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Naisseltsi majast saab
alevi teine sotsiaalmaja
Vändra Naisselts on aastaid projekte kirjutades ja väikeste summade eest oma suurt
maja kõpitsedes seda elus ja töös hoidnud.
,,Oleme vähemalt alevile ühe maja säilitanud,“ tunneb seltsi esinaine Eha Tamm
tehtu üle uhkust. Alates eelmise aasta septembrist rendib seltsile kuuluvat hoonet
Vändra Alevi Sotsiaalmaja ja loodab tulevikus seda endale päriseks osta.
Sotsiaalmaja juhataja Lembi Uulimaa
on valla sotsiaalsüsteemis tegutsenud neli
aastat. Selle aja jooksul on tema juhtimisel
täielikult ümberehitatud-renoveeritud Vana
94 sotsiaalmaja ning liitpuudega klientidele
teenuse pakkumiseks kohandatud ja korda
tehtud naisseltsi hoone Uus tn 17.
,,Kui meie majas oli remont, saime siin
ajutist peavarju,“ räägib Uulimaa. ,,Siis tekkiski mõte, et see on ju ideaalne asukoht
liitpuudega klientide majaks: tupiktänav,
looduslikult kena ja privaatne õueala ning
mis peamine – maja peab sooja. Nädala- ja
päevahoiuteenus on mõeldud pere hoolduskoormuse vähendamiseks. Liitpuudega
ja kodus elavale kliendile saame tagada personaalse lähenemise ning erivajadustest
lähtuva igapäevase toetuse ööpäevaringselt
esmaspäevast reedeni. Meil on juba kuus
peret, kes seda väga aktiivselt kasutavad
ja selle tõttu saavad vanemad uuesti tööl
käia. Nüüd on olemas nõuetele vastavad
ruumid suuremale arvule intervallhoiu
teenuse vajajatele. Uues hoones on pärast
kohandust kaheksa teenuskohta: kaks ühekohalist ja kolm kahekohalist tuba.“
Peasissepääsu esik on renoveeritud –
põrand tõstetud ja uksepakud eemaldatud,
et mööda välistrepile paigaldatud kaldteed
saaks mugavalt ratastooliga tuppa sõita.
Maja on soe ja lõhnab vastlõppenud
remondi järele. Töötajate endi poolt roheliseks värvitud uksed annavad varasemaga
võrreldes koridorile rõõmsa ilme. Poolele
majale on lisaküttena paigaldatud radiaatorid õhk-vesi soojuspumba küttelahendusega, ahjud on remonditud.
Kogu hoones on aknad vahetatud,
klienditoad värvitud rõõmsate heledate
värvidega, põrandad kaetud PVC kattega,
uksepakud tasandatud ja toad sisustatud
uue mööbliga. Vahetatud on kogu maja
elektrijuhtmestik, paigaldatud ripplaed,
lapselukuga pistikud, lagedel ja seintel
uued valgusplafoonid, led-valgustid jne.
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Ainult üheskoos
oleme tugevad!
„Me pole täna need, kes me olime eile. Ja me pole
homme enam need, kes olime täna.“ See ütlemine on
meie inimestele vanast ajast tuttav, kuid sama ütlemine tuleb meelde just praegusel ajahetkel.
Viimastel nädalatel oleme elanud muutuvas maailmas,
kus olukord muutub tundidega, isegi mitte päevadega.
Ülevabariigiline eriolukord kestab ja praegu neid ridu
kirjutades ei tea, millises seisukorras võime olla, kui
lugeja käes on tänane Põhja-Pärnumaa valla leht.
Tänane ajaleht on väga „koroonateemaline“, sest viirusest rääkimisest ei pääse me üle ega ümber. Kahjuks
pole kirjutada vallas viimasel ajal toimunud põnevatest kultuuri- ega spordisündmustest või vahvatest
ühistest ettevõtmistest, sest kõik need tegevused on
keelatud. Ja ega täna meist keegi ei oska eeldada või
oletadagi, millal me uuesti oma normaalse elu juurde
naaseme. Aga lootma peab, et see aeg ei kandu mitmete kuude taha!

Vändra Alevi Sotsiaalmaja juhataja Lembi Uulimaa on poole
suuremaks ja valgusküllasemaks ehitatud köögiga rahul.

Saunaruumidest on ehitatud kaasaegsed
invaduširuumid ja tualetid, kus on loodud
kõik tingimused liitpuudega klientidele
igapäevasteks hügieenitoiminguteks.
Kogu hoonele on paigaldatud nõuetekohane automaatne tulekahjusignalisatsioon ja piksekaitse.
Tulevases tegelustoas vuristavad õmblusmasinatel kaks sotsiaalmaja klienti
Wendrele teenustööd. Varasem väike
köök on mitme vaheseina lammutamise
arvel saanud suuremaks ja avaramaks,
pakendist lahti harutamist ootab uhiuus
hõbedane külmik. Tegevusjuhendajate
kabinet, vajalikud olmeruumid, käeliste
tegevuste tuba jne.
Naisseltsi liikmetele on kooskäimisteks
oma tuba, millele on tulevikus planeeritud
privaatne sissekäik.
Sotsiaalministeerium rahastas projekti
,,Hoolekandeasutuse kohandamine intervallhoiuteenuse osutamiseks sobivaks“
summas 20 485 eurot. (juulis 2019).

Omavalitsuse omafinantseering oli planeeritud projektis 3615 eurot, tegelik
omafinantseering kokku 34 938 eurot.
Kui sotsiaalmaja erihoolekande teenuste maht oli 2016. a 35 ja teenustel 16
inimest ning töötas 2 tegevusjuhendajat,
siis käesoleval aastal on teenuste maht
juba 89, teenustel on 43 inimest ning
töötab 7 tegevusjuhendajat. ,,Tulevikus
need numbrid suurenevad. Tänu sellele
hoonele saame teenust ka väljapoole laiendada. Arvan, et viie aasta pärast näeb see
maja hoopis teistsugune välja,“ räägib
Uulimaa kavala naeratusega, mis reedab
juba uusi ja küpsevaid tulevikuplaane.
Lembi Uulimaa töökuse ja haarde puhul
on need traditsiooniliselt tavalistest mastaapsemad. ,,Tegelikult on hästi äge, paneb
silma särama. Ja ametlik tegevusluba Uus
tn 17 on meil olemas – alates 23. märtsist.
Kui eriolukord võimaldab, saame aprillis
sisse kolida.“
Õie Kuusk

Meie valla kõik hallatavad asutused on füüsiliselt suletud ja neis töötavad inimesed suunatud kaugtööle,
mis tähendab, et inimesed töötavad oma kodudes.
Valla ametnike töö on sätitud nii, et kõik teenused,
mis ei eelda füüsilist kontakti, toimiksid edasi. Avatud
on ainult osades valla lasteaedades nn valverühmad
mõnele lapsele, kelle vanemad käivad tööl meile elutähtsaid teenuseid osutavatel ametikohtadel või teenindavad meid igapäevaselt. Kõikides valla koolides,
samuti Vändra ja Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis, toimub
koduõpe üle interneti ning lastele ja õpetajatele on
garanteeritud selleks vajalikud töövahendid. Siinjuures täname meie Telia kliendihaldurit Kristo Saavikut,
kes organiseeris tasuta arvutid või muud tehnilised
vahendid neile õpilastele, kes neid vajasid. Suur tänu
kõikidele õpetajatele, lastevanematele ja muidugi ka
õpilastele, te olete vähese ajaga suutnud saavutada
uskumatult tubli tulemuse ja taganud õppetöö toimimise. Täna on kindlalt teada, et üldhariduskoolid
jäävad suletuks ja lapsed distantsõppele vähemalt
1. maini.
Kiidame kõiki valla elanikke, kes on mõistnud, kui
tähtis on püsida kodudes ja liikunud ainult äärmisel
vajadusel kauplusesse või apteeki.
Iga päev loeme ja kuuleme, et palun püsige kodus ning
vastutustundlike kodanikena me enamasti ka neid
reegleid jälgime. Kui on määratud karantiin, siis tuleb
olla karantiinis. Paraku on veel palju inimesi, nii suuri
kui ka väikeseid, kelleni olukorra tõsidus veel täielikult
kohale jõudnud ei ole. On loomulik, et koduspüsimine
kauni kevadilmaga on psühholoogiliselt raske ja varem
või hiljem viib tüdimuseni. Kuid riski ärahoidmise nimel
palun ärme lase noortel kampadena koguneda ning,
mis kõige olulisem, ärme näita ise täiskasvanutena
halba eeskuju. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni
kaks inimest vähemalt 2-meetriste vahedega. Piirang
ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning
avalike ülesannete täitmisel olevatele ametnikele.
Jälgime neid reegleid, käies toidupoes või apteegis.
Kui märkate abivajajat, andke sellest teada valla sotsiaalosakonnale. Kui võimalik, ulata oma abikäsi ise!
Ärme oota, et riik meile ütleb, mida võib ja mida mitte,
hoiame ise oma kogukonda.
Põhja-Pärnumaal on hetkel ametlikult viirusesse nakatunuid vaid sõrmedel loetletud arv inimesi. Praegusel
hetkel tuleks unustada omavahelised riiud ja tülid.
Palun ärme lööme meie nakatunuid häbiposti, sest
mitte keegi meist ei tea, millal ise võime sarnasesse
olukorda sattuda. Hoiame kokku, et see number ei
kasvaks järgnevatel nädalatel. Ainult üheskoos oleme
tugevad!
Olgem terved!
Jane Mets, vallavanem
Ülle Vapper, vallavolikogu esimees

