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Pärnumaa aasta nooreks kultuuritegijaks 2019 nimetati
Martin Sempelson ja aasta toetajateks Janor ja Janno Aasa
10. detsembri õhtul tunnustati Kilingi-Nõmme klubis Pärnu linna ja maakonna kultuuritegijaid.
Pärnumaa aasta noor kultuuritegija
2019 on MARTIN SEMPELSON
Martin Sempelson töötab Vändra Kultuurimaja juhatajana. On seda tööd teinud südamega kuus aastat. Martin on väga hea suhtleja,
omab teadmisi ja kogemusi juhtimisest ning
tulemuslikust võrgustikutööst. Vändra Kultuurimajas töötades vastutab ta kultuuri- ja
spordiürituste korraldamise eest, koostab ja
jälgib kultuurimaja eelarvet ning korraldab
töötajate igapäevategevust. Meeskonnas
peab oluliseks, et kogu kollektiiv tegutseks
ühise eesmärgi nimel ning kõik oleks üheselt informeeritud tegevuste eesmärkidest.
Martin on oma tegemistes korrektne, nõudlik
ning suurtele väljakutsetele orienteeritud. Ise
peab ta oma tugevaimaks küljeks iseseisvat

mõtlemist ja uuenduslikkust. Ta leiab probleemidele lahenduse ka keerulistes situatsioonides. Martin on juhtinud mitmeid projekte,
kaasates projektitöösse erinevaid sihtgruppe
ja osapooli. Tänu Martinile on käesoleva aasta
sügisest Vändra Kultuurimajal kaasaegne
kinotehnika, seetõttu on Vändra piirkonna
elanikel võimalik näha igal nädalal paaril õhtul
värskeid kassahitte. Martin on korraldanud
edukalt mitmeid ülevallalisi suurüritusi ja on
lubanud seda teha ka edaspidi. Sel aastal oli ta
laulu- ja tantsupeo tule tulemisel vallapoolne
koordinaator. 2018. aasta sügisel asus Martin õppima TÜ Pärnu Kolledži ettevõtlus ja
projektijuhtimise erialal, spetsialiseerumisega
spordikorraldusele ning projektijuhtimisele.
Martin on 26-aastane ja säravaim noor kultuuritöötaja Põhja-Pärnumaa vallas.

Päevakangelased koos õnnitlejatega.

Pärnumaa aasta toetajad 2019
on JANOR ja JANNO AASA
Kahel viimasel aastal on Pärnu-Jaagupi
Aleviteater Rändtirtsud saanud kasutada Janor ja Janno Aasale kuuluvat
Uduvere Villavabrikut, tasuta, et kohalikule kogukonnale ja väljastpoolt tulnud
uudistajatele pakkuda meelelahutust
teatrietenduste näol just selles hoones.
Hoone omanikud aitasid kohandada ruumid teatrisaalile vastavaks (ehitati lava,
eraldati kõrval olevad ruumid, kohandati
näitlejatele tualett ja ettevalmistusruum
jne), aidati nii materjalide, tööjõu kui

ka juba mainitud tasuta ruumide näol.
Külastajatele pakub juba teist aastat põnevust Villavabrikusse pääsemine, sealne
olustik ja hõng. Villavabrikus pole eelnevalt olnud kolmandatel isikutel võimalust
viibida. Paljud tulevad etendusi vaatama
just selle ajaloolise hoone pärast. Väga
palju tehakse viimastel aastatel kontserte
ja üritusi erilistes kohtades. Õnneks on
Rändtirtsud sellise koha leidnud, kus
etendusi anda ja seal tegutseda.
Õnnitleme tunnustuse saajaid!
Tarvi Tasane,
abivallavanem

Janor Aasa ja Martin Sempelson

Vallajuhtide aastalõpumõtisklus

Rahulikku jõuluaega
ja edukat uut aastat!
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

On täitunud teine kalendriaasta uue omavalistusena.
See on andnud meile kõigile hoopis teise mõõtme nii
kaudses kui otseses mõttes. Ühise suure valla tunde ja
identiteedi kujunemine on paras väljakutse ning pikaajaline protsess. Meie eesmärgiks on, et nii Vändra,
Pärnu-Jaagupi kui ka Tootsi kandis elavad inimesed
tunneksid end ühe vallana ja et kõigile oleks tagatud
kvaliteetne elukeskkond. Seetõttu on eriti oluline kaasav ja kodanikulähedane juhtimine. Muutustega on
kaasnenud ka omad raskused, kuid selles ei ole hea
tahtmise juures midagi ületamatut. Laiemas plaanis
on meil üheskoos rikkam ajalugu ning palju paksem
kultuurikiht.
Ühised aastad on andnud kinnitust, et haldusreform oli vajalik Eestile ja Pärnumaale. Maailm me
ümber muutub kiiresti ja me peame muutustega kaasa
minema. Me ei tohi jääda unelema pehmesse mugavustsooni.
Tähendusrikas on olnud lõppev aasta ka Põhja-Pärnumaale. Toimunud on raamatukogude reform, mille
tulemusena on Põhja-Pärnumaal üks raamatukogu ja
üheksa haruraamatukogu. Seda positiivset näidet on

toodud paljudele valdadele eeskujuks ja järgijaid on
mitmeid omavalitsusi.
Elukeskkonna parandamiseks investeerisime
miljoneid eurosid puhta joogivee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisele sellel aastal ja jätkame ka tuleval
aastal. Tuginedes majandusnäitajatele, siis nii Eestis
kui ka Pärnumaal on heaolu kasvanud. Sissetulekud
on suurenenud, erinevad haridus- ja sotsiaaltoetused
on kasvanud.
Esimesel advendil süüdati kõikjal jõuluküünlad ja
koos sellega algas ootusaeg. Aeg, et hetkeks peatuda ja
mõtiskleda selle üle, mis on meie elus kõige olulisem.
Aeg, kus südamesoojus poeb eriti sügavale hinge. On
tempo maha võtmise, lõppevale aastale pilgu heitmise,
uue aasta unistuste mõlgutamise ja perega koosolemise
aeg. Kasutagem seda aega targalt ja kasulikult!
Soovime Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse nimel kõigile Põhja-Pärnumaa valla inimestele
rahulikku jõuluaega, kõikide soovide täitumist ja kordaminekuid uuel aastal!
Ülle Vapper, volikogu esimees
Jane Mets, vallavanem

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Aitäh,
abipolitseinik
Toivo Jõeäär!
29. novembril tänati pikaajalise
teenistuse eest abipolitseinikuna
Toivo Jõeäärt.
Tänusõnu laususid Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna
piirkonnavanem Tõnu Kivis ja piirkonnapolitseinik Alar Abel.
Valla tänukirja pikaajalise panustamise eest kogukonna turvalisuse
tagamisel andis üle vallavanem
Jane Mets.
Tarvi Tasane

Jõulurahu, õnne ja armastust
kõigile meie lehe lugejatele
ja loojatele!
Aastaring algab algusest
tulede, küünalde säras.
Uus hommik härmases valguses
sätib endiselt tunde ja teatab:
kõik läinu ei kaogi päriselt
ukse sulgudes tühjusse ära…
Nii jäävad alles ka meie koos kokku pandud ja kirjutatud Valla
Teataja 20 lehenumbrit – arhiivi, ringlema digikeskkonda või
alleshoitutena paljudesse kodudesse. Lendu lastud sõnal on suur
jõud, trükisõnal veel suurem. Hea sõna ja tunnustus innustavad, annavad kindlust, et teeme õiget asja. Paljudele toredate
ürituste ja ettevõtmiste korraldajatele ongi need ainsaks tasuks
tehtud töö eest.
Aga leheveerge oma tegemistest, üritustest, spordisaavutustest ja tublidest inimestest kirjutama me kõik koos. Kui teie
kodupaigas toimub midagi huvitavat, mida tahaksite ka teistega
jagada, saatke teade või väike lugu vallalehe meiliaadressile teele.
Meil on palju tublisid tegijaid, kes saadavad korda imelisi asju.
Räägime neist ka teistele. Aitäh Teile, tänavused kirjasaatjad:
Merilin Allikvee, Hille Arumäe, Merike ja Indrek Bachman, Reet
Eesmäe, Merit Eier, Silja Enok, Edrin Hansen, Aile Jaansalu,
Avo Juss, Monika Jõemaa, Anneli Kaljur, Aldo Kals, Külli
Karits, Ene Kimmel, Helari Kitsnik, Ants Kivilo, Raul Kiveste,
Janek Saharenko, Liisi Koit, Rein Kontus, Elen Kurvits, Olga
Kängsep, Rando Köster, Hiie Lainela, Henn Lahesaare, Mait
Lehtsalu, Tiina Lelov, Kristel Lepik, Lauri Lindoja, Aili Luik,
Alliki Luuasep, Irina Lõõbas, Eike Meresmaa, Jane Mets, Maris
Moorits, Krista Must, Merike Mäemets, Mario Mägisalu, Gerda
Mölder, Jaana Novikov, Mari Nuut, Hele Nööri, Reet Olev, Kritti
Ollino, Sven Otsmaa, Pilvi Perner, Eelika Rand, Heldi Raude,
Inga Raudsepp, Aime Ridalaan, Helle-Mai Roosileht, Mia Saar,
Kalev Saar, Janek Saharenko, Martin Sempelson, Maarja Sepp,
Anabel Sikk, Kristo Sinivee, Elo Soekõrv, Epp Sokk, Anette
Tall, Toomas Taul, Mait Talvoja, Eha Tamm, Kersti Tammiksaar, Anne-Mai Tammeleht, Meeli Tasane, Tarvi Tasane, Riina
Tomingas, Toomas Toimeta, Maimu Tui, Heinrich Tõnisson,
Lembi Uulimaa, Hille Uustamm, Katrin Uutsalu, Heleri Wazza,
Ülle Vapper, Liivi Vähesoo, Iren Värva, Riini Õige.
Aitäh emakeeleõpetaja Anne Vaherile, kes on alati nõus professionaali pilguga meie kirjapandu üle vaatama ja asjatundlikku
nõu andma. Aitäh Saara Kirjastuse küljendajale-kujundajale
Marek Lillemaale kannatliku ja loomingulise suhtumise eest
ning AS Pajo tublidele töötajatele, kes Kaili Nõmme korraldamisel tema saadetud failidest trükimasinas lehe vormivad. Aitäh
Maritta Sillandile, Ulvi Schärile, Julia Ermile, Ahti Randmerele,
Riini Õigele. Aitäh vallajuhtidele Jane Metsale, Ülle Vapperile ja
Tarvi Tasasele alati mõistva suhtumise ja abi eest, ning kõikidele
teistele, kes meie lehe loomisele on kaasa aidanud.
Kaunist jõuluaega Teie kõikide kodudesse! Uueks aastaks
igasse päeva hingerahu, üksteisemõistmist, heatahtlikkust, südamesoojust ja kas või väike killuke silmi särama panevat õnne,
lootust ja päikest!
Õie Kuusk

