele.
Üleriigilisele konkursile laekus 167 esseed,
millest 26 tunnistati auhinna vääriliseks, nende
hulgas Põhja-Pärnumaa valla kahe õpilase tööd.
Ergutusauhinna võitsid Krissu Raudsepp Vändra
Gümnaasiumi 10. klassist (juhendaja õpetaja Heli
Buht) ja Kadi-Katharina Paap Tootsi LasteaedPõhikooli 9. klassist (juhendaja õpetaja Agnes
Leemet). Õpilaste töid luges 11-liikmeline žürii,
mille esimees oli Rein Veidemann. Auhindamine
toimus sel aastal virtuaalselt.

Peagi lõppev 2020. aasta on olnud tõesti üsna eriline. Lisaks kurja viiruse tekitatud
segadusele leidis aset ka muud eriskummalist. Pärnjõe Koolis juhtus nii, et seekord
ühendasid novembrikuu kahe rahvakalendri tähtpäeva peategelased Mardid ja Kadrid
oma jõud, et üheskoos läbi viia Madripäeva QR-koodi sandijooks. Meie 5.-6. klass oli
õpetaja Kristin Ranna eestvedamisel 20. novembriks ette valmistanud kogu koolimaja
hõlmava orienteerumismängu, kus QR-koode kasutades avanesid nutitelefonis vihjed
kontrollpunktide leidmiseks. Igas kontrollpunktis tuli seal ootavale kaunilt kostümeeritud
Kadrile või Mardile esitada mõni teemakohane laul või luuletus ning vastata õigesti ühele
nipiga küsimusele – see andis õiguse uue QR-koodi abil järgmist kontrollpunkti otsima
asuda. Kõige kiiremini läbis sandijooksuraja 7. klassi võistkond. Vapralt noortega sammu
pidada üritanud õpside tiim üllatas ennast ja konkurente sellega, et ei jäänudki päris
viimaseks! Rõõmsat siginat-saginat
oli kogu maja täis, tunnustatud said
kõik osalejad, eraldi toodi esile iga
klassi parimate kostüümide kandjad.
Aitäh korraldajatele!
Veelgi erilisemaks kujunes seekordne jõulude tähistamine. Kuna
Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mitmed
piirangud ja üheks neist oli koolide
sulgemine alates 14. detsembrist, siis
olime silmitsi tõsise ohuga, et 22. detsembrile planeeritud jõulupidu jääb
lihtsalt ära! Sellega me loomulikult
leppida ei tahtnud ning tänu õpetaja
Kalli Rõõmusaare ja rahvamaja juhataja Maarja Mägi kiirele tegutsemisele toimus meeleolukas jõulutrall
rohkem kui nädala võrra planeeritust
varem ehk reedel, 11. detsembril.
Panime sellele ka asjakohase teemanimetuse – #teemecoronaviiruseletünga. Kuna juba varasem plaan
nägi ette jõulupidu värskes õhus, siis
koguneski kogu koolipere, loomulikult ka lasteaiarühm, pisut peale kella 10 koolimaja
ette ümber tuledes särava jõulukuuse. Paar külmakraadi ja üksikud langevad lumehelbed
tekitasid tõeliselt talvise meeleolu ja andsid hea põhjuse ühise rivitantsuga pisut sooja
teha. Ei möödunud kümmet minutitki, kui koolimaja nurga tagant hakkas kostuma
jõulumuusikat ja laste ette ilmus üks punases kostüümis habetunud külaline! Seadusekuulekas Jõulumees oli loomulikult ennast varustanud korraliku läbipaistvast plastikust
näovisiiri ja paksude kaitsekäpikutega. Nüüd läks lahti tõeline tants ja trall, sest oma
kommipakkide väljalunastamiseks pidi iga klass ühe ringmängu või tantsu teistele ette
näitama ja kõik pidulised sellesse kaasa haarama. Ka Jõuluvana viis läbi mitu lõbusat
seltskonnamängu, mille lõppakordiks sai vana hea tibutants. Pärast ligi tunniajast värskes
õhus viibimist suundusime koolimajja, kus klassides ootas suuremaid koolilapsi ees kuum
jook ja piparkoogid. Lasteaia mudilased ning 1. ja 2. klassi
õpilased kohtusid fuajees kuuse all uuesti Jõulumehega.
Nüüd sai igaüks tema ees eraldi esineda oma selgeks õpitud
luuletuse või lauluga. Kuigi seekordne jõulupidu jõudis
kätte vägagi ootamatult ja luuletuste päheõppimiseks jäi
aega napiks, said kõik etlejad õpetajate väikese abiga kenasti
hakkama. Jõuluvana jäi igatahes rahule ja lubas kindlasti
aasta pärast jälle koos suure kingikotiga tagasi olla! Vaatamata kõigele oli see üks meeleolukas ja oma erilisuse tõttu
kindlasti pikaks ajaks meelde jääv talvepäev. Koolilastele
oli see ka pisut kurbust tekitav, kuna tuleb jälle kuu aega
oma sõpradest, klassikaaslastest ja armsatest õpetajatest
(!) lahus olla, aga küllap seda rõõmsam on taaskohtumine
juba uuel, 2021. aastal!
Soovime kõigile rahulikke jõule, lustakat aastavahetust
ja mis kõige tähtsam – jääge terveks!
Pärnjõe koolipere nimel
Valdur Ojala,
direktor

Tootsi
Lasteaed-Põhikool
ja Kärmed Tootsikad
Tootsi lasteaia, põhikooli ja klubi Kärmed
Tootsikad kokkuvõte mööduvast aastast
meie kooli õpilaste omaloominguliste jõululuuletustega, mis märgiti ära Pärnu linna
ja maakonna koolinoorte jõulu- ja talveluuletuste konkursil.

Talve palged
Kadi-Katharina Paa

Igal aastal omamoodi on talv,
vahel on see hea, vahel halb.
Mõnikord on ilm tuisune ja karm,
kuid ka sellel on omaette sarm.
Mõni talv õieti lundki ei saja,
kuigi seda suusatajatel väga oleks vaja.
Maha ei lange ainsatki helvest,
mis siin ikka rääkida sellest..
Mõnel talvel valge lumevaip on maas,
usinasti suusatada ja kelgutada saab.
Mudilased omavahel lumesõda peavad,
jääkindlust ehitades vaeva näevad.
Mõni talv on pealtnäha täitsa tavaline,
aga ka siis võib juhtuda jõuluime.
Lapsed pühade eel lähevad põnevile,
sest kingitusi saada on ju imeline.
Igal aastal omamoodi on talv,
vahel on see hea, vahel halb.
Mõnikord on ilm tuisune ja karm,
kuid ka sellel on omaette sarm.

