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Vapimärk.

22. oktoobril kinnitas
volikogu valla aukodaniku
märgi ja vapimärgi
kujundused
Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku nimetus määratakse
füüsilisele isikule erilise
auavaldusena Põhja-Pärnumaa vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete
eest. Valla vapimärk määratakse vallas silma paistnud
füüsilisele isikule vallale osutatud teenete eest. Ettepanek
aukodaniku ja valla vapimärgi
nimetuse määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi
nime, elulooandmete ning
teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. septembriks.
Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku märgi ja vapimärgi
kujunduse d on tellitud
Roman Tavast OÜ-st. Nimetatud ettevõte on spetsialiseerunud kvaliteetsete au- ja teenetemärkide
kujundamisele ja tootmisele. Paljude oluliste auja teenetemärkide hulgas on nad valmistanud ka
Eesti Vabariigi riiklikke teenetemärke. Põhja-Pärnumaa valla teenetemärkide visioonid esitas vallavalitsus ettevõttele. Valminud ideekavandite
hulgast valiti välja kavandid, mis volikogu kinnitas.
Tarvi Tasane
Abivallavanem/haridusja kultuuriosakonna juhataja
Valla aukodaniku
märk.

Gümnaasiumis lauldi
Mihkel Lüdigi auks ja mälestuseks
9. oktoobri õhtul helises Vändra Gümnaasiumi aula muusikast ja laulust helilooja, koorijuhi ning organisti Mihkel Lüdigi auks. Aula
ees fuajees sai lisaks nautida Mihkel Lüdigile
pühendatud foto- ning Vändra Muusikakooli
kunstieriala kunstinäitust. Vaatamata vihmasele ja sompus õhtule täitusid saali 150
istekohta kiirelt ning hubaselt hämar valgus
jättis tunde nagu oleksid sattunud kirikusse.
Avalugu nauditi lausa suletud silmadega,
sest Vändra Muusikakooli õpetajate ansambel lasi M. Lüdigi „Koidu“ helidel kõlada
hoopis publiku selja tagant.
Järgemööda astusid lavale M. Lüdigi
nimelise Vändra Muusikakooli laulu-, kitarri-,
flöödi- ning klaveriõpilased. Kõlasid lood nii
Lüdigi kui ka teiste heliloojate sulest. Flöödining lauluõpilaste esitatud „Kiigelaul“ oli
õpetaja Maarja käe läbi saanud hoopistükkis
kelmika reggae rütmi. Oma esimese etteaste
tegid ka kitarriõpilased ja hetkel veel omale
nime otsiv tüdrukutebänd.

Meelis Sarv.

Õhtu esimese osa lõpetas särtsakas viiuliansambel õpetaja Kaja Saare juhendamisel.
Sindist külla sõitnud vokaalansambel
Šal-lal-laa avas Miina Härma looga „Ei saa
mitte vaiki olla“ õhtu teise, koorimuusikale
pühendatud poole.

Nautida sai nii Vändra Hobikoori kui
Vändra valla naiskoori esitusi. Üheskoos
kanti ette ka Mihkel Lüdigi „Kannike“ ning
rahvalik „Vändra polka“. Õhtu lõpetas Pärnust
kohale tulnud M. Lüdigi nimeline Meeskoor.
Lisaks Lüdigi loomingule esitati kergemaks
vahepalaks Raimond Valgre lugu „Õige valik“,
mis pani terve saalitäie inimesi rõõmsalt
kaasa nipsutama.
Puudu ei olnud ka külalised. Lisaks saalis
kontserti nautinud Lüdigi sugulastele ilmus
näitleja Meelis Sarve kehastatuna rahva ette
härra Mihkel isiklikult ja rääkis lustakaid juhtumisi ning vahepalu oma elust ja tegemistest
nii Vändras, Peterburis kui Argentiinas.
Õhtu kulminatsiooniks sai loomulikult
Mihkel Lüdigi hümnilik „Koit“, mida kandsid
ette kõik koorid üheskoos. „Täitsa nagu laulupeol,“ õhkas üks publikus istunud inimene
kontserdi lõppedes.
Toomas Toimeta
Vändra M. Lüdigi nim Muusikakooli direktor

25. septembril kutsuti
Pärnu-Jaagupi Rahvamajja
abivallavanem Tarvi Tasase
vastuvõtule Pärnu-Jaagupi
piirkonnas viimase aasta
jooksul sündinud beebid
koos vanematega.

Pärnu-Jaagupi piirkonna beebipäeval

Abivallavanem andis
peredele üle laste
nimelised vallavapiga
hõbelusikad ning raamatu
„Pisike puu". Beebipäeval
osalenud lapsevanematele
saadetakse link fotodega
e-postile. Üritust
jäädvustas fotograaf
Markus Mangusson.
Anneli Kaljur
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Põhja-Pärnumaa vald
avaldab austust kuld- ja
teemantpulmapaaridele
Ka käesoleval aastal austab Põhja-Pärnumaa valla
valitsus kuld- ja teemantpulmapaare. Palume
teatada paaridest, kellel on 2020. aastal täitunud
või täitumas 50 või 60 abieluaastat ehk abielu on
registreeritud 1970. või 1960. aastal ning kelle
praegune registreeritud elukoht on Põhja-Pärnu
maa vallas.
Palume paaridest teada anda kuni 15. novembrini 2020.
Kirjalikke avaldusi on võimalik esitada e-postile:
vald@pparnumaa.ee või tuua halduskeskustesse.
Kirjutada vabas vormis, kuid kindlasti märkida abielupaari ees- ja perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, praegune elukoha aadress ning
lisada kontakttelefon.
Lisainfo: Maritta Sillandi, Põhja-Pärnumaa valla
registripidaja, telefon 4430330
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Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030
ülevaatamise ja muutmise avalik väljapanek
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 36 on
kehtestatud „Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030“.
Igal aastal on arengukava vaja üle vaadata, vajadusel muuta
ja täiendada. Samuti vaadatakse üle eelarvestrateegia aastateks
2020-2023 ja pannakse paika uus strateegia aastateks 2021-2024.
Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud
enne 1.detsembrit 2020.
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel,
vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse §-st 37².
Arengukava ülevaatamisel on põhirõhk valdkondlike tegevuskavade ülevaatamisel ja täiendamisel vastavalt valla eelarvele
ja prognoositud rahastusvõimalustele.
Arengukava muutmise esimesele lugemisele ja avalikustamisele esitatud eelnõu tekstiline osa sisaldab üldist faktilist osa,
tegevuskava ja eelarvestrateegiat aastateks 2021-2024.
Põhja-Pärnumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 20212024 on läbinud volikogus esimese lugemise.
Avalikule väljapanekule pandud arengukava ja eelarvestrateegia ootab kogu valla elanike poolset kaasamõtlemist ja arvamuste ning ettepanekute esitamist kirjalikult vallavalitsuse e-posti

aadressile vald@pparnumaa.ee või paberkandjal Pärnu-Paide
mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701
(vallamaja).
Ettepanekuid ootame kuni 6.novembrini 2020 kaasaarvatud.
Peale kõikide parandusettepanekute saabumist saadame
need Põhja-Pärnumaa vallavolikogu komisjonidele seisukoha
kujundamiseks.
Arengukava avalikud arutelud toimuvad:
2. novembril 2020. a
PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00
3. novembril 2020. a
TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00
4. novembril 2020. a
VÄNDRA vallamajas kell 17.00
Ootame aktiivset kaasarääkimist.
See on meie vald ja me ise saame selle tegemisi ja ettevõtmisi
paremaks muuta.
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis-ja arenguspetsialist

Hea Põhja-Pärnumaa valla kodanik!
Kokkuvõte oktoobrikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 36. istung
toimus 22. oktoobril 2020. a Vändra Halduskeskuses
volikogu saalis. Koosolekult puudusid volikogu liige
Tarmo Lehiste ja Kaido Madisson.
• Otsustati määrata Põhja-Pärnumaa valla 2020.,
2021. ja 2022. a konsolideerimisgrupi majandus
aasta aruannete audiitorkontrolli teostajaks
Infora OÜ.
• Kinnitati muudatus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse liikmeks Kerstin Sempelson valitsuse liikme Kaie
Rätseppa asemel.
• Kinnitati „Põhja- Pärnumaa hariduse- ja noorsootöö arengukava aastani 2040“.
• Lõpetati „Põhja-Pärnumaa valla arengukava
aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2021-2024“
I lugemine. Arengukava on avalikustatud ning
parandusettepanekuid oodatakse kuni 6. novembrini 2020. a. Arengukava avalikud arutelud toimuvad 2. novembril 2020. a kell 17.00 Pärnu-Jaagupi
Halduskeskuses, 3. novembril 2020. a kell 17.00
Tootsi Halduskeskuses ja 4. novembril 2020. a kell
17.00 Vändra Halduskeskuses.
• Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018. a määrust nr 37 „Põhja-Pärnumaa
valla tunnustamise kord“. Määruse muudatusega
täpsustatakse valla aukodaniku ja valla vapimärgi
kujunduse osa.
• Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu
28.03.2018 otsuse nr 27 „Esindajate nimetamine
Põhja- Pärnumaa valla haridusasutuste hoolekogudesse“ ning kinnitati Vändra Lasteaia hoolekogu
liikmeks volikogu liige Eha Kuldkepp.
• Anti kirjalik nõusolek laskepaiga rajamiseks
Veiko Esulale asukohaga Põhja-Pärnumaa vald,
Vahno-Pärna kinnistu.
• Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu arengu- ja
majanduskomisjoni esimeheks valiti Roman
Kiveste ja aseesimeheks Raul Peetson.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee

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

Vihtra Päevakeskusel on heameel teatada, et hetkel on mõned sotsiaalmajutusteenuse vabad kohad. Kui Sa oled
eakas, puudega isik või mingil muul
põhjusel vajad sotsiaalmajutusteenust,
palun pöördu Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes
vajadusel suunab Sind teenusele.
Oodatud on ka pöördumised, kui
oled mures oma üksi elava vanema või
naabri pärast, kes võib-olla ei oska ise
abi küsida.
Vihtra Päevakeskusel on kaks sotsiaalmajutusteenuse üksust. Üks on
Vihtra külas ja teine Pärnjõe külas.
Iga kliendi kasutuses on kõigi mugavustega omaette möbleeritud tuba
korterist. Ühiskasutuses on köögid,
WC- d ja vannitoad/duširuumid. Iga
päev, ka nädalavahetusel, on päevasel
ajal majades tööl hooldustöötaja või
tegevusjuhendaja, kes abistab Sind
vajadusel kõigis igapäevaelu toimingutes – toidu toomisel, toidu valmistamisel, toob ja doseerib ravimeid,

abistab arsti juurde saamisel, korraldab transpordi, abistab Sind
pesemisel ja pesupesemisel.
Sotsiaalmajutusteenus on tasuline. Tasu katab personalikulud,
kütte, vee, elektri ja kõigi kommunaalteenuste kulud. Toitlustamine
ei kuulu teenuse hinna sisse. Toidu
eest tasub klient eraldi.
Sotsiaalmajutusteenuse hind
Põhja-Pärnumaa valla kodanikule
on 220 eurot kuus. Suurenenud
kõrvalabi vajaduse korral on teenuse hind 250 eurot kuus. Väljastpoolt meie valda kliendile on hind
vastavalt 320 või 350 eurot kuus.
Talv on tulekul, kütteperiood
algas. Tule ja ela mugavalt meie
majades lahke personali hoole all!
Ehk saame abiks olla.
Rõõmsate kohtumisteni!
Riina Rullingo
Vihtra Päevakeskuse juhataja
53 95 73 95
riina.rullingo@pparnumaa.ee