Aasta 2019 volikogu liikme pilgu läbi
Valla eelarve paneb paika tulude pool.
Täpselt nii palju saame kulutada, kui
tulude pool võimaldab. Raha ei ole
kunagi nii palju, et saaksime kõike
mida soovime.
Volikogu esimesel aastal, peaaegu
kõikidel koosolekutel ja istungitel
käis läbi põletav probleem valla vee ja
kanalisatsiooni halb või kohati olematu
olukord. Ikka ja jälle oli see teema laual.
Need on tegevused, mida silmaga näha
ei ole, kuid mille olemasolu on igale
valla kodanikule esmatähtis.
Tänaseks on Põhja-Pärnumaa vallal
ühine vee-ettevõte AS Mako, mis kuulub 100% vallale. Vee- ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimise tarbeks on kirjutatud hulgaliselt edukaid projektitaotlusi
Keskkonnainvesteeringute Keskusesse
ehk KIK-i ja tööd on täies hoos.
Vihtra, Pärnjõe ja Suurejõe vee ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimise maksumus on 1,76 miljonit eurot, millest
valla osalus on 739,2 tuhat eurot ja
ülejäänud tuleb KIK-i toetusest.
Vändra, Rätsepa ja Kalmaru vee ja
kanalisatsiooni projektide maksumus
kokku on 1,52 miljonit eurot, millest
vald tasub 50 tuhat eurot, AS Mako
200 tuhat eurot. Veeprojektide toetus
KIK-ilt aastatel 2019-2020 on kokku
2,3 miljonit eurot, mis on märkimisväärselt suured summad investeeringutele.
Valmis Pärnu-Jaagupi Kultuurija Spordipark, mille eestvedajaks oli
kohalik Tuletõrjeselts. Kogumaksumus
oli 247 000 eurot, millest valla osalus
oli 178 tuhat eurot ja 69 tuhat eurot
saadi Leader meetmest.
Renoveeritud on Pärnu-Jaagupi
Põhikool. See kool on vaieldamatult
meie piirkonna kaasaegseima õpikeskkonnaga kool. Investeeringu kogumaksumus oli 743,1 tuhat eurot, millest
valla osalus 111,5 tuhat eurot, ülejäänud rahastas Euroopa Regionaalarengu
Fond.
Rajatud on palju kirgi kütnud
kunstmurukattega jalgpalliväljak
Vändrasse, kus valla osalus oli 297
tuhat eurot. Vändra alevi sotsiaalmaja
renoveerimiseks kulus 341,6 tuhat
eurot, millest omaosalus oli 132,6 tuhat
eurot. Vändra alevi tänavavalgustuse
rekonstrueerimistööde kogumaksumus
on 295 tuhat eurot, millest omaosalus
88,5 tuhat eurot. Projekteerimistööd ja
rekonstrueerimistööde hange on tehtud 2019. aastal, töid alustatakse 2020.

aastal. Tootsi ujula remondiks kulus 50
tuhat eurot ja ning tulevikuplaanides on
veel palju muid tegevusi.
Eelpool nimetatud projektidest olid
mõned küll alustatud enne valdade ühinemist, aga omaosaluse tasumine ja valmimine jäi Põhja-Pärnumaa valla kanda.
2019. a eelarvega tõusid oluliselt
lasteaia ja muusikakooli õpetajate palgad. Igal uuel eelarveaastal tõusevad
kõigi töötajate palgad, mis on seotud
alampalga tõusuga. Oleme üks vähestest valdadest, kus muusikakooli õpetajate palgad on ühtlustatud riigi poolt
rahastatud nn tavakooli õpetajate palkadega.
Valla koolides õpib 707 õpilast,
lasteaedades käib 365 mudilast, kahes
muusikakoolis on kokku 165 õpilast.
Muusikakoolide tegevust rahastab vald
ise, selleks me riigilt raha juurde ei saa.
Kahe muusikakooli ülalpidamiseks nii
Vändras kui Pärnu-Jaagupis kulus 2019.
a eelarves 427 tuhat eurot. Valla eelarvest makstakse igal aastal tegevustoetusi
noorte spordiklubidele ja MTÜ-dele
85-90 tuhat eurot.
Seda kõike ei olegi nii vähe. Peame
suutma kõige meid ümbritseva ja kiiresti arenevaga sammu pidada. Veel
parem oleks, kui mõnes asjas suudame ka teistest eespool olla. Tuleb
kohe meelde viimane Pärnu-Jaagupi
Põhikooli hoolekogu, kus direktor
tutvustas 2020. aasta eelarveprojekti.
Eelarveprojekti on kooli poolt planeeritud 30-ne Chromebook`i soetamise
maksumus. Kool on esimeste hulgas
Eestis, kes üldse õppevahendina need
kasutusse võtavad. Kas pole super?
Tublid direktorid ja õpetajad on meie
koolides. Sama kehtib ka vallaametnike kohta. Häid oma ala spetsialiste
on raske leida. Kui nad on olemas, siis
tuleb neil maksimaalselt lasta teha tööd
oma erialal. Me ei tohi võtta neilt töörahu ja tööisu põhjendamatu kriitikaga.
Oli väga ebameeldiv lugeda Pärnu-Jaagupi Kogukonna FB-s, kuidas tõmmati üles teema stiilis „otsime ruume
käputäiele vallaametnikele“. Väideti,
et vallaametnikud tahavad muusikakooli ruume endale. Head inimesed,
kas te teate, missugused ametnikud
Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses töötavad? Mis tunne on sotsiaaltöötajal või
lastekaitsespetsialistil või vallasekretäril
selliseid tekste lugeda? Nemad ei vali
ise omale tööruume, vaid lepivad sellega, kuidas tööandja korraldab.

Mis on vald? Meie ise oleme. Arengukava avalikel aruteludel on kõigil
vallakodanikel õigus kaasa rääkida. Kui
paljud on seda võimalust kasutanud?
Arengukava annab suunad volikogule.
Meie inimesed teevad oma valikutega
ise otsused, mida volikogul jääb üle
ainult vormistada. Näiteks elate piirkonnas, kus tegutseb kool. Aga teie
pere valik on mitte kodulähedane väike
kool, vaid mõni teine kool. Keegi ei
pane teile seda valikut pahaks, sest teil
on selleks kindlasti omad põhjused.
Aga kui tekib olukord, kus väikekooli
on jäänud nii vähe õpilasi, et see tuleb
sulgeda? Kas siis on ikka vallavanem ja
volikogu need, kes külaelu välja suretavad? Maailm meie ümber on nii kiiresti muutuv. Me ei tohi klammerduda
pelgalt hoonete külge, tähtis on see, et
meie lastele on loodud kõik tingimused hea hariduse saamiseks.
Selleks, et peale igapäevaste toimingute ka investeeringuteks raha
jääks, on ümberkorraldused hädavajalikud ja tuleb kriitilise pilguga kõik
tegevused üle vaadata. Ei ole mõistlik
kütta ja remontida hooneid, mis on
alakasutusega. Ei ole mõistlik hoida iga
päev lahti raamatukogu, kui seda külastab kaks inimest nädalas jne. Kas igal
väikesel allasutusel peab olema direktor? Aga iga väiksemgi ümberkorraldus
kütab üles kirgi, sellele ollakse vastu
vahendeid valimata ja kriitikanooled
on kiired vallavanema ja volikogu suunas tulema. Kui teema on selgeks vaieldud ja volikogu otsuseni jõutud, siis
tuleb sellega leppida. Ühtegi otsust ei
võeta vastu, kui see pole põhjendatud.
Igal eelnõul on kaasas väga põhjalik
selgitus ja lihtsalt teerulli tegemises ei
saa kedagi süüdistada.
Põhjendatud kriitikal õigel ajal on
edasiviiv jõud. Valedel arusaamistel või
kitsastel tõlgendustel põhinev kriitika
on inetu ja ei tõsta kellegi populaarsust, mida mõni võib-olla oma sõnavõttudega taotleb. Kurb on, kui ka
lugupeetud pedagoogid oma käitumise
ja väljaütlemistega kõige sellega kaasa
lähevad.
Soovin rohkem lugupidamist ja
mõistmist, asjalikke arutelusid, julgeid
ideid. Rohkem koostööd ja positiivsust
meile kõigile!
Tiia Uffert
vallavolikogu liige,
eelarvekomisjoni esimees
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Pärnumaa Kodukandi 20. aastapäeval, aastalõpu tunnustusõhtul Surju rahvamajas tunnistati MTÜ Kadjaste ja maakonna Kodukandi
juhatuse esinaise Tiina Heidemanni panus külaliikumisse aasta sädeinimese tiitli vääriliseks.
Sama tiitli nominendiks oli Põhja-Pärnumaa vallast Libatse külast Heleri Wazza. Tegusa
maanoore laureaadiks pärjati samas Kerda Erm
Tootsi alevist.
Tiina Heidemann juhib Pärnumaa Kodukanti 2015. aastast alates. ,,Kirjutan projekte,
koordineerin külaseltside tegevust, kutsun
kokku koosolekuid. Praegu tegeleme kõik koos
projektiga ,,Vabatahtlike kaasamine sotsiaalhoolekandesse“. Oktoobris käisime Kodukandi
liikmetega Gruusias, järgmisel aastal sõidame
Ukrainasse.“
Kuid elutööks võib Tiina pidada oma koduküla Kadjaste Vabaajakeskuse loomist – selle
ülesehitamiseks paljude projektide kirjutamist,
sisustamist ja külaelu keskpunktina hoidmist.
2004. a detsembris kutsus Heidemann Kadjastes kokku külakoosoleku. ,,Sealt hakkaski
pall veerema. Volikogu esimees Ilmar Teevet
ja vallavanem Peeter Reimann tulid meie mõttega kaasa ja toetasid igati. Esmalt ostis vald
ära poole kaupluse majast, hiljem teise poole ,”
räägib Tiina, kes lõi järgmisel aastal MTÜ Kadjaste ja juhib seda tänaseni. Kaupluse endisesse
laohoonesse ehitati külakeskus ja poe katlamajja külasaun. Edasi taotleti raha juurdeehituseks ja jõusaali sisustuseks. Kui PRIA projektile tuli jaatav vastus miljoni krooni saamiseks
katuse ja maja fassaadi korda tegemiseks ning
ülemise korruse väljaehitamiseks, tegi Tiina
uskumatu otsuse – pani pangalaenu tagatiseks
panti oma pere kodu. (PRIA maksab raha alles
pärast tööde teostamist, aga pank ilma tagatiseta laenu ei anna.) ,,Mina läksin selle riski
peale. Kõik imestasid, kuidas ma julgesin. Viis
aastat oli natuke närveerimist ka – see on aeg,
kus võidakse veel mingitel jumal teab mis asjaoludel isegi raha tagasi küsida. Kuid kõik läks
õnneks, vald aitas intresse maksta ja toetas ka
MTÜ-d.”
Projektide toel ehitati külakiik ja laste
mänguväljak. Korda on tehtud külaplats –
ehitati katusealune ja korralik põrand, kõrvale

Pärnumaa Kodukandi
aasta sädeinimene on
TIINA HEIDEMANN

võrkpalliväljak. Küla arengut märgati ka maakonnas ja 2009. a tunnustati Kadjastet Pärnumaa aasta küla tiitliga.
2005. a tunnustas vald Tiina Heidemanni
aasta külainimese tiitliga ja 2016 autasuga aastate tegu.
Eelmise aasta septembris andis vald külakeskuse MTÜ Kadjastele kogu kompleksiga
10. aastaks rendile. Koos sellega kadus ka palgalise töötaja ametikoht. Senine külakeskuse

Piljardilaud ja veel katmata lauad ootavad õhtuseid peolisi.

Jõusaal on avar ja valgusküllane.
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juht Alliki Luuasepp asus juhtima Vändra
Noortekeskust.
Tiina Heidemann hoiab ja arendab keskust
vabatahtlikuna. ,,Kolm päeva nädalas hoian maja
uksed lahti, reedeti on meil saun. Ürituste korraldamiseks ja läbi viimiseks kulub aega muidugi
rohkem, aga mul on head abilised Ülle Hannus
ja Irja Teppich, kes ei ütle kunagi abist ära.“
Keskuse köögis on olemas kõik vajalik,
et külarahvas saaks kohapeal peosöögid ja

küpsetised ise ette valmistada või kokanduskursusi korraldada. ,,Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) saime raha nõudepesumasina
ja suure külmkapi ostmiseks, ligi 500 euro eest
ostsime uusi nõusid,“ räägib Tiina viimastest
projektikirjutamise tulemustest. ,,Kevadisest
voorust saime murutraktori, lastele ostsime
arendavaid mänge ja mänguasju. Saali on juba
ostetud uued kardinad ja kardinapuud. Eriti
hea meel on jõusaali puhkenurka muretsetud
ralliauto simulatsioonist ja telekamängudest. Ja
muidugi uus suur televiisor! Noortele meeldib
seal aega veeta.“ Ülemisel korrusel asuv katuseakendega jõusaal oma rikkaliku varustusega on
valgusküllane ja hubane. Puhkenurga diivanid ja
uhiuued suured valged kott-toolid lisavad ruumile väärikust ja tõestavad, et siin osatakse olemasolevat hinnata ja hoida. Tiina sõnul käiakse
jõusaalis ka taastusravis ette nähtud jõuharjutusi tegemas. Ülemise korruse teises tiivas on
kangastelgedel pooleli erepunastes toonides
kaltsuvaip, molbertil pooleliolev taies, laual olev
õmblusmasin reedab hiljutist kasutamist. Samas
on ka kööginurk.
,,Külakeskuse saalis saab pidada sünnipäevi,
pulmi, koosolekuid, ka laste sünnipäevi, saab
kasutada internetipunkti. Sel aastal on veel ees
kolm pidu: lastele, eakatele ja aastalõpupidu
kõigile,“ räägib Tiina. Kogu maja on soe ja
hubane, Tiina enda käe järgi sätitud ja hoitud.
Iga uuendusremont või ese, olgu see kodumasin
või lauamäng ükshaaval projektidega taotletud,
ostetud ja kohale sätitud. Küsimusele, kuidas
Sa jõuad ja kas Sa mõnikord kõigest sellest ära
ei väsi, vastab Tiina: ,,Kui ma palgatööl käiksin,
ega siis ei jõuakski. Mõnikord ikka väsin. Aga
ma olen siia nii palju enda energiat pannud,
et ei suudaks ilmselt üle elada, kui see kõik
peaks minu silmade all kokku kukkuma. Oma
panuse on andnud siia ju kõik külaelanikud.
Vald suhtub meisse hästi ja toetab kommunaalmaksete tasumisel. Aga, mis kõige tähtsam, et
suudaksime koos külarahvaga eemale hoida
selle kurikuulsa ääremaastumise ja meie noortele tekitada tunde, et koduküla on neile väärt
elamispaik ka tulevikus. Ja kui keegi hea sõna
ütleb, on alati hea tunne.“
Õie Kuusk

Pooleliolev põrandavaip kangastelgedel ootab kudujat.