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

2

Eriolukorra meetmed
Põhja-Pärnumaa vallas
25.03.20
• Alates 25. märtsist 2020 on keelatud avalikus kohas
viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos,
välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult
tagada. Siseruumides (välja arvatud isikute kodudes)
ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille
all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja
spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, tuleb teiste isikutega
hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada
(Vabariigi Valitsuse korraldus)
• Seoses eriolukorra väljakuulutamisega on alates 16.
märtsist kuni uute juhisteni külastajatele suletud valla
ametiasutused ja hallatavad asutused. Avatuks jäävad
üksnes lasteaiad.
• Põhja-Pärnumaa valla ööpäevaringne kontaktisik on
vallavanem Jane Mets,
telefon +372 5029743;
e-mail: jane.mets@pparnumaa.ee
• Teiste ametnikega palume kontakteeruda üksnes
kiireloomulise probleemi korral ja leppida kohtumine
kokku, helistades telefonil 443 0330. Ametnike vastuvõtuaega on lühendatud kuni kella 16.00-ni.
• Palume järgida Terviseameti juhiseid www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
• Alates 16. märtsist töötab Häirekeskuse infotelefon 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega
seotud küsimustes. Telefon töötab ööpäevaringselt ja
on helistajatele tasuta.
• Tööpäevadel pakutakse ühel korral päevas kella
12.00-13.00-ni sooja sööki karbis kaasavõtmiseks
koolilastele, kellel sooja toidu võimalus päeva jooksul
puudub.
• Halinga Restoran annab teada karpidega sooja söögi
kaasa tellimise võimalusest alates teisipäevast, 17.
märtsist 2020. a
• Hommikul kella 8.00-9.00 esitada tellimus mobiiltelefonil numbril 5623 3132.
• Kauba saab kätte kell 11.30-12.00 restorani küljel
asuvast luugist (jälgige suunaviita).
• Toiduportsjon maksab 3 eurot, mis tuleb maksta
kohapeal sularahas.
• Alates 19. märtsist 2020 on võimalik lapse sündi
elektrooniliselt registreerida lisaks kodanikuportaalile (eesti.ee) ka rahvastikuregistri portaalis rahvastikuregister.ee. Seal tuleb end esmalt identifitseerida
ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, vajutada vasakul
menüüd ,,Perekond" ja edasi ,,Sünni registreerimine".
Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehelt
• Vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga seoses perioodil 17.03.-31.03.2020 Põhja-Pärnumaa valla
koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava
osa tasumisest. Meetme eesmärk on viia haigestumise
risk miinimumini ja et lasteaiateenust kasutaksid vaid
need lapsevanemad, kes oma töö tõttu on sunnitud
seda tegema.
• Vallavalitsus muutis koduteenuste osutamise tingimusi, et vältida viiruse levikut. Tagasiulatuvalt 16.
märtsist 2020. a kuni eriolukorra lõppemiseni teostatakse koduteenuse puhul ainult järgmisi tegevusi:
toiduainete ja ravimitega varustamine ning vajadusel
küttepuude tuppa toomine. Eeltoodud tegevuste eest
on tasumisest vabastatud koduteenust saavad inimesed ning need inimesed, kes lähitulevikus satuvad
abitusse olukorda ning vajavad koduhooldustöötajate
abi toiduainete ning ravimite koju toomisel.
• Seoses eriolukorraga teatab AS Keskkonnateenused,
et kuni 31. märtsini on suletud ajutiselt Vändra jäätmejaam, Pärnu-Jaagupi jäätmejaam, Tootsi jäätmepunkt
ja Kergu jäätmepunkt.
• Alkohoolsete jookide jaemüügi piirang kehtib riigis
tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni
eriolukorra lõppemiseni (Vabariigi Valitsuse korraldus).
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Oluline info eakatele
eriolukorra ajal!

igapäevaselt retseptiravimeid, palun jälgi,
et Sul oleks vähemalt ühe kuu varu olemas. Digiretsepte saab välja osta ka teine
inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes
on vaja selle inimese ID-kaarti, kes ostab,
ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele
ravimid on välja kirjutatud (kelle jaoks
ostetakse).

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle
60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses
olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodus.
Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid
kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid
haigustunnustega inimestega ning suhelda laste ja lastelastega
telefoni teel või elektrooniliste kanalite kaudu.
Terviseamet on andnud soovitused, mida
inimesed peaksid võimaliku nakkusohu
kaitseks ette võtma.
1. Pese tihti ja hoolikalt käsi.
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte
desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine
ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud
viiruse. Ühistranspordi kasutamisel tuleb
lisaks käte desinfitseerimisele puhastada
ka kindad ja kotisangad.
2. Järgi hügieeni.
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu
ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see
kohe prügikasti ja puhasta seejärel käed.
Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast
kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute
ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad
vastu paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele
ja esemetele, mida katsud.
3. Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega.
Väldi kontakti, vähemalt üks meeter, inimestega, kellel on välised haigustunnused
– näiteks köha või aevastamine. Kui seisad
haigusnähtudega inimesele liiga lähedal,
võid tema aevastamise korral piisknakkuse
sisse hingata ja ise ka haigestuda. Kuna
praegu on ka külmetushaiguste leviku
periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.
4. Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades
kokku mitmete esemete ja pindadega, mis
võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.
Kui puudutad oma silmi, nina või suud
nende kätega, siis on võimalus, et viirus
kandub ka sinule edasi.
5. Kui sul on palavik, köha ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi.
Ütle tervishoiutöötajale või perearstile,
kui oled reisinud riskipiirkonnas, kus on

teatatud COVID-19 levikust, või ütle,
kui oled olnud lähikontaktis inimesega,
kellel on hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või hingamisraskused. Haigussümptomite (palavik,
köha, nohu) leevendamiseks soovitame
kodust ravi käsimüügiravimitega. Tugeva
hingamisraskuse või õhupuuduse korral
helista 112.
6. Kui sul on kerged hingamisteede
haiguste sümptomid, järgi hoolikalt
tavapäraseid hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu, ning võimalusel püsi
kodus, kuni oled tervenenud (minimaalselt 14 päeva).
MUUTUNUD OLUKORRAGA
PAREMINI HAKKAMA
SAAMISEKS PEA KINNI
JÄRGMISTEST NÕUANNETEST:
Jälgi igapäevast rutiini.
Püüa kodus olles nii palju kui võimalik
säilitada oma tavapärast igapäevast rutiini,
järgides üldtervisliku eluviisi põhimõtteid.
Kui võimalik, viibi iga päev värskes õhus.
Ära võta lapselapsi enda juurde hoida.
Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele
väga ohtlik, küll võivad lapsed olla viiruse
edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks ära kutsu praegu külla või võta hoida
lapselapsi või teiste lähedaste lapsi.
Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti.
Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid
soovitavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite
või sotsiaalvõrgustike teel ning väldi võimalusel füüsilist kontakti.
Väldi kaupluse ja apteegi külastamist.
Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis,
selle asemel palu seal käia lähedastel.
Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava
varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe
korraga tuua ja üle ukse anda. Kui tarvitad

Tervisemure korral küsi nõu perearsti
nõuandeliinil 1220 (avatud ööpäevaringselt). Helistades lauatelefonilt või
mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, tasub
helistaja kõne eest oma telefonioperaatori
kehtestatud lühinumbri tavatariifi alusel
kuni 0,30 €/min.
Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abi- ja infotelefon 1247, mis jagab
informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded: „Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?“ leiab Eesti Perearstide Seltsi
kodulehelt: www.perearstiselts.ee
Televisiooni vahendusel edastatakse
koroonaviiruse kohta ajakohast infot
Eesti Televisioonis (ETV). Alates
esmaspäevast, 16. märtsist on "Aktuaalne
kaamera" argipäeviti eetris neljal korral:
kell 12, kell 17, kell 18.30 ja kell 21.00.
Politsei- ja Piirivalveameti
teeninduste töö
Politsei – ja Piirivalveameti teenindused
on edasilükkamatute toimingute jaoks
avatud. Kriitilise vajaduse puudumisel
on parem teenindussaali mitte tulla.
Kui dokument hakkab aeguma, palu abi
lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada
iseteeninduses http://iseteenindus.
politsei.ee või posti teel „Pärnu mnt 139,
Tallinn, 15060“.
Pensionite taotlemine
Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse
pensioni saamiseks võib esitada ka kolm
kuud pärast pensioniõiguse tekkimist.
Avalduse saab esitada elektrooniliselt
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee,
lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
pension-toetused/pensioni-taotlemine.

