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1877-1882 elumajana kasutuses olnud saun, kus
suri C. R. Jakobson, on täielikult renoveeritud ja
külastajatele taas avatud.

Avatud talude päeval

Ingrid Viire viib läbi töötuba: Ketriin koos ema Avega
kujundab pakutrükis pearätti.

KURGJA TALUMUUSEUMIS
oli avatud talude esimesel päeval parasjagu külastajaid: avarust lastel kiikuda ja kõndijatel suvepäeva nautida. Rehetoa
taga käis heinategu – prisked kohevad vaalud andsid aimu
heast rohukasvust ja kohale tulnud linlastele oli üle territooriumi leviv värske heina lõhn mõnus eksootika. Mesilased
sumistasid täies ilus lahti löönud pärnaõitelt nektarit tarusse
tassida, köögiviljad kogusid maha sadanud vihmast kasvu,
tarbe- ja iluaias lokkasid traditsioonilised taluaia suvelilled.
Palju tähelepanu sai kuivanud kuuse ladvas omi pereasju
ajav kurepere. Kanuudega saabujad ronisid kaldale ja tegid
vahepeatuse. Kõnniti, vaadeldi – Kurgjal on omamoodi
ilus igal aastaajal, ka lihtsalt niisama, ilma ajalooürikutesse
põhjalikult süvenemata.

Allikmäe-Põndaku talu perenaine Silva Jõulu pakub külastajatele oma talutooteid.

Marika Aleinik pakub võimalust Rosaliga sõitu teha.

VIIDA TALU

Peretütred Minni ja Triin Toom hoolitsesid külastajate eest kodukohvikus.
Selliseid külakiikesid
on Viljar valmistanud üle poolesaja.

Piia ja Viljar Toom
talu avaras töökojas.

Sissesõidu tee ääres laiuv maarjakase
istandus on omaette vaatamisväärsus.

on avatud talude päeval külastajaid vastu
võtnud juba kolmel korral. Maja seinal
seisab 15 aastat tagasi Vändra valla poolt
antud tunnustustahvel ,,Kaunis kodu“.
Vahepealsete aastatega on palju muutunud. ,,20 aastat tagasi oli maja ümbrus
täiesti lage, uskumatu kuidas selle ajaga
on puud kasvanud,“ räägivad nii peremees
kui perenaine, näidates talu kõrvale istutatud väikestest istikutest suurteks puudeks
sirgunud männisalu ja ümberringi laiuvat
maarjakaskede istandust. Külastajaid, eriti
lastega koos saabunuid, huvitavad hoopis
kõige rohkem kuuri kõrval aias uhkeldav
kukk oma kanaperega. Ühtlaselt pügatud
avarad muruplatsid, kivihunnikus õitsevad
lilled, suur külakiik, igapäevatarbeks ja ühtlasi peremehe põhitöötöö reklaamiks õues
palkmööbel. Piia vanavanemate kodutalu
omaaegsest laut-heinaküünist ehitas Viljar
avara töökoja, kus meisterdab ümarpalgist külakiikesid ja aiamööblit. ,,Käin ise
metsas lõikamas, nii saan sobivad palgid
välja valida. Kõike oma metsast ei saa, see
olekski liiga ilus,“ muheleb Viljar. Piinliku
täpsusega laotud kuivanud lõhestatud palkide virn ootab töökojas uutesse kodudesse
minekut, ikka laudade-pinkide või muu
omanäolise mööblieseme kujul.
Õie Kuusk
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Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Pärnjõel ja Suurejõel
on lõppenud
Lõppenud on suured vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Pärnjõel ja Suurejõel. Kokku ehitati
pea 7 km veetrasse ning üle 5 km kanalisatsioonitorustikke. Tööde kogumaksumus oli 1,248 miljonit
eurot, millest valla osalus oli 619 tuhat eurot. Lisaks
sellel panustas vald täiendavalt teede ja tänavate taastamisse kokku pea 20 000 eurot.
Pärnjõe küla vee- ja kanalisatsioonitööde käigus
said uue ja värske väljanägemise ka mitmed teed.
Korrastati Kooli tee äärne parkla, osaliselt sai värske
asfaltbetoonist katte Pärnjõe kooli esine tee laiendus.
Terves pikkuses pinnati Sireli ja Sügise tee, tee ääred
puhastati ja täiendati haljastust. Hea meel on sellest,
et Pärnjõe riigimaantee lõpust algavale Pärnjõe –
Luuri maanteele sai tiheasustusalas ehitatud tolmuvaba katte lõik ja edaspidi pole seal vaja tegeleda tolmutõrjetöödega. Kuigi küla väljanägemine paranes
ja liiklustingimused samuti, on vajadus ja elanike
ootus kindlasti suurem. Näeme vajadust laiendada ja
pikendada küla sissesõidutee äärset kõnniteed. Miks
ei võiks tolmuvaba kate jõuda Luuri külani, seda on
sealsed elanikud ka vallalt juba küsinud.
Meile on tulnud head tagasisidet ka Suurejõe
elanikelt, kus peale vee- ja kanalisatsioonitööde
läbiviimist on värskema ilme saanud ka teed ja tänavad. Tolmuvaba kate sai ehitatud seni kruuskattega
Aia ja Veski tänava lõikudele. Teised teed on peale
kaevetööde lõppu taastatud täies laiuses ning võime
tõdeda, et Suurejõe tiheasustusala teedevõrk on kogu
ulatuses tolmuvaba kattega. Uue ilme sai Põllu tee
äärne parkla, edaspidi võiks seegi olla pinnatud kattega, et oleks mugavam seda kasutata. Parkla märk
ootab veel paigaldamist.
Soovime tänada nii Pärnjõe kui ka Suurejõe elanikke, kes torustiketööde perioodi, teede taastamise
ning haljastustööde aja vapralt ja heatahtlikult vastu
pidasid ning olid sunnitud päris pika perioodi vältel
ebamugavusi taluma.
Samas täname ka Vihtra küla elanikke, kelle
elukorraldus on olnud juba pikemat aega häiritud
analoogsetest töödest. Õnneks tööde lõpp paistab
ning loodame enne sügist saada korda ka selle küla
teed ja haljastuse.
Mait Talvoja
Põhja-Pärnumaa valla
majandusosakonna juhataja

