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VALLA TEATAJA
P Õ H J A - P Ä R N U M A A

HEAD ALGAVAT KOOLIAASTAT
KÕIKIDELE ÕPPURITELE,
ÕPETAJATELE JA LAPSEVANEMATELE!
Tere, kooliaasta uus!
Suvi tõmbab otsi kokku ja saabuval pühapäeval lehvivad
kõikidel majadel meie kaunid riigilipud.
Kas on kedagi, kes ei tea, miks lipud nii ilusasti just 1.
septembril lehvivad? Usun, et ei ole, sest Eesti rahva tee
sõnastas Jakob Hurt ligi poolteist sajandit tagasi, seades
meile ülesandeks saada suureks vaimult. Sellele eesmärgile
lähenemiseks ei ole õigemat valikut kui õppimine, olenemata
sellest, kas minnakse esimesse klassi või ollakse juba harjutud
teadmisega, et õppimine kestab kogu elu.
Kallid õpilased, õpetajad ja kõik elukestvasse õppimisse
uskujad, soovin, et te mitte kunagi ei transformeeruks ükskõikseks teadmiste omandamise teel.
Tarkus tuleb tasapisi,
aga kannab vilja,
tarkust tragilt taga nõuda pole iial hilja!
Ilusat uut kooliaasta algust meile kõigile!
Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets
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Aiakohvikute päev sai alguse
ühistest aiakülastustest

Vändra aiakohvikute päeva peakorraldajad-ellukutsujad Pilvi Perner ja Reet Eesmäe.

Tänavu kolmandat korda toimunud Vändra aiakohvikute päevad said pärisalguse ilma kohvikuteta: aiandusseltsi korraldatud ringkäikudest kaunimatesse koduaedadesse pealkirja all
,,Avatud aiad“. Huvilisi oli rohkelt – nauditi kaunist ümbrust,
saadi uusi mõtteid ja teadmisi, mida oma koduaias rakendada.
Kui paljudes kohtades korraldatakse ühepäevakohvikuid ka
lihtsalt tänavatel, siis alevi aiakohvikute päeva põhisõnum on
jäänud samaks - lisaks maitsva toidu nautimisele võimalus
imetleda huvitavaid ja kauneid koduaedu.
Algusest peale on ettevõtmise eesotsas olnud Vändra
Gümnaasiumi endine bioloogiaõpetaja Reet Eesmäe, kes
andis juba koolis praktilist kodukaunistamise pisikut koos
õpetussõnadega lastele koju kaasa - kooliaiast lillesibulaid või

harvendamisel üle jäänud püsikuid. Igal aiapäeval on olnud
huvilistele avatud ka Eesmäede pere lille- ja liigirikas koduaed
(fotol).
Samas kiidab Eesmäe uusi tegijaid, kes on kohviku korraldamise ühendanud uute tegevuste ja mõtetega. Näiteks
Päästekomandos võisid külastajad tutvuda uue maja ja päästetehnikaga ning huvilisi oli üllatavalt palju. Turu 20a majarahvas
korraldab ühiselt teist aastat jõe äärsel haljasalal kohvikut ja
eelmisel aasta saadud müügirahast ehitati maja lastele mänguväljak.
Uudne oli ka Hosteli keldriruumides ja samas õue varju
aluses noorte korraldatud kultuurikohvik.
Õie Kuusk

Maal elamise päev
Selle aasta 28. septembril korraldavad 36 valda üle Eesti
esmakordselt maaelu
tutvustava ürituse –
maal elamise päeva.
Maal elamise päev
on üle-eestiline
algatus, mille
eesmärk on
kutsuda maale
elama veelgi
rohkem tegusaid
ja särasilmseid
inimesi.
Kuna üritust
plaanitakse korrata
ka järgmisel aastal ja Põhja-Pärnumaa vald on territooriumilt suur, siis otsustasime sel korral
kutsuda külalisi ja ka oma valla inimesi
Pärnu-Jaagupi piirkonda.

Päev algab kell 11 ja tegevused
kestavad kella 16-ni. Pärnu-Jaagupis teevad oma
uksed lahti kõik valla
allasutused, osalemissoovi on
edastanud mitmed ettevõtted
ja mittetulundusühingud.
Näiteks korraldatakse huvitavaid töötubasid,
saab tutvuda kirikuga, muuseumide
ja koolidega, vabatahtlike päästjate tegevuste ja
hoonega, Lepiku-Mardi talu kollektsioonaiaga, ronida kellatorni, vaadata
maailma parimate kõrsikute valmimist
ja neid ka ahjusoojalt maitsta, jalutada

alevis ning kultuuri- ja spordipargis, osta
kohalike ettevõtjate toodangut, maitsta
kohvi ja kooki selleks päevaks avatud
kohvikutes jne.
Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus
asub staap, kus terve päeva saab infot
toimuva ja ka vallas pakutavate teenuste,
elamispindade ning töökohtade kohta.
Huvilistel Vändra ja Tootsi piirkonnast on võimalus sõita kohale tasuta
bussiga, mis väljub Vändra bussijaamast
kell 10 ja Tootsi bussijaamast kell 10.20.
Täpsem info asub veebilehel: https://
maalelamisepäev.ee/
Kutsume kõiki üles sellel päeval
tulema Pärnu-Jaagupisse ja veetma üks
tore päev maal.
Tarvi Tasane
abivallavanem
tarvi.tasane@pparnumaa.ee
+372 5336 3794
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Kokkuvõte augustikuu
vallavolikogu istungist
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimus
21. augustil 2019. a Vändra vallamajas.
• Vallavanem andis ülevaate Põhja-Pärnumaa valla 2019. a II
kvartali eelarve täitmisest. Informatsioon võeti teadmiseks.
• Kehtestati Kalmistu kasutamise eeskiri.
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaevetööde eeskiri.
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa valla heakorraeeskiri.
• Kinnitati AS Mako uus põhikiri.
• Seati tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
Põhja-Pärnumaa valla omandis olevatele kinnistutele
(Vändra alevis asuvad tänavad) maakaabelliini ehitamiseks,
omamiseks ja majandamiseks.
• Lõpetati Kadjaste Vabaajakeskuse tegevus alates 1. septembrist 2019. a.
• Katkestati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018
määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve
menetlemise kord" muutmine eelnõu lugemine.
• Delegeeriti Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele andmekogude
asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Suurejõe haruraamatukogu
alustab alates 2. septembrist tööd
Juurikaru Põhikooli ruumides
Seoses Põhja-Pärnumaa vallas toimunud raamatukogureformiga,
mis jõustus 1. märtsist ning millega liideti valla 10 raamatukogu
ühtse juhtimise alla, vaatasime üle ka haruraamatukogude külastatavuse ja parema toimimise.
Koos Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusega jõudsime järeldusele,
et Suurejõe haruraamatukogu saaks rohkem külastajaid ning tema
majandamine oleks odavam ning Juurikaru kool võidaks, kui koolis
asuks ka raamatukogu. Seetõttu otsustati raamatukogu Suurejõe
kortermajast viia Juurikaru kooli ruumidesse.
Alates 2. septembrist alustabki raamatukogu seal koos raamatukoguhoidja Elvira Varrikuga tööd. Raamatukogu on avatud
esmaspäevast neljapäevani kell 10.00–15.00, raamatukogu on
suletud reedel, laupäeval ja pühapäeval. Suvisel koolivaheajal
on raamatukogu avatud teisipäeval kell 11.00–12.00 ja 12.30–
18.00, kolmapäeval ja neljapäeval kell 12.00–17.00, raamatukogu
on suletud esmaspäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval.
Raamatukogu asub Juurikaru koolimaja vasakpoolses tiivas
(kui olla näoga maja poole). Sissepääs raamatukogusse on maja
tagant eraldi sissepääsuga.
Kui on inimesi, kellele lahtiolekuajad ei sobi või ei saa Juurikarule tervislikel põhjustel minna, anda teada Monika Jõemaale –
monika.joemaa@pparnumaa.ee, tel 5884 4686 – organiseerime
koduteeninduse.
Monika Jõemaa
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor

Muudatused bussiliinide
sõidugraafikutes alates 01.09.2019
Alates 1. septembrist muutuvad minuti võrra kaugbussiliini nr
333 (Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla) väljumisajad Allikõnnu ja
Vändra peatustes.
Maakonnaliinile nr 94-3 Pärnu-Tori-Vändra lisandub väljumine
kell 20:30 Pärnust ka puhkepäevadel ja liinile 92-2 Pärnu-Tori-Vihtra-Vändra lisandub puhkepäevadel lisareis Vändrast kell 17:50, mis
seni sõitis vaid tööpäevadel.