Jäätmetest
Vändra alevis saab kokku kogutud puulehti ladustada alevi servas asuval
OÜ Vändra MP komposteerimisväljakul reoveepuhasti juures. Komposteerimisväljaku väravad on avatud tööpäeviti kell 8.00 kuni 13.00,
31. oktoobril ja 7. novembril on väravad avatud kell 9.00 kuni 14.00.
Ladustada võib ainult lahtiseid puulehti ilma kottideta. Puuoksi ja taimejäätmeid sinna komposteerimiseks viia ei ole lubatud. Vajadusel saab
biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ära anda jäätmejaamas, hinnaks
5 senti/kg. Aia- ja haljastusjäätmete põletamine alevites on keelatud.
8 ja enama korteriga korteriühistud, kellel on kohustus ja kes ei ole
veel liitunud korraldatud jäätmeveoga vanapaberi ja biolagunevate köögijäätmete osas, palun seda teha. Hetkel on vanapaberi osas liitunud 9 ja
biojäätmete osas 12 ühistut/asutust. Alates 01.03.2020 peavad Vändra ja
Tootsi alevi 8 ja enama korteriga elamud soetama konteinerid ja koguma
eraldi konteineritesse ka vanapaberi (kui elamus ei ole ahjukütet) ja
biolagunevad köögijäätmed (kui puudub nõuetekohane võimalus komposteerimiseks). Samuti peavad biolagunevate jäätmete mahuti soetama
ka asutused ja ettevõtted, kus tekib biolagunevaid jäätmeid nädalas enam
kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool, hooldushaigla või hooldekodu. Kohustus tuleneb
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu poolt 19.12.2018 vastu võetud määrusest
nr 63 “Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri” § 24 lg 2 ja § 27 lg 2.
Kersti Tammiksaar
keskkonnaspetsialist

PALUN PÖÖRDU
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI POOLE:
VÄNDRA PIIRKONNAS
Kersti Tilk – 44 30 342 või 53 40 44 11 või
kersti.tilk@pparnumaa.ee
Annika Sumre – 44 30 343 või 52 96 406
või annika.sumre@pparnumaa.ee
TOOTSI PIIRKONNAS
Krista Lindmäe – 44 59 402 või 53 76 16 71
või krista.lindmae@pparnumaa.ee
PÄRNU-JAAGUPI PIIRKONNAS –
Külli Karits – 44 73 708 või 53 28 46 26 või
kylli.karits@pparnumaa.ee
või tule kohapeale tutvuma.
Helista või kirjuta, lepime kokku!

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUSE MAJANDUSOSAKOND KORRALDAB KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE ALLJÄRGNEVA KORTERIOMANDI MÜÜGIKS:
Kooli tn 2-9, Tootsi alev, 1-toaline korter, üldpind 31,4 m2,
alghinnaga 1500 eurot.
Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumine paberkandjal
kinnises ümbrikus hiljemalt
13. novembri 2020 kella 14.00-ks.
Ümbrikule märkida sõnad “ENAMPAKKUMINE, MITTE
AVADA ENNE 13.11.2020 kell 14.10” ja pakutud korteriomandi aadress.
Pakkumises esitatakse vabas vormis avaldus enampakkumisel osalemiseks, milles märgitakse pakkuja nimi, isikukood ja
elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress (juriidilise isiku
puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed ja
asukoht) ning ostetava korteriomandi aadress ja avaldaja poolt
pakutav ostuhind.
Pakkumine esitada Põhja-Pärnumaa vallamajja aadressil
Pärnu-Paide mnt 2, 87701, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa
vald, Pärnumaa.
Pakkumised avatakse vallamaja saalis 13.11.2020 kell 14.10.
Pakutava korteriomandi seisundi ja muude huvipakkuvate
andmete kohta saab informatsiooni Tootsi Halduskeskusest,
kontaktisik Riina Kukk, tel 445 9400 või 528 0698. Korteriga on
võimalik kohapeal tutvuda, leppides kontaktisikuga eelnevalt
kokku aja.
Korteriomand müüakse isikule, kes on pakkunud alghinnast
alates kõrgeima hinna ja müügileping sõlmitakse notaris üksnes selle isikuga, kes on esitanud pakkumuse (ostja). Notaritasud maksab ostja.
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Maal elamise päev
Põhja-Pärnumaa vald osales 26. septembril teist korda üle-eestilises algatuses "Maal elamise päev". Vändra raamatukogus
asunud infopunktis jagas avalike teenuste kohta huvilistele
selgitusi abivallavanem Tarvi Tasane. Tutvumiseks olid avatud
valla haldusalas olevad asutused: raamatukogud, rahvamajad,
spordikeskused, ujula. Külastajatele olid avatud Kõlli talu
kodukohvik, Jaanihanso Siidrivabrik, Piesta-Kuusikaru talu
jt. Viimati mainitus oli eriti arvukalt külastajaid – kohvikus
võis kohapeal häid maitseid degusteerida ja talupoest meelepärast kaasa osta. Erilist tähelepanu pälvis äsja toidu-Oscariga
tunnustatud Piesta õunastroop. Tootsi rahvas otsustas maal
elamise päeva tähistada kokkusaamisega peolauas.

Kuusikaru talu. Foto Jane Mets

Hooldustöötajad said kutsetunnistuse

Meie õpetaja
Merike Mäemets –
Pärnumaa aasta õpetaja 2020
Õpetaja Merike Mäemets on töötanud Pärnu-Jaagupi Põhikoolis emakeele ja kirjanduse õpetajana 36 aastat. Olles ise
kooli vilistlane on ta palju panustanud kooli arengusse ja
õpetajate omavahelisse koostöösse, mida õpetaja Merike on
alati auasjaks pidanud. Tema organiseeritud suvised õppekäigud ja ühised teatrikülastused on harivad ja huvitavad.
Ta on aktiivne koolitustel ja konverentsidel osaleja,
kes alati jagab oma teadmisi kolleegidele. Julgelt lööb ta
kaasa kooli arendustegevuses ja vabariiklikes ainekavade
töörühmades, kaasa arvatud vabariikliku emakeeleseltsi
töös. Õpetaja Merikese õpilased osalevad igal aastal maakondlikel olümpiaadidel ja alati on nad seal viie parema
hulgas. Õpilased on öelnud: „Õpetaja Merike on inimene,
kes aitab meid igas mures ja hädas. Ta nakatab meid positiivsusega ja on alati rõõmsameelne. Väga looduselembeline
ning kultuurne õpetaja, kellega koos on alati meeldiv käia
teatris ning ekskursioonidel.”
Õpetaja Merike Mäemets on üks kooli alustaladest.
Üheskoos soovime talle palju õnne, ikka loovalt ja lennukalt edasi!
Meeli Tasane

Lõpetajad koos tööandjatega: esimeses reas Silje Lang, Piia Rahusalu, Malle Steinberg, Sirvi Laos, Inna Taats,
Piret Veersalu. 2. reas: Karin Kütt, Marje Jürjets, Luule Tänav, õpetaja-õppekavade koordinaator (HO23V rühmajuht)
Maarika Veigel, Eda Jõessar; Krista Ao, Tiina Lehtmäe, Pille Jaasi.
3. rida: Leho Tamvere, Annely Savioja, Ulvi Erm, Katrin Kalmet, Veronika Kivilo

14. oktoobril toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajate kutseõppe lõpuaktus.
Pärast kaheaastast töökohapõhist õppimist ja kutseeksami
sooritamist Vändra Alevi Hoolekandekeskuses said tase 4 hooldustöötaja kutsetunnistuse 17 õpilast. Kutsetunnistuse saajad
on enamus Põhja-Pärnumaa vallas asuvate hoolekandeasutuste
töötajad (SA Vändra Tervisekeskus, Vändra Alevi Hoolekandekeskus ja Tootsi hooldekodu).

Suur kummardus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe
osakonna juhatajale, elukestva õppe keskuse õppejõule lektor
Piret Tammele ja õpetaja-õppekavade koordinaator Maarika
Veigelile võimaluse eest töökohapõhine õpe läbi viia Vändras,
kus tasemel koolituse sai nii suur hulk hooldustöötajaid.
Vändra Alevi Hoolekandekeskuse juhataja
Silje Lang

Sokipäevast

Küsijad ja parimad vastajad: Indrek Salis,
Valdur Ojala, Hugo Tang ja Andrus Ütt.

Usinad kudujad ja üks väike sõbranna: esireas vasakult Elna Kase, Aime Viira, Paula Väljaots, Rosanna-Maria Mägi,
Salme Selmet, Vaike Jürgenson, Riina Kuusk, Vaike Loog, Maimu Tui. Tagareas Silvi Aas, Aksenia Tilk, Ella Lind.

17. oktoobril oli Vändra raamatukogu kaminasaalis sokipäev.
Viimases valla lehes ilmunud kuulutuse järgi kõik täpselt toimuski. Oli käsitöösokkide näitusmüük, õppisime uusi sokikanna
kudumise nippe ja vahetasime pitssoki mustreid. Ei puudunud
ka kodune kohvituba. Kõik oli täpselt nii nagu plaanisime, ainult
huvilisi oli vähevõitu. Siiski vahetasid mõned sokipaarid omanikku ja mõni nobenäpp sai ka sokkide kudumise tellimuse.
Enamasti tekib inimestel huvi sokkide vastu jõulude eel,
kui hakatakse mõtlema kingituste peale. Sel aastal ongi plaanis

34. ühekilb Vändra Karu

samas kohas 12. detsembril korraldada jõululaat, mis eelmisel
aastal väga menukaks osutus. Loodame, et kuri haigus meie
plaane segama ei tule ja jälgige reklaami.
Meie toredate ettevõtmiste algataja on ikka Riina Kuusk.
Tal jätkub häid ideid ja oskust teisi kaasa haarata. Suur tänu ka
Monika Jõemaale, kes meid raamatukogu ruumides toimetada
laseb!
Silvi Aas

17. oktoobril kogunes Eestimaa erinevatest paikadest
Vändra kultuurimajja mälumängude nn raskekahurvägi –
nii teleekraanil, vabariiklikel kui kohalikel mängudel oma
nime tuntuks mänginud mõttesportlased. Igasügisene
ühekilb Vändra Karu meelitab kohale sõpruskonna, kes
on aastakümneid omavahel teadmistes mõõtu võtnud ja
olenemata pingelisest konkurentsist tunnevad siirast rõõmu
igast taaskohtumisest.
Küsimused koostasid ja mängu juhtisid Pärnjõe Kooli
direktor Valdur Ojala ning Pärnjõe Kooli ja Juurikaru Põhikooli õpetaja Andrus Ütt. Nende koostatud viiekümnele
küsimusele andis enim õigeid vastuseid Indrek Salis (61
punkti 100st). Järgnesid Illar Tõnisson (56), Hugo Tang (51)
ja võrdse tulemusega – 44 punktiga – Alar Särgava ja Mati
Song, Jaan Lomp (42).
Auhinnalaual jätkus head-paremat teele kaasa võtmiseks nii esikolmikule kui ka väiksema punktisummaga
lõpetanutele.
Esimesest mängust alates on auhinnalauda organiseerinud-komplekteerinud Kädi Pärnoja. Tänavu oli ta mängijate nimel tänulik sponsoritele Aadu Juhkentaalile, Roman
Kivestele ja Tiina Soosaarele. Mängu aitasid läbi viia veel
Mari Nuut, Kristin Rand, Kaisa Pärnoja ja Jesper Ojala.
Õie Kuusk
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Pärnu-Jaagupi õpitubade läbiviijad.

10.-25. oktoobrini toimub üle Euroopa programmeerimisenädal Code Week. See on tore ettevõtmine, mille eesmärk on viia programmeerimine ja
digitaalne kirjaoskus võimalikult paljude lasteni
lõbusal ja kaasahaaraval viisil. Selle raames toimub ka sellel aastal meie vallas mitu õpituba, mis
on suunatud kooliõpilastelt lasteaialastele. Selle
aja jooksul käisid oma programmeerimisalaseid
teadmisi ja oskusi edasi andmas Tootsi Lasteaed-Algkooli, Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja Juurikaru Põhikooli õpilased. Õpitoad toimusid Pärnu-Jaagupi, Vahenurme, Libatse, Kergu, Vihtra,
Tootsi, Vändra lasteaia Mürakaru ja Rukkilille
majas. Üritusest sai osa üle 100 lasteaialapse ja
õpitubade läbiviimise kogemuse 18 kooliõpilast.
Üritust koordineerisid erinevates valla piirkondades Käde Reinthal, Katrin Juro ja Aile Jaansalu.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilaste poolt viidi
läbi viis õpituba. Käidi läbi kõik lähemad lasteaiad: Kergu Lasteaed-Algkool, Vahenurme lasteaia Vahenurme ja Libatse rühmad ja Pärnu-Jaagupi Pesamuna kaks vanemat rühma. Õpituba
viisid läbi 6. klassi õpilased Margo Kaldmäe,
Randy Käsper, Kaili Kauson, Aliisa Laan, Marjete Melts, Indrek Roojärv, Andri Kingisepp, Uku
Osula, Andreas Puust ja Armo Aun.