Volikogu erakorralise
istungi kokkuvõte
Volikogu pidas erakorralise istungi Kaisma
Rahvamajas 30. juunil 2020. a.
• Volikogu ei andnud luba AS Adven Eestile
hoonestusõiguse seadmiseks hakkepuidu
katlamaja ehitamiseks Turu tn 24 kinnistule Vändra alevis. Üks põhilisemaid vastuargumente oli, et tegemist on tiheasutusalaga, kuhu uute hoonete ja oluliste rajatiste
rajamine peab käima läbi detailplaneeringu
menetluse.
• Võeti vastu Põhja- Pärnumaa valla
2020. aasta I lisaeelarve. Lisaeelarvega
vähenevad eelarve tulud 230 525 eurot,
põhitegevuse kulud 373 942 eurot, investeerimistegevus suureneb 143 417 eurot.
• Tunnistati kehtetuks Vändra Vallavolikogu poolt 2011. aastal kehtestatud Silla,
Toomesalu, Tõrvaaugu ja Nektari katastriüksuse vahelise ala detailplaneering.
Kinnistu praegusel omanikul on teistsugused
arenguplaanid, mida soovib hakata ellu viima.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik
vaadata valla kodulehelt aadressil:
www.pparnumaa.ee
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Peaminister tänas eriolukorda
lahendada aidanud inimesi
Peaminister Jüri Ratas tänas 3. juulil Tallinna botaanikaaias toimunud tänukontserdil eri elualade esindajaid,
kes aitasid lahendada koroonaviirusest põhjustatud
eriolukorda.
Ratas tänas oma kõnes tervishoiutöötajaid, teadlasi, päästeametnikke, politseinikke, kaitseväelasi ja
kaitseliitlasi, Terviseameti ja Häirekeskuse töötajaid,
ettevõtjaid, ametnikke, haridus- ja sotsiaaltöötajaid,
diplomaate ja konsulaartöötajaid, ajakirjanikke ja meediatöötajaid, vabatahtlikke, kohalike omavalitsuste ja
põhiseaduslike institutsioonide esindajaid ning kõiki
Eestimaa inimesi.
“Kõigi eestimaalaste käitumine on olnud neil rasketel kuudel väga mõistlik. Mitte ükski piirang ega keeld ei
töötaks, kui me neisse ei usuks ega nende järgi oma käitumist ei seaks. ,,Me oleme seni tulnud toime ja saame
võitu ka siis, kui viirus uue lainena tagasi tuleb, toetudes kogemustele ja teadmistele, kaitstes oma lähedasi,
naabreid ja ametikaaslasi ning hoides tervet ühiskonda
ja meie igapäevaelu,” rääkis peaminister.
Jane Mets
vallavanem

Hoonete energiatõhusamaks muutmisel
ja rekonstrueerimisel on KredEx pannud
õla alla ja avanud uusi toetusvoorusid
Väikeelamutele on praegu käimas rekonstrueerimise toetusvoor
(kuni 2020 lõpuni).
TOETATAKSE TEGEVUSI:
1. fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega
kaasnevad tööd;
2. katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega
kaasnevad tööd;
3. akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning
sellega kaasnevad tööd;
4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva
põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
5. küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega
kaasnevad tööd;
6. ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
7. taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks
ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega
soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
8. heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
9. ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või
tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
10. toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
11. rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti
koostamine;
12. omanikujärelevalve teostamine;
13. ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.
Kõik vajalik info, mis ja kuidas, on lingil
www.kredex.ee/et/majaduueks
Lisaks on võimalused:
ELUASEMELAENU KÄENDUS
Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad
võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt
või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu
ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks
elamiseks.
www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/
eluasemelaenu-kaendus

KORTERELAMUTELE: ERAKORRALINE KORTERELAMU
REKONSTRUEERIMISTOETUS
Taotlusi hakatakse vastu võtma 20. juulist.
Taotlusvoor sobib korteriühistule ja kohalikule omavalitsusele.
Erakorralise korterelamu rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks
on soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist, parandada sisekliimat ja ohutust ning leevendada Vabariigi
Valitsuse 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra mõjusid
ehitussektoris.
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni eraldatud rahaliste vahendite
lõppemiseni arvestusega, et taotluse rahuldamise otsused tuleb
teha 2020. a jooksul.
www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/
erakorraline-korterelamu-rekonstrueerimistoetus
Lisaks on on:
KORTERELAMU RENOVEERIMISLAEN
Laen on suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud (nt väga lühike tähtaeg, tavapärasest
olulisemalt kõrgem intress). Laenu abil on võimalik rahastada renoveerimistöid ja kombineerida laenu KredExi pakutava rekonstrueerimistoetusega, et anda korterelamule terviklikult uus hingamine.
https://www.kredex.ee/et/renoveerimislaen
KORTERELAMULAENU KÄENDUS
Sobib korteriühistutele.
www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/
korterelamulaenu-kaendus
Kui on käsil ka uue katuse paigaldus, siis üks võimalus päikesepaneelide paigaldamiseks on kasutada süsteeme, kus paneelid
on juba katuse kattesse integreeritud ehk siis neid ei ole näha.
Infot katusele paigaldatavate juba kattesse integreeritud päikesepaneelide kohta pakuvad alljärgnevad firmad:
• https://roofit.solar/et/
• https://solarstone.ee
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis- ja arenguspetsialist
+372 56224688
reet.olev@pparnumaa.ee
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VÄNDRA JUUBELIPIDUSTUSED
tulevad taas – sel korral 505!
2020. aastal möödub Vändra esmamainimisest 505 aastat. Tallinna kaupmees Helmich Ficke kaubaraamatus on Vändrat esimest korda mainitud 1515. aastal nime all Wenderskulle. Nii nagu juba traditsiooniks saanud, toimuvad juubeliaastatel Vändra päevad, kus on tegevusi nii suurtele kui väikestele.
Ootame rohket osavõttu nii praegustelt, endistelt kui ka tulevastelt vändralastelt.

NOORTEPÄEV
REEDEL, 7. AUGUSTIL

PEREPÄEV
LAUPÄEVAL, 8. AUGUSTIL

AIAKOHVIKUTEPÄEV
PÜHAPÄEVAL, 9. AUGUSTIL

Kell 16.00 alustavad Pärnu Rulakooli
treenerid rula jam`i ja huvilistele viiakse
läbi väike koolitus. Järgneb tõukerattavõistlusele registreerimine ja soojendus, pargis ainult võistlusel osalejad.

Kell 11.00 avame päeva vallajuhtide tervitusega Vändra pargis.

Vändra Aiandusseltsi loodud traditsiooni
jätkame ka Vändra väärikal sünnipäeval.

Edasi tulevad külla Lotte ja dr Ave väikese
etendusega. Lotte-preili on üks ütlemata
lõbus ja avastamishimuline koeratüdruk, kellele meeldib üle kõige sõpradega mängida
ja kukerpallitada. Nüüd on ta juba nii suur,
et saab ise ka oma sõpradel külas käia. Koos
on ju hiiglama tore! Peale seda pakutakse
pannkooki moosiga. Tasuta!

Kirikukohvik
Vändra Martini kirikus toimub kell 11.00
pühapäevane jumalateenistus. Pärast teenistust avatakse kiriku õues kodune kohvik
koguduse naiste maitsvate suupistetega.
Muusikasõpradele pakub külakosti bariton
Ott Indermitte, keda saadab kitarril Paul
Daniel. Lapsi rõõmustab vahvate mängudega Marju Härma-Epäilys, kes sel suvel
trallitab lastega Lotemaal. Kirikus toimub
ka raamatute müük. Avatud on pääs kiriku
torni ja orelist pajatab huvilistele organist
Merle Maanus. Oodatakse lahket külalist
ning kogu tulu annetatakse kirikule. Kohvik
avatud kuni 16.00.

