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Aasta klassiõpetaja Silja Enok
Silja Enok lõpetas 1990. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklasside õpetaja kasvatustöö metoodiku lisaerialaga.
Kas tänapäeva lapsed on teistsugused kui aastal 1990?
,,Kõik on muutnud, me ise ja elu
meie ümber. Muutunud on õpetajatele pandud ootused ja isegi meie
ametinimetus. Alustasime õpinguid
algklasside õpetaja erialal, kuid tänaseks tuntakse meid klassiõpetajatena.
Kõik sellised muutused on seotud
kohanemise ja lisahariduse omandamisega. Teisalt lapsed on ikka lapsed
oma rõõmude, murede ja kõige tähtsam – uudishimuga. Muutunud on
see, et tänapäeva lapsed peavad aina
paremini omandama oskused probleemide nägemiseks, lahendamiseks
ja koos tegutsemiseks.
Olen täna Va klassi klassijuhataja.
Nende õpilaste teadusprojektides
ja ideekonkurssidel osalemist olen
juhendanud neli aastat ehk esimesest klassist alates. Koostöö on olnud
põnev ja tulemuslik. Hullu Teadlase
teadusprojektidega on õpilased kahel
korral finaali jõudnud. Jõukohases
vormis ja mahus on õpilased juba
varakult valmis uurimisküsimust
püstitama ja katseid läbi viima. Loomulikult vajavad nad sel teel juhendamist ja vanemate tuge. Lugemine,

kirjutamine ja arvutamine on jäänud,
lisaks on tulnud teadus ja majandus.
Kus maalt algab teadlase või kunstniku kasvatamine? Kõik asjad algavad algusest. Ka ettevõtlikkus on
eluhoiak, mis kujuneb aja jooksul
ja mida on võimalik arendada.“
Majandusõpetusest on saanud
Silja Enoki lisaeriala. Esmalt tekkis huvi, siis võimalus ja nüüdseks
on kujunenud välja veendumus
majandusõppe olulisusest. Vändra
Gümnaasium oli üks esimesi, kus
majandusõpe eraldi ainena kooli
õppekavasse võeti. Praegu õpetatakse majandust esimesest kaheteistkümnenda klassini. ,,Majandusõpetus ei tähenda, et kõigist lastest peaks
kasvama äriinimesed. Tahame, et
õpilased oleksid võimelised tegema
tarku valikuid, võtma vastutust, saaksid oma elu juhtimisega hakkama.
See on ainevaldkond, mille kasutegurisse ma usun ja selle peale lähevad
mul silmad särama. Olen tegelenud
pikka aega majandusõpetajate koolitamisega, saanud kaasa aidata õppekava arendamisele ja võimaluse teha
veidi rahvusvahelist koostööd.“
Silja on olnud viimased 15 aastat õpetajatöö kõrvalt Junior Achievement majandusõppeprogrammi
koolitaja ja teda on tunnustatud selle
tegevuse eest JA Eesti kuldmärgiga.

Ta on JA Eesti nõukoja liige
ning Eesti Majandus- ja
Ettevõtlusõpetajate Seltsi
juhatuse liige.
,,Viimastel aastatel
oleme teinud õpetajakoolitusi peaaegu kõigis
maakondades. Ma ei jaga
baasteadmisi, vaid metoodikat, kuidas seda programmi õpetada. Huvi meie
koolituse vastu on suur.
Majandus ei ole aine, mille
tulemust oleks võimalik
otsekohe mõõta, kuid selle
kasutegur võiks ilmneda
ajas. Meie koolis on kolm
majandusõpetajat. Koos
oleme viinud läbi ettevõtlus- ja karjäärinädalaid, kus
on andnud tunde tuntud
külalised ja on toimunud oma ala
parimate spetsialistide töötoad.
Sageli läheb mõne külalise elukutse
lugu lapsele hinge ja koos ainetunnis omandatuga tekib loodetavasti
hea tervikpilt. Üks teema, millest
me oma külalistel rääkida palume,
on seotud inimeste haridusteega.“
Tuntud tegijate esinemised on
olnud korraldatud avalike loengutena, kuhu on kool kutsunud huvilisi kuulajaid nii naaberkoolidest kui
kohalikust kogukonnast.

,,Vändrasse sattusin juhuse tahtel.
Minu ülikooli lõpetamine langes aega,
kui tööle suunamisi enam ei olnud.
Vändra Keskkooli direktor Avo Juss
käis järjekindlalt ülikoolis noori õpetajaid värbamas ja nii ma siia jõudsin,“
meenutab Enok 1990. aastal Vändra
kooli õpetajaks tulemise lugu. ,,Olen
tänulik oma esimestele õpilastele ja
eriti nende vanematele selle usalduse eest, mis mulle osaks sai. Hea,
et otsustasin proovida. Vändrast on
saanud minu laste kodu ja kodukool.

O l e m e a b i k a a s aga
mõlemad mujalt pärit,
kuid lapsed on meil vändralased. Elasime mõned
aastad välismaal ning tulime
tagasi koju, sest meie vanem
poeg Adam Erki oli kindlalt
otsustanud, et soovib edasi
õppida Eestis. Tänaseks
on meie mõlemad pojad
Vändra Gümnaasiumi
vilistlased. Adam Erki on
nüüdseks lõpetanud Tartu
Ülikoolis materjaliteaduse
eriala ja noorem poeg Jan
Erik on sügisest sama ülikooli majandustudeng.“
Kõikide tööde-tegemiste kõrval on Silja suurimaks hobiks koos abikaasa
Priiduga rahvatants. ,,Meil
on tore seltskond, kasutame lauset:
need ongi sinu sõbrad. Oleme saanud reisida ja võimaluse osa võtta
kõigist tantsupidudest. Vahelduseks,
olen osalenud õpetajate võimlemisrühmas. Tõeline elamus oli Kalevi
võimlemispidu, kus The Suni saatel
esinesime.“ Väiksemaid harrastusi
on teisigi. ,,Kuid suurimaks väärtuseks kõikide tegemiste kõrval on mu
perekond ja sõbrad,“ võtab Silja meie
jutuajamise kokku.
Õie Kuusk

käinud. Kaante vahel on ühe lapse
lugu, mille koostamine nõuab õpetajalt lisaaega ja tahtmist, loomingulisust ja laste soove ning huvisid
silmas pidades teadmisi lisada uusi
teemasid.
,,See on üks asi, mille üle ma olen
uhke,“ tunnistab Sirje. ,,Töö tuleb
paratamatult koju kaasa. Tegevuste
või ürituste läbi mõtlemine nõuab
aega. Mulle meeldib erinevates rollides lastega koos esineda. Olen mänginud Hundut, Mesimummi, Konna

Lonnit ja paljusid teisi tegelasi. See
on ala, millega tegeleksin hobikorras
ka rohkem, kui võimalust oleks.
Aga kõige rohkem meeldib
mulle päike, soojus ja reisimine.
Igal aastal käime koos abikaasa Valdekuga kusagil soojal maal. Tulen
tagasi, hing hõiskab, energiat täis.
Mõni ütleb, et koli siis sobivama kliimaga riiki, aga ma ei taha, Eestimaad
ei asenda miski. Tegelikult on mul
vedanud – tööl on hea olla, kodus
on mõnus, laste- ja lastelastega on

vahva. Meil on tore kollektiiv ja hea
juht ning Põnnide rühmas tegutseb
mõnus meeskond. Kõige tähtsam
ongi kolmene rühma kollektiiv. Me
mõtleme ja tegutseme ühtemoodi,
polegi nagu vaja midagi täpsustada
või selgitada.“
Põnnide rühma uksel on lastele
piktogrammid erinevatest hommikutervituse viisidest. Viiest võimalikus variandist valitakse kõige
sagedamini kallistus.
Õie Kuusk

Aasta lastaiaõpetaja Sirje Raaga
Sirje Raaga suunati pärast Rakvere
Pedagoogikakooli lõpetamist 1981.
aasta kevadel tööle Vändra lasteaeda
Rukkilill. Oma 39. tööaastal samas
asutuses, kus ametinimetus kasvataja
on asendunud õpetajaga, kinnitab ta
endiselt, et on valinud enda jaoks
kõige sobivama eriala, mis pakub
nii väljakutseid kui eneseteostust.
2011. a lõpetas ta töö kõrvalt Tallinna Pedagoogilise Seminari. Lisaks
kõrghariduse omandamisele on Sirje
Raaga läbinud pikki ja mahukaid
täiendkoolitusi. Neist olulisemateks
peab ta ise Montessori pedagoogika
õppimist ja 2015. a mentorkoolitust
algajate õpetajate ja praktikantide
juhendamiseks haridusasutustes.
,,Sirjel on staaži ja kogemust,
oskust näha pilti laiemalt. Ta läheb
hästi kaasa uuendustega, võib teha
konstruktiivset kriitikat, on heaks
nõuandjaks kolleegidele ja lapsevanematele. Lisaks õpetajaametile
juhib ta meie lasteaias õppekasvatustöö protsessi. Lapse arengu hindamise ja selle dokumenteerimise
kogemust on Sirje jaganud Pärnumaa alushariduse juhtidele, linna ja
maakonna lasteaiaõpetajatele ning
Harjumaal Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud heade praktikate
päeval kõigile lasteaiaõpetajatele üle