,,Ralliautoga“ sõitmine on noortel üks populaarsemaid vaba aja tegevusi.
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Tasemel gümnaasiumiharidust saab Vändrastki
Novembrikuus ületas meediakünnise uudis kõikide koolide riigieksamite tulemuste edetabel.
Jututeemat jagus nii leheveergudele kui ka
kohvinurkadesse. Oma häid tulemusi teadsime
juba juunis, kuid head meelt teeb see, et oleme
oma positsiooni teiste koolidega võrreldes
parandanud. Oleme Pärnumaa koolide edetabelis Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi järel
3. kohal. Inglise keele riigieksami tulemused
tõusid võrreldes 2018. aastaga 56 , eesti keele
31, laia matemaatika 26 ja kitsa matemaatika
tulemused 3 kohta. Rõõmustamiseks on põhjust! Lisaks väga headele tulemustele eksamitel
lõpetas suvehakul gümnaasiumi kaks kuld- ja

neli hõbemedalisti. 25 lõpetanust alustas kõrghariduse omandamist kaheksa, kaks õpilast jätkas kutsehariduses, mõned noormehed astusid
kaitseväkke ja nii mõnigi lõpetanuist otsustas
võtta õpingutest vaheaasta, et paika seada edasised eesmärgid.

Mida näitavad riigieksamitulemused
tegelikult?
Esmalt mõõdavad need õpilaste akadeemilisi
teadmisi, annavad tagasisidet õpilasele tema
sooritusest ning näitavad tema sisemist motivatsiooni ja huvi õppimise vastu. Ka väljenduvad neis tulemustes meie kooli õpetajate
väga head ainealased pädevused ja oskus neid

Päkapikupäev Tootsis
Noorteühing Eesti 4H Pärnumaa piirkond lõpetas oma aastased tegemised aastakoosoleku ja päkapikupäevaga 6.-7. detsembril Tootsis. Laagri avas Pärnumaa tegus noor Kerda Erm.
Kohale tulid 9 klubi liikmed üle Pärnumaa. Nagu traditsiooniks on saanud, esines ürituse alguses 4H koor Ellen
Kupari juhendamisel, seejärel sai iga klubi sõna oma tegemiste
kohta. Väga huvitavad olid slaidiprogrammid just kodukohas
tehtud tegemiste kohta. Koostati ka järgmise aasta tegevuskava, kus igakuiselt toimub midagi erinevates kohtades üle
Pärnumaa. Uue kuue sai ka Pärnumaa piirkonna noorteaktiiv.
Jõudu neile oma tegemistes!
Õhtu jätkus tantsutunniga, mida juhendas Egle Vutt.
Zumba tantsus osalesid nii väiksemad kui suuremad ja see
osutus ülipopulaarseks.
Õhtul räägiti ka tõsiselt helkuri kandmise vajadusest, iga
noor ja juhendaja sai maanteeametilt kingituseks helkuri.
Võeti vastu otsus, et 4H noored sillerdavad ja säravad kindlasti
pimedal ajal, et olla alati nähtavad!
Sellele järgnes noorteprojekt „Reisid ümber maailma“. Sel
korral tutvustas kõigile Hispaaniat 4H noor Hanna Mändma
ja Tšehhimaad Inga Raudsepp. Hästi populaarseks kujunes
numbrite 1-10 õppimine vastava maa keeles. Projekti rahastas
Ideeviit.
Nüüd oli aeg valmistuda 4H playback`iks. Igal klubil oli
ette valmistatud väga huvitav etteaste.
Sel korral toimus ka esimest korda öine lauatenniseturniir,
mis tõi palju elevust. Tore, et kohtunikud olid oma Tootsi
noored Andres ja Ergo.
Hommikul jätkati võimlemisega, kus tuli hoolsalt hoopis
kantritantsu vihtuda. Kui kõht täis, alustati projektiga „Tahan
kõike teada!“ Iga noortekeskus ja klubi tegi oma mängu, millest võeti väga aktiivselt osa. Projekti rahastati ENL-i ja ENTK
poolt.
Jätkus heategu memmele-taadile, kus kõik klubid meisterdasid jõulupärga, et see hiljem kinkida kohalikule hooldekodule või lihtsalt toredale memmele või taadile. Kokku
valmis 16 jõulupärga.
Et järgmine aasta on hiina kalendri järgi rotiaasta, siis nüüd
asutigi taas meisterdama. Vanadest raamatutest tekkisid vahvad rotid, mis loosi tahtel kingiti teistele klubidele.
Toitlustamise eest kandsid hoolt Marek, Riina ja Kristi.
Toit oli väga maitsev ja tegi tuju heaks, mille eest neile tänusõnad!
Laager oli noorte ja juhendajate meelest väga tore ja nii
lepitigi kokku, et järgmine kord kohtutakse juba uuel aastal
31. jaanuaril Eidaperes klubi Eidapere Edukad ja juhendaja
Krista Mustoneni korraldataval üritusel.
Aastal 2019 tunnustati üle-eestilisel Kiidupäeval ka oma
aasta parimaid. Parimad juhendajad olid Grete Tomson ja
Karoliine Kask Tõstamaalt, parim noor Deisy-Lisete Saar
klubist Kärmed Tootsikad, parim klubi „Positiivne“ Tõstamaalt ja aastate tegija Kalli Rõõmusaare klubist Pärnjõe
Semud. Aasta tegu oli 4H koor, mis jõudis ka laulupeole, siit
tänusõnad juhendajatele Kalli Rõõmusaare, Ellen Kuparile
ja Sirje Kaskale.
Pärnumaa piirkonna suureks ühistegemiseks oli ka 4H
värviraamatu kokku panemine, milles 101 lehekülge huvitavaid pilte värvimiseks. Selleks andsid oma panuse 9 klubi
noored ja juhendajad. Raamat pühendati Eesti Vabariigi 101.
aastapäevale.
Soovime kõikidele sõpradele ja toetajatele kaunist jõuluaega ja imelist uut aastat!
Piirkonnajuht Inga Raudsepp

õpilastele edasi anda. Kindlasti ei saa jätta tähelepanuta alg- ja põhikooliastmes ainetunde
andvate õpetajate panust, sest just nemad on
varasemalt oma tööga viinud õpilased õppimise
väärtustamiseni.
Parim viis toetada last tema arenguteel seisneb kooli ja kodu koostöös. Vanema vastutuseks on lapsele õppimiseks ja arenguks vajalike
tingimuste loomine, tema õppimiste vastu huvi
tundmine, motiveerimine ja tunnustamine.
Õpetajate osaks jääb äratada huvi õpetatava
vastu, olla juhendaja ja partner õpilasele. Usun,
et just toetavad kodud ja pädevad õpetajad viisid meie 2019. aasta lõpetajad suurepärastele
tulemustele. Sellist koostööd kool ootabki.

Arvutiteaduse professor Roger C. Schank
on öelnud: „Õppimine toimub siis, kui keegi
tahab õppida, mitte aga siis, kui keegi tahab
õpetada“.
Usaldame oma kogukonna gümnaasiumi
ja seal õpetavaid õpetajaid. Toetame ja innustame lapsi õppimisel! Sellises koostöös edulood
sünnivadki ja aitavad ning toetavad meie lapsi
tulevikus.
Õppimislusti kõigile õppijaile!
Rahulikku jõuluaega ja head uut aastat
soovides
Kaili Salumäe
Vändra Gümnaasiumi õppejuht
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Loovuspäev
Vändra Gümnaasiumis
28. novembril toimus Vändra Gümnaasiumis 1.-3. klassi lastele mõeldud
loovuspäev. Kui suuremad õpilased
saavad endale trimestri lõpus heade
tulemuste eest 1-2 boonuspäeva, siis
meie kooli kõige pisemad saavad osa
võtta erinevatest tegevustest, mis arendavad nende loovust. Selle õppeaasta
esimesel loovuspäeval oli kooli kutsutud Keerdtrepp, Maarja Sepp ning
Kadri Laan.
Keerdtrepp on seltskond noori,
kes tegelevad ekstreemspordi ja
kendamaga. Keerdtrepp pakkus 50
õpilasele töötuba, kus sai harjutada
kendamaga trikke ning võtta omavahel
mõõtu, kes kõige osavam kendamaga
trikitaja meie koolis on. Õpilased

kuulasid hoolega ning võtsid õpetussõnu kuulda ning tundsid töötoast
meeletult suurt rõõmu. Tsiteerides
ühte 2. klassi poissi- Maailma parim
päev! Kooli osavaim tüdruk ja poiss
said endale auhinnaks uue kendama,
kleepsu ja plakati. Ülejäänud õpilased
said mälestuseks kleepsu ning kõik
soovijad said teha pilti ning küsida
autogrammi.
Teine töötuba mahutas 12 õpilast
ning seal sai iga osaleja endale teha
Kadri Laane käe all naturaalse käsitööseebi, mis on nahale hea ning ei sisalda
ebavajalikke aineid. Klassis ning klassiruumist välja levis väga meeldivaid
aroome ning kõik õpilased, kes olid
saanud oma seebi valmis, teadsid, et

neil on olemas ka esimene jõulukink
oma lähendastele.
Kolmandas töötoas tegutses
Maarja Sepp, kelle Maarjakase keraamikat oleme me ilmselt kõik ilmetlenud. Nüüd said õpilased Maarja
juhendamisel valmistada endale
taldriku ning magneti. Töötoas käis
pidevalt usin savi voolimine ja selle
kaunistamine, kasutades erinevaid
tehnikaid. Valminud esemed võttis
Maarja endaga kaasa, et neid glasuurida ning need jõuavad õpilasteni
peagi tagasi – täpselt sellise glasuuriga,
nagu õpilane soovis.
Mari-Liis Jaanson