ID-kaardi taotluste vastuvõtmist Vändras
ja Pärnu-Jaagupis enam ei toimu
Kõige mugavamaks dokumentide taotlemise võimaluseks on PPA
iseteenindus aadressil https://www.politsei.ee/et/iseteenindus,
kus uus dokument on vaid mõne hiirekliki kaugusel. Eakamate
taotlejate puhul, kel teadmistest või vahenditest jääb vajaka, soovitame abi paluda noorematelt pereliikmetelt.
Samuti saate taotluse esitada Teile sobivas prefektuuri politseijaoskonna teeninduses.
Lääne prefektuuri Pärnu teenindus asub aadressil Aida 5, Pärnus ja on avatud esmaspäev – reede kell 9.00 – 17.00.
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Arvan, et just paras aeg, sest tänaseks on
Põhja-Pärnumaa volikogu poolt esimesed rasked otsused tehtud ja edasine siht
teada. Selle aja keerulisemad otsused on
olnud need, mis kajastusid Põhja-Pärnumaa valla arengukavas ja mis vajasid
ühinemislepingus muudatuste tegemist.
Käes on taas arengukava täiendamise aeg ja juba on lõppenud avalikud
arutelud ning septembrikuu volikogus
otsustatakse, millised ettepanekud ja
muudatused lisatakse tegevuskavasse
ja mis jääb lähiaastatel tegemata.
Nelja endise valla poolt kokku
lepitud ühinemisleping on väga ambitsioonikas, kuid kahjuks nendeks investeeringuteks vajalikku raha hulka on
alahinnatud.
Mõned näited juba tehtust, kus valla
osalus läks suuremaks, kui oli planeeritud ühinemislepingus.
Vändra Sotsiaalmaja ümberehitamiseks oli planeeritud omaosalus 40
tuhat eurot, tegelik vajadus valla eelarvest kujunes 116 tuhat eurot (kogumaksumus 361 tuhat), Pärnu-Jaagupi
Põhikooli uuendamisel suurenes valla
osalus pea 52 tuhande euro võrra (vastavalt 111,5; 163,3 ja 793 tuhat), Vändra
kunstmuruväljaku maksumus suurenes
100 tuhande euro võrra, Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargi ehitus 23
tuhande euro võrra ning Tootsi saunujula remont 43 tuhande võrra.
Suurematest töödest on ühinemislepingus Vändra Lasteaia Rukkilill hoone
rekonstrueerimiseks planeeritud 350
tuhat eurot, millest toetus SA KIK-ilt
208 tuhat, kuid kõige odavam pakkumine oli ca 800 tuhat eurot. Tänaseks on
vastu võetud otsus, et vald võtab lasteaia
renoveerimiseks kuni 700 tuhat eurot
laenu ja töödega alustatakse 2020. aasta
kevadel.
Oma järge ootavad ka Vändra laste
aia Mürakaru maja ja Pärnu-Jaagupi
lasteaia hoone.
Alustatud on vee- ja kanalisatsioonitrasside ning pumplate ehitamiste või
rekonstrueerimistega Suurejõel ja Pärnjõel ning leping on sõlmitud ka Vihtra
osas. Kogumaksumus nendel projektidel
on 1,76 miljonit eurot, millest 756 tuhat
tuleb valla eelarvest.
Taotlus on esitatud SA KIK-ile
Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistööde lõpetamiseks ning endise Vändra EPT tööstuspiirkonna liitumiseks alevi trassidega.
Ettevalmistused käivad Pärnu-Jaagupi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise lõpetamiseks
ning Libatse küla trasside ja pumplate
rekonstrueerimiseks.

Jane Mets Aiakohvikute päeval.
Foto Õie Kuusk

Minult on küsitud, miks me paneme
nii palju raha maa alla ja kas sellel on
ikka mõtet. Julgen väita, et kui me tänahomme ei investeeri vajalikesse torudesse, siis varsti on meil ainult külade sildid ja tühjad kortermajad ning lasteaiast,
koolist ja raamatukogust ei räägi enam
keegi. Ja kahjuks on meil selliseid külasid
mitu, kus on küll raamatukogu, lasteaed
ja kool, kuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemid avariiohtlikus olukorras.
Suuri investeeringuid vajavad Vändra
Gümnaasium ja Vändra Muusikakool,
et oleksid jätkusuutlikud ja vastaksid
kaasaja õpikeskkonnale.
Õpilaste arv Vändra Gümnaasiumis
on aasta-aastalt vähenenud ja seda eriti
gümnaasiumiastmes. Aga koolihoone
vajab kaasajastamist, endiselt kütmist
ja hooldamist. Samal ajal on Vändra
Muusikakool hoones, kus puuduvad
juba aastaid vajalikud tingimused normaalseks õppetööks. Ruumipuudusel
tegutseb kunstiosakond gümnaasiumihoones ja osa muusikaklasse asub
noortekeskuses. Tulevikule mõeldes on
ainuõige lahendus renoveerida Vändra
Gümnaasiumi kompleks selliselt, et
sinna mahuks eraldi tiiba ka muusikakool. Miks muusikakooli osa õpetajaid
on sellele vastu, on mulle arusaamatu ja
kannatavad eelkõige lapsed, kes peaksid
olema ju kõige tähtsamad.
Vallavalitsuses analüüsime me igat
asutust ja objekti, et optimeerida kulutusi, leidmaks vahendeid investeeringuteks ja olemaks atraktiivne vald ka
kümne aasta pärast. Nii näiteks kaalume
Tootsis viia ühte hoonesse kokku halduskeskus, perearsti vastuvõtt, eakate
seltsing „Kanarbik“ ja juuksur. Samuti
on eesmärk paigutada Pärnu-Jaagupi

Muusikakool põhikooli vabadesse ruumidesse ja halduskeskus kolida ümber
muusikakooli tänastesse ruumidesse.
Plaanis on teha Uus tn 2 majale, kus asuvad juba ka raamatukogu ja noortekeskus, uus sissepääs, et tagada juurdepääs
ka erivajadustega inimestele.
Kui keegi arvab, et vallavalitsusele
või vallavanemale ei meeldi kõiki ühinemislepingus kirjapandud punkte ellu viia
koos sinna juurde kuuluva investeeringute kavaga, siis ta eksib sügavalt. Teeksime seda suure rõõmuga ja rohkemgi
veel, kui lepingus kirjas, kuid vajalikke
lisamiljoneid ei paista kusagilt ning varasemad ja juba planeeritud uued laenud
vajavad tagasimaksmist.
Kaks kuud tagasi küsisid volikogu
liikmed minult, kui palju raha vajaksime
tavaeelarve mahule juurde, et oleksin
vallavanemana rahul. Ütlesin, et aastateks 2019-2021 oleks vaja lisa 10 miljonit. See on summa, mis tagaks kogu
ühinemislepingu täitmise ja lisaks veel
hädavajalike investeeringute tegemise,
mis on jäänud lepingus kajastamata. Ja
isegi siis, kui see raha kusagilt tuleks,
jääb küsimus, millistest vahenditest neid
pooltühjasid renoveeritud hooneid tulevikus üleval peetakse, rääkimata majanduslikust mõttekusest.
Lõpetuseks üks valus õppetund,
mille vallavanemana olen saanud. Kõige
suuremaks valeotsuseks on olnud mõte
sulgeda Vihtra Lasteaed. Kohtudes 16.
jaanuaril Vihtra küla elanikega sain aru,
et uskuda jutte (loe külajutte), on lubamatu ja veel rumalam on nende baasilt
teha otsuseid. Aga just nii juhtus, sest
mulle oli räägitud, et Vihtra Lasteaia lastest enamus elab Vändras ja vanemadki
töötavad siin. Polnud õrna aimugi, et
paljud lapsevanemad töötavad hoopis
Tori-Jõesuus ja lausa kahes vahetuses
ning Vändras elavaid lapsi on vaid üks.
Aga siiski on mul heameel, et kohtumine
Vihtras toimus, et külaelanikud tulid,
selgitasid ja mina sain teada tõe. Nagu
öeldakse: lõpp hea, kõik hea. Hingele
kripeldama jäi vaid see, kui üleolevalt
reageeriti arvamusele, et Vihtra lasteaia
ruumidesse võiks tulevikus tulla hooldekodu. Siinkohal tahaksin mainida, et me
kõik jääme ükskord vanaks ja mine tea,
kes meist vajab kunagi just kodulähedast
vanadekodu kohta.
Milliseks kujuneb valla edasine
areng, sõltub eelkõige teist, head vallaelanikud, ja volikogust, kes peab otsustama, kas seista paigal või minna julgelt
edasi, ka siis, kui mõnele inimesele miski
ei meeldi.
Jane Mets
Põhja-Pärnumaa valla vallavanem

Esimesse klassi astuja toetus
Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust
lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2019. a I klassi valla koolis või väljaspool
valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud
õppeasutuses.
Toetuse taotluse saab esitada ühe kuu jooksul alates 1. septembrist ja toetus makstakse välja
1. oktoobriks. Taotluse blankett on kättesaadav valla
veebilehel www.pparnumaa.ee (blanketid). Taotluse
saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma
piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile.