Talvised teeolud
Renar Nurk

Lumi, lumi, lumi
valge nagu tuvi.
Helgib meie maal,
tee peal sõidab saan.
Saanil jõuluvana,
ta ketsi pani maha.
Nüüd tal süda paha,
ta kukkus saanilt maha.
Sellepärast pole
talvel enam tore.
Tal talvekumme vaja,
siis sõiduk jälle rajal.

Talve ralli
Renar Jõemets

Vaatan aknast välja ma,
valge lumi katab maad.
Mulle meeldib lumega
õues sõita rattaga.
Müts on peas
ja kaelas sall.
Ratas juba esireas.
Kohe hakkab rattarall.
Driftin lumehange ma.
Pärast sõidan kraavi ka.
Lõpuks koju kihutan.
Sooja teed ma luristan.
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Põhja-Pärnumaa valla hallatavate
asutuste juhid vastasid kahele küsimusele
*Mis valmistas mööduval aastal kõige rohkem rõõmu?
*Mida ootad uuelt aastalt?
Pärnjõe Kooli
direktor Valdur Ojala:

Lõunapaus.
Foto Eike Meresmaa

Pärnjõe Koolile oli 2020. aasta kõige rõõmsam
sündmus meie armsa kooli 100. sünnipäev, uhke
ümmargune arv täitus 20. veebruaril. Oma kooliperega tähistasime seda pidulikult trimestri viimasel päeval enne koolivaheajale minekut, s.o 21.
veebruaril. Meeleoluka kontserdiga esines Uku
Suviste ja pärast seda saime kõik maiustada hiigelsuure juubelitordiga. Kooli sünnipäeva puhul
tegid lapsed iseendale toreda kingituse – jõulunädalal töötanud jõulukohvikust saadud tulu ja
kooli eelarvest lisatud raha ühendamisel tekkis
meie fuajeesse just juubelipäeva hommikuks
mõnus ,,lebotamise" nurk kena vaiba ja lustakate
kott-toolidega! Täielikku rõõmu juubeliaastast ei
lasknud kuri viirus meil siiski tunda, sest juunikuu algusesse planeeritud vilistlaste ja töötajate
kokkutuleku pidime edasi lükkama, loodame
selle ära pidada 2021 juunis. Pöörasele aastale
tagasi vaadates võib rõõmu tunda ka selle üle, et
vaatamata pingelisele ja rusuvale distantsõppekevadele saime oma väikese kokkuhoidva seltskonnaga (tõenäoliselt just tänu selle seltskonna
väiksusele!) valdavast osast raskustest kenasti
üle. Käesoleva õppeaasta 1. september oli kindlasti viimaste aegade rõõmurohkeim, sest täies
koosseisus kohtus koolipere üksteisega silmast
silma ligi pooleaastase lahusoleku järel!
Uuelt aastalt ootame loomulikult eelkõige
kiiret seljavõitu viiruse üle ja koos sellega normaalse elukorralduse taastumist. Tahame jätkuvalt pakkuda ümbruskonna lastele võimalust
nautida oma koduselt mõnusa kooli ja lasteaia
rahulikku ning turvalist õhkkonda. Ja loodetavasti on värske haridusminister sõnapidaja mees
– oli ju tema üks esimesi väljaütlemisi uues ametis, et kodulähedane väikekool on tähtis!

Kergu kooli päkapikud.

Vändra Lasteaia
direktor Jaana Novikov:
Vaatamata erilisele aastale oleme õnnelikud, et Vändra
Lasteaia Rukkilille maja sai uue kuue ning Mürakaru
maja õuelt lammutati kasutuseta hoone, mille asemele
saame planeerida õueõpikeskkonna. Tunneme rõõmu,
et meie neli projekti rahastati, mille kaudu saime luua
lisaväärtusi lasteaiale.
Ootame positiivseid emotsioone, et meie tegemisi
märgataks ja väärtustataks. Tuntaks huvi, mida me
teeme ja kuidas meil läheb.

Juurikaru Põhikooli
direktor Eha Kuldkepp:

Vändra Gümnaasiumi
direktor Marget Privits:
Vaatamata sellele, et lõppev aasta on kulgenud kooli jaoks täiesti teistmoodi, on
palju asju, mille üle olla tänulik ja rõõmus. Kõige olulisem muutus meie jaoks oli
söögi- ja jalutussaali remont. Kooli süda ja keskne koht sai kaasaegne ja ilus. Söögisaali uus ilme, teistsugune söögivahetundide korraldus ja mitmekesisem koolitoit
on andnud õpilastele põhjuse sööklamentaliteedi unustamiseks ja loonud võimalused kultuursemaks lõunatamiseks. Samuti oleme õnnelikud ja rahul, et mitmed
klassiruumid said helisummutuse ja gümnaasiumiastme õpilased oma õppeala.
Koolijuhina tunnen head meelt selle üle, et kogu kooli personal oli valmis
muutusteks, kui seda vaja oli. Jagati kogemusi, toetati ja innustati üksteist. Oleme
tänulikud meie lastevanemetele ja koostööpartneritele, eriti Valley meeskonnale,
kellega koos vahva vaibaprojekt kevadel lõpetatud sai.
Me kõik mõistsime, et ainukene kindel asi on see, et midagi kindalt ei ole. Järgmisesse aastasse vaatame aga lootusrikkalt ja usume, et koolikeskkond paraneb
veelgi ning muusikakooli meie majja tulekuga saame luua lastele õpikeskkonna,
kus muusika, hea tuju ja õppimislust käivad käsikäes.

Aasta 2020 on olnud keeruline ja proovile on pandud
nii õpetajate kui ka õpilaste digivõimekus. Kevadine
distantsõpe oli meile kõigile õppetunniks, mis näitas
kätte kitsaskohad. Juunikuus lõpetasime õppetöö
distantsilt. Kontaktõpe toimus üksikute õpilastega
individuaalselt. Lõpuaktuse 9. klassi lõpetajatele viisime läbi meie koolile omaste traditsioonide kohaselt,
kuid silmas pidades ohutust. Uue õppeaasta eesmärgiks võtsime õpetajate digivõimekuse tõstmise ja nii
ühinesime DigiKiirendi projektiga, mis algas augusti
lõpus ja lõppes detsembri alguses. Selle tulemusena
oleme täna rohkem kui kevadel ette valmistatud distantsõppeks. Sel õppeaastal on meil 60 õpilast, neist
6 astus I klassi. Rõõmu teeb, et oleme saanud koolile
juurde hankida vajalikke kaasaegseid IT vahendeid.
Suurima remonditööna saame jõuluks uuendatud
võimla põranda.
Suurim soov uueks aastaks on, et saaksime jaanuarist jätkata tavapärase kontaktõppega koolis. Suurima
investeerimistegevusena seisab ees kooli internetivõrgu ümberkorraldamine.