VAJADUSEL PALU ABI KOHALIKULT OMAVALITSUSELT.
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja kogukonnaga ning
uurida, kas neil on võimalik toidu või ravimite toomisega abistada. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, tasub ühendust võtta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab.
Kontaktid on järgmised:
Kersti Tilk
(Vändra piirkonna sotsiaaltööspetsialist)
		

tel 5340 4411
e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee

Krista Lindmäe
(Tootsi piirkonna sotsiaaltööspetsialist)
		

tel 5376 1671
e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee

Külli Karits
(Pärnu-Jaagupi piirkonna sotsiaaltööspetsialist)
		

tel 5328 4626
e-post kylli.karits@pparnumaa.ee

Evelin Ivanov
(Vändra piirkonna lastekaitsespetsialist)
		

tel 5191 1641
e-post evelin.ivanov@pparnumaa.ee

Kerttu-Kaia Kesler (Tootsi ja Pärnu-Jaagupi piirkonna lastekaitsespetsialist) tel 5664 4562
		
e-post kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee
Anneli Kaljur
(sotsiaalosakonna juhataja)
		

tel 5328 4950
e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee
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Miks peab jäätmeid koguma liigiti?
Ühe Eesti elaniku kohta tekib jäätmeid
igal aastal ca 400 kg. Kõige rohkem
on segaolmejäätmetes biolagunevaid
jäätmeid 31%, plaste 18% ning paberit
ja pappi 13%. Kui need jäätmed liigiti
koguda, oleks segaolmejäätmete maht
palju väiksem.
Lähim suur eesmärk on, et alates
2020. aastast läheks Eestis ringlusesse
vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-,
plasti- ja klaasijäätmetest ning muudest
jäätmetest.
Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile majapidamistele Eestis. On
oluline, et Eesti riik ja Eesti inimesed
sorteeriksid rohkem jäätmeid, sest sorteeritult kogutud jäätmed on eeldus, et
materjale on võimalik ringlusesse võtta.
Tarbimise kahjulik mõju looduskeskkonnale on jätkuvalt kuum teema.
Teatavasti kohustavad euroliidu seadused ka Eestit leidma lahenduse, kuidas
vähendada jäätmete teket, juurutamaks
ringmajanduslikku põhimõtet.
Ringmajanduse mudeli õnnestumiseks on oluline tagada jäätmete kvaliteet.
Selleks, et materjali saaks taaskasutada,
tuleb seda korjata liigiti ja puhtalt.
Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskirja § 14 kohaselt on korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud kogu valla territooriumil segaolmejäätmete vedu.
Lisaks segaolmejäätmete veole on
korraldatud jäätmeveoga kohustatud liituma kodumajapidamised, ettevõtted,
asutused Vändra, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi alevis ka paberi- ja papi- ning biojäätmete osas järgnevalt:
1) paberi- ja papijäätmete korraldatud veoga on kohustus liituda alevite
kinnistutel, kus on 8 ja enam korterit
(ehitusregistri järgi) ning majas ei ole
ahjukütet. Küttekoldes võib vanapaberit põletada ainult koguses, mis on
vajalik tule süütamiseks.
2) biojäätmete (biolagunevad köögija sööklajäätmed) korraldatud veoga
on kohustus liituda alevite kinnistutel, kus on 8 ja enam korterit (ehitusregistri järgi) ning puudub nõuetekohane võimalus kompostimiseks.
Kompostimisnõuetega saab tutvuda
aadressil: www.kompostiljon.ee/
kompostimine/3-olulist-pohimotet/.
3) biolagunevaid jäätmeid peab eraldi
koguma ka kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui biolagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam
kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb
vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool, hooldushaigla
või hooldekodu.
Segapakendijäätmete korraldatud veoga
on liitumine vabatahtlik, kuid soovituslik, kuna eraldi kogudes väheneb oluliselt segaolmejäätmete hulk. Vändra ja
Tootsi alevi eramajade omanikel on võimalus liitude pakendikoti (pakendikott
kuni 0,1 m3, soovitavalt läbipaistev, tuleb
soetada endal) tasulise (1 koti vedu 19
senti) teenusega juhul, kui piirkonnas on
nimetatud teenusega piisavalt liitujaid.
Infot liitumise kohta saab tel 640 08 00.
Tasuta pakendikoti teenust Vändra ja
Tootsi alevis ning külades ei pakuta.
Alates 01.03.2020 teostab kogu valla
territooriumil korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused.
Korraldatud jäätmeveoga paberi- ja
papijäätmete ning biojäätmete osas

liitumiseks ja lepingu sõlmimiseks tuleb
kohustatud korteriühistutel, ettevõtetel
ja asutustel ühendust võtte Eesti Keskkonnateenused AS klienditoega tel.
640 08 00 või e-posti aadressil tallinn@
keskkonnateenused.ee (Vändra ja Tootsi
alev) ja viljandi@keskkonnateenused.
ee (Pärnu-Jaagupi alev). Lepingut saab
elektrooniliselt sõlmida aadressil: www.
keskkonnateenused.ee/kliendit ugi/
v%C3%B5ta-meiega-%C3%BChendust/
leping/ Elektrooniliselt lepingu sõlmimisel tuleb vormil märkuste kastikeses ära
märkida jäätme liik ja konteineri maht,
näiteks: Biojäätmed – 0,14 m3 konteiner.
Kõiki konteinereid saab nii rentida kui ka
välja osta. Eri konteinerid tuleb vastavalt
märgistada. Rendikonteinerid märgistab vedaja, välja ostetud või ise soetatud konteinerid tuleb märgistada endal.
Biojäätmete konteinerile on mugavuse
mõttes soovitav tellida ka vooderduskoti
teenus, siis paneb vedaja iga tühjenduse
järel konteinerisse ka puhta koti ja konteiner on kohe kasutuseks taas valmis.
Hea põhjus, miks kodus jäätmeid sorteerida, on rahaline kokkuhoid. Suure
tõenäosusega peale jäätmete sorteerimisega alustamist on vaja harvemini tellida
segaolmejäätmete äravedu. Kuna korraldatud jäätmeveoga saab eraldi kohapeal
nii bio-, paber- ja segapakendijäätmed
üle anda oluliselt soodsamalt kui segaolmejäätmeid. Mitmeid jäätmeliike võetakse jäätmejaamades, -punktides vastu
tasuta. Seega on kokkuvõttes vaja jäätmete eest ka vähem maksta.
Selleks, et tellida segaolmejäätmetele
harvem äravedu, tuleb esitada avaldus
kohalikule omavalitsusele. Ainsateks
tingimusteks on, et kohapeal toimub
nii bio-, paberi-, kui ka pakendijäätmete
eraldi kogumine. Biojäätmete jaoks võib
soetada komposteri, mida peavad siis
kõik kinnistul olevad jäätmevaldajad
nõuetekohaselt kasutama ja tagatud
peab olema ka komposteri regulaarne
tühjendamine jäätmevaldajate poolt.
Lihtsam ja mugavam viis on kindlasti tellida biojäätmete äravedu jäätmevedajalt.
Levinud põhjus, miks jäätmeid kodustes majapidamistes ei sorteerita, on
enamasti teadmatus, kuidas seda tegema
peaks.
Olgu siinkohal ära toodud selgitused
olmejäätmete liigiti kogumise kohta:
Segaolmejäätmete konteinerisse
võib panna:
Katkised nõud, kasutatud mähkmed,
katkised riided ja jalanõud, tolmuimejakotid, vettinud paber, pakendatud
pühkmed ja kassiliiv, suitsukonid, kasutatud pabernõud, katkised hõõgniidiga
ja halogeenlambipirnid, laste katkised
pehmed mänguasjad, suured kondid,
vanaks läinu kosmeetika, CD-plaadid,
jahtunud tuhk, raskesti puhastatavad
pakendid, foolium, kasutatud küpsetuspaber jm olmejäätmed.
Konteinerisse ei või panna:
Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed,
puhast paberi- ja papijäätmed, ehitusjäätmed, sh. värvid, ohtlikud jäätmed
(nt. tule- ja plahvatusohtlikud), biolagunevad aiajäätmed, patareid, vana
elektroonika, vedelikud, suurjäätmed,
ravimid.
Biojäätmete konteinerisse võib
panna:
Tahked toidujäätmed, köögi- ja puuviljade koored, riknenud köögi- ja

puuviljad, toataimed, lõikelilled, köögipaber ja salvrätikud, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid, munakoored ja papist
munakarbid. Kõik jäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse panna kas lahtiselt,
paberkotiga või köögipaberisse panduna.
Konteinerisse ei või panna:
Vedelikud, kile ja pakendid, supid, kastmed, suured kondid, suitsukonid, muud
olmejäätmed. Kilekottides biojäätmeid
konteinerisse panna ei tohi.
Paberi- ja papijäätmete konteinerisse võib panna
Kataloogid, reklaammaterjalid, ajalehed,
ajakirjad, raamatud, jõupaber ja paberkotid, pappkastid ja karbid. NB! Pressi
kokku enne konteinerisse panekut!
Konteinerisse ei või panna:
Määrdunud ja vettinud paber, köögipaber ja salvrätikud, papp ja paber, mille
küljes on kilet või fooliumit (nt tetrapakend), kasutatud pabernõud.
Segapakendi konteinerisse võib
panna:
Puhas plast-, tetra-, klaas-, metall- ja
papppakend (võitopsid, plastikpudelid, plastkarbid, kosmeetika pakendid,
piima, mahla ja jogurti pakendid, konservkarbid, alumiiniumist ja plekist joogipurgid, metallkaaned, klaaspudelid ja
klaas-purgid) Puhas tähendab, et pakend
on toiduainetest vaba, ei määriks teisi
konteineris olevaid pakendeid ja võib
nädalaid seista ilma, et hakkaks haisema.
NB! Pakend tuleb konteinerisse visata
lahtiselt või läbipaistvas kotis!
Konteinerisse ei või panna:
Määrdunud pakendid, plastist mänguasjad, kummist tooted, ohtlike ainete
pakendid ja pudelid, kasutatud mähkmed, akna- ja lehtklaas, elektripirnid,
aerosoolipakendid.
Pakendijäätmed on väärtuslikuks tooraineks erinevate toodete tootmisel ja
nende taaskasutamine aitab säästa loodust.
Jäätmejaama (Vändra, Pärnu-Jaagupi) või jäätmepunkti (Tootsi,
Kergu) vii:
1. Ohtlikud jäätmed - värvi-, liimi-,
laki- ja lahusti jäätmed jaepakendis, aegunud ravimid, kemikaali ja
pestitsiidide jäätmed, elavhõbedat
sisaldavad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed, patareid
ja akud.
2. Kasutatud elektri- ja elektroonika seadmed. NB! Uue seadme
ostul on kauplus kohustatud vana
samalaadse seadme vastu võtma.
Täpsem info jäätmejaamade ja
jäätmepunktide kohta on valla
kodulehel.
Kõik jäätmevaldajad, kelleni ei ole
jõudnud AS Eesti Keskkonnateenused
jäätmeveo leping, palun võtke ühendust
klienditoega tel. 640 08 00; e-post tallinn@keskkonnateenused.ee või kersti.
tammiksaar@pparnumaa.ee
Hoolikam sorteerimine ja nende materjalide taaskasutusse suunamine aitab
hoida Eestimaa loodust. Hoiame siis
Eestimaa loodust kõik koos!
Keskkonnaspetsialist
Kersti Tammiksaar

