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Asutav Kogu 100 –

5. aprillil süüdati austusküünlad Vändras ja Pärnu-Jaagupis
Aprillis möödus 100 aastat Eesti
toimetuse liige Tallinnas 1919–20.
Vabariigi esimese rahvaesinduse kokPäevalehe Tallinna Teataja toimekutulemisest. Jüripäeval, 23. aprillil
tuse liige 1921; ajalehe Päevaleht
1919 kogunesid Tallinnas Estonia
toimetuse liige, parlamendiosakonna
majas Eesti Asutavasse Kogusse valitoimetaja 1921–29, seejärel vabakuttud rahvasaadikud, see päev on ühtseline ajakirjanik. Eesti Ajakirjanike
Liidu üks asutajaid, liige 1919–32,
lasi Eesti Riigikogu sünnipäev. Seda
sündmust tähistati üle riigi jüritule
ajutise juhatuse liige 1919, toetajalähetamisega ööl vastu 23. aprilli,
liige 1933–34.
kui Paide vallimäel süüdatud vaba1935. aastal mõisteti Kikson tinduseleek jõudis muistse märgutule
gimisi neljaks kuuks vangi liigkasukombel kõigisse toonastesse maavõtmise eest. Arreteeriti Nõukogude
konnalinnadesse ja mujalegi Eestis,
võimude poolt 27. septembril 1940,
kaasaarvatud Toompeale.
süüdistati ebaseaduslikus kaubitsemi5. aprillil tähistati Eestimaal
ses valuuta ja väärtasjadega. Siberis
elades oli kahe kohaliku vene lehe toiüleriigiliselt 100 aasta möödumist
Asutava Kogu valimistest. Asutava
metuse liige Troitskis, seejärel ajalehe
Kogu valimised toimusid 5.–7. aprilГолос-трудового-народа (Kamen,
lil 1919. aastal kõikjal Eestis üldise
Altai kubermang) toimetaja.
Pärnu-Jaagupis süütas küünla abivallavanem Tarvi Tasane Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilastega. Foto Anne Marie Tasane
ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning
Ta oli abielus, perelegendi kohasalajasel valimisel proportsionaalsuse
selt olevat 1944. aastal põgenenud
põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost
Rootsi ja edasisest saatusest andmed puuduvad.
vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli
Anton Martinson sündis 18. juulil 1882.
esimene Eesti rahva poolt valitud 120-liikmeline
aastal Vana-Vändra mõisas Mats Martinsoni ja
rahvaesindus.
tema naise Rõõda lapsena. Asutavasse Kogusse
Asutava Kogu kaks peamist ülesannet oli
valimise ajal elas ta Uulu vallas. Martinson suri
töötada välja Eesti põhiseadus ja maaseadus.
15. juunil 1919. aastal, seega jäi tema poliitiku
Enamik istungitest toimus Toompea lossi Valkarjäär väga lühikeseks.
ges saalis.
Asutava Kogu liikmed ei jäänud puutumata
hilisemate pöördeliste aegade sündmustest.
Asutava Kogu tehtu vääriks kõrget tunnusNeist 26 surid aastatel 1920–1939, ülejäänutest
tust ka tänapäevaste standardite kohaselt: ilma
suuremate erakondadevaheliste lahkhelideta
vähemalt 26 emigreerusid Eestist teise maailmasuudeti lahendada Eesti riigi jaoks üliolulised
sõja aastatel. Eestisse jäänud endistest Asutava
küsimused.
Kogu liikmetest tabasid Nõukogude okupatsiooAsutavasse kogusse valiti Põhja-Pärnumaa
nivõimude repressioonid teadaolevalt vähemalt
vallas sündinud Anton Martinson, kelle sünni- Vändras süütas küünla vallavanem Jane Mets koos Vändra Gümnaasiumi õpilastega.
32 inimest. Aga nende kõigi nimed jäävad Eesti
koht on Vana-Vändra mõisas, ja Vee külast pärit Foto Jane Mets
ajaloos alatiseks väärikale kohale.
Hugo Bernhard Kikson.
Põhja-Pärnumaa vallast pärit Asutava Kogu
Hugo Bernhard Kikson sündis 6. juulil 1898. arstiteadust (1918), Tartu Ülikoolis õigustea- nimekirjas. Alates 1916–17 tegi ajalehtedele liikmeid Anton Martinsoni ja Hugo Bernhard
aastal vallakirjutaja Madis Kiksoni pojana, oli dust (1920–24). Ülikoole ta paraku ei lõpe- kaastööd (peamiselt saatis sõnumeid). Päe- Kiksonit mälestati ja süüdati austusküünlad
Eesti ajakirjanik. Õppis Pärnu Aleksandri güm- tanud. Eestisse tagasi tuli ta 1918. aastal. Oli valehe kohaliku väljaande Sotsiaaldemokraat Vändras ja Pärnu-Jaagupis.
naasiumis, Orenburgi kubermangus Troitski Eesti Asutava Kogu noorim liige (1919–20) Pärnu väljaande üks asutajaid ja vastutav toiTarvi Tasane,
gümnaasiumis (1917–18), Tomski ülikoolis Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei metaja (3.–6.1919, ilmus 62 numbrit) ning
abivallavanem

Väikesed värvukesed laulsid
kevade publikusse
Jürikuu eelviimasel pühapäeval, ülestõusmispüha keskpäeval, kogunes Vändra kultuurimajja saalitäis publikut kaasa elama igakevadisele laste laulukontserdile ,,Vändra värvuke“. Alevi lasteaia väikesed
laulusolistid olid varakult hoolsalt proove teinud, et kohaneda
mikrofoni, suure lava ning Tiiu Vaino ja Harli Maanuse saatemuusikaga. Teatrisaali laval julgustasid väikesi soliste Buratino,
keda kehastas gümnaasiumi 6. klassi õpilane Theodor Veitmaa ja
Malvina – kooli huvijuht Eike Meresmaa. Kontserdi lõpus avas
Buratino aardelaeka, milles oli nii palju kommipakke, et jagus nii
esinejatele kui korraldajatele. Vändra Lasteaia Rukkilille maja
lauluõpetaja Ene Pärnseina ja Mürakaru maja lauluõpetaja Tiiu
Vaino sõnul algab repertuaari otsimine ja laste ettevalmistamine
juba aasta alguses. Samade laululastega käiakse aastaringselt esinemas paljudel üritustel. Lauluõpetajad on toonud lapsi muusikasse
esimestest lasteaiarühmadest alates ja kasvanud koos koolipingini.
Imearmas igakevadine kontsert on paljudele väikestele solistidele
esimene lavakogemus, mis võib olla pikema tee algus muusikasse
või kunagi aastate pärast lihtsalt uhke mälestus lapsepõlvest.
Õie Kuusk

1.rida: Ketrin Anderson, Karolin Jürvetson, Ellerin Rõõmusaar, Malviina (Eike Meresmaa), Buratino (Theodor Veitmaa), Janelle
Kuldkepp, Lotta Maria Tui, Triinu Tilk, Jasper Jürimäe, Lukas Nikolajev.
2 rida: Mia-Maria Pärn, Herko Talvi, Elise Liina Pernik, Kirke Vellemäe, Lisandra Põder, Rebeka Raik, Sandra Lääts, Kristelle Lääts ,
Ketlin Esula, Gregor Randmäe, Riti Kiveste, Emma Pärnik. Taga seisavad Harli Maanus, Tiiu Vaino ja Ene Pärnsein.
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Alates 1. maist muutuvad valla
raamatukogude lahtiolekuajad

Valimised toimuvad
26. mail 2019, mil 350 miljonil ELi
kodanikul on üheksandat korda
võimalus valida 705 Euroopa
Parlamendi liiget.

Alates 1. märtsist ühendati Põhja-Pärnumaa 10 raamatukogu üheks
Põhja-Pärnumaa raamatukoguks.

Eelvalimised toimuvad
20.-22. mail 2019,
valimispäev on 26. mail 2019.

Seoses raamatukogude reorganiseerimisega vaadati üle raamatukoguhoidjate töökoormused ja -ülesanded, külastuste arv ning
vastavalt sellele muutuvad alates 1. maist ka raamatukogude lahtiolekuajad järgnevalt:
Pärnu-Jaagupi haruraamatukogu – avatud esmaspäevast reedeni
kell 10.00-18.00, pühapäeval kell 11.00-16.00, raamatukogu on
suletud laupäeval. Alates 1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu suletud laupäeviti ja pühapäeviti;
Vahenurme haruraamatukogu – avatud teisipäeval ja reedel kell
10.00-12.00, kell 12.30-17.00, kolmapäeval kell 11.00-12.00 ja 12.3018.00, raamatukogu on suletud esmaspäeval, neljapäeval, laupäeval
ja pühapäeval;
Libatse haruraamatukogu – avatud esmaspäeval kell 10.00-12.00
ja 12.30-17.00 ning neljapäeval kell 12.00-19.00, raamatukogu on
suletud teisipäeval, kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval;
Tootsi haruraamatukogu – avatud esmaspäevast neljapäevani kell
9.30-12.00 ja 12.30-17.00, raamatukogu on suletud reedel, laupäeval
ja pühapäeval;
Pärnjõe haruraamatukogu – avatud esmaspäeval ja neljapäeval
kell 9.00-12.00 ja 12.30-17.30 ning teisipäeval ja kolmapäeval kell
9.00-12.00 ja 12.30-16.30, raamatukogu on suletud reedel, laupäeval
ja pühapäeval;
Vihtra haruraamatukogu – avatud teisipäevast reedeni kell 10.3012.00 ja 12.30-18.00, raamatukogu on suletud esmaspäeval, laupäeval ja pühapäeval;
Kaisma haruraamatukogu – avatud esmaspäevast neljapäevani
kell 9.30-12.30 ja 13.00-17.00, raamatukogu on suletud reedel,
laupäeval ja pühapäeval;
Suurejõe haruraamatukogu – avatud teisipäeviti kell 11.00-12.00
ja 12.30-18.00, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12.00-17.00, raamatukogu on suletud esmaspäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval;
Võidula haruraamatukogu – avatud teisipäeval kell 15.00-18.00 ja
neljapäeval kell 10.00-14.00, raamatukogu on suletud esmaspäeval,
kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval;
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu (asukohaga Vändra alevis) – avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00 ja laupäeval kell 10.0015.00, raamatukogu on suletud pühapäeval. Alates 1. juunist kuni
31. augustini on raamatukogu suletud laupäeviti ja pühapäeviti.
Alates 1. maist on Põhja-Pärnumaa Raamatukogu koos haruraamatukogudega suletud sisetöödeks ja koolitusteks iga kuu viimasel reedel.
Monika Jõemaa
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor

Kokkuvõte volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus 17. aprillil 2019. a
Suurejõe Rahvamajas. Enne volikogu istungit oli volinikel võimalus tutvuda direktor Eha Kuldkepi juhatamisel Juurikaru Põhikooli
hoonega ja kooli tegemistega ning peale volikogu istungit tutvustas
Heldi Raude Suurejõe Rahvamaja ning sealseid tegemisi.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Muudeti vallavalitsuse struktuuri, jättes
alates 1. juulist 2019 välja ühe bussijuhi töökoha ja ühe sotsiaaltööspetsialisti ametinimetus muuta alates 1. maist sotsiaaltöö
assistendiks.
• Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides
elektri maakaabelliini ning liitumiskilbi majandamiseks Põhja-Pärnumaa vallas Mustaru külas asuvale Alt-Eedu kinnistule.
• Anti nõusolek riigihangete läbiviimiseks ja lubati vajadusel
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel 2019. aastal läbi viia hanked
hankelepingu perioodiga kuni 5 aastat majandusvaldkonna korraldada olevatele ehitustöödele või teenuste ja asjade ostule.
• Määrati vee-ettevõtjaks aktsiaselts MAKO valla haldusterritooriumil asuvatel Vändra, Vihtra, Vahenurme, Tootsi, Suurejõe,
Pärnu-Jaagupi, Pärnjõe, Libatse, Kergu reoveekogumisaladel ja
lisaks Kadjaste, Kaansoo, Vaki, Võidula, Sikana külades vee- ja
kanalisatsiooni teenuse osutamiseks 15 aastaks.
• Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine. Nimetati
2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks Põhja-Pärnumaa valla jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja
asendusliikmed.
• Võeti teadmiseks Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve
täitmise seireanalüüs ja -aruanne.
• Tehti muudatus keskkonnakomisjoni koosseisus.
• Kinnitati raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata valla
kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee
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26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised
Põhja-Pärnumaa vallas korraldavad
valimisi 9 jaoskonnakomisjoni.
Valimisjaoskondade numeratsioon
ja hääletamisruumide asukohad on
järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi alev
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0290);
2) valimisjaoskond nr 2 –
Libatse Lasteaed-algkool, Libatse küla
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0291);
3) valimisjaoskond nr 3 –
Vaheka seltsimaja, Vahenurme küla
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0292);

4) valimisjaoskond nr 4 Tööstuse tn 5, Tootsi alev
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0293);
5) valimisjaoskond nr 5 Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0294);
6) valimisjaoskond nr 6 Pärnjõe koolimaja, Pärnjõe küla
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0295);
7) valimisjaoskond nr 7 Vändra mnt 14, Suurejõe küla
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0296);

8) valimisjaoskond nr 8 Jõesuu tee 2, Vihtra küla (jaoskonna
telefon valimiste ajal 5411 0297);
9) valimisjaoskond nr 9 Kultuurimaja, Kaisma küla
(jaoskonna telefon valimiste ajal
5411 0298).
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldavad
eelhääletamist valimisjaoskond
nr 1, nr 4 ja nr 5.
Valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud
Põhja-Pärnumaa valla täpsusega,
saavad hääletada ainult
valimisjaoskonnas nr 5.

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu“
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab heakorrakonkursi “Kaunis kodu”,
mille eesmärk on innustada omanikke
korrastama oma kinnistuid ja seeläbi
aitama kaasa meie valla meeldivaks
elukohaks muutmisele.
Kandidaate konkursile võib esitada
igaüks 15. maist kuni 1. juulini 2019,
teatades võimalikust kandidaadist Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele telefoni
teel (4430330), e-postiga aadressil
vald@ppanurmaa.ee või posti teel
(Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev,
Pärnu maakond, 87701).
Vallavalitsuse moodustatud komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 15. juulist 1. septembrini

2019 ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 15. septembriks 2019.
Konkursi parimad selgitatakse
välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest: elamud
tiheasustuses, maakodud, kortermajad
ning sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.
Eelneval viiel aastal esikoha võitnud
objektid ei saa kandideerida samas
kategoorias.
Objektide hindamisel lähtub
komisjon Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi ,,Kaunis Eesti kodu“ hindamise
alustest (vt www.iluskodu.ee).

Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute
kategoorias välja kolm paremat; kortermajade, ühiskondlike hoonete ja
ettevõtete kategoorias ainult parima.
Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele
kodukaunistamise konkursile "Kaunis
Eesti kodu". Konkursi võitjaid autasustatakse valla aastapäeval oktoobris. Parimaid autasustatakse tänukirja,
meene ja rahalise toetusega ning rühmade võitjaid seinaplaadiga.
Rohkem infot:
Rita Reppo, 4473 705, 53482928,
rita.reppo@pparnumaa.ee

Kaasava eelarve hääletus
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
23.01.2019. a määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve“ kohaselt määrati 2019. aastal kaasava eelarve
mahuks 10 000 eurot. Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega
nr 29 kuulutati välja avalik konkurss
Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta
kaasava eelarve kaudu rahastatavate
objektide väljaselgitamiseks ja määrati ettepanekute esitamise tähtajaks
20. märts 2019. a. Tähtaegselt esitati
10 ettepanekut.
Vallavalitsuse moodustatud ajutine
komisjon vaatas esitatud ettepanekud
üle ja tunnistas nõuetele vastavaks
viis ettepanekut ning mittevastavaks
viis ettepanekut. Vallavalitsus oma
16.04.2019 istungil kinnitas komisjoni
hindamistulemuse ja otsustas korraldada hindamise tulemusena sobivaks
tunnistatud ettepanekute hulgast
elluviidavate objektide väljaselgitamiseks elektroonilise hääletuse kohalike
omavalitsuste istungite infosüsteemis
(VOLIS) ajavahemikul 25. aprill kuni
12. mai 2019. a.
Kümnest esitatud ettepanekust
viis vastasid konkursi nõuetele, kuna

pakuvad avalikku hüve ja saavad olema
avalikult kasutatavad, teostatavad käesoleval eelarveaastal ning objektidest ei
teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kümnest
ettepanekust viis ei vastanud nendele
nõuetele, kuna nende avalik kasutus
ei olnud tagatud, sest olid kavandatud
eramaale või saavad olema piiratud
kasutusega. Ühe ettepaneku realiseerimisega oleks kaasnenud täiendav kulu
järgnevatele eelarvetele.
Nende hulka kuulus Indrek Saare
projekt spordiväljaku ja välijõusaali
rajamiseks Vändrasse, Merit Eieri idee
rajada mänguväljak Vändrasse, Alliki
Luuasepa projekt kahe välitenniselaua
muretsemiseks Vändra noortekeskusesse, Kertu Kaljuri projekt välilaudade
hankimiseks Pärnu-Jaagupi noortekeskusesse ja Niida Anita Morgeni projekt Vändra tervishoiukeskuse juurde
tervisepargi rajamiseks. Kõigi esitatud
ettepanekutega on võimalik tutvuda
valla veebilehel pparnumaa.ee.
Elluviidavate objektide väljaselgitamiseks toimub elektrooniline
hääletus infosüsteemis VOLIS alates 25. aprillist kell 8.00 kuni 12.

maini kell 20.00. Hääletusel saavad
osaleda kõik 16. aprilli 2019 seisuga
vähemat 16 aasta vanused valla elanikud. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletusel osalemiseks
on vajalik ID-kaardiga siseneda veebilehele volis.ee. Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel
enne hääletamise lõppu ei avalikustata.
Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule,
alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud
paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus
korraldusega. Elluviimisele kuulub üks
või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks
eelarveks eraldatud summa piiridesse.
Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või
sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu,
kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse
lepingu lõpptulemusena ettepanekust
saavutatav tulemus.
Täpne viide hääletuse asukohale
on avaldatud valla veebilehel. Ootame
aktiivset osavõttu!
Vallavalitsus
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Aiandusselts kutsub
huvireisidel osalema
Kas me tõesti oleme prügirahvas? „Maa Elu“
21. märtsi juhtkirjas Peeter Raidla just nii meie
rahvast nimetab, sest prügi on täis metsaalused,
kraavid maanteede veerel, bussipeatuste ümbrused, isegi pargid ja puiesteed.
Tuleb kahjuks tunnistada, et ka Vändra on
prügine.
Oma loo lõpetab Peeter Raidla üleskutsega.
„Mis oleks, kui igaüks meist juba täna ei viskaks
maha ühtegi burgerikarpi, ühtegi jäätisepaberit, ühtegi tühja pudelit, ühtegi koni. Ja toimiks
samamoodi homme, ülehomme, üleülehomme
ja edaspidigi.“
Mina lisaksin siia veel soovi, kui keegi näeb
prügi maha loopimist, siis hoolitseks ta selle eest,
et prahiloopija ise enda järelt koristaks.
Järgnevalt tutvustan Vändra Aiandusseltsi 2019.
aasta ettevõtmisi .

Kaunis näitus Valley
vaibakunstnike loomingust
Kogu jürikuu võis Vändra Raamatukogu
muuseumitoas imetleda Valley vaibakunstnike Ruth Vasseli ja Kaire Rohtla loomingut. Imelised vaibad koos neisse kootud
lugudega pälvisid ka ERRi uudistetoimetuse tähelepanu ja leidsid
kajastust ETV-s. Enamust
välja pandud vaipadest
on esitletud Hannoveri
vaibamessil, kus need
leidsid erilist tähelepanu
ja imetlust, kuid kodualevi rahvale on selline
väljapanek esmakordne
ja kunstnikud on lubanud,
et ei jää ka viimaseks.
Ruth Vassel, Valley OÜ vaibakunstnik: ,,Minu loomingulises
eluloos põimuvad omavahel nii kunst kui
kirjanduse liin – olen õppinud Kuressaare
Ametikoolis kunstilist kujundamist, Tartu
Ülikoolis kirjandust ja kultuuriteadust ning
läbinud Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia täiendkoolituse. Aastal 2007 asusin
tööle Valley vaibavabrikusse ja samal aastal ilmus minu teine raamat ,,Sukk ja saabas". Lood on mulle väga tähtsad, nõnda
soovin, et ka iga minu kujundatud vaip
jutustaks vaatajale midagi. Valleys olen
endale leidnud ideaalse koha kunstiliseks
eneseväljenduseks ja endalegi märkamatult
on vaibameistrite vahvas kollektiivis möödunud juba 10 aastat. Parimaks inspiratsiooniallikaks on aga üks hea lugu ja indu
lisab väljakutse keerukus. Olgu tegemist

tellimustöö või vabaloomingulise vaibaga
– kui sellesse kootud emotsioon puudutab
vaatajat, on kunstniku töö vilja kandnud.“
Kaire Rohtla, Valley OÜ vaibakunstnik: ,,Olen õppinud Tallinna Kergetööstustehnikumis nahk
esemete kujundamist ja
valmistamist. Valley
kollektiivi tulin 2012. a
aprillis ja asusin tööle
vaibakudujana. See
töö oli omaette põnev,
kuna sain end proovile
panna nii füüsiliselt kui
loominguliselt. Mulle
väga meeldis teha koostööd
Valley disainerite Heleri ja
Ruthiga. Kunstnike vaipade valmimist oli äärmiselt huvitav töö käigus jälgida.
Võimalik, et abiks oli ka minu suur huvi
joonistamise vastu. Kudujana sain võimaluse valmis kududa mitmed vaibad, mis on
käinud Saksamaal Hannoveri vaibamessil.
Arvan, et jäin oma väikese kunstilise andega
silma ja ühel hetkel pakuti mulle võimalust kätt proovida disaineriametis. Töö on
olnud minu jaoks väljakutseid pakkuv ja
põnev, sest saan ennast teostada kunsti
kaudu. Nüüd olen käe valgeks saanud ka
disainerina Hannoveri vaibamessil, kuna
tegime disainer Ruthiga koostöös 2017.
aasta Hannoveri messivaibad ''Kulgemise
killud''. Töökollekiiv on meil vahva ja olen
oma valikuga väga rahul.“
Õie Kuusk