Foto Mariann Pärnoja

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse juhataja
Anne-Mai Tammeleht:

Kergu Lasteaia-algkooli
direktor Imbi Uulimaa:
Möödunud aastale tagasi vaadates on hea olla
kogemuse võrra rikkam. Pean silmas distants
õpet, mis kulges ilma suuremate viperusteta.
Algus oli raske kõigile, aga aja möödudes harjusime uudse rütmiga.
Tunnen head meelt oma üksmeelsest kollektiivist, kes on alati üksteist toetavad ja kaasamõtlevad, kellel on häid ideid ja ettepanekuid,
kuidas laste päev koolis või lasteaias veel huvitavamaks ning mitmekesisemaks muuta. Mul
on rõõm tõdeda, et inimesed panustavad oma
aega ja energiat meie maja veel ilusamaks ja
hubasemaks muutmisele, et meil kõigil oleks
igati kaasaegne ning mõnus õpi- ja töökeskkond.
Uuelt aastalt ootan rohkem lapsi meie kooli,
et lapsed käiksid koolis jätkuvalt särasilmsetena
ning enamat riigipoolset tuge ja toetust väikestele maakoolidele.
Soovin kõigile rõõmsat meelt ja tugevat tervist uuel aastal!

Ei saa just öelda, et 2020 aasta oleks väga rõõmuderohke olnud. On olnud
keeruline aasta. Pooled üritused ja võistlused tuli ära jätta või edasi lükata,
kaasa arvatud spordikeskuse 20. sünnipäev.
Küsisin sama küsimuse ühelt väikselt sporditüdrukult, ta vastas: ,,Ma olen
nii õnnelik, kui saan oma sõpradega koos spordikas trennis käia. Mulle väga
meeldib minu treener ka.”
Rahulolu ja rõõmu on pakkunud vast see, kui näed särasilmseid suuri ja
väikesi spordisõpru erinevates trennides ja üritustel kaasa löömas. Spordikeskus
pakub erinevaid võimalusi ja tingimusi liikumiseks ning trenni tegemiseks.
Kes ei soovi osaleda sisetreeningutel, võib seda täiesti individuaalselt teha
tervisepargis või kergliiklusteedel.
Loodan, et järgmine aasta tuleb parem ja saame jätkata oma tavapärases
rütmis.
Tahan tänada ja soovida rahulikku jõuluaega ning edukat uut aastat kõikidele spordikeskuse külastajatele, treeneritele, toetajatele ja koostööpartneritele!

Vahenurme Lasteaed-algkooli
direktor Külli Lumi:
Rõõmu on sel aastal teinud see, et vaatamata raskustele oleme suhteliselt
kenasti hakkama saanud igasuguste muutuste ja väljakutsetega. Libatse
Lasteaed-algkool suleti, inimesi koondati ja lasteaia osa liideti Vahenurme
Lasteaed-algkooliga ja emotsionaalselt oli see äärmiselt raske enamusele
töötajatest, kes kõik need 31 aastat Libatse koolimaja ehitamisest alates seal
töötanud olid. Õnneks saab öelda, et raskusi ületades on töötajad mõlemas
majas mõnusalt seljad kokku pannud ja seeläbi on meeskonnana toimimine
kindlasti isegi paranenud.
Uuelt aastalt ootame nii Libatse kui Vahenurme majas eelkõige selgust
ja otsuseid asutuse saatuse kohta. Lõppkokkuvõttes on ju tähtsaim see, mis
on parim selle piirkonna lastele ja nende vanematele. Loodame, et sünnivad
parimad võimalikud lahendused antud olukorras. Et see sündida saaks, ootame
kindlasti ka võimalust sõna sekka öelda, kuidas edaspidi alushariduse andmine
siin kandis võiks toimuda.

Lasteaia Pesamuna Liiklusvanker.
Foto Maarja Rahu

Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna
direktor Sirje Mölder:
Möödunud aastast tegi kõige rohkem rõõmu võimalus
aidata oma ideedega kaasa Pesamuna lasteaiale ühe rühma
ruumide, saali ja rekonstrueerimis projekti koostamisele.
Kuna selline võimalus tekkis ootamatult, siis ka ootused
suured. Kahju, et kõik täies mahus ei realiseeru, kuid parem
ikka poolt muna kui mitte midagi. Põnevusega ootame
suvist kolimist ja lõpptulemust.

Vihtra Lasteaia direktor
Eha Kuldkepp:
Kevadine koroonaaeg puudutas ka lasteaeda, aprillikuus olime suletud. Septembrist on meie lasteaias 16
last. Aasta jooksul oleme teinud pisiremonditöid, suuri
investeeringuid ei ole.
Uuel aastal loodame jätkata tavatöökorraldusega.
Ja ootame juurde uusi särasilmi!
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Vändra Muusikakooli
direktor Toomas Toimeta:

*Mis valmistas mööduval aastal kõige rohkem rõõmu?
*Mida ootad uuelt aastalt?
Vändra Kultuurimaja
juhataja Martin Sempelson:

Põhja-Pärnumaa valla raamatukoguhoidjad
soovivad oma lugejatele head uut aastat ja
kvaliteetaega endale raamatut lugedes. Foto Aili Luik

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu
direktor Monika Jõemaa:
2020. aasta oli väga eriline, sest ilmselt vist ainult
sõdade ajal on olnud varasemalt see aeg, kui tegutsevad raamatukogud on külastajatele suletud riigivõimu korraldusega. 16. märtsist suleti seoses
eriolukorraga meie valla raamatukogud külastusteks. Tööpuudust raamatukoguhoidjatel muidugi ei
olnud, kasutasime seda aega efektiivselt – tegime
raamatukogu sisetöid (inventuurid, teavikute mahakandmine ja parandamine, koristamine, koduloo
uurimine jne). Õnneks saime ikkagi juba paari nädala
pärast aprillis hakata lugejaid kontaktivabalt teenindama. Lugejad helistasid või kirjutasid meile,
mis raamatuid soovitakse, leppisime kokku kellaaja,
millal paki raamatukogu ukse taha paneme, ning
inimene sai oma lugemisvara kätte. Rõõmu valmistab see, et saime uues olukorras uue teenusega
hakkama. Seda suurem rõõm oli maikuu lõpul jälle
lugejaid raamatukogu ruumides näha. Tänan meie
raamatukoguhoidjaid, kes pingelise aasta vapralt
vastu pidasid, ja lugejaid, kes meid sel keerulisel
ajal maha ei jätnud.
Uuelt aastalt ootan seda, et COVID-19 pärast
raamatukogusid ei suletaks ja saaks lugejaid näost
näkku teenindada. Et saaksime teha jälle üritusi,
näiteks kohtumisi kirjanikega, koolitusi jms. Ja et
inimesed vaatamata igasugustele (eri)olukordadele
ikka raamatukogu teenuseid kasutaksid!