3

Kadunud tammed
või kaotatud?
Pean oluliseks info jagamist piirkonnas, kus me oleme koos
elanud aastatuhandeid ja omavahel niikuinii geneetiliselt seotud. Käesolevas loos nimetatud isikutega olen isiklikult seotud, mõnega ka vereliini pidi. Ainult preester D. Samardin jääb
minust kaugemale.
Rahvuspäeva nimetus kujunes peale K. Pätsi vaikiva ajastu
loomist 1934. aasta sügisel, kui ei kutsutud kokku enam vana
ega valitud uut Riigikogu. Oma võimu legaliseerimiseks kutsus
valitsus 1937. aastal kokku Rahvuskogu. 1938. aasta 24.-25.
veebruaril toimunud parlamendivalimistel kuulus Halinga
vald 36. valimisringkonda, kus valituks osutus Viktor Päts.
Viljandi-Vändra valimisringkonnast nr. 37 Jüri Looväli. Valimispiirkondades hakati korraldama rahvuspäevi, kus valitud
rahvuskogu saadikud esitlesid end valijatele.
Pärnu Päevaleht (1926-1940): Samal 1938. a.18. septembri
kuul toimus Pärnu-Jaagupi Haridusseltsi 55. aastapäeva puhul
rahvuslik aktus. Kõnedega esinesid riigivolikogu liige V. Päts,
maavanem J. Marksoo ja riigivolikogu liige J. Looväli. Maavanem andis haridusseltsi esimehele A. Laurile rahalise kingituse,
mis oli mõeldud haridusseltsi kodu edasiehitamise fondi jaoks.
Pärast aktust mindi seltsimaja koduplatsile, kus toimus pidulik
tammede istutamine. Seltsi esimees A. Laur palus rahvuskogu
saadikul V. Pätsil istutada üks tamm tema isa, meie presidendi
auks, mida ka V.Päts tegi. A. Laur istutas ühe tamme sõjavägede
ülemjuhataja kindral J. Laidoneri auks. Järgnevalt vallavanem H.
Rehe palus maavanem J. Marksood, et ta istutaks ise, oma käega
selle tamme, mida Jaagupi rahvas tahab istutada Tema nimele.
6. novembril 1938 sõidab president K. Päts Pärnu Suursilda
avama. Viibib läbisõidul Pärnu-Jaagupi haridusseltsi majas, kus
kirjutab oma nime külalisteraamatusse. Pärast seda (Maa Hääl,
nr. 130,7.11.1938) vaatas president tamme, mis kuu aja eest oli
Pärnu-Jaagupi organisatsioonide poolt tema auks istutatud. Kui
ajakirjanik oleks kirjutanud ,,käis vaatamas“, siis oleks tamme
asukoht olnud seltsimajast kaugemal.
Ajalehtedes avaldatud selleaegseid sõnumeid lugedes võin
järeldada, et need istikud asusid haridus-seltsi maja kõrval. Mitte
kooli lähedal, mille juhataja A. Laur siis oli. Mihkel Salom mäletab kooli juures oleva kase juures lipikut ,,Pätsi kask“. Istutatud
tammed olevat samamoodi juuresolevate lipikutega tähistatud..
Elmu Rukki teab neid „punasid“, kes olevat need tammeistikud hävitanud, aga istutamiskoht on temale teadmata.
Siinkohal olengi jõudnud käesoleva lugejani, kes sa tead
siia midagi lisada. Kirjuta sellest Põhja Pärnumaa lehe aadressil (ajaleht@pparnumaa.ee). Ootan igasuguseid asjakohaseid
teateid, et pisutki teadlikumalt kõndida kohalikul kultuurkihil.
Tänaseks leitud viidetele tuginedes väidan, et riigiisade tammed istutati seltsimaja kõrvale. See oli aeg, kus haridusseltsi
tegevus toimus oma kodumaja juures.
1939. aasta ilusal suvisel pühapäeval, 11. juunil õnnistas
Pärnu-Jaagupi Haridusselts oma ruumides seltsi lippu. Aukülalistena olid saabunud maavanem Jüri Marksoo ja maakoolide
valitsuse juhataja Ain Lusik. Mõlemad kohaliku päritoluga riigimehed. Aktuse avas August Laur, kes kogu selle asja eestvedajana ei varjanud oma rõõmu seltsielu korraldamise keskuse
valmimise üle.
Lipu õnnistamise toimetasid luteri usu kombe kohaselt kirikuõpetaja Philip Aleksande Tammaru (Tammann) ja õigeusu
kombe kohaselt Samardin Dimitri Vassili p. Õp. Tammaru
oli ka üks seltsi lipu kavandi autoritest, kes oli talitusel ette
kantud koraali looja. Kokku esinesid sõnavõttudega 20 isikut,
kes kõik lõid uue lipu vardasse mälestusnaela. Õhtul saalis A.
Mälgu 3-vaatuseline komöödia „Sikud kaevul“.
Kuni saabus ,,julm aeg“ (E.Rukki). Selline tegelane nagu
A. Laur saadeti uute otsustajate poolt „kodanliku elemendina“
kogukonnast kaugemale. Metsapoole (1944-1946), Audru
(1946-1947), Tuule algkool (1947-1948 ka juhataja). Läks
pensionile 1949. Elas Jõõpres (1948-1961) ning Pärnu-Jaagupis
(1961-1971). Maetud P.-Jaagupi kalmistule.
Haridusseltsi hoone põlenud (26. apr. 1953), kahekordse
osa asemele ehitati samal aastal ühekordne kiviosa, kus teise
korruse kõrgusel asus kinoprojektorite ruum.
1960. aastal ehitatud koolihoone õpetajate toa akende all
kasvanud tammede vanus viitab köstrikooli asutamise (1770)
ajale. Mahavõetud puude vanust oli võimalik hinnata kasvuaasta
rõngaste järgi. Perearstikeskuse ees on veel olemas olulise tähtsusega puuliike. “Pätsi kask“, mille istik toodud Kurgjalt, ja
Kanada elupuu, istik toodud Ontario järve lähedusest Toronto
Eesti kogukonna poolt. Palju erinevaid puuliike on kooli aeda
istutanud Evi Väljamäe (1943). Õpetaja Hele Nööri on andnud lubaduse kaardistada kooliaia oluliste puude kasvukohad
asendiplaanil.
Heinrich Tõnisson
(ennu007@gmail.com)

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Distantsõpe paneb proovile õpilase õpioskused
ja arendab meid kõiki

16.-20. märtsil toimus esimene distantsõppenädal Eestimaa koolides.
Arvestades asjaoluga, et kogu õppe
ümberorienteerumiseks oli aega vaid
üks reedene (13.03) päev, said meie
õpetajad oma tööga suurepäraselt
hakkama. Esmaspäevast, 16. märtsist
käivitati distantsõpe – õpiülesandeid
jagatakse eelkõige e-kooli vahendusel, kasutatakse e-õpikukeskkonda
Opiq ja palju teisi huvitavaid e-keskkondi. Samas püüavad meie õpetajad
hoida õppimisel tasakaalus elektroonilisi keskkondi, paberõpikuid-töövihikuid ja looduses liikumist või muid
praktilisi õppetegevusi. Selleks et
õppetükkides edukalt navigeerida,
tegime oma õpilastega kokkuleppe,
et põhikooliõpilase koolipäev kodus
algab kell 10.00. Suur osa õpilastest
on seda reeglit ka järginud ning oma
õppimise tänu sellele järje peal hoidnud. Kahtlemata paneb distantsõppel olek proovile õpilaste õpioskused ja neil, kellel on õpiharjumused
paremad, edeneb kodus õppimine
ka paremini. Enamus õpilastest suhtub kodusõppimisse tõsiselt. Vaid
üksikuid jalgratastel kihutajaid oli
esimestel kodusõppimise päevadel
õppimise kellaaegadel Pärnu-Jaagupi
alevi vahel näha. Panen siinkohal õpilastele ja lapsevanematele veel kord
südamele, et päevakava järgimine
on normaalse töötempo, edasijõudmise ja töökoormuse hoidmiseks
väga oluline. Kool ei oota vanemalt
teise kohaga õpetajaks olemist –
oluline on olla abiks oma lapse töökorralduse tagamisel – õigeaegne

ärkamine, koolitööde tegemine,
söömine, tegevused õues jms kuni
õigeaegse magamaminekuni. Suur
tänu ja sügav kummardus kõikide
lapsevanemate ees! Distantsõppe
väljakutse tuli ka peredele ootamatult
ning korraldada oma tööelu, lapse
toitlustamine ning hoida silma peal
lapse õppekorraldusel on kindlasti
väga ajamahukas ning organiseerimisoskusi arendav.
Üldine tagasiside lapsevanematelt ja õpilastelt on õppemahu
suhtes olnud hea. Õpetajad on loonud oma õpilastega videosildu ning
veebitunde, et saada ja anda kohest
tagasisidet ning vastata küsimustele.
Teisest õppenädalast sai veebikonsultatsioonide info ka kooli kodulehele. Kui kellelgi õpilastest või
lapsevanematest on küsimusi, saab
info või küsimused saata õpetajale
ka e-kirjaga – kõigil meie õpetajatel
on meiliaadress eesnimi.perekonnanimi@pjkool.ee. Palume õpetajale teada anda kõigist õppimisega
seotud küsimustest ja muredest, aga
miks mitte ka rõõmudest. Kontakti
hoidmine on praeguses eraldatuses
väga oluline. Kui peredel on muresid, siis on nõustamiseks valmis ka
meie õpetaja Eva Palk, kes on õppinud kriisinõustamist, perenõustamist
ja paarisuhte nõustamist. Eva Palk
on valmis nõustama telefonitsi ja
ka video teel. Temaga saab kontakti
telefonil 53 403 772 ja meiliaadressil
eva.palk@gmail.com.
Õpetajad on juba esimese distantsõppenädalaga väga palju juurde

KÄBI KUKUB

Lilian Kumel distantsõppel oma õpetaja Leonora Paluga.