Eesti. Tagasiside on hea,“ põhjendab
tunnustusele esitamist lasteaia juhataja Jaana Novikov.
,,Kui olin Saksamaal lasteaia
praktikal, sattusin vaimustusse seal
iga lapse kohta koostatud arengumapist. Tulin tagasi ja koos kolleegidega kohandasime selle mõtte meile
sobivamaks,“ räägib Sirje nüüdseks
teoks saanud ideest – igas rühmas
on iga lapse arengulugu kaante
vahele köidetud. Sobivas kõrguses
riiulilt võib laps oma mapi võtta ja
soovi korral lehitseda. ,,Selle rühma
lapsed tulid Põnni rühma 2-aastastena, järgmisel aastal lähevad nad
kooli. „Kaasavaraks“ saavad lapsed
rühmast mahuka oma arengu loo.
Seda on aidanud koostada lapsed ise,
nende vanemad ja rühmaõpetajad.
Esimesed leheküljed on ,,Minu portree“, ,,Minu perekond“, ,,Rõõmus
pilt“, ,,Kurb pilt“, ,,Minu ööpäev“,
,,Seda oskan ma hästi“, ,,Kolm soovi
kuldkalale“, „Minu kodualev“ jne,
kõikidel tekstid juures. Igal aastal laste endi poolt ja mõned koos
vanematega kodutööna täidetud
teemalehtede võrdlused annavad
lapse arengust kiire ülevaate,“ tutvustab Raaga arengumappe, mille
koostamise metoodikat ta on paljudele lasteaiaõpetajatele õpetamas
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KUTSE
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA
2. AASTAPÄEVA PIDUSTUSTELE!
18. OKTOOBER 2019 KELL 19.00 VÄNDRA KULTUURIMAJAS

KONTSERT-AKTUS
Esinevad Vändra ja Pärnu-Jaagupi muusikakoolide
õpilased ja õpetajad, „KAUNIS KODU“ laureaatide autasustamine,
peokõned ja üllatused.
KELL 21.00 VIHTRA KÜLAKESKUSES

PEOÕHTU
Esineb ansambel “ELUMEES”. PILET 5 EUROT

19. OKTOOBER 2019 KELL 20.00 PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJAS

PEOÕHTU
Esineb ansambel “METSIK LÄÄS”. PILET 5 EUROT

SEPTEMBER 2019

Vändra Kultuurimajas
avati 29. septembril kino
Vändra Kultuurimajas näidati järjepidevalt filme 2011.
aasta kevadeni. Kino iganädalane tegevus lõpetati, sest
tehnika oli amortiseerunud. 2012. aasta septembrist kuni
tänaseni oleme näidanud enamasti Eesti filme Blue-Ray
mängija ja kodukino projektori abil 35 korral 3182 külastajale.
2014. aastal alustati kinode digitaliseerimisega. Toetust
said 32 maakino, kes 2012. aasta seisuga näitasid järjepidevalt filme. Selleks, et saaksime ka Vändras moodsate
seadmete abil filme näidata, algas 2014. aastal järjepidev
kirjavahetus Kultuuriministeeriumiga, mille tulemusena
avati 2018. aastal maakinode toetuse programm.
Vändra kultuurimaja esitas 2018. aasta novembris
taotluse Kultuurkapitalile digitaalse kinotehnika soetamiseks. 2019. aasta jaanuaris otsustas Eesti Kultuurkapitali nõukogu meie taotlust toetada 59 996 euroga, millele
lisandus vallapoolne omaosalus 20 000 eurot. Kinotehnika

soetamise riigihanke võitis EW Sound & Light OÜ, kes
tarnis ja paigaldas digitaalse kinoprojektori koos ekraani ja
helisüsteemiga. 2020. aastal on plaanis paigaldada mõnikümmend kinotooli, et pakkuda mugavamat kinoelamust.
Kultuurimaja plaanib esialgu näidata filme pühapäeviti
ja eriseansse kolmapäeviti. Piletihind täiskasvanule on 5
eurot ja õpilasele ning pensionärile 4 eurot. Pileteid saab
osta pool tundi enne filmi näitamist.
Linastuvate filmide info leiab Valla Teatajast, Põhja-Pärnumaa valla veebilehelt ja Vändra Kultuurimaja
Facebooki leheküljelt.
Ettepanekud filmide lisamiseks kinokavasse
või eriseansside tellimiseks saata e-posti aadressile
martin.sempelson@pparnumaa.ee
Olete oodatud Vändra Kultuurimaja kinno!
Martin Sempelson

Buss kontsert-aktusele väljub Pärnu-Jaagupi bussijaamast
18.10.2019 kl 18.00 ja Tootsi bussijaamast kl 18.30
Piletid ja laudade broneerimised peokohtades kuni 15.10,
kohtade arv piiratud, laud kata ise!

Olete oodatud!季

Vallavalitsus kinnitas 2019. aastal
heakorrakonkursile „Kaunis kodu"
esitatud kandidaatide
paremusjärjestuse alljärgnevalt:
I RÜHM – ELAMUD TIHEASUSTUSES
• I koht - Jõesuu tee 13, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald
• II koht - Lohu tn 33, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald
• III koht - C.R.Jakobsoni 48, 50, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald ja Kalli
mnt 19, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald
II RÜHM – MAAKODUD
• I koht - Annuse, Pitsalu küla, Põhja-Pärnumaa vald
• II koht - Suurtamme, Säästla küla, Põhja-Pärnumaa vald
• III koht - Kärneri, Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald
• III rühm – kortermajad
• KÜ Libatse 9, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald
• IV rühm – sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid
• Väljaotsa talu, Kirikumõisa küla, Põhja-Pärnumaa vald
Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu". Konkursi võitjaid autasustatakse
valla aastapäeval oktoobris. Parimaid autasustatakse tänukirja, meene ja
rahalise toetusega ning rühmade võitjaid seinaplaadiga.

Vändra alevi veemajanduse
rekonstrueerimisest
Käesoleval kuul saime SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt meeldiva
uudise, et on otsustatud toetada Vändra alevi veemajanduse rekonstrueerimist. Rahastamistaotluse koostamist alustasime veebruaris ning esitasime
aprillis.
Projekti raames ühendatakse alevi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööstusküla endise Vändra EPT territooriumil, Rätsepa küla 8 eramut, Vana tn
pikendusel asuvad elamud ja AS Wendre taga asuv korterelamu. Välja vahetatakse trassid, mille kaudu juhitakse AS Wendre piirkonna reoveed alevi
reovee puhatusjaama. Rekonstrueeritakse torustikud Wendre elamurajoonis,
Jaama tänava piirkonnas, Pärnu-Paide mnt äärne kanalisatsioonitrass ja veel
torustikke Vana tn ja Jõe tn piirkonnas. Tööde käigus vahetatakse välja või
ehitatakse uusi veetrasse kokku üle 3 km ning kanalisatisoonitorustikke üle
5,2 km. Rekonstrueeritakse 2 reoveepumplat ning ehitatakse 3 uut pumplat.
Tööde kogumaksumuseks on arvestatud 1,217 miljonit eurot, ning SA
KIK-i toetus sellest on 1,034 miljonit eurot. Omafinantseeringust rahastab
vee-ettevõte AS Mako 133 tuhande euroga ning valla järgmise aasta eelarvesse on planeeritud 50 tuhat eurot.
Tööde lõpptähtaeg on 31.12.2020, mis tähendab, et töödega on tõeliselt kiire. Õnneks on mitmed projektid valmis ning vee-ettevõte kuulutab
oktoobrikuus välja ka projekteerimis-ehitushanke. Kui hange õnnestub, siis
alustatakse ka kohe töödega.
Samal ajal on alustatud ka projekteerimistöödega Libatse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks. Projektid peavad valmis saama
aasta lõpus ning järgmise aasta kevadel on plaanis esitada SA KIK-i taotlus
Libatse ja Pärnu-Jaagupi ühisveevärgi rekonstrueerimise toetuse saamiseks.
Mait Talvoja
majandusosakonna juhataja