Kell 17.30 tõukerattavõistluse eelvoorud ja orienteeruvalt kell 19.00 võistluse finaal. Võistlus toimub kahes vanusegrupis: kuni 12-aastased ning alates
13-aastased. Lisainfo ja eelregistreerimine margit.kadak@pparnumaa.ee
Samal ajal on võimalik tutvust teha ka
slackline`ga ning toimub vibuvõistlus.
Registreerimine kohapeal.
Korvpalliväljakul saab tutvust teha
Kangoo Jumps treeninguga, mida viib
läbi treener Kertu Kaljur, kes tutvustab treeningut nii: „Soovid parandada
kehahoiakut ja koordinatsiooni, anda
lihastele toonust, tõsta vastupidavust
füüsilisele koormusele. Samas kaitstes
selgroogu ja liigeseid ning kõige selle
juures saada tohutus koguses positiivseid emotsioone? Tekkis huvi? tule
proovi Kangoo Jumpsi.“
Treeningute vahepeal esineb JJ-Street
Vändra tantsurühm Kerli Kiileri juhendamisel.
Ennast saab proovile panna ka põgenemistoas, mille edukaid läbijaid ootab
väike auhind. Põgenemistuba asub
Vändra Kultuurimajas, täpsem info
kohapeal.
Kell 20.00 esinevad muusikakooli
noortebänd, nooruslik Ergo Metsla
blues band (koosseisus: Ergo Metsla,
Kaupo Tiitus, Arvo Kriventsel, Argo
Piirsalu ja Kalev Saar), VALEVXLL, õhtu
lõpetab noortedisko, DJ Sahh Matt.
Avatud noortekohvik tänavatoidu ja
karastusjookidega.
Kell 19.00 Vändra Kultuurimaja väikeses saalis Sirja Harrastustrupi etendus
,,Ühe tiivaga inglid".
,,Ühe tiivaga inglid" on SIRJA esimene
etendus. Teksti kirjutasid Maarja ja
Krista kahepeale, muusika looja ja esitaja on Krista Mustonen ja kunstilise
poole sätib Maarja Sepp. Lugu ise sai
ideest lavaküpseks vaid ühe kuuga. Nii
on, kui tehakse kirega ja seda, mis süda
ütleb. ,,Ühe tiivaga inglid" lugu räägib
kahest õest, kes teavad, mida tähendab
õele õe olemasolu! See on midagi enamat kui lihtsalt lähedus. See on see, kui
keegi näeb sama südamega, kuid teiste
silmadega... Pilet 11 eurot.
Vändra Kultuurimaja väikeses saalis
avatud Markus Mangussoni fotonäitus „Seiklus on minu teraapia“. Näitus
on avatud laupäeval ja pühapäeval kell
11.00–18.00.

Kell 11.00 võrkpalli- ja korvpallivõistlused
Pane meeskond kokku ja võta osa, igale võistlejale auhind!
Võrkpalli mängitakse Vändra pargi liivaväljakul. Võistkonnas on 3 mängijat ja varumängijad. Osalustasu on 15 eurot võistkonna
kohta. Registreeri oma võistkond 5. augustiks
e-posti aadressil mario.magisalu@vandra.ee.
3x3 tänavakorvpalli korraldab korvpalliklubi
Vändra Karud. Mängude algus 11.00 Vändra
pargi korvpalliväljakul. Võistkonnas peab
olema 1 korvpallitreeningutel osalev laps,
1 treeningutel mitteosalev laps ja 2 täiskasvanut. Võistkonna osalustasu on 15 eurot.
Registreeri oma võistkond 5. augustiks veebikeskkonnas, link on leitav Põhja-Pärnumaa
valla kodulehelt. Lisainfo telefonil 53365050
või kirjuta vandrakarud@gmail.com.
Kell 12.00 pakub lastega peredele tegevust Pereerror. Tegevust jagub nii päris pisikestele kui ka suurematele lastele. Vändra
Muusikakooli kunstiosakond viib läbi kõikidele huvilistele kriidiga joonistamise töötoa.
Kell 13.00 arutelud Vändra teemadel.
Ootame kohalikke inimesi ja endisi vändrakaid osalema ja kaasa rääkima teemal: „Kuidas
kogukonnaliige saaks kohalikku ellu panustada ja endale ise parema homse luua?“
Arutelul räägivad kaasa Marek Helm, Kaupo
Tiitus, Paula Perner, Ralf-Henry Kaas. Arutelu
juhib Kalev Saar. Arutelu toimub Vändra pargis, halva ilma korral kultuurimajas.
Kell 14.00–16.00 Lada Ride vanade autode
näitus. Kuna eelnevad Lada Ride kommuuni
üritused on tõmmanud palju pealtvaatajate
tähelepanu, siis Lada Ride ja Vändra Kultuurimaja on pannud jõud kokku ning kutsuvad
kõiki vanade autode fänne ja omanikke tähistama Vändra 505 sünnipäeva! Sina, Lada või
mõne muu vana auto omanik, oled oodatud
oma autot eksponeerima suurejoonelisele
ja uhkele vanade autode näitusele. Olgu sul
BMW, ZAZ või mõni uunikumist Opel, tule
kohale ja eksponeeri oma auto ilu!
Lastele terve päev batuudid.
Kell 20.00 Peoõhtu pargis.
Esinevad ansambel TRAFFIC ja JUSTAMENT.
Pääse peoõhtule on 5 eurot, alla 16-aastased tasuta. Avatud baarid ja tänavatoitlustus.
Oma söögi ja joogiga palume mitte tulla.
Piletite eelmüük Vändra Kultuurimajas
3.–7. august kell 10.00–18.00.

Tuuletupiku kohvik
Asukoht Turu tänav 20a maja tagusel muru
platsil. Eriti oodatakse külla lastega peresid,
sest kell 13.00 ja 14.00 toimub lasteetendus
„Ammu unustatud vana ehk Punamütsikese
tagasitulek“. Lapsi ootavad veel mänguväljak
ja suur batuut. Pakutakse suitsukala ja -kana.
Valmis on kodused praed, sushi ja suviselt
maitsev supp. Kohvik on avatud 12.00–16.00.
Pritsumeeste kohvik
Kohvik avatakse Vändra päästekomando territooriumil Allikõnnu külas. Tutvustatakse
päästetehnikat ja pakutakse burgerit. Kohvik
avatud 12.00–14.00.
Hundinuia kohvik
Asukoht Lohu tänav 8 kõrval asuval haljas
alal tiigi ääres. Pakutakse seljanka suppi ja
kohapeal küpsetatakse pirukaid. Saadaval
on Krõõda karask ning suures valikus kooke
ja jooke. Laste lõbuks on batuut-hüppevõrk.
Kohvik avatud 12.00–16.00.
Vändra käsitööringi naiste kohvik
Vändra raamatukogus, aadressil Pilve 2 avab
kohviku vahva käsitööd armastav daamide
seltskond. Pakutakse küpsetisi ning võimalik on osta ka käsitööd. Kohvik on avatud
10.00–15.00.
Noorteka kohvik
Vändra noortekeskuses aadressil Vana 70
avatakse kohvik koos meelelahutusega.
Pakutakse imemaitsvaid makroone ning
muid magusaid ja soolaseid suupisted. Toimub ka heade mõtete korje ning oma osavuse saab proovile panna mitmete lahedate
mängudega. Kohvik on avatud 12.00–16.00.
Kultuuriklubi kohvik
Kultuuriklubi noored avavad kohviku aadressil Kirikumõisa küla, Pargi 2. Pearoaks
pakutakse eelmisel aastal menukaks saanud
mulgiputru ja muud head-paremat. Kohvik
on avatud 12.00–16.00 või kuni toitu jätkub.
Karuoja talu õuekohvik
Karuoja talu õuekohvik asub Vändra alevi
poolt tulles vasakut kätt kollase maja hoovis,
vahetult enne L. Koidula sünnikohta (Viljandi
mnt ristmikult 1.3 km Viljandi poole sõites).