10. klassi riik oli Rohuneemesaared
Fotod Markus Mangusson

Vändra Gümnaasiumi 11. klassi õpilased Kristin Krais ja Lisandra Nurmesalu korraldasid
uurimistöö raames Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia, mis toimus 29.09.20 Vändra
staadionil.
Kokku oli kutsutud 5 kooli üle valla: Vändra Gümnaasium, Pärnu-Jaagupi põhikool,
Tootsi põhikool, Kergu lasteaed-algkool ja Juurikaru põhikool. Igale klassile oli antud
ka riik, mille temaatikas ja värvides pidi iga klass olema. Päev algas rongkäiguga Vändra
Gümnaasiumi juurest staadionile. Päeva jooksul võisteldi erinevatel kergejõustikualadel.
Parimad said ka autasustatud.
Eike Meresmaa
Vändra Gümnaasiumi huvijuht

KÄBI KUKUB!
Kristel oli õbluke ja uje tüdruk, viisakas
ja korralik, tunnis vastu ei hakanud. Muusikalised võimed tundusid tol ajal olevat
keskpärased. Harjutas mitte liiga vähe ega
ka liiga palju! Just nii palju, et noodid selgeks saaks! Hinded olid neljad ja neljad
miinused. Kolme ei raatsinud nii kenale
tüdrukule kuidagi panna. Muidugi oli tol
ajal hindamine palju karmim, võrreldes
tänasega. Lõpetaski Kristel meie kooli tubli
keskpärase tulemusega. Ei osanud mina
tol korral arvata, et Kristel võiks muusikat edasi õppima minna, mis ometi minu
rõõmsaks üllatuseks juhtus. Nüüd mõtlen,
et küllap polnud klaver see ,,õige" Kristeli
jaoks. Ja mäletan seda korda, kui Kristel
laulis Vändra kultuurimajas... Kuulasin
hinge kinni hoides ja mõtlesin – mis sellest
tagasihoidlikust tüdrukust on saanud. Ja
muidugi olin väga õnnelik, et Kristel selle
,,õige" instrumendi enda jaoks üles leidis!
Nii võib elus olla, et mitte ei oska lapse sisse
alati näha, mis seal peidus on.
Tiiu Vaino
Kristeli õpetaja Vändra muusikakoolis

Millist kogemust andis programmeerimisnädal õpilastest juhendajatele?
Marjete: Põnev on õpetada väiksemaid lapsi
programmeerima. Kõige raskem oli see, kui sa ise

ei teadnud, mida mõni programmi nupp teeb,
mida varem ei olnud kasutanud. Kõige toredam
oli see, et ma sain ise uusi nippe ja laheda kogemuse.
Andri: Tunnen, et kui enne vaheaega midagi
head ja rasket ära teha, siis vaheajal on palju
mõnusam olla. Kõige raskem oli see, et laste
aialastel olid üksteiste vahel nii suured erinevused
nii oskuste kui ka vanuse poolest. Päris raske oli
neid samal joonel hoida, kui üks ehitas robotit,
aga teine oma loomingut tegi ja lihtsalt mängis.
Toredaim asi oli minu jaoks see, et lapsed lõpus
justkui analüüsisid mõttes oma masinat ja võrdlesid neid omavahel. Vahva oli neid seda tegemas
vaadata.
Õpitubade läbiviimiseks kasutati Lego
Education WeDo 2.0 komplekte ja tahvelarvuteid. Lasteaialapsed ehitasid programmeeritava
roboti nimega Milo ja programmeerisid selle
liikuma ning värve muutma. Kui mitmes lasteaias on lastel juba eelnev kokkupuude nende
komplektidega, siis Kergu lasteaia lapsed tutvusid nende hariduslike robotitega emakordselt.
Robotite ehitamine tekitas palju elevust, oli lõbus
ja kõigile jõukohane. Tänu sellele jäi tegevusest
nii õppijatele kui juhendajatele väga positiivne
emotsioon ja paluti kindlasti tagasi tulla.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli
haridustehnoloog
Aile Jaansalu

Täispikka intervjuud
saate lugeda
Vändra muusikakooli
facebooki lehelt!

Laulja Kristel Sikk (Kurik):
ÕNNEKS OLEN JUST SEE, KES OLEN
Mis aastal alustasid ja millal lõpetasid
Vändra muusikakooli?
Alustasin 1993. aastal ja lõpetasin 1999. aasta
kevadel.
Küsib
Kalev Saar
Kes Sa oled? Kirjelda ennast.
Kristel Sikk. Olen inimene nagu iga teine,
naine, ema.
Kuidas muusika Sinu ellu trügis? Miks muusikakool ja miks just klaver?
Muusika oli juba väikese lapsena väga tähtis
osa mu elust. Tootsis elades läksin Tiiu Vaino
juurde klaverit õppima ja sealt edasi juba Vändrasse, kuna Tootsi muusikakool lõpetas tegevuse ja õp Vaino kolis Vändrasse. Tol ajal oligi
Tootsis valida ainult klaveri ja akordioni vahel.
Kuidagi läks valik klaveri kasuks. Võibolla sellepärast, et kodus oli laste mänguklaver “Pille”,
mille peal meeldis kuulmise järgi laulukesi ühe
näpuga mängida.

Mis Sinust sai peale Vändra muusikakooli
lõpetamist?
Kuna muusikakooli lõpuaasta kattus 9. klassi
lõpuga, sai minust Pärnu Ühisgümnaasiumi
õpilane. Sel ajal laulsin väga palju. Nii soolot
Ester Murrandi juhendamisel kui ka vokaalansamblis ja kooris Tiiu Künnapase ja Marika
Pärki käe all.
Kuidas muusikakool on mõjutanud Sinu
elus valikuid?
Nagu kõik lapsepõlves saadud kogemused jäi
ka see mõjutama mind edasistes valikutes. Eks
igasugune haridus ja kõik õpetajad, kellega
kokku puutume, mõjutavad ja muudavad inimese arusaama maailmast. Kindlasti on muusikaõpingud lapsena kujundanud mu maitset
muusikast ja üldse kultuurist.

Miks muusika õppimine on üldse vajalik?
No selle kohta on paljud allikad avaldanud
artikleid teaduslikest uuringutest. Võib pikalt
lugeda, kuidas muusikaõpingud varajases
nooruses muudavad meie ajukeemiat, inimese
arengut. Arendavad mitmekülgsemaks, võimekamaks, sotsiaalsemaks jne
Anna mõni nõuanne tänastele õpetajatele?
Tekitage õpilastes tunne, et vigade tegemine
on osa olulisest arenguprotsessist. Julgustagem õpilasi, kiitkem, andes sealjuures õiglast ja
produktiivset tagasisidet. Vea mõiste hariduses
peaks ümber pööratama, et see poleks midagi,
mille üle muretseda ega piinlikkust tunda. Inimene õpib ikka ainult läbi isikliku kogemuse.
Rohkem suunavaid küsimusi.
Anna mõni nõuanne tänastele õpilastele?
Võtke tempot maha. Elu ei ole võistlus. Hinne
ei mängi pilli. Muusika õppimine on protsess,
milleks tuleb anda aega, võtta aega. Ja keskenduda tulekski protsessile.
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Põhja-Pärnumaa valla 4H klubid sõitsid
laupäeval, 17. oktoobril juba hommikul
vara Rakvere poole, et võtta osa üle-eestilisest üritusest Kiidupäev.
Tänuüritusel tunnustati piirkonna
parimaid: sel aastal parim noor Kertu
Kangur klubist Dixie (Lõpe) ja Rasmus
Lind klubist Eidapere Edukad. Parim
juhendaja Sirje Kaska klubist Dixie ja
parim klubi Lõpelt Dixie.
Ürituse käigus auhinnati ka potipõllunduskampaania "Kasva, mu taimeke!"
III etapi tublimaid: Kehra Looduslapsed,
Dixie klubi, Rosanna Jõemets ja Kärmed
Tootsikad.
Kampaania Grand Prix määrati väga
aktiivse osavõtu eest igas etapis klubile
Kärmed Tootsikad.
Eesti 4H klubi Kärmed Tootsikad
võttis osa väga aktiivselt kõikides etappides ning igas etapis jõuti ka parimate

sekka. Selle tulemusena määrati Eesti
4H juhatuse poolt potipõllunduse kampaania n-ö Grand Prix just Kärmekate
klubile. Tootsis võeti kampaaniast osa
ka individuaalselt ning auhinnatud sai
lisaks Kärmetele Tootsikatele ka juhendaja ning piirkonnajuht Inga Raudsepp,
kelle aiamaal kasvas palju erinevaid aiasaadusi, ning väike Rosanna Jõemets, kes
koos venna ja emaga kasvatas õiteilu ning
vitamiine värskete köögiviljade näol.
Tänupäev lõppes teatrietendusega
„Hullemast hullem“, mida nautisid absoluutselt kõik. Pärnumaa piirkond jätkab
oma tegemisi 7. novembril Pärnus Tervise Paradiisi bowlingu saalis, kus kõik
klubid tähistavad Pärnumaa piirkonna
25. sünnipäeva.
4H tänab Põhja-Pärnumaa Vallavalisust transpordi toetuse eest.
Piirkonnajuht Inga Raudsepp

Pärnu-Jaagupi esindus Pärnumaa Arenduskeskuses. Foto Karmen Vesselov
7.klassi tüdrukud
rühmatööd tegemas.
Foto Hille Uustamm

Kalatarkus

Sellel õppeaastal on Pärnu-Jaagupi põhikooli õpilased
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) toel harinud ennast “Erinevate Eesti järvede selgroogsetega.”
Tänu KIKi abile on õpilased õppinud tundma Eesti
erinevaid järveloomi. Algklassid käisid Ermistu järve
ääres Ermistu õppekeskuses ja suuremad Võrtsjärve
ääres Järvemuuseumis.
Õpilased jutustasid: ,,Meile tutvustati Ermistu
õppekeskuses erinevaid kalu. Saime teada, et merihärg
imeb ennast uimedega veekogu põhja ja sööb seal olevaid karpe. Emakala on üks imeline kala, kes sünnitab
oma pojad. Ahvena uimel oleva tumeda laigu järgi
saime teada, et tuleb külm talv. Tuurakala on kalade
dinosaurus, tal polegi soomuseid.
Kõigepealt otsisime üles küljejoone ja saime teada,
et see on omapärane kalade suhtlusvahend, aga inimene
ei tohi lüüa vastu jääd, see võib lähedal olevate kalade
küljejoone katki teha. Nii lõpusekaane kui soomuste
järgi saab määrata kalade vanust. Kuulsime ka seda, et
inimene peaks kalasoomust hoidma rahakotis, see pidavat õnne tooma Seejärel lõikasime kalad lahti, leidsime
üles kala neerud, ujupõie, neeluhambad ja saime teada,
et kalal on väike süda. Seejärel läksime tutvuma järve
selgrootutega, kes on kalade põhiliseks toiduks. Püüdsime nii tigusid kui putukate vastseid. Kõige suuremat
elevust pakkusid igasugused vingerdavad ussikesed.
Võrtsjärves elab 32 liiki kalu, kellest üks on sõõrsuu-ojasilm. Järvemuuseumi akvaariumites elab palju
erinevaid isendeid. Kõigepealt tutvuti säga hingeeluga.
Järgnevalt vaadati Võrtsjärvest püütud suurima valge
amuuri topist. Püüdmise hetkel oli kala umbes 20-aastane, kaalus 19,9 kg ja oli 112 cm pikk. Huvitav oli
teada saada, et ta sööb päeva jooksul 3 korda nii palju,
kui ta ise kaalub.
Kalad näevad värviliselt, välja arvatud ookeani sügavikes elavad kalad, ega ilmaasjata landid värvilised ole.
Kala silm käitub kui fotoaparaadi objektiiv. Kuulevad
nad sisekõrvaga, eriti hästi kuulevad need, kellel on
sisekõrv ühenduses ujumispõiega. Kalad teevad huvitavaid hääli matsutades, luid üksteise vastu hõõrudes.