TOETUSE SAAJA

LAPSE VANEM VÕI SEADUSLIK ESINDAJA

Toetuse maksmise • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskootingimused
lis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega
lastele mõeldud õppeasutuses
• lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-
Pärnumaa vallas
Taotlemise aeg

1. septembrist kuni 30. septembrini

Toetuse määr

100 eurot

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

1. oktoober

Toetuse maksmise aluseks on 28. märtsi 2018. a Põhja-Pärnumaa Valla
volikogu määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
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Aiakohvikud panid alevis rahva liikuma

Rändrestorani Köögirüütlid kokad Raido ja Eva Soosaar pakkusid
Ilveste pere aias erinevate katetega käsitööleiba.

Päästekomandos võis Kristofer Kaasikult tellida ema
moosisaia maasikamoosiga, hamburgerit jm, kuid põhirõhk
oli maja ja päästetehnika tutvustamisel. Kaks tundi
pärast avamist oli end kirja pannud 251 külastajat.

Ruta Avent keetis suppi ja küpsetas
pirukaid Hundinuia kohvikus.

Aiandusseltsi esindus on väga rahul, sest
järjekordne aiakohvikute päev läks igati
korda ja pani rahva alevis liikuma. Tahan
seltsi poolt tänada Põhja-Pärnumaa
vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjoni, kes toetas meie üritust saja
euroga. Selle raha eest oli aiandusseltsil
võimalik päeva lõpul kõiki kohvikuid
läbi käies korraldajaid šampanjapudeli ja
kommikotiga tänada. Ühtlasi kuulsime
arvamusi, et aiakohvikute korraldamist
tuleks kindlasti jätkata nii, et kohvikud
oleks avatud juba hommikul ja külastusvõimalusi pakutakse ka õhtupoolikul.
Tuleval aastal seda kindlasti arvestame.
Lohu tänava Hundinuia kohviku
korraldajate poolt tänan MP töötajaid
ja OÜ Välu, kes kogu suve on tänavaäärset roheala eeskujulikult hooldanud.
Rõõmu tegi eriti see, et enne meie
üritust anti trimmerdamisega alale veel
viimane lihv.

Diana Edur ja Sandra Väliste pakkusid
head-paremat Kultuuriklubi kohvikus.

Margit Perner, Kaido Kivistik ja Reelika Arumäe meelitasid
külastajaid maitsvate kookidega.

Tänan ka aiandusseltsi naisi, kes aitasid
enne üritust haljasala üle riisuda.
Olen ülimalt rõõmus, et Hundinuia
kohviku korraldamiseks tegid head
koostööd perekonnad Aud ja Käärson ning Ruta Avent. Aiandusseltsi
panuseks üritusse oli tunnine Vändra
Lõõtsade kontsert Lohu tänava kohvikuplatsil.

Tuuletupiku kohvikus oli korraldamisse haaratud kogu majarahvas.
Oma panuse andsid ka kõige väiksemad - esineti näidendiga ja
batuudil võis koos külastajatega möllata kogu päeva.

Tuuletupiku kohviku (Turu 20a) korraldajad.

Meie üritusele andis kahtlemata kaalu
seegi, et Põhja- Pärnumaa vallavanemgi
külastas kõiki kohvikuid.
Aiandusseltsi nimel juhatuse liige
Reet Eesmäe

Hanna Miina Kivisäk ja Emma
Köster lummasid kohvikukülastajaid
nii oma laulude hingepugeva
esituse kui repertuaarivalikuga.

Aksel Puusti Spa Glämpingus oli rikkalik valik Kuuba
pidusöökidest, mille autentsust kinnitas päeva
peakokk Katrin Suie (vasakult esimene).

Tiia Aud ja Kaja Käärson Hundinuia kohvikus.
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25-aastase naiskoori suvised seiklused
Käesoleval aastal tähistas ümmargust sünnipäeva – 25 – Vändra kandi vanim järjepidevalt
tegutsev koorikollektiiv. Meie Õigeusu Kiriku
Naiskoor tähistas seda tähtpäeva piduliku jumalateenistusega kiriku templipühal Peeter-Pauli
päeval 29. juunil.
Juba traditsioonilisena kuulub juubeliaasta
juurde ka ühine välisreis. Viis aastat tagasi viis
see õigeusu sünnimaale Kreekasse. Sel korral
valisime reisisihiks riigi, kus valdav enamik rahvusest kuulub õigeusu kirikusse - Gruusia. Selle
mägise riigi praegune nimi on tuletatud kaitsepühaku Georgi (Püha Jüri) nimest. Inimeste
toetumist usule on näha arvukatest kiriku- ja
kloostrikompleksidest, mida meiegi külastada
saime.
Muidugi pole ilusasti restaureeritud iidne
arhitektuur ainus, mida grusiinid oma külalistele

uhkusega näitavad. Väga maitsev toit, 15-kilosed
arbuusid, aromaatne kohaliku tava järgi valmistatud vein, sõbralikult hoolitsevad majutajad
- meiesuguste turistide jaoks oli elu lillepidu!
Seitsme reisipäeva jooksul tutvusime pealinna
Tbilisi kõrval veel põhjalikumalt Kutaisiga,
kust sõitsime päevareisidele Vardzia koobaslinna, Borjomi tervisvetele, Martvili kanjonisse,
maa-alusesse Prometheuse koobastikku ja jõudsime isegi Musta mere äärsesse kuurortlinna
Batumi. Elamus oli isegi kahekordse rongiga
sealt Tbilisi naasmine - akna taga ju vilksasid
mööda majesteetlikud mäed, mille vaatlemisest
meiesugustel tasase maa lastel iial küllalt ei saa.
Lõpetaksin üleskutsega: tulge meiega
laulma! ja järgmised 5 aastat lähevad kui lennates!
Lauluseiklejate nimel Iren Värva

Noortest ja Vändra
Noortekeskusest
Imeline suvi hakkab läbi saama ja ootamas on taas argipäevased
toimetused. Paljud käisid suvel tööl, kel nii hästi ei läinud, said
tööelu maitsta Põhja-Pärnumaa õpilasmalevas. Kokku nautis
malevasuve 44 noort vanuses 13-16 a.
Vändra piirkonnas toimetas 27 noort, mis on päris palju.
Ukse taha ei jätnud me kedagi ja kõik huvilised said malevasuvest osa. Tööd sai tehtud päris palju ja kõik olid väga tublid.
Ilmselt märkasid paljud Vändras siblimist 14.06-28.06 vahelisel
ajal. Värvitud sai pargipingid, silla piirded, skatepargis rampide
servad, korjatud prügi, töötatud kooliaias, kalmistul võetud
maha võsa ja veetud liiva, korrastatud sai mälestushiis. Värvitud
said ka kuulutuste tulbad, noortekeskuse kuur jne. Esmakordne
oli innovatsioonimalev, milles osalenud noored pildistasid maju
ja digitaliseerisid fotosid. Nende tegemistest on kokku pandud
innovatsioonimaleva fotonäitus „Vändra eile ja täna”, mis avatakse 5. sept kell 17.30 Vändra Raamatukogus. Kindlasti väga
põnev äratundmine oma kodukohast. Malevasuve lõpetas Pärnumaa Õpilasmalevate lõpuüritus Valgerannas 29.-30. juunil.
Tänud kõigile noortele ja tublidele juhendajatele - teiega oli äge!
Vändra Noortekeskus korraldas väljasõidu Vembu-Tembumaale, millest osavõtt oli väga aktiivne. Osalejaid oli 45 ja
igast vanusegrupist. Tegevusi jätkus nii suurtele kui väikestele.
Kindlasti korraldame selliseid väljasõite veel.
Juttu ka Vändra Noortekeskusest, mis on uuel hooajal avatud samadel aegadel s.o E-R 12-18. Saab mängida piljardit,
pinksi, lauamänge, playstation4-jas ja ka x-box-is. Tule mängi
või lihtsalt veeda aega sõpradega! Edasi toimetab ka Köögirüütli
kokandusring, millel muutub küll natuke formaat. Tulemas veel
üht-teist põnevat, millest natuke hiljem.
Vändra Noortekeskuses vahetati kevadel piljardiruumis
kaks akent, mille jaoks sai MTÜ Vändra Noored rahastuse
KOP-i sügisvoorust 440.01eurot, sellele lisandus omaosalus
174.99. Kevadvoorust taotlesime jälle KOP-ist toetust ülejäänud piljardiruumi remondiks ja saime toetust 1820.00, millele
lisatakse omaosalus 230.16. Sellega seoses peaksime saama maja
ilusamaks ja soojemaks, nii et meil kõigil oleks seal hea olla.
Külasta meid kindlasti ja ole meie tegemistega kursis!
Alliki Luuasep
Vändra Noortekeskuse noorsootöötaja

väike SUURES – SUUR väikeses
… nime kannab Maarjakase Lapsehoiu laste 16. augustil
avatud näitus Vändra raamatukogus. Siin saate kogeda, kuidas
näeb üks väike inimene seda SUURT maailma ja kuidas see
SUUR maailm elab selles väikeses inimeses, tema silmade ja
sõrmede läbi tunnetades.
Mitmed uuringud on kinnitanud, et igapäevane õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, arendab kauguse ja
sügavuse tajumist, erinevate toonide ja varjundite märkamist.
Ja kui seda siduda veel rikkaliku käelise tegevusega, sealhulgas
maalimisega, siis on tulemuseks imelised teosed. Loodusega
kokku puutuval lapsel areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime,
vaatlus- ja keskendumisoskus, suureneb enesekindlus ja usk
iseendasse.
Kõike seda võite näha ka Maarjakase Lapsehoiu laste loomingus. Nende teoste autoriteks on lapsed erinevas vanuses.
Noorimad kunstnikud on Aaron Johhannes, kes on kõigest
mõned kuud üle aasta, ja Lauraliisa, kes oma esimesed maalid tegi ka just sama vanalt, tänaseks on ta juba kaks aastat
täis. Lille Ly on siin näitusel suurema osa tööde autor, kuna
tema on ka meie hoius igal ajal kohal ja sai juba enne käima
hakkamist olla loovalt loominguline. Seda on märgata tema

