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Tantsurühm Värten
tähistas 20. sünnipäeva
Reet Eesmäe valiti
EBÜ auliikmeks

Värten: Maie Viljakainen, Hilja Ailjama, Aime Ridalaan, Hilja Haav, Aili Teekel, Maire Feldmann, Lea Tiismaa,
Milvi Soekõrv, Elvi Kalm, Asta Puussaar, Leida Ohtla, Linda Põldre, Leidi Põder, Tiiu Reimann, Ene Kimmel,
Helgi Järve, Maimu Tui ja Vilma Nei. Ees rühmajuht Kädi Pärnoja.

Vändra kultuurimaja seenioride tantsurühm Värten tähistas oma 20. aastapäeva kahe sünnipäevapeoga. Esimesel
korral tantsiti klubi Elurõõm peoõhtul
ja teisel kutsuti külla sõpruskollektiivid
ning lähimad naaberrühmad.
Värtna tantsija Elvi Kalm õpetab
tantse Suurejõe rahvamajas. Oma tervitusetteastetega eksponeeriti ühtlasi
EV 100 raames Olga Panga õmmeldud
uhiuusi sinimustvalgeid esinemisriideid.
Aiki Metsalu tõi peole Kaisma Rahvamaja
tantsurühma, Anneli Poolak Tootsi seenioride tantsurühma ja Maie Tammemäe
Viljandi tantsurühma Susanna. Kauaaegne sõpruskollektiiv Kabalast meenutas
oma etteastete vahepeal ühiseid kontserte
nende kodukohas ja kutsus Värtna suvisele rahvapeole: ,,See on meie 53. rahvapidu, nostalgiliselt samasugune nagu
kõik eelmised,“ rääkis rühma juht Helin
Tammai. Klubi Elurõõm põline muusik
Joe Lumi oli kirjutanud tantsudele vahelduseks esinejatele kupleed, mida sünnipäevalapsed koos saalitäie külalistega
kaasa laulsid.
Iga esmaspäeva keskpäeval seavad
sammud kultuurimajja tantsutundi 18

rahvatantsuhuvilist, et Kädi Pärnoja
õpetusel teha esmalt treening ja siis asuda
uusi tantsusamme õppima või vanu üle
kordama. Rühm on täienenud mitmete
uute tantsijatega ja esitatavad tantsud
nõudliku juhi käe all viimseni lihvitud
ja sätitud. Värtna sünnilugu ulatub aega,
kui alevis asunud sotsiaalmaja juhatajana töötas Tiiu Ling. Tema algatusel
loodi uus kollektiiv, muretseti ühtsed
esinemisriided ja hakkasid toimuma
regulaarsed tantsutunnid. Esimeseks
ringijuhiks-tantsuõpetajaks sai vastselt
Kohilast Vändrasse kolinud kauaaegne
pedagoog Marna Mihkelson.
Alates 2002. aastast kuni
tänaseni on tantsurühma
juhtinud Kädi Pärnoja. ,,Me
ei õpi ainult tantsusamme:
enne tantsima hakkamist
teeme treeningharjutusi –
käed-jalad korralikult soojaks,” kinnitab Pärnoja tuntud tõde, et tantsimine on
taidluses üks harrastajale
tervislikumaid valdkondi
– hoiab sammu kerge ja
vaimu virge kõrge eani.

FOTO: Monika Jõemaa Vändra
Raamatukogus

Mõõdukas füüsiline treening ongi tantsuharrastajatele üks suurimaid boonuseid.
Positiivsele poolele liigitub ka seltsielu.
Värtna organisatoorse poolega tegelevad
tantsijad Vilma Nei ja Maimu Tui kinnitavad kui ühest suust, et liikumisvõimalus
on ülitähtis ja lisavad Joe Lumi laulurea:
,,Kes kodus istub, see vanaks ja põduraks
jääb.“ Ühel populaarseimal maakonna
seeniortantsijate peol – Vändras toimuval
Oma Tantsu Päeval – on Värtna liikmed
ka peo peakorraldaja Kädi Pärnoja kõrval võõrustajate rollis. ,,Kellele mul siis
veel toetuda, kui mitte neile,“ räägib
Pärnoja. Kaunis kontsert väärikate
tantsijate ja tantsudega, imekenad
esinemisriided, sünnipäevatort ja rikkalik peolaud,
õnnitlused ja rõõm külla
tulnud huvikaaslastega taaskohtumisest. ,,Vahva, et inimesed tulevad kodust välja ja veel
vahvam, et meil on oma Kädi,
kes teeb rühmale eakohased
tantsud,“ võtab Vändra Pensionäride Ühenduse juht
Maimu Tui päeva kokku.
Õie Kuusk

27. veebruaril EBÜ XIII talvekonverentsil anti üle Eesti
Bioloogiaõpetajate Ühingu tunnustus Vändra Gümnaasiumi kauaaegsele bioloogiaõpetajale Reet Eesmäele,
kes valiti Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu auliikmeks.
Reet Eesmäe on töötanud Vändra Gümnaasiumis
38 aastat (1971 – 2009) ja andnud tänuväärse panuse
noorte inimeste bioloogia- ja aiandusalaste teadmiste
omandamisele. Ta on õpetaja, kes on oma aine suutnud
meeldivaks teha enamikule õpilastest.
Bioloogia populaarsust tolleaegsete õpilaste hulgas
näitas õpilaste rohke osavõtt bioloogiaolümpiaadidest
ja nende head tulemused nii piirkonnas kui vabariigis.
Õpetaja Reeda õpilased ei kartnud valida lõpueksamiks
bioloogiat ja edasiõppimiseks arsti või muud bioloogiavaldkonna eriala.
Õpetaja Reet oskas bioloogiatunde eluliste näidetega
ilmestada ja olulist esile tuua, tunnid olid huvitavad ja
emotsionaalsed. Tal oli hea side klassiga, sest Reet on
vastutulelik, väga rahulik ja mõistev inimene, keda õpilased usaldasid.
Näitõppematerjale oli tal hulgaliselt nii kapis õpilastele näitamiseks kui ka bioloogiaklassi aknalaudadel,
kooliaias ja kasvuhoones. Õpetaja Reet Eesmäe on olnud
tänaseks 95-aastaseks saava kooliaia juhataja 21 aastat
(1971-1992). Reet korraldas tol ajal koos aednikega
kasvuhoones taimede kasvatamist, õpilaste aiatööd,
õpetas tootmisõpetuse erialana gümnaasiumi õpilastele
aiandust ja tema algatusel rajati kooliaeda praeguseni
säilinud püsilillede kollektsioon. Tolleaegne kooliaed
pälvis mitmeid riiklikke tunnustusi. Vändra kooli on
ümbritsenud hooldatud ümbrus, mille haljastuse kujundamist on juhendanud samuti bioloogiaõpetaja Reet
Eesmäe. Reedal on olnud kogu aeg näpud mullas. Reeda
kodumaja Vändras ümbritseb suur ja alati väga korras
liigi- ning sordirohke koduaed.
Aastaid on Reet Eesmäe osalenud Vändra alevi heakorrakomisjoni töös ning aidanud alevirahvast aiandusalase nõuga. Reet on Vändra aiandusseltsi juhatuse liige
alates aastast 1999. Koos seltsi liikmetega on ta organiseerinud koristustalguid Vändras, sügisesi seenenäitusi
kultuurimajas, korraldanud ekskursioone kaunite koduaedade külastamiseks Eestimaa eri paigus. Kogukonna
liikmetega koos on aidanud korraldada ja ise osalenud
kahel viimasel suvel “Avatud aedade ja aiakohvikute päevadel”, kus kümmekond aeda ja aiakohvikut on avanud
oma uksed alevirahvale.
2006. aastal on Pärnumaa Omavalitsuste Liit Reet
Eesmäed tunnustanud kui Pärnumaa parimat haridustöötajat aasta õpetaja tiitliga. Alates 2014. aastast on
Reet Eesmäe Vändra alevi vapimärgi omanik, millega
tunnustati tema elutööd bioloogiaõpetajana ja kooliaia
juhatajana ning aktiivset tegutsemist Vändra Aiandusseltsi eestvedajana.
Kolleegid austavad Reeta kui rõõmsameelset, ettevõtlikku ja sõbralikku kaaslast.
Palju õnne Reet Eesmäele EBÜ tunnustuse puhul.
Õpilane ja kolleeg Vändra Gümnaasiumist
Hille Arumäe
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volikogu istungitest
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Enampakkumise teade

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 20. istung
toimus 20. märtsil 2019. a Vändra Gümnaasiumi aulas.
Enne istungit tutvustas kooli direktor Marget Privits
maja ja rääkis kooli tegemistest ning tulevikuplaanidest. Võimalikke projekte hoonete rekonstrueerimiseks tutvustas kooli majandusspetsialist Aksel Puust.
• Otsustati lõpetada Libatse Lasteaia-Algkooli tegevus 1. juulist 2020. a. Lasteaia-algkooli lasteaia osa
lastele tagatakse alates 1. juulist 2020 võimalus jätkata teenuse kasutamist Libatse Lasteaia-Algkooli
senises asukohas.
• Otsustati nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga üldgeoloogilise uurimistöö loa
andmiseks Ahekõnnu IV uuringuruumis.
• Otsustati nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga Anelema IV dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta.
• Otsustati nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga geoloogilise uuringu loa andmiseks
Sohlu III uuringuruumis.
• Otsustati Nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga geoloogilise uuringu loa andmiseks
Viluvere uuringuruumis.
• Otsustati mitte nõustuda ja paluti Keskkonnaametil
jätta välja andmata haldusakt „Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Pitsalu maardlas
Pitsalu liivakarjääri mäeeraldisel".
• Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti esitatud
eelnõuga ja paluti Keskkonnaametil jätta välja andmata haldusakt „Maavara kaevandamiseks antud
keskkonnaloa nr KMIN-070 muutmine".
• Otsustati lõpetada Eesti Vabariigile kuuluvat Põhja-Pärnumaa vallas Pärnjõe külas asuvat Seltsimaja
kinnistut koormav hoonestusõigus ja seda koormav
reaalkoormatis.
• Kehtestati valla omandis olevate eluruumide üüri
piirmääraks ehk ülemmääraks 2.50 eurot eluruumi
igalt ruutmeetrilt.
• Kuulati vallavalitsuse informatsiooni Vändra Lasteaia rekonstrueerimise riigihanke kohta. Kõik esitatud pakkumised osutusid eeldatavast maksumusest
oluliselt kõrgemaks.
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 19. istung
toimus Põhja-Pärnumaa vallamajas. Enne volikogu
istungit oli volikogu liikmetel meeldiv võimalus Vändra
Lasteaia juhataja Jaana Novikovi juhatusel tutvuda
Vändra lasteaia tegemistega ning Rukkilille ja Mürakaru majaga.
• Otsustati muuta Halinga valla, Tootsi valla, Vändra
valla ja Vändra alevi ühinemislepingut. Otsustati
muuta ühinemislepingut, jättes lepingus hallatavate
asutuste nimekirjast välja Libatse Lasteaed-algkool.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018
määrust nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord".
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018
määrust nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“. Seoses
sellega suurendati esimesse klassi astuja toetust
seniselt 65 eurolt 100 euroni alates 1. septembrist
2019. a.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018
määrust nr 27 „Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise kord". Volitati avaliku ürituse teadete
menetlemine ja loa andmise pädevus ametiasutuse
vastutavale ametnikule.
• Seati isikliku kasutusõiguse seadmine AS Elektrilevi
kasuks Vändra alevis Aianduse tänaval maakaabelliini
ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
• Vändra Kultuurimaja nõukogu liikme kohalt tagasi
astunud Nils Sempelsoni asemele kinnitati nõukogu
liikmeks volikogu liige Gerda Mölder.
• Volikogu liikme Jaanus Rahula arupärimisele „PõhjaPärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018. a otsuse nr 17“
täitmise kohta vastas abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Järgmine volikogu istung toimub
17. aprillil 2019. a Suurejõe Rahvamajas.
Videosalvestusi istungitest
on võimalik vaadata valla kodulehelt
aadressil: www.pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse majandusosakond korraldab kirjaliku enampakkumise aadressil Pärnu-Paide mnt 27
asuva Vändra bussijaama hoone (kinnistu
nr 263706, katastritunnus 93101:002:0112)
I ja II korrusel asuvate ruumide, üldpinnaga kokku 129,5 m2, üürile andmiseks
tähtajaga 5 (viieks) aastaks, võimalusega
tähtaja möödumisel üürilepingu pikendamiseks. Üürile antavast pinnast I korrus
105,6 m2 ja II korrus 23,9 m2.
Kinnistu sihtotstarve ärimaa 60%, transpordimaa 40%.
Üürnik on kohustatud taluma üürile
antava kinnistu ja sellega piirneva kinnistu

(katastritunnusega 93101:001:0352,
registriosa nr 6465150) s.h hooneosa,
mis ei kuulu üürilepingu eseme hulka,
kasutamist omaniku poolt bussijaama
ootepaviljonina ning osalema kinnistute
koristustöödes ning tagama ühtlasi üürilepingu sõlmimise korral oma tegevusega ja
sellest tulenevate mõjude tõttu avalikust
korrast kinnipidamise.
Üürile antava varaga on võimalik kohapeal
tutvuda, leppides kokku +372 505 6343.
Enampakkumisel üüritasu alghinnaks 100
eurot kuus, millele lisanduvad tasud kõrvalkulude eest.