Loodusainete õppelabori avamine Vändra Gümnaasiumis
5. detsembril sai ametlikult avatud
Vändra Gümnaasiumi loodusainete
õppelabori uks. Toimus õppelabori
kasutusvõimalusi tutvustav avaüritus,
kus osalesid Vändra Gümnaasiumis ja
naaberkoolides loodusaineid õpetavad
õpetajad, nende koolide juhid ning
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse esindajad Tarvi Tasane ja Tiia Kallastu.
Uue ja kaasaegsete õppevahenditega sisustatud õppelabori valmimiseks taotlesime SA Innove taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” 199 991,00 eurot. Euroopa Liidu
struktuurivahenditest rahastati projekti “Loodusainete Õppelabor” 123
661,00 euroga Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidest ja ,,Eesti tuleviku heaks“. Direktor Marget Privitsa
tervituskõnes kõlasid tänusõnad naaberkoolide direktoritele, kes nõustusid meiega ühinema, sest projekti
eelduseks oli mitme kooli koostöö ja
õppevara ühiskasutus. Tänu kuulus
ka VG loodusainete õpetajatele ja VG
majandusspetsialistile Aksel Puustile
projekti „Loodusainete Õppelabor“
elluviimise eest.
Õppelaboris üllatasid meid oma
etteastega 8.b klassi õpilased. Henri
Pari luges sissejuhatuseks “põlevat raamatut” ja Laura Madison tegi “elevandi
hambapastat”. Keemilisi üllatusi aitasid
õpilastel ette valmistada keemiaõpetajad Meelike Mätas ja Merit Eier.
Seejärel tutvustas geograafiaõpetaja Riina Sikkal meile uut digitaalset
ilmajaama, mille mõõteseadmed asuvad koolimaja katusel, aga andmekogur ja monitor klassiruumis.
Füüsikaõpetaja Zoja Juuremaa
demonstreeris uusi füüsikaseadmeid.
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Jõuluhõngused
kultuurisoovitused
Vändra Gümnaasiumi 5. klassi õpilased ja õpetajad moodustasid reisiseltskonna ning proovisid lühikese detsembripäeva jooksul käia ja
näha, milliseid kultuurielamusi leiab Tallinna vanalinnast. Kultuurireisi
ettevalmistusi aitasid õpetajate kõrval teha Vändra Gümnaasiumi
kokad. Reis sai teoks projekti „Aitan lapsi kunsti juurde” ja lastevanemate rahalisel toel. Kui teilgi on soov koos sõprade või perega kogeda
häid elamusi ja veeta tore päev, võivad järgnevad kultuurisoovitused
abiks olla.
Teatrihuvilisi ootab NUKU muuseum. Nukumaailma tutvustus võtab
giidi juhtimisel aega tunni. Sisaldab põnevat teavet varjuteatri, marionettide ja varrasnukkude kohta ning rohkesti ilmekat näitmaterjali.
Kirjandushuvilisi kutsub Eesti Lastekirjanduse Keskuse imeilus hoone.
60 minutiga jõuab giidi juhtimisel tutvuda maja, näituste ja muuseumiga ning saada ülevaate uuemast lastekirjandusest. Detsembris ja
jaanuaris on keskuses avatud mainekate Moskva illustraatorite suur
jõulunäitus „See isemoodi lumi“.
Ajaloohuvilisi tõmbab enda poole Niguliste muuseumi raskete raudneetidega uks. Koos asjatundliku juhiga jõuab tunniga vaadata pidulikus kullasäras altarit ja kuulata selgitusi, mis puudutavad üht hinnalisemat kunstiteost “Surmatants”. Veel jõuab uudistada muuseumkiriku
hõbedakambrit ning ronida läbi salapäraselt hämarad trepikäigud ning
pildistada end ja sõpru ümber sädelevate paradiisilindudega jõulupuu.
Ostuhuviliste pilku püüab Raekoja platsi kirevas jõuluturu südames
kõrguv kaunistatud kuusk. Ekspertide hinnangul piisab kaubaga
tutvumiseks, sealse jõulutaadiga kohtumiseks ning meelepäraste
maiuspalade ostmiseks umbes tunnist.
Uus eesti näitemäng jõuab vaatajani, kes otsustab NUKU teatris
etenduse “Vapruse värinad“ kasuks. Tunni jagu head näitemängu ja
muusikat julgusest, hulljulgusest ja tõelisest vaprusest koos pere ja
sõpradega nautimiseks.
Nagu lugeda võite, on seda, mis talvises pealinnas ootab, kutsub,
tõmbab ja püüab. Hea eeltööga mahub ühe tunni sisse mõndagi ja
päevaga jõuab palju. Kirjeldatud kultuurisoovituse koostamisse kaasatud õpilaseksperte oli 42. Kui peate päevase puhkuse plaane kümme
korda väiksema hindajate arvuga, jõuate rohkem ja saate edaspidi
jagada omapoolseid häid soovitusi.
Silja Enok
Vändra Gümnaasiumi õpetaja

Poiss on olla vahva
Toimus põnev elektrostaatika
demonstratsioonkatse. Tutvustati
optika katseseadet, vooluringi katsevahendeid 3. ja 7. klassile ning kangi
katsevahendit 8. klassile.
Infojuht Kevin Lee tutvustas
Globisens Labdisc andmekoguri ja
suure monitori/ekraani kasutusvõimalusi. Monitor on puutetundlik ning
võimaldab kuvada väga selget pilti,
millele saab kirjeid lisada nii sõrme
kui ka pliiatsiga.
Bioloogiaõpetaja Hille Arumäe näitas, kuidas töötavad erinevad
mikroskoobid. LED ekraaniga mikroskoop võimaldab läbipaistvatest
rakkudest ka fotosid ja videoid teha.
Kaameraga mikroskoobi saab ühendada arvutiga ning suurel monitoril
vaadeldavat objekti näidata. Binokulaarmikroskoop suurendab ruumiliselt

ka läbipaistmatuid objekte ja näitas
meile seekord lähivaates jõulupuud.
Õppelabori laborant Meelike
Mätas tutvustas klassi sisustust ja
ohutusvahendeid.
Järgnes ringkäik õppelaboris, kus
iga huviline sai ise vaadata, tutvuda ja
katsuda kappides ja laudadel olevaid
õppevahendeid.
Avaüritus lõppes loodusainete
õpetajate ühisaruteluga. Veebikeskkonnas Google Drive väljendati oma
mõtteid ja tehti ettepanekuid edaspidise laborikasutuse, koolitusvajaduste
ja koostöö osas.
Soovin jõudu, entusiasmi, häid
ideid ja rõõmsat meeskonnatööd kõigi
projektis osalevate koolide loodusainete õpetajatele.
Projekti “Loodusainete Õppelabor”
koordinaator Hille Arumäe

Viimasel novembrikuu nädalal said Vändra lasteaia Mürakaru maja
kõige vanema rühma poisid tunda end väga tähtsana – kätte oli jõudnud kauaoodatud poiste nädal. Nädala esimesel päeval külastasid
väikesed mehehakatised jõusaali, kus õpetaja Anne Ojala juhendamisel
erinevaid trenni tegemise võimalusi prooviti. Suurepärane võimalus
musklite treenimiseks avanes tänu Maritta Sillandile ja Ats Paberitsile.
Teisipäeval käidi koolis, kus õpetaja Eda Vaino juhendas lapsi puurimise, lihvimise ja liimimise juures. Selle tulemusena valmis igal lapsel
uhke jõulukuusk. Kolmapäev algas üsna vara – kell 9 asusid väikesed
pagarid Vändra Pitsas Maive Nugise juhendamisel pitsasid küpsetama.
Saadud teadmised oli väga head – koju tulles räägiti täpselt, kuidas
ühte õiget pitsat tegema peab. Sama päeva teises pooles tutvustas
õpetaja Katrin Juro vägevaid Blue-Bot roboteid. Ja uskumatu – putukad
said aru käsklustest, mis neile anti! Neljapäev oli poistel vaba. Nädal
lõppes reedel poiste show`ga. Iga poiss oli kodus koos vanematega
ette valmistanud midagi põnevat, mida tervele majale näidati.
See nädal oli täis ootust ja positiivseid emotsioone. Lapse silmad lõid
särama, kui mindi ja veel rohkem särasid, kui tuldi. Aitäh Mõmmikute
rühma meeskonnale Viive Jakimainenile, Pille Lehtemaale, Pille Kellale,
Helle Lillemetsale vahva ettevõtmise eest. Jääme ootama kevadist
tüdrukute nädalat!
Ramoni ema Kristel Tuisk
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Vald tunnustas kultuuri-, kogukonna- ja
spordivaldkonna parimaid
4. detsembril kogunes Vändra Kultuurimajja PõhjaPärnumaa valla 2019. aasta noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustamisõhtule üle 300
inimese. Kõik oma ala tublid tegijad, kelle juhtidele või
parimatest parimatele anti üle karikad ja tänukirjad.
Õhtu juhid Mari-Liis Jaanson ja Indrek Saar andsid
esmalt muusikalise sõna vokaalansamblile Mirt, kelle
mitmehäälne laul helises veel mitmes plokis.
Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets tervitas kõiki
kokkutulnuid: ,,Täna soovime tänada Sind, hea tantsija,
laulja, näitleja, pillimängija, sportlane, aktiivne noor,
külasäde, juhendaja ja treener.“ Vallavanem koos vallavolikogu esimehe Ülle Vapperiga kutsus lavale valdkondlike tunnustusavalduste komisjoni poolt välja valitud
oma ala tublimad.

Terje Õiglane.

Heleri Wazza ja Merit Eier.

Janek Saharenko koos Kaitseinglite korraldustiimiga.

Tiina Saar, Kädi Pärnoja ja Ave Naano.

Heleri Wazza ja Merit Eier.

Ellen Kupar, Marje Pajula, Kalli Rõõmusaare ja Imbi Orav.

Aasta kogukonnaedendaja – Merit Eier.
Merit on võtnud oma südameasjaks vedada
beebiringi ja põnniringi. Tema algatusel käivitus Beebierrori projekt ja kaasava eelarve
projekt kogus kõige rohkem hääli. Viimase
tulemusena rajati Vändra parki lastele uus
mänguatraktsioon.
Aasta kogukonnaedendaja – Heleri
Wazza. Heleri veab aastaringselt Libatse
külaelu. Oma vabast ajast tegeleb ta ürituste
korraldamisega, kaasates kohalikke elanikke
ja ettevõtteid tegemistesse ning elavdades nii
külaelu. Viimased suuremad ettevõtmised
olid küla lastele mänguväljaku ja külaplatsile
tantsuplatsi rajamised.
Aasta kultuuritegija – Ellen Kupar.
Ellen alustas Juurikaru Põhikoolis töötamist
muusikaõpetajana 32 aastat tagasi. Ta on
juhendanud mudilas-, laste-, ja poistekoori.
Õpetab lastele kitarri-, väikekandle- ja ukulelemängu. 1987. aastast Suurejõe Rahvamajas tütarlaste ansambli juhendaja, hiljem
lisandus naisansambel, mis praeguseks on
kasvanud segaansambliks, rahvamajas õpetab ta ka valla naiskoorile laule. Ellen on
olnud Vändra Valla Naiskoori dirigent. Oma
kohusetundliku tööga on ta andnud suure
panuse rahvakultuuri edasikandmisse ja viinud kõik juhendatavad koorid laulupeole.
Aasta kultuuritegija – vennad Janno ja
Janor Aasa. Kahel viimasel aastal on aleviteater Rändtirtsud saanud kasutada vendadele kuuluvat Uduvere Villavabrikut, tasuta,
et eelkõige Põhja-Pärnumaa kogukonnale
pakkuda meelelahutust teatrietenduste
näol just selles hoones. Hoone omanikena
aitasid nad kohandada ruumid teatrisaalile
vastavaks, aidati nii materjalide, tööjõu kui
ka tasuta ruumide näol. Külastajatele pakub
juba teist aastat põnevust Villavabrikusse
pääsemine, sealne olustik ja hõng.
Tänupäevalisi tervitas meeleolukate
etteastetega Merili Passeli juhendamisel
tegutsev Pärnu-Jaagupi tüdrukute showtantsutrupp Esperanza.
Abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane tunnustas suvisel laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiive
ja nende juhte. Põhja-Pärnumaa vallast
osales laulu- ja tantsupeol 25 kollektiivi.
Tänati Marje Pajulat – naiskoori Jakobi
juhendamise eest, Elena Mägi – rivitrummiansambli, lastekoori ning mudilaskoori
juhendamise eest, Triin Mägi – lastekoori
ning mudilaskoori juhendamise eest; Kalli
Rõõmusaaret – lastekoori, poistekoori,
Eesti 4H koori ning Vändra Valla Naiskoori
juhendamise eest, Imbi Oravat – Vändra
Hobikoori juhendamise eest, Kädi Pärnojat – tantsurühmade Vändrikud, Hõissa
ning Wendre juhendamise eest, Tiina Saart
– tantsurühmade Kirilind, Küljeluu, Libatse
Sõstrad, Laieldes naisrühma, Laieldes
segarühma ning neidude võimlemisrühma
juhendamise eest, Ave Naanot – 6. klassi
segarühma, neidude võimlemisrühma,