Aiandusselts alustas seda aastat üldkoosolekuga
raamatukogu kaminasaalis 6. märtsil. Harri Poom
rääkis meile huvitavalt paprikakasvatusest ja oma
keeleõppereisist Mehhikosse. Edasi andsime
ülevaate aiandusseltsi 2018. aasta üritustest ja
seltsi praeguse hetke rahalisest seisust. Lõpuks
kavandasime 2019. aasta tegevust ja nautisime
vastlakukleid.
Järgnevaks ürituseks on juba traditsiooniks saanud
koristustalgud Lohu tänaval. Aiandusseltsi liikmeid
ja teisi heakorrastatud ümbrust hindavaid inimesi
ootame paariks tunniks talgutööle laupäeval, 4.
mail alates kella üheksast. Palume kaasa võtta
käepärased töövahendid ja hea tuju. Kehakinnituse eest hoolitseb aiandusselts. Huvilistel on võimalik Lohu 8 aiast endale kaasa saada püsilillede
istutusmaterjali.
Reedel, 31. mail külastame Aavo Mägi sirelitalu
Raplamaal. Sirelitalus tutvume väga tunnustatud sirelite aretaja Aavo Mägi juhendamisel Eesti
suurima sirelikollektsiooniga ja kaasa on võimalik
osta väga erilisi sirelisorte. Selles aias saab näha
maailma kaunimaks peetud sirelisorti „Krasavitsa
Moskvõ“ ja sireleid, mille õisikud on rekordiliselt
suured või õiekroonid on propellerjalt keerdunud.
Sellele reisile sõidame 20-kohalise bussiga.
Laupäevaks, 15. juuniks oleme koos pensionäride
ühendusega planeerinud sõidu Riiga. Külastame
Riia Botaanikaaeda ja tellime endale ka linnaekskursiooni. Vaatame veel ringi Riia turul ja anname
aega veidi naaberriigi pealinnas ringi jalutada. Sellel sõidul plaanime külastada ka mõnda aiandit,
et oleks võimalik tutvuda rododendronite kasvatamisega Lätis ja näha rodosid õitsemas. Selle
sõidu teeme suure bussiga.

Ruth Vassel ja Kaire Rohtla.

Vändra Alevi Pensionäride Ühenduse tegemistest
Taas on aeg kokku panna eelmise aasta
majandusaruanne ja seada samme uuel
tegevusaastal.
25. aprillil oli kokku kutsutud üldkoosolek aastaaruande kinnitamiseks, edasi jätkasime Elurõõmu klubiõhtuga.
Meie ühenduse eesmärk on ergutada
eakamaid huvitegevuse ja kehalise ning
vaimse võimekuse pikemale säilitamisele.
Selle nimel tegutsevad aktiivselt meie memmede tantsurühm, tervisevõimlejad, seltskonnaklubi Elurõõm, huvi pakuvad ühised
teatrikülastused ja ekskursioonid.
Sel aastal jõudis tantsurühm koos sõprustantsurühmadega pidada maha kahekümnenda sünnipäeva tähistamiseks väikese
tantsupäeva, tervisevõimlejad tegutsevad
aktiivselt Terje Õiglase kindlakäelisel juhendamisel, käidud on Ugala ja Endla teatris.
Elurõõmu peoõhtuid on oktoobrist maini sisustanud erinevad külalised:

lasteaialapsed, muusikakooli õpilased, isetegevuslased ja ka pofessionaalide esinemised.
Suveks on plaanis 27. juunil ekskursioon
Rakvere kanti, registreerimisnimekiri on
kaupluses Popi Kaubad Lea Tiismaa juures.
Augustikuu reis Narva piirkonda, milles
ühtlasi on ka kontserdi külastus, on kahjuks
juba täis, kuna piletite ettetellimine oli juba
eelmise aasta oktoobris.
Septembris oleme plaaninud külastada
mõnd sügislaata.
Oktoobri alguseks läheme eakate festivalile ja külastame ka Maarjamäe lossis
ajaloomuuseumi.
Aasta lõpetame ikka ühise jõulupeoga.
Ootame 60+ inimeste aktiivset osavõttu
meie tegemistest, oodatud on osalejad ka
väljaspoolt Vändrat.
Maimu Tui
juhatuse liige

Neljapäevaks, 18. juuliks on kavandatud Võrumaa
ekskursioon. Eelkõige on meil plaanis Võrumaal
külastada kolme kaunist koduaeda. Ühes Rõuge
valla aias võtavad meid vastu endised vändralased
Linda ja Mihkel Jürs. Lisaks aedadele naudime Suurelt Munamäelt avanevaid vaateid. Külastame veel
Hinni kanjonit ja Viitina ning Rogosi mõisaid. Reisibussi suuruse otsustame huviliste arvust lähtudes.
Selle aasta aiakohvikute päev on planeeritud
pühapäevaks, 4. augustiks. Ootame väga uusi
huvilisi aiakohvikuid korraldama ja palume aiandusseltsile endast teada anda, jättes oma kontaktandmed (nimed ja telefoninumbrid) Koduabi
poodi hiljemalt 10. juuliks, et saaksime valla ajalehe juuli lõpus ilmuvas numbris elanikkonda avatud aedadest teavitada. Kindlasti kutsume kohvikupidajad ka kokku, kuid sellest teavitame hiljem.
Kolmapäeval, 11. septembril sõidame Laulasmaale, kus tellime giidiga ekskursiooni Arvo Pärdi
Keskuses. Külastame veel kauneid mereäärseid
paiku ja üht koduaeda Suurupis. Selle sõidu teeme
20-kohalise bussiga.
Kõikide aiandusseltsi ürituste kohta saab infot
Koduabi poest ja samas toimub ka üritustele
registreerimine. Uudne on see, et 1. maist avame
registreerimise kõigile selle hooaja üritustele.
Täpsema info väljasõidu aja ja osalustasu kohta
paneme välja vähemalt kaks nädalat enne ürituse
toimumist.
Seltsi liikmetele veel teadmiseks, et seltsi liikmemaksu on samuti võimalik maksta Koduabi poes.

Klubi Elurõõm peoõhtute lahutamatuks
kaaslaseks on oma laulude, muusika ja
muheda huumoriga Joe Lumi.

Ootame aiandushuviliste aktiivset osalemist meie
üritustel.
Aiandusseltsi juhatuse nimel Reet Eesmäe
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Muusikakooli tegemistest

Laura-Liisa Vooremäe, Alo Uulimaa, Lizette Vilbas
ja Elise Helene Maranik.
Keegi luuletaja on öelnud märtsikuu kohta sellised read ,,Marsisammul
tuleb kevad, võidunoodid helisevad.”
Ma ei tea, kuidas on selle kevade tulekuga, aga noodid helisevad
M. Lüdigi nimelises Vändra Muusikakoolis küll ja võidunootegi on
olnud.
Viljandis toimunud trompetite piirkondlikul konkursil osales meie
õpilastest Art-Gregor Vendelin ja saavutas seal oma vanuserühmas III
koha ning pääses edasi vabariiklikule konkursile. Eesti noorte metsasarvemängijate konkursilt Tartus tulid Marii-Eliise Lumijõe ning Berit
Loidap tagasi samuti oma vanuserühma III kohaga.
Õpetajate Kaja Saare, Luule Põderi ja Anastasia Varlõgina juhendamisel osalesid meie kooli viiuli-, akordioni, plokkflöödi- ja flöödiõpilased kvartettide festivalil Cimse-nimelises muusikakoolis Lätis.
Koju tuldi diplomitega, kus märge ,,2. kategooria võitja”.
Raamatukogus sai terve kuu nautida meie muusikakooli kunstieriala õpetaja Marise ja õpilase Margareti näitust ,,Väikesed naised,
suured unistused”, mis kindlasti pani külastajatel teises mõttes hinges
,,noodid” helisema.
Kultuurimajas on hoo sisse saanud laulueriala õpetaja Helina-Victoria juhendamisel kevadise kontsertetenduse ,,Kelleks saada” proovid, kus lisaks õpilastele löövad kaasa ka Vändra Muusikakooli õpetajad. Juba 15. mail saate seda oma silmaga vaatama ning kõrvaga
kuulama tulla.
Otse loomulikult olete oodatud Vändra Muusikakooli lahtiste uste
päevadele 7. mail alates kell 14.00 muusikakooli- ja kunstimajas ning
9. mail alates 14.00 muusikakooli majas.
Ees ootavad lähiajal veel kunstieriala õpilaste Toomase ja Danieli
ühisnäitus, mis avatakse 2. mail kell 17.00 Vändra Raamatukogus,
ning viiuliõpilaste kontsert Vändra Raamatukogus 7. mail kell 16:30.
Koolil on ka uus kodulehekülg – vandramk.pparnumaa.ee, tule
ja tutvu meie tegemistega.
Toomas Toimeta
Vändra M. Lüdigi nim Muusikakooli direktor
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52 aasta pikkune traditsioon SÕPRUSFESTIVAL LÄTIS
Igal koolil on oma traditsioonid, mida
hoitakse ja järgitakse ajast aega, mõnikord neid küll veidi muutes või kaasajastades.
Kõikidest muutustest hoolimata,
olgu see riigikorra muutumine või
direktori vahetus, rääkimata raskest
olukorrast kogu Baltikumis, on säilinud traditsioon kolme Balti riigi - Läti,
Leedu ja Eesti koolide sõprusfestivali
näol, mis sai alguse 1967. aastal. Sel aastal toimus kohtumine juba 52. korda,
mis on auväärne aastate arv.
11. ja 12. aprillil toimus sõprusfestival Lätis Pilsrundāle keskkoolis, kus
osalesid veel peale meie kooli 6.-9.
klassi õpilaste Leedu Salociai kooli õpilased. Õpilastega olid kaasas õpetajad
Helen Mitt ja Anne Alus.
Kahe päeva jooksul toimusid erinevad tegevused. Tantsiti, lauldi, ka
meie õpilased õed Iiris (klaveril) ja
Merili Lõsjuk (vokaal) esinesid lauludega. Tervitused andis edasi meie kooli
direktor Katrin Uutsalu. Oli võimalus
külastada Rundale lossi, mis on imeline arhitektuuri poolest, ja Jelgavas
asuvat käsitöökommi vabrikut. Tegevustest ei puudunud ka disko. Järgmisel päeval toimusid töötoad, kus iga

riigi esindajatel tuli kaunistada küünal,
kasutades kõikide riikide lipuvärve, nii
saime arendada oma loomingulisust.
Kui sellega ühel pool, suundusime spordisaali, kus osalesime sportmängudes
ning mängisime rahvastepalli. Poisid
võtsid mõõtu korvpallis ning Mel-Fred
viskas väga efektse kolmepunktiviske.
Ütleme aitäh õpetajatele, kes
on suutnud alles hoida nii pikka

traditsiooni. Soovime tänada oma
õpetajaid, kes meiega kaasas olid, et
nad meiega ikka vastu pidasid, ning
loodame, et ka neil oli tore vahest
puhata oma rutiinsest ja tublist tööst,
mida nad õpilastega teevad, ning et ka
nemad nautisid meie väikest reisi.
Pärnu-Jaagupi PK 9. kl õpilane
Anabel Sikk