õppinud või saanud harjutada keskkondi, mida teati enne vaid nimepidi.
19. märtsil toimus Pärnu-Jaagupi
Põhikooli õpetajate veebikoosolek,
millest võttis osa 26-st õpetajast 23.
Elektrooniline kohtumine oli meile
täiesti esmakordne, kuid info sai
üksteisega jagatud ja toetus koosolemisest saadud. Järgnevate nädalate
jooksul püütakse õpiülesandeid täpsemalt sõnastada, arvestada senisest

Kes Sa oled? Kirjelda ennast!
Mina olen Merike Paberits, vabakutseline
muusik ning pilliõpetaja siin ja seal. Olen
pärit Vändrast, kus õppisin mängima ristflööti, hetkel olen aga jõudnud omadega
Tartu ning pillimängualased teadmised
on täienenud vahepeal torupilli, parmupilli, pikkvile, trummide, klaveri, kitarri ja
väikekandle omadega. Oma põhipillideks
pean aga siiski flööti ja torupilli. Tegutseda
mulle meeldib ja teen ma palju. Hetkel olen
kahel päeval nädalas rakkes Tartu H. Elleri
nimelises muusikakoolis pärimusmuusikaansamblite ja transkriptsiooniõpetajana.
Lisaks teen ansamblitundi Tartus Helivõlu
Muusikakoolis ning õpetan korra nädalas
kahte torupilliõpilast Viljandis ja Tartus ja ühte
parmupilliõpilast Viljandis. Ülejäänud päevadel
tegelen oma bändidega: –
pöörane folk-proge-rock
küttebänd Black Bread
Gone Mad – malbe ja
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MERIKE PABERITSusik
on eesti pärimusmu

Foto: Renee Altrov

enam õpilaste individuaalsusega ning
juba on algatatud ka üksikuid lõimumisprojekte, et õpilasel ei oleks vaja
oma aega hakkida eri õppeainete
vahel. On väga positiivne, et meie
õpetajad võtavad distantsõppeaega
kui võimalust ka iseennast õpetajana
arendada.
Suureks väljakutseks on distantsõpe muusikakooli õpetajatele, kes
on võrreldes põhikooliõpetajatega

arvuti kaudu õpetamist olulisel määral vähem kasutanud ja õppinud. On
imetlusväärne, kui sujuvalt on erialaõpetajad oma õpilastega e-kontakti
saanud ning paljud viivad oma tunde
edukalt läbi virtuaalkeskkondades.
Ka muusikaõpingute puhul, tuleb
tunnistada, on õpilasele õpioskuste
omamine suureks eeliseks – kellel on
harjumus kodus pilli harjutada ja solfedžoülesandeid teha, sellel edeneb
kõik ka distantsõppe puhul. Kellel
sellist harjumust enne ei olnud,
tulekski alustada päevakavajärgsetest
tegevustest, vajadusel liita sellesse ka
igapäevased pilliharjutused ja ettemängimised. Saagu lapse pillimängust lapsevanema jaoks üks armas
hetk õhtusse, mil lihtsalt muusikat
kuulates puhata. Väike asi vanema
jaoks võib olla suur asi lapse jaoks.
Paljud meist on sellel keerulisel
ajal taasavastanud oma perega koosolemise rõõmud. Hoiame ja kaitseme
endid ja oma pereliikmeid. Kunagi
ei ole üleliia rääkida lähedastega üle
Tervishoiuameti soovitused koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Meil
kõigil on selles suur panus anda ning
soovituste jälgimine nõuab suurt
enesedistsipliini. Eesti lapsi ei pandud niisama distantsõppele. Võtame
sellest olukorrast parima – arendame
iseennast, toetame oma lapsi, naudime oma pereliikmete seltsi ja jääme
terveks.
Katrin Uutsalu
Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli
direktor

muusikalaagrit Eesti ETNO ning igal vabal
momendil haaran kätte pliiatsi ja joonistan
(vaata mu joonistusi instagrammist “paburitski” nime alt).
Koroona. Mida Sina teed sellel pealesunnitud puhkuse ajal? Millega võib lõppeda
loomeinimeste kodusistumine?
See on meile kõigile sundpuhkus. Puhkus,
mida mitmedki meist ilmselt kogu aeg edasi
lükkasid. Ja puhanud inimesed tulevad üldjuhul tagasi tööle uue ja värske energiaga.
Räägin küll enda seisukohast, aga puhates
hakkab alati ühel hetkel igav ja see on nii
viljakas staadium, aeg, mil luuakse uusi
unistusi, eesmärke, mõeldakse sirgeks-selgeks vanad mured ja painajad. Ootan huviga,
mida see kõik kaasa toob, kui ükspäev oma
tubadest väljume. Ma isiklikult tegelen hetkel
lisaks puhkamisele ja igavlemisele palju pillimänguga, sest harjutamiseks on ju alati aega
nappinud, nüüd aga saab mõnuga harjutada
ja luua. Käsil on ka mitu joonistusprojekti:
valmistun kaheks näituseks ja lisaks veel
mõned tellimustööd. Muidugi on ka palju
ettevalmistavat tööd bändide osas. Eks kõik
loomeinimesed ja kollektiivid kasutavad
seda tekkinud vaba aega ära, et teha praegu
organisatoorset või mitte nii loomingulist osa
oma bänditööst. Ettevalmistused suvisteks ja
tulevasteks esinemisteks ning sündmusteks
käivad täie hooga. Tuleb loodetavasti pöörane suvi ja sügis kõigi nende edasilükatud
kontsertide ja festivalidega.
Täispikka intervjuud saate lugeda kuu lõpus
Vändra muusikakooli facebooki lehelt!
Püsigem terved!
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Valla allasutuste uksed on külastajatele alates
16. märtsist suletud, mis seal tegelikult toimub?

PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA
• toimub suurpuhastus
• ruumide desinfitseerimine
• kinoruumi tühjaks kolimine
• lava tühjendamine ja võimalusel
värvimine
• dokumentatsiooni korrastamine
• arvutite puhastamine mittevajalikest
asjadest
• inventari korrastamine ja katkiste
asjade väljapraakimine
• näiteringi garderoobi korrastamine
• lillepeenarde korrastamine, samuti
rahvamaja pargiala korrastus
• sügiseste projektide ideede korje ja
ülesmärkimine
• suvelõpupeo lepingute ja kokkulepete ülevaatamine ja põhjalik plaani
püstitus
• uute ürituste genereerimine, millega
võiks sügisel algust teha
• näiteringidele (kokku kolm) sügisese repertuaari otsimine
• suhtlus ringijuhendajatega, kuidas
edasi toimetada ja mida teha sügishooajal

Elvira Juurikarult – teeb kaugtööd,
koolimaja desinfitseeriti ära. Ta koostab koduloolisi materjale (koormus
on tal tegelikult ka 0,5)
Epp Pärnjõelt – teeb kaugtööd, koostab koduloolisi materjale.
Sirje Kaismalt – teeb kaugtööd,
koostab koduloolisi materjale. Ta ei
saa kohapeal olla, muidu kaotab raamatukogude kinnipanek oma mõtte,
nakatades raamatukogu ja lasteaia
külastajaid.
Koristajatel (2 Vändras ja 1 P-Jaagupis) on tavapärane graafik – kaugtööd
ei saa teha. Vajadusel suurpuhastus
– Vändra raamatukogus algab ventilatsioonitorude läbipuhastamine, siis
võib palju tolmu tekkida.
KAISMA RAHVAMAJA
Imbi - meie käime Eviga kordamööda
ja väldime teineteist, ta ju töötab lasteaias ka. Pestud on 26 tooli (päris
aeganõudev töö), on jäänud 49. Ostsin lillemulda ja ümberistutamisele
lähevad kõik ,,kapsad“ meie majas.
Kui olen kodus, on tööläpakas süles ja
komplekteerin rahvamaja sündmuste
pilte, et neid paberkandjale kunagi
saada. Need esimese kahe päeva tööd.

VIHTRA KÜLAKESKUS
Reelika – maja suur ja koristamist
jagub, sahtleid koristada, dokumendid kaustadesse, lillede lõikamine ja
istutamine, akende pesu ( neid jagub)
Oleme majas olemas, sauna teha ei
tohi, aga inimesed käivad ühekaupa
duši all, pesema ju ometi peab!