Leevikesed oksal. Foto Heldi Raude

Vändra Kultuurimajale valmistas sel aastal kõige rohkem rõõmu Vändra
505 korraldamine. Ürituse kordaminekule aitas kaasa suurepärane meeskond ja ilus suvine ilm. Aitäh kõigile, kes aitasid Vändra 505 korraldada.
2020. aastal tähistasime ka viiruse kiuste Mihkel Lüdigi 140. sünniaastapäeva, mis lõppes ilusa kontserdiga Vändra Gümnaasiumi aulas. Maestro
sünniaastapäev sai väärikalt tähistatud. Samuti oleme rõõmsad selle üle,
et saime paigaldatud uued kinotoolid ja maja välisfassaad sai värskendatud. Olime rahul, et kevadise eriolukorra ajal saime tööl olla ning maja
siseruume remontida ja korrastada.
Kultuurimaja ootab uuelt aastalt rohkem vabadust. Piirangute kadumisel saaksime 2020. aastal sepistatud plaane ellu viia. Samuti saaksid
meie kollektiivid jälle koos käia ja valmistuda uuteks esinemisteks.

Vändra Alevi
Hoolekandekeskuse
juhataja Silje Lang:
Mööduv aasta oli keerulisem ja pingelisem kui
eelmised. Tunneme rõõmu, et oleme suutnud
ära hoida viiruse leviku hooldekodusse.
Sellesse aastasse jääb meeleolukateks
sündmusteks hooldajate Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli töökohapõhise õppe lõpetamine ja
presidendi külastus meie majja.
Uuelt aastalt ootame kõik eelkõige keerulise olukorra lõppemist.
Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis iial ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust!
Kaunist ja rahulikku jõuluaega!

Mööduv aasta on olnud eriline, kindlasti palju kogemusi
andev ning väärtushinnanguid muutev. Mul on hea meel, et
oleme suutnud leida uusi teid ning lahendusi ja koos sellest
aastast läbi tulnud. Käesoleva aastaga hakkab läbi saama ka
Vändra Muusikakooli üks ajajärk ning algamas on uus. Olen
siiralt tänulik meie tugeva ning ühtse meeskonna eest, kes
on selle võimalikuks teinud. Kõik uus on alguses võõras ning
isegi hirmutav. Siiski olen veendunud, et saabuv aasta toob
lisaks uuele asukohale meie koolile ka uue hingamise ning
uued võimalused.
Olge hoitud!

Kaisma Rahvamaja
juhataja Imbi Tõnisson:
Üks raske aasta on lõpusirgel, õppisin sellelt aastalt kõige rohkem vist
kannatlikkust. Tunnen igapäevaselt puudust meie inimestega koosolemisest. Õnneks lubas suvi meil toreda seltskonnaga reisi Kihnu ära teha
ja sügis valla sünnipäeva tähistada!
Ootan uut aastat pikisilmi ja loodan, et 2021 toob tiheda töögraafiku ja palju rõõmu. Seniks soovin meile kõigile palju tervist ja rahulikke,
õdusaid jõule pereringis.

Pärimusmuusika laager Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis.
Foto Katrin Uutsalu

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
juhataja Gerda Mölder:

Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja Pärnu-Jaagupi
Muusikakooli direktor Katrin Kohjus:

Olenemata keerulisest olukorrast korraldasime oma töö niivõrd ringi,
et tegime rahvamajas oma jõududega remonti. Korrastasime pilliruumi
täiesti uueks, värvisime lava põranda, vahetasime välja köögi mööbli ja
tegime pisemaid remonttöid. Need oli täpselt sellised remonttööd, mida
maja kasutuse hooaja keskel on keerukas teha. Siinkohal ütlen tänusõnad rahvamaja näiteringi meesperele, kes on meile remonttöödes palju
abiks olnud! Rõõmustav on, et selle olukorra tõttu ükski majas tegutsev
ring „suurest puhkusest“ alla ei andnud ja kõik võtsid uue hooaja uue
hingamisega vastu.
Olen kogu aeg mõelnud, et see kõik peab millekski hea olema. Eks
ma ootan nüüd seda uut aastat, et näha, milleks see kõik hea oli?! Aga
üht on see keeruline olukord teinud: pered on taas lähedasemaks saanud ja me märkame teineteist rohkem kui kunagi varem. Ma loodan, et
see ei kao meist! Märgakem oma lähedasi ja olge hoitud! Pea püsti ja
pereringis uude aastasse!
Tervitused Pärnu-Jaagupi Rahvamaja naiskonnalt!

Mina tundsin kõige rohkem rõõmu oma põhikooli mees(nais)konnast. Ühiselt saime hakkama 2020 distantsõppe väljakutsetega,
õppisime väga palju ja nautisime taaskohtumisi. On väga hea tunne
teada, et sul on kolleegid, kes on su kõrval mitte ainult rõõmus,
vaid ka rasketel aegadel. Olen tänulik ka muusikakooli õpetajatele
– õppisime palju rohkem üksteist tundma, korraldasime vahva
puhkpillifestivali, startisime mini-sümfoniettorkestriga, toimus
mõnus pärimusmuusikalaager. On, mida mäletada.
Uuelt aastalt ootan eelkõige tervist oma inimestele. Kõige
muuga saame me üheskoos ise hakkama.

Suurejõe Rahvamaja
juhataja Heldi Raude:
2020. aasta algas nagu iga teine, kuid kevad täitis
päevad teadmatuse ja ärevusega. Katkes huviringide
tegevus, ära jäid sündmused ning tööpäevad olid
tavapäratult vaiksed. Sügis oli jällegi rõõmus kokkusaamiste aeg, mida oldi pikalt igatsetud. Eriti suurt
rõõmu tunnevad rahvamaja kasutajad renoveeritud
tualettide üle. Selline viiruse aeg tuli ilmselt selleks,
et õpetada meid teistmoodi käituma ja mõtlema.
Märgata oli rohkem hoolimist, abistamist ja kokkuhoidmist.
Uuel aastal soovin, et meil oleks rohkem aega
lähedastega ja sõpradega olemiseks, hoolivust üksteise vastu ja headust. Aitäh huviringide juhendajatele, liikmetele, külastajatele ja koostööpartneritele
selle aasta eest.
Kaunist jõuluaega ja rõõmurohket uut aastat!
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Päkapikud on
valmistanud
Aili Luik,
Ludmilla Kodasma,
Kertu Kaljur,
Urve Salumaa.
foto Aili Luik.

Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse
juhataja Kertu Kaljur:
Mööduval aastal valmistas kõige rohkem rõõmu see, et minu noorsootöötajad suutsid vastu pidada kriisiolukorrale. Siiski tänu eriolukorrale
saime anda oma noorsootööle hoopis uut hoogu juurde. Kui eelnevatel
aastatel oleme olnud suvel puhkusel, siis sel aastal tegime tööd ja kolisime
õue ning noortele see meeldis. Rõõmu valmistas see, et meil on ägedad
noored, kellel on imelisi ideid ja koostöö nendega on väga hea.
Uuelt aastalt ootame selgemaid sihte, veel paremaid ideid, saada
noorsootöösse veel uusi ja toredaid noori ja jätkuvat motivatsiooni nii
noorootöötajatele kui kõigile, kes tegelevad noortega.