õpetajate liikumisrühma, Vihtra võimlejate ning võimlemisrühma Vändra naised
juhendamise eest, Merike Paberitsi – torupilliansambli Linnutaja juhendamise eest
ja Kaja Saart – muusikakooli pillikoori
juhendamise eest.
Vallavalitsus tänas valla kultuurielu
rikastamise ja Pärnu-Jaagupi pasunakoori
juhendamise eest Priit Aimlat. Priit on
aastaid juhendanud Pärnu-Jaagupi pasunakoori ja olnud mitmete ürituste eestvedaja
ning algataja. Pärnu-Jaagupist pärit mehena
panustab ta kodukoha kultuurielu rikastamisse kaasates endaga puhkpillimängijaid,
tuntud orkestrante ja kogukonda.
Noorteauhinnad andis üle volikogu esimees Ülle Vapper.
Aasta noor – Anita-Ly Laan. Anita-Ly
on aktiivne noor Pärnu-Jaagupist, kes kandideerib Põhja-Pärnumaa Noortevolikokku,
osaleb aktiivselt Noorteühing Eesti 4H
tegevustes ning on Pärnumaa Noorteaktiivi
liige. Ta on kirjutanud mitmeid projekte,
tänu millele on Pärnu-Jaagupi noortekeskus saanud palju uut inventari. Lisaks nii
nende projektide raames kui ka muul ajal
on Anita-Ly mitmeid sündmusi korraldanud
ning olnud noorsootöötajale suureks abiks
nii ürituste korraldamisel kui läbiviimisel
Aasta noor – Diana Edur. Diana on
panustanud suure osa oma ajast Põhja-Pärnumaa noortevolikogu tegevuse käivitamisele ja selle eestvedamisele. Lisaks noortevolikogule on ta algatanud ja ellu viinud
Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti "Kultuuriklubi", mis pakub tegevust just vanematele noortele. Diana lõpetas 2019. aastal
hõbemedaliga Vändra Gümnaasiumi, kus
läbis kaks klassi korraga. Diana on eelnevatel
aastatel kogunud raha oma vahetusaastaks
Prantsusmaal, milleks korraldas mitmesuguseid heategevuslikke kontserte ja kohvikuid.
Diana Edur andis koos vallavolikogu
esimehega üle noortevolikogu auhinnad
joonistuskonkursi eest. Auhinna pälvisid
Margaret Roost, Regina Kuus, Daniel
Tedre.
Tänusõnad ja tunnustus kuulus ka Margit Kadakule. Margit teeb suurepärast tööd
noorsootöö valdkonnas. Tänu tema suurele
panusele on loodud Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus, kuhu alla kuulub tänasega
juba kolm noortekeskust. Tema eestvedamisel loodi Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu.
Kogu vallas on paranenud huvihariduse ja
huvitegevuse rahastus ja tänu sellele on loodud paljud uued huviringid. Margit suhtleb kõigi osapooltega, kes on noorsootöös
tegevad, ja küsib alati arvamust, kus mida
on vaja.
Spordiauhindade väljakuulutamisele
eelnesid Vertical Fitness Dance Studio
noorte õhuakrobaatide etteasted. Heti
Hallaste õhurõnga soolo, Mona Mia Karu
& Annika Absaloni õhurõnga doobel, Brit
Nõmme aerial hammock soolo ja Terje

Jaanoja posti soolo. Pärast esinejate meisterlikke etteasteid ja saali tulist aplausi sai
spordiauhindade väjakuulutamiseks sõna
volikogu liige, kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimees Madis Koit.
Aasta spordihing 2019 – Mario
Mägisalu. Mario korraldab maadlusvõistlust Vändra Matt, mis toimus sel aastal juba
53-ndat korda ning kus oli 180 osavõtjat nii
Eestist kui Lätist. Mario on gümnaasiumis
kehalise kasvatuse õpetaja ja ainuke treener
maadlusklubis, kus on tema käe all juhendada 32 õpilast. Lisaks pedagoogi ja treeneri
ametile jõuab ta ka ise veel võistelda, ning
tõi sellel aastal tulemusi Hispaaniast CSIT
world sports game’ilt – 2 kulda ja hõbeda.
Aasta sportlane 2019 – Sander Luik.
Sander on järjest võitnud motokrossi
TOP200 karikasarja ja on MX Hobi klassis
2019. aasta Eesti karikavõitja.
Aasta sporditegu 2019 – jalgpalliklubi Vändra Vaprus. JK pälvis esiliiga
B-tasandil hooaja kokkuvõttes teise koha,
mis tõstab nad järgmiseks aastaks esiliiga
A-tasandile.
Tänusõnad ja tunnustus Janek Õiglasele. Janek on sel aastal saavutanud palju
sportlikult häid tulemusi, neist viimane
4. oktoobril 2019 – Doha MMi kümnevõistluses 6. koht. Samuti on ta alati nõus
panustama kogukonna spordisündmustesse,
viimane neist Vändra Gümnaasiumis huvihariduse päeval 7. septembril.
Tänukiri Teet Tagaperele. Teet on
ammulaskur. Ammulaskmist hakkas harrastama 2003. aastast. Kuulunud 2006. aastast
Eesti koondisesse. Saavutanud rahvusvahelistel võistlustel väga kõrgeid kohti. Viimati 9. juunil Saksamaal tegi uue Euroopa
rekordi punktiarvuga 86. Tulnud 9 korda
individuaalselt ja 1 korra võistkondlikult
Eesti meistriks ning püstitanud ka Eesti
rekordi. On tunnistatud viiel korral Eesti
parimaks meesammulaskjaks.
Tänukiri Janek Saharenkole – perepäeva „Kaitseinglid“ korraldamise eest.
Üritus tõi Vändrasse meie turvalisuse eest
seisjad: Eesti ja Läti politseinikud, kaitseliitlased, vanglateenistujad, demineerijad
ja paljud teised.
Tänukiri Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsile – Priitahtlike Pritsimeeste Foorumi korraldamise eest. Foorum oli hästi ja kompaktselt korraldatud sündmus, põhjalikult läbi
mõeldud. Kaasatud oli enamus Pärnu-Jaagupi piirkonna hallatavatest asutustest. Foorumit juhtis asjatundlik ja pühendunud tiim.
Kontsert-aktuse lõpetas trikijalgpallur
Eno Lints, kes näitas uskumatut osavust ja
oskust nii tuleleekides kui ilma jalgpalliga
trikitamisel.
Tänuõhtu jätkus väikeses saalis, kus
kõiki ootas maitsvate suupistetega kaetud
peolaud.
Tarvi Tasane
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Vändra piirkonnas sündinud beebid koos vanemate ja õdede-vendadega.

Häid elu esimesi jõule,
väikesed ilmakodanikud!

Pärnu Jaagupi piirkonnas sündinud beebid koos vanemate ja õdede-vendadega. Fotod Toivo Lilleväli

Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets kutsus detsembris kokku aprillist
kuni oktoobrini 2019. a sündinud beebid koos vanematega. Uutele ilmakodanikele lausus tervitussõnad vallavanem ning andis lapsevanematele
üle hõbelusikad, kuhu on graveeritud lapse nimi ja valla vapp.
Vändra ja Tootsi piirkonnas sündis alates aprillist 2019. a kuni oktoobrini 2019. a 33 beebit, kes olid koos vanematega oodatud vastuvõtule 11.
detsembril Vändra Kultuurimajja.
Pärnu-Jaagupi piirkonnas oli samal ajavahemikul sündinud 13 beebit,
kes olid oodatud vastuvõtule 6. detsembril Pärnu-Jaagupi Rahvamajja.
Järgmised beebide vastuvõtud on planeeritud läbi viia mais, kuhu
kutsutakse beebid, kes on sündinud alates oktoobrist 2019. a.
Anneli Kaljur
Sotsiaalosakonna juhataja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Jõulukuul muusikakoolis
Kuigi aknast välja vaadates on õues tõeline sügis koos vihma ja tormidega, väidab
kalender Vändra Muusikakooli seinal järjekindlalt, et käes on jõulukuu. Et natukenegi
jõulumeeleolu luua, ehtisid muusikakooli
õpetajad üheskoos meie armsa Vana tänava
koolimaja taaskord värviliste tuledega ning
kooli ees õues kõlab mahe jõulumuusika.
Ikka selleks, et ka möödujatel veidi jõululikum tunne oleks.
Samal ajal, kui muusikaeriala õpilased hoolega jõululaule harjutasid, alustas kunstieriala oma kibekiiret jõuluaega
jõululaadale asjade meisterdamise nädalaga. Ühel päeval valati küünlajääkidest
küünlaid, teisel päeval meisterdati süüteküünlaid, tehti 3d kaarte ning jõuluehteid.
Nädala lõpetas tore ühine jõulupäev Vändra
Muusikakooli kunstimajas, kuhu olid oodatud kõik muusikakooli õpilased koos vanematega ja loomulikult ka õpetajad. Koos õpetaja Meriliniga sai küpsetada ja kaunistada
piparkooke, koos direktor Toomasega valmistada magusaid vahvleid. Õpetaja Marise
juhendamisel valmisid salvrätikutehnikas 3d
kaardid. Muusikalist meeleolu andsid kitarriõpilased koos õpetajaga. Loomulikult ei
jäänud ära iga-aastane traditsiooniline kingiloos, mille selleaastane teema oli “kirju”. Sest
mis Jõulud need on, kui pole kingitusi. Päev
lõppes vahvli ja kringli söömisega.

Õpilase Hendri ema ütles: “Kui majja
sisse tulin, oli nii mõnusat piparkoogilõhna
tunda. Tõeline jõulutunne tuli sisse.”
Seda ilusat maagilist aega jätkas jõulumeeleolu Vanal tänaval, mis muutis Vändra
Muusikakooli ümbruse üheks õhtuks otseses
mõttes romantiliseks jõulupaigaks. Värvilistes tuledes koolimaja, jõulukontsert kooli
kõrvale püstitatud telgis, küünlad, jõululaternad, kuum jõulujook ja ise tehtud piparkoogid. Kunstieriala õpilased müüsid käsitööna valmistatud kingitusi. Kogu saadud
tulu läheb kevadise kunstilaagri toetuseks.
Kuigi ilm oli külm ja tuuline ning mõni lugu
tuli ära jätta, sest pillid külmas ei häälestunud, oli meeleolu rõõmus ja rahvast jätkus
kuni ürituse lõpuni. Esinejatele pakkusid
lavaks püstitatud suures telgis natukest
soojust ABC Kliima saadud soojuskiirgurid.
Nagu ütles üks lapsevanem: ,,Oli kodune ja
kena jõuluüritus. Kuum õunamahl, piparkoogid ja kunstieriala kingilett andsid sooja
nii otseselt kui kaudselt.“ Ees on ilus jõuluaeg. Leidke rohkem aega oma lähedaste jaoks
ja otsige enda sisemusest üles see väike laps,
kes ootab päkapikku ning usub jõuluimet.
Toomas Toimeta (Vändra Muusikakooli
direktor)
Maris Roost (Vändra Muusikakooli
kunstiõpetaja)