Maarjakase Lapsehoid on saanud Euroopa Liidu kaasrahastamise eriilmeliste lastehoiu kohtade loomise meetmega „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ projekt
nr.2014-2020.2.01.18-0084. ja see kestab kuni oktoobrini 2020. a.

värvide kasutamise julguse ja lahtise käe järgi. Sama vana
Greete Heleene, kes on samuti eelmisel sügisel kolmeseks
saanud, ja tema aastake vanem õde Eliise on kui lahutamatud
kaksikud, kuid kui juttu on loomingust, siis siin on kumbki
oma nägu, oma käekirja ja värvide valikuga.
Sellel näitusel saate näha seda, kuidas oleme meid ümbritsevat maailma avastanud, uurinud raamatutest ja suurendus
klaasidega laskunud detailidesse... Näete, kuidas laps märkab
erinevaid varjundeid ja oskab neid põhitoonile valge või mõne
muu värvi lisamisega ka ise luua. Meie tööd on alati detailsed,
iial pole isegi selline pisiasi nagu taust tähelepanuta jäänud.
Või näiteks kas teie teadsite, et lepatriinud pole sugugi ainult ja
alati seitsme täpiga, vaid neid on isegi ilma täppideta või lausa
üle kahekümne täpiga – aga meie lapsed uurisid selle järele.
Nii on iga meie pildi taga lugu ning palju huvitavat avastamist
ja ka katsetamist.
Vitriinkapis olev keraamika on suures enamuses Lille Ly
looming. Loodud oma emaga koos Maarjakase Keraamika
Savikojas olles. Lille Ly sai savi oma sõrmede vahele enne,
kui käima hakkas. Olen ikka öelnud, et savi on kaaslane, mitte
vahend, ja teda peab armastama. Seda on näha ka lapse loomingus - see savi on saanud väga palju silitamist ja loomisrõõmu
tunda - on värvi- ja vormirikas.
Kuna lapsehoius peab olema igal lapsel oma tass, siis see
oli üks esimesi asju, mis lapsed endale ise oma kätega ka tegid.
Need on meil iga päev kasutusel – nii armas on ju võtta oma
loodud tass kätte, kui janu vajab kustutamist või kui lihtsalt
on isu tunda sõrmede all midagi oma ja armast.
Tulge, laske oma eelarvamused vabaks ja nautige laste
puhtast loovusest ja avastamisrõõmust valminud loomingut
Vändra Raamatukogu galeriikoridoris vähemalt kuni septembri
lõpuni. Ilusaid elamusi!
Maarjakase Lapsehoiu perenaine
Maarja Sepp
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Suvised tegemised Uduveres
Erika Lilleorg

4. mail toimus talgupäev Uduvere pargis. Korrastatud said lipuväljak ja laste mänguväljak. Mehed
ehitasid uue piknikulaua, vaadati üle kõik kiiged ja pingid, mis vajasid uuendamist. Päeva lõpuks söödi
ühiselt talgusuppi ja tunti rõõmu ühisest talgupäevast. Tänan kõiki talgulisi!

Kodukraamilaat Uduvere pargis
13. juulil toimus Uduvere 14. traditsiooniline kodukraami laat. Laadal kaubeldi
vanakraamiga ja teise ringi riietega. Avatud olid kodukohvikud.
Meelelahutust pakkusid lõõtsalapsed Märjamaalt ja naabervalla akordionimehed.
Lastele pakkus lõbu batuut, kus võis piiramatult hüpata ja trallida

Lapsed jaanitulel köit vedamas
22. juunil toimus Uduvere jaanituli. Toimusid mängud lastele ja võistlused
rammumeestele. Tantsuks mängis muusikat Kalev.

Lauluvõistlusel
Noortega alustasime 17. juunil ja malev kestis kaks nädalat. Lastega tegime palju heakorratöid pargis, Uduvere ja Pärnu-Jaagupi surnuaias, turuplatsil ja bussijaamas.
Maleva lõppedes käisime kokkutulekul Valgerannas, kus võistlesime saba ära tõmbamises,
prillidega jalgpallis, fotovõistlusel ja lauluvõistlusel, kus saavutasime esikoha.
Laagritööle järgnes kaks preemiareisi – Lottemaale ja Vembu-Tembu maale.

Muusikapäev muudab Pärnumaa üheks päevaks harfi- ja kandlekeskuseks
1. oktoober on päev, mil tehakse suur
kummardus muusikale, sest just siis
tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Sel puhul rullub lahti üle
kogu Eesti enam kui saja kontserdiga
muusikapäeva programm ja nii jõuab
muusika ka Pärnumaale. Kõik kontserdid on prii sissepääsuga!
Sel päeval toob mammutprogramm tervelt 107 kontserti rohkem
kui 38 valda ja 31 linna, kuid rikkalikule kavale lähenetakse kompaktsemalt. Iga maakond keskendub
omaette instrumendile või erialale,
mis selles piirkonnast kontserte täidab. “Muusikapäeva üks eesmärke on
nimelt tähelepanu pöörata muusiku
elukutsele ja igapäevale ning näidata
seda neile, kelle endi argipäev on
vahest muusikuelust väga kaugel.
Niisiis lähevadki igasse maakonda
meie toredad artistid otsekui saadikud, et tutvustada enda instrumenti,
loomingut ja tööd,” räägib programmikoordinaator Kaisa Lõhmus.

Pärnumaa kesksed instrumendid on kannel ja harf. Näiteks Sindi
raamatukogus, Pärnu-Jaagupi põhikoolis ja Pärnu kontserdimajas saab
kuulata esimese vabariigi pillimehe
tiitliga tunnustatud pärimusmuusikut Juhan Uppinit, kes demonstreerib virtuoossust päkarauakandlel.
Teatrikohvikus esineb Kaisa
Nõges böömi harfil ja käikekandlel.
Kilingi-nõmmelastele pakub Kilingi-Nõmme klubis etteaste Elo Kalda
kandlel koos Sindi ja Pärnu muusikakooli õpilastega. Veel astuvad Pärnumaal publiku ette Kristi Mühling
kandlel ja Liis Viira harfil, keda saab
kuulda Pärnu kunstide majas.
Õhtupoolikul astuvad ühele lavale
Juhan Uppin ja Una Corda koosseisus
Kristi Mühling (kannel), Liis Viira
(harf), Ene Nael (klavessiin). Marliis Miilimäe (kannel), Katariina Viik
(kannel), koos kandleansambliga
koosseisus Laura-Johanna Käärma,
Meel Suursild ja Nora Nummert.

Kava on siiski tavapäraselt mitmekesine, tihe ja ähvardab lausa silmist kirjuks võtta. Publik võib kontsertide seiramisel lähtuda küll oma
kodukohast või lemmikesinejast,
kuid see paiknevus ei ole ju juhus.
Sajad ja sajad esinejad, kes klassikat,
džässi või rahvamuusikat Eesti peal
laiali kannavad, jõuavad just neisse
paigusse põhjusega.
Telgitaguseid avab programmikoordinaator Kaisa Lõhmus: “Teatud osa paneb paika elu praktilisem
pool: kellel on võimalik kuhu minna,
kes on kuskil juba esinenud, jälgida
tuleb stiilide tasakaalu. Otsused,
mis kuhu võiks sobida, tulevad ka
intuitiivselt. Siin loeb mitmeaastane
kogemus. Tahame, et iga piirkonna
publik saaks nautida midagi uut ja
huvitavat. Näiteks, kui eelmise aasta
muusikapäeval käis piirkonnas vanamuusika, siis nüüd suuname tänavu
sinna hoopis džässmuusika. Samuti
lähtume sellest, mis antud piirkonnas