Tootsi Hooldekodu
juhataja Pille Jaasi:
Aasta on möödunud kiirelt ja keeruliselt. Aga kõik, mis tundub
esialgu halb, võib tekitada ka midagi head.
Olen väga rõõmus, et meie asutuses töötavad tublid ja hoolivad inimesed. See aasta on näidanud inimeste õiget palet. Oma
naiskonnaga läheks ka tulevikus luurele. Muidugi on väga suur
rõõm ka kõikide hoolealuste lähedaste üle. Tänan neid mõistva
suhtumise ja heade sõnade eest.
Uuelt aastalt ootan palju põnevaid seiklusi koos oma naiskonnaga ja soovin kõigile palju-palju tervist ning rahulikku tööelu.
Ja muidugi kõikidele hoolealustele ja nende sugulastele ka
palju tervist, mõistmist, rahu südamesse.
Hoiame üksteist!

Vändra Alevi Sotsiaalmaja
juhataja Lembi Uulimaa:
Kõige suurem rõõm on kindlasti vaieldamatult meie asutuse töötajad, kes kõik on vapralt
vastu pidanud selle keerulise aasta. Igaüks on suutnud leida enda jaoks midagi positiivset ja
olla kolleegidele toeks. See aasta on meid kollektiivina liitnud tugevamaks ja ka targemaks.
Kuidagi kummalisel kombel oleme kõik püsinud tervemana kui ei iial varem... (nüüd tasub
kolm korda üle õla sülitada!).
2020. aasta on toonud mitmeid uusi tuuli meie igapäevatöös. Alates aprillist toimetame
Vändras lisaks Vana tn 94 hoonele ka Uus tn 17 hoones. Maikuust alates osaleme erihoolekande ISTE pilootprojektis. Juunist on meie hooldustöötajad priid sotsiaaltransporditeenuse
osutamisest – seega positiivseid väljakutseid on hoolega jagunud.
Ootame uuelt aastalt kindlasti seda, et oleksime jätkuvalt terved. Saaksime mõtteid ja
ideid, mida pidime sahtlisse peitu panema – ellu viia.
Rahulikku jõuluaega!
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ARVI MIIDO – metsasarvemängija, dirigent:
EKS MUUSIKA OLI VERES VARAKULT
Kes Sa oled? Kirjelda ennast!
Arvi Miido Ado poeg. Tavaline vändrakas, algul lühikesed püksid ja juuksed,
hiljem pikad püksid ja juuksed. Sport
ja muusika on kogu aeg käinud käsikäes. Kui midagi ei toimu, siis rahulik,
kui aga asjaks läheb, olen käpp. Kohati
isegi esikäpp.
Kuidas muusika Sinu ellu trügis? Miks
muusikakool ja miks just metsasarv?
Eks muusika oli veres varakult. Kõik
onud „imesid mesipuud” (akordion).
Ema Virve laulis ja tädi Linda tantsib tänini. Muusikakooli viidi, öeldi,
et muusika on ilus pill. Algul oli tore,
aga klaverimäng murdis tahtmise maha
teises klassis. Kogusin erialas kõvasti
kahtesid, et pääseks sellest põrgust palliplatsile tagasi. Sain tahtmise, aga Aksel
Andrekson oli metsasarvega ukse taga ja
kõik algas uuesti.
Mis aastal alustasid ja millal lõpetasid
Vändra muusikakooli?
Ei mäleta algust ega lõpetamist. Ühel
aastal algas ja mingite aastate pärast see
ka lõppes.

rsoon on Vändra muuJõulukuu ,,Käbi kukub“ pe
ahurväkke (tegelikult
sikakooli vilistlaste raskek
alves) kuuluv dirigent ja
toimetas ta muidugi piiriv
ido. Mees, kes omal tagametsasarvemängija Arvi Mi
kindlal käel on ülihästi
sihoidlikul moel, aga samas
Mees, kes
ansambleid kui orkestreid.
kõlama pannud rohkesti nii
jal seda
e hulgas ja juhatas sirgel sel
oli Piirivalve orkestri loojat
anžeerija
aastat! On mitmekülgne arr
suurepärast kollektiivi 22
nu isiklik
a elu hingelt vändrakas. Mi
ja spordimees ning kogu om
e järgi!
emini enam ei saakski! Tehk
arvamus on, et ega palju par
Kalev Saar

Mis Sinust sai peale Vändra gümnaasiumi ja muusikakooli lõpetamist? Peale keskkooli oli G. Otsa nim
Muusikakool 1974 (1975–1977 nõukogude armee) kuni 1980 lõpetasin.
1980–1985 Konservatoorium. Mõlemad koolid lõpetasin metsasarve erialal.
Kuidas muusikakool on mõjutanud
Sinu elus valikuid?
Muusikakooli mõju kestab siiani,
kuna muusikaga teenin leivaraha
tänini.

Sa osalesid kõigil taasiseseisvunud
Eesti Vabariigi aastapäevade paraadidel ja pidulikel sündmustel! Milline
neist eriti liigutas? Või oli äkki mõni
värvikas seik?
Arvan, et teine EV paraad Tallinnas,
kuna mu vanaonu Juku marssis veteranide esireas.
Värvikas seik: talvine paraad, meeletu lumesadu, tribüünil ka T. Kõuts
(endine piirivalveülem). Kaika keerutuse ajal tribüüni ees tabas kaigas enda
mütsi ja läinud ta oli. Tribüünil „jõuluvana” (T. Kõuts), nalja palju. Mõte!
Jõuan, ei jõua mütsi võtta? Tagant
tulemas jõudsalt terve kuuene kolonn.
Jõudsin!

Sinu senine suurim muusikaelamus?
Austraalia, Adelaide Police TATTOO
2008. Muidugi DEEP PURPLE 2019
Tallinn.
Soovita! Keda võiksime peale Sinu,
Sinu dirigeeritud orkestrite ja Sinu
arranžeeritud lugude kuulata?
Intrigeeriv. Vanem Järvi???? James Last.

Kui võidaksid lotoga ja rahamured igavesti kaoksid, mis siis Sinuga juhtuma
hakkaks?
Enneolematut.
Millega tegeled praegu?
Kiusan Saku puhkpilliorkestrit.
Klassikat peab ka mängima.

Millist muusikat kuulad ja kellele kaasa elad muusikamaailmas?
Mitte diskot. Kõigile-kõigele, milles ilusat, tarka.

Anna mõni nõuanne tänastele õpilastele?
Kas ikka on tahe-soov? See pole
meelakkumine.

Mille üle kurvastad?
Kurvastan nähes ülekohut.

Kes Sa oleksid, kui poleks see kes
oled?
Keegi teine.