Häid tulemusi Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubist!
19. jaanuaril toimusid Haapsalus Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused, kuhu meie klubi saatis Pärnumaad esindama kaks mängijat – juba
Eesti paremikus kanda kinnitanud Liisi
Koidu ja noore talendi Karolin Figoli.
Sellel korral tehti suhteliselt puhas töö.
Naisüksikmängus võitis Liisi ja Karolin
oli kolmas. Naispaarismängus Liisile ja
Karolinile vastast polnud – kuld! Segapaaris võeti appi Pärnumaad esindanud
Antti Luigemaa ja Urmas King. Läks nii,
nagu lootsime, ja finaali jõudsid meie
segapaarid Antti-Liisi ja Urmas-Karolin
ning võit läks Anttile ja Liisile. Kokkuvõtvalt sai Liisi Koit kolmekordseks
Jõudi meistriks ja noorukesele Karolinile tasuks kuld-, hõbe- ja pronksmedal.
Teisel veebruaril aga esindati Põhja-Pärnumaa valda Pärnumaa talimängudel. Kokku osales 7 võistkonda - kaks
Põhja-Pärnumaalt. I võistkond koosseisus Andres Somer, Kuido Põder, Liisi
Koit, Karolin Figol ja Joel Veemaa saavutasid tubli teise koha ning viiendale
kohale tuli meie teine võistkond koosseisus Keit Reinsalu, Almar Rahuoja,
Viktoria Ellermaa, Aliisa Laan ja Alex
Rahuoja.
Laupäeval, 26. veebruaril esindasid Eesti juunioride meistrivõistlustel
meie klubi Ketrin Salumaa ja Viktoria
Ellermaa. Kahjuks ei suudetud seekord
oma parimat taset näidata ning Ketrinile
üheteistkümnnes koht ja Viktoriale kolmeteistkümnes koht. Naispaarismängus kaotasid Ketrin ja Viktoria esimeses ringis, samuti ei jõutud teise ringi
segapaarismängus, kus Ketrin mängis
Janno Järvega (TÜ ASK).
Meie jaoks kujunes edukaks märtsi
esimene nädalavahetus, kui vallad võtsid
mõõtu Eesti omavalitsuste talimängudel
Kadrinas, kus Põhja-Pärnumaa vald tegi
väga hea võistluse. Võistkond kooseisus

Andres Somer, Kuido Põder, Liisi Koit
ja Karolin Figol jõudis 27 võistkonna
seas finaali ning seal pidid tunnistama
Viru-Nigula paremust ja tasuks hõbemedal. Teel finaali alistati Põhja-Sakala
vald 5-1, Kambja vald 5-2 ning Viljandi
linn tulemusega 5-3. Lisaks mängisid
meie klubi mängijad Ketrin Salumaa
ja Viktoria Ellermaa koos Taavi Raidmetsa (Pärnu Vint 90) ja Allar Vellneriga (Pärnu Vint 90) Tori valla eest ning
saavutati tubli neljas koht.
Nüüd aga väga head uudised! Laupäeval, 16. märtsil toimus Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses Laste GP 5. etapp,
kuhu tuli võistlema 135 last. Viimane
Laste GP etapp toimus meil 10 aastat
tagasi. Seekord osales meie klubist 6
last. Kõige nooremad tüdrukud tegid
laupäeval oma esimese võistluse. Tüdrukute 9-aastaste vanuseklassis saavutas Lenna Liisa Leas tubli 9. koha,
Emma Sõõrd 11. koha ja Laura Jürjen 12. Tüdrukud 11a vanuseklassis
Aliisa Laanele 8. koht, sama vanuse
klassi poistest Joel Veemaale 24. koht.
Meie noored võistlesid väga südilt ning
selle üle on meil väga hea meel, kuid
tüdrukud 13 a vanuseklassis näitas
Karolin Figol väga head mängu ning
tõi meile ka ühe medali. Karolin alistas poolfinaalis tugeva Narva tüdruku,
kuid finaalis pidi teisele narvalannale
alla vanduma. Tasuks suurepärane teine
koht.
Selleks hooajaks on EcoBirch Pärnumaa seeriavõistlus lõppenud! 30.
märtsil peeti Paikuse spordikeskuses
selle hooaja viimane EcoBirch Pärnumaa seeriavõistluse etapp. Kohale oli
tulnud 89 osavõtjat. Etapil mängis meie
parima tulemuse välja Kuido Põder, kes
tuli 9. kohale. Rõõm on tõdeda, et ka
sel etapil jagus meile medaleid: oma
vanuseklassid võitsid nii Ketrin Salumaa

kui ka Liisi Koit ning kõige noorematest
tüdrukutest teine koht Aliisa Laanele.
Südilt võistlesid ka Keit Reinsalu, Taavi
Miku ja Joel Veemaa.
Kuna tegemist oli hooaja viimase
etapiga, siis jagati ka üldauhindu. Parima
naise tiitli võitis Liisi Koit, kes oli ühtlasi
parim ka kuni 40-aastaste naiste vanuseklassis. Lisaks Liisile võitsid oma
vanuseklassid ka Aliisa Laan, Karolin
Figol ja Ketrin Salumaa. Suurepärane
tulemus! Auhinnalise koha teenisid
välja ka Keit Reinsalu ja Joel Veemaa –
mõlemad saavutasid oma vanuseklassis
tubli kolmanda koha ning Kuido Põder
40+ vanuseklassis hõbemedali.
Pühapäeval, 6. aprillil selgitati
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses välja
Pärnumaa meistrivõistlustel parimatest parimad. Võib öelda, et võistlus
kujunes suuresti kahe klubi vaheliseks
heitluseks, kuid oli ka erandeid. Meie
klubile jagus medaleid palju. Ketrin
Salumaa tuli naistest Pärnumaa meistriks ning teine koht Karolin Figolile.
Samuti sai Ketrin kulla juunioride
arvestuses, Viktoria Ellermaale hõbemedal ning kullad said ka Aliisa Laan
ja Karolin oma vanuseklassis. Meestest tuli Pärnumaa meistriks Aaro Õismets (TTÜ Spordiklubi), pronks meie
klubi all mängivale Meelis Kärnerile.
Naispaarismängus tulid Pärnumaa
meistriteks Liisi Koit ja Karolin Figol,
hõbemedalid samuti meie klubile - Ketrinile ja Viktoriale. Meespaarismängus
võitlesid endale pronksi välja Meelis
Kärner ja Andres Somer. Segapaarismängus võitis tiitli Ketrin Salumaa koos
Krister Erik Etulaidiga (TTÜ Spordiklubi), hõbemedal Liisile koos Allar
Vellneriga (Pärnu Vint-90). Informatiivsemat ülevaadet saate Pärnu-Jaagupi
LTK Facebooki lehelt.
Liisi Koit
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Beebierror - mis olnud, mis tulemas?
„Beebierrori“ projektiga alustades
uurisime beebiga kodus olevatelt
emadelt, millest nad Vändras puudust
tunnevad. Nüüd oleme „Beebierrori“
projekti tegevused hoogsalt käima
lükanud ning täidame tühimikud erinevate emadele-beebidele suunatud
tegevusega.
28. veebruaril toimus esimene
„Beebierrori“ üritus, milleks oli
vestlusring beebi une teemal. Lisaks
Merit Lillelehele Eesti Unekooli
Ühingust olid kohal 12 ema, kes
kaasa mõtlesid, arvamust avaldasid
ja oma hinnalisi kogemusi jagasid.
27. märtsil toimus Vändra Kultuurimajas esmakordselt emadele ja
beebidele/väikelastele suunatud infomess „Kuhu minna ja mida teha beebiga Vändra piirkonnas?”. Jäime üritusega rahule, kuna messil oli umbes
50 külastajat. „Beebierrori” projekti
tiimi nimel tutvustasin lühidalt, millest projekt alguse sai ja missugused
tegevused plaanis on. Lisaks olid esindatud kohalikud asutused ja tegusad
inimesed, kes juba praegu emadele
ja beebidele teenuseid ning tooteid
pakuvad. Lühikokkuvõte messi esinejate poolt pakutavast: Vändra Tervisekeskus - võimalik minna beebi/
väikelapsega massaaži, ujuma, soolakambrisse, võimlema. Vajalik eelregistreerimine, täpsem info: https://
vandraarst.ee/vastuvott/. Maarjakase
Lapsehoid – koduselt väike, lapsest
lähtuv looduslähedane lapsehoid
ja Maarjakase Keraamika - võimalus
ise keraamikat teha või soetada. Ann
Antvärk OÜ – õmbleb lasteriideid,
meisterdab kaarte, märkmikke jms

käsitöötooteid peamiselt tellimustöödena. AIKI NOKITSEB kohalikust
ettevõttest Wentextil OÜ, kust leiab
abi näiteks mööblikatete vahetamisel. Aiki õmbleb lisaks pisipõnnidele
tugitoole, nimelisi kotte nt kunstitööde tarbeks, seljakotte, kaisukaid
jne. Vändra Raamatukogu julgustab
raamatukogu külastama ka väikeste
lastega. Vändra Lasteaia esindajad
rääkisid lühidalt sellest, millal nad
beebisid lasteaialasteks ootavad.
Täpsem info lasteaia kohta: http://
vandralasteaed.pparnumaa.ee. Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalosakonna

esindajad kutsusid üles koostööle
ning jagama omavalitsusega lisaks
muredele ka rõõme. Kohal olid ka
Noorte Tugila noorsootöötajad, kes
toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda, luua kontakte
haridusasutuste, organisatsioonide ja
tööandjatega. Lisaks suminamessile
toimus ka beebi/põnniringi näidistund. Beebiring toimub neljapäeviti
kell 9 Vändra Lasteaia Mürakaru
majas muusikasaalis ning põnniring
kolmapäeviti kell 17 samas kohas.
Kõik uued beebid ja põnnid on ka
oodatud!

Järgmise sündmusena toimus 4.
ja 5. aprillil Vändra raamatukogus
kaheosaline beebimassaaži õpituba,
kus Eneli lastejooga õpetas meile, kuidas ise kodus oma last masseerida.
Õpitubades osales 23 ema koos beebi
või kõhubeebiga.
8. aprillil toimus Vändra Raamatukogus laste toitumise teemaline
vestlusring, kus ämmaemand-imetamisnõustaja Merit Luik jagas teadmisi
lapse toitmise kohta teisel elupoolaastal. Lisaks tuli juttu ka imetamisest
võõrutamisest. Vestlusringis osales
13 ema või tulevast ema.