PÕHJA-PÄRNUMAA
RAAMATUKOGU
Monika – teen tavapärast tööd, sest
laenutanud olen ma väga harva.
Koidu, Marika Vändrast – on raamatukogus, teevad sisetöid – korrastavad fonde, koondavad koduloolisi
materjale
Urve, Ludmilla, Aili – P-Jaagupi raamatukogus teevad inventuuri, sellega
läheb neil ilmselt päris mitu nädalat
aega.
Olga Tootsist – oli paar päeva tõbine
oma vabade päevade arvelt. Tööl hakkab raamatuid maha kandma, seda
tööd tal jagub kõvasti. Tahame ruumi
saada, et noortenurk teha.
Katrin Vihtrast – on Vihtras, teeb sisetööd, korrastab koduloolisi materjale,
fonde, kannab teavikuid maha.
Lea Võidulas – on raamatukogus, teeb
sisetöid, kleebib vöötkoode ja koondab koduloo materjale.
Külade raamatukoguhoidjatega on
keerulisem, nad ei saa olla kohapeal,
sest inimesed käivad ukse taga ja raske
on neile ei öelda.

VÄNDRA KULTUURIMAJA
16. märts. Ruumide koristus, desinfitseerimine, kriisiinfo jagamine, plakatite ülespanek, Pärnust vahendite
toomine. Ruumide ettevalmistus
doonoripäevaks. Kino kokkulepete
lõpetamine.
17. märts. Doonoripäev ja koristus.
Ruumide ettevalmistus järgmiseks
päevaks. Tööplaanide koostamine.
Kirjavahetus koostööpartneritega.
18. märts. Ruumi rent (matused) ja
ruumide koristus ja desinfitseerimine.
Väikese saali seinte pesu. Vanast vallamajast riiulite toomine.
19. märts. Väikse saali õlitamine. Vallamajast toodud riiulite montaaž.
20. märts. Lavaaluse lao koristus ja
korrastamine. Asjade sorteerimine.
23. märts. Roheliste saalitoolide pesu
– 85 tükki. Jätkub lao koristus.
24. märts. Rekvisiitide lao korrastamine. Lava eesriide vahetus.
25. märts. Pärnu-Paide mnt poolse
remondi hinnapäringu koostamine.
Teatrisaali etteavalaistus kinotoolide
paigaldamiseks.
26. märts. 44 kinotooli märgpesu ja
jalgade värvimine.

27. märts. Kontorikappide korrastamine. Tulekahjuõppuse ettevalmistamine.
PÄRNJÕE RAHVAMAJA
Maarja – kuna ma olen ajutine asendaja ka lasteaias ja pean seal valves
olema, siis teen nii seda kui ka enda
ruumides kappide, panipaikade koristust, sorteerimist, ruumide koristamine. Seda tööd jätkub päris pikalt.
Kodus teen tööarvutiga piltide, failide
korrastamist.
SUUREJÕE RAHVAMAJA
16. märts – ringijuhtide ja -liikmete
informeerimine eriolukorrast, siseruumide desinfitseerimine, koristamine, kütmine, meilidele vastamine,
WC-de renoveerimisega seotud
mahutabelite ülevaatamine, paranduste tegemine.
17. märts – ürituste ärajäämisest teavitamine, kuulutuste eemaldamine
teadetetahvlitelt. Eriolukorra info
kogumine ja jagamine. Meilidele
vastamine, kütmine, siseruumide
koristus.
18. märts – kütmine, kaustade korrastus, saadetise vastuvõtt, meilidele
vastamine, tööaja arvestuse tabelite
ja töökorralduse kava koostamine,
edastamine.
19. märts – kütmine, saalitoolide
(98 tk) hooldustööd, meilidele vastamine.
20. märts – esinemistarvikute ja
-riiete hooldus (puhastus- ja õmblustööd), meilidele vastamine, infovahetus.
23. märts – kütmine, koristamine
(siseruumides ja õues)
24. – 27. märts – varasemalt kogutud
(salvestatud) Suurejõe rahvamaja ajaloo ja isikulugude kirjutamine.
30. – 31. märts – projekti tarbeks
materjali kogumine ja ettevalmistamine.
Osaliselt töö kodukontoris. Töökorralduses võib tulla muudatusi.
VÄNDRA MUUSIKAKOOL
Toomas Toimeta – minu õpetajad on
kõik lisatud FB gruppi, lisaks saatsin meilile kodulehe https://kodu
ope.99math.com. Ehk on ka mõnest
sealsest lahendusest kasu. Õpetajad
on saanud juhtnöörid õpilaste juhendamiseks ning jooksvalt hakatakse
ka oma kogemusi meililistis jagama.
Tean, et flöödiõpetaja on juba teinud tunde telefoni vahendusel ning
mõned õpetajad on kasutanud messengeri ja Facebooki videovõimalusi.
Lisaks tuletasin õpetajatele meelde,
et tänapäeva lapsed on vägagi nutikad
ning salvestusvõimalused nutitelefoniga on küllaltki head.
VÄNDRA LASTEAED
Jaana Novikov - meie töötajad jäid
19.03 kodudesse kaugtööle. Oleme
teinud suuremad desinfitseerimised
ja puhastamised. Edasi tegelevad
rühma meeskonnad kodus õppetöö
kavandamise ja vahendite ettevalmistamisega. Peame ka ennast ja oma
lähedasi hoidma. Mitmed meist on

Eriolukord valla allasutustes
Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on
tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine
on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Tuginedes Vabariigi Valitsuse
otsusele jätkavad Põhja-Pärnumaa valla koolid alates 16. märtsist õppetegevust distantsõppe vormis. Kaug- ja koduõpe kestab olukorra normaliseerumiseni. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolimajja tulla ei
saa. Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringid ja trennid. Õpetajad
käivad vajadusel koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas.
Eriolukorra väljakuulutamise hetkest alates suleti tegevuseks ka ujula,
spordikeskused, kultuuri- ja rahvamajad, noortekeskused ning mõni päev
hiljem ka raamatukogud. Endiselt on valmisolek lasteaedadel laste vastuvõtuks, 23. märtsist pakuvad lasteaia köögid õpilastele, kes vanemate
töö tõttu on päevasel ajal üksinda kodus, sooja lõunasöögi võimalust.
Millega tegelevad suletud asutuste töötajad? Esimesed kaks nädalat
on tegeletud ruumide suurpuhastusega, dokumentatsiooni ja inventari
korrastamisega, projektide ja ürituste ettevalmistamisega. 1. aprillist jääb
enamik allasutuste töötajatest kaheks nädalaks korralisele või palgata
puhkusele. Loodame, et kriisiolukord kiirelt möödub ja me saame peagi
naasta normaalsesse elurütmi. Et see läheks võimalikult kiiresti ja valutult,
palume kõigil täita terviseameti soovitusi ja käituda vastutustundlikult.
Head tervist soovides
Tarvi Tasane

krooniliste haigustega ja mitmed elavad koos eakate vanematega. Laste
hoid töötab mõlemas majas graafiku
alusel. Juhtkonnast on iga päev keegi
majas. Telefonidel ja e-maili teel
oleme kättesaadavad.
VÄNDRA NOORTEKESKUSES
Alliki teeb suuremat koristustööd,
lisaks tegeleb projekti kirjutamisega.

PÄRNU-JAAGUPI
NOORTEKESKUS
Kertu teeb tegemata jäänud paberitööd, kirjutab kokkuvõtvaid aruandeid ja samuti teeb suurpuhastust.
Pärnu-Jaagupi noorte kokandusring
toimub e-vormis.
Samuti töötame noortekate vahel
välja e-noorsootöö teemalist challengit noortele, et neil liialt igav kodus
ei hakkaks.
PÄRNU-JAAGUPI
SPORDIKESKUS
Anne-Mai - töö on organiseeritud nii,
et töötajad omavahel otseselt kokku
ei puutu. Peame hoidma ennast ja
oma lähedasi.
Juhataja – tavapärane töö kaugtööna,
vajadusel spordikeskuses (arhiivi ja
dokumentatsiooni korrastamine;
info jagamine töötajatele, treeneritele, klientidele, koostööpartneritele;
spordiürituste ettevalmistamine; ürituste juhendite ja projektide kokkupanek ning planeerimine jne).
Administraator teeb tööd nii kaugtöö
vormis kui hoones (spordiinventari

inventuuri tegemine ja korrastamine;
kappide ja sahtlite koristamine ja
desinfitseerimine; abi spordiürituste
ja juhendite ettevalmistamisel jne).
Neidude ja naiste treeningrühmade
treener- valmistab ette kavasid ja
paneb näidisvideod üles FB-s juba
olemasolevatesse gruppidesse. Annab
nõu personaalse treeningu läbiviimiseks ja otsib lisamaterjale.
Kultuuri- ja spordiobjektide hooldaja
toimetab vastavalt oma ametijuhendile. Tegutseb enamasti Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja Spordipargis. Hoiab
silma peal ka noorte kogunemistel
pargis.
Koristajad (2) – käivad maja desinfitseerimas ja teostavad süvapuhastust
olmeruumides. Tööl käivad erinevatel
kellaaegadel.
Hoones on olemas kõik tööks vajaminevad desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid.
TOOTSI KULTUURI- JA
SPORDIKESKUS
Võimla ja jõusaal
On suletud. Ainus töötaja on kodus.
Maja küte on keeratud miinimumi
peale. AS Vändra Tare töömehed
hakkavad keskküttetorustiku ümberehituse ja soojasõlme rekonstrueerimistöödega lõpule jõudma.
Saun ja ujula
On suletud. 2 töötajat on kodus.
Tegevusi seal hetkel ei toimu. Basseinivee soojendamist ei toimu,
küte on keeratud miinimumi peale.
Veeproovi sellel kuul laborisse ei vii.
Reedel vahetab OÜ Raivo Remont
välja ujula soojalugeja juures asuva
lekkiva keskküttetoru.
VÕIDULA RAHVAMAJA
Lea – Võidulas kulgeb elu vaikselt ja
rahulikult, aga samas töiselt ka kriisi
ajal. Mõisapark vajab hooldamist,
ahjud kütmist, küttepuud ladumist,
pesuruum vajab värskendamist, saali
parkett poleerimist, mõisa aknad
pesemist jne. Toimub kogu maja
suurpuhastus.
Valla allastuste saadetud
tegevuste raportid kogus kokku
Tarvi Tasane
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47. Vändra maraton
toimub 10. oktoobril

• 26. veebruaril eemaldasid päästjad tormituulte tõttu
teele kukkunud puid Põhja-Pärnumaa vallas Kurgja,
Rae, Sohlu ja Rätsepa külades ning Vändra alevis.
• 20. märtsil kell 12.22 said päästjad väljakutse Põhja-Pärnumaa valda Vändra alevisse, kus elanik oli
teadlikult põletanud kulu. Kulu põles 25 x 50 meetri
suurusel alal. Päästjad likvideerisid kulupõlengu ning
tegid selgitustööd, et kulu põletamine on aastaringselt
keelatud.