Põhja-Pärnumaa vald avaldab austust
kuld- ja teemantpulmapaaridele
Ka käesoleval aastal austab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kuld- ja teemantpulmapaare. Palume teatada paaridest, kellel on 2019. aastal täitunud või täitumas
50 või 60 abieluaastat ehk abielu on registreeritud 1969. või 1959. aastal ning
kelle praegune registreeritud elukoht on Põhja-Pärnumaa vallas.
Palume paaridest teada anda kuni 1. novembrini 2019.
Kirjalikke avaldusi on võimalik esitada e-postile vald@pparnumaa.ee või
tuua halduskeskustesse.
Kirjutada vabas vormis, kuid kindlasti märkida abielupaari ees- ja perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, praegune elukoha aadress ning
lisada kontakttelefon.
Lisainfo: Maritta Sillandi,
Põhja-Pärnumaa valla registripidaja,
telefon 4430330

Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik!
Eesti on kuulutatud marutaudivabaks riigiks
ja võib tunduda täiesti ülearune nüüd oma
koeri ja kasse selle haiguse vastu vaktsineerida.
Tegelikult ei kao vaktsineerimisvajadus veel
pikkade aastate jooksul, sest tulenevalt meie
geograafilisest asukohast ei muutu marutaud
Eestis kunagi minevikuprobleemiks. Samuti
võib marutaudi reisilt kaasa tuua. Kuna marutaudi oht ei kao kuhugi, ei kao ka kohustus
oma loomi kaitsta. Kui 2-3 kuu vanune kass
või koer saab esimese marutaudivaktsiini, siis
korratakse seda 1 aasta pärast ja iga järgmine
2-aastaste intervallidega.

Tasuta koerte ja kasside marutaudi
vastast vaktsineerimist saab teha
Vändras OÜ Vandra Veterinaaris
Pärnu-Paide mnt 19
esmapäeviti
teisipäeviti
kolmapäeviti
neljapäeviti
reedeti

10.00-14.00
14.00-18.00
10.00-14.00
10.00-14.00
14.00-18.00

Volitatud veterinaar Viive Pukka
Info tel 5647 7896

Kokkuvõte septembrikuu vallavolikogu istungist
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimus
Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna saalis. Enne volikogu istungit tutvustas juhataja Sirje Mölder lasteaia maja ja rääkis
suurte inimeste ja mudilaste tegemistest.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030
• AS-ile Mako võõrandati tasuta avaliku teenuse osutamiseks vajalik ja Põhja-Pärnumaa ühisveevärgiga seotud
vara.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja
sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse
toetamise kord. Kord reguleerib Põhja-Pärnumaa valla
eelarvest eelarveaastaks kultuuri- ja sporditegevuse,
noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku
omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluste
menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise
üle järelevalve teostamist.
• Anti nõusolek Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõule ,,Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine
Pitsalu maardlas Pitsalu liivakarjääri mäeeraldisel", mille
kohaselt AS-ile Eesti Teed antakse maavara kaevandamise
luba Pitsalu liivamaardlas Pitsalu II liivakarjääris kehtivusajaga 15 aastat.

• Anti nõusolek Keskkonnaameti esitatud eelnõudele ,,Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa muutmine Anelema
dolokivimaardlas Anelema II dolokivikarjääri mäeeraldisel"
ning „Anelema dolokivimaardlas Anelema II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse riigi omandis
olev Põhja-Pärnumaa vallas Enge külas asuv Pargiveere
maaüksus.
• Volitati Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena kuni
kaheaastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
ja selle hallatavate asutuste elektritarbijaid.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee

Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

SEPTEMBER 2019

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

3

Põhja-Pärnumaa valla koolides
alustasid väikesed õppurid kooliteed

Vändra Gümnaasiumi I klass
I rida vasakult: Enely Mägisalu, Lisandra Põder, Riti Kiveste, Steven Tammai, Ellerin Rõõmusaar, Sandra Lääts, Romiina Sutt, Teele Kuusk, Veronica Fast. II rida: Uko Nugis, Piia
Haugjärv, Ketlin Esula, Gregor Randmäe, Karolin Jürvetson, Aulis Elvet, Mia Marii Ollino,
õpetaja Küllike Reimann. III rida: õpetaja Ene Kitsnik, Enriko Tamm, Gerda Saal, Meriliis
Merevits, Mairon Karu, Gregor Kaasma, Sander Sarapik, Kirke Vellemäe. IV rida (tagumine): Robin Ostra, Dominick Üksaar, Oskar Perner.

Tootsi Lasteaed-Põhikool
1. rida vasakult: Philipp Blande, Krister Reilend, Emily Veeber,
Arabella-Anita Allikas, Renita Odem, Grethel Meerents.
2. rida: Mehto Mäe, klassijuhataja Tiia Balent, 3. rida: Märten Reinthal, Alina Vaarmann.

Pärnu-Jaagupi Põhikool
I a klass: klassijuhataja Anneli Sassor, I rida vasakult: Sebastian Simson, Stiven Jakson, Kaur
Lääs, Ryan Käsper, Merili Urb, Emili Urb, Sandra Looring, Adeele Kukk, Adriana-Ly Liin.
II rida vasakult Astrid Vimhoff, Ben-Johann Pärtel, Lilian-Lisette Kumel, Kristar Palmiste,
Mattias Mölder, Lydia Rosalie Jõesaar, Germo Vaher.

Pärnu-Jaagupi Põhikool
I b klass: klassijuhataja Ursula Kummel, vasakul koolidirektor Katrin Uutsalu.
I rida: Maria Kruusmann, Grete Raidma, Sandra Arabella Suharov, Ander Karjus, Hugo Krapivin, Lisethe Pikkor, Johanna Kullimaa, Uku Mirme, Roland Rannamees.
II rida: Aileen Laan, Kendra Kappak, Helerin Sai, Robin Kappak, Andra Kaljur, Oskar Mets,
William Alexander Saarniit, Andreas Matt.

Pärnjõe Kool
Ees (vasakult): Rasmus Aalmaa, Grethel-Elysia Pilv,
Rebeka Raik, Kristo Killomets.
Taga klassijuhataja Merle Naser.

Juurikaru Põhikool
Vasakult: klassijuhataja Sirje Paberits, Andres
Tiismaa, Christian- Robin Rogenbaum, JannarOttomar Rullingo, Agnes Juro, Kevin Adamberg

Kergu Lasteaed-Algkool
Vasakult: Lisette Maria Kivi, Stiina Novikov, Aleksandra Piits, Anželina Tšetško,
Liinu Mäe, Elise Liina Pernik, Cenneth Kulbok, Sven Novikov, Sven-Markus Reinbach,
õpetaja Tiina Lelov.
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Vabaõhumuuseumis.

Reis Poola
19. – 25. augustil külastasid meie valla
õpilased sõprusvalda Ostrow Mazowiecka.
Reisist võtsid osa õpilased Pärnu-Jaagupi
Põhikoolist, Tootsi Lasteaed-Põhikoolist
ja Juurikaru Põhikoolist. Õpilasi saatsid
õpetajad Anne Alus ja Hille Uustamm. Siit
tulevad meie reisimuljed. Igal õhtul kirjutasid noored, mis neile päevast meelde jäi.
19. august
Sõitsime terve päeva
Õpilased kirjutasid: bussisõit oli pikk,
aga elas üle, sest tegime normaalselt peatusi
ja meil oli lõbus. Kui kohale jõudsime, siis
läksime korvpalli mängima.
20. august
Ciechanowiec –
mõis ja vabaõhumuuseum
Külastasime mõisa ja sinna juurde
kuuluvat hoonetekompleksi. Tõllakuuris
olid erinevate ajastute tõllad ja saanid,
kõrvalruumis vanad põllutöömasinad.
Oli neid, mida hobused vedasid, aga ka
aurumasinaid. Õues olevad hooned olid
erinevatest aegadest. Sai näha, kuidas elasid
inimesed paar sajandit tagasi. Kõige huvitavam oli hoone, kus ühel pool oli vaese
inimese elutuba ja teisel pool rikka inimese
oma. Mõlemas oli vastavalt võimalusele
kaetud laud. Veel külastasime puukirikut,
vesiveskit ning jalutasime ravimtaimede
aias. Ühes hoones oli lihavõttemunade väljapanek. Need olid väga erinevalt ja uhkelt
kaunistatud ning neid oli tohutult palju.
Õpilased kirjutasid: täna käisime kuskil
mõisas/palees, mis oli väga ilus. Nägime
väga huvitavaid kultuurseid ehitisi ja masinaid. Üpris äge oli korraks end seada vana
aega ja näha, kuidas siis elati.