Lisaks on Vändras olemas nüüd
ka lastenurgaga söögikoht, millest
paljud pered puudust tundsid. Kogusime kohalikelt inimestelt kokku
kodus seisma jäänud mänguasjad,
sorteerisime ja sättisime need paika.
Mängunurga avasime pidulikult 4.
aprillil, minu tütar Mari-Ann lõikas
lahti lindi, sõime pirukat ja kooki,
jõime morssi ja muidugi mängisime.
Mänguasju kogunes üsna palju, veidi
täiendust sai ka Vändra Raamatukogu
mängunurgake ning osad mänguasjad
toimetasime Vändra lasteaeda. Aitäh
neile, kes mängunurga loomisele
kaasa aitasid!
Mis veel ees ootamas? 2. mail
toimub Vändra Kultuurimajas emme
ja beebi kinoseanss, 16. mail kiirete
ja lihtsate soengute ning 10. juunil
jumestuse õpituba beebide emadele
Melissa salongis, 22. mail kell 17.15
0-2a lapsi arendavate mängude ja
mänguasjade õpituba Vändra Lasteaia Rukkilille majas. Plaanis on kindlasti veel väikelaste esmaabikoolitus
ning sügisel tööturule naasmisega,
töö- ja pereelu ühildamisega ning
koolivalmidusega seotud teemad.
Meie tiim tänab toimunud üritustel osalejaid! Lisaks ootame jätkuvalt
lastevanemate aktiivsust ja rohket
osavõttu, kuna enamiku toimuvatest
sündmustest saame korraldada kas
täiesti tasuta või pisikese osalustasu
eest. Samuti ootame oma tegemistele
tagasisidet ja ettepanekuid. Jälgige
meie Facebooki lehekülge, et saada
täpne info toimuvate ürituste kohta!
Beebierrori tiimi nimel
Merit Eier

Talgud Kergu koolis

Näitemängupäev Vihtra Lasteaias
Teatrikuu 28. päeval kogunesid lasteaialapsed Vihtra Lasteaeda, et koos lustida ja teatrit
teha. Traditsioonilise näitemängupäeva avasid Vihtra Lasteaia mudilased looga siilikesest,
kes ei teadnud, kuidas lumi välja näeb, seda kevadel ärgates otsima asus, kuid ei leidnud.
Sügisel enne talveunne jäämist lubas siilike järgmisel aastal kindlasti jälle lund otsima
hakata. Näitemängu tegelased kostümeeris ja rekvisiidid valmistas õpetaja Ereene, teksti
ja lauluga aitas õpetaja Liivi.
Järgmisena tulid lavale tegelased muinasjutust „Naeris”, kuid naeri asemel kasvatas
taat hoopis hiiglasuure kaalika, mis üheskoos perega lõpuks maa seest kätte saadi. Pärnjõe
Kooli Naerulinnu mudilased lustisid koos õpetaja Elvi, Milvi ja Evega.
Kergu lasteaia mudilased unistasid aga juba suvest, päikesest ja vikerkaarest. Lavastust
vaadates tundsimegi end kui suves. Õpetaja Tiiu oli väga armsa näidendi lastele selgeks
õpetanud.
Suur, suur tänu kõigile juhendajatele, kelle abil need toredad etteasted lavaküpseks
saadi!
Peale vahvaid esinemisi said kõik koos õpetaja Kajaga ringmänge mängida ning oligi
aeg Kristina ja Stella serveeritud jäätist maitsta.
Tubli esinemise eest premeeriti kõiki „kuldmedaliga”. Sõpradega mänguhoos oli aeg
märkamatult lennanud ja oligi aeg lahkumiseks. Kohtumiseni järgmisel aastal Pärnjõel
ja ikka teatrikuul!
Käesoleval õppeaastal täitus Vihtra Lasteaial 65 aastat. Koos Vihtra Külakeskusega
tähistame 25. mail Vihtra Külapäeval ka lasteaia juubelit. Olete kõik oodatud sellest vahvast päevast osa saama!
Liivi Vähesoo
Vihtra Lasteaia õpetaja

Esmaspäeval, 8. mail korraldasime Kergu kooli
ümbruse riisumise talgud. Ilmataat meie tegemisi
ei soosinud, kuid sellegipoolest oli kohaletulnuid
palju. Kõigil oli kaasa võetud reha, hea tuju ja
töötahe, millest piisas täiesti. Lapsevanemad
Teet ja Madis korraldasid lehtede äravedu. Hea,
et meil oli käepärast võtta lasteaialapsi. Nemad
pidid hoolitsema selle eest, et tuul kärust lehti
minema ei viiks. Seega tuli lastel istuda järjekindlalt iga lehekoorma peal.
Kui kooli ümbrus riisutud, koguneti lõkke
ümber, mille valvamise eest hoolitses lapsevanem

Meelis. Lõkke peal grillisime vorsti ja vahukomme ning jõime teed ja sõime kringlit.
Talguõhtu lõppes luuaviskamise võistlusega.
Lastest lennutas luua kõige kaugemale Kardo.
Täiskasvanute arvestuses osutus võitjaks Madis.
Auhinnaks oli kogu koolipere igavene lugupidamine.
Hoolimata pilvisest õhtupoolikust sai plaanitust rohkem riisutud ja kooli ümbrus sai uue
ja puhta väljanägemise.
Suured tänud kõigile talgulistele.
Tänab kogu koolipere.
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Pärnu-Jaagupi täitub vabatahtlikega
Juuni teisel nädalavahetusel tõuseb Pärnu-Jaagupi alevis rahvaarv märgatavalt. Iseäranis uhke on seejuures,
et meie kodukohta kogunevad suure südamega ning
tegusad vabatahtlikud päästjad nii maalt kui merelt.
14.-16. juunil toimub Pärnu-Jaagupis vabatahtlike
päästjate foorum. Päästeameti poolt 2002. aastal ellu
kutsutud üleriigiline vabatahtlikke päästjaid koondav
sündmus. Tänavu tähistatakse ühtlasi ka üheskoos
Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi 90. ning organiseeritud
tuletõrje 100. aastapäeva. Igal aastal vahetab foorum
oma asukohta, et oleks osalejatel vaheldust ning kohalikul kogukonnal võimalik vabatahtlikega kohtuda.
Eelmisel aastal saadi kokku Lääne-Virumaal.
Foorumi kandev mõte keskendub sellel aastal
väga palju kogukonna turvalisusele. Fookuses on
vabatahtlike päästjate ja kohaliku omavalitsuse omavaheline koostöö elanike heaolu parandamisel. Sellel
ja nii mõnelgi teisel vabatahtlust puudutaval teemal
räägitakse foorumi seminaril.
Lisaks akadeemilisele sisule pakub foorum vaatamist ja toimetamist nii vabatahtlikele endile kui ka
kohalikele elanikele. Laupäev ongi n-ö kogukonna
päev, kuhu vabatahtlike päästjatega külg külje kõrvale ootame ka teid, hea kogukond! Kindlasti tasub
laupäeval, 15. juunil kell 15.00 olla kohal päästetehnika rongkäigul, mis algab Pärnu-Jaagupi põhikooli
eest ning kulgeb mööda Pärnu maanteed ja suundub
tagasi Uue tänava kaudu tuletõrjeseltsi hoovi. Külastajatele on avatud ka tuletõrjeseltsi garaažis koha
sisse võttev foorumi kino, kus saab vaadata filme tuletõrje ajaloo algusest alates ning ka tänapäevasemaid
klippe ja filme, kus peategelasteks ikka päästjad või
päästega seotud teemad. Soovitame uudistama tulla

PÄÄSTEAMET
Mitu nädalat on Eestis kestnud ilus ja kuiv ilm ning paraku on seetõttu sagenenud ka
päästjate väljasõitude arv maastikutulekahjudele. Sel aastal on Lääne regioonis olnud
kokku juba üle 70 maastikupõlengu ning vormistatud on 11 väärteootsust. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhi Indrek Laanepõllu sõnul on kõige suurem põhjus,
miks tulekahjude arv on suur, lõkkekoha halb ettevalmistamine. Pea igal tulekahjul,
mida päästjad kustutamas käivad, on lõke asunud keset vana kuluheinapõldu või kraavikaldal. „Praeguse kuiva maastiku juures ei saa põletada lehti ja oksi, mida on kogutud
suurde heinapõllul asuvasse hunnikusse. Sellistel puhkudel on pea sajaprotsendiliselt
tulemuseks ulatuslik kulupõleng. Head inimesed, jätke sellised lõkked süütamata,“
ütles Laanepõld. Samuti ei oska inimesed hinnata tule leviku jõudu – ei osata oodata,
et sädemed lendavad kaugele. Tihti puuduvad lõkke juures esmased kustutusvahendid
või jäetakse tuli hoopis järelevalveta, lootes, et midagi ei juhtu. Aga juhtub küll. Kui
kulutuli levima hakkab, ei ole enam aega veeämbri järele joosta. Soodsatel tingimustel
levib kulutuli nii kiiresti, et inimene ei jõua sellega sammu pidada.
Veel üks põhjus kulutule levimisele on enda võimete üle hindamine, seda eriti
vanemaealiste inimeste puhul. Unustatakse ära, et ei olda enam nii kiired liikuma ja
põlengu kustutamisega ei tulda toime. Kahjuks on selles kontekstis tänavusel kevadel
Eestis hukkunud üks inimene. Ohutusjärelevalve büroo juht paneb südamele lastele
ja lastelastele: „Kui teie vanaema või vanaisa elab maal ja kevadtöödel on tavaks teha
lõket, palun võtke telefon ja helistage neile. Tavapärase jutu juurde tuletage neile
meelde ka tuleohutust.“ Maastikupõleng levib kiiresti suureks, hukkuvad loomad ja
hävib loodus. Enne tule läitmist tuleb hinnata tuule kiirust ja suunda, kas lõkkeaseme
ümbruses on tule levik takistatud ja kas on olemas esmased kustutusvahendid.
• 27. märtsil teatati häirekeskusele sõiduki tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Kergu külas.
Päästjate jõudes põles sõiduk lahtise leegiga. Tulekahju kustutati kell 2.51. Auto süttimise
põhjus ei ole hetkel teada.
• 28. märtsil kell 17.02 teatati häirekeskusele kulupõlengust Viluvere külas. Lõkkest süttis
põlema umbes 2 hektarit kulu ning puuriit.
• 30. märtsil kell 20.53 said päästjad väljakutse Pärnu-Jaagupi alevisse, kus põles 250 m²
kulu. Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega kell 21.05.
• 4. aprillil kell 18.06 kulupõleng Sohu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 300
ruutmeetrile.

demonstratiivesinemist, kus käima tõmmatakse 100
mootorpumpa ning näha saab päästetehnika arengut
läbi ajaloo ja tuletõrjesportlaste etteasteid.
Ka lastele jagub meil tegemist. Sellel aastal leiate
tuletõrjeseltsi ja raamatukogu vahelt just lastele mõeldud ala, kus saab kasulike, aga ka huvitavate tegevuste
saatel oma aega veeta. Viime huvilised virtuaalreaalsusesse, lahendame huvitavaid ohutusalaseid ülesandeid,
teeme kindlasti ka veidi sporti. Julgemad kustutavad
„tulekahjusid“ ja „päästavad inimesi“.
Uudistamist jagub ka tehnikahuvilistele, kogu
foorumile kohale sõitev päästetehnika on uudistajatele vaatamiseks üles rivistatud seltsi Kooli tänaval
asuva maja taha. Plaan on asutada ka päästetäika, kuhu
ootame ostma-müüma kõiki, kellel garaaži või keldrisse on jäänud seisma mõni päästevahend – autojupp
ja muud säärast, mida endal enam vaja pole. Täika on
isetekkeline ning selle olemasolu sõltub sellest, kas
on pakkujaid.
Laupäeva lõpetab, ja ilmselt alustab ka ühtlasi
pühapäeva, suur ja meeleolukas jaanisimman kooli
staadionil, kuhu ootame kõiki suuremaid ja väiksemaid
tantsulõvisid. Muusikaga kostitavad meid lausa kaks
ansamblit – Härra Kuu Pärnust ja Onud Saaremaalt.
Viimased on lubanud muusikat mängida seni, kuni
platsil on tantsijaid.
Kõik foorumiga seotud alad on märgistatud
humoorikate viitadega ning nende autoriks on kunstnik Erki Evestus. Tema loodudud on ka foorumi selle
aastane üldine visuaal.
Tulge ja nautige suurt suve algust koos meiega,
vabatahtlike päästjatega!
Teie Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts

Mis oleks, kui hakkaks vabatahtlikuks päästjaks?
Kolm aastat tagasi vajas vabatahtlikuks päästjaks olemine veel tutvustamist. Tänaseks on see valdkond
laialdaselt kõlapinda saanud ning inimesed teavad
juba, kes on vabatahtlik päästja ning millega tegeleb.
Järjest enam näeb tänavapildis, sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja ennetusüritustel lisaks kutselistele
päästjatele ka vabatahtlikke päästjaid ning nende tegemisi. Eestis on kokku ligikaudu 2000 vabatahtlikku
päästjat, kelle abivalmidust, pühendumust ja hoolivust
enam tutvustama ja kirjeldama ei pea.
Eestis on 2000 inimest ennast ametlikult üles andnud kui vabatahtlikud päästjad. Mis oleks, kui tõstaks
selle arvu kahekordseks, miks mitte kolmekordseks?
2018. a aastal hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel
50 inimest, mida on väikese Eesti jaoks liiga palju. Ka
üks tulesurm on juba palju. Paraku oleme olukorras,
kus nulli loota oleks liiga optimistlik. Kuid vähendada
saame tulesurmasid igaühe kaasabil kindlasti.
Täna hoolib ja teadvustab enamik inimesi seda,
et kodu peab olema turvaline paik – tagatud peaksid
olema tule-, elektri, vee- ja üldine koduohutus. Kõige
olulisemad päästjad kodus ongi eeskätt just inimesed
ise, sest nemad saavad õnnetuste vältimiseks kõige
rohkem ära teha. Kui meil enda kodus on kõik korras,
siis on hea uurida ka üleaedse või naabri käest, kas
ka seal on koduohutusele piisavalt mõeldud. Kõige
parem on asjad koostöös korda teha ning ka korras
hoida.