1. klass Ermistus. Foto Tiina Põder

Järvemuuseumis said vanemad teada, et kalade
soomus on nagu nende pass. Aastaringid soomusel
näitavad kasvamistingimusi. Samasugused aastaringid
on neil ka luude läbilõikel ja sisekõrvas olevatel kivikestel – otoliitidel.
Väljapaneku juures, kus tuli leida vigu, mis kalastades tehakse, saime teada, et lõhkeaine plahvatus lõhub
ära ka kaugemal olevate kalade ujupõied.
Alumisel korrusel saime veel palju uut teada. Näiteks, et Jaapani koid on aretatud karpkaladest. Akvaariumis elas ka punakõrv-ilukilpkonn, kelle endale võtmisel
peab arvestama, et kui kilp kasvab 1 cm pikemaks, peab
akvaariumisse 10 l vett juurde panema.
Kalad kasvavad kogu elu. Õpilastele pakkus suurt
huvi säga, kes elas põranda all. Ta oli küll pikk, aga mitte
kõige pikem. Praegu teada olev pikim säga on 2 m ja 10
cm. Tuletasime meelde ka angerja teekonda, et peale
kudemist Sargasso meres, kuhu angerjas rändab 7000
km, vanad angerjad surevad. Angerjas koeb 500-700
m sügavuses.
Võõrliik unimudil saab meil hästi hakkama, sest
tema kehas on antifriisi meenutav aine, mis ei lase tal
talvel ära külmuda.
Kui me kõigi nende teadmiste võrra rikkamaks
saime, siis tuli hakata tegema rühmatööd.
Olid väga harivad õppepäevad.
Aitäh KIKile Ermistu õppekeskusele ja Võrtsjärve
Järvemuuseumile.
Hele Nööri
Loodusteaduste õpetaja

Pärnu-Jaagupi Põhikool oli
võidukas edulugude konkursil
Ettevõtlusnädalal, 5. oktoobril autasustas Pärnumaa Arenduskeskus ettevõtlikke koole, kes olid oma edulood esitanud konkursile. Põhja-Pärnumaa
vallast olid konkursil kaks edulugu: Vändra Gümnaasiumi edulugu Vändra
Gümnaasiumi ja OÜ Valley koostöö „Ettevõtlusõpe vaibatehases“ pälvis 3.
koha ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli edulugu „Projektinädalad distanstõppel“
1. koha.
Projektinädalad toimusid meie koolis 18. maist kuni 5. juunini. Sel perioodil võimaldasime lastel õppida aineõpetuse asemel projektiteemade põhiselt.
Igal nädalal valisid õpilased omale sobiva teema, mille õpetajad olid nende
jaoks välja mõelnud. Kokku oli valikus 23 erinevat teemat. Koostöögrupid
koosnesid erinevate klasside õpilastest kooliastmepõhiselt. Registreerimine
rühmadesse toimus veebipõhiselt igal neljapäeval. Projektitöö eesmärgiks oli
suunata õpilasi arvutite tagant ära ja rohkem liikuma, tutvuma oma kodu ja
kodukohaga. Nii käisid õpilased uurimas puid ja kive, oma kodukohta, pildistati oma koduaia taimi ja loomi, puhtaks sai kodukoha ümbrus. Õpetajate
Hele ja Bruno eestvõtmisel toimusid rattamatkad Soontaganasse, Kaismale
ja teistesse kodukoha lähedal olevatesse kohtadesse. Koos õdede-vendadega
tantsiti kodus õpetajate Elena, Triinu ja Tiina eestvõtmisel pärimustantse ja
mängiti väikekanneldel. Sellistest tegevustest panid õpetajad kokku toreda
kevadkontserdi. Samuti õpiti koostama pere-eelarvet ja kujundama oma
unistuste tuba ja reisi. Matemaatikaõpetaja Heleni eestvõtmisel tegeleti maalimisega ja õpetaja Virve eestvõtmisel meisterdati teadetahvel-võtmehoidja.
Populaarseks osutus fotokunsti ja enesereflektsiooni töötuba õpetaja Aile
juhendamisel. Need on vaid mõned näited toimunust.
Õpetajad keskendusid nendel nädalatel kahe kuni 5-liikmelise grupi
õpetamisele. Projektitöö õpetas õpilastele oma tegevuste eesmärgistamist
ja projekti elluviimisel kasutama oma digioskuseid, loovust ja ettevõtlikkust
ning nädala viimasel päeval pidi andma iga õpilane hinnangu oma tööle ja
töö tulemustele. Mitmetes rühmades said õpilased teha projekti tulemuse
jaoks omavahel koostööd.
Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate koormus vähenes nende nädalate
jooksul ning asendus erinevate huvitavate tegevustega, mille käigus samuti
õpiti. Üllatav oli ehk see, et kuigi algul õpetajad veidi pelgasid uut õppekorraldust ja arvasid, et tööd tuleb juurde, leidsid nad projektinädalate lõpuks,
et teemade järgi on õppida-õpetada kompaktsem ja huvitavam ning ühiselt
otsustati, et sügisest jätkame sarnaste projektitöödega vähemalt korra trimestris. Seekord võtsid meie projektinädalatest osa kõik meie kooli 217 õpilast
ning 26 õpetajat. Õppimine sellisel moel oli nii õpilastele kui õpetajatele
huvitav ja uudne.
Meie projekti esitas edulugude konkursile kooli direktriss Katrin Kohjus.
Täname Pärnumaa Arenduskeskust tunnustuse eest.
Meeli Tasane
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õppealajuhataja
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VALLAS TÄHISTATI ÕPETAJATE PÄEVA
KONTSERTAKTUSEGA
Põhja-Pärnumaal toimus 5. oktoobril õpetajate
päevale pühendatud tänukontsert ja tunnustuste jagamine Vändra Kultuurimajas.
Tervituskõnega esines vallavanem Jane
Mets. Meeleoluka kontserdiga astus üles keelpillikvartett C-JAM ja solist Mikk Kaasik.
Vallavanem Jane Mets ja volikogu esimees
Ülle Vapper jagasid tunnustusi ja andsid välja
aunimetusi.
Tänati maakonna aasta põhikooli aineõpetajat Merike Mäemetsa Pärnu-Jaagupi Põhikoolist.
Aasta hariduse sõbra aunimetus anti
Vändra Gümnaasiumi lapsevanemale Janne
Hansenile.
Aasta huvihariduse õpetajaks nimetati
Aile Jaansalu; aasta kooliõpetaja on Hille
Uustamm; aasta lasteaiaõpetajaks pärjati
Urve Roose. Aasta Hariduse Tegu tiitlid

omistati Pärnu-Jaagupi Põhikoolile ja õppealajuhataja Meeli Tasasele, aasta klassijuhataja on Tiina Põder.
Tänukirjaga tunnustati Vändra Lasteaia
direktorit Jaana Novikovi ja Pärnu-Jaagupi
Põhikooli ning muusikakooli direktorit Katrin
Kohjust innovaatilise ja tulemusliku tegevuse
eest töö- ja õpikeskkonna kujundamisel ja arendamisel.
Vallavanema tänukirja sai Juhan Orav pikaajalise tänuväärse töö eest Vihtra Lasteaias ja
Mall Paat pikaajalise kohusetundliku töö eest
matemaatika ja informaatika õpetajana Pärnjõe
Koolis. Helje Karrot tänati tänuväärse töö eest
Pärnjõe Kooli iluaia kujundamisel ja hooldamisel, muutes selle kogu koolipere ilumeele
arendajaks ja kooli külaliste imetlusobjektiks.
Kontsert-aktusele järgnes koosolemine
banketilaudades väikeses saalis.

AASTA HARIDUSE SÕBER 2020 –
JANNE HANSEN
Aasta hariduse sõbra aunimetus antakse
Põhja-Pärnumaa lapsevanemale eesmärgiga
tunnustada kõiki lapsevanemaid, kes distants
õppe tingimustes oma tegevusega toetasid
õppeasutusi õppetöö korraldamisel, õppe
kaasajastamisel, edendasid kooli ja kogukonna
dialoogi ja on seeläbi haridust väärtustanud.
Tunnustusettepanek puudutab kõiki distants
õppele kaasa aidanud lapsevanemaid, nende
esindajaks sobib Vändra Gümnaasiumi lapsevanem, kes on hea näide emast, kes toetas
aktiivselt Vändra Gümnaasiumi V ja II klassis
õppinud poegade õppetööd, kes õppis koos
lastega kasutama erinevaid töökeskkondi ja tegi
kooliga igakülgset koostööd.

ja optimistlikul moel suudab ta ennast kuulama panna (vajadusel veenda) nii õpilasi kui
ka õpetajaid.
Tänu temale purjetab meie koolilaev kenasti läbi
ka tormise mere. Kui meil kaob mõnikord siht
silme eest, siis Meeli näitab jälle suuna kätte.
Täname sind, meie Meeli. Oleme sind ikka tänanud isekeskis, aga oleks aeg ka seda suurema
publiku ees teha.“
AASTA KLASSIJUHATAJA 2020 –
TIINA PÕDER Pärnu-Jaagupi Põhikoolist

Janne Hansen.

Mall Paat.

Juhan Orav.

AASTA HUVIHARIDUSE ÕPETAJA –
AILE JAANSALU Pärnu-Jaagupi Põhikooli
haridustehnoloog arvutiõpetaja.
Ta on koolis asendamatu inimene. Ta aitab õpetajatel leida huvitavaid tööriistu tundide mitmekesistamiseks, tema mõttelend ja loovus on nii
mitmegi ürituse ja algatuse alustaladeks. Oma
töös kaasab ta alati õpilasi, koostöös valmivad
vahvad projektid ja toimuvad toredad üritused.
Lastevanemate õhtutel koolitavad just õpilased
IT ja tehnoloogia alaselt oma vanemaid. Robootikaga tegeledes on ta enda ümber koondanud
kooli kõige väiksemad õppurid. Vabatahtlikuna
juhendab ta tüdrukute infotehnoloogia ringi
Unicorn. Tänu tema kirjutatud projektidele on
kool hästi varustatud infotehnoloogiliste vahendite ja legokomplektidega. Ta on inimene, kelle
peale võib alati kindel olla ja kellega koos võib
luurele minna.

Tänukiri Vändra Lasteaia direktorile
JAANA NOVIKOVILE – innovaatilise ja tulemusliku tegevuse eest Vändra Lasteaias 15
aasta jooksul.

Merike Mäemets, Tiina Põder, Aile Jaansalu, Katrin Kohjus, Hille Uustamm,
Ursula Kumel, Elena Mägi.

AASTA KOOLIÕPETAJA 2020 –
HILLE UUSTAMM Pärnu-Jaagupi Põhikooli
matemaatikaõpetaja
Ta on suutnud anda õpilastele armastuse matemaatika vastu. Tema klassi uks on avatud ka
peale tunde. Tal on alati aega õpilase jaoks. Nii
mõnigi õpilane on temas leidnud psühholoogi ja
abistaja. Tema positiivne meel ja lahke olemine
on eeskujuks paljudele. Õpetajana osaleb igal
kooli üritusel kas pealtvaatajana või esinejana.
Lisaks tööle koolis juhatab ta maakonna matemaatikaõpetajate ainesektsiooni ja korraldab
maakondlikke olümpiaade ja viktoriine.
Ta on võrreldav sooja suvehommikuga – soe,
pilvitu ja päikseline.