Tegevust leidub nii suurtele kui väikestele.
Pakutakse maitsvat koduleiba ning muid
suus sulavaid küpsetisi. Valikuid leidub ka
taimetoitlastele! Silmailu pakuvad uunikum
autod ning soovi korral saab minna väikesele lõbusõidule. Tule kindlasti uudistama!
Kohvik avatud 11.00–17.00.
Ühes aias kolm kohvikut
Aadressil Pikk tänav 29 on avatud ühes
aias kolm kohvikut. Kohvikud on avatud
11.00–17.00.
Kodukohvik – kohvi, tee, suupistete ja kookidega.
Lastekohvik – jäätise ja jäätisekokteilidega.
Laste gruppidele tehakse ka soovi korral
laste joogat.
Meestehoid – grillimine!
Tervisekohvik
Aadressil Jakobsoni 34 avatakse tervisekohvik, kus pakutakse smuutisid ja tervislikke
snäkke. Kohvik on avatud 11.00–16.00.
Merike Paberitsi soolokontsert
,,Ühe torupilli lugu"
Kell 13.00 avab kontserdiks oma hoovi Vana
tänav 15, vihma korral majas sees.
,,Ühe torupilli lugu" on soolokava, mida
esitab Merike Paberits ühel Eesti torupillil,
häälel ja luuperil. Kava on loodud ja pühendatud väge täis pillile, eesti torupillile, mille
taassünnist möödub 2020. aasta suvel 50
aastat.
Perekond Valkude Veiniklubi:
Itaalia veinid & Maailma maitsed
Itaalia veine ja maailma maitseid tutvustatakse perekond Valkude koduõues algusega
kell 18.00 aadressil Pikk tänav 23. Halva ilma
korral kaitseb vihma eest peotelk. Nautida
saab mõnusat ja sumedat õhkkonda pererahva hoole ja armastusega loodud aias.
5-käigulise õhtusöögi toovad külastajateni
Harmoonia restorani peakokad Taavi ja Kristin, kes on koostöös sommeljeega kokku
pannud väga rikkaliku menüü. 5-käigulise
õhtusöögi hind koos veinivalikuga on 75
€/inimene.
Menüüga võimalik tutvuda siin: https://www.
facebook.com/events/788785645264348/
Välja müüdud
Vändra ajalooretked
Kell 10.00 ja kell 13.00 on võimalik osaleda
Vändra ajalooretkel, mis viib teid jalgsi mitmetesse paikadesse Vändra alevis ja selle
lähiümbruses. Retke läbiviijaks on Monika
Jõemaa. Retke alguspunkt on Vändra raamatukogu eest. Lisainfo tel 53427986 (Monika).
Vändra raamatukogus on võimalik külastada
ka näitust.
Curly Strings kontsert
Kell 17.00 on Vändra pargis ansambli Curly
Strings kontsert, mis on kõigile tasuta. Avatud on ka veinikohvik.
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EVE PÄRNSALU:

Muusika kuulamise osas
usaldage oma südant ja kõrvu
Kes Sa oled? Kirjelda ennast!
Olen pärit Pärnumaalt, Lõpelt. Hetkel töötan rütmimuusika laulmise õpetajana G. Otsa
nimelises Tallinna Muusikakoolis ning annan
didaktika ja pedagoogilise praktika tunde Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias. Tegutsen ka
lauljana ning vahel kirjutan ja tõlgin lauludele
tekste. Olen varasemalt palju aastaid õpetanud laulmist ka Kehra Kunstidekoolis ja Saue
Muusikakoolis. Mängin kaheksandat aastat
golfi – see on mu olulisim hobi.
Kuidas muusika Sinu ellu trügis? Miks muusikakool ja miks just flööt?
Päris algust ju ei mäleta, kuid küllap lasteaias sai mõni laul õpitud ja Vikerraadiost
bussisõidu ajal vikerviise kuulatud. Hiljem
sisetunne ja õde ütlesid, et mine ikka muusikakooli ka (ma ei teadnud tol ajal kedagi, kes
oleks meie külast või koolist muusikakoolis
õppinud). Astusin Pärnu Lastemuusikakooli
11-aastasena, ju vanuse tõttu väga palju valikuid ei olnudki, seepärast flööt, erialaõpetajaks
Endel Priilinn.
Mis aastal alustasid ja millal lõpetasid
Vändra muusikakooli?
Vändra muusikakooli tulin seetõttu, et läksin 1988. aastal õppima Vändra Keskkooli,
tulin Pärnu muusikakoolist n-ö üle. Lõpetasin
flöödiga aastal 1990, õpetajaks Luule Põder.
Mis Sinust sai pärast Vändra muusikakooli
lõpetamist? Millal ja miks sai flöödist oboe
ja laulmine omakorda oboest võitu sai?
Olles kaks aastat Vändras flööti õppinud, oli
muusikakooli lõpetamise järel mul veel aasta
keskkoolis käia, seetõttu õppisin lisaks ka altsaksofoni Harli Maanuse juures. Seejärel astusin Otsa kooli oboe erialale (õpetajad Heldur
Värv ja Olev Ainomäe), kuna oboemängijaid
oli vähe ja väga vaja. Peale oboe õpingute lõpetamist õppisin lisaaasta veel Otsa koolis oboed
ning seejärel astusin samasse kooli pop-jazz
laulu erialale (õpetaja Mare Väljataga). Valikuid sätitakse meile elus teele ette, ju olid flööt
ja oboe heaks stardipakuks häälega ja hingamisega tegelevale inimesele. Ma ei kujuta ette, et
ma oleksin vaid laulja ning ühtegi pilli poleks
kunagi mängida proovinud. Olen lõpetanud
ka Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala.
Kuidas muusikakool on mõjutanud Sinu
elus valikuid?
Pidin valima, kas minna muusikakooli tundi
või… Enamuse valikuid elus olen teinud muusikakooli(de) kasuks – õppinud, töötanud. Ka
elukohavalikus on muusikakoolid ,,süüdi”. Ka
elukaaslase valikul on muusikakool osaline.

KÄBI KUKUB
LAULJA JA PEDAGOOG
EVE PÄRNSALU
Tunnen Evet päris hästi peaaegu 40 aastat. Aga neid vastuseid lugedes sain teada
asju, mida ma ei teadnud. Eve ongi kogu
aeg muutustes ja tegus! Õhina ja entusiasmiga uute väljakutsete kallal ning vähemasti avalikuse ees alati rõõmsameelne.
No kodus on ta kindlasti kurb kogu aeg,
sest ma tunnen tema elukaaslast ka:)
Vaieldamatult professionaal oma erialal
ja rikastanud oma õpetamise läbi Eesti
tänaste lauljate kirjut kaarti. Üks igavesti
tore inimene ja taas võime rõõmustada,
et Vändra keskkoolist ja muusikakoolist
tuule tiibadesse saanud tegija!
Kalev Saar