Suurejõe jõuluball
Suurejõe Rahvamajas toimus 15. detsembril imetore jõuluball, kus väärikamas eas daamid tantsisid väga uhketes ja kaunites kleitides. Tantsijaid juhendas Elvi Kalm. Silva Jõulu
eestvedamisel lauldi südantsoojendavaid laule.
Kleidid ja kostüümid olid väga tegusa inimese Olga Panki disainitud ja tema abistamisel-juhendamisel ka õmmeldud. Terve saal oli ehitud valgete satsiliste toolidega – kõik
käsitööringi naiste õmmeldud.
Kiitus eestvedajatele ja kõigile taidlejatele! Suur aitäh ilusa peo ja sooja jõuluprae eest!
Kaunist vana-aasta lõppu ja tegusat uut aastat!
Ene ja Aime
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Kel võim, sel õigus vol 2
Taas kord on aastaring oma hoogsale
liikumisele tsipake pidurit tõmmanud, et võtta aega mõtisklemiseks ja
kokkuvõtete tegemiseks. Võin täie
veendumisega väita, et Pärnu-Jaagupi
muusikakooli selle aasta saavutused
on olnud märkimisväärsed. Jaanuaris
esinesid meie laululapsed õpetaja Eva
Tauli juhendamisel edukalt Pärnumaa laulukonkursil Kaunim Metsalaul ning Merilii Lõsjuk naasis sealt
I kohaga. Veebruaris toimunud Poistelaul 2019 Pärnumaa eelvoorus saavutasid Magnus Oviir I (juh Triin ja
Elena Mägi) ja Kaspar Sume III koha
(juh Eva Taul) ning esindasid Pärnumaad ka vabariiklikus voorus. Konkursil Parim Noor Instrumentalist
olid edukad Ally-Emely Lensment,
kes saavutas II koha (juh Kaido Kivi,
klaveril Annely Ojasaar) ning Mathias
Kruusmann, keda peeti diplomi vääriliseks. Rahvusvahelisel konkursil
Trompetitalendid 2019 andis žürii
Ally-Emelyle ja Mathiasele diplomi

Vennad Robin ja Carl Kruuse
(õp Reine Niin) jõulukontserdil.

tubli esinemise eest. Pärnu linna ja
maakonna noorte solistide konkursil
Sügisulg märgiti Magnus Oviir tulevikulootuse eripreemia vääriliseks.
David Otto Wirkhausile pühendatud
Noorte Puhkpillimängijate konkursil saavutas Mathias Kruusmann II
ja Ally-Emely Lensment III koha
(juh Kaido ja Karl Kivi), kusjuures
noor õpetaja Karl ise ka võistles, saavutades I koha. Muusikakooli eestvedamisel toimus juunikuus puhkpillifestival Halinga Puhkpill, mille
kolmas päev tipnes laulupeo tuleteekonna tseremooniaga ning millesse
oli lisaks festivalil osalenutega (~50
last ja 50 täiskasvanut) kaasatud
enamus Halinga lauljatest-tantsijatest-pillimeestest. Laulupeol esindas
Põhja-Pärnumaa valda teiste kollektiivide seas muusikakooli rivitrummiansambel (juh Elena Mägi), kes
oli Pärnumaalt ainuke. Rivitrummaritel toimus ka vahva esinemine ja
koolitus Tabasalus, kus noori juhendas Janne Ikonen Soomest. Eesti
Noorte Kontsertorkestris mängivad

meie kooli vilistlaste Emma Jõgi ja
Marta Tamme kõrval kaasa ka praegused vaskpuhkpillihuviala õpilased.
Nimekiri veniks pikale, sest ridamisi
tuleks nimetada arvukaid esinemisi
maakondlikel ja valla sündmustel. Ära
märkimist väärivad kandleansambel
(õp Malle Mölder), keelpilliansambel
(õp Siiri Laanesoo), klaveriansamblid (õp Eva Taul, Annely Ojasaar),
flöödiansambel (õp Leonora Palu),
mõnusad karmoška- ja akordionipoisid (õp Reine Niin), kitarriansambel
(õp Gajane Kurbanova), bändid (õp
Kevin Kangur), laululapsed (õp
Triin Mägi) jne. Üheks olulisimaks
saavutuseks sellel aastal võib pidada
Põhja-Pärnumaa valla sünnipäeva
pidulikku kontsert-aktust Vändra
kultuurimajas. Hoones, mis oma suuruse ja ruumipaigutusega sobib igati
noorte muusikute taimelavaks, esinesid kõrvuti Vändra ja Pärnu-Jaagupi
muusikakooli õpilased ja õpetajad.
Nii lapsed kui õpetajad valmistusid
kontserdiks täie vastutustundega,
soovides teha oma koduvallale sünnipäevaks väärilise kingituse. Oleme
oma õpilastega alati olemas, kui kutsutakse: beebilusikate jagamisel,
rivitrummaritega pidulikel avamistel,
rongkäikudes jne.
Peame oma saavutusi muljetavaldavateks, kuigi volikogu liikme Raul
Peetsoni väitel on Põhja-Pärnumaa
valla muusikaõpetus stagneerunud,
brežneviaegne ning muusikakoolid
peaksid oma rolli kogukonnas ümber
vaatama ja astuma rohkem "rahva
sekka". Oleme alati olnud arenemisvõimelised ning õnneks jagub meie
tublide laste kõrvale partneriteks väga
väärikaid pedagooge – professionaale.
Meie õpetajate eeskujudeks on nendel kaugetel aegadel muusikahariduse
saanud maailmakuulus helilooja Arvo
Pärt, dirigent Neeme Järvi ja paljud
teised tuntud muusikud.
Võiksime oma tegemiste üle igati
uhked olla ja nautida imelist jõuluaega, kuid paraku varjutab tänavust
jõulurahu suur mure. Eelmises Valla
Teatajas märkis Vändra elanik Olga
Kängsep, et „Pärnu-Jaagupi hakkajad
lapsevanemad hoidsid ära halva otsuse
muusikakooliga seoses.“ On ju vallarahvaski maakonnalehest lugenud, et
kolimise plaan pandi seisma. Kahjuks
mitte. Teerull marsruudil „Muusikakooli kolimine põhikooli B-korpusesse“ liigub oma raugematul jõul.
Mis on siis valesti? Miks nurisevad Pärnu-Jaagupi muusikakooli
õpetajad ja lapsevanemad, kuigi
neile organiseeritakse nii suurepäraseid ruume? Milleks meile need
uued ruumid? Põhjuseks on Pärnu-Jaagupis asuva endise vallavalitsuse hoone müük ja seal asuvale

Kitarriklass (õp Gajane Kurbanova) koos
õp. Eva Tauli klaveriõpilastega jõulukontserdil.

kaadrile uute ruumide vajadus ning
maagiline number Põhja-Pärnumaa
valla 2020. aasta eelarve projektis –
50 000. Selle raha eest lubataksegi
ehitada põhikooli hoone B-korpusesse spetsiaalsed ruumid muusika
süvaõppeks, vahetada aknad, uksed,
tagada heliisolatsioon ja kvaliteetne
akustika, ehitada toimiv ventilatsioon
jne, kaasa arvatud kolimine. NB! erilist ettevaatust ja ääretut asjatundlikkust nõuab värskelt 13 000 euro eest
renoveeritud kontsertklaveri transport. Esitatud projektis ei ole muusikakooli kui eraldiseisva asutuse jaoks
planeeritud ühtegi tualettruumi.
Kolida taheti juba veebruarikuus,
just nii väitis vallavanem maakonnalehes. Kui õpetajad ja lapsevanemad
pakkusid osavalla kümnele ametnikule alternatiivina kiirabi kohal asuvaid ruume, mis kahe korruse peale
kokku on 200 m2, siis laideti see plaan
maha, kuna nende ruumide korrastamiseks kuluvat 400 000 eurot. 10
ametnikku versus 90 ja rohkemgi last
koos 11 õpetajaga. 50 000 muusika
süvaõppe jaoks spetsiifiliste ruumide ehitamiseks ning vastukaaluks
400 000 kümne ametniku kabinettide korrastamiseks. Muidugi saaks
kolimise jõustumisel muusikakooli
endised ruumid vallaametnikele
korda „ainult“ 100 000 euroga, kuid

Mudilaste eelõppe rühmade jõulupidu
muusikakoolis (õp Triin ja Elena Mägi).

kaaluda ja vastavat ruumiprogrammi
meile näidata. Oleks võinud teile sellest
rääkida.“ Oleks, võiks, peaks… aga
ometi läheb kõik endistviisi. Õpetajad ja lapsevanemad soovivad uuenduste osas arvamust avaldada, kuid
meid ei kuulata ning vasturääkiv info
tekitab nõutust ja rahulolematust.
Asju aetakse meie selja taga, plaanipidajad ja otsustajad on ainult valla
ametnikud. Muusikakooli õpetajate
ja hoolekogu liikmete ettepanekuid
eiratakse ning peetakse naeruväärseteks. Isegi arengukava osas ei saa
otsuseid langetada, sest vallavalitsus ja -volikogu on need meie eest
juba ära teinud (P-J muusikakooli
õppenõukogu arengukava arutelu
tulemus). 9. oktoobri koosolekul
lubas vallavanem: „Nii, võtame siis

Õp Karl ja Kaido Kivi ning klaverisaatja Jaan Kapp koos õpilastega
(vasakult) Ally-Emely Lensment, Mathias Kruusmann ja Mirko Aija
18. oktoobril Tartumaal

vaatamata korduvatele järelpärimistele pole ühelegi neist numbritest
selgituseks mitte ühtegi vettpidavat
arvutust.
Pärnu-Jaagupi muusikakooli töörahu on juba kuid häiritud. Miks? Vallavanem Jane Mets ütles 9. oktoobri
lastevanemate koosolekul: „Kommunikatsioon on olnud kehv. Isegi väga
kehv. Arutelud olid juunikuus. Peale tuli
suvi. Siis otsustati, et edasi vaadatakse,
kui on võimalik muusikakoolil B-korpuses olevaid ruume kasutusele võtta.
Selleks palusime kooli direktoril seda

pausi nüüd. Midagi ei ole muudetud,
midagi ei ole otsustatud. Las siis spetsialistid nüüd vaatavad ja arutavad neid
ruume…“ Eeldasime oma naiivsuses,
et ka muusikakooli õpetajad on spetsialistid ja saavad neid puudutavates
küsimustes sõna sekka öelda…
Nii tähtsaid otsuseid ei saa langetada kiirustades. Uuenenud suures vallas on teha palju ning kõik
see eeldab tarku otsuseid ja tohutult
raha. Hetkel nõuaks Vändra muusikakooli olukorra parandamine palju
kiiremat lahendust. Tõsi, ka lasteaiad

Pärnu-Jaagupi muusikakooli rivitrummarid Tabasalus (paremal).

vajavad hädasti remonti. Pärnu-Jaagupi muusikakooli pole ju vaja kolida,
me saame oma ruumides suurepäraselt hakkama. Ärgem unustagem, et
tegemist on lastega (nii on korduvalt
toonitanud ka volikogu liige Raul
Peetson), meie tulevaste potentsiaalsete maksumaksjatega. Nemad aga
vajavad oma kasvamiseks ja arenemiseks turvalist keskkonda ja ruumi,
päris palju liikumisruumi. Üsna sage
jututeema on, et kunagi mahtus Pärnu-Jaagupis koolimajja ligi 600 last,
aga nüüd täidavad samu ruume ainult
200. Jah, nii oli, kuid siis oli ka õppekava teine, õppeainete valik väiksem,
ka oli õpetamise metoodika täiesti
erinev võrreldes tänasega ja tunnid
toimusid osaliselt erinevates majades
(tööõpetuse maja, algklasside maja,
praegused perearstikeskuse ruumid
ja kiirabi ruum). Omal ajal mahtus
üldhariduskooli muusikatund koolipinke täis klassiruumi, kuid praegu
vajame lisapinda, et saaksime liikuda,
pille ja mänge mängida jne. Praeguses
Pärnu-Jaagupi põhikooli A-korpuses
napib klassiruume ning kool vajab
hädasti B-korpust, mistõttu muusikakooli kolimine sinna oleks rumalus.
Muusikakooli spetsiifika on jätkuvalt suunatud eelprofessionaalse õppe
tagamisele. Siin kehtivad teatud reeglid ja riiklikud nõudmised, mida ei saa
eirata. Kahjuks on riik kogu vastutuse
ja rahastamise pannud omavalitsuse
õlgadele ja meil, muusikakooli õpetajatel, on tõesti kahju, et muusikaharidus on riiklikust süsteemist kõrvale
jäetud. Probleemi tulekski lahendada
riiklikul tasandil ning selle asemel, et
üksteist kohapeal materdada, peaksime ühiselt lahendusi otsima.
Aga praegu on jõuluaeg ning
muremõtted tuleb kasvõi viivukski
tahaplaanile suruda. Valge lume ootuses nautigem imelist jõulumuusikat,
piilugem pisikeste päkapikkude
tegemisi ja oodakem muhedalt jõuluvanalt kenasid kingitusi. Kauneid
jõule teile!
Elena Mägi,
Pärnu-Jaagupi muusikakooli
õppealajuhataja ja põhikooli
muusikaõpetaja
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Janeelika Kauri fotonäitus
,,Hetked looduses“

Janeelika Kaur oma
näituse avamisel.