21. august
Warszawa – Koperniku teaduskeskus,
Kultuuri ja Teaduste Palee –
vaateplatvorm 30-ndal korrusel
Külastasime Koperniku teaduskeskust.
Et sinna sisse saada, tuleb piletid aegsasti
broneerida. Õpilastel oli võimalus erinevaid teaduskatsetusi uurida, ennast ja
oma oskusi proovile panna. Palju elamusi
pakkus ka seal lõunasöök – esimene toidukord oli hapukurgisupp. Seejärel läksime
Kultuuri ja Teaduste Paleesse. Seal oli võimalus sõita 30. korrusele ja nautida vaateid Varssavi linnale. Peale seda oli kõigil
võimalus poode külastada ja sisseoste teha.
Õpilased kirjutasid: täna käisime suures
kellatornis. Seal oli tore. Need teaduslikud
ülesanded olid lahedad.
Vaatetorn oli väga kõrge. Läksime
sinna kuldsete liftidega, kuid me pidime
kaua ootama. Nägime linna erinevatest
külgedest, mis olid väga kenad.
22. august
Drohiczyn – sõit kajakkidega jõel Bug
ja linnaekskursioon meleksitega.
Sõitsime jõe Bug juurde ja alustasime
tunnipikkust sõitu kajakkidega. Jõgi oli
madal ja aeglase vooluga. Sõit oli väga
lõbus. Peale lõunat oli meil linnaekskursioon meleksitega ehk elektribussikestega.
Tutvusime tähtsamate vaatamisväärsustega.
Õpilased kirjutasid: käisime kajakkidega sõitmas. See oleks võinud kauem
kesta. Saime märjaks ja pritsisime teisi ka.
Täna oli tore sõpradega hängida. Täna
me sõitsime kajakkidega ja me jäime Mattiasega kajakiga põhja kinni.

Külalised
Poolast

23. august
Trojanow – FARMY ILUZJI
Veetsime terve päeva pargis. Seal olid
illusioonid, mitmesugused karussellid,
veeliumäed, sai teha teaduslikke ja sportlikke katseid jne. Meil oli väga tore giid, kes
juhatas kõik kohe labürinti. Sai võistelda
parvede võidusõidus. Üllatusi pakkusid nii
pöörlev maja kui ka kaldus maja.
Õpilased kirjutasid: käisime lõbustuspargis. Käisime siis ujumas ja kraapisime papud ära. Käisime suure kiigu peal
5 korda, väga lahe oli. See giid, kes meid
juhendas, oli väga naljakas, tore ja energiline.
24. august
Brok – seikluspark, Ostrow
Mazowiecka – ostlemine
Õpilased kirjutasid: käisime ronimas,
kus oli väga tore ja naljakas. Küll tuli raskusi ette, aga saime rajad läbitud.
Oli päris vägev. Puude otsas oli õudne.
Käisime rannas ja pritsisime üksteist.
Meile tehti jäätis välja. Kulutasime poes
viimase raha ära.
Käisime seikluspargis. Ma käisin ühel
rajal. Esimese osa tegin edasi tagasi ja siis
läksin alla.

Koperniku keskuses.

Viltune maja.

25. august
Algas kojusõit.
Kuna paljud läksid väga hilja magama,
siis esimesed tunnid möödusid vaikuses.
Õpilased jäid reisiga rahule. Said uusi
sõpru, käisid põnevates kohtades. Aitäh
Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele!
Hille Uustamm

Kajakid.

5.-11. augustil külastasid meid õpilased Poola sõprusvallast Ostrow Mazowiecka.
Teisipäeval sõitsime Tallinna, kus meie esimeseks sihiks oli teletorn. Giid tegi lühikese ülevaate
teletorni ehitamisest ja seal toimunud sündmustest. Peale lõunat jalutasime kaunis vanalinnas ja
Kadrioru pargis.
Kolmapäeval suundusime Nõvale. Läbisime
programmi „Maa, mis tõuseb merest“ ja külastasime
RMK keskust. Plaanitud mereäärne piknik jäi ära,
sest ilmataat otsustas teisiti. Giid lausa imestas, sest
selle suve jooksul pole seal peaaegu kunagi vihma
sadanud.
Neljapäeval ootas meid ees pikk sõit Kohtla-Nõmmele Aidu karjääri. OÜ Adrenaator Grupp
korraldab seal mitmesuguseid matku – nii jalgsi
kui ka masinatega. Pidime läbi metsa jõudma lõkkeplatsile, abiks ainult kaart ja kompass. Kaardile
oli märgitud ainult pool rajast. Edasi liikumiseks
tuli leida kirst, kus sees kaart teise poolega rajast.
Sai ületada purdeid, ronida köie abil üles või ka
laskuda ja viimane veetakistus tuli läbida parvel.
Lõkkekohas ootas meid lõuna. Seejärel läks lahti
safari lahtise sõjaväeauto ja maasturiga. See pakkus

palju elamusi! Bussijuht ütles pärast, et auto mürinat ei olnudki kuulda, aga kiljumist küll. Vahepeal
toimusid ka peatused, kus räägiti kaevandamisest
ja selle mõjust keskkonnale.
Reedel sõitsime Haapsallu. Päeva alustasime
Haapsalu Piiskopilinnuses, mis on uuenenud kujul
alles kuu aega tagasi avatud. Poola õpilased tutvusid
meie ajalooga ja kuulsid ka legendi valgest daamist.
Tore oli, et osadest originaaleksponaatidest oli tehtud koopiaid, mida võis katsuda või selga panna.
Kõik said toredaid pilte teha. Peale lõunat külastasime Haapsalu raudteejaama-muuseumi. Sealt algas
ka rongisõit läbi linna. Läbisime kõik kaunimad
vaatamisväärsused.
Laupäevaks jäi siis meie oma keskus – Pärnu.
Bussijuht tegi meile väikese ringsõidu läbi Pärnu.
Seejärel sõitsime laevaga Pärnu jõel kuni Reiu jõe
suudmeni ja tagasi. Linnas oli palju üritusi ja seal
oli tore jalutada. Sattusime EÕM-i muusikarühma
kontserdile ja saime sellele kaasa elada. Kõigile pakkus rõõmu ka mere ääres jalutamine.
Pühapäeva varahommikul alustasid külalised
tagasiteed Poola. Kõik jäid nende päevadega rahule.
Hille Uustamm
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Sünnipäevanädalal – piknik võimlas
ja õppemängud kooliaias
17. septembril sai Vändra Gümnaasium 97-aastaseks, lisaks peeti ka väärika kooliaia väärikat
95. aasta juubelit. Sünnipäevanädala raames
meisterdati kooliaia lilledest kimbukesi pidupäevaks, peeti piknikku ning mängiti harivaid
ja liikuma panevaid mänge.
Sünnipäevanädala raames tegi iga klass
esmaspäeva hommikul esimese tunni ajal koolile kingituseks ja kaunistuseks lillekimbu, mis
kaunistas meie pikka koridori terve sünnipäevanädala vältel.
Teisipäevaks ehk õigeks peopäevaks oli
meil planeeritud piknik-aktus kooliaias. Kuna
aga ilmad olid just jõudnud minna väga järsult
märjaks ja jahedaks, kolisime me oma mõtte
ümber Vändra Gümnaasiumi võimlasse. Kohale
oli kutsutud lisaks meile endile ka varem kooliaiaga seotud inimesi ning meie kooli endiseid
töötajaid. Sõime koos makaronisalatit ja jäätist.
Lapsed istusid klasside kaupa mattidel ja tekkidel, nagu piknikule kohane, ning jälgisid aktust.
Vilistlaskogu andis välja tubli õpilase stipendiumi, mille sel aastal sai 12. klassi õpilane Kirke
Tõnissaar. Kiideti tublimaid aiatöölisi õpilaste
seast ning tänati endisi töötajaid. Tunnid olid
lühendatud ning peale piknik-aktust võisid kõik
õpilased koju puhkama minna.
Kolmapäev oli meie koolis sünnipäevamängude päev. Alustati akordionimänguga pikas
koridoris, kus esinesid õpetaja Anastassia