Kui saaksid valida ühe muusiku
või kollekltiivi Eestist ja ühe
välismaise artisti või kollektiivi
kellega koostööd teha, siis kes
need oleksid?
Täpselt ei tea Eesti kohta, aga
üks torudega punt oli hea (jazzu
kanti). Kellega tahaks, on juba
manala teel. Vokaal: S. Vrait
(Eesti), M. Callas (Kreeka).

Anna mõni nõuanne tänastele õpetajatele?
Ma pole õpetaja kunagi olnud (ametlikult), seepärast mõtle enne, kas
ikka ...? Kui, siis orienteeru, kellest
võiks saada solist, kellest orkestrant.

Mille üle rõõmustad?
Rõõmustan, millest (kellest) ei osanud
rõõmu tunda.

Mida kahetsed?
Noorus ei tule iial tagasi.

Kus oled praegustes unistustes
kümne aasta pärast?
Kes teab?

Miks muusika õppimine on üldse
vajalik?
Alati ei pea muusikat õppima, võib
ka kuulata. Iga heli, müra on muusika
ja lõppeks saad aru, mis asi ta on ja
kuidas kuulata, mõistmaks teda.

Kuidas esinemisnärviga hakkama
saada?
Esinema minnakse mõttega, et tulen
„MINA“ ja teie seal kuulate mind. Eeldades, et mingi kava on klaar.

Mida tahaksid kindlasti veel elus
kogeda?
Noorust.

Kiida enda juhitud kollektiive ka!
Palju ja millised need olid/on?
Kidrapunt (GAMMA?) keskkooli ajal.
Ega nüüd eriti juht. Lugusid pakkusid
kõik. Mõnda sai kohandatud vastavalt
meie koosseisule. Rock Rootor. Ants
Toom domineeris kava valikul. Mina
jälle mugandasin. Koosseis: altsax,
tenorsax, kaks kitarri, basskitarr, klahvpill, trumm.
Mõlema puhul kõlab sõna „ENTUSIASM“. Orekster „Helikon“ üks parimaid tollel ajal. 60–70 taadid koos
noorte pillimeestega. Sealt õppisid kõik
minuealised palju (1977–1991).
Eesti Piirivalve orkester (1992–
2014). Sinna läks palju sellist pühendumist, mida annab otsida. Praegu olen
Puhkpilliorkestri SAKU dirigent. Mulle
meeldib nende entusiasm, nad tahavad
mängida.

Millise isikliku saavutuse üle
tunned eriliselt uhkust?
Tunnen heameelt, et suutsin aastal 1992
nii mõnegi pillimehe „august” välja tõmmata. Ma ei teinud seda üksi (Andres
Kapp oli abiks).
Mida päevauudistest tarbid?
Poliitika, sport, muusika (seda ei pea
vaatama).
Sul on rohkesti ordeneid ja rinnamärke. Millised neist eriti esile tooksid?
Mina neid üles ei loe.
Mida ma küsimata jätsin? Küsi ise ja
vasta ka!
Mida ei küsinud, sellele ei vasta.
Kalev Saar

V
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Meie suurkuju Aldo Kals 75
Äsja nägi ilmavalgust Sinu elulooraamat „Kaks elu“, mis heidab valgust
Sinu tegemistele. Kõik, kes seda erakordset trükist loevad, saavad teada,
kui suur ja tegus inimene on Aldo. Sinu sulest on ilmunud mitukümmend raamatut, lugematul hulgal artikleid ja sõnavõtte. Oled olnud
Eesti territoriaalse terviklikkuse südametunnistus ja võitleja, Setomaa
eestkõneleja, ajaloo talletaja nii sõnas kui teos. Vabaduse eest võitleja,
aasta isa ja mida kõike veel. Ja nagu Lagle Parek mulle kunagi ütles:
„Oleks Aldo nägija olnud, siis tulnuks Eesti Vabariik mitu aastat varem.“
Selline on minu eluaegne sõber Aldo.
Häid jõule Sulle ja Su perele!
Mati Rosenstein
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Politsei soovib
turvalist ja murevaba
pühadeaega nii liikluses
kui ka koduseinte vahel!

Janek Saharenko piirkonnapolitseinik
Natalija Karelina noorsoopolitseinik
Alar Abel piirkonnapolitseinik
Ülle Kuusik, Aldo Kals,
Mall Kals, Aime Kärner,
Arvo Järvet, Malle Ratassepp

Kiri Emajõelinnast jaaguplastele
Kolmapäeval, 25. novembril kogunes
kümmekond üliõpilasseltsi „Jakobia“
veteranliiget Tartus I üldlaulupeo
mälestuskivi juurde, et mälestada
meie hulgast hiljuti Pärnu-Jaagupi
surnuaeda oma perekonna rahulasse
viidud seltsikaaslast, matemaatik
Jaan Reinandit. Alles 2. juunil sai
temaga telefonitsi kõneldud seoses
90. sünnipäevaga, aga hiljutisi juubilare oli meie hulgas veel kaks. Täpselt
viis aastat tagasi olid need numbrid
just selle võrra väiksemad ja me istusime Tartus Tähtvere päevakeskuses
väikese peolaua taga. Sama kavatsus
oli seekordki, aga ähvardav katk tõmbas sellele kriipsu.
Nii kogunesime nagu maskides
„vandenõulased“ kaks pluss kaks
reeglit järgides „salakoosolekule“
kultuurilooliselt olulise mälestuskivi

juurde, kus süütasime küünlalaterna.
Me ei väsi naljatamisi kordamast, et
enamasti iga tähtsa sündmuse juures
on jaaguplaste käsi mängus. Ikka on
keegi meist mõne olulise ettevõtmisega seotud olnud. Nii on lood
sellesama mälestuskiviga tähistatud
üldlaulupidudega, kus alates 1879.
aastast on jaaguplased enamasti igal
suurel laulupeol käinud.
Esimene üldlaulupidu andis
tõuke Tartu Peetri kiriku ja koguduse
rajamiseks, kus aastatel 1912–1922
teenis hingekarjasena Jaagupi kultuuriloost tuntud Mihkli kihelkonna
taustaga Arnold Laur. Tema kui usuteaduse üliõpilane, Jaagupi kihelkonnakooli juhataja Hans Kotkas,
Parasmaa koolmeister, hilisem „Estonia“teatri juht Paul Olak ja Uduvere
õigeusu kiriku köster Jakob Altosaar

saatsid 1903. aastal oma kvartetilauluga meie Vabadussamba taga sepis
aiaga piiratud Halinga mõisnike
matusepaika Venemaa sotsioloogia
rajaja Paul von Lilienfeld-Toali ema
Konstanzi.
I üldlaulupeo kivi juures süütasid
jakobialased pool sajandit tagasi tõrvikuid, et siirduda oma akadeemilise
isa Alo Tilga juhtimisel Jaagupi kooliõpetajate Anna Nõmmik-Konksu ja
Andres Tilga hauale Raadi kalmistul.
Seekord jagasime oma kokkusaamisel laiali paar raamatukest, maitsesime nokatäit karsklaste rohelist ingverijooki, haukasime kommi peale ja
läksime laiali lootuses järgmisel suvel
Elvas kokku saada ja Tarva külast
pärit akadeemilise venna Sulev Saare
haual küünal süüdata.
Aldo Kals