Ta on särasilmne algklasside õpetaja. Tema
naerune, kuid samas range olek paneb lapsed
tundma end turvaliselt. Klassi üritused ja väljasõidud on hästi organiseeritud ja alati on nendes
õpetlik iva. Lapsed armastavad oma õpetajat.
Oma töösse kaasab ta alati ka lapsevanemaid,
tema professionaalsus on eeskujuks paljudele.

Urve Roose ja Jaana Novikov.
lapsevanematega. Koostöö tulemusena on ellu
viidud heategevuslaatasid, väljasõite, laste päevi
rikastatud erinevate tegevustega, kus osalised
on olnud lapsevanemad jne. Tema algatusel
oleme avanud ukse robootika maailma.

AASTA LASTEAIAÕPETAJA 2020 –
URVE ROOSE Vändra Lasteaia õpetaja

AASTA HARIDUSE TEGU 2020 TIITLID –
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOL JA
MEELI TASANE

Ta pühendub pidevale enesearendamisele, mis
toetab professionaalsuse arengut. Ta on oma
tegevustes järjekindel, hea kuulaja ja nõustaja. Ta on mitmeid aastaid olnud välispraktikantide juhendaja ja noore õpetaja mentor.
Ta toetab laste loomulikku huvi ümbritseva
vastu, peab väga tähtsaks usalduslikku suhet

See meie valla kool on muutunud õpikäsitlust rakendav kool. 2020. a kevadel saadi distantsõppe ajal hästi hakkama digivahendite
ja internetikeskkondade kaudu õpetamise ja
õppimisega. Mai keskpaigast kooliaasta lõpuni
toimusid aga tavaõppe asemel projektõppenädalad, mis sidusid õppija teadmised päriseluga.

Õpilaste ja õpetajate tagasiside projektõppenädalatele oli suurepärane ja paljud soovisid
sügisel aeg-ajalt sarnaste meetoditega jätkata.
Sügisest 2020 õpivadki kooli õpetajad süvendatult meeskonnatööd ja projektõppemeetodeid.
Koolis on pikaaegne traditsioon kujundava hindamise kasutamisel tagasisides õpilasele. Kooli
juures töötab koolimuuseum, mis on õppetöö
hea toetaja ning partner kooliürituste läbiviimisel. Paremaks õppetegevuse seostamiseks
päriseluga on kool astunud ettevõtlike koolide
võrgustikku. Kool vedas 2019. aasta sügisel eest
üle-vallalist noorte ettevõtlikkusprojekti „Tulevikukooli tegijad“. Kool on korraldanud lapsevanemate õpiõhtuid, milles õpetajate rollis on
olnud lapsed ise. Koolis töötab kolmandat aastat
kaks Noored Kooli programmi lõpetajat ning
esimest-teist aastat kolm noort õpetajat.

Töötajatena oleme õnnelikud ja uhked, et
töötame just selles lasteaias. Tema juhtimisel
on võimalus igal töötajal panustada asutuse
arengusse; osaleda tulemuslikult projektide
kirjutamisel: KIK, HITSA, INNOVE. Meil kõigil on
võimalus edendada väärtuskasvatust nii asutuses kui kogukonnas. Ta väärtustab oma töötajaid. Ta on hooliv, inimlik, paindlik, tolerantne
ja empaatiline juht. Võime nimetada oma juhti
heaks sõbraks, kes on alati olemas!
Tänukiri Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktorile
Katrin Kohjusele innovaatilise ja tulemusliku
tegevuse eest kooli töö- ja õpikeskkonna kujundamisel 5 aasta jooksul.
Ta on inimene, kes suudab palju. Tema pea on
alati täis huvitavaid ideid, mida ta oma naiskondadele ette söödab. Nendest kasvavad välja
toredad ettevõtmised, nagu kevadine projektinädal, sügisene puhkpillifestival, uued tuuled
käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses jne. Ta on juht
suure algustähega. Tihti leiame end mõtlemast,
kuidas ta seda kõike küll jõuab. Aitäh, et sa meil
olemas oled!
Vallavalitsuse tänukiri Juhan Oravale pikaajalise
tänuväärse töö eest Vihtra Lasteaias.

Kooli toredatel eestvõtmistel, aga ka rasketel
aegadel on eesliinil alati seisnud kooli õppealajuhataja.

Vallavalitsuse tänukiri Mall Paadile pikaajalise
kohusetundliku töö eest matemaatika ja informaatika õpetajana Pärnjõe Koolis.

Õpetajad kirjutavad: „Ta oskab ja tahab tegelda
probleemidega (nii õpilaste kui ka õpetajate
puhul) ja püüab leida kõiki osapooli rahuldava
lahenduse. Ta kiidab alati heaks, kui õpetajad
soovivad ennast täiendada, koolitada (osaleda
konverentsidel jms). Ta on pidevalt kursis uute
võimalustega haridusmaastikul ja soovitab
kõike seda ka kolleegidele. Oma tasakaalukal

Vallavalitsuse tänukiri Helje Karrole tänuväärse
töö eest Pärnjõe Kooli iluaia kujundamisel ja
hooldamisel, muutes selle kogu koolipere ilumeele arendajaks ja kooli külaliste imetlusobjektiks.
Tarvi Tasane
Põhja-Pärnumaa valla haridusosakonna
juhataja, abivallavanem
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2020. AASTA HEAKORRAKONKURSI
KAUNIS KODU TULEMUSED

Tunnustatud tootmisobjekt - Piesta Kuusikaru talu, Tunnustatud tootmisobjekt Kullimaa küla, Külli Eller ja Hardi Nigulas
Jussi Talu OÜ, Metsavere küla,
perekond Kulbok.

I koht Pikk tn 23,
Vändra alev,
perekond Valk.

II koht Pargi tn 12,
Vändra alev,
perekond Vaht.

Maakodud I koht - Hansumäe, Pärnjõe küla, perekond Põder.

III koht Lohu tn 42,
Vändra alev,
perekond Õiglane.
Maakodud II koht - Võsavillemi, Arase küla, perekond Veeris.
Heakorrakonkurssi viiakse läbi üks kord aastas
vallavalitsuse korraldamisel ja konkursi eesmärk
on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla
meeldivaks elamiskohaks muutmisele. Konkursi
parimad selgitatakse välja neljas rühmas:

MAAKODUD
I koht - perekond Põder, Hansumäe,
Pärnjõe küla
II koht - perekond Veeris, Võsavillemi, Arase küla
III koht - Merle Pihlapuu ja Kermo Toobal,
Lääne, Kaansoo küla

1) elamud tiheasustuses;
2) maakodud;
3) kortermajad;
4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid. Võrdselt tunnustati kahte objekti: Piesta Kuusikaru talu, Kullimaa
küla – Külli Eller ja Hardi Nigulas pereettevõte valmistab õunatooteid ja pakub puhkemaja teenust
ning Jussi Talu OÜ, Metsavere küla – perekond
Kulbok kasvatab müügiks taimi, köögivilju, lilli
ja marju.

Tänavusele konkursile esitati kokku 11 kandidaati. Hindamiskomisjon lähtus hindamisel Eesti
Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud
konkursi Kaunis Eesti Kodu hindamise alustest
ja tulemused on järgmised:

Maakodud III koht - Lääne, Kaansoo küla, Merle Pihlapuu ja Kermo Toobal.

ELAMUD TIHEASUSTUSES
I koht - perekond Valk, Pikk tn 23, Vändra alev
II koht - perekond Vaht, Pargi tn 12, Vändra alev
III koht - perekond Õiglane, Lohu tn 42,
Vändra alev

Kortermajade rühmas kandidaate ei esitatud.
Tänud kõigile konkursil osalenutele südame ja
armastusega tehtud töö eest oma kodupaiga
kaunimaks muutmisel.
Kersti Tammiksaar
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
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Põhja-Pärnumaa vald saab
juurde kaks tehiskärestikku

PÄÄSTEAMET
• 28. septembril kell 14.52 said päästjad väljakutse
Põhja-Pärnumaa valda Kalmaru külla. Põlema oli
süttinud rollerauto, mida omanik kustutama asus.
Päästjad kontrollisid auto ohutuse üle ning likvideerisid põlengu lõplikult. Tulekahjus hävis sõiduki esiosa,
inimesed kannatada ei saanud. Sõiduki süttimise põhjust teada ei ole, kuid iga autoomaniku kohustus on
auto tehniliselt korras hoida, ise remontimisel olla
hoolas, hoida auto puhtana ja ebatavaliste helide või
lõhnade tagajärjel kontrollida võimalikke põhjuseid.
Kindlasti peab autoomanik teadma, kus asub sõidukis tulekustuti ja kuidas seda kasutada. Sõita tuleks
ettevaatlikult ja teada võimalikku tegutsemise plaani
õnnetuse korral. Ennetavalt ärge kasutage autos ka
lahtist tuld ning ärge jätke autot aku laadimisel järelevalveta.
• 14. oktoobril kell 22.02 kutsuti päästjad Põhja-Pärnumaa valda Libatse külla, kus korterelamu elektrikilbi
juurest tuli põlemise lõhna, leeki ega suitsu näha ei
olnud. Termokaameraga kontrollides oli harukarp soe
ja karbis sees oli toimunud juhtmete ja ühenduste
sulamine. Päästjad soovitasid kilbist voolu välja võtta
ja ühendust võtta elektrikuga. Lisaks märkasid päästjad, et korteris oli laest alla võetud suitsuandur, mis
uuesti lakke paigaldati. Päästeamet tuletab meelde,
et töötava suitsuanduri olemasolu igas kodus on
kohustuslik. Suitsuandur aitab avastada tulekahju
selle varases staadiumis. Suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapääsuteedele.
Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest
õnnetused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele
paigaldatud suitsuandurid reageerivad ka teistes ruumides puhkenud tulekahjudele.

HENN LAHESAARE MÕTISKLEB
Viimastel päevadel on rahva hulgas valuliseks teemaks
muutunud pensioni tõusu probleem, õigem oleks küll vist
mainida, et "pensioni tõusu“ probleem. Miks siis jutumärkides. Asi iseenesest vägagi lihtne – juba kauaoodatud
pensionitõusust 20 euroga küll mingist tõusust rääkida
ei saa. Elukallidus igal tasandil on muutunud ja tavakodanikust pensionäri ostujõud on muutunud naeruväärselt
madalaks. Seega – oodatud pensionitõusust on saanud
sügav pettumus.
Teiseks üles kerkinud probleemiks on põllumeeste saatus.
Valitsus on jätnud Adra Jürid ja Marid enda vaatevinklist
kas päris välja või siis nende suhtes olnud ebaõiglane.
Seega, härrad ja prouad igal tasandil riigitüüri juures olijad, mõelge tõsiselt ja asjalikult ning alles siis tegutsege
ja kindlasti MÕISTLIKULT ja TARGALT. Jõudu Teile selleks.