Huvilistel esitada pakkumus 15. aprilliks 2019. aastaks kinnises ümbrikus,
millele märkida “Bussijaama hooneosa
üüri pakkumus“
Pakkumuses märkida:
1. pakkuja andmed,
2. vabas vormis sooviavaldus
enampakkumise korras üürile
antava vara üürimiseks,
3. pakkumussumma, arvestades
enampakkumise alghinda,
4. pakkumise esitamise kuupäev
ja allkiri.
5. volitusega esinduse puhul lisada
pakkumusele kehtiv volikiri.

Muudatused sotsiaalhooldekandelise abi korras
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu muutis
27. veebruaril 2019. a määrust nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
Põhimõttelised muudatused, mis puudutavad valla elanikele sotsiaalabi osutamist,
on lühidalt järgmised:

vähemalt ühe kuu jooksul. Hooldatav või
hooldaja on kohustatud vallavalitsust
teavitama asjaoludest, mille tõttu ei ole
hooldamine võimalik vähemalt ühe kuu
jooksul, hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

1. Täisealise isiku hoolduse puhul on võimalik nüüd hooldust seada ja hooldaja
määrata täisealisele puudega isikule, kes
vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi
oma õiguste teostamiseks ja kohustuste
täitmiseks. Abi- ja hooldusvajaduse teeb
kindlaks sotsiaaltööspetsialist. Varasemalt
sai hooldust seada ainult raske vaimupuudega ja sügava puudega isikule. Hooldajale
makstakse hooldajatoetust jätkuvalt ainult
siis, kui ta on määratud raske vaimupuudega või sügava puudega isiku hooldajaks.
Keskmise ja raske puudega isiku hooldajale
hooldajatoetust ei maksta. Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldajast
või hooldatavast tulenevate asjaolude tõttu
ei ole hoolduse teostamine võimalik vähemalt ühe kuu jooksul.

3. Sünnitoetuse saamiseks on jätkuvalt
oluline, et lapsevanem (ema) oleks Põhja-Pärnumaa valla elanik olnud vähemalt 6
kuud enne lapse sündi. Kuna lapse elukoht
rahvastikuregistrisse registreeritakse lapse
ema elukoha järgi, siis seetõttu on oluline
jälgida selle kohaliku omavalitsuse nõudeid
sünnitoetuse maksmisel, kus registriandmetel asub lapse ema elukoht. Põhja-Pärnumaal on loodud sünnitoetuse maksmisel
erandkord, mille kohaselt sotsiaalametnik võib määrata ja maksta sünnitoetust
erandkorras taotlejale, kelle elukoht on
olnud rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas vähem kui kuus kuud enne
lapse sündi, juhul, kui lapse sünd on toimunud enneaegselt.

2. Sarnaselt täisealise isiku hooldajatoetusega peatatakse hooldajatoetuse maksmine
ka puudega lapse hooldajale, kui hooldajast või hooldatavast tulenevate asjaolude
tõttu ei ole hoolduse teostamine võimalik

4. Muudeti ka matusetoetuse maksmise
reegleid, et välistada olukorrad, kus mõni
kohalik omavalitsus maksis matusetoetust matusekorraldaja elukoha järgi
(mitte lahkunu elukoha järgi) ning seetõttu jäi nii mõnigi matusekorraldaja ilma

matusetoetusest. Muudatuse kohaselt saab
matusetoetust maksta ka matusekorraldajale juhul, kui lahkunu eest ei olnud võimalik toetust saada lahkunu rahvastikuregistrijärgsest elukohast.
5. Esimesse klassi astuja toetuse avalduse
saab muudatuse kohaselt esitada ühe kuu
jooksul alates 1. septembrist ja toetus
makstakse välja 1. oktoobriks. Kindlasti
jagame antud infot veel koolide kaudu ja
valla veebilehel, et lapsevanemad ei unustaks septembris esimese klassi astuja toetust
taotleda. Alates 2019. a on suurendatud ka
esimesse klassi astuja toetuse suurust seniselt 65 eurolt 100 eurole.
Kõikide sotsiaalhoolekandeliste muudatuste eesmärk on olnud tõhustada abi
jõudmist inimeseni, vähendada tähtaegade
puhul bürokraatiat ning luua selgem süsteem, et sotsiaalabi osutamine oleks reaalsest vajadusest tingitud ning abi osutatakse
ikka inimesele, kes seda tegelikult ka vajab.
Toetuste puhul (sünnitoetus, esimesse
klassi astuja toetus) on eesmärgiks väärtustada ja toetada oma valla lastega peresid.
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Head talgujuhid Põhja-Pänumaa vallas
Teeme Ära talgukevad on käes ning sai 13.
märtsil sümboolse avalöögi. Olete oodatud
värsket talguveebi uudistama ja oma talguid
kirja panema.
Tänavu valmistume ühiselt juubelilaulupeoks ning korrastame kultuuriväärtuslikke
paiku oma kodukandis. Nii neid, mis jäävad
tuleteekonnale, kui teisi tähendusega paiku.
Samuti kutsume üles meisterdama õueraamatukogu, et jagada lugemisvara kogukonnas või
külalistega. Koostöös Tartu Ülikooliga oleme

aga võtnud plaani enneolematu kodanikuteaduse algatuse – Eesti otsib nurmenukke!
Kogu asjakohase info ja abimaterjalid
leiad lehelt www.teemeara.ee/talgujuhile.
Nagu juba tavaks, saab iga inimene ja
iga kogukond ise otsustada, millised tööd
ja tegemised 4. mai talgupäeval ühiselt ette
võetakse. Talguid kirja pannes saad valida
oma stardipaketi kättesaamiseks sobivaima
pakiautomaadi. Stardipakettide laialivedu
algab 4. aprillil.

Talguveebi talgute lisamine pole muutunud, kehtib endine kasutajanimi (e-posti
aadress) ja salasõna. Kui jääd hätta või vajad
nõu, siis aitame hea meelega. Küsi julgesti
maakonna koordinaatorilt!
Teeme ära!
Talgupäeva meeskonna poolt rõõmsat ja
tegusat talgukevadet soovides Viiu Tamla
Teeme Ära Pärnumaa koordinaator
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Monika Jõemaa
juhib kõiki valla
raamatukogusid
Vallavalitsuse välja kuulutatud konkursile Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktori ametikohale kandideeris kolm raamatukogutöötaja taustaga
soovijat. Oma julgete mõtete ja selge
tulevikuvisiooniga võitis konkursi viimased üheksa ja pool aastat Kurgja
Talumuuseumit juhtinud Monika
Jõemaa.
Vallas on kümme raamatukogu,
mis ühinemislepingust tulenevalt
jäävad kõik alles ja avatuks. Kui seni
oli igas raamatukogus juhataja või
direktor, siis uues struktuuriüksuses
jäävad tööle raamatukoguhoidjad ja
üks ühine juht – Põhja-Pärnumaa
Raamatukogu direktor Monika Jõemaa.
,,Kõik raamatukogud on läbi
käidud ja ülevaade olemas,“ räägib
Jõemaa oma uue ameti teisel töönädalal. Küsimusele raamatukogude seisukorra kohta vastab ta delikaatselt
Põhja-Carolina Ülikooli raamatukogu
ja infoteaduste osakonna direktori
R. David Lanielsi sõnadega: ,,Halvad raamatukogud ehitavad ladusid, head raamatukogud ehitavad
teenuseid, parimad raamatukogud
ehitavad kogukondi.“ Koostöös vallavalitsusega peab uus juht hea seisma
ka selle eest, et kõikides raamatukogudes oleksid ruumid soojad, hubased ja kaasaegsed. Avatud olemise
aeg külaraamatukogudes lüheneb,

Pärnu-Jaagupis ja Vändras jääb
samaks. ,,Väheneb ka töötajate arv,
kuid kõigepealt on vaja uus struktuur
ja koormused paika panna. Külaraamatukogud on küll vähem lahti, aga
töötame selle nimel, et teenuste hulk
tõuseks. Nt individuaalne arvutiõpe,
MTÜde nõustamine, abi projektide
koostamisel jne,“ selgitab Jõemaa.
,,Olen sündinud Türil, Vändrasse
kolisime siis, kui läksin teise klassi.
Lõpetasin siin keskkooli 1988. a
ja astusin Tallinna Pedagoogilisse
Instituuti, lõpetasin aga juba 1994.
a Tallinna Ülikooli raamatukoguhoidja-bibliograafina ja lisaerialaga
kultuuriloo õpetaja-huvijuht.
Ülikooliaja kirkamad mälestused
on Monikal viimasel kursusel õppides oma esimesest töökohast, kus
tema ülesandeks oli asutada Kaitseliidu peastaabi raamatukogu. ,,Sellest ajast on väga head mälestused.
Oli lihtsalt hunnik raamatuid ja veel
selline aeg, kus tuli kasutusele võtta
uus raamatukogude liigitussüsteem
UDK, aga seda poldud jõutud veel
kõike eesti keelde tõlkida. Johannes
Kert oli toona Kaitseliidu ülem ning
kui peale ülikooli lõpetamist soovisin
töölt lahkuda, palus ta, et jääksingi
sinna tööle. ,,Ära mine ära, on näha,
et oled tööinimene.“ Koht oli hea ja
palk samuti, aga ma ei soovinud suurlinnas elada ja läksin tööle Suurejõe

raamatukokku. Peale poja sündi töötasin Vändra Lasteraamatukogus. 1998.
aastal kolisime perega Võhmasse.
Töötasin sealses kooliraamatukogus
1998.-2006. a. 2006 kolisime Vändrasse tagasi, läksin tööle Vändra kooli
raamatukogusse. Samal ajal õppisin
TÜ-s infokorralduse magistriõppes.
Magistritöö jaoks oli vaja otsida materjale 1930. aastatel Vändras ilmunud
ajalehe kohta. Helju Ringenberg viis
mind Kurgjale, sest teadis, et seal võib
selle kohta infot olla. Muuseumis tuli

seltsi asutajaliikmete hulgas. Vändra
Vabadussõja monumendi taastamiseks koos eelmainitud seltsiga
kirjutas ta rahastamiseks projekti
ja oli projektijuhiks. Kaks aastat on
korraldatud tema projektina kodukandi ajaloo tutvustamiseks kultuuriloolisi retki Vändras, selle ümbruses
ja eelmisel aastal kogu uues vallas.
Vändra ajalugu käsitlevate raamatute
väljaandmiseks on Monika kirjutanud autorite abistamiseks mitmeid
projekte. 2006. aastast on ta Vändra