Varlõgina ning õpilased Gregor Randmäe
1. klassist ja Endrik Sutt 4. klassist. Mängud
jätkusid õues, kus õppemängude eesmärgiks
oli pakkuda kooliperele võimalust liikuda kooli
ümbruses, märgata enda ümbrust ja saada teadmisi meie 97-aastase kooli ja 95-aastase kooliaia
kohta.
3. tunni veetsid kooliaias 1.–3. klassi õpilased ja nende õpetajad, tunni läbivaks teemaks
oli aed. Mängujuhid Angeelika Mägisalu ja Ave
Naano olid välja mõelnud mitmeid toredaid
tegevusi. Lapsed pidid mõistatama mõistatusi,
nuputama vanasõnades peituvaid tarkuseteri,
ära tundma kooliaias kasvavaid teravilju ja
lilli, maitsma smuutisid, et marjade ja puuviljade maitseid ära tunda, ning lahendama

kooliaiateemalise ristsõna. Terve tund möödus
sügiseses kooliaias märkamatult täis elevust.
4. tunni ajal olid mänguhoos 4.–7. klassi
õpilased ja õpetajad. Mängu läbiviijad olid
Mari Nuut, Riina Sikkal ja Eelika Rand. Klasside võistkondadele esitati erinevaid küsimusi,
millele tuli leida vastused enda ümbrusest, kooli
koduleheküljelt või kasutada mobiiliäppide abi.
Vastuseid kooliaia, pargi ja koolimaja kohta sai
leida koolihoonest seest ja väljast, kooliaiast,
vilistlaste pargist. Tuli laulda „Vändra valssi“ ja
teha selfi oma esmaspäeval valmistatud sünnipäevakimbuga. Viimase vastuse – kooli dendropargi asutaja nime – Endel Lamp – sai tuletada
kahest varem leitud vastusest. Kokku oli mängus
10 küsimust ja maksimaalne saadavate punktide

Vilistlaskogu tubli õpilase stipendium anti
üle 12. klassi õpilasele Kirke Tõnissaarele.

arv oli 20. Parima tulemuse võistlusmängus saavutas 6.a klass 20 punktiga, 19 punktiga jäid
jagama II kohta 7., 6.b, 5.b klassi võistkonnad.
5. tunnis orienteerusid ja veeretasid õues
täringuid 8.–12. klassi õpilased ja õpetajad.
Täringumängu panid kokku Hille Arumäe ja
Meelike Mätas. Klassikaaslaste rühmal tuli koos
läbida kuus kontrollpunkti, milles lahendati
erinevaid ülesandeid erineval moel. Nii said
noored teada, kus asub ajakapsli matmispaik,
ümberistutatud õunapuud, endine lasketiir ja
vilistlaste istutatud puud. Aias otsiti huvitava
nimega taimi, et nendega koos pilti teha, ja saadi
teada, mis kujuga on tänavune mustripeenar
ning mida tehakse teraviljapeenras kasvavatest
taimedest. Ristsõna lahendamiseks oli vaja
meelde tuletada piknik-aktusel kuuldud teavet.
Kõige kiiremad orienteerujad kooliümbruses
olid abituriendid ajaga 39 minutit, järgnes 10. kl
43 minutiga ja 11. kl 47 minutiga. Gümnasistid
vastasid kõikidele küsimustele õigesti.
Selline teistsugune kooli sünnipäevanädal
meeldis meile kõigile. Õpilased kiitsid sünnipäevatoitu, lühendatud tunde, huvitavaid ja
põnevaid mänge ning soovisid, et neid korraldataks veelgi. Õpetajad olid rahul õues veedetud
ajaga, sest neilgi oli huvitav ja põnev lastega koos
tegutseda.
Huvijuht Eike Meresmaa ja
bioloogiaõpetaja Hille Arumäe

Huvihariduse päev
Vändra gümnaasiumis
7. septembril toimus Vändra Gümnaasiumis sensatsiooniline huvihariduse päev „Sinu võimalus“, mis sai võimalikuks tänu Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialist Margit Kadakule. Selle-aastane üritus oli jätkuks eelmisel aastal toimunule, kuid sel korral
sätiti päev lapsevanemate huvi tõttu laupäevale. Lisaks noortele oli soov
pakkuda tegevust ka täiskasvanutele.
Tegevusi jagus tõepoolest igale vanusele. Margiti abiga saime enda
kooli külastama erinevaid tipptegijaid oma aladelt. Töötoad olid üles
seadnud JJ-Streeti tantsukool (hip-hop ja vogue), Klubi 26 (kangoo
jump), Vändra Karud (korvpall), Suure Karu Pojad (maadlus), Vertical
Fitneess Dance Studio (posti- ja õhuakrobaatika), Vändra Ratsaspordiklubi (ratsutamine), Viljandi Taipoksi Klubi, Yin Yoga, NTC Janek
Õiglane (vastupidavus- ja lihastreening), My Beat kontsept treening
trummipulkadega, Vändra Muusikakooli kunstiosakond koos ukulele
ja happy trummidega, raadioring, Vändra Noortekeskus (ideelabor),
arvutiring, robootikaring, pärimusring, kergejõustiku trenn, tehnoloogiaring ja Pärnumaa Noorte Kokandusringid. Kokandusringi juhendaja
käe all sai osaleda ka müslibatooni valmistamise töötoas ning tublid
noored pakkusid kohvikus kogu päeva vältel tasuta smuutit ja muud
head-paremat. Uudistajaid oli palju, kuid natuke rohkem oleks oodanud
just noori, kelle jaoks see ettevõtmine tegelikult mõeldud oli. Kohale
tulnud noorte jaoks olid kõige põnevamad taipoksi, kangoo jumpi ning
posti- ja õhuakrobaatika treeningud, millega soovitakse ka edaspidi
kodukandis tegeleda. Hetkel on teada, et juba oktoobrist alustatakse
taipoksitreeningutega, mis on 7. – 19. aastastele noortele tasuta, kuid
osaleda saavad ka täiskasvanud. Kangoo jumpi treeningud on ka planeerimisjärgus ja lisainfo saabub peagi.

Selleks, et sarnane ettevõtmine ka järgmisel aastal teoks saaks ja oleks
korralduslikus mõttes veelgi parem, ootame ettepanekuid ja tagasisidet
aadressil eike.meresmaa@vandra.ee või margit.kadak@pparnumaa.ee.
10 kiireimat tagasiside andjat saavad omale #sinuvõimalus seljakoti!
Täname kõiki treenereid, ringijuhte ja Vändra Gümnaasiumi kooliperet, kes päeva õnnestumisse panustasid.
Eike Meresmaa
Vändra Gümnaasiumi huvijuht
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Oli aasta 1932
Uhke munakivikattega peatänava ääres Vändras
valmis ehitusmeister Aleksander Kase omanäolise arhitektuuriga maja. Vaid paar aastat hiljem
kolis naabrusesse elama tuntud Eesti helilooja,
organist ning koorijuht, konservatooriumi üks
asutajatest – Mihkel Lüdig. Ei teadnud siis veel
majaperemees Aleksander ega ka härra Lüdig, et
tulevik toob teele midagi, mis neid seob. Aastad
möödusid. Me ei teagi täpselt, mis elu siin elati
või kes selle maja treppidel käisid, aga tulevikul
oli oma plaan.
Aastal 1963 eraldati vahepeal rajooni täitevkomitee majana tegutsenud Aleksander Kase
majast pool Vändra Lastemuusikakoolile ning
veidi hiljem oli juba terve maja täis muusikat,
laste naeru ja kümned ning kümned väikesed
jalad jooksid selle treppidel.
Möödusid veel aastad ning 1980. aastal sai
kool endale Mihkel Lüdigi auväärse nime.
Kes teab, mis plaanid olid majaga ehitusmeistrist peremehel Aleksander Kasel endal.

Üks on siiski kindel – sealt kusagilt, aegade
kaugusest tänasesse vaadates võib ta uhke
olla. Kõlab ju muusika siin ruumides endiselt
ka täna, 56 aastat hiljem, ja on kõlanud suurema
osa selle maja ajaloost. Lisaks asub majas Mihkel Lüdigi memoriaaltuba.
Endalegi teadmata ehitas Aleksander Kase
väga erilise maja – muusikakooli maja, millel
aastal 2022 täitub 90 auväärset aastat... Kas
kõlab muusika nende seinte vahel ka siis ?
Täna, aasta 2019 sügisel, alustas M. Lüdigi
nimelises Vändra Muusikakoolis oma muusika
ja kunstiteed 14 uut õpilast. Mihkel Lüdigi
juubeliaastale läheb kool vastu ühtekokku 92
õpilasega, keda 14 erialal õpetavad ja suunavad
14 imelist õpetajat.
Toomas Toimeta
M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli
direktor

Ülemisel fotol Aleksander Kase maja Vana tn 61 (aastatel 1934-36?)
Viimase remondi tegid Vändra Muusikakooli õpetajad hoonele
oma jõududeja oskustega 1996. aastal.