Kui me kõik mõtleksime kogukonna tasemel,
mitte ainult kodu tasemel, siis ongi juba pool teed
käidud vabatahtlikuks päästjaks hakkamisel. Just
vabatahtliku päästjana tegutsedes on võimalik väga
palju kogukonna heaks ära teha ja see ei pea ilmtingimata olema tulekahju kustutamine. Vabatahtliku
pääste tegevuste hulk on aastatega mitmekesistunud,
laienedes tuletõrjumisest tule- ja veeohutuse, elanikkonnakaitse, hädaolukorraks valmisoleku, tuletõrjespordi ja noorteringide vedamiseni. Ka kutselise
päästekomando töös on võimalik vabatahtliku päästjana osaleda.
Kui sa ei taha vabatahtliku päästjana panustada
päästetöödel, panusta ennetusse. Kui ennetus ka
väga ei istu, pole hullu, arenda tervist ja spordielu.
Mõtle välja uusi IT-lahendusi turvalisuse tagamiseks
või keeda kasvõi teistele sooja suppi, aga tule vaata,
mida see valdkond endast kujutab. Osale vabatahtliku
päästja koolitustel, esita dokumendid ning saadki olla
üks osa ühest suurest päästeperest. Selles valdkonnas
ei kohta ainult enda kogukonna aktiivseid liikmeid,
vaid toredaid inimesi üle kogu Eesti.
Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-saamine
Lauri Lindoja
Lääne päästekeskus
Valmisoleku büroo peaspetsialist

• 16. aprillil kell 12.11 sai häirekeskus teate Allikõnnu külast, kus Alexela tanklas oli klient
lasknud lekkivast bensiinipaagist valguda maapinnale umbes 60 liitrit kütust. Päästjad katsid
bensiini absorbentainega.
• 17. aprillil kell 22.13 said päästjad väljakutse Pärnu-Jaagupi alevisse, kus majade vahel
oli süttinud põlema kulu. Kulupõleng avastati võrdlemisi kiiresti ning suurem levik suudeti
ära hoida. Kulupõleng oli umbes 10 ruutmeetrisel alal, mille päästjad kustutasid kell 22.21.
• 19. aprillil kell 21.28 Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi alevis põles 0,6 hektarit kulu.
•20. aprillil kell 21.45 teatati Häirekeskusele hoone tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis. Päästjate saabudes tuli sauna räästa alt suitsu ja oli hõõgumist paari meetri
ulatuses. Tulekahju sai alguse ilmselt naabri tehtud lõkkest, kust lendasid sädemed sauna
räästa vahele. Päästjad kustutasid saunapõlengu kell 21.58 ning likvideerisid ka naabri lõkke.
• 22. aprillil kell 19.49 teatati häirekeskusele kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Eametsa
külas. Kontrolli alt väljunud lõke süütas põlema ümbritseva kulu ning inimesed ei suutnud
põlengut oma jõududega kustutada. Kokku põles ca 1000 m² kulu, mille päästjad kustutasid
kell 20.20
• 25. aprillil kell 22.19 teatati häirekeskusele tulekahjust Tootsi alevikus. Teataja sõnul tuli
korrusmaja kolmanda korruse korteri aknast heledat suitsu ning töötas tulekahjualarm.
Päästjate saabudes põles korteris elutuba. Suitsusukelduslüli sisenes korterisse, tõi sealt
välja kannatanu ning andis kiirabile üle. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 23.11. Tulekahju
tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.

Vanatehnika näitusele on oodatud kõiksugu masinamehed igat sorti
suuruse ja tegumoega masinatega. Masinapäeva eri on Eesti esimene
KATA-de ja NATI-de ja muud sorti linttraktorite kokkusaamine, mille
käigus proovitakse järele otse pealtvaatajate silme all traktorite headus põllutöödel

Algus kell 10.00. Kauplema oodatakse ehtsa
talu- ja kodukaubaga, käsitöö, auto, traktori
ja kõiksugu muude liikuvate ja liikumata
masinate varuosadega ning muu asjakohase vanavaraga. Kauplemiskoha saab tellida 5 euro eest, mille sees on lisaks platsile
ka tummine supp kehakinnituseks.
Meelelahutust pakuvad teatritükiga „Lugu
naisest“ Aleviteater RÄNDTIRTSUD, lauluselts „Mõnusalt“ ja ansambel „1 teine 5“ .
Töötab puhvet
Kellel on asjakohaseid üllatusi pakkuda,
saab kõik tänuga vastu võetud
Kauplemisinfo ja eelnev kohtade registreerimine 10. maiks tel 513 3839 Jaan Eelmaa.
Tehnika alane info 521 3692 Tiit Talts
Orientiiriks: sõita Pärnu-Jaagupist 7 km
Vahenurme poole, siis poe juurest vasakule ja veel 3 km.
MTÜ Maamootor
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Triin Toom, 12. klass:
Kuuldes projektist Islandi ja Leeduga olin väga põnevil, kuna
Island on olnud terve mu elu koht, kuhu olen igatsenud reisida. Eriti huvitavaks tegid reisi Blue Lagoon, Kuldne Ring,
vulkaanikraater Kerid, Gullfossi juga, kuumaveeallikad Geysi
ning Stokkur ja Thingvelliri rahvuspark. Saime ka kogeda
immigrantide elu, kuna ööbisime ühe öö nende korteris.
Õpilased, kes meid Islandil vastu võtsid, olid immigrandid
Leedust, Lätist, Ukrainast ja Venemaalt.
Leedus saime tunda väga suurt külalislahkust ning
külastasime nende mereäärset linna Klaipedat. Päevad olid
hästi sisustatud ning põnevad, nägime delfiinishow`d ning
külastasime meremuuseumit. See projekt oli mulle viimane
neljast erinevast Nordplus Junior projektist, milles olen osalenud. Nende raames olen käinud paljudes erinevates riikides nagu näiteks: Island, Fääri saared, Norra, Taani ja kaks
korda Leedus. Olen väga tänulik nende reiside eest ning see
kogemustepagas, mis ma nendega saanud olen, on tulnud
suureks kasuks mu inglise keele oskusele.
Hanna Miina Kivisäk, 12. klass:
See Nordplus projekt oli Vändra Gümnaasiumis kahjuks
minu jaoks viimane peale kuute suurepärast reisi Fääri saartele,Taani, Norrasse, Islandile ja kaks korda Leetu. Sain neilt
reisidelt tohutu kogemustepagasi, sõbrad erinevatest riikidest ning parema inglise keele oskuse. Pean siiralt tänama
õpetajaid, kes mulle seda kõike võimaldasid. Islandilt jäid
kõige rohkem meelde imelised ja võimsad loodusvaated
ning ujumine helesinises vees (Blue Lagoonis). Leedu reisilt
läksin koju meenutades sõbralikke ja külalislahkeid inimesi,
meeleolukat kohtumist kohaliku korvpallitiimiga, meremuuseumi külastust ja delfiinishow vaatamist.

Nordplus Juniori
projekt
Vändra Gümnaasiumis
Vändra Gümnaasiumi 13 õpilasele ja 2 õpetajale toimus aprilli alguses 2-aastase Nordplus Junior rahvusvahelise projekti „The Changes
of Lives Caused by Immigration" raames viimane asjalik, südamlik
ja huvitav kohtumine Islandi partnerkooliga Leedus, Panevežise
progümnaasiumis, kes oli projekti meie koordinaatorkooliks.

Palusin õpilastel jagada oma muljeid sellest Nordplus Junior
projektist. Olles neid meie koolis teinud vähemalt viimased 10
aastat, on hea meel tõdeda, et need on andnud nii mõnelegi
toredale ja aktiivsele õpilasele võimaluse avastada erinevaid
kultuure ning maid.

Maribet Köster, 12. klass.
Sain projektist väga palju positiivseid emotsioone ning
meeldejäävaid mälestusi. Kindlasti jäi kõige rohkem meelde
Islandi imeline loodus nagu näiteks Blue Lagoon ja mäed
ning Leedu rahvalaulud ning -tantsud, mille käigus said paljud omavahel rohkem tuttavaks. Lisaks sellele üritasin ka
paar Leedu-keelset väljendit selgeks õppida, mis oli lõbus
ning huvitav.
Sirli Pilli, 8. Klass.
Terve projekt oli väga tore, huvitav oli näha, kuidas teistes
riikides inimesed elavad ja koolis käivad. Islandil ja Leedus
saime proovida ka erinevaid toite. Näiteks sain esimest korda
proovida vaalaliha ja lisaks veel erinevaid rahvuslikke toite.
Cätlyn Laas, 9. klass.
Projektis meeldis mulle kõige rohkem uute inimestega tutvumine. Kõik suhtlesid erinevalt, mõned jutustasid terve
päev, mõni vaid paar sõna päevas. Noored ei kartnud midagi,
pigem olid just alati valmis kõigest osa võtma
Emma Köster, 9. klass.
Projekti käigus tutvusin paljude erinevate maade õpilastega,
proovisin uusi toite ja kogesin palju uusi kogemusi. Eriti
meeldejääv oli Islandi loodus (geisrid, Blue Lagoon, Kuldne
Ring) ning Islandi ja Leedu pere külalislahkus. Projekt oli
väga hea koht, kus arendada oma inglise keelt ning muutuda
seda kõneldes julgemaks.
Ketlin Riks, 10. klass.
Minu jaoks oli Nordplus Junior projekt esimene, milles olen
osalenud. Varasemat kogemust ei olnud, kuid sain väga hea
ning tugeva baasi oma tulevikku jäävate projektide jaoks.
Ei teadnud, mida oodata, aga sain meeldiva üllatuse osaliseks, kuna seltskond oli lõbus ning vastuvõtlik. Samuti
sain teada palju uut nii Islandi kui ka Leedu keele, kultuuri
ja eluviiside kohta.