Monika Jõemaa Vändra Raamatukogus

jutuks, et oleks vaja varahoidjat. Kuna
magistriõppes õppisin infokorraldust
ja arhiivi moodustamist-korrastamist
ning ajalugu on mulle kogu aeg olnud
südamelähedane, võtsin ettepanekut
tõsiselt. Tundsin, et tahaksin Kurgjal
töötada. 2007-2009 olingi muuseumi
peavarahoidja. 2009. a oktoobrist kuni
tänavu 28. veebruarini Kurgja Talumuuseumi juht.“
Millegi uue loomine on Monikaga alati kaasas käinud. Võhmas
töötades lõi ta Võhma sõprade
seltsi, Vändras oli Vändra sõprade

Vändra naisseltsi arvutikoolitusest
ja muudest ettevõtmistest

Naisseltsi algatusel toimus 2018. aasta alguses eakatele
ja puuetega isikutele esimene arvutikoolitus. Koolituse
lõpus tehtud küsitluse põhjal oli paljudel soov jätkata
selle teemaga, kuna lõppenud koolituskava andis arvutikasutuses algteadmised. Leiti, et puudub veel julgus teha
interneti teel eluks vajalikke toimingud ja veel oli soov
saada teadmisi tasuta suhtluskanalite Skypei, Messengeri
kasutamiseks jne.
Esitasime kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru rahataotluse jätkukursuse läbiviimiseks. Vändra
Naisseltsi esitatud taotluse projektile „Eakad õpivad
arvutit – jätkukursus” rahuldati. Projekti kogumaksumuseks oli 705,90 eurot, toetust saime 630,90 eurot
ja seltsi omaosalus oli 75 eurot. Jätkukoolitus lõppes
22. veebruaril.
Kursus toimus Vändra Gümnaasiumi arvutiklassis.
Projektis osalejaid oli 20, töö toimus kahes grupis. Koolituse käigus omandati teadmisi sotsiaalmeedia võludest
ja valudest, õpiti gmaili konto loomist, netiketti, e-kirja
koostamist ja manuste lisamist, ID-kaardiga teenuste
teostamist, tekstitöötlusprogrammiga WORD dokumentide koostamist, failide salvestamist ja avamist, töötamist
Facebooki ja Messengeriga. Ka selle koolituse lõpul oli
ettepanek jätkata arvutiõpet.
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Tänan Vändra Gümnaasiumi töötajaid ja arvutiõpetajat
koostöövalmiduse ja hea suhtumise eest meie ettevõtmisse.
Järgmine Vändra naisseltsi suurem ettevõtmine on
Vändra kevadlaat, mis toimub 25. mail Vändra pargis,
kuhu ootame eelkõige taimede, marjapõõsaste- ja vilja
puuistikute, käsitöö ja tööstuskaupadega kauplejaid.
Ja veel tahan rääkida ühest mõttest. Ettevõtjatel on
iga aasta oktoobrikuu algul ettevõtjate nädal, kus saavad kokku maakonna või piirkonna ettevõtjad. Meie
suures Põhja-Pärnumaa vallas on palju väga tegusaid
vabaühendusi, kuid me ei tunne üksteist ega tea, mille
kõigega tegeletakse. Küllap on meil ka mitmeid ühiseid
probleeme, mida arutada. Kas võiksime korraldada oma
valla vabaühenduste kokkusaamisi, et omavahel tuttavaks saada, arutada mõne vajaliku probleemi üle, kutsuda
kohale ka mõni koolitaja meile vajalikul teemal. Kui see
idee tundub vastuvõetav olevat, siis palun andke sellest
märku e-posti aadressil eha.tamm23@gmail.com. Ootan
ka ettepanekuid, kuidas päeva sisustada ja kus seda korraldada. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on nõus ettevõtmist
omapoolselt toetama.
Ehk saame juba selle aasta sügisel kokku!
Eha Tamm
Juhatuse liige

Gümnaasiumi vilistlaskogus. ,,2008. a
moodustasime MTÜ. Olen vilistlaskogu sekretär tänaseni, võtsin ameti
üle oma õpetajalt Marju Simsonilt.“
Poeg Jaanus (23) on kodukooli
ammu lõpetanud ja tudeerib praegu
Maaülikoolis metsanduse magistriõppes. Monika arvab, et küllap siin
on veidi geenide mängu, sest tema
isa Hugo Kuik on kogu elu juhtinud
erinevaid ettevõtteid, kus tegeleti puiduga. Viimaseks ametikohaks oli tal
Türi Metsakombinaadi Vändra tsehhi
juhataja.

,,Mulle on alati olnud oluline, et
teeksin asju, millest oleks paljudele
kasu ja et see oleks seotud eesti kultuuri ja ajaloo säilimisega. Muuseumi
ja raamatukogu tööd on mõlemad
missiooniga tööd. Muuseumis töötades uurisin C. R. Jakobsoni abikaasa
ja tütarde kohta ning see andis palju
uut teavet ekskursioonide läbiviimiseks.
Elukaaslane Tiit, poeg ja isa on
olnud väga toetavad, tänu sellele olen
saanud tööle pühenduda, sest ega ma
poole vinnaga midagi teha ei oska.
2018. aasta 1. jaanuarist alates
kuulub C. R. Jakobsoni Talumuuseum SA Eesti Maaelumuuseumid
koosseisu. Kahjuks sihtasutuse
juhatuse liikme ja minu ettekujutus
juhtimisest olid pärit erinevatest
aastakümnetest. Tundsin, et sära silmadest hakkab kaduma ja jätkamine
ei oleks olnud enam aus ei enda ega
muuseumi suhtes.
Minu jaoks on uus amet juhina
huvitav väljakutse. Saan töötada
õpitud erialal ja kõik oma eelnevalt
kogutud juhtimiskogemused ja erialaoskused uue asutuse loomisel ära
kasutada. Koostöö vallavalitsusega on
väga hea ja tundub, et arenguruumi
on palju uute teenuste juurutamisel
ning erinevate koostööpartnerite leidmisel. Sooviksin, et raamatukogud
oleksid kogukonna keskusteks. See
kõik ei juhtu muidugi üleöö, vaid on
pikem protsess. Enne raamatukogu
arengukava koostamist viime raamatukogudes läbi külastajauuringu, et
saada teada, milliseid teenuseid meilt
oodatakse ja kuidas ollakse raamatukogudega rahul. Ootame kõiki aktiivselt kaasa lööma!“
Õie Kuusk

Vabatahtlikud hoolekandes

Alates oktoobrist on Liikumine Kodukant käivitamas projekti „Vabatahtlikud hoolekandes“.
Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed
juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas
läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel
inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil
inimestel, kes vabatahtlikud ei ole.
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. “Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte. Kutsekooliõpilane või tudeng
saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid
kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks mitte teha oma kooli
loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tegevust, talletades näiteks
eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?”
Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes
kui ka omalt poolt vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes.
Nii saame oma kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema
aktiivsed ja elama oma kodus. Teame, et juba täna mitmetes kogukondades vabatahtlik tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma
ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud
saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada
mudeli arendamisse.
Praeguse seisuga on Pärnumaal 26 vabatahtlikku ja 32 abivajajat.
Projekti sisu seisneb selles, et inimesed käivad vabatahtlikena, ilma
selle eest tasu saamata, abistamas või seltsiks neile, kes sellist teenust
või siis lihtsalt seltsi vajavad. Eesmärgiga aktiivsena hoida nii abistajaid
kui ka abivajajaid. Tegevused on väga erinevad ja „seinast seina“. Võib
olla lihtsalt „seltsidaam“ ja koos kohvi juua ning vestelda. Või siis aidata
lihtsamaid kodutöid teha, koos arstil käia jne. Kõik tegevused on lubatud,
lihtsalt mõlemad pooled peavad üheselt aru saama tegevuse sisust ja et
tegemist vabatahtlikkusega.
Hoiame ja väga hindame oma vabatahtlikke. Selleks on meil igal
kuul motivatsiooni- või koolituspäevad. Samuti ootab uusi vabatahtlikke
kahepäevane koolitus, mille viivad läbi kolledži õppejõud. Teemadeks
sotsiaaltöö olemus, töötamine inimestega jne. Järgmine koolitus toimub
27.-28. aprilli 2019. a. Pärnus, (koht ja täpsem ajakava selguvad hiljem).
Kõiki, kes soovivad meiega liituda, võtke kõigepealt ühendust tel
51 708 42 või hiie.lainela@mail.ee .
Ootame oma meeskonda tegusaid vabatahtlikke!
Hiie Lainela
Projekti koordinaator
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Digikoristuspäev
Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
Pärnu-Jaagupi Põhikoolis toimus jaanuari lõpus digikoristuspäev. Selle
päeva eesmärk oli teadvustada õpilastele, et ka digimaailmas tegutsemine
toodab jäätmeid. Sama moodi, nagu igaühel on oma ökoloogiline jalajälg,
nii omab enamik meist ka digitaalset jalajälge. Iga päevaga toodavad
inimesed järjest rohkem andmeid, mis nõuavad suuremaid serveriruume ja energiat. Väga suur osa sellest on digitaalne prügi – andmed,
mida oleme tekitanud ja enam ei vaja. Kõik see nii öelda prügi koormab
serverifarme, mis internetti käimas hoiavad. Näiteks ainuüksi iga päev
kulub miljardite rämpskirjade kohale toimetamiseks sama suur hulk
energiat kui kahele miljonile suuremale kodule.
Selle teema kohta on ilmunud mitmeid huvitavaid artikleid Geenius.
ee lehel, mille põhjal viisid õpilased ennast teemaga kurssi. Õpilased
sättisid kooli 1. korrusele üles neli tööpesa, kus nad õpetasid kaaslastele
erinevaid nippe oma digiprügi haldamiseks, telefoni eest hoolitsemiseks
ja turvalisuse tagamiseks.
Heidi: Minu pesa nimi oli „Turvanipid“. Mina õpetasin teistele, kuidas jätta oma paroolid meelde. Tutvustasin erinevaid äppe selle jaoks.
Õpipesa läbiviimine ei olnud raske. Ise õppisin paar nippi, kuidas oma
paroole paremini meeles pidada. Turvanippide pesas tutvustati veel
Google ühte võimalust oma telefon kadumise puhul kiirelt üles leida
või distantsilt selle sisu kustutamist.
Karmen: Minu pesa nimi oli "Mälu pidevalt otsas?". Ma õpetasin teistele seda, kuidas saada mälu vähemaks, et rohkem ruumi oleks vajalike
rakenduste jaoks. Tegevus nägi välja nii, et pidi tõmbama 2 äppi (Google
Photos ja Files Go). Google Photose abil saab pilte hoida pilves ja need
telefoni galeriist ära kustutada. Läbiviimisega ei olnud probleeme väga.
Ma ise õppisin selle juures seda, et kui mul on vaja rohkem mälu, siis
tõmban endale selle äppi ja saan rohkem mänge tõmmata.
Ly-Ann: Minu pesa nimi oli "Kuidas oma telefoni kiiremaks saada?".
Ma õpetasin, kuidas saaks teha oma telefoni nobedamaks. Mul oli seina
peal viis punkti, mida sa tegema pead, et oma telefoni kiiremaks saada.
Ma seletasin kõik punktid teistele lahti ja aitasin neid nippe nende telefonis täita. Kõige raskem osa oli algus, sest ma kartsin väga, et ma ütlen
midagi valesti. Alguses aitas õpetaja seda läbi viia, aga siis ma sain selle
õpetamise selgeks ja see oli väga lihtne.
Emily: Minu pesa nimi oli „Mobiiltelefon – bakterite paradiis!“. Ma
õpetasin, kuidas telefoni puhastada nii seest kui väljast ja kui tihti tuleb
üldse telefoni puhastada. Kõige raskem selle juures oli see, kui keegi tuli
ja küsis, kuidas telefoni täiesti puhtaks saab. Seda ma ei osanud õpetada,
sest telefone päris lahti võtma me ei hakanud.
Igaüks saab nippide ja trikkidega tutvuda, lugedes QR koodide taga
asuvaid artikleid.