Miks muusika õppimine on üldse vajalik?
Kasvatab inimest paremaks, kohusetundlikumaks, ettevõtlikumaks, julgemaks, sisemiselt ilusamaks, arendab kuulamisoskust (sh
teise inimese) ja keskendumisvõimet. Olen
kindel, et need, kes on kasvõi mõne aastagi
muusikakoolis õppinud, teevad paremini
süüa, sisustavad kvaliteetsemalt oma vaba
aega, on empaatilisemad ning oskavad oma
plaadiriiulile (loe: pleilisti) mitmekesisemat
ja hästi tehtud muusikat koguda. Kunagised
muusikaõpingud mõjutavad meid kogu elu
vältel, avaldumisvormid on sageli peidetud.
Anna mõni nõuanne tänastele õpetajatele?
Ärge kasutage tulemuste mõõtmisel joonlauda. Saate aru küll.
Anna mõni nõuanne tänastele õpilastele?
Kui vähegi saad, tee asjad kohe ära (harjuta,
õpi, korista, vasta (ka sõnumitele ja e-kirjadele)), kirjuta märkmeid, tunne kalendrit, siis
on palju vaba aega ja närvid korras. Muusikakooliõpilased, kuulake palju erinevat muusikat. Näiteks otsige ühest ja samast teosest
või loost vähemalt kuus erinevat esitust ning
püüdke leida neid kohti ja aspekte, mis teile
meeldivad ja sama palju ka neid, mis ei meeldi.
Nii tekib (hea) maitse ja kasvab enese hindamise/väärtustamise oskus.
Kuidas esinemisnärviga hakkama saada?
Väike esinemisnärv on käivitav jõud, see on
loomulik osa artisti elus. Et närv alt ei veaks,
tasub kindlustada hea ettevalmistus – palju
korrata, harjutada. Sageli aitab ka eelnev visualiseerimine – nt kui tead saali või paika, kus
esined, kujuta ette, kuidas sa lavale lähed, kuhu
seisma jääd, kus on su ansamblikaaslased, kui
palju inimesi on saalis, kus sinu ema istub,
kuhu sa esinemise ajal vaatad, kui valge või
pime on ruumis – harju selle ,,pildiga” mõttes, siis pole laval enam nii uus ja ärev tunne.
Harjuta veidi ka samade riiete ja jalanõudega,
millega pärast lavale lähed.
Mille üle rõõmustad?
Hea tervise ja toidu, õnnestunud golfiringi,
toreda muusikaelamuse, valgete õhtute ja
Eesti suve ja looduse üle. Tuju teevad heaks
loomad, humoorikad inimesed ning nende
väljaütlemised. Rõõmustan, et mul on minu
kodud, pere ja sõbrad.
Mille üle kurvastad?
Kurvastan liikluses ja ühiskonnas lokkava ebaviisakuse ja hoolimatuse pärast. Ka siis, kui
enese, lähedaste või sõprade tervis pole hea.
Kurvaks teeb inimeste ükskõiksus keelekasutuse ja kirjavigade suhtes. Erialaga seonduvalt

Eve Pärnsalu, Janne Tekku, Tanel Kalaus Vändras muusikakooli ajal.

Kunagised muusikaõpingud mõjutavad meid
kogu elu vältel, avaldumisvormid on sageli peidetud.
märkan sageli, ning on kahju, et naised ei hoolitse oma kõnehääle kõla eest (hääleaparaat on
samasugune eluks vajalik seadeldis nagu triitsepsid ja biitsepsid jms, mida jõusaalides ju agaralt
treenitakse) – kõne ajal ei kasutata piisavalt õhku
hääle kõla tekitamiseks – kõnes kõlavad jõuetud,
,,murtud“ või kiledad hääled, inimese vananedes
see tendents süveneb.
Sinu suurim saavutus, mida pead ise kõige olulisemaks enda muusikukarjääris?
Olen elu jooksul, töötades vaid muusikaalal, end
suutnud elatada. Ka väga paljud minu õpilased
on tegevad muusikute või muusikaõpetajatena.
Sinu senine suurim muusikaelamus?
Ei teagi… Küllap mõni Rock Summeri kontsert,
,,Tartu muusikapäevad 30” Mahavoki ja Kare
Kauksi kontsert, John Scofieldi ja Pat Metheny
kontserdid Jazzkaarel Tallinnas, Peter Gabrieli
kontsert Riias. Joni Mitchelli plaadid.
Nimeta enda muusikalise tegevusega seotud
kollektiivid, töökohad.
Olen laulnud ansamblitega Smile, Eesti Piirivalve
Big Band, Massix, Django's Hot House, Big Band
Mickeys, Peeter Sauli tantsuorkester, Eesti Kaitseväe Orkester, Olav Ehala ansambel, T-A-A-A-P
ning koos paljude eesti muusikutega, sh Kristel
Aer, Riho Lilje, Tõnis Kõrvits, Peep Ojaveski,
Iljo Toming, Madis Arvisto, Mart Soo, Themuri
Sulamanidze, Juhan Tõhk, Margus Jürisson, Danel
Aljo, Risto Rebane, Ülo Mälgand, Rain Rämmal
jpt. Laulutekstid koostöös ansambliga Massix ja
muusik-heliloojaga Toomas Rull.
Nimeta Sinu jaoks olulisemad paigad, kontserdid, projektid.
Jazzkaar, Pori Jazz Festival, Imatra Big Band Festival, Eesti Televisioon, ,,7 vaprat“ tuurikontserdid,
erinevad kontserdisaalid ja peopaigad Eestis.
Soovita, keda võiksime peale Sinu enda veel
kuulata? Sinu õpilaste hulgast või laiemalt.
Muusika kuulamise osas usaldage oma südant ja
kõrvu. Õpilasi, kes on aegade jooksul minu juures
õppinud, on üsna palju. Tegusaimad, keda kuulata
ja nende tegemistel silm peal hoida, on Silver Laas,
Marilin Kongo, Tuuli Rand, Sandra Nurmsalu,

Marie Vaigla, Vivi ja Viveli Maar, Linda Kanter,
Marianne Leibur, Anett Tamm jt. Selle-aastased
lõpetajad on Anete Saar, Laura Rulli ja Ivonna-Ly
Pachel (!).
Mida tahaksid kindlasti veel elus kogeda?
Võitu.
Mida kahetsed?
Ühel kolmapäeval ei viitsinud ma muusikakooli
tundi minna (sest kodust koolini oli vaja bussiga
40 km sõita).
Kes Sa oleksid, kui poleks see kes oled?
Üks teine.
Kui võidaksid lotoga ja rahamured igavesti kaoksid, mis siis Sinuga juhtuma hakkaks?
Õlad jääksid veelgi kangemaks.
Kus oled praegustes unistustes kümne aasta
pärast?
Eestis.
Kui saaksid valida ühe muusiku või kollektiivi
Eestist ja ühe välismaise artisti või kollektiivi
kellega koostööd teha, siis kes need oleksid?
Weekend Guitar Trio, Sting.
Millist muusikat kuulad ja kellele kaasa elad
muusikamaailmas?
Kuulan sageli raadiot, kuid muusikat plaatidelt
peamiselt vaid sihtotstarbeliselt. Mõne laulja või
muusiku puhul panen raadio kinni.
Mida tarbid päevauudistest?
Pealkirju.
Mida ma küsimata jätsin? Küsi ise ja vasta ka.
Kas sa hääldad öheksa või üheksa, öheksateist või
üheksateist? Kas sa ütled öheskoos või ühekoos?
Kas sa kirjutad kontserdite või kontsertide? Ma
teen kõikidel juhtudel viimast.
Milliseid parasiitsõnu inimesed viimasel ajal
palju kasutavad? Laused algavad põhjendamatult
sõnaga ,,et“. Kust see tuleb? Etitatakse ka mõttepauside ajal või sada korda ühes lauses. Olen
mõelnud, et kui mõne inimese kõnes vales kohas
öeldud sõnale ,,et“ piiks peale panna, siis oleks
tekst ,,et ja vilet täis” ;)
Kalev Saar
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Malevas osalenud noored sooviksid rohkem
erinevaid töökogemusi vallas tegutsevates ettevõtetes
Eesti Noorsootöö Keskus avas kevade hakul taotlusvooru „Malevasuvi
2020“ toetuste taotlemiseks, mis toetab noorte konkurentsivõimet
ning ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused, et arendada noorte
tööalaseid oskusi ja teadmisi.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus oli sel aastal tööandjaks neljakümnele
noorele üle kogu valla. Rühmad tegutsesid Pärnu-Jaagupis, Tootsis
ja Vändras. Kokku töötati kümme päeva.