ülejäänud 364 päeval aastas populaarne on – näiteks Kuressaarde,
mis suviste ooperipäevadega seostub kohe ehk klassikalise muusika
ja ooperilauluga, jõuavad sel aastal
hoopis viiuldajad,” lisab ta.
Kava koostamine on Lõhmuse
sõnul loominguline protsess: “Samas
hoiab see klapitamine mõtte värskena! Ühtaegu tahad ju pakkuda elamust nii publikule kui ka esinejatele.
See sunnib aasta-aastalt uusi ideid
nuputama. Väga südantsoojendav,
et nüüdseks on hakanud juba artistid
oma ideedega meie poole pöörduma.
Just seda sünergiat me otsimegi.”
Kava sündi nimetabki Lõhmus tiimitööks korraldajate ja muusikutega,
kelle häid ja, tõsi, vahel ka ulmelisi
mõtteid ühiselt ellu viiakse.
Muusikapäevale tõmbab joone
alla suurejooneline muusikapreemiate tseremoonia, kus Eesti
Muusikanõukogu ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital

autasustavad silmapaistvaid kultuuritegelasi. Sündmusele saab traditsiooniliselt kaasa elada Eesti Televisiooni
vahendusel.
Muusikapäeva pidamise traditsiooni
algatas 1975. aastal Rahvusvahelise
Muusikanõukogu tollane president
viiuldaja Yehudi Menuhin. Muusikapäeva tasuta kontsertide programm on aga maailmas ainulaadne
laiaulatuslik hea tahte projekt, milles
kontserdipaigad ja esinejad osalevad
vabatahtlikkuse alusel ning kõik
sündmused on publikule tasuta.
Käesoleval aastal toimub muusikapäev seitsmendat korda. Muusikapäeval teeme muusikale kummarduse!
Lisainfo:
www.muusikapaev.ee
ja muusikapäeva Facebookist!
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Marjuliste-seeneliste
meelespea

Taas on käes aeg, kus marjulised, seenelised ja niisama
uudistajad suunduvad metsa. Tuletan meelde, et olgu see
siis tuttav või võõras mets, eksida võib meist igaüks.
Marjulise meelespea
• Teavita lähedasi metsa minekust!
• Kanna erksaid riideid!
• Kaasa laetud akuga telefon!
• Võimalusel märgista koht, kust metsa sisenesid!
• Hätta sattudes helista 112!
Neid soovitusi järgides on politseil võimalik eksinut kiiremini otsima asuda ja need kergendavad hädasolija leidmist.
Kutsun üles kõiki metsa suundujaid neid lihtsaid soovitusi
järgima, mis aitavad tagada Teie turvalisuse ja heaolu. Olge
hoolikad, sest nii jõuate tagasi koju sama hea tujuga kui
metsa minnes!
Pärnu jaoskonna piirkonnapolitseinik
Rain Reinson

PÄÄSTEAMET
• 31. juulil kell 15.11 teatati Põhja-Pärnumaa vallas Vahenurme külas heinapõllul põlevast sõiduautost. Päästjate
saabumisel põles sõiduk lahtise leegiga. Tulekahju kustutati,
sõiduk hävis põlengus.
• 7. augustil kell 13.46 teatati, et Vändra alevis Tiigi tn põleb
kuur. Päästjate saabudes põles kuuri katuseharja alune ja
otsasein. Põleng kustutati paarikümne minutiga ja suurem
osa kuurist õnnestus päästa. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse pikselöögist.
• 5. augustil kella 18.26 ajal käisid päästjad Põhja-Pärnumaa
vallas Kobra külas kustutamas risuhunnikut, milles põlesid
vanad autorehvid. Päästetöö juhi esialgsetel andmetel võis
prügi süttida traktori summutist lennanud sädemest.
• 22. augustil kell 1.58 said päästjad väljakutse Põhja-
Pärnumaa valda Langerma külla. Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel sõitnud veoautol oli lõhkenud rehv ning kütusepaagist
oli maha jooksma hakanud diiselkütus. Päästjad sulgesid
kütusepaagi lekke ning koristasid teelt umbes 150 liitrit
diiselkütust.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Elus juhtub mõnikord nii häid kui ka halbu seiku, mis ei jäta
meid ükskõikseks. Minuga juhtus just hiljuti positiivsele poolele liigituv tore kohtumine, mis jättis hinge sügavalt meeldiva mälestuse. Nimelt kohtusid minuga seitse väliseestlast.
Kohtumise siht oli meeldivalt üllatav – väliseestlased tahtsid
avaldada positiivset hinnangut MEIE AJALEHELE! Nimelt
väitsid nad, et ajaleht on jätnud meeldiva mulje oma sisukuse poolest ning eluliste küsimuste kajastamisega. Väliskülalised soovisid minu kaudu edu kõigile ajalehe tegijaile
ja lubasid sügisel tagasi külla tulles ka endile meie ajalehe
tellida. Vot selline meeldiv kohtumine, mis andis hinnangu
meie armsale koduajalehele. Igatahes jõudu meile kõigile,
et selline suhtumine MEIE ajalehesse jätkuks.
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„100 aastat langemisest“
järg

ÜHE KIVI LUGU
Pool aastat varem oli kasutusse võetud järjekordne aastanumber 1988. Olime sel ajal
täis emotsioone ja õhinat uue Eesti Vabariigi loomisel. Antud loo juures kujunes
eriliseks kuupäevanumbriks 23. 23. juuni
Eesti NSV Ülemnõukogu seadus rahvusvärvide kohta. 23. juulil sinimustvalge
lipu tagasituleku päev Pärnu-Jaagupisse,
mitte „Rägavere Brassi“ kontsert kirikus.
23. juuni 1990. a Vabaduspäev Maimas ja
Joan Tepandi mälestuskivi avamine Matsi
koplis.
Sellest sai alguse mõte, mis sai toetuse
kohalikelt tegijatelt ja otsustajatelt. Samal
ajal alustati annetuste kogumist Pärnu-Jaagupi mälestussamba taastamiseks. Esialgsele mõttele sai toetuseks Mihkli kirikaias
Soontagana kolhoosi meeste poolt taas
püsti tõstetud ja pidulikult taasavatud
Vabadussõja mälestussammas. Maima
piirkonnas oli veel olemas inimesi, kes
mäletasid oma külast kodu kaitseks sõtta
läinud sugulasi, sõpru ja tuttavaid.
Nüüd oli saabunud aeg, kus Vabadussõja teemal võis avalikult teadmisi koguda.
Need samad kohalikud olid sel teemal palju
avameelsemad. Ma ei arva, et nad varem
vaikisid karistuse hirmust tingituna. Tean,
et eestlasele on tagasihoidlikkuse omamine
kultuuripärane. See rahvas on juba varem
öelnud tähenduse kahest otsast lõkendavate pirdude kohta. Lootus saab teoks läbi
kindla meele ja ühtse tegutsemise.
Olen sündinud Matsi naabertalus.
Loomi koplisse saates sattusin ikka Matsi
Juhani hauakääpale. Loomade eemalhoidmiseks oli hauaplats piiratud okastraadiga.
Nurkades kasvasid sinna istutatud pärnapuud. Onutütar Tiiu noppis sel ajal kasvanud lilleõisi ja asetas neid ikka kalmupealsele. Mind valdas sel ajal seletamatu
salapära selle matmispaiga üle. Asus ju
matmispaik mitte kirikaias. Minugi isa
Aadupere Hendrik langes punaste kuuli

läbi 1945. a. Pärnu-Jagupi koguduse juht ei
julgenud matusetalitust temale korraldada,
selle talituse viis läbi Vigala koguduse abiõpetaja Põld.
Alles aastakümneid peale eelnevat
pidasin oma kohustuseks Matsi Juhani
lugu legaliseerida. Ametiühingu komitee
esimehena pidasin seda üheks lahendamist
vajavaks sotsiaalküsimuseks. Ja nüüd, kus
ma neid ridu kirjutan, pean nooremale
põlvkonnale mõndagi selgitama. Kõigi
majandi territooriumil elavate (ka surnute)
inimeste sotsiaalküsimused lahendas kolhoosi juhatus või üldkoosolek. Maakonnavalitsuses esindas kõiki elanikke (mitte
ainult kolhoosi liikmeid) majandi tippjuht
ja valitud rahvasaadikud.
Eraldi seisis kohaliku kiriku kogudus.
Nõukogude aeg seadustas kirikule üüritasu
selle kubatuuri pealt ja elektritariif tasuti
neljakordselt. Õpetaja Ernst Rozenstein
ei kurtnud koguduse kooshoidmise üle.
Minu küsimisele vastas, et temal on hea
läbisaamine sel ajal Pärnu Rajooni kirikuid
kureerinud Ester Mägiga.
Maakonna ja majandi koostööle ei
ole veel kohapeal mälestusmärki, kuid on
rajatis. Selle kohta on minult ikka päritud,