Maris ja Margaret Roost.

Ema ja tütar avasid ühisnäituse
2. märtsil avasid Vändra Raakunstikoolist Vändras,
matukogu muuseumitoas ühise
kus igal lapsel või ka täismaalinäituse ,,Väikeste naiste
kasvanul oleks võimalik
kunstiga tegeleda. Nüüd
suured unistused“ muusikakooli kunstiosakonna õpilane
on see muusikakooli
ja õpetaja, ema ja tütar Maris
tiiva all tegutsenud järjepidevalt ja tublilt kuni
ja Margaret Roost. Tuntud
tänaseni ja kevadel lõpeestraadilaulu saatel esitlesid
tab juba esimene lend.
kunstnikud väikese performance`iga teemakohaselt naiTeine suur unistus täiseks olemise haprust, unistusi
tus sellega, et Kaja Saar
ja soove midagi ise korda saata
õpetas minu tütre viiulit
ja olla selle eest tunnustatud.
mängima. Oma viimase
isikunäituse korraldasin
Muusikakooli viiuliansambel
2009. a Kuressaare linKaja Saare juhatusel täiendas Hetk esitluselt –
etteastet oma lugudega.
nuses, kuid õpilastega
,,Mu väiksesse käekotti mahub terve Aafrika…“
,,Siin on välja pandud minu
oleme igal aastal vähenelja aasta tööd kunstikoolis, mida hakkan sel kevadel
malt korra teinud ühe näituse. Selle näitusega tahtsin anda
väikese tõuke ja julgustust Margaretile kunstivallas edasi
lõpetama,“ rääkis Margaret Roost näituse avamisel.
,,Õnnestunumateks pean ,,Küünlamaja“, koomiksit ning
püüelda.“ Margaret ise arvab, et kunstnikuks ta siiski saada
lõputööd ,,Mood ja stiil“. Minu suurim unistus on kuhugi
ei tahaks, pigem huvitab teda arhitektuur. ,,Mulle meeldiks
jõuda, midagi saavutada, kuid samas arendada oma stiili
luua midagi praktilist.“ Ema Marise sõnul tulebki Margaretil hästi välja makettide valmistamine ja joonistamine.
ning olla erinev.“ Maris Roost lisas, et tegelikult on tema
suurim unistus juba täitunud. ,,Neli aastat tagasi unistasin
Näitust oli külastajatele avatud kogu märtsikuu.

Aile Jaansalu
Digitaalne
prügimägi
Mobiiltelefon –
bakterite paradiis?

Turvanipid

5 soovitust, kuidas
aeglaseks jäänud
telefon nobedamaks
muuta

Mälu pidevalt
otsas?

Muusikalise poole eest kandsid hoolt Vändra Muusikakooli õpilased.

Pärnu-Jaagupi Põhikooli
II e-õppepäev
18. jaanuaril toimus Pärnu-Jaagupi Põhikoolis teine e-õppepäev. Sellel päeval õppisid lapsed iseseisvalt kodudes, lahendades õpetajate poolt etteantud harjutusi. E-õppepäeva eesmärk on arendada
õpilaste ja õpetajate digipädevusi ning iseseisva töö oskusi. Samal ajal, kui õpilased arendasid enda
iseseisva õppimise oskusi kodudes, õppisid Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpetajad koolitusel Tartus.
Iga e-õppepäeva järel oleme küsinud tagasisidet õpetajatelt, õpilastelt ja lastevanematelt. Võrreldes
esimese korraga on veidi suurenenud nende õpilaste arv, kellele meeldis e-õppepäev: sellel aastal
79%, eelmisel korral 73%. Kõige enam meeldis õpilastele, et sai hiljem ärgata, kodus olla ja lahendada vaikuses, omas tempos ülesandeid. Tagasisidet andnud lapsevanemat ütlesid, et ülesanded olid
arusaadavad ning lapsed said nendega enamasti iseseisvalt hakkama. Kõige enam vajasid kõrvalist
abi just nooremate klasside õpilased. 18% lastevanematest olid sunnitud tegema oma päevaplaanis
muudatusi seoses e-õppepäeva toimumisega. Kõik e-õppepäeva korraldanud õpetajad pidasid päeva
õnnestunuks. Kõige toredama asjana toodi välja laste positiivne tagasiside e-õppepäeva ülesannete
suhtes. Täname igat õpilast (132), lapsevanemat (51) ja õpetajat (14), kes leidsid aega tagasisidet
anda! Järgmiste õppimisteni!
Pärnu-Jaagupi Põhikooli haridustehnoloog
Aile Jaansalu
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Õnnitlused Lubjaahjumäele ja Uduverre!
Arvo Tomson 70!

Jürikuu 19. päev on ühele pärnu-jaaguplasele, täpsem oleks siiski öelda
uduverelasele, kindlasti eriline. Sel
päeval ei kasva rohi ega lenda lind.
Kõik on tardunud ja pühalikud mõtted on koondunud Uduvere-Kergu
maantee ühte majja ja alevi lõuna
serval asuvale Lubjaahjumäele.
Minu sünnitalust üle tee asuvat
ürgse Antsülusjärve vaevumärgatavat kaldak ünkakest ei oska ükski
mägilane mäeks nimetada, aga meie
oskame. Seal ei paugutata enam
jaanipäeval rootsiaegset kahurit,
ei põletata lupja ega jahvatata vilja
Halinga mõisale, ei kuumutata
bituumenit ega seota värvilisi riideribasid muistsele hiietammele. Küll
kutsub sinna huvilisi suurejooneline
automuuseum, mida kamandab juubilar Arvo Tomson.
Seitse kümnendit on peaaegu
kolm inimpõlve, kuhu mahub palju,
liigagi palju. See üsna pikk elutee
algas mõned nädalad pärast meie tulipunaste kommunistide korraldatud
koletut inimsusevastast märtsiküüditamist. Arvo hällist vurasid mööda
veoautod küüditatutega. Pisut enne
seda tegid needsamad Eesti rahva
mõrtsukad veretöö Ertsma metsavendade kallal. Minevikku meenutas ka
isa Neeme omandisse keerulisi teid
pidi sattunud kahe uksega „Opel“,
millega kihutasid kunagi metsavennad. Muide, seda automarki kasutades püüdis üks füürer minevikus
oma aarialikku rahvast enda poole
kallutada.

Kuna olen endise jaaguplasena
Arvo kõrval aastaid elanud ja õppinud, siis püüan veel midagi meenutada. Me kutsusime teda isanime
järgi Neemepoisiks, ise teadmata, et
see nimi on pärit meie kihelkonna
kirjamehe Martin Morrisoni 1902.
aastal ilmunud ajaloolise jutustuse
esikaanelt. Uduvere, kuigi kiviviske
kaugusel, oli jaaguplastele sama
kauge kui Ameerika. Meid lahutas
mitte üksnes Ööbiku sild ja selle all
mõnel aastaajal läiklev veenire, vaid
võõrvõimu poolt lõhestusliku usuvahetusliikumise korraldamine. See
tõi 1846. aastal Jaagupi kirikuküla
naabrusesse õigeusu kiriku koos
esialgu venelastest pappidega, kes
pildusid tuld ja tõrva Jaagupi luteriusu kiriku ja selle koguduse poole.
Kui preestripõlvkonnad vahetusid
ja eestlased ametisse said, lõppes
vaenu külvamine, aga mis tehtud,
see tehtud. Jaagupi poisid Uduvere
omadega läbi ei saanud.
Üks erand oli siiski Arvo. Tema
isa Neeme töötas koos minu isaga
tuletõrje autojuhina ja ema Olga
käis minu Männi tee kodust vist
haiglasse tööl, sageli Arvo vend Meelis
kaasas. Pritsikuuri päevilt on meeles
Arvo mänguasi, väike neljarattalisel
alusel lumivalge laka ja -sabaga punakas hobune, mida ta „ruunaks“ kutsus. Millalgi tuli Arvo ellu puhkpill,
küllap tema eale kohane alt. Meelde

Arvo Tomson automuuseumis.

on jäänud vanempioneerijuhi Helje
Ohtra juhendatud laste rahvatantsurühm. See taidluskollektiiv oma
nägusas rõivastuses oli nähtus omaette ja tantsijate nimed tulevad vaevata
meelde – tüdrukud Aina, Aita, Anne,
Galina, Helle ja Sirje ning poisid Arvi,
Arvo, Enn, Gunnar, Mati ja Peeter. See

Vanus on vaid number
Kümme aastat tagasi
ilmus Valla Teataja
raames „Rukkileht”,
mis valmis meie oma
valla kodu-uurija,
ajaloolase, kir jamehe, ühiskonnategelase, valla aukodaniku ja üldse ühe
Elmu Rukki
toreda, lugupeetud
mehe Elmu Rukki kaheksakümnendaks
sünnipäevaks.
Ja nüüd 16. aprillil käesoleval aastal
tähistab Elmu Rukki oma üheksakümnendat sünnipäeva. Minule kui ühele „Rukkilehe” kaasautorile tundub, nagu olnuks
selle lehe ilmumine just äsja. Seega kümme
aastat inimese elus on kui üks väikene viiv.
Külastan Elmut tihti ja võin öelda, et need
kümme aastat on ta edukalt läbinud.
Vaatamata oma vanusele, on Elmu väsimatult vitaalne optimist, kes teab täpselt,
kuidas peab oma keha ja vaimu erksana
hoidma, et jõuda seatud eesmärgini, elada
väärikalt saja nelja aastani.
Elmu Rukki fenomen kestab. Kõrgele
eale vaatamata ei ole tema mälust kadunud tohutu faktide hulk. Temale ei ole
probleem kuupäevalise täpsusega vastata
meid huvitavatele küsimustele erinevate
sündmuste kohta. Pole vahet, kas need
toimusid 10, 20, 30 või 70 aastat tagasi.
Ta teab täpselt, kes millal sündis, suri, pidas
pulmi, ehitas maja, kes oli võimul, mida
oli ühel või teisel valitsusajal poest saada,
palju maksis päts leiba jne, jne. Mees nagu
entsüklopeedia. Ta on säilitanud oma positiivsuse, osavõtlikkuse ja huvitundmise elu
vastu. Alati valmis kõnelema, jaguks vaid
kuulajaid.
Näitleja Leida Rammo, kellel aprillis
saab elatud juba üheksakümmend viis
aastat, ütleb, et tema sõbrannadest ei

soovi keegi üle 90 elada, sest pole motiivi.
Meie juubilar motivatsiooni puuduse üle
ei kurda. Pooleliolevaid ettevõtmisi ja igapäevaseid tähtsaid toimetusi on sedavõrd
palju, et pigem kipub ajast puudus tulema.
Koduarhiivis vajavad korrastamist 40 aastat
igapäevaselt tehtud märkmed ja ülestähendused. Samuti vajab 1965. aastal rajatud uus
kodu kaasajastamist vastavalt võimalustele
ja vajadustele. Ja mis kõige tähtsam, tore
oleks, kui jõuaks ära näha viienda põlvkonna esindaja.
Millised on need küsimused ja vastused,
mis juubilarile igapäevaselt korda lähevad
ja motivatsiooni ülal hoiavad?
Elmu jutustab: ,,Kuue-aastasena tahtsin ma koos kaks aastat vanema õega
kooli minna, et targaks saada ja Eesti riigi
presidendiks hakata. Noorukina, pärast
Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi lõpetamist
oli suureks sooviks astuda täiskasvanute
sekka, teha asju, mis täiskasvanule omased, kohased ja lubatud. Pistes taskusse
Olustvere Sovhoostehnikumi agronoomi
diplomi, tundsin end elujõudu täis noore
mehena, kes on suuteline maailma muutma.
Loomulikult unistasin armastusest, pere
loomisest, elurõõmudest osasaamisest. Ja
28-aastaselt oligi see õige armastus leitud
– Tiiu, talutütrekene, kaske-kaske! Mehena
ja isana tuli vastutada, et pere tunneks end
kindlustatuna, armastatuna, lapsed saaksid
koolitatud ja võtta isakodust kaasa ainulaadse soojuse ja armastava emasüdame
helluse.
Kõige parem eluiga on viiekümnendad
aastad. Siis saad rääkida ja suhelda nii nooremate kui ka vanematega, kõigi inimestega,
kes sinu eluga kokku puutuvad, sinu elus
olulised on. Mees kuuekümnendates peab
leidma endas tasakaalustatuse, pingetaluvuse, et jõuda pensioniikka, et rahulikult
ja muretult vanaduspõlve pidada.