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

Jõulud on rahulik perekondlik püha, mis veedetakse koos lähedastega.
Jõulude lähenemisel muutub aga ilm järjest jahedamaks ning maapinda võib õigepea hakata katma ka jääkiht, mis muudab liiklemise
märksa raskemaks. Seepärast tuleks varuda liikluses olles tavapärasest
rohkem aega soovitud sihtpunkti jõudmiseks ning kindlasti kasutada
turvavarustust. Samuti tuleb arvestada teeoludega ning valida vastav
sõidukiirus, seda kõike ikka selleks, et nii sina ise kui ka kaasliiklejad
saaksid koju jõuda tervena.
Pühadeaeg on aga aeg, mil politsei saab enim teateid vägivallast
lähedaste vahel. Ohver ei tohiks jääda oma murega üksinda ja oluline
on, et igaüks meist tunneks ennast turvaliselt ka kodus olles. Üha rohkem julgeb ohver vägivallast teada anda, kuid on endiselt ka neid, kes
seda ei tee. Politsei soovib, et igaüks hoiaks oma lähedasi ja oleks valmis
ka vajadusel ise abi kutsuma. Suurim julgus on abivajaja märkamine!
Ööpäevaringselt on avatud ohvriabi telefon 116 006, mis võimaldab
teatajal anonüümseks jääda. Kohese abivajaduse korral helistada aga
politsei lühinumbrile 112!
Rahulikku pühadeaega!

PÄÄSTEAMET
• 27. novembril kell 22.24 teatati Häirekeskusele tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas, kus põles ühekorruseline
elumaja lahtise leegiga. Enne päästjate saabumist olid hoonest
iseseisvalt väljunud kolm inimest, kelle kiirabi toimetas haiglasse
kontrolli. Tulekahju sai alguse gaasiküttega kaminast. Kustutustööd lõpetati 28. novembril kell 2.31.
Advendiaeg on kohe saabumas, kuid enne esimese advendiküünla süütamist tasub meelde tuletada ohutusreeglid selleks, et
jõulud tuleksid turvalised ja rahulikud. Küünlad toovad pimedal
ajal kodudesse valgust ja hubasust, kuid nende põletamisse peab
suhtuma ettevaatusega. Eriti tähelepanelik tuleb olla säraküünalde kasutamisel sisetingimustes, sest sädemete pritsimine
on kontrollimatu ja kunagi ei tea, kuhu need maanduda võivad.
Küünalde põletamisega on seotud mitu ohtu, millest tavapärasem on küünla põletamine päris lõpuni, eriti alusel, mis ei
ole tulekindel. Mitte kunagi ei tohi jätta küünlaid järelevalveta.
Lisaks tasub kontrollida, et teie eluruumides olev suitsuandur
ja vingugaasiandur oleksid puhtad ja töökorras, kontrollides
andurit testnupule vajutamisega.
Päästeamet soovib kõigile rahulikku ja ohutut advendiaega!

HENN LAHESAARE MÕTISKLEB
Heliseb, heliseb aisakell, süda hell, süda hell.... Taas on käes püha
JÕULUAEG. See aeg kordub aastasadu, kuid on alati uus ja südamlikult püha. Me kõik nagu muutuksime koos selle ajaga paremateks ja
südamlikemaks. Soovin enda poolt kogu koduvalla rahvale vaikseid ja
südamlikke jõule, tujuküllast aastavahetust ja õnnelikku uut aastat.
Olgem kõik tublid ja head nii sellel pühalikul ajal kui ka edaspidi.
Helisegu jõulukellad ja uue aasta laulud meie kõigi südameis nii nüüd
kui ka edaspidi!

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Jaanuarikuu tegemised Kurgjal
23. jaanuaril kell 12-15 ootame C. R. Jakobsoni Talumuuseumi rehetuppa, kus saab valmistada riidest taimetee- ja ürdikotte.
Kui suvel saab ürdipeenrast võetud taimedest teha kohe väga
hea tee, siis talveks tuleb kõik taimne materjal kuivatada.
Selleks, et kuivatatud tee- ja ürdimaterjali säilitada, on võimalus tulla ja valmistada omale kevadeks toredaid kotikesi,
mida saab kaunistada erinevates tehnikates.
Töötoas osalemine maksab 12.00 €. Töövahendid ja materjalid on hinna sees.
Huvilistel palume registreerida kurgja@memu.ee või telefonil 58 6000 25
Inge Sipelga
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi perenaine

Nii tegevusjuhendaja kui hooldaja töötavad psüühilise erivajadustega
inimestega, juhendades ja toetades neid nende igapäevatoimingutes,
aitavad hügieenitoimingutes (sh mähkmevahetus).Tegevusjuhendaja korraldab lisaks ka huvitegevusi; suhtleb elanike lähedastega; hoiab korras tööd
puudutava dokumentatsiooni. Tööd tehes tagavad mõlemad turvalise ja
sõbraliku õhkkonna.
KUI SA OLED:

TEATED
Vändra raamatukogus on 22.12.202018.01.2021 viivisevaba aeg. Raamatuid
saab tagastada viivisevabalt ja kui ei
soovi raamatukogusse tulla, siis võid
raamatud panna tagastuskasti.

JA SUL ON:
vähemalt keskharidus (hooldajal vähemalt põhiharidus)
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel
(nõutav vaid tegevusjuhendajal)
ja Sa räägid eesti keelt,

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

SIIS KANDIDEERI:

Lisainfo tööpäeviti telefonil: 53 018 621 (Tiia)

www.hoolekandeteenused.ee
hoolekandeteenused

EELK

Pärnu-Jakobi kogudus

*Jumalateenistusel osalemisel on kohustuslik kanda maski.
** Kui tunned, et oled haige, püsi palun kodus.

EELK Pärnu-Jakobi koguduse teated jaanuarikuus:
03.01 14.00 KOLMEKUNINGAPÄEVA
		
jumalateenistus armulauaga
10.01 14.00 KRISTUSE RISTIMISPÜHA
jumalateenistus armulauaga
17.01 14.00 Jumalateenistus armulauaga
24.01 14.00 Jumalateenistus armulauaga
31.01 14.00 Jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud T, K, R 10.00 - 14.00
Kantselei telefon 44 64 650, 54516999
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov +372 53964729
Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi +372 5300 7075
Diakon Jane Vain +372 5451 6999

Üks eluraamat on sulgunud...