Põhja-Pärnumaa vallas on likvideeritud Käru
jõel olev Rõusa pais ja Vändra jõel Kullimaa
pais. Paisude asemele rajatakse tehiskärestikud. Rõusa paisule rajatud kärestikule on
ka kasutusluba väljastatud, Kullimaa paisule
veel mitte. Kavandatud tegevused on otseselt
seotud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga ning Pärnu jõestiku paisude avamisega
kalade rändeks. Keskkonnaagentuuri veetava
Pärnu jõestiku projekti kogumaksumus on 15
miljonit eurot, millest 85% panustab Euroopa
Liidu ühtekuuluvusfond ja 15% Eesti riik.
Projekti kestus on 27. märts 2015 kuni 31.
detsember 2022.
Rõusa ja Kullimaa paisu töö tellijaks oli
Keskkonnaagentuur, tööprojektid koostas
OÜ Reaalprojekt ja peatöövõtjaks oli OÜ
Nordpoint.
Rõusa pais asub Käru jõel. Käru jõgi
saab alguse Aeli järvest ning suubub Pärnu
jõkke. Käru jõe pikkus koos lisaharudega on
72,4 km ja jõe valgala on 315,5 km². Käru
jõgi kuulub Lääne-Eesti vesikonda. Tööde
eesmärk oli kaotada rändetõke Käru jõel ja
võimaldada kaladele vaba läbipääs. Sellest
tulenevalt oli projektiga kavandatud olemasoleva ülevoolupaisu ümberehitamine
ja kärestiku rajamine. Tööprojekti kohaselt
likvideeriti Rõusa betoonist ülevoolupais
ning paisu asemele on jõesängi kujundatud
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ca 47 meetri pikkune tehiskärestik. Kalade
rändetingimuste parandamine Rõusa paisul
mõjutab positiivselt kõiki Käru jõe tüübiomaseid kalaliike. Lisaks saavad ühenduse
Pärnu jõega mitmed Käru jõe lisaojad.
Kullimaa pais asub Vändra jõel. Vändra
jõgi saab alguse Lellest idas asuvast Kastna
soost ning suubub Pärnu jõkke. Vändra jõe
pikkus on 49 km ja jõe valgala on 267 km2.
Vändra jõgi kuulub Lääne-Eesti vesikonda.
Tööde eesmärk oli kaotada rändetõke Vändra
jõel ja võimaldada kaladele vaba läbipääs.
Tööprojekti kohaselt likvideeriti Kullimaa
pais, lagunenud jõe- ja kaldasambad ning
paisu asemele on jõesängi kujundatud ca
33 meetri pikkune tehiskärestik. Kärestiku
rajamisega on osa jõesängi kujundatud looduslähedaseks. Kärestikuks kujundatud jõelõigul jätkub mittereguleeritav looduslik jõe
veevool nagu enne tööde teostamist.
Tehiskärestike rajamine Rõusa ja Kullimaa paisude asemele loob väärtusliku elu- ja
sigimispaiga mitmetele kalaliikidele nii Käru,
Vändra kui ka Pärnu jões. Kalavarude suurenemine on oluline nii kutselise kui harrastuspüügi seisukohalt. Jõgede kaldad jäävad
avalikult kasutatavaks.
Kersti Tammiksaar
Põhja-Pärnumaa valla
keskkonnaspetsialist

Valmistume ootamatusteks
Tema: „No misasja te siin jälle jaurate oma
varudega? Milleks mulle neid varusid vaja
on. Kas ikkagi on sõda tulemas? Milleks
selline trall jälle?“
Mina: „Ei tea me ühtegi sõda siiakanti tulemas. Küll aga on taas sügis käes.
Ilmad lähevad külmemaks, tuuled tõusevad. Tormid tulevad. Elekter võib kaduda.
Koroona… Tasub lihtsalt igaks elujuhtumiks valmis olla.“
See on üsna tavapärane vestlus, mis
tekib üldjuhul siis, kui Päästeamet taas kampaaniat „Varu enne maru!“ alustab või „Ole
valmis!“ loosungitega kuskil välja ilmub.
Tõsi, neid vestlusi on Eesti rahvaarvu juures
ülivähe, aga eks põhjus võib olla ka selles, et
igaüheni meist kampaaniasõnum ei jõuagi.
Aga küsimus iseenesest ei ole vale. Milleks
me siis õigupoolest valmistume?
Kõige lihtsam oleks öelda – ootamatusteks. Me ei peagi asju nimetama alati kohutavate nimedega, nagu kriis, hädaolukord,
eriolukord jne. Ütleme lihtsalt – oleme
valmis ootamatusteks. Ootamatult võivad
meid tabada igasugused olukorrad: näiteks
haigused, elektri- ja veekatkestused või
laguneb ainus toiduvalmistamise vahend
elektripliit ja poed on veel mitu päeva kinni.
Või on kogu meie rahatagavara pangakontol
ja ühel heal päeval ei tööta kaardimaksed
mitu päeva, mille eest me siis ostame?
Kõige lihtsam valem selliste ootamatustega toimetulekuks on olla valmis. Olla valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama. Tõsi, kui pliit on katki, saame
alati minna naabri juurde, kui too lähedal

elab. Aga kui torm viib elektri, siis ei ole ka
naabrist suuremat kasu. Ehk veelkord, see
valem – ole valmis 7 päeva iseseisvalt hakkama saama, et sul oleks kõik ellujäämiseks
vajalik olemas ja suudad ilma mugavusteta
endale ka meelepärast tegevust leida. Ning
oluline on meeles pidada ka seda, et mida
suurem on kriis, seda kauem jõuab sinuni
riigi või omavalitsuse abi.
Üks olulisemaid muutujaid selles valemis on toit, vesi ja ravimid. Ilma nendeta
ei jää inimene lihtsalt ellu. Jälgi ettevalmistusi tehes alati seda, et sul oleks kodus
vähemalt nädala toiduvaru, piisav kogus
vett (üks inimene vajab 3 liitrit vett ööpäevas, seega 21 liitrit nädalas) ja kui tarbid
regulaarselt ravimeid, siis neidki võiks olla
vähemalt nädalajagu alati olemas. Vett ei
peagi alati kuskile kanistritega ladustama.
Piisab, kui tead, kust vett saab, juhul kui
kraanist seda enam ei tule. Ja toitu ei pea
samuti varuma kuhugi kasti – pigem võiks
see varu olla samuti ringluses, et see ei
aeguks. Lihtsalt paki makaronide asemel
osta kaks, mõni konserv võiks alati olla
varus ja kaua säilivaid toiduaineid samuti.
Ja mõistagi osta ainult neid tooteid, mida
sa ka sööd – muidu on kriisi ajal masendus
veelgi sügavam, kui pead neelama näiteks
kassikonservi.
Eesti kliimas on kindlasti olulisel
kohal ka toasoe. Olgu siis tahkeküttel või
gaasil töötav lahendus. Tegelikult saab
väga lihtsate lahendustega kodus elementaarse sooja sees hoida, tuleb lihtsalt nippe
teada. Ja tihti on nii, et need vahendid, mis

elektrikatkestuse ajal sooja annavad, võimaldavad meil ka süüa teha. Seega kaks
ühes lahendused on täiesti reaalsed.
Samuti on oluline läbi mõelda, kuidas
oma lähedastega ühendust hoida ning kust
hangite infot. Seda kõike olukorras, kus
tavapärased sidekanalid ei pruugi enam
toimida. Ja naabri tundmine on ainult
kasuks. „Minu poolt kartul – naabri poolt
porgand“ oleks imelihtne võimalus varuda
erinevaid asju. Näiteks kevadise haiguspuhangu ajal, kui kõik oli kinni. Poodides ei
saanud ju kaup otsa sellepärast, et kaup
oleks otsas, vaid sellepärast, et kõik läksid
korraga poodi massiliselt varuma. Kui me
varuksime kogu aeg ja targalt, sellist olukorda ei tekiks.
Selle aasta lõpuks jõuab kõigi Eesti elanike postkasti Päästeameti koostatud kriisideks valmisoleku juhis. Seal on väga lihtsad
näpunäited, kuidas erinevates olukordades
hakkama saada ja millele peaks siis iga tark
kodanik mõtlema. Seniks aga ole valmis
ootamatusteks. Ära ole valmis sellepärast,
et keegi kuskil ütles nii. Ole valmis, sest nii
on sulle endale ja su lähedastele turvaline.
Sinu kodu on sinu kindlus ainult siis, kui
sa teed selle jaoks kõik endast oleneva. Sest
statistika näitab, et õnnetused juhtuvad
kodus, juhtuvad ootamatult ja siis, kui me
seda kõige vähem ootame ja selleks kõige
vähem valmis oleme. Olge hoitud ja olge
valmis! Turvalisus algab sinust.
Viktor Saaremets
Päästeamet
Ennetustöö osakonna juhataja

Vändra Tarbijate Ühistu Kergu kaupluses algasid rekonstrueerimistööd
Kauplushoones vahetatakse katuseplaadid, osaliselt uksed ja aknad.
Ehitustöid teostab Veberg Grupp OÜ
(Veiko Ringenberg). Kauplus on pika
ajalooga, üks esimesi ühistu kauplusi. Kergu kauplus-elamu valmimise
aasta on 1935. Ühes osas oli kauplus ja teisel pool kaupluse töötaja
korter.
Gersti Kont
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RAHVALÕÕTS
ANNAB TEADA
2. jaanuaril 2021. a
toimub YouTube´i kanalil
RAHVALÕÕTS PLUS suur
„EESTI LÕÕTSPILLIMÄNGIJATE
SOOVIKONTSERT SINULE“.

Alates 1. novembrist kuni
20. detsembrini 2020. toimub
igapäevaselt meie Facebookilehel
SOOVIKONTSERDI esinejate-lugude
tutvustus ja valik: teie ees saab olema
üle 40 Eesti lõõtspillimängija kõikjalt
Eestist.
www.facebook.com/rahvaloots/

Puhkpillifestival tõi Pärnu-Jaagupisse
rekordarvu noori puhkpillihuvilisi
26.-27. septembril korraldas Pärnu-Jaagupi
Muusikakool Halinga XIV puhkpillifestivali,
mis seekord leidis aset sügisel. Traditsiooniliselt suve hakul toimunud ettevõtmine lükkus
kevadel suurematele üritustele seatud piirangute
tõttu sügisesse. See aga andis festivali korraldajatele ja osalejatele vaid indu juurde, sest festivalile kogunes rekordarv noori. Tahe koos olla
ja koos mängida oli suur. Ühtsustunnet toetas
Halinga puhkpillifestivaliks esmakordselt tehtud
festivaliosaleja T-särk.
Taas olid festivali töötubades oma näpunäiteid jagamas vabariigi parimad puhkpilliõpetajad: Toomas Vana (tromboonid), Sulev Sommer
(saksofonid), Valdo ja Riina Rüütelmaa (metsasarved ja rivitrummid), Edmunds Altmanis
(klarnetid), Peeter Malkov (flöödid), Neeme
Ots (trompetid). Erilist särtsu tõi festivali töötubadesse trummiõpetaja Reigo Ahven, kes oli
siiralt ja meeldivalt üllatunud, et Eestis on nii

palju rivitrummihuvilisi noori. Festivali töötubadega osales Pärnu-Jaagupi Muusikakool ka
üle-eestilisel „Maal elamise päeval“ ning huvilistel oli võimalus näha, kuidas õppetöö käib.
Halinga puhkpillifestival tõi kuulajaskonna
ette kaks avalikku kontserti. Lisaks osalesid
parimad instrumentaalsolistid etteastetega
pühapäevasel jumalateenistusel Pärnu-Jaagupi
kirikus. Laupäevaõhtune festivalikontsert toimus Pärnu-Jaagupi rahvamaja hoovil. Oli õdus
hilissuvine õhtu mõnusate puhkpillihelide saatel. Peale kontserti oli lastel ja õpetajatel veel
jaksu pidada maha traditsiooniline jalgpallilahing „Õpilased vs õpetajad“. Eriti põnevaks
muutis mängimise ja pealtvaatamise asjaolu,
et sügisõhtu oli juba pime ning palli ja üksteise
nägemiseks valgustati staadionit kaasaskantavate
prožektorite ja autotuledega. Peale jalgpallimatši
said soovijad põhikooli õppeköögis sooja teed
ja võileibu. Pühapäevasel lõppkontserdil astus

ette festivaliorkester Valdo Rüütelmaa ja Kaido
Kivi juhendamisel. Esitati kahe päeva jooksul
töötubades õpitud palasid. Külalisena esines
puhkpilliorkester Saxon. Festival lõppes tänusõnade ja sponsorloteriiga, mille peaauhinnana
sai üks meie peredest koju viia suure kringli.
Festivali korraldamist toetasid Eesti Muusikakoolide Liidu programm „Noor instrumentalist“,
Kultuuriministeerium, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnu-Jaagupi Põhikool, Pärnu-Jaagupi Rahvamaja, Pärnu-Jaagupi Spordikeskus, OÜ Hellar ja
Pojad, Pärnumaa Õpilasmalev, Heli Künnapas
(Heli Kirjastus), Eva Kruuse (Woodbright OÜ),
Aile Jaansalu ja Andrus Peetson. Lõpusõnades
kõlas peakorraldaja Kaido Kivi lubadus ja kutse:
„Kohtumiseni Halinga XV puhkpillifestivalil!“
Katrin Kohjus
Pärnu-Jaagupi Põhikooli
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli
direktor

Just SINU valikutest koostatakse 2.
jaanuari 2021. a
„EESTI LÕÕTSPILLIMÄNGIJATE
SOOVIKONTSERT“.