mil moel saite Maima ja Vahenurme vahele
asfalttee? See ongi tähis asjaajamisele, mille
ristiisaks on Vahenurme majandi tippjuht Elmar Kasemets. Tema on ka seotud
Vahenurme Lasteaed-Algkooli asutamisega. Seistes kolmekesi koos EKE Projekti
esindajaga Helga Kippasto istutatud kirsipuude all, sündis otsus: alustati koolihoone
projekteerimist. Selle koha peal on nüüd
hariduselu mälestuskivi.
Ka sellegi sobiliku kivi püüdsin leida
Parasmaa kooli õpetajana töötanud Madis
Levandi talu maadelt. Äkki oli Madis ka
seda eripärast kivi kunagi kirjeldanud. Kui
Madis Paras maale õpetajaametisse asus,
anti külakooli õpetajale 19 ha tasuta põllumaad. Madis Levandi (20.09.1897) oli
JoannTeppandi (17.08.1891) eakaaslane.
Madise mälestusi Matsi Juhanist ja selleaegsest elukorraldusest Maima piirkonnas
pean asjakohaseks ja usaldusväärseks.
Kohalikest elanikest on tolleaegset elukorraldust kirjeldanud mulle Juhan Eensoo
(Kluge) ja Salme Kaljurand (Sepa Salme).
Salme on töötanud Vahenurme mõisas
tallipoisina, pidades sellest ajast päevikut.
Salme päevik oli abiks ka siis, kui Mihkel
Salom avaldas Halinga Valla Teatajas „Meenutades möödunut“ loo Paisu lahingust
1941. a. Selle toimetamine viibis, kuni leidsin täpse viite Salme päevikust. Viimane
pilt Salmest koos Sergei Seelandiga on
tehtud Vahenurme mõisa peasissekäigu
astmel, mille asukohale osutas Salme.
Lugupeetud lehelugeja, kui omad vanu
fotosid (eriti Vahenurme mõisahoonest),
anna teada või saada e-posti aadressile:
ennu007@gmail.com.
Võtan vastu teiepoolsed parandused ja
asjakohased viited.
Heinrich Tõnisson.
Mäeküla küla, Linnamaa talu,
Põhja-Pärnumaa vald.
Pärnumaa 87201

Toetame Petserimaa Vabadussamba rajamist!
Eesti vabadussammaste taastamise kõrglaine on jäänud minevikku, aga mõnigi
võlg Eesti Vabadussõjas võidelnute ja
langenute ees ootab lunastamist. Üks
sellistest on Petserimaa vabadussammas.
Selle püstitamine jäi 1940. aastal punase
riigipöörde jalgu, aga teha see tuleb. 2017.
aastal võttis asjakohase otsuse vastu
Petserimaa Vabadussõja mälestusmärgi
komitee.
Seto Kuningriigi päeval, 3. augustil
pidas Petserimaa Suveülikooli telgis petserimaalaste panusest Eesti Vabadussõtta
huvitava ettekande selle teema parim asjatundja Eestis Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak. Petserimaalased seisid külg

külje kõrval Eesti Vabariigi hälli ja selle
kaitsmise juures Vabadussõjas. Seda on
petserimaalased juba enne sõda ise ära
märkinud Vabadussõjale pühendatud
nelja mälestusmärgiga, mis on hävitatud,
kuid paiknesid praeguse kontrolljoone
taga Pankjavitsas ja Vana-Irboskas ning
Pitalova (Suur-Bereznjuki) küla juures
Eesti skaudiliikumise rajaja vändralase
Anton Õunapuu hukkumispaigas.
Endist Petseri maakonda esindava
väärika vabadussamba ja seda ümbritseva ala kujundamise maksumuseks on
hinnatud umbes 280 000 eurot. Mälestusmärgi asukohaks saab Setomaa valla
keskuse Värska vallamaja esine kiigeplats.

Et see ajaloomälu projekt täituda
saaks, on igal võimalus teha jõukohane
panus sihtasutuse Setu Kultuuri Fondi
kontole EE722200221041933698 selgitusega „annetus vabadussambale“. Petserimaalased ja nende sõbrad on tänulikud
iga euro eest! Ükski summa pole väike!
Petserimaa Suveülikooli korraldajad tegid
otsa juba lahti.
Vabadussammas valmib 2020. aasta
teiseks veebruariks, mil möödub sada
aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest.
Kõik on oodatud sellele Petserimaa ajaloo suurpäevale!
Petserimaa sõber Aldo Kals

Lõikuskuul Kurgjal
VABANDUS
Ekslikult oli eelmisest lehenumbrist jäänud tantsuja laulupeol osalenud kollektiivide nimekirjast välja
võimlemisrühm "Vändra Naised" koos juhendaja Ave
Naanoga. Vabandan ja tänan veelkord südamest meie
valla tublisid tantsijaid, lauljaid, pillimängijaid, juhendajaid ja korraldajaid suurepärase juubelipeo eest.
Tarvi Tasane
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
abivallavanem
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

15. septembril algusega kell 11.00 kutsume taas C. R. Jakobsoni Talumuuseumi Talukultuurikooli. Sel korral pakume vokija ketruskoolitust. Oma teadmisi tuleb jagama käsitöömeister
ja raamatu „Villast lõngani“ üks autoritest Julika Roos. Kuuetunnise koolituspäeva raames käsitletakse järgmisi teemasid:
• ülevaade nii vanade kui ka kaasaegsete vokkide ehitusest
ja tööpõhimõttest
• vokkide töökorda seadmine
• tööharjutused vokiga
• erinevate ketrustehnikate tutvustamine
• ketramine lühikese tõmbega ehk kammketrus

• ülevaade korrutamisest
• lõnga viimistlemine
Osalejatel oma voki olemasolu ja võimaluse korral võtta see
kaasa, lisaks võiks kaasa võtta ka heegelnõela, kaks vähemalt
30 cm pikkust kudumisvarrast ja ühe kingakarbi suuruse papist
karbi. Koolituse maksumus koos toitlustamisega 15.00 €.
Koolitusel osalemiseks palun registreerida kuni 12. septembrini telefonidel 445 8171 ja 5860 0025 ning e-posti aadressil
kurgja@maaelumuuseumid.ee
Kersti Tammiksaar
peaspetsialist
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Kaitseinglid 2019
Vändra pargis
Perepäeva peakorraldaja Janek Saharenko.

Aitäh Kaitseingli hea
kordamineku eest!

Püssilaskmisele oli püsiv järjekord.

Kõige rohkem rahvast kogunes vetelpäästekoerte demoesinemisele.

10. augustil tutvustasid politseinikud, päästjad, kaitseliidu jt kaitsestruktuuride esindajad vändralastele oma tööd ja õpetasid, kuidas igapäevaelus ette tulla võivaid ohtlikke olukordi ennetada.
Pargis olid erinevate ametkondade paviljonid, kus võis iga valdkonnaga põhjalikumalt tutvuda. Meeldejäävama kogemuse andsid
mängulised võimalused mingis situatsioonis ise kaasa lüüa. Näiteks
Sündmustoas sai proovile panna oma oskused politseinikuna ja välja
uurida, kuidas käituda sündmuskohal. Võis istuda autosse ja kogeda, mis
juhtub siis, kui see on avarii käigus katusele rullunud. Vanglateenistus
oli kohale toonud näidise tänapäeva vangikongist koos naride ja raudustega, ning tutvustas põhjalikult, milline võib olla süüdi mõistmise
korral elu pärast pahategude kordasaatmist.
Sellisel hulgal kaitsestruktuuride rasketehnikat pole Vändras korraga kunagi olnud – pargiga paralleelsel Pärnu-Paide maantee lõigul oli
ridamisi erinevateks otstarveteks mõeldud päästemasinaid. Demoesinemisel näidati massirahutuste ohjamist veekahuritega, võis proovida
tule kustutamist jne. Rahvusvaheliselt tuntud mehitamata sõidukeid
tootev Milrem Robotics demonstreeris Päästeameti päästevõimekust

kordades tõstvat puldiga juhitavat iseliikuvat soomukit. Lähedalt võis
uudistada kaitseväe helikopterit. Erilist elevust tekitasid politsei- ja
vetelpäästekoerad. Viimased demonstreerisid oma oskusi Vändra jõel
paisu juures suurele rahvahulgale. Lapsed võisid lustida liikluslinnakus
ja batuudil. Külalistega suhtlesid kogu päeva Lõvi Leo ja tuletõrjekoer
Nublu.
Perepäeva peakorraldajat Janek Saharenkot autasustati eelmisel
aastal politsei teeneteristi hõbemedaliga. ,,Ta on üks esimesi Pärnumaa
politseinikke, kes alustas regulaarset koostööd külaseltsidega, et tõsta
kohalikku turvalisust. Hiljem sai see üleriigiliseks suunaks,“ põhjendas
toona valikut Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas. Tänavu kinnitas
Saharenko valiku õigsust mastaapse ennetuspäevaga.
Kõikide meie kaitsestruktuuride sümboolne ühine nimetaja – Kaitseinglid – oli selle sisuka päeva pealkirjaks. Saharenko sõnul on tal
mõtetes tallel veel palju huvitavat, mida rahvale näidata. Pealkirjale
lisatud aastaarv märgib, et see oli esimene ettevõtmine ja sarnaseid
perepäevi korraldatakse ka tulevikus.
Õie Kuusk