Vasakul Aadu Juhkentaal ja Jüri Kallasmaa, paremal Ruth Vassel, Mati Sillandi ja Avo Kapsi. Foto Jaan Koppel

EELK Vändra Martini koguduse õpetajat Ants Kivilod
tabas ühel hommikul kirikusse sisenedes uskumatu
jõuluüllatus – üle kiriku põranda, välisuksest kuni altarini säras tuhmis ja luitunud interjööris puna-kuldsetes-valgetes toonides uhiuus vaip, mis andis kogu
pühakojale uue ja värskema ilme. Pärnust Vändrasse
kogudust teenimas käival õpetajal ei olnud aimugi plaanitud annetusest. Seda enam on ta koos kogudusega
selle eest südamest tänulik.
Annetuse teinud OÜ Valley tegevjuht ja omanik
Aadu Juhkentaal sõnab muheledes, et head teha on ju
hea: ,,Aeg ei ole seisma jäänud ja inimeste headus pole
samuti seisma jäänud. Seni oleme teinud annetusena
vaiba Valga Jaani kirikusse ja Karula kirikusse. Seal
oli kohalik initsiatiivgrupp, kes seda taotles. Vändra
kirik on meil kolmas, meie endi tahtel ja soovil. Oleme
mõelnud, et tulevikus teeme igal aastal jõulukingituseks
vaiba ühele Eestimaa kirikule.“
Vaiba disaininud Valley disainer Ruth Vassel räägib:
,,Vaip Vändra kirikusse oli meil siin Valleys juba aastaid südamel, nüüd tekkis sobiv võimalus kingitus ära

teha. Minu ülesanne oli lahendada kujundus ja hankida
objektilt mõõdud. Tellimustöödena olen seni Eesti
kirikutest kujundanud vaibad Valga Jaani ja Karula
kirikusse. Mõlemal juhul sai lähtutud interjööri ornamentikast, nagu näiteks kantsli karniisid, mille motiivid
stiliseeritud kujul vaiba sisse kooti. Vändra kiriku puhul
osutus väljakutseks interjööri lihtsus ja tagasihoidlikkus – siin lihtsalt puuduvad ajaloolistele pühakodadele
omased kaunistused ja nikerdused. Kuna tegemist on
Vändra Martini-nimelise kogudusega, tekkis mõte
kasutada Luteri roosi sümbolit, ent juba visandamise
käigus sai selgeks, et seegi idee meie kodukiriku lihtsasse interjööri eriti hästi ei sulandu. Viimaseks ideeks
oli kasutada tagasihoidlikku risti motiivi. Valisin Kreeka
tüüpi ehk võrdsete haaradega risti, kuna see on olnud
põline sümbol ka Eesti rahvamustrites. Vändra on ju
Eesti kultuuriajaloos asendamatu tähtsusega paik.
Vaiba värvid punane, kuldne ja valge on inspireeritud
kiriku oma interjöörist ja ühtlasi värvide kristlikust
tähendustaustast.“
Õie Kuusk

2. detsembril avas Vändra
Gümnaasiumi 11. klassi
õpilane Janeelika Kaur
Vändra raamatukogus oma
elu esimese fotonäituse ,,Hetked looduses“. Pole just igapäevane, et kooliõpilane suudab kokku panna nii heal tasemel näituse ja eksponeerida seda
kvaliteetsete piltidena fotolõuendil.
,,Minu fotograafiahuvi sai alguse kaks aastat tagasi, kui hakkasin märkama
looduse ilu enda ümber. Soovides neid erilisi hetki ka teistega jagada, sai minust
hobifotograaf. Soovin, et kõik inimesed näeksid seda ilu enda ümber ja hoiaksid
loodust. See fotonäitus on minu Vändra Gümnaasiumi praktiline töö. Fotode
juurde lisasin pealkirja koos pildi looga,“ kirjutab Janeelika näituse juhtkirjas.
,,Näituse korraldamiseks käisin suvel tööl ja teenisin raha. Lasin pildid
teha fotolõuendile, mis oli päris kulukas ettevõtmine. Ema on samuti hobifotograaf, temaga koos valisime näitusele pildid,“ räägib Janeelika. Ema Reelika
Kadakas tunneb tütre õnnestumise üle heameelt. ,,Lasin tal ise kõik asjad teha
ja vaeva näha. Ise korraldas ka avamispäeva suupistelaua, enda kogutud raha
eest. Soovisin, et tal pärast oleks eriti uhke tunne, et on tõesti kuni lõpuni
iseseisvalt kõigega hästi toime tulnud.“
Näitus on raamatukogu muuseumitoas üleval 31. detsembrini. Kes pole
looduspilte veel imetlema jõudnud, võib enne aastalõppu raamatukogust läbi
astuda. Ja kellel on jätkuvalt mure, et jõuluvana kingikotti pole midagi panna,
siis Janeelika piltide hulgast võib leida imeilusa kingituse.
Õie Kuusk

Omanäoline jõululaat
raamatukogus
7. detsembril Vändra raamatukogus paralleelselt Mispo
talvise jooksupeoga toimunud jõululaat oli eriliselt rahvarohke. Riina Kuusk on korraldanud jõululaata koos oma
heade abilistega järjepanu üle kümne aasta. Kuus aastat on
samad tegijad 1. septembrit tähistanud raamatukogu terrassil
vanaemade koduste küpsetiste kohvikuga.
Endise käsitööõpetajana eelistab Riina müügilettidel
näha kohalike meistrite valmistatud tooteid. Laada traditsioon kasvaski välja omaaegsetest käsitööde näitusmüükidest. Viimased viis aastat toimus see Konsumi kaupluse
fuajees, kuid tänavu valiti uueks paigaks raamatukogu kaks
saali. Soojades ja valgusküllastes ruumides pakuti kohvi ja
koduseid küpsetisi, käsitöid, hoidiseid, puidust meisterdatud
mööbliesemeid jne. Igal täistunnil algas kaminasaalis uus
laste jõulukontsert.
,,Laat läks korda lausa ülivõrdes, nii nagu plaanisime.
Meid on seitse naist – vanaemade punt. Ühendasime mitu
asja: kontserdid ja müügi. Rahvast oli kogu aeg palju ja kohvikulett osteti viimseni tühjaks. Suur tänu muusikakooli,
lasteaia ja kooli 1. astme õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Suur aitäh raamatukogu direktorile Monika Jõemaale,
kes oli igati abiks ja toetas kogu meie ettevõtmist. Kui vähegi
võimalik, sooviksime ka järgmisel aastal korraldada sellist
jõuluüritust just raamatukogus. Senistest laadaruumidest on
need kõige sobilikumad, rääkimata ülisoojast vastuvõtust,“
annab Riina Kuusk päevale hinnangu.
Õie Kuusk

Igal täistunnil algas kaminasaalis uus õpilaste
jõulukontsert.

Luule Aasmaa ja Aita Steinbergi käsitööd pakkusid
silmailu ja võimalust täiendada jõuluvana kingikotti.

Ella Linnu maitsvaid küpsetisi Liisi Viira müügiletil olid Sotsiaalmaja
osteti nii kohapeal tarbimiseks klientide valmistatud käsitööd ja jõuluehted.
kui koju kaasa.

Riina Kuusk lõi jõululaatade traditsiooni
alevis juba üle kümne aasta tagasi.
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Mispo talvemaraton –
suur jooksupidu vihmas ja tuules
6. ja 7. detsembril toimunud 16. ja 17.
Mispo talvemaraton oli kõigi eelnevatega
võrreldes kõige osalejaterohkem, kõige
tugevama tuule ja kohatise lausvihmaga.
Talvemaratoni tunnuslause ,,Ainult täitsa
hulludele!“ oli tänavu igati omal kohal.
Vapraid ,,hulle“ oli kohale sõitnud Lätist,
Leedust, Venemaalt, Soomest, Norrast,
Saksamaalt, Valgevenest, Ukrainast,
Ameerikast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Kasahstanist, Tuneesiast ja üle
meie koduvabariigi. Ligi kolmveerand
osalejatest olid välismaalased. Võimalus
kahel järjestikusel päeval pikka distantsi
joosta meelitab pikka sõitu ette võtma
eelkõige maratonikogujaid. Võistlused on
võõrsil aastatega populaarsust kogunud
tänu korraldajate ja siin jooksmas käinute reklaamile. Üllatusosalejateks olid
Tapal teenivad 140 NATO liitlasvägede
sõdurit. Osaleda võis maratonidistantsil
(42,195km), poolmaratonis (21,097km),
14 ja 7 km jooksul/kõnnil.

Esimesel päeval laussajus startinutest
jõudis esimesena finišisse Läti jooksja Valdis Nilovs ajaga 2:54.00, järgnesid Dmitri
Rodnikovski ja Peteris Cabulis. Naistest võttis võidu Marika Roopärg ajaga
3:47.16. Talle järgnesid Olga Romanova
ja Ingrida Voicechovska. Poolmaratonis
võidutsesid meestest Marek Võsu 1:15.10
ja naistest Cetlin Urbus 1:32.26.
7. detsembril andis peakohtunik Tiit
Reier stardipaugu 350 jooksusõbrale erinevatel distantsidel. Lõpetajaid oli 320.
Läti jooksja Valdis Nilovs näitas,
et kahel päeval 42 km tuules ja vihmas
läbida pole mingi probleem ja lõpetas
eelmisest päevast veel parema tulemusega 2:52.02. Teisena jõudis finišisse uue
isikliku rekordi püstitanud Anti Toplaan
ajaga 3:02.39. Kolmandana lõpetas Briti
jooksja Christopher Maclean (3:02.56),
kes edestas viimasele 7-kilomeetrisele
ringile minnes Toplaant kolme minutiga,
kuid lõpuks pidi saarlasele alla vanduma.

Korraldajad oma uhiuutes vormirõivastes: vasakult Sirje Toomsalu, Eda Vaino,
Marko Tõnissaar, vallavanem Jane Mets, Joel Tints, Elle Tedre, Tiit Reier,
Valeri Riippinen ja Hillar Karik.

Naistest võttis võidu Klarika Kuusk, tulemusega
3:16.05, mis andis talle üldarvestuses kõrge üheksanda
koha. Teiseks tuli Ingrid Lindenberg ajaga 3:48.06
ja kolmandaks Valgevene jooksja Yuliya Chalova
(4:03.06).
Poolmaraton oli teise päeva populaarseim
distants, millele startis 133 jooksjat.
21 km distantsist läbisid kolm jooksjat – Aleksei Tšemodanov, Jaanus Mäe ja
Cris Poll suurema osa ajast võrdsetena,
kuid lõpus pani Valgevene jooksja Tšemodanov oma paremuse maksma ja võit tuli
ajaga 1:21.22. Jaanus Mäe kaotas 19 sekundiga
ja Cris Poll 37-ga.
Naistest oli poolmaratonis kiireim Briti jooksja Isla
Matheson (1:38.38). 14 km distantsi võitsid Roman
Jõerand (56:20) ja Lisett Alt (1:01.03). Vändralne
Margit Perner lõpetas 5. ajaga 1:50.19. 14. km jooksus
lõpetas Priit Ilves 4. ajaga 1:01.23. 7 km rajal olid parimad Franko Reinhold (25:10) ja Piret Bart (33:41).
Mispo maratonisarjas (kevadine Vändra maraton,
suvine maastikumaraton ja kahepäevane talvemaraton) osales kõikidel kaheksa maratoonarit, kellest üks
läbis poolmaratone. Meestest sai parima osaleja karika

Valdis Nilovs ja naistest Marika Roopärg. Viimane on
Marathon 100 veebilehel maratonikogujatest kaheksandal kohal 174 maratonidistantsi läbimisega. Mispo
maratonisarja peakorraldaja Joel Tints on samas tabelis
212 pika jooksumaa läbinuna 5. kohal.
Pärast ränka jooksupäeva oli kõikidel võimalus kuumas saunas taastuda ja saunatünnis lõõgastudes ilmaoludele juba parema
pilguga vaadata. Enne eine võtmist kultuurimajas võis maitsta ka tükikest päev
läbi vardas küpsenud pirakast suitsupõrsast. Kõikidele lõpetajatele riputati kaela
ilus karusümboolikaga medal ja anti diplom.
Laupäevaõhtune järelpidu kultuurimajas möödus
meeleolukalt ja tuntud headuses.
Võistluste peakorraldaja Joel Tints jäi kokkuvõttes
kahe jooksupäevaga rahule. ,,Läks korda. Tiim on kogenud ja kõik läks sissejuurdunud rada pidi. Uudne on
see, et mispolastele sai valmistatud uued ühesugused
vormiriided. Talvel üritame Mispo ruume remontida
ja ootame uutesse ruumidesse ka uusi noori tulijaid.
Suurimaks mureks ongi praegu abitiimi leidmine ja
olemasoleva hoidmine.“
Õie Kuusk

Maadlejate võistlustulemused

Päästeamet seekord teine

Vändra võistlejad Pärnumaa lahtistel meistrivõistlustel.