Kanal RAHVALÕÕTS PLUS saadete
kava YOUTUBE-is, ESMAESITUSED
laupäeviti kell 19.30.
07.11.20. Lõõtspilliteel – Mihkel Tuulik
/Pärnu linn/
14.11.20 Eesti lõõts +, Eesti lõõts
+simman 5 – Kertu Hordo (Võrumaa,
Võru linn), Eleri Lillemäe (Tartumaa,
Tartu linn) MOOSTE FOLGIKOJAS
21.11.20. Vanameistrid Taivo Leis
1. lugu /Võru vald/
28.11.20. Eesti lõõts + , Eesti lõõts
+simman 6 – Oliver Leppik (Tartumaa,
Elva linn), Meelis Roosaar (Tartumaa,
Elva vald) MOOSTE FOLGIKOJAS
Laupäevaõhtud ikka mõnusa Eesti
lõõtspillimuusika seltsis.
Olev Jaksi
?5145 314

70 aastat Pärnu-Jaagupi rajoonikeskuse loomisest
Elame pidevalt muutuvas maailmas ja
püüame leida ikka uusi viise, et oma
elu-olu paremaks muuta. Alles läksime kaasa haldusreformiga ning kui
õige see otsus oli, selgub veel edaspidi. Siinkohal aga on paslik meenutada, et kunagi olid hoopis teised ajad
ja Pärnu-Jaagupi on olnud koguni
rajoonikeskus. Selle moodustamisest
möödub sel sügisel 70 aastat ja tolle
aja hõngu on märgata tänaseni.
13. septembril 1945. aastal moodustati ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Pärnu-Jaagupi
linnatüüpi alev alluvusega Halinga
Valla TSN Täitevkomiteele, mis
omakorda allus Pärnumaa TSN
Täitevkomiteele. Alevi territoorium
moodustati kahe endise aleviku Pärnu-Jaagupi ja Uduvere aladest. 26.
septembril 1950. aastal moodustati
Pärnu-Jaagupi rajoon, alevinõukogu
jäi selle alluvusse. Elanike arv suurenes, tekkis palju uusi asutusi, muuhulgas rajati maaparandusjaam. Pärnu-Jaagupi oli rajoonikeskus 9 aastat,
kuni 24. jaanuaril 1959. aastal rajoon
likvideeriti ning allutati Pärnu Linna
Töörahva Saadikute Nõukogule.
1962. aastal taastati Pärnu rajoon

ning alevinõukogu jäi selle alluvusse.
Pärnu-Jaagupi ja Uduvere kuulusid
Halinga kolhoosi.
Pärast II maailmasõja lõppu algas
alevis sõjas kannatada saanud hoonete taastamine ja uute ehitamine.
Esimesel sõjajärgsel viisaastakul
ehitati alevisse 10 uut hoonet. 1950.
aastatel, seoses rajoonikeskuse rajamisega, elavnes ehitustegevus veelgi
ning selle aja jooksul ehitati juurde
67 uut hoonet.
Nagu juba mainitud, oli Nõukogude aja alguse poole maaparandusjaam põhiline tööandja ja
uute hoonete ehitaja, hiljem kandis
maaparandusjaam nime Pärnu EPT
Koondis. 1950. aastatel rajati peamiselt eramaju ja paar väiksemat, kuni
kaheksa korteriga, nii kivist kui puidust kortermaja. Kui EPT Koondis
1976. aastal Pärnu-Jaagupist Paikusele viidi, jäi ainsaks ehitajaks Halinga
kolhoos ning alev jäi ilma ka suurimast tööandjast.
Suure elamuehituse ajal rajati ka
uusi tänavaid. 1960. aastatel rajati Uus
tänav, kuhu ehitati lisaks individuaal
elamutele ka paneelidest kahekorruselisi ahjuküttega korterelamuid.

Vaade Pärnu-Jaagupile 1970. aastatel. Foto Sergei Seeland

1970. ja 1980. aastatel valmisid
Soo ja Ülase tänavad, mille äärde ehitas Halinga kolhoos kolmekorruselisi rõdude ja keskküttega varustatud
kortermaju. Soo tänavale moodustus kompaktne seitset korterelamut

hõlmav ala. Kõige hilisematel kolhoosiaastatel 1980-ndate lõpus rajati alevi
servale Sinilille tänav, selle ja Pärnu
maantee algusesse rajati vaikne kümnest sama projekti järgi ehitatud eramust koosnev piirkond.

Seoses tähtsa ajalooverstaposti
möödumisega on Pärnu-Jaagupi raamatukogus avatud novembri lõpuni
näitus „Kolhoosiaegsete eramute
projektid Pärnu-Jaagupis”.
Liisi Kruusa
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Maratoni peakorraldaja Joel Tints
hindas ürituse kordaläinuks.

Vändra maratonil joosti
palju isiklikke rekordeid

Maratoni peakohtunik Tiit Reier tähistas
jooksupäeval oma sünnipäeva.

Kevadest koroonapiirangute tõttu sügisesse lükkunud Vändra 48. maraton toimus laupäeval, 10. oktoobril.
Avatseremooniale kogunenud pealtvaatajad tõmbasid kõledavõitu sügiseses keskpäevas tribüünil istudes hõlmu
koomale, kuid rajale suunduvad jooksjad naeratasid rõõmsalt ja hindasid ilma pikamaajooksuks ideaalseks.
Et see tõepoolest ka nii oli, kinnitasid head
lõpuajad ja hulk isiklikke rekordeid.
Maratonidistantsi võitis teist aastat järjest Margus Luhtoja tulemusega 2.41.26, mis
oli 41-aastase mehe isiklikuks rekordiks. Teisena lõpetas Vladimir Frolov ajaga 2.58.14.
Kolmandana lõpetanud Oleg Ignatjev
kaotas Frolovile vaid 21 sekundiga ja sai kirja
oma selle hooaja parima tulemuse – 2.58.35
Isikliku rekordi püstitasid ka maratonis
neljanda, viienda ja kuuenda koha saanud
jooksjad.
Naistest võttis oma järjekordse võidu
Vändra maratonil Klarika Kuusk tulemusega
3.09.07. Teisena lõpetas Ulvi Lond 3.51.28
ja kolmandana Hene Karumaa 4.26.25.
Poolmaratonis heitlesid kogu distantsi
sekund-sekundis Enari Tõnström ja Aaro
Tiiksaar. Mõlemad lõpetasid isikliku
rekordiga: Aaro Tiiksaar 1.13.49 ja vaid
kahe sekundilise vahega jäi teiseks Enari
Tõnström – 1.13.51. Kolmandana lõpetas
Eero Heinmets (1.22.56).

Naistest finišeeris oma hooaja parima
tulemusega Liis-Grete Arro (1.23.36).
Teisena lõpetas Kristina Soosaar
(1.29.53 – isiklik rekord) ja kolmandana
Loona Pärnakivi (1.34.26 – isiklik rekord).
16 km distantsi võitsid Jaanus Kuusk
(1.05.50) ja Siiri Kaaver (1.19.37).
8 km distantsil võidutsesid Marek Võsu
ja Anu Piiroja.
Võistluse lõpptulemuse said kirja 147
jooksjat. Nende hulgas ka Eestimaa enim
maratone läbinud Rein Pärn (609 maratoni)
ja Leili Teeväli, kellele see oli 346 maraton.
Ergo Rand, kes tähistab järgmisel aastal oma
80. sünnipäeva ja on üle 50 aasta enda käes
hoidnud Pärnumaa maratonirekordit, läbis
8 km jooksudistantsi ajaga 1.00.19.
Neljas vanuseklassis toimunud lastejooksudel startis arvukalt tulevasi spordisõpru. Mesimummideks maskeerunud Maile
Mangusson ja Heli Mäesepp saatsid väikesi
jooksjaid stardijoonelt rajale ja riputasid kõikidele kaela ehtsad maratonipäeva medalid.

TEET TAGAPERE võitis
järjekordse meistritiitli

,,Võistlejaid oli küll tavapärasest vähem,
sest välismaalasi seekord üle piiri ei lubatud,
kuid kõik toimis ja läks kenasti. Tünnisauna
me viiruse ohu tõttu ei paigaldanud, kuid
olemas olid nii dušid kui leilisaun. Meie elu
tegi lihtsamaks see, et vald on muretsenud
kokkupandavad telgid, mida saame kasutada. Vallale oleme tänulikud ka toetuse
eest, sest ainult piletirahaga meie üritus
ei toimiks. Vallavanem Jane Mets on meie
muredele igati kaasa elanud ja püüdnud
lahendusi leida, tubliks abiliseks oli vallavalitsusest Margit Kadak. Seekord ei toimunud traditsioonilist ja populaarset ühist
järelpidu, kuid oma tubli tiimiga istusime
koos, et öelda aitäh korda läinud päeva eest,“
rääkis maratoni peakorraldaja Joel Tints.
Mispo Talvemaraton on planeeritud
praegu kahepäevaseks – 4. ja 5. detsembrile. Kogu ettevõtmist võivad mõjutada
koroonaviiruse levikust sõltuvad piirangud.
Õie Kuusk

Kevadel edasi lükatud ammulaskmise Eesti meistrivõistlused toimusid
17. oktoobril Häädemeeste Spordihallis. Teet Tagapere võitis võistluse
555 punktiga ja võib nüüd oma kodus Kaisma külas auhinnariiulile sättida
järjekordse Eesti meistri tiitlit tõendava karika. AS Makos igapäevast leiba
teeniv Tagapere on tulemuse üle siiralt rõõmus: ,,Eelmisel aastal ei võitnud
ühtegi võistlust. See tõestas, et tuleb korralikult trenni teha ja vaim värske
hoida.“ Madis Kivi Kaismalt jäi 513 punktiga kuuendaks.
Õie Kuusk

Võistlusjooks (400 m) koos issi-emmega läbitud
ja elu esimene maratonimedal kaelas.

Suure Karu Poegade medalitesadu
12. septembril toimusid Jõgeval täiskasvanute Eesti
meistrivõistlused. Meie maadlejad osalesid kreeka-rooma ja vabamaadluses.
VABAMAADLUSE TULEMUSED:
Mario Mägisalu -61 kg 2. koht,
Jürgen Silling -79 kg 3. koht.
KREEKA-ROOMA MAADLUS:
Helary Mägisalu -60 kg Eesti meister,
Mario Mägisalu -60 kg 2. koht,
Jürgen Silling -82 kg 6. koht,
Norbert Aunapuu -87 kg 5. koht.
20.septembril toimusid Võrus Eestimaa spordiliit JÕUD
meistrivõistlused, kus saavutas Mario Mägisalu nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluses 1. koha.

Teet Tagapere (keskel) koos 2. koha võitnud Margus Talimaa ja
seekord pronksile jäänud eelmise aasta tiitlivõitja Kaido Pärnojaga.

Vahvate mesimummide (Maile Mangusson ja
Heli Mäesepp) korraldada olid lastejooksud.

26.septembril toimusid Paikusel Leo Kreinini MÄV ning
Vändra maadlusklubist võistlesid 11 sportlast. Kõik olid
väga tublid ning tulid tagasi medalitega või said tunda
võidurõõmu matil.
TÜDRUKUD:
Delisia Pert 1. koht,
Keit Heinmets 2. koht.
2003 SÜNDINUD JA NOOREMAD:
Kened Mägisalu 2. koht,
Andreas Välja 3. koht.