Seoses 10. augustil toimunud perepäevaga
„Kaitseinglid“ soovin tänada kõiki külastajaid
ning osalejaid suurepärase päeva eest. Ilma
teieta poleks see päev olnud see, mis ta oli.
Erilised tänud soovin edastada meie ürituse toetajatele: Põhja-Pärnumaa vallavalitsus,
Vändra kultuurimaja, AS Balti Trafo, Orkla Eesti,
Batuudimaailm, Evia Disain, Multi Events, Balbiino, Alexela.
Samuti minu siiras tänu vabatahtlikele, kes
olid abiks ürituse päeval korraldusmeeskonnas
ning seetõttu jäid ise paljust toimuvast ilma:
Madis Milling, Ats Paberits, Martin Sempelson,
Kairi Rikker, Reilika Kivisild, Margit Kadak.
Kokkuvõtteks loodan, et üritus meeldis
ning on põhjust ka edaspidi sarnaseid päevi
korraldada. Kindlasti oleks saanud midagi paremini ja kindlasti oleks võinud minna halvemini,
kuid usun, et saime hakkama.
Kui on kellelgi häid ideid või ettepanekuid
järgnevateks sarnasteks ettevõtmisteks, siis
olen rõõmuga valmis kuulama. Ühtegi üritust ei
saa teha üksinda. Seda saame teha koos teiega.
Soovin kõigile ilusat suve lõppu ning kohtumiseni uutel üritustel.
Janek Saharenko
Piirkonnapolitseinik

Naiskodukaitse loob
Vändrasse jaoskonna

Naiskodukaitse telk Vändras Kaitseinglite perepäeval.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond soovib sügisel Vändrasse jaoskonna luua.
Naiskodukaitse on osa Kaitseliidust ning selle üksusi leiab kõikjalt Eestis. Läbi oma tegevuse annab ta panuse laiapindsesse riigikaitsesse ning suurendab oma liikmete, nende lähedaste ja laiemalt
kogu rahva turvalisust.
Naiskodukaitses on küll Vändra naisi, kuid pika vahemaa tõttu
on Pärnus toimuvatest üritustest osavõtt sageli keerukas.
Pärnumaa ringkonna esinaise Karmen Vesselovi sõnul on kohalikul üksusel tegutsemine lihtsam ja nii jõuavad ringkonna üritused ka
väiksematesse kohtadesse. „Sarnase suurusega üksus on Pärnumaal
ka näiteks Saarde vallas, kus jaoskond võtab aktiivselt osa sealsetest
tegemistest ja annab oma panuse kogukonna turvalisemaks muutmiseks,“ ütles Vesselov.
Jaoskonna loomise koosolek toimub 10. septembril algusega kell 18.00 Vändra kultuurimajas. Oodatud on kõik Vändra
ja selle ümbrusega seotud naised, kes hoolivad enda, oma lähedaste
ja kogukonna turvalisusest ning riigikaitsest. Kohapeal tutvustame
organisatsiooni laia tegevusvaldkonda ja soovijatel on võimalus
esitada liitumisavaldus.
Täpsem info veebilehelt www.naiskodukaitse.ee, Facebooki
lehelt “Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond” või e-posti aadressilt
karme. tammist@naiskodukaitse.ee.
Naiskodukaitse

8

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

AUGUST 2019

22. augustil toimus Vändra staadionil 7. üle-eestiline erivajadustega
inimeste spordipäev. Iga aastaga
on osalejate arv kasvanud, nüüd
oli rivis 131 võistlejat 17 asutusest.
Ürituse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele spordivõistlusel osalemise kogemust.
Võistlema tuldi Eestimaa eri
nurkadest, seetõttu oodati osalejaid
Vändra kultuurimajas kohvi, piruka
ja kohukesega. Uksel võttis tulijaid
vastu Vändra Karu, kes kõigile tervituseks kommi andis. Staadionil
ütles avasõnad Põhja-Pärnumaa
vallavanem Jane Mets. Aeroobikatreener Terje Õiglane juhatas tantsulist soojendust ja võistlused võisid alata peakohtunik Anne Ojala
suunamisel.
Tegemist on traditsioonilise
üritusega, kuid harjutamise võimalused on igal asutusel erinevad.
Seetõttu tuleb anda endast momendil parim ja loota ka heale õnnele.
Osalejate erinevate võimete tõttu
on aladel mõningad erisused: kaugushüpet mõõdetakse äratõukamisest, kuuli tõugatakse kergema
kuuliga. Oluline on, et igaüks saab
end proovile panna. Kaasas olevad
juhendajad toetavad, julgustavad
ja õpetavad kõrval. Oli suuri rõõmuhõiskeid ja ka pettumusi, kuid
kõik andsid endast parima.
Medalivõistlused toimusid järgmistel aladel: kaugushüpe, kuuli
tõuge, 60 m jooks, 400 m jooks,

meelepärase kingituse auhinnalaualt, kuhu kõik asutused, kes osa
võtsid, tõid neli omavalmistatud
auhinda.
Suur, suur tänu vabatahtlikele
abilistele, kes kõik pidasid vastu pika
päeva: Anne Ojala, Terje Õiglane,
Ene Reier, Tiit Reier, Elle Tedre,
Elvi Kalm, Merilyn Taul, Aime Viira,
Eike Meresmaa, Maris Heldja-Pärn,
Külli Karits, Eret Pank, Kärt Kõuts,
Karl-Markus Retsnik, Aivo Laan,
Jaanis Pallo, Mirtel Matvei, Liisi
Sumre, Ats Uulimaa, Mik Madisson, Aivo Uulimaa, Aune Kont,
Geiri Sults, Tiia Kaas, Tiia Lepla,
Maire Jakobson, Merlin Tõnisson ja
Martin Sempelson. Paljud olid abiks
juba mitmendat korda ja ilma teieta
me hakkama ei saakski!
Positiivset tagasisidet saime
väga-väga palju! Vaatamata jõupingutustele leida midagi virisemiseks
– no ei õnnestunud! Korraldustiim
näitas tipptaset, sügav kummardus
Teile: Kristel Krangolm, Liisi Viira,
Jane Kõuts, Anneli Kärtmann, Ene
Sumre, Anne Ojala, Terje Õiglane
ja Maris Heldja-Pärn! Ja isegi ilus
ilm oli tellitud!
Igal aastal on meie üritust toetanud Vändra Tarbijate Ühistu,
Nugise Kaubandus OÜ ja OÜ
Vändra. SUUR , SUUR TÄNU
TEILE!
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Lembi Uulimaa
Vändra Alevi Sotsiaalmaja

Vändra staadionil võistlesid
taas erivajadustega inimesed!

Tänu
AS Hoolekandeteenused Vändra Kodu tänab
Vändra Alevi Sotsiaalmaja meeskonda vabariikliku erivajadustega inimeste 7. spordi
päeva eestvedamise ja korraldamise eest.
Spordipäev andis võimaluse kohtuda ja
juttu ajada oma sõpradega ja tegevusjuhendajad said jagada kogemusi kolleegidega.
Vändra Kodu elanikud meenutatavad spordipäeva heade sõnadega veel kaua.
Klienditöö juht Katrin Aasamaa
Tiimitöö juht Tiia Kaar

Enne võistlust tehti tantsuline soojendus.

Vallavanem
tervitas
sportlasi
koos karuga.

kombineeritud teatevõistlus (5
osalejaga). Lisaks oli ratastoolidega
meestel eraldi kuulitõuge ja 60 m
sõit. Esimesel kolmel alal oli eraldi
arvestus meestel ja naistel ning tugevamatel ja nõrgematel.
Vändra Sotsiaalmajast sai kuuli
tõukes naistest I koha Jaana Erik.
Ratastoolis meeste arvestuses võitis
Roman Sang I koha nii kuulitõukes
kui ka 60 m sõidus. Kristo Privits
lõpetas 400 m jooksu kolmandana,
saades pronksmedali. Teatevõistluse
I koha suurim karikas õnnestus jätta
samuti koju, võistkond oli koosseisus: Mati Kaare, Roman Sang,
Vaido Pärn, Aino Erm ja Kristo
Privits.
Peale jõupingutusi said kõik
osalejad supi ja kringliga keha kinnitada. Lisaks medalile ja diplomile
sai iga medalisaaja valida endale

Enari Tõnströmi sporditulemused
• 10. juulil võistles Enari Tõnström Kohilas Eesti staadionisarja 4. etapil 800 m
jooksus ja sai seal 3. koha ajaga 1.54,80.
• 21. juuli Pärnus Eesti karikavõistlustel 400 m jooksus 3. koht ajaga 50,10.
• 27. juulil Sakala tee metsajooksul 7 km distantsil õnnestus võtta võit ajaga
26.38.
• 10. juulil Viljandis Valter Kalami mälestusvõistlustel 800 m jooksus võitis Enari
1. koha ajaga 1.54,90.
• 17. ja 18. augustil Tallinnas Eesti meistrivõistlustel esimesel päeval 400 m
jooksus 5. koht ajaga 50,17. Teisel päeval 800 m jooksus, mis oli väga taktikaline
ja passimisjooks, sai Enari Tõnström 5. koha ajaga 1.55