Pärnu-Jaagupi rühm

Tootsi rühm

Tootsi maleva rühmajuht Inga Raudsepp rääkis Koristustöid tegime ka noortekeskuse juures. Suroma maleva tegemistest nii. Kogu seltskond oli nuaias korrastasime vabadussõjas langenute hauad
rõõmsameelne ja tegutsemist täis. Vingumata kor- ja pesime lipumasti. Lydia Koidula sünnikohas
rastati haljasalad, riisuti rohi, veeti kokku oksad võeti maha murdunud puud ning seal jagus tööd
ja veel üle-eelmise aasta langenud lehed. Lasteaia terveks päevaks. Kütteks sobiv materjal sai viidud
hoov sai lausa uue ilme. Mudilastele meisterdasime kirikule ning muu oksarisu hakkeplatsile. Puhastakasepakust pingid, paigaldasime joonistamiseks sime samblast ja väiksemast võsast Jannseni mälestahvli ja dekoreerisime katusealuse seina. Meis- tuskivi. Veel sai korrastustöid tehtud rulaväljakul
terdasime loodusraja nimesildid ja korrastasime ja bussijaamas. Saime ka väga meeldiva märkamise
puude ja põõsaste ümbrused. Samuti said kooli osaliseks. Meie noortele tuli suure kommikarbiga
juures nimesildid lõpetajate istutatud puud. Usi- tänu avaldama Ilme-Rutt Rõuk, kes oli märganud
nasti puhastati ka kooli raudaed ja pesti puhtaks tehtud tööd mälestushiies ning tahtis seda rõõmu
koolimaja aknad. Elevust pakkus kaltsuvaipade meiega jagada. Aitäh selle märkamise eest! Maleva
pesemine – nüüdseks õpilasesinduse ruumis vär- lõpetasime ühise kokkamisega noortekas, kus valvikirevad puhtad vaibad. Veel õppisime vedelate mis maitsev salat ja kaneelirullid.
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Pärnu-Jaagupi noortekeskuses.
Vändras tegutses kaks rühma noori.
Augusti lõpus teeme malevas osalenud noorRühmajuht Alliki Luuasep võttis tehtud tööd
kokku järgnevalt. Ongi jälle selleks suveks male- tega kaks väljasõitu. Ühe neist Valgeranna Seiklusvasuve tööd lõpetatud. Mis me siis ära tegime? Toi- parki ning teise Tallinnasse, kus külastame Super
metasime staadioni ümbruses, kus puhastasime Skyparki ja Proto Avastustehast. Sellega paneme
unikiviteed, korrastasime tenniseväljakut, pesime punkti tänavusele malevasuvele ning jääme juba
staadioni tribüünil olevaid istmed ning rohisime uut ja huvitavat järgmise aasta malevasuve ootama.
Tegevusi rahastas Eesti Noorsootöö Keskus,
kuulitõukesektorit. Liivavedu kaugushüppekastidesse ja võrkpalliväljakule oli omamoodi musk- Haridus- ja Teadusministeerium ning Põhja-Pärnu
liproov. Ats Paberitsi abiga rajasime uued discgolf`i maa Vallavalitsus.
Margit Kadak
viskealad ja pesime korvirõngad. Raamatukogu
Spordi- ja noorsootööspetsialist
ümbruses olevad unikiviteed said samuti puhtaks.

Vändra rühm

Vändra Noortekeskus saab
uued aknad
Mittetulundusühing Vändra Noored taotles kohaliku omaalgatuse (KOP)
2020. a kevadvoorust raha akende vahetuseks. Taotlus rahuldati ja meile
eraldati projekti vahenditest 4000 € millele lisandub omaosalus (677,81
€ +391,99 € ). Selle rahaga saame vahetada noortekeskuse kõik aknad ja
muuta maja soojemaks. Plaanime ka noortekeskuses korraldada mõnd
suuremat piljardi- või lauatennisevõistlust, kus saaksid osaleda noortega
koos ka nende vanemad. Tore oleks koos lastega meelde tuletada ja
lihvida oma mänguoskust.
Alliki Luuasep
Vändra Noortekeskuse noorsootöötaja
+372 56669778; 59125120
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Võidupüha mälestustuld tervitati ka Pärnu-Jaagupis
Kindral Johan Laidoneri Selts on selle sajandi
algusest igal aastal võidupühale eelnenud päeval,
22. juunil viinud Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku altaris läidetud ja pühitsetud mälestustule
läbi mitme maakonna paraadilinna. Tänavuse
eriolukorra tõttu Kaitseliidu paraadi ei korraldatud.
Seltsi noortetoimkond tõi mälestustule Torist
kaitseväe soomukil esmalt Pärnu Iseseisvuse väljakule ja sealt edasi Pärnu-Jaagupi kalmistule. Vabadussõja ausambal tervitasid tuletoojaid vallavanem
Jane Mets, õnnistussõnad lausus diakon Jane Vain,
Kaitseliidu poolt asetas ausambale mälestuskimbu
volikogu liige ja ettevõtja Raul Peetson. Auvalves
seisid kohalikud noorkotkad ja kodutütred. Ürituse
pidulikkusele andsid lisa muusikakooli trummitüdrukud ja Pärnu-Jaagupi pasunakoor. Kindral
Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste
jagas mälestustuld kõigile soovijatele.
Edasi liikusid mälestustule viijad läbi Märjamaa, Kullamaa, Nissi ja Keila Tallinna Kaitseväe
kalmistule, kus seda pühitseti Mälestusehise juures. Ööseks asetati mälestustuli ajaloolisse Pirita
kloostrikirikusse ja võidupüha hommikul ühendati
mälestustuli ja Toompeal süüdatav muinastuli ühtseks võidu- ning jaanituleks, mille vabariigi president saatis Kadriorust laiali üle terve riigi.
Tarvi Tasane,
abivallavanem

Maadlussaal sai suvel
värskenduskuuri

Vändra Gümnaasiumi
söögi- ja jalutussaal saab uue kuue

Koostöös Põhja-Pärnumaa valla ja ENPE Ehitus OÜga saime maadlussaalis teha lihtsamaid üldehitustöid ning saime saali värskemaks,
puhtamaks ja ilusamaks. Lisaks tahame tänada Peeter Nikolajevit
oma tiimiga, kes leidsid suvisel perioodil aja, et see töö ette võtta
ning teha saal hoolega korda. Aitäh kõigile, kes sel ettevõtmisel kaasa
aitasid ja käe külge panid!
22. augustil toimub aprillis ära jäänud 54. Vändra Lahtine Matt.
Avamine kell 10.50 ja matšide algus jooksvalt peale avamist.
MTÜ Suure Karu Pojad
Treener Mario Mägisalu

Pronek Aunapuul ja Rünno Puntsol on käsil keeruka tribüün-istme ehitamine.