koolipõlvest kaasa võetud harrastus
on saatnud Arvot kogu elu.
Just siis, kui klassijuhataja Mai
Maiste 13. lennus Arvo 1968.
aastal Jaagupi Keskkooli lõpetas,
moodustati Tartus Pärnu-Jaagupi
üliõpilasselts „Jakobia“. Olgu osundatud mullu ilmunud ajalooraamatust lõik, mis iseloomustab tänast
juubilari:
„Minult läksid ametlikult võimuvolitused Katrin Mühlbergile
kui ülikooli esindajale üle 1972.
aasta sügisesel kokkutulekul, kus
muuhulgas minu ja mu abikaasa
Malli tähtsat perekondlikku sündmust tähistati. Täienduseks aga see,
et Kati ja tema klassikaaslase Rein
Kärneriga üheaegselt rakendus
„Jakobia“ juhtimisse 1971. aasta
sügisel pärast sõjaväeteenistust ja
ettevalmistuskursust majandust
Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse õppima tulnud Arvo Tomson.
Arvo oli heade isikuomadustega sündinud juht, kellel jagus
algatusvõimet, kohusetunnet, täpsust ja sõnapidamist. Tema ametiajal toimus kolm kokkutulekut Eesti
Põllumajanduse Akadeemia üliõpilasmajas ja tema korraldada oli seltsi
suurkokkutulek 1974. aasta lõpus
Pärnu-Jaagupi Keskkoolis. Töö paremaks õnnestumiseks seadis ta sisse
aadressikartoteegi ja korraldas käsitsi

ilukirjalise kujunduse, aga ka trükikoja
teenusena „Jakobia“ sümboolikaga
kokkutulekute mitmes mõõdus kutsete valmistamist. „Jakobial“ oli tema
ajal koguni oma visiitkaart. Ta sai isegi
sellega hakkama, et saatis vilistlastele
kutseid just nende rajoonilinna ajaloolise vapiga ümbrikutes. Tema kutsututena käis kohal mõnikord üle 40
osavõtja! Kokkutulekutel pidi olema
sisu, et sellisel arvul kokku tuldi!“
Arvost oli kuulda õpilasmaleva
üleriikliku asjamehena ja 1988. aastal
liitus ta sujuvalt Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsiga. Seal oli ta koos isaga
Uduvere aleviosa esindaja ja seltsi trükiste väljaandja. Juba paarkümmend
aastat on ta lauljana korraldanud Uduveres kõrgetasemeliste laulu- ja muusikakollektiividega kirikukontserte.
Kõige muu kõrval olgu juhitud
tähelepanu Arvo reisiharrastusele,
kus ilmselt teise jaaguplasena Kõnnu
mõisast pärit filosoof krahv Hermann
von Keyserlingi järel tegi ta ümbermaailmareisi. Kindlasti ootame Arvolt
kunagi tema kokkuvõtvat reisiraamatut. See oleks meile sündmuseks!
Palju õnne ja tervist Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse kaitsjale, Eesti biograafika stipendiumi
toetajale, Jaagupi ajaloomälu hoidjale,
kõikvõimalike kokkutulekute korraldajale, tähtsatest üritustest osavõtjale,
Uduvere patrioodile, paljusid tundvale ja kõigiga suhtlevale juubilarile
Arvole!
Kooli- ja seltsikaaslaste nimel
Aldo Kals

Henn Lahesaare mõtiskleb
Kas elul on olnud pikkust piisavalt,
palju häid kordaminekuid, kindlasti ka
tagasilööke? Mida suudan veel korda saata
eesootavate aastatega?
Vana mehe visioon tulevikule on elufilosoofia talletamine ja pärandamine tulevastele põlvedele. Suhtlemine sõpradega,
sugulastega, ühiskonnas toimuvast arusaamine, oma seisukohtade esitamine, nende
argumenteerimine.
Kas ülikool jäi lõpetamata aja nappusest
või olid mingid muud olulised põhjused?
Ühest vastust täna pole. Eks elus ole olnud
veel teisigi ebaõnnestumisi ja tagasilööke.
Tule poolt hävitatud esimene ühine kodu.
Rahareformi käigus nullitud igakuuliselt
10 rubla kõrvale panemisega kogutud säästud. Ülekohtuselt vara taevastele teedele
kutsutud poeg.
Nende halbade sündmuste hulka on sattunud tolle aja kohta ka üks suur vedamine,
loteriivõit tõi perre uue sõiduauto Žiguli.
Tahan arvata, et minu elu on olnud
minu vääriline, ta on minu nägu ja täis minu
tegusid. Vastuvõetud otsused ei pruugi iga
kord õiged olla, kuid need on olnud minu
otsused ja ma julgen alati võtta vastutust.“
Selline lühikene lugu võtab kokku ühe
vana mehe pika, sündmusterohke elu.
Lõpetuseks arvab Elmu, et ajarattal võiks
olla võimalik vajadusel „kaigas kodaratesse
torgata” ja niimoodi elutemposid muuta,
lihtsalt oma aega kulutamata aeg maha
võtta.
Lugupeetud juubilar, hea sõber. Hoia
ikka neid omi väärtusi, milledesse Sa usud.
Hoia oma tervist. Hoia ja armasta oma
lähedasi, oma kogukonda, oma riiki. Siis
armastab Sind Sinu Jumal ja Sinu unistused
täituvad. Ikka täiega edasi, saja neljani välja!
Omakandi mees ja mõttekaaslane
Mait Lehtsalu

Kokkuhoiupoliitika ja lauslaristamine. Nii võiks tõstatada valitseva probleemi. Piiratakse ja kohendatakse
igasuguseid tasusid, toetusi jne. Samas laristatakse
ladvikus edasi. Toon vaid rahva seas kõneainet ja rahulolematust põhjustanud näite: lõpeb riigikogulase aeg
istuda Toompeal. Pidevalt kõrget palka ja soodustusi
saanud inimene saab lahkudes mitme kuu palga, mida
ei näeks ükski lihtsurelik. Lisaks sellele leitakse talle ka
kohe uus ja tasuv töökoht. Muresid nagu tavakodanikul
töökohaga ei ole. Demokraatlik ühiskond missugune.
Selline "kokkuhoiu" poliitika meid küll kaugele ei vii.
Riik koosneb ju rahvast ja see rahvas tahaks elada normaalset elu. Sellega peaks ka meie "eliitolukordades"
isikud arvestama.
Ajakirjanikud meie elus on isikud, kellele koondub
tähelepanu alati rohkem kui tavakodanikele. Sageli
kaasnevad ka kriitilised märkused ühe või teise sulerüütli osas. Minu pilk ja kogemused on suunatud rahva
seas populaarse ajakirjaniku poole, kelleks on Pärnu
Postimehes Anu Jürisson. Teemad, mida Anu käsitleb,
on asjalikud ja tõetruult kirjutatud. Kahju, et ta enam
maapiirkonnas ei liigu ja maarahvast lugusid ei kirjuta.
Tahaksin soovida meie lugejate poolt Anu Jürissonile
jõudu ja jaksu nii ajalehe veergudel kui elus ja loodan,
et tulevikus leiab ta tee linna kultuurisündmuste kajastamise kõrval ka taas maale.

PÄÄSTEAMET
7. märtsil kell 15.01 teatati häirekeskusele, et Põhja-Pärnumaa vallas Enge külas on põlema süttinud
mopeedauto. Päästjad kustutasid tulekahju kell 15.19.
Mopeedauto süttimise põhjus pole teada.
18. märtsil kell 12.44 sai häirekeskus teate põlengust
Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas. Maja ühes korteris oli ahju kütmine lõpetatud ja siiber kinni pandud,
kuid korstnajalas oli tekkinud tahmapõleng. 1. ja 2.
korruse vaheline korstnajalg oli väga pigistunud ning
vajas korstnapühkija poolt üle vaatamist. Päästjad kustutasid tahmapõlengu ning pererahvas lubas tegeleda
korstnapühkija kutsumisega, kes puhastab küttesüsteemid edasiseks ohutuks kütmiseks.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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KAUGBUSSILIIN NR 332
VÄNDRA-ELLAMAA-EIDAPERE-VÄNDRA
SÕIDUPLAAN
KEHTIV ALATES 11.03.2019
LIIKLUS TOIMUB TÖÖPÄEVADEL
LIINI TEENINDAB HANSA BUSSILIINID AS
16:00

19:45

-

VÄNDRA

19

7:45

17

18:20

16:03

19:48

1

1

KOOLI

18

7:42

16:05

19:50

2

1

VIHTRA TEE

17

7:40

16:07

19:52

3

1

ALLIKÕNNU

16

7:38

16

18:18

16:10

19:55

5

2

TAMMIKU

14

7:35

14

18:15

16:13

19:58

8

3

KOBRA

11

7:32

11

18:12

16:17

20:02

11

3

ELLAMAA

8

7:28

8

18:08

16:21

20:06

15

4

REONDA

4

7:24

4

18:04

16:24

20:09

18

3

EIDAPERE

1

7:21

1

18:01

16:25

20:10

19

1

EIDAPERE RAUDTEEJAAM

-

7:20

-

18:00

MAAKONNA BUSSILIINI NR 97-2
VÄNDRA-TOOTSI
SÕIDUPLAAN
KEHTIV ALATES 11.03.2019
LIIKLUS TOIMUB TÖÖPÄEVADEL
LIINI TEENINDAB HANSA BUSSILIINID AS
12:30

-

VÄNDRA

24

14:27

12:31

1

1

ALLIKÕNNU

23

14:26

12:33

3

2

SÖÖRIKE

21

14:24

12:36

5

2

VAKI

19

14:21

12:37

6

1

MASSU

18

14:20

12:40

8

2

ALUSTE

16

14:17

12:43

11

3

ÜNNASTE

13

14:14

12:46

14

3

SIKANA

10

14:11

12:48

16

2

SOONE

8

14:09

12:50

18

2

MANNARE

6

14:07

12:53

21

3

TOOTSI RAUDTEEJAAM

3

14:04

12:55

22

1

METSA

2

14:02

12:57

24

2

TOOTSI

14:00

MAAKONNA BUSSILIIN NR 97
VÄNDRA-KAISMA-KÕNNUVESKI
SÕIDUPLAAN
KEHTIV ALATES 11.03.2019
LIIKLUS TOIMUB TÖÖPÄEVADEL
LIINI TEENINDAB HANSA BUSSILIINID AS
11:55

18:30

-

-

VÄNDRA

32

7:44

18:32

1

KOOLI

31

7:42

18:34

1

VIHTRA TEE

30

7:40

30

13:12

19:41

11:56

18:35

1

1

ALLIKÕNNU

29

7:39

29

13:09

19:38

11:59

18:38

3

2

SÖÖRIKE

28

7:37

28

13:08

19:37

12:01

18:40

5

2

VAKI

26

7:34

26

13:06

19:35

12:02

18:41

6

1

MASSU

25

7:33

25

13:05

19:34

12:05

18:44

8

2

ALUSTE

23

7:31

23

13:03

19:32

12:11

18:50

13

5

VILUVERE

18

7:25

18

12:58

19:27

12:13

18:52

15

2

TOOTSI TEE

16

7:22

16

12:55

19:24

12:17

18:56

18

3

SOHLU

13

7:19

13

12:53

19:22

12:20

18:59

20

2

KERGU

10

7:15

10

12:50

19:19

12:23

19:02

22

2

KERGU KOOL

8

7:12

8

12:47

19:16

12:25

19:04

23

1

KAISMA

7

7:10

7

12:45

19:14

12:26

19:05

24

1

MÄNNIMÄE

6

7:08

6

12:43

19:12

12:29

19:08

26

2

LINNAMAA

4

7:06

4

12:41

19:10

12:32

28

2

KÕNNUMÄE

2

7:03

2

12:38

12:34

30

2

KÕNNUVESKI

-

7:00

-

12:35

VEOKORRALDAJA: Margus Maiste

Ertsma metsavendade
mälestuskivi.