PÄÄSTEAMET
• 18. septembril kell 3.26 vajati päästjaid appi eemaldama teelt
puud Põhja-Pärnumaa vallas Sohlu külas. Puu oli sulgenud mõlemad sõiduread ning oli ohuks seal liiklejatele. Päästjad eemaldasid puu teelt.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Mäletan veel hästi seda aega, mil poisipõnnina sai veedetud kõik
koolivaheajad maal vanaema juures. Pikka talumaja ümbritsesid
puud. Oli vahtraid, kaski ja isegi kuusk upitas end taeva poole, meid
oli seitse väänikut – kaks eestlast, venelane, lätlane, ingerlane, kaks
sakslast. Algul oli keelega ja arusaamisega raskusi. Õnneks saime
kätega vehkides, segakeele- ja miimikaga hakkama. Aeg läks ja
igaüks valis oma tee. Ühes jäime aga ühtseks – kuigi eri rahvusest,
oli ja jäi ning jääb meie kodumaaks EESTI. Nüüdseks on meist kõigist saanud küpsed inimesed – isad, emad, vanavanemad, keegi ei
toonita eri rahvust. Kohtume sageli ja tunneme endid sama hästi
kui noorukieas. Kui aga kuuleme pingetest eri rahvuste vahel meie
väikeses ja armsas Eestis, on see meie jaoks täiesti arusaamatu
asi, meid ei lahuta keegi – eri rahvusest lastest on saanud sõbrad
surmani. On, mille üle võiksid nii mõnedki mõtiskleda...
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„100 aastat langemisest“
järg

ÜHE KIVI LUGU
Madis Levandi mälestusi
Olin sellest ajast palju teadlikum Madis
Levandi sõnade läbi. Madis Levandi (20.09
1897) oli Johan Tepandi eakaaslane, lapsepõlvesõber, pisut noorem. Madis tuli
Parasmaale õpetajaks juba esimese ilmasõja lõpuperioodil (kirjutab Juhan Eensoo oma teoses „Ühe küla kultuurikolde
noorusmailt“). Õpetaja küpsustunnistuse
omandas peamiselt töö kõrvalt õppimisega.
Vist ainult ühe aasta oma õpetajaametist
ohverdas ainult õppimisele. Hiljem alustas õpinguid eksternina Tartu Ülikooli
filosoofia fakulteedis. Kui seal enam ei
võimaldatud eksternina õppida, läks üle
õigusteaduskonda ( J.E.).
Madis oli ka minu naaber kohas, kuhu
mina omale pesa (elamu) ehitasin. Kui
tekkis küsimusi, sain tema käest seletusi.
Madise isa Jüri oli Vee vallakirjutaja, kindla
sissetulekuga haritud taluperemees, kel oli
raha poeg Madise koolitamiseks.
Vee vald (1866-1939), liideti 1892 Sõõrik-Parasmaa mõisaga, mille karjamõis asus
Maimas 1868. aastani. Sellest ka algkooli
nimetus Parasmaa, mis asus ju Vee valla
maal. Madis hoidis alles Eesti Vabariigi
aegset Parasmaa algkooli pitsatit, mis on
minu poolt antud tähtajalisele hoidmisele
Vahenurme Lasteaed-Algkoolile selle haridusasutusena tegutsemise ajaks. Samuti
oli Madisel minule üle anda veel Parasmaa algkooli õpilaste päevik, Juhan Eensoo koduuurimistöö „Piirkonna veskitest“
kahes kaustikus koos originaalfotodega.
Need kolm kaustikut ja harmooniumi toimetasin mina koolimuuseumi Rohelisse
majja Mai Maiste ametisoleku ajal. Tänaseks on mainitud kolm kaustikut Pärnu-Jaagupi koolimuuseumist kadunud. Madise
poolt koolimuuseumisse hoiule antud esemetest on kenasti alal hoitud harmoonium,
mida on Madis varem kasutatud Parasmaa
algkoolis.
Lugupeetud nende ridade lugeja, kes
sa omad koolimuuseumist laenatud vara,
palun tagasta see Pärnu-Jaagupi koolimuuseumile selle usaldusväärsuse huvides.
Kaduvus ongi loomulik elamise lõpp.
See teadmine, et Madis on alati olemas, sai
järsku otsa.
Madise mälestus oligi oluline allikas
sellest, kes oli küla kogukonnas Johan
Teppand.
Eliise Laur, Maima Lauri talu perenaine
ütles mulle neid vendi kirjeldades: nad olid

vastandid, kus Tõnis sundis külainimesi
oma pilli järgi tantsima, kuid Joan kutsuti
oma pilliga kohale, et küla saaks tantsida.
Madisel oli viiul alati varnast võtta,
minule tegi ta selgeks, mis pill on simbel.
Sellisel pillil mängis Joann, keda kutsuti
tihti külasimmanile või sulenoppimistalgutele. Ikka olemistele, kus palju noori
koos. Simmel, Põhja-Eesti viisikannel, mida
mängiti ka puuvasarakestega. Johan ei olevat kunagi soovinud kiigele tõusta, sest ta
kandis heledaks pleegitatud riideid. Kiigelt
kukkudes oleks need saanud määritud.
Saanud Madiselt sellise vihje, püüdsin leida Joaniga seotud paikadest otsides
sobilikku kivi, millel ta ema võis istuda ja
simmelit mängida. Selleks ajaks oli maaparandus paljudest kohtadest üle käinud.
Madis oli see, kes vihjas Vee vallamaja
läheduses olevale Väljamäele, kus Väiksevälja Mikli (1.04.1901) isa oli rajanud
Väljamäele kiige. Vee valla volikogu koosolemisele võeti vahest ka hobusepoisse
kaasa. Kui volikogu koosolemised toimusid ikka laupäeval, siis kirikupäev oli igal
pühapäeval ja nende samade hobustega
sõideti Püha-Jakobi kirikusse. Hobusepoisid pidid istungi ajal hoolitsema hobuste
ninaesise eest. Väljamäele kogunes noori
igal laupäeval, aga Maimast ja kaugemalt
just istungipäevadel. Mihkel Kruussoni
vanaema Põlde Riina oli Madis Levandile
rääkinud, et kiige kägin oli Naartse Põldele
kosta, kui aga Pella mäele tõusta, paistis
kõik kätte.
Selleks ajaks, kui mina selle kivi otsustasin Vee Rahvamaja piirkonnast üles leida,
oli Väljamägi kadunud. Kruusamägi oli
piirkonna teedele laiali veetud. Kivihunnik
asus kunagise Vaheme talu ja Väiksevälja
vahel, päris Sõõrike tee kõrval. Ka sobis
pinnas autokraana paika panemiseks.
Mõeldes Madise mälestusele sellest
ajast ronisin minagi kivihunniku kõrgemale kohale. Istusin väljavalitud kivile ja
kuulasin – ei olnud kiige käginat ega simble
helinat. Vaheme taluhoone oli maadligi
vajunud, alles veel kivimüürid laudaosast.
Eemalolevas Vee vallamajas valitses vaikus,
mitte volikogu.
Hiljem läksid Madise ja Johani teed
lahku. Madise isa Jüri tuli Lepiku (Sepaküla) külast ja asus elama Sõõrike Aadule.
Joani vend Tõnis oli volikogus kuni
16.07.1939. a, mil 53-aastane Matsi talu
peremees Tõnis Teppand tulistas Maima
külas revolvrist nelja oma küla meest.
Heinrich Tõnisson

Inkotuba nõustab abivajajaid
MTÜ Inkotuba nõustab uriinipidamatusega inimesi (neid on
meie hulgas iga kolmas) tasuta, et parandada nende elukvaliteeti. Ikka selleks, et inimene ei jääks oma murega üksi ja
teaks, kust abi leida ning et selleks pole kunagi hilja. Kahjuks
puudub enamusel inimestel ka kõige esmasem teadmine
pidamatuse probleemist ja selle lahendustest. Väga tavaline
on, et möödub aastaid enne, kui inimene abini jõuab. See
omakorda viib elukvaliteedi languseni, mis tihti lõppeb seltskonnast eraldumise ja meeleolu langusega. Üldjuhul on see
mure alati leevendatav ja ravitav, kui pöörduda arsti poole
ning koheselt saab abi, selleks just spetsiaalsete sidemete
kasutamisega (mitte tavaliste hügieenisidemete, kuigi välimus sarnane). Need jäävad märkamatuks, hoiavad naha ja
riided kuivana ning väldivad ebameeldiva lõhna levikut. Need
tooted võimaldavad elada edasi täisväärtuslikku elu, tegeleda
edasi oma lemmikhobidega ja olla sotsiaalne. Suurema ja
tõsise pidamatusega inimestel on võimalus antud tooteid osta
riikliku toetusega – ka siin anname nõu, kellelt ja milliseid