Olen alati olnud seisukohal, et füüsiline õpi- ja töökeskkond mõjutab õpilaste ja õpetajate sotsiaalseid suhteid
ja ka noore inimese isiksuse arengut.
Ajad, kui kooli õpilaste arv küündis lausa üle 840ne, on pöördumatult
selja taha jäänud ja seetõttu olen koos
direktor Marget Privitsaga juba aastaid pead murdnud, mida praegustes
tingimustes koolis annab ära teha, et
meie eakas kool gümnaasiumina ikka
püsima jääks ja kuidas luua kooliperele kaasaegsemat töö- ja õpikeskkonda. Võtsime endile eesmärgiks
teha kool korda hiljemalt 17. septembriks 2022, kui täitub gümnaasiumil 100. aastapäev.
Täna, kus seatud eesmärgini on
jäänud tänavusele suvele veel lisaks
paar töösuve, saame siiski tõdeda,
et üsna palju on selleks juba ka ära
tehtud. Oleme tänulikud suurte juhtimiskogemustega uutele vallajuhtidele,
kes kooli probleeme pole jäänud kõrvalt vaatama, vaid nõu ja jõuga igati
nende lahendamist toetavad. Nii sai
tellitud kaks aastat tagasi lausa kaks
ehituse eelprojekti (tõsi, nendest
üks muusikakooli tarbeks õpilaskodu majja), milledest tänaseks vaid

B-korpuse rekonstrueerimise oma on
valminud tööprojektina ja omab ka
ehitusluba. Muusikakooli kolimise
osas on aga sellel kevadel kõikide
osapoolte vahel sõlmitud kirjalik
kokkulepe, et vanasse nn algklasside
majja tehakse järgmisel suvel kaheksa
ristkasutusega klassiruumi, mis pealelõunasest ajast õhtutundideni saavad
olema muusikakooli kasutuses. Koos
nende klasside heliisolatsiooni-töödega ja akustika parandamisega teeme
korda ka „kõlakodadena“ tunduvate
fuajeede ning väärika aula akustika.
Kaks suve tagasi sai alustatud
spordirahva tarvis spordiplatsidele
vajaliku väljapääsu rajamisega pikas
koridoris ja kooli kantseleiruumide
ning õpetajate toa uueks loomisega.
Eelmise aasta kevadel ehitasime veel
teisegi väljapääsu praegusest garderoobi alast koos õueõppeklassi
terrassiga. Suvel jätkasime uue loodusainete õppelabori ja köögi kapitaalremondiga ning sealsete seadmete
uuendamisega, kuid tegemata jäi
toidu väljastusleti ehitus. Tänavusel
koolivaheajal teeme ka selle teoks ja
lisaks veel endise jalutus- ja söögisaali
ümberehituse ühtseks komplektiks

nn „keskpõrandale kokku“ variandis.
Enam ei saa olema vaid kaheks suureks söögivahetunniks (a 20 minutit) kasutada olnud suurt söögisaali,
vaid see on liidetud ühtseks tervikuks
endise jalutussaaliga. Seal saavad
paiknema 120 uut valget tooli koos
laudadega, mida õpilased saavad kasutada peale söömise ka veel kooli klassivälisteks üritusteks. Samuti annab
see õpetajatele võimaluse teha tunde
avatud õpikeskkonnas, kus juba rohkem kui üks klass koos. Jalutussaali
alasse on ehitamisel neid eraldavaks
elemendiks mahukas kolmeastmeline nn tribüün-iste ja 30m2 suurune
klaasseintega Futuclassi virtuaalne
loodusainete labor, kus õpilane teeb
erinevaid laborikatseid juba virtuaalses maailmas. Loomulikult kaasasime
selliseks mahukaks tööks ka sisekujundaja, kelleks sai sisearhitekt MariLiis Raudjärv firmast Cocomari OÜ.
Ehitustööde teostajaks on valla
enda ehitusettevõte OÜ Kenorp,
mille omanik Pronek Aunapuu ka ise
iga päev töödele hoogu annab.
Aksel Puust
VG majandusspetsialist
Vilistlane aastast 1975

Enne

Pärast

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

JUULI 2020

7

Vändra Lasteaed ootab tööle
oma toimekasse kollektiivi

Vändra Lasteaed
ootab mõlema maja
uusi lapsi harjutama
alates 30. augustist.

LASTEAIAÕPETAJAT
(1,0 KOHTA, tähtajaline)
Tööle asumisega 31.08.2020 aasta.

Hea kellaaeg
alustamiseks 9.00.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad
dokumendid saata 6. augustiks 2020
märgusõnaga „konkurss“
aadressil Pikk 15, Vändra, 87701,
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
või jaana@vandra.ee

Täpsem info emailil
jaana@vandra.ee

Lisateave
telefonil 533 02992 või jaana@vandra.ee

Coopi kaardi
omanikele loositakse

12 TOYOTA
LINNAMAASTURIT
Augustis algab taas Coopi suur autoloos, mille
käigus võidab iga kuu üks Coopi kaardi kasutaja uhiuue linnamaasturi Toyota RAV4 päriseks.
Eesti kõigi aegade suurim autoloos sai alguse
2016. aastal ning sellest ajast on endale auto
võitnud juba 26 inimest, sh on üks võiduauto
üle antud ka Vändra Konsumi ees, kui loosi
tahtel võitis endale uhiuue Volkswagen Golfi
Andrias Bernhardt Eidaperest.
„Pole kahtlust, et tegu on Eesti ajaloo ühe
suurema tarbimismänguga ning võiduvõimalus on seejuures parem kui mis tahes loteriid
mängides,“ ütles Coop Eesti turundusdirektor
Andres Lember. „Autoloosi auhindade atraktiivsus on meil ajas kasvanud: alustasime Volkswagen Golfidega, järgnesid Passatid ja sel korral
astume veel ühe sammu edasi ning auhinnaks
on Toyota võimekas linnamaastur,“ lisas Lember.
Autoloosis osalemiseks piisab sellest, kui
klient teeb Coopi kauplustes ühe kuu jooksul
igapäevaseid oste vähemalt 50 euro eest ning

Soe suvetuul Sind kandis
tähtede juurde puhkama,
kus vaikus ja rahu…

Siiras kaastunne
Ebele ja lähedastele

ELSA ASI

lahkumise puhul.
Perekonnad Arras ja Juhansoo

MITMESUGUST

registreerib oma ostud Coopi kaardiga, milleks
on kas Coop Säästukaart, Coop Säästukaart
Pluss või Coop Panga eraisiku kaart. „Oluline on
igal ostul Coopi kaart registreerida, kuna see on
võti loosis osalemiseks,“ rõhutas Lember. Juhul,
kui ühe kuu jooksul koguneb oste kokku üle
100 euro, on võiduvõimalus kaks korda suurem,
150 euro korral kolm korda suurem võimalus
ning näiteks 500eurose kuu ostukorviga osaleb
klient loosimises juba 10 piletiga. Igal kuul toimub uus loosimine ja virtuaalsete loosipiletite
arvestamine algab otsast peale.
Kliendi jaoks on loosis osalemine automaatne – kliendikaardi süsteem peab ise arvestust, kui palju virtuaalseid loosipileteid klient
kuu jooksul on saanud, ning eraldi füüsilisel
kujul pileteid ei väljastata. „Oma piletite arvu
ja seda, kui palju järgmisest piletist puudu on,
saavad kliendid vaadata ostutšeki pealt ning
kliendiportaalist veebiaadressil coop.ee,“ lisas
Lember. „Soovitan kõikidel klientidel coop.ee-s

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel...