Pärnumaal mälestati
metsavendi
Täpselt 25 aastat tagasi korraldas Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts tänase Põhja-Pärnumaa valla Ertsma
küla lähistel piduliku ajalooürituse. Selle käigus avati
vabadusvõitleja ja poliitiku Lagle Pareki osavõtul
mälestuskivi 1949. aasta 27. veebruaril Relvastatud
Võitluse Liidu staabipunkri kaitsmisel langenud metsavendadele. Tore, et meie Kaitseliit tegeleb kohapeal
ka uue põlvkonna kaitseliitlaste ettevalmistamiseks
noorsoo sõjalise ja isamaalise kasvatusega. Selle
juurde kuulub kõrgel korralduslikul tasemel metsavendade ajaloomälu elavana hoidmine ja seda juba
aastaid! Suur tänu selle eest!
Kuigi ajaratast enam tagasi ei keri, võime me
endalt siiski küsida, kas meil on sündmustest 70 aastat tagasi ka midagi õppida. Kindlasti, kui meist aga
õppijaid on! See, mis juhtus, oli ühelt poolt tragöödia,
aga teiselt poolt etteheide meie poliitikutele selle eest,
mida nad tegid kümme aastat varem. 28. septembril
1939 sõlmitud baaside lepingu kümneaastase kehtivuse möödumisel pidanuks algama ettevalmistused Eestist võõrvägede väljaviimiseks. Selle asemel
toimus Ertsma väljadel hoopis “verine pühapäev“ ja
üle Eesti sadu selliseid enne ja pärast. Loomavagunid
märtsiküüditamiseks olid ootel! Maailmale ei läinud
korda Eesti rahvas ega tema kannatused!
1949. aasta küünlakuul lahingusse astunud kümnekonnal metsavennal olid vaid mõned käsirelvad
ja pisut laskemoona. 1939. aasta sügisel poleks meil
olnud raske agressori heidutamiseks mõne päevaga
kokku panna Kaitseliidu, reserv- ja tegevväelastest
vähemalt 100000 kõrge võitlustahtega sõjameest
maa-, mere- ja lennuväes. Meil oli kasutada igat masti
relvi ja sõjatehnikat, vajalikku sõjamoona ning tagalateenistust ja eeskujuliku ettevalmistusega kaadriohvitsere. Seda suurepärase väljaõppega Eesti ajal kasvanud
ja karastunud isamaalistest võitlejatest koosnenud
malevat me aga lippude alla ei kutsunud. Eriti häbenemisväärt on see, et mõned päevad enne baaside
lepingut kinnitas sõjavägede ülemjuhataja õhukaitse
nädalal, et Eestit kaitstakse iga hinna eest! 20 aastat
valmistuti riigi kaitsmiseks, aga kui tuli tegutseda,
anti alla.
Me ei tea, missugune pidanuks selles olukorras
olema EV täpne käitumismuster. Seda suutnuks öelda
vaid kõrgendatud ohutundega selleaegsed diplomaadid ja kindralid, aga meid polnud. Kahjuks paljud
auväärsed väepealikud olid omaenda riigis koguni
ebasoosingus. Küll saame me öelda, et riiklikult tähtsaid lepinguid ei koostata ratsahobuse seljas. Igal juhul
oli hääletu alistumine vale. Me kaotasime kõik, mida
üldse vabal rahval kaotada oli. Selleaegne ajupesu
püüdis olukorda siluda ja sisendada, et vastupanu
suurriikidele võrdub enesetapuga. Ometi tõstsime
me ise 1918. aasta lõpul Vabadussõjas relva enda kaitseks. Tulemuseks oli mitmekordses ülekaalus olnud
Punaarmee Eesti piiride taha tõrjumine. Ebavõrdses
olukorras võitlesid vaenlasega edukalt ka soomepoisid, metsavennad ja Saksa armeesse mobiliseeritud
eestlased. Au neile!
Etnilise puhastuse, rahvamõrva, kahe suurküüditamise, ülemerepõgenemise ja tuhandete tapetute
ning ulatuslike demograafiliste ja territoriaalsete

kaotuste, samuti massiimmigratsiooni eest lasub
süü meie kunagistel riigiisadel. Nad ei osanud ega
julgenud õitsvat ja toimivat Eesti riiki hoida. Just
riik on kutsutud ellu selleks, et oma maad ja rahvast
kaitsta. Meie riik seda aga ei teinud. Eesti poliitilisest ja sõjaväelisest juhtkonnast enamusele sai osaks
kuklalask, vaid üks tipp-poliitik pälvis NSV Liidu personaalpensioni! See, mida 1939. aastal teha ei juletud,
kõlas Asutavas Kogus juba 10. märtsil 1920 Tartu
rahulepingu ratifitseerimisel sellesama lepingu isa
Jaan Poska suust: „Maitskem küll rahu, aga hoidkem
alal ja kasvatagem oma sõjalist jõudu!“
Me langetame pea kõigi hukkunud metsavendade
mälestuseks. Nende hulgas oli petserimaalane Viktor Rumjantsev. Tema austamiseks lehvis toonasel
lumisel lahinguväljal Petseri maakonna lipp ja kõlas
tema metsavendade laul. Selle lõi ta ilmselt Ertsma
punkris. Petserimaa on endiselt idanaabri poolt suuremas osas annekteeritud. Selle tagasinõudmiseks
või juriidiliseks kaitsmiseks pole Eesti riik kahjuks
möödunud veerandsajandil end pingutanud. Ainus,
mis meenub, oli 1994. aastal välisministeeriumi protest Venemaa Föderatsioonile. Naaberriik põhjustas
pahameelt sellega, et paigaldas ühepoolselt mööda
kontrolljoont oma kahepäiste kotkastega piiritulpade
rivi. Paljud meie poliitikud vibutavad Moskva suunas
sõrme, kaitstes Gruusia ja Ukraina territoriaalset terviklikkust. Samal ajal ollakse nõus Saaremaa-suuruse
annekteeritud Petserimaa ja Eesti Ingerimaa loovutamisega idanaabrile.
Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse kaitsmise eest väärivad tänusõnu Riigikogu liikmed, kes
järgisid süümevannet ja hääletasid 2015. aastal uue
piirilepingu vastu. Osa neist on tänaseks elust ja poliitikast lahkunud. Nende kunagises ühises nimekirjas
olid Jüri Adams, Andres Ammas, Krista Aru, Igor
Gräzin, Monika Haukanõmm, Mart Helme, Martin
Helme, Andres Herkel, Jaak Madisson, Raivo Põldaru, Henn Põlluaas, Helir-Valdor Seeder ja Arno
Sild. Nendega liitusid 22. jaanuaril 2019 veel Raivo
Aeg, Peeter Ernits, Uno Kaskpeit, Aivar Kokk, Tarmo
Kruusimäe, Inara Luigas, Andres Metsoja, Priit Sibul
ja Artur Talvik.
Rahvarohkest mälestusüritusest osavõtjatele saatis
tervituse kunagi metsavendi abistanud sealtkandi
Parasmaa küla Männiku talu Peetersoo peretütar Erna
Rüütel Valgamaalt. Ta kirjutas Viktor Rumjantsevilt
üles tema metsavendade laulu. Selle laulis plaadile
Viktori kaasmaalane, luuletaja Ilmar Vananurm ja
see on kuulatav Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi
ajalooraamatu CD-plaadilt. Üritusel esines ajaloolane Martin Andreller tugeva isamaalise sõnavõtuga
metsavendade märgilisest osast ja tähendusest meie
iseseisvusvõitluses Ertsma punkrilahingus hukkunud
Eesti Vabaduse Risti kavaleri Mihkel Valleri näitel.
Meenutati hea sõnaga ka metsavendade ajaloo uurijat
Aino Leppa, kellega kohalikud kodu-uurijad tegid
aastaid koostööd. Eesti Endiste Metsavendade Liit
tänas oma teenetemedaliga nelja isikut, kes on aastaid
osalenud Ertsmal tegutsenud metsavendade mälestuse jäädvustamises.
Aldo Kals
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Euroopa Solidaarsuskorpus jõudis
Vändrasse tänu “Beebierrorile“

Talvi Kiveste, Merit Eier, Eleri Mägi, Kristel Lepik ja Melissa Mägisalu.

Sügisel võttis minuga ühendust Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialist Margit Kadak ning tutvustas võimalust Euroopa Solidaarsuskorpusele projekt
kirjutada. Tingimuseks oli see, et projekti meeskonnas oleks viis liiget, kes on vanuses
18-30 ning planeeritavad ettevõtmised oleksid kogukonnale suunatud. Ei olnud vaja kaua
mõelda ja üsna pea oli meeskond koos ning asusime asja kallale. Tänaseks võime uhkusega teatada, et meie jõupingutus kandis vilja ning 2019. aastal viime läbi väga mitmeid
beebidele ja väikelaste vanematele suunatud sündmusi.

Kuidas meie idee sündis?
Lapsevanemaks saamine on
iga inimese elus suur sündmus
ning elukorraldus muutub hetkega pöördumatult ja igaveseks.
Tihtipeale võib juhtuda, et ema
või isa, kes on lapsega vanemapuhkusel, jääb kogukonna tegemistest eemale, kuna ta justkui
enam ei sobitu. Seetõttu võib
lapsevanemaid tabada „beebierror“, mis väljendub sooviga kõik
sinnapaika jätta ja sellest lihtsalt
välja astuda. Olles ise kahe väikese lapsega kodune, tundsin
puudust üritustest, kuhu koos
lapsega minna. Aktiivsest tegevusest tundsid puudust ka teised
kodused emad ning just seetõttu

kirjutasimegi Kristel Lepiku,
Melissa Mägisalu, Eleri Mägi
ja Talvi Kivestega Eurooopa
Solidaarsuskorpusesse projekti
pealkirjaga “Beebierror”.
Mis meil veel plaanis on?
Projekti raames pakume noortele
lastevanematele võimalusi tegutseda väljaspool kodu, julgustame neid kohaliku kogukonna
liikmena olema aktiivsed ning
püüame leida võimalusi toetada
ka noorte lastevanemate tööturule naasmist. “Beebierrori” projekti raames toimub beebiring,
korraldame erinevatel teemadel
(nt laste uni, toitumine, mehe ja
naise vahelised suhted, turvaline

kodu) vestlusringe ja õpitubasid
(nt beebimassaaž, ajaplaneerimine, suhkuvabad suupisted)
ning palju-palju muud. Toimuvate sündmuste kohta leiab infot
Beebierrori Facebooki lehelt.
Meie Beebierrori tiim ootab
omalt poolt lastevanemate aktiivsust ja rohket osavõttu, kuna enamiku toimuvatest sündmustest
saame korraldada kas täiesti
tasuta või pisikese osalustasu
eest. Samuti ootame oma tegemistele tagasisidet, et veelgi rohkemate „beebierroriga“ võtlevate
lapsevanemateni jõuda!
Beebierriori tiimi nimel
Merit Eier

Eesti Töötukassast saab taotleda
alaealise töötamise toetust
Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada
alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.
Alaealise töötamise toetus on perioodiliselt makstav toetus ja seda makstakse kalendriaasta esimeses kvartalis eelmise kalendriaasta eest. Seega tuleb
2018. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks taotlus esitada Eesti
Töötukassale hiljemalt 31.03.2019.
Alaealise töötamise toetuse taotlemise tingimustega on Teil võimalik tutvuta
Eesti Töötukassa kodulehel.