Katrina Põhhako, 12. klass.
Kogusin projektist palju uusi mälestusi ning kogemusi.
Näiteks nägin ma esimest korda geisreid, delfiinishow'd
ning ujusin Blue Lagoonis. Palju lõbu pakkus ka erinevate
rahvatantsude tantsimine ning laulude laulmine. Väga paljudele projektis osalejatele, kaasa arvatud minule, meeldis
islandlaste laul "The hardest karaoke song in the world" ehk
"Maailma raskeim karaoke laul".
Markus Mangusson, 11. klass.
Projektis osaledes avanes mulle kui fotograafia huvilisele
võimalus jäädvustada erinevate riikide eluolu ning maastikke. Islandil oli võimalus pildistada virmalisi, mägesid ning
jõgesid koos kärestikega. Leedus käies aga jäädvustada hetki
erinevatest linnadest, meremuuseumist ja delfiinidest. Oli
meeldiv tutvuda Leedu linnade ja külalislahkete peredega.
Nautisin osalemist arutelus Leedus mängivate võõrkorvpalluritega.
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Triinu Aru, 8. klass.
See oli minu teine Nordplus projekt. Islandil nägin esimest
korda virmalisi ja geisreid, käisin Blue Lagoonis, sain võimaluse sõita mägedes ja proovida sealseid toite. Leedust jäi
mulle meelde soe kodutoit ning hooliv perekond. Mõlema
maa inimesed olid sõbralikud ja lahked. See projekt andis
mulle palju uusi kogemusi ja mälestusi, mille eest olen väga
tänulik.

Viie päeva jooksul tutvustati esitlustena valminud uuringuid
rahvusvähemustest, migratsioonist ning selle põhjustest oma
kooli õpilaste, nende vanemate ning sugulasega seoses.

Lisandra Nurmesalu, 9. klass
Peamiseks suhtluskeeleks oli meil inglise keel. Nii Leedus,
Islandil kui ka Eestis sai keelt kindlasti arendada ning muutuda kõneldes julgemaks.
Õpilase said võimaluse
külastada Euroopa
suurimat Jaapani aeda ning
rahvusvahelist kristlikku
ülikooli LCC Klaipedas,
kus neile tehti põhjalik
ja inspireeriv ülevaade
ning tutvustus. Huviga
jälgiti delfiinide
show`d ning vaimustuti
meremuuseumist.

Minni Toom, 8. klass.
Projekti ajal nägin väga palju ilusat loodust ning sain tuttavaks uute inimestega. Kõige enam jäi mulle meelde Islandist
Blue Lagoon ning virmalised, mida nägin esimest korda.
Leedus oli tore vaadata delfiine ning veeta aega inimestega,
kes kõik olid väga sõbralikud ja avatud.
Tänan kõiki toredaid projektis osalenud õpilasi, nende toetavaid vanemaid ja õpetaja Ülle Ütti koostöö eest!
Irina Lõõbas,
Vändra Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
ja Nordplus Juniori projektijuht

Lauldi eri keeltes, töötubades valmistati
sõbrapaelu ja savist pilte.

Lõpupeol nauditi Leedu
rahvamuusikute esinemist ning
tantsiti, lauldi koos nendega,
vahepeal süües kolme maa
tüüpilisi snäkke.

Tutvuti Leedu ning Panevežise linna ajalooga, kohtuti kohaliku eduka rahvusvahelise korvpalli meeskonnaga, kus treeningu jälgimisele järgnes põnev vestlusring võõrmängijatega.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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53. Vändra Lahtisel Matil oli
rekordarv võistlejaid

Kergu võidukas ammutiim: Alvar Novikov, Marek
Matt, Rait Tagapere ja Teet Tagapere.

Kergu amburid võitsid medaleid
23. märtsil peeti Häädemeeste spordihoones 42. Eesti sisemeistrivõistlused
ammulaskmises. Alvar Novikov saavutas 523 punktiga esikoha ja ühtlasi ka juunioride meistritiitli. Marek Matt saavutas 457 punktiga juunioride hõbemedali ja
vanameister Teet Tagapere 556 punktiga meeste klassis hõbemedali.

Suure Karu Poegade
maadlustulemused
3. märtsil toimusid Tapal eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses
U20 vanuseklassile. Poisid saavutasid kahepeale 5 võitu ja 2 kaotust. Nii Miko
Mägisalu kui ka Norbert Aunapuu tulid pronksisele autasule.
9. märtsil tegid poisid tubli võistluse Tallinnas Kristjan Palusalu noorteturniiril. Poisid saavutasid kamba peale 10 matšivõitu. 2010-2011 vanuseklassis:
Steven Kaplur (-36 kg) 6. koht (10 osavõtjat); Lukas Perner (-41kg) 3. koht (9
osavõtjat) ja Ott Eier (-41kg) 8. koht. 2008-2009 vanuseklassis: Pert Nikolajev
(-32 kg) 12. koht (19 osavõtjat); Hendri Vesper (-37 kg) 3. koht (17! osavõtjat)
ja Heino Lohk (-37 kg) 13. koht.
13. märtsil toimusid kaitseväe EMV ning ajateenijate arvestuses saavutas
Norbert Aunapuu 1. koha.
Helary Mägisalu võistles 16. märtsil Taanis ning saavutas 5. koha. Napp kaotus tuli vastu võtta soomlaselt 4:5, seejärel võitis Helary 8:0 rootslast ning
3. ringis kaotas 3:7 sakslasele.
Kahel poisil oli 23. märtsil esimene välisvõistlus (Soome, Hyvinkää). Lisaks
sellele, et mõlemad teenisid vähemalt ühe ülekaaluka võidu vastase üle, tuli
koju ka üks medalikoht - Hendri Vesper 2. koht. Kened Mägisalu jäi 6. kohale.
30. märtsil toimus Tallinn Open 2019. Terve võistluse peale kokku üle 2000
maadleja 29 riigist ja oleme kogemuste võrra jälle rikkamad. Kened Mägisalu
26. koht, Hendri Vesper 28. koht ja Norbert Aunapuu 13. koht.

Jürikuu teisel nädalavahetusel kogunesid kohaliku
maadlusklubi Suure Karu Pojad kutsel Vändra Gümnaasiumi võimlasse igakevadisele mõõduvõtmisele
noored maadlejad üle Eestimaa ja kaks maadlusklubi
naaberriigist Lätimaalt. Avadefileel marssis saali
lähiaastate rekordarv võistlejaid -176! Noori vägilasi
tervitanud Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets
sõnas, et nii palju sportlasi pole ta korraga selles saalis
veel näinud, ja oli lootusrikas, et kuni elab sport, elab
ka meie vald. Maadlejaid tervitama tulnud Vabariigi
Spordiühingu Jõud asepresident Kaiu Kustasson lausus
häid sõnu korraldajatele, treener Mario Mägisalule
ja tema maadlusklubile: ,,Tänu niisugustele meestele
nagu vennad Mägisalud saab maadlus noorte hulgas
juba varases koolieas populaarseks ja areneb spordialana edasi.“
Võistluste korraldamisel on ametis kogu Mägisalude pere. Köögis kohtunikele kohvipause ette valmistanud pereema Angelika sõnul on poegade pühendumine maadlusele kujunenud ammu perekonna
elustiiliks. ,,Kui poisid olid väiksemad, käis kogu elu
ainult maadluskalendri järgi, nüüd on veidi lihtsam.
Koos pereisa Matiga aitame igal pool, kus oskame ja
kus parajasti vaja.“
Pealtvaatajaid hoidis toimuvaga kursis võistluste
kommentaator – tuntud humorist ja raadiohääl Raimo
Aas, kes oskab ka tõsisest matiheitlusest leida muheda
huumoriga vürtsitatud nüansi.
Samal ajal heitles Helary Mägisalu matil Euroopa
meistrivõistlustel Rumeenias Bukarestis ja saavutas
kehakaalus kuni 60 kilogrammi seitsmenda koha.
21-aastane Helary võitis Euroopa meistrivõistlustel
ühe ja kaotas kaks matši.

Jürgen Silling võitleb end pronksile.

Vändra Lahtise Mati traditsioonile Kreeka-Rooma
maadluses pani aluse legendaarne kohalik maadlustreener Karl Pajumäe koos enda loodud maadlusklubiga ja korraldas seda võistlust 50 korral. Kolmandat
aastat on suurvõistluse peakorraldaja Pajumäe õpilane
– gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, Suure Karu
Pojad treener Mario Mägisalu. Kohaletulnud klubide
esindajad kiitsid võistluste head ja täpset korraldust
ja lisasid üksmeelselt, et Vändrasse on alati hea tulla.
Maadlusklubi Suure Karu Pojad koduvõistluste
tulemused: Kaspar Milvek 5. koht; Pert Nikolajev 5.
koht; Mikkel Pajumäe 13. koht; Oskar Perner 15. koht;
Steven Kaplur 12. koht; Kaspar Nikkarev 13. koht;
Rasmus Milvek 2. koht; Lukas Perner 3. koht; Ott Eier
6. koht; Kened Mägisalu 7. koht; Hendri Vesper 9.
koht; Heino Lohk 14. koht; Lisete Erik 3. koht; Janely
Vutt 2. koht; Karol Pert 3. koht; Jürgen Silling 3. koht;
Peedu Perner 3. koht.
Õie Kuusk
Karu koos kõige nooremate maadlejatega.

Treener
Mario Mägisalu

PÄRNUMAA SPORDILIIT

kutsub osalema rahvaspordisarjas

1. RMK Pärnumaa
orienteerumisneljapäevakud
2. Tahkuranna-Jõulumäe Jüriöö teatejooks
3. 46. Vändra maraton
4. Jookse külale külla
5. 41. “Sakala tee metsajooks”
6. Duatlon läbi aasta
7. IV Uhla-Rotiküla elamusjooks
8. SYNLABi rattamatk
9. Matkame Läänerannas
10. Pärnu-Jaagupi XVI poolmaratoni teatejooks
11. PSL rattaorienteerumine
12. Jõulumäe XXXV metsajooks

11. ja 18.04.2019,
13. ja 27.06.2019
30.04.2019
04.05.2019
19.05.2019
27.07.2019
18. ja 25.08.2019,
12.10.2019
20.08.2019
31.08.2019
14.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
10.11.2019

Osale vähemalt 8 üritusel, kogu templeid ja teeni välja vääriline auhind!
Täpsem info www.psl.ee

Tulge 4. mail Vändra maratonile
jooksma-kõndima või kaasa elama!
Start kõikidele distantsidele antakse kell 11 Vändra staadionil.
Eelregistreerimine lõpeb üks päev enne võistlust. Registreeruda
on võimalik kohapeal stardipäeva hommikul alates kella 8.
DISTANTSID:
maraton – 42,195 km; poolmaraton – 21,097 km;
jooks/kõnd 16 km; jooks/kõnd 8 km.
LASTEJOOKSUD STAADIONIL:
Kell 11.05 – vanus kuni 4 a – 400m
Kell 11.15 – vanus 5-6 a – 400m
Kell 11.25 – vanus 7-8 a – 600m
Kell 11.35 – vanus 9-10 a – 600m
Kell 11.45 T vanus 11-13 – 1000m
Kell 11.55 P vanus 11-13 – 1000m
Registreerumine staadionil kohapeal,
läbiviija Maile Mangusson.
Kõikidele osalejatele medal!
Lastejooksud on tasuta.
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MITMESUGUST