dokumente selleks vaja on. Oleme tegelenud tasuta nõustamisega alates 2001. aastast ja näeme selle vajadust kahjuks
aina kasvavat. Täna on MTÜ Inkotuba nõustamiskabinetid
avatud 6 suuremas linnas ning sealhulgas ka Pärnus. Tasuta
privaatseks nõustamiseks broneerida aeg ette telefoni teel.
Sellest sügisest alustame igakuiste infotundidega.
INFOTUND PIDAMATUSEST
Paar ootamatut tilka pükstes ei ole häbiasi - see on algus
väga laialt levinud terviseprobleemile, millest avalikult ei
räägita. Tule ja saa teada lahendustest ning aita ennast või
oma lähedasi. Tutvustame ka pidamatustoodete riikliku
kompensatsioonisüsteemi. Tasuta infotunnid toimuvad
29.10. ja 26.11 Pärnus, aadressil Rüütli 47, kell 17-18.00.
Etteregistreerimisega tel 4430 230.
MTÜ Inkotuba,
www.kuivaks.ee
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Pidulik diakoni ordineerimine
Pärnu-Jaagupi kirikus
Pärnu-Jaagupi kirikus oli 25. august suur rõõmupäev, sest ordineeriti koguduse
diakoniks pikaaegne ustav koguduse töötegija Jane Vain. Ordineeris Piiskop
Joel Luhamets, assistendid olid Ove Sander ning Pärnu-Jakobi koguduse
hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi. Piiskop Joel Luhamets rõõmustas oma kõnes
selle üle, et oli 1997. aastal Jane Vainu Tartu Pauluse koguduses ristinud ja
leeritanud. Nüüd oli saabunud päev, mil ta sai oma leerilapse ordineerida
vaimulikku ametisse. Piiskop kutsus üles kogudust meeleparandusele ja mitte
kõigega kaasa minema, mida kaasaeg pakub. Ta ütles: jõgi ei lähe voolates
oma teekonnal järjest puhtamaks, vastupidi – igasugust sodi ja prahti satub
jõevette. Kui me tahame puhast ja selget vett, peame minema tagasi alguspunkti ehk allikale.
Jumalateenistuse ja koosviibimise muusika eest kandsid hoolt Aili Soonberg, kes mängis orelimeister Ago Tindi poolt hiljuti korrastatud orelil, naiskoor Jakobi ja puhkpillidel Priit Aimla ning Mart-Erik Põdra.
Pärast jumalateenistust õnnistas õpetaja Ove Sander reformatsioonimälestuse õunapuu, mille kinkis naiskoor Jakobi, ja kõik soovijad said osaleda
õunapuu istutamisel kirikuaeda.
Kirikuaeda oli kaetud rikkalik kohvilaud. Laual olevad küpsetised ja suupisted olid koguduse liikmete ja Jane sõprade poolt armastusega valmistatud. Ilm
soosis pidulikku päeva ja külalised said peale jumalateenistust veel kirikuaias
aega veeta ja oma head soovid värskele vaimulikule edasi anda, teda õnnitleda,
samuti pilte teha mälestuseks ajaloolisest päevast.
Jane Vain on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal, saanud teoloogia bakalureuse kraadi Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris ja
on hetkel lõpetamas magistriõpinguid Usuteaduste Instituudis. On töötanud
kriminaalhooldusametnikuna ja sotsaaltöötajana kohalikus omavalitsuses.
Jane on aktiivne kogukonnaliige ja on hetkel Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalkomisjoni liige. Samuti kuulub Jane Vain MTÜ Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsi
juhatusse, edendades palverännuliikumist Eestis.
Kirikuteenija Epp Sokk

Emade jalgpalliturniir

C.R. Jakobsoni talumuuseum pakub tööd
KOKK-PERENAISELE
Peamised tööülesanded:
•
•
•
•
•
•
•

Toidu valmistamine ja toitlustamise korraldamine
Klientide teenindamine
Toiduainete tellimine
Menüü ja kalkulatsioonide koostamine
Nõude, köögiseadmete ja töövahendite pesemine ning korrashoiu tagamine
Ruumide puhastus ja korrashoiu tagamine
Inventuuride läbiviimine

Ootame Sind kandideerima, kui:

• Oled külalislahke, rõõmsameelne, kohustetundlik ning peamine –
toidu valmistamine on sinu kirg.
• Oled valmis nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks
• Oled hea pingetaluvusega
• Suhtud töösse vastutustundlikult

Kasuks tuleb:
All vasakult: Reilyka Neerut, Reile Kleband, Airin Laasma, Monica Raaga, Liisa Soosaar,
Kerli Jürissaar
Üleval vasakult: Kristel Lepik (sellel turniiril treeneri rollis), Anneli Soosaar, Anne Ojala,
Katrin Juro, Merit Eier, Gea Pais. Foto: Liisi Troska

Ühel ilusal suvepäeval tegid JK Vändra Vapruse treenerid nalja, et võiks emadele oma treeninggrupi
kokku panna. Naljast sai aga 14. septembril 2018 reaalsus. Esimesse jalgpallitrenni kogunes 18
naist. Aasta jooksul on küll mõned näod vahetunud, aga aktiivseid emasid/naisi on tänaseks ca
27 (treeningutele olid oodatud loomulikult ka need, kellel veel lapsi ei ole).
Eesti Jalgpalli Liit korraldas 30. augustil 2019 Sportland Arenal emadele turniiri. Siin ei olnud
küsimustki, muidugi peame minema!
Tegemist oli meie emade esimese turniiriga, kus alagrupis teeniti kaks viiki ja üks kaotus.
Edasine jätkus C finaalis, kus saime kirja oma esimesed kaks võitu ja ühe kaotuse. Kahe võidu,
kahe viigi ja kahe kaotusega teenisime tubli 9. koha. Kokku osales turniiril 12 naiskonda ja 99
ema! Vägev!
Sisimas soovisid meie tublid emad küll paremat tulemust, aga kokkuvõttes jäid kõik turniiriga
rahule ning nüüd oodatakse järgmist võistlust. Sümboolselt tähistati turniiriga ka oma esimest
ühist aastat. Pärast turniiri elati üheskoos kaasa Eesti naistele, kellel oli raske mäng Hollandi
naiskonna vastu. Oli vinge päev!
Kristel Lepik

• Eriharidus kokanduses ja/või varasem töökogemus
• Läbitud toiduhügieenikoolitus ja kehtiv tervisetõend
• Vähemalt ühe võõrkeele oskus

Meie pakume Sulle:
•
•
•
•
•

Mitmekülgset ja loomingulist tööd
Enesearendamise võimalusi
Stabiilset sissetulekut
Tähtajatut töölepingut
Summeeritud tööaega (töö toimub graafiku alusel, ka nädalavahetustel ja riigipühadel)

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kui see tööpakkumine Sind kõnetas, saada palun oma CV hiljemalt
13. oktoobriks 2019 e-posti aadressile kurgja@maaelumuuseumid.ee.
Lisainfo telefonil: 445 8171
Asukoht: Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
www.kurgja.ee
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Korvpalliklubi Karud
möödunud 2018/2019 hooaja tulemused

Alustame meie 2008-2010 sündinud
poistest, kel oli väga tegus aasta.
Hooaega alustati Kohila sügisturniiri
2. kohaga. Eesti meistrivõistlustel
8. koht. Pärnu Sadama abitreeneri
Kalle Kollini korraldatud VKK turniiril endast vanemate poiste vastu
tubli 14. koht ja endavanuste seas
juba võimas üle-eestiline 2. koht.
Pärnumaal toimunud 3x3 (ehk

tänavakorvpall) turniiril saavutasid meie poisid samuti teise koha,
tasub märkida, et antud võistlus oli
4.-5. klassidele ja Vändrat esindanud
poisid olid 2. ja 3. klassist. Kevadel
külastati taaskord ka Saaremaad,
kus Suure Tõllu Cupilt tuldi tagasi
pronksmedalitega. Erinevatel võistlustel käisid Vändra värve kaitsmas
Ott Eier, Andreas Idvand, Kaspar