HALINGA PUHKPILL 2019
7.-9. juunil Pärnu-Jaagupis!
Reedel, 7. juunil

Pühapäeval, 9. juunil

* 10.00 – FESTIVALI PIDULIK AVAMINE raamatukogu ees
* Õpitoad pillirühmade kaupa (põnevad õpetajad: Neeme
Ots – trompetid, Toomas Vana – tromboonid, Valdo
Rüütelmaa – metsasarved, Mihkel Peäske – flöödid, Ivo
Lille – saksofon, Madis Kari – klarnetid, Rauno Pella –
löökpillid, Helen Kasemaa – rivitrummid jagavad oma
kogemusi-teadmisi)
* festivaliorkestri proovid
* 18.00 - õhtu jätkub sportlikult – traditsiooniline
jalgpallimatš

* hommikupoolikul toimuvad proovid
* 13.00 – LAULUPEOTULE VASTUVÕTMINE kooli
staadionil (ERR jäädvustab: Halinga pasunakoor,
lauljad, tantsijad ja palju-palju pealtvaatajaid...)
* tseremooniale järgneb KONTSERT-PIKNIK staadionil
kaasa löövad suur festivaliorkester, rivitrummarid meilt
ja mujalt, Eesti Dirigentide Akadeemia puhkpilliorkester,
ÜLLATUSESINEJAD ning lisaks vanade autode näitus
jpm.

Laupäeval, 8. juunil
* 9.30 - jätkuvad õpitoad pillirühmiti
* festivaliorkestri proovid
* 18.00 – KONTSERT–LÕKKEÕHTU raamatukogu ees
(vihma korral rahvamajas). Kutsume esinema sõpru
lähemalt ja kaugemalt. HALINGA PASUNAKOOR!

Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus

Pärnu-Jaagupi
Muusikakool

OSALEJATELE: ööbimiseks võta kaasa magamiskott ja
-alus ning hügieenitarbed, noodid kohapeal, toitlustus- ja
muude korralduslike kulude katteks osalustasu 18 eurot
- saab maksta kohapeal, aga ka arve alusel (taotlus –
elenamagi959@gmail.com). Osalussoovist palume teatada
eelpoolnimetatud aadressil. Ootame nii ansambleidorkestreid kui ka üksiküritajaid.
PEALTVAATAJAILE: kontserdile tulles võta kaasa hea
tuju, piknikukorv ja naudi mõnusaid puhkpilli törtsatusi,
rivitrummarite plõksatusi ning ole osaline laulupeotule
teekonnal!

MTÜ
KüsiMine
Puhkpilliorkester
Saxon

Alaealise töötamise toetus on riigiabi, mille kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt.
Alaealise töötamise toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste
osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" alusel.
Täname, kui olete taotluse juba esitanud!
Lugupidamisega Eesti Töötukassa

Koolitus Pärnus "Autistliku ning aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine"
Kutsume Teid koolitusele Pärnus "Autistliku ning aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine".
Toimumisaeg: 12. aprill 2019
Toimumiskoht: Pärnu Rajaleidja keskus – Metsa 1, Pärnu
Koolitaja: Ivica Mägi
Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused,
võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Osalema on oodatud:
• autistliku ja ATH lapse pereliikmed/lähedased;
• tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku või ATH lapsega;
• KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
• koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või
huvi autismi- ja ATH valdkonnaga.
Registreerimine kuni 10. aprill 2019. Osalustasu on 55 eurot.
Registreerimiseks saada sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee
koos osaleja nime ning kontaktandmetega. Registreerimine kinnitatakse posti
teel. Kohtade arv on piiratud!
Ajakava:
12:00-17:00 Koolitus (sisse jäävad kohvipausid)
Koolituse pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused e-posti teel kahe nädala jooksul.
Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega,
siis võtke koolitajaga julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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KAKS KOHVIRINGI ÜMBER SOOMAA
Samliku koolimaja juubeliaasta tähistamine algab kohvikupäevaga
Tänavu 85-aastaseks saav Samliku uus koolimaja pühitseti 30. septembril 1934. aastal. Siinsamas asunud vana koolimaja oli palju
väiksem ja ajahamba poolt puretud ning seega oli uus hoone igati
oodatud. Kohalikud lapsed said nüüd muuhulgas tunda rõõmu avaratest, valgusküllastest ja kõrgete lagedega klassiruumidest. Peatselt
ehitati koolimaja juurde ka rippsild, mis kergendas laste kooliskäimist tunduvalt, sest enne seda tuli neid tuua lootsikuga üle jõe.
Koolimaja oli ümbruskonna inimestele kooskäimiskohaks.
Siin tegutsesid laulu-, rahvatantsu- ja näitemänguringid. Toimusid spordivõistlused ja korraldati erinevaid üritusi ning pidusid.
Mõnda aega olid koolihoones ka pood ning raamatukogu. Haridust
jagati selles majas järjestikku 64 aastat, kuni 1998. a kevadel kõlas
viimane koolikell.
Vaatamata kooli sulgemisele ei seisa maja tühjalt ja mahajäänult – aja jooksul on siia kujunenud omamoodi kohtumispaik
matka- ja loodushuvilistele, kes avastavad siitsamast mööduvat
Pärnu jõge ning ümberkaudseid vaatamisväärsusi.
Juubeliaastal avab koolimaja oma uksed kõikidele huvilistele
kolmel korral: Soomaa kohvikutepäeval aprillis, ,,Avatud talude
päeval“ juulis ning septembrikuisel kontsertõhtul.
20. aprillil toimub üritus „Kaks kohviringi ümber Soomaa”.
Sel päeval avavad Samliku koolimajas hüpikkohviku Eva ja Raido
kõrvaltalust. Kahel korral päeva jooksul toimuvad jalutuskäigud

Samliku kooli avamise päev 1934. aastal.

kevadisse rohelusse, et otsida söödavaid taimi ning jagatakse näpunäited nende kasutamiseks toitudes. Koolimaja ajalugu tutvustab
vastvalminud fotonäitus. Ilusa ilmaga saab sõita kanuuga. Samliku
kohvikupäev algab kell 11 ühise joogaga.
Üle-eestilisel „Avatud talude päeval” 21. juulil jagub koolimaja
juures tegevusi nii suurtele kui väikestele, samuti saavad külastajad
tutvuda koha ajalooga ning praeguse eluoluga.

Vändras avas uksed restoran
Avas küll ainult üheks õhtuks, aga võin lubada, et see ei jää
viimaseks korraks, kui Kirikumõisas asuvas Maarjakase
Butiigi salongis saab nautida luksust.
Soov tuua inimestele lähemale restoranikultuuri elava
muusika ja mitmekäigulise gurmeega on minus küpsenud
juba pikemat aega. Ma soovin, et iga inimene, kes seda
õhtut külastab, tunneb juba enne selle algust, et just tema
on siia oodatud ja et see, mis kohapeal toimub, on just
temale loodud. Pärnu restorani Paradiis peakokk, endine
Vändra tüdruk Monika Uibo tabas hetkega, mis idee mul
oli, ja tuli kenasti kaasa. Oma 4+2 käigulise õhtusöögi
püüdis ta just selle pisikese salongi omaselt koostada.
Nii oligi esimeseks roaks olev värviline salat apelsinilõhe
ja vutimunadega just Maarjakase Keraamika keraamilisest taldrikust inspireeritult sündinud, ka Monika enda
küpsetatud leiva kõrval olnud maitsevõi oli oma koha
leidnud minu valmistatud keraamilises kausikeses. Teise
käigu kana-sidrunipüreesupp ürdivõi ja ciabattapuruga ning
pearoa seafilee õunacarpaccio, juurselleripüree, köögiviljade ja jõhvikakasmega olid täpselt omal kohal. Desserdiks
olnud auhinnatud Eesti uus rahvuroog karamellikattega
astelpaju-kaerakile seesamijäätisega oli rohkem kui kirss
tordil. Ruumi kaunistasin rikkalike küünalde, rooside ja
valgete laudade-toolidega, samas kaotamata oma salongi
kodust hõngu. Tõelise esmaklassilisuse märk oli juba see, et
kliendid said näha ja tunda kohapeal, kuidas kokk Monika
oma abilise Olgaga seal samas nende kõrval kööginurgas
kõik käigud valmistas ja serveeris, ise sealjuures rääkides,
mida ja miks ta antud rooga valmistades silmas pidas – see
on juba meistri märk.

“Kaks kohviringi ümber Soomaa”
raames ootab 20. aprillil Samliku
vana koolimaja kõiki huvilisi.
Avatud on kohvik, toimuvad koolimaja
ajalugu tutvustavad ringkäigud,
saab sõita kanuuga ning osaleda
looduses kasvavaid ürte
tutvustaval jalutuskäigul.
Päev algab
hommikujoogaga kell 11.

Et kõik kokku oleks veelgi erilisem, oli kogu õhtu täidetud elava muusikaga. Selle tõid meieni Vändra muusikakooli kasvandikud Kadi Pihlak ja Hanna Miina Kivisäk, kes
ka muu hulgas end viiulil saatis, ning kitarridega oli kohal
Emma Köster. Nende muusika oli õrn, kuid täis jõudu ja
energiat... nii tütarlapselikult kaunis.
Kui õhtusöögi lõpetuseks toodi lauale minu ja pisikese
Lille Ly valmistatud savikruusides kuum, lõhnav koduaia
piparmünditee, oli lausa kahju, et see kõik nii ruttu läbi sai.
Tundsin end kui Tuhkatriinu, et juba lööbki kell täistundi ja
kõik see ilu ja luksus kaob kui muinasjutus. Aga soe tunne
jäi südamesse. Veel kaua istusin nüüd juba tühjade laudade
vahel, imetlesin küünlaleeki, tundes õhus möödunud õhtusöögi hurmavaid lõhnu. Ja sellel hetkel sain kinnitust, et
see oli küll esimene, kuid mitte viimane kord, kui midagi
sellist korraldan. Aitäh kõigile, kes seda ilu luua aitasid ja
kes seda koos minuga nautisid.
Kui märtsi lõpus oli veel imetabane võimalus kuulata
jutuvestjat Monique Burg Prantsusmaalt ja Piret Pääri meie
omast armsast Viljandist ning lapsevanematele käis vestlusringis nippe jagamas karistusteta kasvatusest vanemlusmentor Tanel Jäppnin, siis aprilli esimesel nädalalõpul vildime
merinovillast lillehaldjat. 20ndal saab Maarjakase talus osa
RJK „Kaks kohviringi ümber Soomaa“ ühepäevakohvikust
ja kuu lõpus tuleb just pisikestele printsessidele mõeldud
pühapäev koos näomaalingute, pärlikeede valmistamise,
pabernukkude ja muu tüdrukutepärasega. Ootan teid ikka
aktiivselt infot jälgima läbi fb ja osa võtma erinevatest sündmustest. Taaskohtumisteni!
Maarja Sepp
Maarjakase perenaine

Septembrikuu viimasel laupäeval on aga vilistlased,
endisaegsed töötajad ja üleüldse kõik Samliku sõbrad oodatud koolimajja kontsertõhtule, et üheskoos tähistada maja
85. sünnipäeva.
Kohtumiseni Samlikul!
Merike ja Indrek Bachman
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Mageveepärlitest, hõbedast ja vääriskividest DISAINEHTED
ALLAHINDLUSEGA -20% kuni -50%
UUS RIIETE KOLLEKTSIOON