Müüa hobusesõnnikut, 30 € koorem.
Tel 508 6784
Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel + 372 58517174
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku, raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 514 4185, Ado Pert adore@hot.ee
Võtan müüki kinnisvara Põhja-Pärnumaa
vallas. Sander Sõmer tel 5811 7699
sander.somer@uusmaa.ee
Teostame vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodetega seotud töid. Vihma
veerennid toodame kohapeal valtsimis
masinaga – puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalikke eeltöid.Konsultatsioon
objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 5016 689,
ken@puistemees.ee
Teostame ehitus-, viimistlus-, remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine,
maalritööd, tapeetimine, parkettpõrandate
paigaldus jne). Tel +372 5617 4500 Urmas

ETENDUSE
TUTVUSTUS

Lehekuul Kurgjal
1. mail toimub üle-eestiline maaturismi ettevõtete Avatud
Uste Päev, mille eesmärk on tutvustada maapuhkuse võimalusi ning maaturismiettevõtetesse üle Eesti on külla oodatud
kõik maaturismi vastu huvi tundvad inimesed. Kurgjal on sel
päeval kell 10.00 -17.00 muuseumi külastus tasuta. Töötoas
saab valmistada nahast meeneid, hind alates 3 € ja avatud on
muuseumi kohvik.
5. mail algusega kell 10:00 on Kurgjale taas oodatud kõik
käsitööhuvilised, kuna Talukultuurikooli õppepäeva raames
õpime tuniistehnikas heegeldamist.
Koolituspäeva teemad:
Tuniistehnika Eestis – lühiülevaade ajaloost ja etnograafilistest
esemetest.
Tuniistehnika põhilised töövõtted (lihtsilmus, kudumissilmus,
pärlkiri, nupud, mustri heegeldamine).
Tuniistehnikas detailide ühendamise võimalused ja töövõtted.
Koolituspäev kestab 8 akadeemilist tundi ja õpetama tuleb
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli tekstiili eriala
õpetaja Ingrid Uus. Õppepäeva maksumus on koos töövahendite ja toitlustamisega 15 €. Osalejate arv on piiratud. Vajalik
eelregistreerimine e-posti aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee või tel. 445 8171; 5860 0025.
18. mail on järjekordne Muuseumiöö ja sel aastal teemaks
„Öös on mustreid“. Ootame külastajaid alates kell 18:00, kui
saab tasuta külastada muuseumi ekspositsioone. Kell 18.00
– 23.00 toimuvad erinevad töötoad: mustrilise järjehoidja
valmistamine, pannkookide kaunistamine mustritega ja erinevate paelte punumine. Töötubade hinnad alates 2 €. Avatud on muuseumi kohvik. Kell 20.00 – 21.00 toimub veskis
kontsert-etendus nimega „Helisevad veimevaka mustrid“
mis kätkeb endas muusikat ja kauneid mustreid, kus erinevad helilained muudetakse vaatajate silme all imekauniteks
värvilisteks mustriteks. Kontserdi on kokku pannud Heini
Soobik ja kontserdi hind on täiskasvanutele 4 €, sooduspiletid
2 ja 3 €, alla 9-aastased tasuta.
Kersti Tammiksaar
peaspetsialist

Pühapäeval, 19. mail kl 19 etendub Vändra kultuurimajas Loone Otsa naljamäng „Jannseni
juubel ehk August Wiera tuleb Tartusse“.
Lavastus on pühendatud Johann Voldemar
Jannseni 200. sünniaastapäevale ja kujutab hetki
Jannseni sünnipäevast aastal 1869. Teine peategelane on Vanemuise seltsi tulevane teatrigeenius
August Wiera. Intriigi keskmes on laulupeo noodid, mida tsensor liiga kaua on kinni hoidnud,
ja mis peavad kibekähku koorideni jõudma, et
pidu üldse toimuda saaks. Peopalavikku tunnevad ka sakslased ja venelased. Lisaks paneb
noore Wiera sarm päris mitme tütarlapse südamed lõkendama…
„August Wiera esimese Tartuskäigu rõõmud-vaevad on väga vähe teada, ainus allikas on
Wiera mälestuste käsikiri,“ tõdeb Loone Ots, kes
on kirjutanud Jannsenist ka Endla suvelavastuse
näidendi „Ihu paradiis“. „Hea nali ja tempokas
farss sobib kõigile, on tore peretükk. Maarjateater alustas eelmisel aastal Tartu Maarja kiriku
mõnusas seltskonnas. „Jannseni juubel“ on meie
kolmas lavastus.“
Näidendi kirjutas ja lavastab Loone Ots,
muusikajuht Helika Gustavson-Rätsep, kostüümikunstnik Jana Wolke, valgustaja Andres Sarv
(teater Vanemuine). Nimiosades Reigo Kärner
( Jannsen) ja Gerd Eston Sepp (Wiera).
Piletid 5 eurot. Kogu tulu läheb Tartu Maarja
kiriku taastamiseks.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Noor naine kasvatab üksinda kolme last. Mehelt
laekuvad väljamõistetud alimendid ebaregulaarselt või siis väikeste summadena, millega lapsi ei
toida ega riieta. "Isa" ise väidab, aga küüniliselt, et
tal ei ole tööd. Tõepoolest, ametlikult tal töökoht
puudub. Küll aga teeb ta "musti" otsi ehitusel,
metsas, põllutöödel. Sealt ometigi mingi tulu
tuleb. Isa aseaine, teisiti ju sellist meest nimetada ei saa, elab aga ise lõbusat elu. Kas siiski ei
tuleks taolistel juhtudel tegutseda resoluutsemalt, vastav seadusesäte on ju olemas. Muidu
süveneb karistamatuse tunne ja jõuamegi seisu,
kus seadusetus leiab üha laiema pinna. Seda ei
tahaks aga meist keegi.

Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga
massaaž Vändras
Tel 5565 0346
Tarmo Metsar on massaažiga
päästnud inimesi ka
ajuoperatsioonilt, koomast,
epilepsiast ja halvatusest.

Muru niitmine ja
trimmerdamine,
hekkide,
puude ja põõsaste
hoolduslõikus.
Tel 5341 3723
sulevpaap@hot.ee

EELK Vändra Martini Kirikus

KINNISVARA
Vändras anda rendile Jaani trahteri ruumid. Peosaalid, saun, bassein, piljardiruum,
grillkamin. Võimalus kasutada kööki koos
köögitehnikaga, lauanõud 120 inimesele.
Tel 5868 2171
Müüa elamumaa 976 ruutmeetrit Vändras Ühistu tee 26. Kinnistul marjapõõsad ja
õunapuud. Kinnistu asub jõe ääres.
Info tel 5563 1544
Ostame põllumaad / heinamaad. Sobib
ka söötis maa, kus ei kasva võsa. Suurus
0,4-2 ha. Kontakt: 5303 4274
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com, tel 56 482 492
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad piirkonna parima hinnaga.
Tasumine lepingu vormistamise päeval.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 16 754, 50 60 938 vandra@hot.ee
Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad. Küsi
kindlasti pakkumist. Tel 503 2570
e-mail vihtramois@hotmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11
Õpetaja Ants Kivilo tel 539 60574

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
HELE-MAIA HÄRM

05.05 14.00 Ülestõusmisaja 3. pühapäeva armulauaga jumalateenistus

23.07.1936 – 25.03.2019

12.05 14.00 Ülestõusmisaja 4. pühapäeva jumalateenistus. Emadepäev

11.11.1924 – 30.03.2019

19.05 14.00 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva armulauaga jumalateenistus

20.04.1940 – 04.04.2019

27.05 14.00 Leeripüha

10.02.1934 – 06.04.2019

Koguduse kantselei avatud
T, K kl 10.00 - 14.00

31.12.1963 – 22.04.2019

Kantselei telefon 446 4650
Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, tel 5300 7075

09.02.1935 – 25.04.2019

HELGI RINGENBERG
HELGE VEINIMÄE
JUHAN PERTEL
MIHKEL ERM

LEENI PIHELGAS

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Amanda Tekko
Elsa Asi
Aino Tamm
Vaike Peebu
Naima Tammoja
Evald Liiva
Antonina Tiitus
Elsa Sihver
Aina-Eha Tali
Ilmar Erm
Maimu Tilk
Leida Lehemets
Ell Kink
Mihkel Vahter
Aadu Tõkke
Maie Hiiemäe
Jaan Tomson
Erki Nuut
Ruth Tõns
Helle Merirand
Liivi Saagim
Jüri Reimets
Aleksander Palakainen
Enda Voogla
Andrei Juro
Anne Schmidt

23.05
20.05
18.05
27.05
05.05
17.05
20.05
04.05
05.05
22.05
23.05
06.05
28.05
09.05
20.05
21.05
25.05
03.05
05.05
06.05
07.05
09.05
15.05
24.05
26.05
31.05

95
93
91
91
90
90
90
85
85
85
85
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70

VAIPKATETE LAOJÄÄKIDEL
HINNAD KUNI

Valley Vaibapood Vihtra tee 1a, Vändra Tel +372 444 7785 E-R 9-17, L 9-14

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

Annika Oja ja Priit Maanuse perre sündis
9. märtsil poeg Marten.
Maire Luuasepa ja Veiko Esula perre
sündis 31. märtsil tütar Marie.
Ireen Kuldkepi ja Allar Pärna perre sündis
3. aprillil poeg Brennan.
Erika ja Ruslan Mikkoneni perre sündis
10. aprillil poeg Devon.
Reena Küti ja Rain Retpapi perre sündis
9. aprillil tütar Mia Nora.
Lisette ja Indrek Rannala perre sündis
18. aprillil tütar Ragne.
Angelika Liiverkase ja Kristjan Tarjani
perre sündis 20. aprillil poeg Kris.

8. mai alates kell 10.00

PÄRNU-JAAGUPI
RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
tel 5323 2454
Toimub rohevahetus. Eelregistreerimine ei ole vajalik.
Korraldaja Vändra Naisselts

Vändra kultuurimajas
• 2. mail kell 11 Kino „Kapten
Morten Lollide laeval“ Pilet 5
€, sooduspilet 3 €. Beebid koos
emmedega tasuta!
• 4. mail kell 11
46. Vändra maraton
• 10. mail kell 18 Emadepäeva
kontsert. Korraldab Vändra Gümnaasium
• 13. mail kell 11 Viljandi Lasteja Noorteteater Reky etendus
„Sööbik ja Pisik“ Etendus pikkus
50 min. Pilet 8 €
• 16. mail kell 18.30 Vändra
Muusikakooli kevadine kontsert-etendus „Kelleks saada?“
Tule ise ja võta sõber kaasa!
Sissepääs on annetuslik
• 17. mail kell 17 Vändra Kunstiringi näituse avamine. Muusikaline etteaste.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

• 19. mail J. V. Jannseni
200. sünniaastapäeva tähistamine:
kell 15 „Retk Jannseni radadel“
Matka algus L. Koidula sünnikohas
ja lõpp Vändra Kultuuripargis sealt suundume kultuurimajja
sünnipäevatorti sööma.
Lisainfo tel 5884 4686 (Monika)
kell 18 etendub Vändra kultuuri
majas Loone Otsa naljamäng
„Jannseni juubel ehk August Wiera
tuleb Tartusse“. Kogu tulu läheb
Tartu Maarja kiriku taastamiseks.
• 25. mail kell 7 Vändra Pargis
Kevadlaat. Toimub rohevahetus.
Korraldab Vändra Naisselts.
• 30. mail kell 18.00 Seltskonnaklubi Elurõõm peoõhtu. Esineb
EELK Martini koguduse koor.
Tantsuks mängib Joe Lumi.
Osalustasu 3 €

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. mail. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. maiks ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