Südamlik kaastunne
Vaikele, kalli poja

ARDO TAGAPERE
kaotuse puhul.

Linda, Hiie, Mare, Riina,
Asta, Maimu, Leida ja Leo

üle vaadata ja vajadusel uuendada ka oma kontaktandmeid, sest muidu võib juhtuda, et fortuuna küll naeratab, aga õnn uhiuue RAV4 näol
õuele ei jõua, sest meil pole lihtsalt võimalust
teile võidust teada anda.“ Nii on Lemberi sõnul
varasemalt võidust peaaegu ilma jäänud mitu
inimest, kuid õnneks on läbi kohaliku ühistu
õnnestunud võitjatega siiski ühendust saada.
Eakamatel inimestel, kes ise arvutiga sina peal
ei ole, soovitab Lember kasutada andmete
uuendamiseks nooremate lähedaste abi või
täita kaupluses uus kliendiprogrammi ankeet,
märkides selle servale: „Andmete uuendamine“.
Loosimiste tulemustest informeeritakse
avalikkust läbi meedia ning lisainfot leiab Coopi
koduleheküljelt www.coop.ee/autoloos, kus
on üleval ka kõikide eelmiste võitjate nimed
ja videod autode üleandmisest.
Martin Miido
kommunikatsioonijuht

Südamlik kaastunne Siretile,
Liisile, Krenile ja Tarvole kalli
isa, vanaisa ja vanavanaisa
lahkumisel igavikku.
Aino ja Enno

ARTEEMI SEEMAN
17.07.1934 – 17.07.2020

HANS KARRO
20.02.1939 – 07.07.2020

JAAN AASMAA
13.09.1951 – 07.07.2020

AAVO PIHLAK
18.10.1961 – 25.06.2020

Südamlik kaastunne
Monikale
ja tema lähedastele

AAVO PIHLAKU

Siiras kaastunne Vaikele,
kalli poja

ARDO TAGAPERE

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased

KÜ Jaama 13

Avaldame sügavat
kaastunnet Ainile
kalli ema

HELGI RINGMETSA
surma puhul.

Töökaaslased Vändra Wendre
logistikaosakonnast

Mälestame meie head
kaasteelist, alati sõbralikku
ja tegusat ühenduse liiget

Kauaaegset
kallist sõpra

SALME KARRO
12.08.1923 – 19.07.2020

ARTEEMI SEEMANIT

ELLI PAVELSON

mälestavad

29.11.1928 – 12.07.2020

Mati, Anne, Maarika, Anita,
Andrus, Sülve, Ülle ja Maria

HELGI RINGMETS
14.01.1933 – 17.07.2020

AIME RAUDSEPP

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

KINNISVARA
Müüa 2-toaline ahjuküttega korter
Vändra alevis: duširuum, veranda, eraldi
sissepääs. Kapitaalremont tehtud, soovi
korral kogu sisustus koos köögitehnikaga
(majas kolm korterit). Hind 12 000 eurot.
Tel 5201746, 4467011.

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

Vändra Õigeusu kirikus
16. augustil kell 11
JUMALAEMA UINUMISPÜHA
JUMALATEENISTUS

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
02.08 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
09.08 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
16.08 kl 14 LEERIMÄLESTAMISPÜHA

18.01.1939 – 16.07.2020

23.08 kl 14 Jumalateenistus armulauaga

ENE PIISANG

30.08 kl 14 Jumalateenistus armulauaga

Mälestame seltsi juhatuse
kauaaegset aktiivset liiget

24.09.1945 – 07.07.2020

ARTEEMI SEEMANIT

23.02.1956 – 21.06.2020

Südamlik kaastunne
omastele.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

13.04.1940-23.07.2020

Vändra Pensionäride Ühendus

Vändra Aiandusselts

01.04.1949 – 27.07.2020

ARTEEMI SEEMANIT

POTTSEPATÖÖD
Kutsetunnistusega pottsepp pakub kvaliteetset pottsepateenust. Ahjud, pliidid,
soemüürid. Tel 56 500 162

OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad.
Info tel 506 0938, 510 9008
vandra@agron.ee

Linnuteel kord armsad hinged
kokku saavad veel…

ARTEEMI SEEMAN

Müüa 2 a kuivanud 50 cm küttepuid.
Hall lepp 46 eurot rm,
must lepp 48 eurot rm. Tel 5150 285

SIGNE JAANIKIVI
AINO PÜVI
MAIE RAUDSEPP

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
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Vilma Kimmel
Virve Ollin
Vaike Vilms
Rita Kontus
Anna Laansoo
Helju-Laine Antso
Õie Zahvatkina
Arnold Sats
Meeta Laos
Maimu Kümmel
Albert Afanasjev
Kalju Reimets
Milvi Lehtpuu
Douglas Ints
Rein Titson
Linda Kiveste
Helgi Roosmaa
Salme Reimets
Evi Haljasmäe
Mihkel Jürisson
Malle Mägi
Ain Teearu
Eino Adamberg
Ülo Leppik

15.08
12.08
7.08
28.08
28.08
9.08
14.08
17.08
13.08
3.08
4.08
16.08
18.08
5.08
6.08
8.08
12.08
28.08
29.08
1.08
5.08
10.08
15.08
20.08

96
95
94
94
94
92
92
92
91
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75

Antti Tammekand
Heli-Aili Perner
Koidu Pert
Marju Roosmaa
Merike Kõiv
Ilga Tehvanus
Asta Nael
Kalev Roose

22.08
24.08
30.08
2.08
3.08
6.08
19.08
31.08

75
75
75
70
70
70
70
70

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

22. augustil

toimub aprillis ära jäänud

54. VÄNDRA LAHTINE MATT.
Avamine kell 10.50
ja matšide algus
jooksvalt peale avamist.

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

Elge Kuldmaa ja Kalle Kirikali perre sündis 14. juunil tütar Elli Kirikal.
Veronika Harjuse ja Meelis Mendiku perre sündis 30. juunil tütar Melissa-Mary Mendik.
Sändy-Cärolin Rogenbaumi ja Taavi Kimmeli perre sündis 2. juulil tütar Sabrina Kimmel.
Gea ja Andri Kitsingu perre sündis 2. juulil tütar Noora Kitsing.
Kristiina Kallase perre sündis 5. juulil tütar Kadrina Kallas.
Paula ja Gert Parrase perre sündis 9. juulil poeg Gerret Arten Parras.
Liliia ja Pavel Babaki perre sündis 9. juulil tütar Varvara Babak.
Carmen Pari ja Inari Tuisu perre sündis 11. juulil poeg Mikk Tuisk.
Alice ja Marek Kaldmäe perre sündis 12. juulil tütar Lenna Kaldmäe.

VALLA TEATAJA

JUULI 2020

Hind 50 senti

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.
Tel 52 05 578, Silver

Järgmine Valla Teataja ilmub 28. augustil. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. augustiks 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.