2007 SÜND JA NOOREMAD:
Mikkel Pajumäe 5. koht, Pert Nikolajev 2. koht,
Hendri Vesper 6. koht, Kened Mägisalu 5. koht,
Lukas Perner 3. koht.
2010 sünd ja nooremad:
Lukas Nikolajev 1. koht, Jasper Jürimäe 2. koht,
Mikkel Pajumäe 5. koht, Steven Kaplur 3. koht.
Aitäh tänastele treeneritele Mikole ja Karolile ning
lastevanematele, kes tulid omasid toetama!
3. oktoobril toimus G. Vahari MÄV Varblas. Meie viis
maadlejat said kokku 27 matši.
2007. A SÜNDINUD JA NOOREMAD:
Hendri Vesper 5. koht, Kened Mägisalu 3. koht ja
Andreas Välja 3. koht.
2005 SÜND JA NOOREMAD:
Hendri Vesper 3. koht, Kened Mägisalu 5. koht ja
Andreas Välja 3. koht.
TÜDRUKUD:
Janley Vutt 2. koht ja Keit Heinmets 3. koht.
18. oktoobril võistlesime Kivi-Vigala põhikoolis Vigala
lahtisel matil, kus Jasper Jürimäe sai 1. koha, Kened
Mägisalu 2. koha ja Andreas Välja 8. koha.
MTÜ Suure Karu Pojad
treener Mario Mägisalu
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Novembrikuu kinokava
Vändra kultuurimajas
Pühapäev, 1. november
• kell 14.00 „Kass ja Hiir salamissioonil“
(animatsioon)
• kell 18.00 „O2“ (spioonipõnevik)
• kell 21.00 „Tule mängima“
(õudus, draama, müsteerium)
Kolmapäev, 4. november
• kell 18.00 „Vseviov“ (dokumentaalfilm)
• kell 20.00 „Tule mängima“
(õudus, draama, müsteerium)
Pühapäev, 8. november
• kell 14.00 „Loheratsur“
(seiklus, animatsioon, kogupere)
• kell 17.00 „Vseviov“ (dokumentaalfilm)
• kell 19.00 Roald Dahli "Nõiad"
(komöödia, seiklus, kogupere)
Pühapäev, 15. november
• kell 14.00 „Turu: üks isemoodi kana“
(animatsioon, kogupere)
• kell 17.00 Roald Dahli "Nõiad"
(komöödia, seiklus, kogupere)
Pühapäev, 22. november
• kell 14.00 „Turu: üks isemoodi kana“
(animatsioon, kogupere)
• kell 17.00 „Parfüümid“ (komöödia, draama)

Jannu Holsting eelmisel
aastal koos lapselapse
Maarja ja lapselapselapse
Lille Lyga Põhja-Pärnumaa
valla 2. sünnipäeval.

On ilmunud Rein Aasa raamatu
„Vändra“ uus trükk. Kes raamatu tellisid, saavad seda osta Vändra Raamatukogust, raamatu hind on 50 eurot.

KINNISVARA
Vändra alevis müüa 2-toaline ahjuküttega remonditud täissisustusega korter.
Eraldi sissekäik, oma WC ja duširuum.
Tel 520 1746 V. Schuster
Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned võivad vajada põhjalikku
remonti. Telefon 5666 9006
Müüa ridaelamu korter Vändras Turu
tänavas. Tel 503 1692

24. novembril jõuab 95. verstapostini teenekas
Vändra kandi ajaloo kirjasõnasse jäädvustaja ja koduloouurija
JANNU HOLSTING.
Tervist, elurõõmu ja killuke päikest igasse päeva!
Jannu Holsting ootab häid tuttavaid ja sõpru laupäeval,
21. novembril kell 14-16 Maarjakase tallu kohvilauda-vestlusringi.

OÜ Sallu J.S. ostab metsakinnistuid ja
raieõigust.
Küsi pakkumist jaak.soosalu@gmail.com
tel 506 1817 või 516 8928
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

Kinopileti hind 5 eurot;
õpilane, pensionär 4 eurot
Kinokavas võib tulla muudatusi!

MITMESUGUST
Naisterahvas koos väikese lapsega otsib
üürikorterit Pärnu-Jaagupi või Libatse
piirkonda. Tel 51996175

PÄRNU-JAAGUPI
PENSIONÄRIDE ÜHENDUS

Anda ära sektsioonkapp (Võru sein),
puhvetkapp, telerilaud-kapp.
Tel 5568 8912

kutsub oma liikmeid ja teisi eakaid huvilisi
arutama ühenduse edasist tegevust
21. novembril kell 14.00
Pärnu-Jaagupi Rahvamajas.

Ostan veneaegse võrri või mopeedi.
Pakkuda võib ka nende mis iganes
järelejäänud osi. Kõik pakkumised on
oodatud. Tel 521 9252
andrusat@gmail.com

Kuulame muusikat ja joome kohvi.
Lauake katab end ise.
Palume liikmemaksuks võtta kaasa 5 eurot.
Kõikide liikmete osavõtt väga vajalik.
Teretulnud on ka kõik uued liikmed.

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

EELK Pärnu-Jakobi kogudus

Tootsis asuv Betamar OÜ

• 01.11 kl 14.00
Jumalateenistus armulauaga
• 02.11 kl 15.00
HINGEDEPÄEVA palvus
• 08.11 kl 14.00
Jumalateenistus armulauaga
• 15.11 kl 14.00
Jumalateenistus armulauaga

pakub tööd

ÕMBLEJATELE.
Kasuks tuleb varasem töökogemus õmblejana,
erandkorras kohapealne väljaõpe.
Oleme 20-aastane ettevõte ja valmistame
päästeveste Saksamaale.

EELK Vändra Martini Kirikus

Töö ühes vahetuses.
Töö tulemustest sõltuv tasu. Kollektiivpuhkus.
Tasuta Tootsi ujula kasutamine.
Tootsis on soodsad korteri ostu
ja üürimise võimalused.
Lähiümbruskonnast Tootsi tööle tulijatele
garanteerime ühistranspordi kulude tasumise.
Asjast huvitatutel võtta ühendust
telefonil 501 3985
või saata e-mail
betamar@betamar.ee

Sügav kaastunne
Ainole lastega
kalli ema, vanaema
ja vanavanaema

ASTA AALJA
kaotuse puhul
Vändra Lasteaed

Meie siiras kaastunne
Helju Ringenbergile
armsa venna

ANDRES SAARE
kaotuse puhul
Kädi ja Õie

24. novembril alates kell 10

PÄRNU-JAAGUPI
RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

• Jumalateenistused
pühapäeviti kell 11
• Ootame lapsi
pühapäevakooli kell 13
• 15. nov kell 11
HÕBELEERIPÜHA JUMALATEENISTUS
Kaasa teenib koguduse naiskoor.
Hõbeleeri jumalateenistusele
ootame 1995. aastal leeriskäinuid.
Oma osavõtust palume teada anda
tel 518 8586,
martinikogudus@gmail.com
Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku…

Kallist

VAMBOLA VEINMANNI
mälestab
kooliõde ja naabritüdruk
Eve

• 22.11 kl 14.00
Jumalateenistus armulauaga
• 29.11 kl 14.00
1. ADVENT.
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud
T, K, R 10.00–14.00
• Kantselei telefon
44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
• Kalmistuvaht Aira Safronov
+372 5396 4729
• Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
+372 5300 7075
• Diakon Jane Vain +372 5451 699

ASTA AALJA
27.07. 1921 – 15.10.2020

VIKTOR LAANEMAN
26.09.1927 – 12.10.2020

ANTON MADISSON
2.05.1931 – 3.10.2020

EVALD PULST

21.11.1932 – 4.10.2020

ENNO TILK

22.02.1938 – 26.09.2020

EINO KARTAU

6.02.1941 – 2.10.2020

ANDRES KÕIV

16.10.1946 – 5.10.2020

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

12

OKTOOBER 2020

Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
LEIDA REITER
12.11
VALENTINA LONT
1.11
HANS PÄRTEL
4.11
LILLI SIIMULA
15.11
HELJU MÜHLBERG
17.11
ÕILME KONNO
5.11
LINDA VIIES
12.11
JÜRI RÕÕMUSAAR
15.11
HELVI PERN
19.11
MAIMU-VALLI RAID
23.11
HILJA JÜRISSON
26.11
ELGER TÕKKE
29.11
JUTA TEKKU
1.11
ELGI KOIT
3.11
HELMI SAI
3.11
EHA SCHWARTZ
20.11
HEIDI MARIA CHARLOTTA
HIRVONEN
27.11
ÜLO TIITUS
1.11
SILVI SAETALU
9.11
MIHHAIL BILANJUK
10.11
AINO JUHANSOO
26.11
ELMAR RAAVIK
3.11
ARVI KESKÜLA
6.11
MARTTI VALDEMAR
LEHTONEN
8.11
ERIKA KUUSIK
11.11
ANITA TŠABAN
14.11
MALL RAAVIK
20.11
VELLO KAPPAK
20.11
TIIU RANNIK
22.11
KADRI ALLIKSAAR
24.11
HILLE FUCHS
26.11
SIRJE ÕEPA
29.11
MIHKEL MADISSON
29.11
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HALINGA JA TOOTSI PIIRKONNA
EAKATE AASTALÕPUPIDU
HALINGA RESTORANIS
5. detsembril kell 14.00-18.00
Esinejad ja elav muusika!
Oma osalemise soov palume eelnevalt registreerida:
• Halinga piirkonnas Külli Karits tel 53284626
• Tootsi piirkonnas Krista Lindmäe tel 53761671

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

Peole tulekuks on korraldatud tasuta bussitransport.
Transpordi osas saab infot oma piirkonna
sotsiaaltöötajalt.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Regina Rüsse ja Kristo Elmendi perre sündis
2. septembril poeg Sebastian Elmend.

Vändra Raamatukogus
on avatud Vändra
ettevõtte Valley OÜ
vaibanäitus kuni järgmise
aasta jaanuarikuu lõpuni.

Lisette Laaki ja Sander Mangussoni perre
sündis 28. septembril poeg Kerr Mangusson.
Geiri Sultsi ja Andre Trelini perre sündis
5. oktoobril tütar Sädeli Trelin.

AINULT

23. - 28.
NOVEMBER

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE

Kojuvedu.

Tel 52 05 578
Silver

Metsakeskus.ee

vandra@valley.ee
+372 44 47 785
E-R 9-17 L 9-14

Vihtra tee 1a, Vändra

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

Vändra kultuurimajas

• 12. november kell 18.00 Salongikontsert
„Sõnadeta pühendus“. Raimond Valgre muusikat vibrafonidel esitavad Tanel-Eiko Novikov
ja Tiit Joamets. Kontsert toimub kultuurimaja
väikeses saalis. Hind sisaldab kaunist muusikat,
kohvi ja suupisteid. Kohtade arv on piiratud!
Piletid, hinnaga 15 € on saadaval eelmüügist
10. novembrini.
• 14. november kell 12.00 Tsirkus „Fantastiline
planeet“ Pilet 7 €
• 21. november kell 12.00 Veteranide IX OMA
TANTSU PÄEV
• 26. november kell 18.00 Seltskonnaklubi
Elurõõm peoõhtu. Tantsuks mängib Joe Lumi.
Osalustasu 3 €
• 29. november kell 17.00 I advendi tähistamine. Etendus "Päkapikud teevad tööd". Autor
ja lavastaja Krista Mustonen. Jõuluootuse lugu
heidab valgust päkapikkude töö köögipoolele.
Mida märkavad ja kogevad päkapikud oma
töös? Kas kõikide laste sussid on piisavalt puhtad ja terved, et sinna kommi panna? Mida
teha siis, kui päkapikud kohtuvad kassiga?
Millest unistavad lapsed? Seda kõike saad
teada, kui tuled esimesel advendil vaatama
etendust "Päkapikud teevad tööd". Osades:
Reelika Kadakas, Janeelika Kaur, Marju Härma-Epäilys, Krista Mustonen, Maarja Sepp.
Peale etendust sööme piparkooke ja süütame
kuusel jõulutuled.

Järgmine Valla Teataja ilmub 27. novembril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. novembriks 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.