Maikuu esimesele laupäevale kavandatud Vändra 47. maratoni toimumise aeg lükkub
edasi oktoobrisse. Loodame, et oleme selleks ajaks kõik terved ja naasnud tagasi
tavapärasesse elurütmi.
Veebiportaal Marathon 100 valis paljude Eestimaal toimunud keskmiste jooksuvõistluste kategoorias Vändra Maratoni eelmise aasta parimaks võistluseks. Vändra
maratonide taastaja ja peakorraldaja Joel Tints sõnas, et on Mispo terviseklubi ja
kogu korraldustiimi hea töö üle uhke, sest iga tunnustus on ühtlasi ka innustuseks
ja tõestuseks, et oled õigel teel. Häid sõnu ja tänu lausus Tints Marathon 100 portaali
haldaja Janek Oblikase aadressil. Oblikas on kajastanud kõiki Mispo korraldatud
Vändra jooksuüritusi ja vahendanud jooksjate tagasisidet.

Tee lõket ja grilli ohutult
Tavaliselt on päästjate jaoks aprilli- ja maikuu see aeg,
kui sagenevad põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Sel aastal on
aga olukord tänu riiklikule eriolukorrale ning kaunile
kevadele veidi erinev. Inimesed on kodus, tegutsevad aedades ning käivad metsades grillimas. Seetõttu
algasid ka kulupõlengud juba pea kuu aega varem.

Õie Kuusk

Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe
esimeste päikesekiirtega. Igal kevadel kipuvad inimesed põletama oma aedadesse ja põllulapikeste peale
tekkinud kulu, see aga toob kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki. Kulu
põletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi
ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule
metsa või hoonetele hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Pole
harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud
suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.
Tihti algavad kulupõlengud käest ära läinud lõkkest
või grillimisest.
Siinkohal mõned näpunäited, millega peaks lõkke
tegemisel ja grillimisel arvestama
Lõkke tegemine
• Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha
ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit
• Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8
m kaugusel hoonetest.
• Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15
m kaugusel hoonetest ja 20 m metsast.
• Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus alla 5,4 m/s
(nõrk tuul).
• Ära jäta lõket järelevalveta ja hoia käepärast ämber
veega või tulekustuti.
• Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.
• Kulu põletamine on keelatud!
Grillimine
• Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
• Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
• Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5 m
kaugusel.
• Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2 m kaugusel.
• Küttegaasil töötava grillseadme koha valikul juhindu
kasutusjuhendist.
• Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. Kuum
grill on tuleohtlik.

Pildil seisavad vasakult: Vahur Trepp, Valdo Raavik, Tanel Vahter,
Aivar Kukk, ees Üllar Eier, Enno Kurvits ja Toomas Taul

Päästeameti veteranvõrkpallurid
jõustruktuuride teised
12. märtsil korraldas Vanglateenistus
jõustruktuuridele võrkpalli meistrivõistlused, mis napilt pääsesid koroonast tingitud sanktsioonidest. Hommikul Tallinna
vanglasse võistlustele sõites oli kõik justkui
tavaline, vanamoodi. Viirusest küll räägiti,
aga ei mingit paanikat, ei juttugi karantiinist ja wc-paberit oli küll ja rohkem. Kuna
spordisaal, mis iseenesest on täiesti tasemel, asub vangla territooriumil, siis kehtivad seal ka vangla reeglid. Meil oli juba
eelmisest aastast kogemus olemas ja kõik
protseduurid ei ajanudki enam higistama.
Kes vähegi reisinud, see on kindlasti piiridel ja lennujaamades kogenud erinevaid

ebamugavusi, aga seal tuleb need mitmega
korrutada. Samas on hea tõdeda, et pätid
on hästi valvatud. Kõikide elektroonikaseadmete ja muude isiklike asjadega tuleb
sinna sisenedes hüvasti jätta, samas on väikeseks kergenduseks see teadmine, et ehk
saame need õhtul ikka tagasi.
Võistkondi oli kogunenud üheksa ja
sportlik tase taaskord ääretult kõrge. Kahest
alagrupist said edasi kaks esimest, kes
omavahel selgitasid lõpuks esikolmiku. Et
lugejat üksikasjadega mitte koormata, siis
lühidalt öeldes oli kaitsevägi seekord päästjatest üle, sest nad olid väljas lausa kahe
koosseisuga. Kui jõudu on, siis tuleb seda

ka näidata. Ja nad näitasid! Üks võistkond
sai esikoha ja teine, alistades politseinikud,
haaras endale pronksised medalid. Päästjad
võitlesid vapralt ja seekord tasuks hõbemedalid. Tujul langeda ei lastud ja ühiselt
asuti vanglast „põgenema”. Kui nutiseadmed lõpuks taas levi leidsid, selgus tõsiasi,
et astusime justkui uude maailma. Keelud
ja piirangud olid üle päeva muutnud meie
elurütmi üsna tuntavalt ja kasvõi spordivõistlustest võib nüüd pikka aega ainult und
näha. Aga küllap tuleme ühiselt toime ja
seljatame kurja viiruse, et jälle ühiselt palliplatsil kohtuda! Jäägem terveks!
Toomas Taul

Olgem hoitud ja terved!
Vändra päästekomando

Henn Lahesaare mõtiskleb

M

õtisklema pani nii mind kui ka paljusid minu
sõpru üks väljend, mis on leidnud küllaltki laialdast kasutamist. Selleks on väljend RÄMPSTOIT. Me
kõik teame, et nii toidul kui ka toitainetel on omadus
teatud aja möödudes kaotada oma väärtus ja muutuda
tarvitamiskõlbmatuteks. Ka kasutatakse vastavaid väljendeid. Kuidagi aga ei saa leppida sellega, kui teatud
tarbimisel oleva aine või toote kohta kõlab väljend
RÄMPSTOIT. Kuidas nii? Me ju tarbime seda. Toidusse
on suhtud alati lugupidavalt. Ka meie peaksime seda
tava jälgima. Ma olen täiesti nõus sellega, et mõningate
toodete ja ainete tarbimist tuleks piirata, aga kasutada
käibel oleva toidu või aine kohta sõna RÄMPS.... On,
mille üle mõelda.

Coop avas kriisivaru e-poe www.kriisivaru.ee
Seoses eriolukorraga on hüppeliselt kasvanud soov kasutada toidukaupade ostmiseks e-poe lahendust. Coop avas
eraldi e-poe www.kriisivaru.ee, mis teenindab koostöös
Omnivaga kõiki Eesti piirkondi. Erinevalt kõigist teistest
e-poodidest on www.kriisivaru.ee lehel võimalik valida
kahe erineva eelkomplekteeritud paketi vahel, milles
sisalduvad kõik esmavajalikud toiduained ja esmatarbevahendid, mis ei rikne kiiresti.
Coopi e-kaubanduse juhi Mait Mäesalu sõnul erineb kriisivaru.ee lehekülg selle poolest, et tavapärase 15 000 toote
asemel on e-poes müügil eelkomplekteeritud paketid, tänu
millele on võimalik teenindada oluliselt rohkem kliente ning

kuna pakettides ei ole temperatuurinõudlikke kaupu, saab
neid tarnida koostöös Omnivaga ükskõik millisesse Eestimaa
otsa. „Leidsime kiire ja lihtsa lahenduse, kuidas pakkuda e-poe
lahendust kõigile Eesti inimestele ning tarnida vajalikud toiduja esmatarbekaubad kohale võimalikult kiirelt ehk kaup jõuab
kohale 1-3 päeva jooksul ning tarnime põhimõtteliselt kõikjale
üle Eesti,“ ütles Mäesalu. Kauba kohale toimetamiseks on võimalik valida kojuvedu Omniva kulleriga või lähiajal lisanduva
võimalusega kasutada pakiautomaati. Kojuveol pakub Omniva
kontaktivaba kauba üleandmist. Kriisivaru paketid on peredele,
olenevalt inimeste arvust, erinevas hinnaklassis. Teenustasu
kojutoomisel on piirkonnast sõltumata 5 €. Tutvu võimalusega
täpsemalt www.kriisivaru.ee
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6. mai alates kell 10
PÄRNU-JAAGUPI
RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

Fotod okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogudest.

MITMESUGUST

Müüa hobusesõnnikut, 30 € koorem.
Tel 508 6784
Värvimis- ja tapeetimistööd. Tel 58 682 171
Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel + 372 58517174

1949. a märtsis küüditatud inimesed
Krasnojarski krai Bogradi rajoonis 1950ndatel.