Südamlik kaastunne
Kaile,

elukaaslase
surma puhul.
Mari, Katrin, Raido,
Mati, Kunnar, Peep

MITMESUGUST
Ostan VANAVARA – Tarbeklaasi
tooted, mööbel, dokumendid,
fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorrattad ja
palju muud! Ardo, 56 07 85 79

EELK
Vändra Martini Kirikus
24. detsembril kell 16
PÜHA JÕULUÕHTU
JUMALATEENISTUS
Kaasa teenib
koguduse naiskoor

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

31. detsembril kell 11
aastalõpu jumalateenistus
armulauaga

Õpetaja Ants Kivilo
tel 5396 0574

HEINAR LINDRE

MART LILLEMETSA

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Hellele ja tütrele perega.
Perekond Piirsalu

Müüa 2-toaline korter Vändras, Jaama
tn 13 (üldpind 48,8 m 2 , ahiküte,
õhksoojuspump). Info tel 56492423
OÜ Sallu J.S. ostab metsakinnistuid ja
raieõigust. Küsi pakkumist
jaak.soosalu@gmail.com,
tel 5061817 või 5168928
Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006
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

JÕULUJUMALATEENISTUS
26. detsembril
kell 11.00

Rahulikku jõuluaega
ja õnnistatud
uut aastat kõigile!

Mälestame töökat
naabrimeest

KINNISVARA

EAÕK
Vändra Apostel
Peetruse-Pauluse
kogudus

Jaanuaris jumalateenistused
pühapäeviti kell 11

Sügav kaastunne
Leale ja Kaile perega

Vändra Aiandusselts

Suur-suur tänu Sulle, Linda!

sõbralik, empaatiline, järjepidev ja koostööaldis

CV Keskuse, Töötukassa kaudu või saada CV ühes
märgusõnaga “Vändra” e-postile
varbamine@hoolekandeteenused.ee

2020
24.12 15.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
		
(kuni 150 inimest)
16.30 Jõuluõhtu jumalateenistus
		
(kuni 150 inimest)
18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
		
(kuni 150 inimest)
25.12 14.00 1. Jõulupüha jumalateenistus armulauaga
27.12 14.00 Jumalateenistus armulauaga
31.12 18.00 Vana-aasta jumalateenistus

Vihtra Päevakeskuse sotsiaalmajutusüksuste kliendid ja personal
tänavad head ja lahket pr Linda
Laastu, kes annetas meile jõulupühadeks suure koguse enda valmistatud imemaitsvaid hoidiseid!

Südamlik kaastunne
Leale poeg

HEINAR LINDRE
kaotuse puhul.

RITA KONTUS

28.08.1926 – 06.11.2020
Majanaabrid KÜ Toome 13

ALEKSANDER JUNTI

01.12.1923 – 21.11.2020

ILMAR ERM

-

Nii vaikseks kõik on jäänud,
nüüd räägib mälestustekeel…

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt,
ta elab edasi neis, kes temast hoolisid.

Siiras kaastunne
poeg Jaanuse perele

Mälestame alati abivalmis
armast naabrimemme

IMBI JÕGI

AINO LÜLLI

surma puhul.
Perekond Aasa

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Memm lükib päevapihlamarju eluniidi otsa,
viimse hirmus pisut värisevad käed…
Ometi, kui saabub hetk, mil tema aeg saab otsa,
ei kao ta päriselt, ta oma lastes alles jääb…

22.05.1934 – 08.12.2020

LEMBIT REOSE

01.09.1938 – 30.11.2020

MATI TÖLP

26.07.1942 – 02.12.2020

MART LILLEMETS

Südamlik kaastunne
Hellele tütrega
kalli abikaasa ja isa

Armas Ilme, meie siiras
kaastunne Sulle
armsa ema

ja avaldame
kaastunnet lastele.

MART LILLEMETSA

LEIDA TEEÄÄRE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

23.03.1948 – 04.12.2020

Õie, Tiiu ja Mati

Kolleegid Vändra Lasteaiast

Töökaaslased AS Hoolekandeteenused Vändra Kodust

13.05.1954 – 30.11.2020

13.07.1945 – 05.12.2020

REIN PROSSO

22.01.1948 – 10.12.2020

UNO LÜKEPAK
VELLO ARUS

JAAN ALBERG

23.07.1954 – 06.12.2020

TOOMAS OJASAAR

02.04.1964 – 11.12.2020

HEINAR LINDRE

25.03.1965 – 08.12.2020

THOMAS LEE

09.11.1970 – 09.12.2020

AINO LÜLL

05.12.1928 – 05.12.2020

LEIDA TEEÄÄR

03.03.1929 – 04.12.2020

EVI RÜÜTEL

21.01.1930 – 30.11.2020

HELLE ROOS

02.06.1951 – 07.12.2020

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
JAAN TALI
ELLI KALDA
JAKOB SITS
NELLI TAMM
VILMA MÄESEPP
INGE KUTSAR
ALEKSANDER SUUR
ANNA TÄNAV
RUTT TÜÜR
LAINE PÕLDOTS
EVE TUULNA
ALLA SUKLES
AIMA KOMARITŠEVA
MAIMU MADISSON
LUISA KISLO
HELVI LILLEPUU
VAHUR NÕMMESTE
ASTA-VAIKE ROOSTMA
TOIVO TÜRNPUU
VÄINO LEHTLA
BRIGINJA ARUS
JÜRI VAHT
JÜRI SCHUSTER
SAIMA KALBUS
VELLO ROHTNA
LOORE OISALU
HELLE HELMAR
TOIVO PERANDI
ELME KÜÜTS

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

8.01
25.01
1.01
5.01
27.01
12.01
16.01
18.01
1.01
10.01
14.01
16.01
17.01
17.01
24.01
26.01
28.01
30.01
12.01
1.01
6.01
7.01
13.01
25.01
13.01
27.01
28.01
30.01
31.01

Palume autoga tulijatel arvestada, et kultuurimaja
esine parkla on publikuala. Autod tuleb parkida alevi
teistesse parklatesse.
Võimalusel tulla kontserdile jalgsi.

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

Leiu Lepiku ja Peedu Perneri perre sündis
18. novembril poeg Villem Perner.
Katrin Kuusbergi ja Kevin Suure perre sündis
21. novembril tütar Saara Suur.
Kerti Siiguri ja Jüri Kruusmanni perre sündis
22. novembril tütar Kerily Kruusmann.
Merilin Paberitsi ja Lembit Laksi perre
sündis 25. novembril tütar Mariete Laks.
Elin Lanemani ja Raimo Randmaa
perre sündis 26. novembril poeg
Remet Randmaa.
Anna-Maria ja Robert Peetsoni perre sündis
7. detsembril poeg Ron Leo Peetson.
Katrin Krulli ja Airis Tähtla perre sündis
9. detsembril poeg Ranet Tähtla.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.
Tel 52 05 578
Silver

Metsakeskus.ee

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

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 31. jaanuaril 2021. Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 15. jaanuariks meiliaadressile ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