Mispo maastikumaraton
27. juulil anti Kurgjal Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi eest start Mispo maastikumaratonile ja
Sakala metsajooksule. Kõikidel distantsidel kokku
võistles 160 jooksjat. Kui juba stardihetkel oli sooja
26 kraadi, siis kolm tundi hiljem oli temperatuur tõusnud juba enam kui 30 kraadile ning taevast kadunud
pilved jätsid jooksjad ilma igasugusest varjust. Suvine
soojus mõjutas kõikide jooksjate tulemusi, suurema
löögi said pikema võistlusmaa – maratonidistantsi –
jooksjad. Maratonis võitis Läti jooksja Peteris Cabulis.
Vaatamata sellele, et lätlase jooksutempo kukkus iga 7
km pikkuse ringiga, tuli esikoht tulemusega 3:16:06.
Teisena jõudis finišisse Toomas Unt, kaotades võitjale
vähem kui kaks minutit (3:17:58). Unt kommenteeris
võistlust oma FB kontol, nimetades selle Esimeseks
Eesti Kõrbekuumuse Maratoniks. Kõrbekuumus
niitis jalad alt ka veel poolel maal võistlust juhtinud

Valdis Nilovsil, kelle tempo kukkus viimastel ringidel märkimisväärselt ning jooksulõikude sekka sattus
ka kõndi. Nilovs sai lõpuks viienda koha (3:34:36),
tema ette mahtusid veel Rainer Nagel (3:24:40) ja
Allan-Peeter Jaaska (3:28:23). Naistest võttis võidu
Siiri Pilt (3:52:23. Teiseks tuli Tatiana Sviridova
Venemaalt (4:05:51) ning kolmandaks Marika Roopärg (4:44:36). Poolmaratoni võitsid Alari Lumberg
(1:29:35) ja Julia Vesselova (1:58:15). 14 km distantsil
olid kiireimad Villu Eller (56:30) ja Mirtti Verbitskas
(1:03:49), 7 km distantsi parimad olid Enari Tõnström
ja Olga Voroshilova.
Ülipopulaarne maratoni järelpidu peeti peakorraldaja Joel Tintsu firma õuel jõe kaldal. Tintsu sõnul
on põrgukuumus olnud ka mitmel varasemal maastikumaratonil, kuid õnneks midagi hullu ei juhtunud ja
üldkokkuvõttes jäi ta võistlustega rahule.
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MTÜ Paunküla Hooldekeskus
otsib SOTSIAALHOOLDAJAT
eakatele ja puudega inimestele.
Asume Harjumaal Tallinna-Tartu maantee 50. km-l Paunküla mõisahoones
Pirita jõe ääres.
Tööülesanneteks on eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingutes, hooldus- ja põetustöö teostamine, puhtuse ning korra tagamine.
Omalt poolt pakume tööd graafiku alusel, tööpäevadel toitlustust 3x päevas. Kokkuleppel võimalus töötada osalise koormusega.
Lasteaed, kool, perearst ja kauplus asuvad 7,8 km kaugusel Ardus ja 12 km
kaugusel Kosel. Vajadusel pakume elamispinda.
Saada meile oma CV.
Lisainfo ja kontakt:
hooldusjuht Marika Põder 6071748, Valter Koppel 58872281,
Helen Kõiva 6071736, paunhool@hot.ee

Tootsis asuv Betamar OÜ

PAKUB TÖÖD ÕMBLEJATELE.
Kasuks tuleb varasem töökogemus õmblejana, erandkorras kohapealne väljaõpe.
Oleme 20-aastane ettevõte ja valmistame päästeveste Saksamaale.
Töö ühes vahetuses. Töö tulemustest sõltuv tasu. Kollektiivpuhkus. Tasuta Tootsi ujula kasutamine.
Tootsis on soodsad korteri ostu ja üürimise võimalused.
Lähiümbruskonnast Tootsi tööle tulijatele garanteerime ühistranspordi kulude tasumise.
Asjast huvitatutel võtta ühendust
telefonil 501 3985 või saata e-mail betamar@betamar.ee

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

MITMESUGUST

KINNISVARA

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

Müüa 4-toaline korter Vändras: ahjuküte, uued uksed-aknad, laminaatparkett, täispuidust köögimööbel, WC-vannituba koos, keldriboks. Hind 17 000
eurot. Tel 5621 7320, 520 1746

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

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
• 01.09 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 08.09 14.00 Jumalateenistus
• 15.09 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 22.09 14.00 Jumalateenistus
armulauaga
• 29.09 14.00 Jumalateenistus

Mälestame endist
töökaaslast

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...
Ei enam naeratust Su suul...
nüüd tasa leinas nutab tuul...

TIIA ANNIT

Mälestame kallist naabrinaist

ja avaldame
kaastunnet omastele.

SIRJE ADAMBERGI

Vändra Alevi
Hoolekandekeskuse töötajad

Koguduse kantselei avatud
T, K 10.00–14.00
Kantselei telefon 44 64 650
Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, +372 5300 7075
Koguduse diakon
Jane Vain, +372 5451 6999

Hoonete soojustamine puistevillaga,
teostame ka vajalikke eeltöid.
Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 501 6689,
ken@puistemees.ee
Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (nt vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine jne).
Tel +372 5621 6394; +372 5617 4500
Urmas

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Kontakt teelisele: 5564 3193, 518 8586
Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

Müüa 3-toaline korter Suurejõel,
Mustaru tee 1-1. Vajab remonti, aknad
vahetatud, puuküttega.
Hind 1100 €, info tel 56458511
Müüa maja Vana 74 (ühendatud alevi
vee- ja kanalisatsioonitrassiga). Täpsem
info City24 ja tel 507 4704, Toomas
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile
põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com
tel 56 482 492
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

Vändra Õigeusu kirikus
• Neitsi Maarja sündimispüha jumalateenistus 8. septembril kell 11.00
• Kalmistupüha kell 13.00
Vihma korral kirikus
Võetakse vastu liikmemaksu annetusi

ja avaldame sügavat
kaastunnet lastele
ja lastelastele.
Linda ja
majarahvas

MAIRE KLEMMER
22.02.1951-21.07.2019

HERMAN PAUGUS
01.12.1925-05.08.2019

MATI ROHTLA
08.11.1945-24.07.2019

ELSA KANAMART
11.05.1937-06.08.2019

TIIA ANNI
21.02.1963-01.08.2019

SIRJE ADAMBERG
06.01.1950-10.08.2019

kaotuse puhul.

MAIT PIRSON
08.08.1957-02.08.2019

INNAR KASEMETS
13.04.1957-15.08.2019

Urve ja Ave

EERI TAMM
18.04.1934-02.08.2019

URMAS REINSON
22.09.1964-19.08.2019

Mälestame head
majanaabrit

TIIA ANNIT
ja avaldame kaastunnet
abikaasa Ahtole ja
poeg Jaanisele perega.
Vana 44 majarahvas

Armas Sigrit,
südamlik kaastunne Sulle

vanaema

LEHTE PÄRNA
01.06.1937-20.08.2019
LINDA RANDMAA
09.11.1922-20.08.2019
ALVAR KASE
28.02.1954-21.08.2019
LEMBIT MÄGI
18.11.1951-22.08.2019

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Linda Kelin
Asta Viktor
Viktor Laaneman
Maria Ahtmann
Aksel Andrekson
Maimu Kumel
Asta Tilk
Helli Laur
Aino Viik
Valdo Paara
Evald Järve
Asta Kunder
Elvira Päärson
Kalle Anselm Malmi
Velda Tomson
Helle Juhkentaal
Leo Sarapik
Olli Aas
Aime Karjaveski
Riina Tammai
Lusti Sepp
Aime Murula
Marju Madalsoo
Vladimir Loginov
Reet Liblik
Anna Semjonova
Saima Priimats
Epp Metsalu
Ülle Kingisepp
Heino Perolainen

23.09
21.09
26.09
03.09
07.09
06.09
14.09
17.09
20.09
26.09
06.09
11.09
15.09
16.09
23.09
01.09
09.09
14.09
14.09
26.09
26.09
28.09
01.09
03.09
13.09
15.09
17.09
19.09
21.09
29.09

94
93
92
91
91
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70

Suurejõe Rahvamajas
Esmaspäeval, 9. septembril kell 11.00
VANAVANEMATE- ja SPORDIPÄEV
Sportlikud mängud // Suhtlusring // Soe supp
Üritus tasuta
Info: 5332 3326 Olga, 512 0893 Heldi

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

2. septembril alates kell 12

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

Gerli ja Andreas Koovi perre sündis
29. juulil poeg Gennert.
Siile Kareni ja Ove Timmeri perre sündis
4. augustil poeg Trevor.
Meriliis Leiuse ja Rain Heinla perre sündis
6. augustil tütar Lisete.
Triin ja Maiker Reimanni perre sündis
10. augustil poeg Voldemar.
Siret Sommeri ja Jüri Lauri perre sündis
12. augustil poeg Ruben.
Jane Saareli ja Kristjan Roosmaa perre
sündis 16. augustil tütar Teele.
Aylen Alu ja Priit Pärteli perre sündis
17. augustil tütar Yoko.
Liis Meisalu ja Marten Olviku perre sündis
20. augustil tütar Herta.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