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku, raieõigust ja kasvavat metsa. Info 514 4185
Ado Pert adore@hot.ee

Krasnojarski krai Bogradi rajoon, Soni küla 1950ndatel.

Vabamu kutsub ühiselt looma
virtuaalnäitust ,,Ajalugu asjades”
Kolmapäeval, 25. märtsil, möödus 71 aastat märtsiküüditamisest. Sellega seoses
kutsub okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kõiki inimesi mõtlema
oma perekonnaloo peale ja jagama küüditamise või Siberiga seotud esemete
lugusid, et mäletada olnut ja luua koos virtuaalnäitus ,,Ajalugu asjades".
1949. aasta märtsis viis nõukogude võim Balti
riikides läbi neli päeva kestnud operatsiooni
„Priboi“, mille käigus saadeti sunniviisiliselt
asumisele üle 22 000 eestimaalase. Arreteerimine toimus ööpimeduses, pakkimiseks
anti aega 20 minutit kuni 2 tundi – kaasa võis
võtta asju kuni 100 kg pere kohta. Kohvritesse, tekkidesse ja voodilinadesse pakiti toiduaineid, mälestusesemeid, käsitöötarbeid,
riideid, raha.
Vabamu virtuaalnäitus ,,Ajalugu asjades” on kõikide kogumisaktsioonis osalejate ühisloome, mis annab huvilistele võimaluse tutvuda digitaalsel teel esemetega,
mida muuseumis ei leidu või ei saa minna

Tänu

Siiras lugupidamine ja tänu
Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu
Sihtasutuse hooldustöötajatele,
meditsiiniõdedele, arstile ja
juhtkonnale mõistva ja
hooliva suhtumise eest.

Tänulikud
Sulev Kattago lesk ja lapsed

kohapeale vaatama. Näituse loomine saab
alguse täna, 24. märtsil Vabamu kodulehel
(www.vabamu. ee/ajalugu-asjades) ning see
täieneb iga päevaga, mil muuseumile saadetakse uusi lugusid ja fotosid esemetest, mis
räägivad lugusid küüditamisest ja Siberisse
saadetud inimestest ning nende elusaatustest.
„Praeguses eriolukorras, kui veedame
varasemast palju rohkem aega oma kodus,
on hea hetk peatuda ja märgata, mis esemed
meid ümbritsevad. Igapäevaelu kiirustamises ei pruugi olla aega, et mõelda oma
vanaisale, kelle puhvet seisab meil elutoas,
või vanatädile, kelle tikitud linik on voldituna kummutis ahtlis,” rääkis Vabamu

Päev uinund nüüd päikesemajja
ja hämarus varjutab maad…

Lahkus meie armas abikaasa,
isa, vanaisa ja vanavanaisa

SULEV KATTAGO
30.04.1936 – 21.03. 2020
Ärasaatmine pereringis
Uduvere kalmistule.
Leinavad lesk, tütar Ruth
ja poeg Raimond peredega.

tegevdirektor Keiu Telve. „Kui vaadata praegust olukorda ja kui kuulata lugusid Siberis
hakkama saamisest, üksteise toetamisest, on
just need lihtsad mõtted mälestustest, vanaema, vanaisa juttudest meile olulised ning
võivad pakkuda keerulisel päeval lootust ja
eeskuju,” lisas Telve.
Loo jagamiseks kutsub Vabamu üles vaatama oma kodus pisut ringi – mida leidub
riiulitel? Kas on inimestel kodudes mõni kiri,
ehe, mööbliese, foto või muu meene, millega
meenub lugu. Lugu, mis on seotud küüditamisega või mõne pereliikmega, kelle eluteed
küüditamine või Siberis hakkama saamine
ühel või teisel moel puudutas.
Selleks, et osaleda virtuaalnäitusel,
palub muuseum teha looga esemest pilt
ning laadida see hiljemalt 20. aprillil koos
tekstilõiguga üles virtuaalnäituse veebilehel:
www. vabamu.ee/ajalugu-asjades. Saadetud
ese jõuab virtuaalnäitusele 24 tunni jooksul.

Töökas ja sõbralik oli su hing,
liig vara puhkama kutsuti sind...

Avaldame kaastunnet
Jaanika perele

ULVI PETERSONI
kaotuse puhul

Marek, Martti,
Merlin peredega ja Meeli

Tänu

Südamest tulev tänu Helle
Juhkentaalile, OÜ Vändrale
ja kõikidele, kes olid toeks ja
avaldasid austust meie kalli
abikaasa, ema ja vanaema
Ulvi Petersoni viimsele
teekonnale saatmisel.
Eldor Peterson
koos laste peredega

KINNISVARA
Müüa 3-toaline korter Suurejõel, Mustaru tee
1-1. Vajab remonti, aknad vahetatud, puuküttega. Hind 1100 €, info tel 5645 8511
Ostan garaaži Vändras Turu tn. Tel 516 4000
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad
Vändra vallas. tiit.soosaar@gmail.com
tel 56 482 492
Oü Vändra ostab ja rendib põllumaad.
Info tel 506 0938, 510 9008, vandra@agron.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

EELK Vändra Martini Kirikus
Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
Kirik on avatud pühapäeviti kell 13.00 - 18.00;
kolmapäeviti ja reedeti kell 12.00 - 15.00.
Koguduse kantselei avatud T, K, R 10.00–14.00
Kantselei tel 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

HEINO TILK

19.10.1931 – 23.03.2020

SULEV KATTAGO

30.04.1936 – 21.03.2020

VÄINO URBANIK

24.03.1942 – 01.03.2020

LEMBIT KÄSPER

14.12.1956 – 22.02.2020

ASTA VIKTOR

21.09.1926 – 17.03.2020

SILVI KALJUKIVI

22.03.1933 – 28.02.2020

LAILI TOHVER
Avaldame kaastunnet
Peetrile perega isa

Südamlik kaastunne
Elvole

HEINO TILGA

kalli ema

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leili, Heidi ja Kersti perega

Tantsurühm Hõissa

Südamlik kaastunne
Markusele

Südamlik kaastunne
Jaanikale kalli ema

vanaema

ULVI PETERSONI

kaotuse puhul.
Vändra Gümnaasiumi 3. klass,
klassijuhataja, lapsevanemad
ja abiõpetaja.

kaotuse puhul.

JK Vändra Vapruse
trennikaaslased

17.06.1937 – 15.03.2020

MILVI VIIRE

29.09.1937 – 16.03.2020

ILMI VIIRNA

26.01.1945 – 11.03.2020

ULVI PETERSON

17.07.1961 – 11.03.2020

ÜLLE OJALA

04.06.1964 – 07.03.2020

Fotod: o

Vabamu
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Albert Teppand
Hilda Toots
Saima Teaste
Ella Maripuu
Elmu Rukki
Loode Ulm
Johanna Tõrv
Arvo Tarlap
Maimu Laos
Aino Püvi
Rein Orgla
Jüri Jürisoo
Jaan Levant
Virve Ridalaan
Kaarel Jürisson
Valentina Tjuleneva
Ursula Siitan
Jaan Kalda
Lembit Teppand
Elle Kaljumägi
Meeli Helm
Asta Puussar
Jüri Jaanikivi
Ülle Rakko
Erika Jaano-Arro

25.04
4.04
10.04
3.04
16.04
25.04
25.04
3.04
6.04
13.04
14.04
23.04
30.04
2.04
10.04
12.04
18.04
21.04
1.04
12.04
12.04
17.04
23.04
24.04
29.04

SA Eesti Maaelumuuseumid võtab tööle
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Vändra Alevi Sotsiaalmaja
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HOOLDUSTÖÖTAJAT
KOKK- PERENAISE

Vändra piirkonda

(asukoht Kurgja)
Looduskaunis kohas asuv Kurgja rehetoa kohvik ootab oma
kollektiivi aktiivset, rõõmsameelset kokk- perenaist.
Kandideeri kui Sulle meeldib sööjatele pakkuda elamust nii toidu
maitse kui välimusega.
Kasuks tuleb loovus ja oskus oma tööd planeerida.
Kui see tööpakkumine Sind kõnetas, saada palun oma
CV hiljemalt 15. aprilliks 2020.a. e- posti aadressile:
info@maaelumuuseumid.ee
Info telefonidel: 445 8171, 5860 0025
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Projekteerimisest paigalduseni. Tööd üle Eesti.

PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

Lisainfo: 50 21 279 / 52 69 604 / www.puurkaevumeistrid.ee

Tööülesanded:
• Vändra piirkonna elanikele koduteenuse
osutamine (nõustamine, abistamine toiduainete
ja majapidamistarvetega varustamisel; eluaseme
korrastamisel; kliendi pesemisel ja korrastamisel;
arstiabi korraldamisel ja ühekordsetel asjaajamistel).
• Sotsiaaltransporditeenuse osutamine.
Nõuded kandidaadile:
• keskharidus
• töökas ja kohusetundlik, sõbralik, viisakas ja abivalmis suhtleja
• B kategooria juhiload
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada:
avaldus ja CV
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: täiskohaga, tähtajalise lepinguga

Kontaktisiku nimi: Lembi Uulimaa, tel 5119408
Kontaktisiku e-post: sotsiaalmaja@vandra.ee;
Kandidaatidel esitada nõutavad dokumendid hiljemalt
09.04.2020 kell 12.00
Vändra Alevi Sotsiaalmajja,
aadressil Vändra alev, Vana tn 94
või meiliaadressil: sotsiaalmaja@vandra.ee

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

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. aprillil. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. aprilliks 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.