Maarja Ainsoo, Oliver Turi, Tom Torn, Rainer Sutt, Rein Kontus, ees Reelika Rohi,
Toomas Taul ja Keiu Silm

30. novembril käisid poisid Liepajas kohalikul turniiril, kus olid kohal maadlejad Eestist, Lätist, Leedust,
Poolast, Venemaalt ja Iisraelist. Hendri Vesper (-38
kg) 3. koht, viimase sekundi heitega võidetud! Kened
Mägisalu (-42 kg) 11. koht. Andis tugeva lahingu 3.
koha saavutanud maadlejale. Andreas Välja (+47 kg)
3. koht, saavutas kolmanda koha ülerinnaheitega!
07.12 võistlesime Märjamaal ning tulemused on
järgnevad: 2010 ja nooremad: Mikkel Pajumäe 10.
koht; Steven Kaplur 3. koht; Oskar Perner 5. koht;
Lukas Perner 1. koht. 2007 ja nooremad: Hendri Vesper 3. koht, Kened Mägisalu 8. koht, Andreas Välja
2. koht. Täiskasvanutes võitis Jürgen Silling 1. koha.

7. detsembril viidi Meriküla spordihoones
läbi võrkpalli meistrivõistlused Siseministeeriumi rändkarikale. Seekord oli korraldajaks Sisekaitseakadeemia ja osa võtsid
kõik asutused, kes kuuluvad Siseministeeriumi haldusalasse. See turniir oli järjekorras
juba kaheksateistkümnes ja on alati rohke
osavõtu ning tiheda rebimisega mõõduvõtmine. Reeglid näevad ette ka kahe naismängija pideva platsilviibimise, mis lisab
mängudesse piisavalt elevust, et mehed ka
korralikult pingutaksid.

14.12 toimusid Pärnumaa lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Meil

oli võistlustules 17 sportlast ning kokku toodi 9
esikohta. Tüdrukud: Delisia Pert 1. koht; Enely
Mägisalu 2. koht; Mirell Raaga 1. koht. 2009 ja
nooremad: (kr-rooma/vaba) Ramon Tuisk 3. koht
ja 3. koht; Lukas Nikolajev 2. koht ja 6. koht; Jasper
Jürimäe 3. koht ja 4. koht; Mikkel Pajumäe 3. koht
ja 1. koht; Pert Nikolajev 1. koht ja 1. koht; Steven
Kaplur 3. koht ja 2. koht; Oskar Perner 3. koht ja 3.
koht; Romek Tiismaa 3. koht ja 2. koht. 2004 ja nooremad: ( kr-rooma/vaba) Hendri Vesper 1. koht ja
1. koht; Sander Lossmann 6. koht ka 4. koht; Renar
Kuusk 3. koht ja 5. koht; Kened Mägisalu 1. koht ja
3. koht; Sander Reinart 2. koht ja 4. koht, Andreas
Välja 1. koht.
Treener Mario Mägisalu

Päästeamet tuli alagrupist läbi puhaste
paberitega ja poolfinaalis alistati Politei- ja
Piirivalveamet. Finaalis oli ääretult tuline ja

tasavägine lahing Kaitsepolitseiga, aga üle
mitme aasta pidime tunnistama nende paremust. Tujul me siiski langeda ei lasknud, sest
mängusõpru tuleb ka hoida ja eks annab
see järgmiseks aastaks motivatsiooni rohkem pingutada. Kolmanda kohaga leppis sel
aastal Politsei- ja Piirivalveamet, kes suutis
omavahelises mängus seljatada RKAS-i.
Taaskord oli võitluslik ja emotsiooniderikas
spordipäev, mille eest suur tänu korraldajatele ja kohtunikele! Kohtume jälle järgmisel
aastal ja soovime seniks kõigile pind päkka
ja pall kindlalt üle võrgu! Võrkpalliplatsil
näeme!
Toomas Taul
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Häid jõule!
Heliseb, heliseb aisakell, süda hell, süda hell. Nii kajab
vastu meie südameis lauluviis pühade jõulude ajal ja uue
aasta saabumise ootel. On käes aeg, mida pikisilmi ootavad kõik – nii noored kui vanad, see aeg on alati oodatud ja läheb iga inimese hinge. Soovin kõigile valla lehe
lugejaile vaikseid ja kodusid jõule, pidulikult toredat uue
aasta saabumist ja kõike head ning soovide täitumist
uuel aastal. Loodan, et meie kohtumised koduajalehe
veergudel jätkuvad nii pidulike kellahelinate saatel kui
ka tavalises vaikses elus.
Henn Lahesaare

TEATED
Pänu-Jaagupi apteek asub uuel aadressil Uus t 20a Pärnu-
Jaagupis (Grossi Toidukaubad). Avatud E– R 9.00 - 18.00
L 9.00 - 15.00 P suletud. Tel 4464463
pjaagupi@ylejoeapteek.ee • www. ylejoeapteek.ee

MITMESUGUST
Ostan loomadele jahu jahvatamiseks veski. Soovitavalt
380V. Tel 53 987 969

RAHULIKKE JÕULUPÜHI!
ROHKELT JUMALA ÕNNISTUST
JA TERVIST UUEL AASTAL!

Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast. Viin
ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel + 372 58517174
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku, raieõigust ja kasvavat metsa. Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

EAÕK Ap, Peetruse-Pauluse kogudus
tänab kõiki abilisi ja annetajaid.

Võtan müüki kinnisvara Põhja-Pärnumaa vallas.
Sander Sõmer tel 5811 7699. sander.somer@uusmaa.ee

KINNISVARA
Müüme Tootsis tootmishoonete maa 10 053 m2, katastri
tunnusega: 80501:001:0044 hinnaga 1,00 euro/m2.
Asjahuvilistel helistada: 5013985
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 metsa
maad. Parimad hinnad. Küsi kindlasti pakkumist.
Tel 5032570 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
JÕULUJUMALATEENISTUS 26. DETSEMBRIL
KELL 11.00. PÄRAST TEENISTUST KONTSERT
Ilusat Jõuluaega!

Armsad kliendid!

EELK VÄNDRA MARTINI KIRIKUS

KODUABI KAUPLUS
LÕPETAB TEGEVUSE.
Suur, suur AITÄH Teile,
kes Te olite meiega
need 10 aastat!

24. detsembril kell 16.00
PÜHA JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
• 31. detsembril kell 11 aastalõpu jumalateenistus
• 5. jaanuaril kell 11
kolmekuningapäeva jumalateenistus
Jaanuaris jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo tel 53960574

Ilusat jõuluaega!

Õnnistatud jõuluaega kõigile!

Sügav kaastune
Katrin Tammojale

kalli vanaema Naima
kaotuse puhul.
Etoni töötajad

Südamlik kaastunne
Ruthile ja poegadele
abikaasa ja isa

ANTI AASMAA
kaotuse puhul.
KÜ Toome 13

RAIMOND KLIIMANN
12.04.1931-25.11.2019

HEINO VAHER
29.06.1938-01.12.2019

ANTS KLAAR
27.08.1938-07.12.2019

ANTI AASMAA
Avaldame kaastunnet
Katrin Tammojale

kalli vanaema
kaotuse puhul
Kairi, Aime, Geidy, Piia,
Ene ja Ülle

Avaldame kaastunnet
Ruthile ja lastele
abikaasa ja isa

ANTI AASMAA
kaotuse puhul
KÜ Aadu 15

10.02.1961-30.11.2019

MATI KIMMEL
16.07.1961-09.12.2019

NAIMA TAMMOJA

05.05.1929-09.12.2019
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Jaan Tali
Elli Kalda
Jakob Sits
Nelli Tamm
Evi Rüütel
Vilma Mäesepp
Jaan Ringmets
Mare Tamm
Aadu Põder
Ellen Kaarlimäe
Maie Toome
Liidi Laas
Arteemi Mägi
Ille-Reet Tiirmaa
Heino Lõo
Endla Kallasmaa
Lilli Ennok
Laine Puust
Ilmi Viirna
Agnes Tammeleht
Jaan Vaik
Virve Sergejeva
Elle Blande
Mare Kuudisiim
Heldur Hiis
Laine Muskat
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Vändra kultuurimajas
• 30. jaanuaril kell 18.00. Seltskonnaklubi
Elurõõm peoõhtu. Esineb Vändra Muusikakool.
Tantsuks mängib Joe Lumi. Osalustasu 3€

Kino Vändra kultuurimajas
Pühapäev, 22. detsember
• kell 14.00 „Jeesus juhatab sind kiirteele“
(komöödia, seiklusfilm)
• kell 18.00 „Star Wars: Skywalkeri tõus“ (action,
ulmefilm, seiklus)
Neljapäev, 26. detsember
• kell 15.00 “Jumanji: järgmine tase” (seiklus,
komöödia)
• kell 19.00 „Rubljovka võmm: uusaasta mürgel 2“ (komöödia)
Reede, 27. detsember
• kell 14.00 Mart Sanderi film „Kõhedad muinaslood“
• kell 18.00 „Lumekuninganna 2: Elsa ja Anna
uued seiklused“ (animatsioon, seiklus)
Esmaspäev, 30. detsember
• kell 14.00 „Lumekuninganna 2: Elsa ja Anna
uued seiklused“ (animatsioon, seiklus)
Pühapäev, 5. jaanuar
• kell 19.00 “Vimm” (õudukas)
Pühapäev, 12. jaanuar
• kell 14.00 “Lumekuninganna 2: Elsa ja Anna
uued seiklused“ (animatsioon, seiklus)
• kell 16.00 “1917” (sõda, põnevik)
Kolmapäev 15. jaanuar
• kell 18.00 “Maria paradiis” (draama)
Pühapäev, 19. jaanuar
• kell 14.00 “ Doktor Dolittle ” (komöödia, kogupere)
• kell 16.00 “ Maria paradiis” (draama)
Kolmapäev, 22. jaanuar
kell 18.00 “Fred Jüssi. Olemise ilu” ( dokumentaal)
Pühapäev, 26. jaanuar
• kell 14.00 “Kass ja hiir salamissioonil” (kogupere)
• kell 16.00 “Fred Jüssi. Olemise ilu ” (dokumentaal)
• kell 18.00 “ Pahad poisid kogu eluks” (komöödia, märul)
Kolmapäev, 29. jaanuar
• kell 18.00 “Südamering” (dokumentaal)
Kino piletihind 5 €; õpilane, pensionär 4 €

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

Siret Aija ja Taisto Urbi perre sündis
16. oktoobril poeg Sven Urb.
Kätlin Kuldre perre sündis 26. novembril
poeg Kennet Kerret Kuldre.
Reelika Roosi ja Jaan Villemsoni perre
sündis 19. novembril tütar
Loore-Liisa Villemson.
Heli Aasna ja Indrek Tugi perre sündis
26. novembril tütar Ingrid Tugi.
Varje Tähemäe ja Marek Meltsa perre
sündis 5.detsembril tütar Marite Melts.

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

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 31. jaanuaril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. jaanuariks ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