AS Hoolekandeteenused
kutsub sind tööle
TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tegevusjuhendaja toetab ja juhendab
psüühilise erivajadusega inimest tema
igapäevatoimingutes.
Kui tahad töötada inimestega, oled toimekas
ja tasakaalukas meeskonnaliige, valdad eesti
keelt ning oskad arvutit lihtsamal tasemel, siis

helista: 53 018 621 või saada oma CV
varbamine@hoolekandeteenused.ee
Töö asukoht: Vändra
www.hoolekandeteenused.ee

www.facebook.com/hoolekandeteenused

www.ethel.ee;
FB: Ethel Design

TEATED
27.aprillil toimub koerte ja kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu:
kell 10.00 Libatses kaupluse parklas
kell 11.00 Pärnu-Jaagupis vallamaja parklas
kell 13.00 Vahenurmes kaupluse parklas
Vaktsineerimise hind on 2 eurot. Võimalus vaktsineerida
ka kompleksvaktsiiniga (hind 20 eurot).
Volitatud vet.arst Mart Taggel, +372 528 7465
Kes ei soovi oma sünnipäeva lehes avaldamist, palun
teatage sellest eelneva kuu 15. kuupäevaks e-posti aadressil uuskoidula@ hot.ee või tel 5598 6950 või 44 30 330

MITMESUGUST
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
Kevadine aiahooldus, õunapuude lõikus, hekkide ja
põõsaste pügamine, transporditeenus väikekalluriga.
Tel 5341 3723, sulevpaap@hot.ee

LSAB Vändra AS tegeleb saeketaste ja lintsaelintide
tootmise, remondi, hoolduse ja müügiga puidu- ja
metallitööstusele.
VÕTAME TÖÖLE:

SAETERITAJA/KEEVITAJA –
saelintide keevitamine, ettevalmistamine
SAETERITAJA –

Jürikuul Kurgjal
7. aprillil algusega kell 12.00 on Kurgjal Talukultuurikooli õppepäev ja
taas viivad seda läbi Samliku köögirüütlid Raido ja Eva ning sel korral
valmistatakse pasteete. Päeva tegevusi tutvustavad nad järgmiselt –
pasteet on läbi aegade olnud lahutamatuks osaks toidulaual nii siin
Eestis kui kogu Euroopas. Seekord valmistamegi koduselt talupoja
kombel rustikaalse tallemaksapasteedi ning prantsuse stiilis elegantse
kanamaksapate’.
Loomulikult valmivad meie pasteetidele maitsvad lisandid, mis
sobivad ideaalselt nende saatjateks. Töötoas saavad osaleda esimesed
15 huvilist. Õppepäeva hind 15.00 €.
Anna meile oma tulekust teada hiljemalt 02.04.2019.
 445 8171 või 5860 0025,  kurgja@maaelumuuseumid.ee
Kuna aprillis on lihavõttepühad, siis viime läbi ka samateemalist haridusprogrammi. Haridusprogrammis „Lihavõttepühad“ saab
ettetellimisel osaleda 8.-19. aprillini. Kuigi lihavõtted on usupüha,
tunnevad eestlased läbi sajandite neid kevad- ja kiigepühade nime
all. Urbime meiegi vanade eestlaste kombel end virgaks ja ilusaks,
hüppame kehad kergeks, trikseldame ja koksime mune ning ajame
lihavõttejuttu, maitseme teed ja odrakaraskit. Programm kestab 1,5-2
tundi ja on sobilik lasteaialastele ja põhikooliõpilastele. Hind 4.00 €
20. aprillil osaleb muuseum Rohelise Jõemaa koostöökogu poolt
korraldataval sündmusel ,,Kaks kohviringi ümber Soomaa“. Sel päeval
on avatud muuseumi kohvik kell 10.00 – 17.00, külastada saab muuseumi ekspositsioone ja osaleda lihavõttepühade teemalises töötoas.
Töötoa hind 2.00 €
Kohtumiseni Kurgjal!
Kersti Tammiksaar
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi peaspetsialist

Üks raske rännak lõpule on jõudnud…
Kevadtuul võttis sul käest,
viis sinna, kust tagasi enam ei tulda.

31.07.1961 – 11.03.2019

ELENA RÕÕMUSSAAR
TÕNIS VIIRE

01.06.1940 – 24.02.2019

MAIMU LUUSEPP

mälestavad ema
ja õed peredega

Nõudmised kandidaadile:
• soovitavalt metalli- või puidutöötlemisalane
töökogemus;
• tehniline taip;
• kohusetunne, vastutustunne;
• täpsus, koostöövalmidus;
• vähemalt keskharidus.
Omalt poolt pakume:
• väljaõpet kohapeal;
• tööd stabiilses ja arenevas ettevõttes;
• tänapäevaseid töötingimusi;
• konkurentsivõimelist palka.
CV ja avaldus saata hiljemalt 5. aprilliks.
e-post: juta.tammai@lsab.ee
Lisainformatsioon tel 503 2375 Juta Tammai
www.lsab.ee

Hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalikke eeltöid. Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 501 6689, ken@puistemees.ee
Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja torutöid (vanni
tubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine,
parkettpõrandate paigaldus jne). Tel 5617 4500, Urmas
Ostan vanu Vene kontaktoreid, kaitselüliteid, elektroonika trükkplaate, KM-kondekaid, transse jms detaile,
ostsilloskoope, raadiojaamu, isekirjutajaid, side-, mõõte-,
militaarelektroonika plokke jms. Vanade ruumide tühjendamine vanaelektroonikast. Tel 5197 3129

KINNISVARA
Pensionärist korralik naisterahvas väikese koeraga otsib
endale 1-2 toalist üürikorterit Põhja-Pärnumaa valda.
Pakkumised oodatud tel 5660 1350.
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

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo tel 539 60574

EELK Pärnu-Jakobi kogudus

09.07.1960 – 22.02.2019

MERIKE MARDISTET

töö teritusseadmetega,
sobib ka tehnilise taibuga naisterahvale.

Teostame vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodetega seotud töid. Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee

MAGDA TEPPAND

20.09.1919 – 02.03.2019

SALME LÕO

23.03.1931 – 06.03.2019

RAIVO MÄGI

PEETER SEMJONOV

04.02.1936 – 13.03.2019

VALEV KÜÜTS

17.11.1946 – 16.03.2019

ESTER UIBOMÄE

28.06.1942 – 25.02.2019

28.08.1955 – 07.03.2019

11.04.1946 – 19.03.2019

ÜLO PIPAR

HILJA HINRIKSON

HELE-MAIA HÄRM

04.07.1940 – 27.02.2019

27.08.1927 – 07.03.2019

23.07.1936 – 25.03.2019

Jumalateenistused aprillikuus
07.04 kl 14 Paastuaja 5. pühapäeva jumalateenistus
14.04 kl 14 Palmipuudepüha armulauaga jumalateenistus
19.04 kl 14 Suure Reede jumalateenistus
21.04 kl 14 1. ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus
28.04 kl 14 Ülestõusmisaja 2. pühapäeva jumalateenistus
Koguduse kantselei avatud T, K kl 10.00 - 14.00
Kantselei telefon 446 4650
Koguduse hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi, tel 5300 7075

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Albert Teppand
Benita Raiesmaa
Ellen Mändaru
Hilda Toots
Saima Teaste
Ella Maripuu
Elmu Rukki
Loode Ulm
Jüri Närjussoo
Ellen Põhako
Aime-Aliise Lepp
Valve-Regita Poolen
Elsa-Maria Suurkask
Eeri Tamm
Leonhard Kolga
Erna Michelis
Kalju Lill
Olev Ebrok
Jaan Veverson
Jaan Lehtemaa
Gerta Põder
Riina Rõõmusoks
Heikki-Anselm Hokkanen
Anne Jõeäär
Vilma Lillepa
Maie Raudsepp
Jaan Raidna
Kaja Volmer
Toivo Mahlapuu
Anne Järve
Arvo Tomson
Taissia Tomilina

25.04		
26.04		
20.04		
04.04		
10.04		
03.04		
16.04		
25.04		
13.04		
14.04		
14.04		
16.04		
18.04		
18.04		
22.04		
29.04		
12.04		
24.04		
29.04		
01.04		
04.04		
06.04		
08.04		
21.04		
24.04		
01.04		
13.04		
15.04		
16.04		
18.04		
19.04		
24.04		

97
97
94
93
93
91
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

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

Liis Sedriku ja Madis Kivi perre sündis
12. veebruaril poeg Herman.

Vändra kultuurimajas
• 11. aprillil kell 19 Toomas Kalli estraadikava „Ja mida teile, palun?“
Kahekümnes erinevas rollis Anne Paluver, Pille Pürg ja Mait Trink.
Täispilet 17 € Õpilane/ tudeng/ pensionär 15 €. Avatud baar
• 21. aprillil kell 12 Laste laulukontsert Vändra Värvuke. Pilet 2 €
• 25. aprillil kell 18 Vändra Pensionäride Ühenduse majandusaasta
aruande kinnitamine. Järgneb seltskonnaklubi Elurõõm peoõhtu.
Kavas seltskondlikud mängud. Tantsuks mängib Joe Lumi. Osalustasu 3 eurot.
• 26. aprillil kell 18 Jüripäeva matkamäng. Pane kokku neljaliikmeline meeskond ja osale jüripäeva matkamängul. Võistkondade
registreerimine 22. aprillini e-mailil ats.paberits@pparnumaa.ee

Vändra raamatukogus
• 9. aprillil kell 17.30 KIRJANDUSÕHTU, kus arutletakse Andres Kivirähu loomingu üle. Kõik huvilised on oodatud!

Suurejõe Rahvamajas
• 7. aprillil kell 11 VPEI Seltsi koosolek, lektoriks Anu Õun, teemaks
,,Dementsus". Kohv ja sünnipäevakook.
• 7. aprillil kell 13 NALJAPIDU. Eeskava rahvamaja taidlejatelt.
Sissepääs tasuta. Info tel 5332 3326 Olga või 512 0893 Heldi
• Pühapäeval, 14. aprillil kell 16 KEVADKONTSERT. Eeskava pakuvad
Juurikaru Põhikooli õpilased, Suurejõe rahvamaja lauluansambel
Humala, eakate lauluansambel ja tantsurühm. Kontsert tasuta.
Info tel 512 0893 Heldi
• Reedel, 3. mail kell 21 TANTSUÕHTU. Tantsuks ansambel LEKTUS.
Pääemed eelmüügil 5 eurot Suurejõe rahvamajas ja raamatukogus.
Alates 1. maist 8 eurot. Info ja broneerimine tel 512 0893 Heldi või
suurejoerahvamaja@gmail.com

Anne Õunpuu ja Remo Välba perre sündis
24. veebruaril tütar Lysandra.
Ave Annuki ja Kaspar Lorentsoni perre
sündis 5. märtsil tütar Loreen.
Evelin Maisto ja Sander Päri perre sündis
8. märtsil poeg Brenet.
Maie-Kelly Kalmu ja Rainer Saali perre
sündis 11. märtsil poeg Raian.

3. aprill alates kell 10.00
VÄNDRA
HOOLEKANDEKESKUSES
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

Krist iina Ehini
jaSilver Sepa
luule- ja laulude õhtu
"AGA ARMASTUSEL ON METSALINNU SÜDA"
14. aprillil kell 14 Pärnu-Jaagupi raamatukogus
14. aprillil kell 17 Vihtra Külakeskuses
"Osa inimesi on nagu metsalinnud, kes otsivad
varjulist paika, hoiavad ja armastavad, teised
on aga nagu tuuli trotsivad merelinnud, kes loovad oma maailma, olgu või veeuputus. Ent ainult
üksikud meist on vabad ja vabad on
enamasti üksikud ..."
Üritus on tasuta.

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. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