Kapsi, Marten Kitsing, Markus
Mäesalu, Kaspar Nikkarev, Lukas
Perner, Jesper Roman, Risto Siimula, Robin Soop, Carel Soosaar,
Marthen Stražev ja Richard-Mathias
Varrik.
Oma esimese kogemuse said
kätte ka 2009-2010 tüdrukud. Neil
jäi veel EMV võiduarve avamata,
aga samas läks mängupilt kogu

aeg paremaks ja visatud punktide
summa kasvas. Sel aastal toome
esimesed võidud ka koju! Võistkonnas mängisid Karola Esula, Marielle
Kõrgekivi, Eleanora Laasma, Sandra
Madisson, Mia-Maria Oole, Mirjam
Rahuoja, Carola Raidmäe, Kristelle
Saks ja Teele Tuisk.
Meie klubi 2007-2008 tüdrukud
alustasid oma hooaega tubli viienda
kohaga Rapla sügisturniiril. Pärnumaal 3x3 võistlustel olid meie tüdrukud alistamatud ja üle Eesti 3x3
turniiril saime poolfinaalis valusa
1-punktilise kaotuse ning sellega
kadus jõud ka pronksimänguks.
Seega pidime teist aastat järjest leppima neljanda kohaga, aga töö käib
ja küll me selle vabariikliku karika ka
koju veel toome. U12 EMV saime
terve hooaja vältel palju kõvasid
mänge, oli vastaseid, kellelt on palju
õppida, oli palju võrdseid mänge ja
sai ka mitmel korral maitsta võidurõõmu. Lõpptulemusena jäi tabeliseis selline, et pidime veerandfinaalis
mängima Audentese eakaaslastega,
kellest sai lõppkokkuvõttes ka Eesti
meister ning nende vastu meil rohtu
polnud. Auväärt 5.-8. koht üle Eesti
aga vägagi tunnustust väärt koht.
Audentesega mängudes tõestasid end heast küljest ka kaks meie
klubi kasvandikku Kaisa ja Marjanne
ning kutsuti nad kaasa Audentese
eest mängima Baltimaade suurimale

turniirile Nordcup ning Ungaris toimunud Intersport Youth festivalile.
Nordcupilt tuldi Põhja-Pärnumaale
tagasi kuldsete medalitega, Ungarist
pronksiste medalitega. KK Karud
võistkonda esindasid Meliisa Antson, Sandra Kuusk, Laura Luhajärv,
Elise Lõhmus, Maris Mankin, Elise
Helene Maranik, Carmen Markus,
Karolin Prinken, Kaisa Pärnoja,
Kerteli Kretebel Reiksar, Rihanna
Tiismaa, Marjanne Tomingas ja
Angelika Tünder.
Veel sai ühe võimsa saavutusega hakkama ka meie klubi üks
treeneritest Sandra Tomingas, kes
tuli Payless Rapla koosseisus naiste
Eesti 1. divisjoni meistriks!
Muidugi ei saa mainimata jätta
meie tugevat seljatagust, oleme tänu
teile saanud nii mõnestki keerukamast olukorrast kergemalt välja, ning
loodame jätkata sama suurepärast
koostööd ka uuel hooajal. Suur tänu
kõigile mängijatele, toetajatele, lastevanematele, Vändra Gümnaasiumile
ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele
koostöö eest.
Ikka on oodatud ka uued korvpallihuvilised. Küsi treeningute
kohta infot vandrakarud@gmail.
com või helista Sandrale 5620 6123.
Helari Kitsnik
Mänedžer
Korvpalliklubi Karud

Pärnu-Jaagupi Lastaia Pesamuna koolieelikutel
käis külas olümpiamedalist Raul Arnemann
Sellel aastal on Pärnu-Jaagupi Lasteaias Pesamuna aasta teemaks „Memm meenutab, taat
targutab“. Sellest sündiski idee kutsuda koolieelikutest lastele külla olümpiamedalist Raul
Arnemann. Spordisangar nõustus kutsega kohe.
Eelnevalt oleme rääkinud lastega võidust,
võidurõõmust, kaotusest ning sellega seotud
keerulistest tunnetest. Oleme juba ammused
tuttavad Margit Saluste kirjutatud „Rõõmuraamatu“ lugemispalaga „Võidurõõm“. Lastele oli
arusaadav, kuidas tuleks käituda võidu korral
ja mida teha, kui olukord on selline, kus keegi
tunneb end ikkagi kurvana. Pealegi on kõik
lapsed milleski head: kes laulab, kes joonistab,
kes teeb sporti ja kellele sobib hoopis käsitöö.
Sügiseti on meil alati lasteaias spordipeod
erinevate naljakate ning muidu arendavate
ülesannetega. Näiteks on meil kavas olnud
„Käsna-Kalle jooks“, tunnetusraja läbimine
silmaklappidega, hüpped üle „Munamäe“ ja
palju muud vahvat. Vahetevahel spordivad
lapsed koos vanematega, kes neid preemiaks
lausa aiakärus sõidutavad!
Sellel aastal võistlesid lapsed nii, nagu sportisid nende vanaemad ja vanaisad algkoolis.
Mõõtu võeti joonejooksus, topispalli viskes,
palli põrgatamises, hoota kaugushüppes ja hüppenööriga hüpetes. Autasuks ei olnud komme,
puuviljavardaid ega muud maiust, vaid medalid
ja diplomid kolmele hetkel edukamale poisile
ja tüdrukule. Kohalikust põhikoolist laenasime
pjedestaali, mis meeldis lastele eriti. Neile oli
oluline, et saaks lihtsalt ronida ja ikka kõige
kõrgemale astmele.
Lapsed pingutasid korralikult. Soov kiiresti
joosta oli suurem, kui keha järele jõudis tulla,

hüpetes aga pingutus nii tugev, et kahele jalale
maandumine oli paras katsumus. Hüppenöör
tikkus takerduma, kuid saadi kenasti hakkama;
pall ei kuulanud sõna ja veeres hoopis minema.
Parimaks hüppenööriga hüppajaks osutus
Hendrik Kullimaa, Magnus Oviiril õnnestus
saavutada kõigi ülejäänud nelja spordiala alavõidud. Tüdrukutest platseerus võitjaks Lenna
Rahkema.

Lapsed võtsid kohe kohad istumiseks ja
olid valmis kuulama, kuidas siis ikkagi saadakse
olümpiasportlaseks. Enim huvitas lapsi, milliste spordialadega „taat“ lapsepõlves tegeles.
Lapsepõlv möödus külalisel hoopiski karjas
käies. Hommikul tuli tõusta juba kella viiest.
Edasisel sporditeel tulid kasuks erinevad maatööd ja toimetused. Algkoolis tegeles ka tema
nagu kõik lapsed erinevate spordialadega.

Peagi saabus rõõmsameelse olekuga spordisangar. Uku Paeveer oli see laps, kes oli
eelnevalt joonistanud teemal „Minu ettekujutus spordisangarist“ sportlase pika ja tugeva
mehena, just nagu Raul Arnemann päriselt
oligi.

Teda huvitas jalgpall, maadlus, kergejõustik
ja rahvastepall ning kõikvõimalikud õuemängud naabrilastega. Tollel ajal ei teadnud
keegi midagi nendest „nutitegelastest“. Raul
Arnemann sattus hiljem meile kõigile tuntud
sõudetreeneri Matti Killingu treeningutele ja

hakkas tegelema sõudmisega. Noortekoondiste
sõudelaagris jäi suurt ja tugevat kasvu poiss
silma Venemaa treeneritele ja ta kutsutigi suure
maa koondisesse. Treeningud olid rasked ja
toimusid kolm korda päevas. Koormused olid
jällegi nii suured, et vahel ei olnud pärast treeningut isegi söögiisu. Kulutatud kaloraaži tagasisaamiseks ostsid spordipoisid mett ja segasid
sinna sisse pähkleid. Kõik saavutatu tuli suure
tööga. Olulised olid distsipliin ja tahtejõud.
Kunagi ei saanud mõelda, et täna ma ei taha
treeningutele minna ega lähegi.
Külalisel oli kaasas 1976. aastal Montrealis saavutatud pronksmedal, mida kõik said
katsuda ja agaramad endale kaela riputada.
Imetleda ja käes hoida said lapsed spordimehe
lemmikmedaleid, mis olid saavutatud erinevatel maailmameistrivõistlustel. Spordimeest
huvitas, millistel aladel lapsed võistlesid, millistel treeningutel nad käivad ja kui pikad on
trennitunnid. Kui jutud said räägitud, asusime
autasustamise juurde. Kuuel tüdrukul ja poisil
õnnestus saada tugeva sangari käepigistus ja
medal kaela. Nii mõnelgi lapsel läks selg hästi
sirgu, sest oli ikka uhke tunne, kui kätt surub
päris olümpiamedalist.
Õhinal ütles keegi, et oli ikka üks tore
„sporditaadu“, kellega meil õnnestus kohtuda.
Soovisime spordimehele jõudu ja tervist, päeva
jäi meenutama ühine pilt. Võib-olla suureks
saades võtab mõnigi laps pildi ja meenutab
kohtumist muheda spordisangari Raul Arnemanniga.
Pipide rühma lapsed
ja liikumisõpetaja Elo Soekõrv
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Kuus päeva noorte ühislaagrit – võimalus või väljakutse?
Ühel ütlemata ilusal aprillikuu
päeval toimus üks väga tähtis koosolek. Sellel osalesid Raplamaa ja
Põhja-Pärnumaa noorsootöötajad
ning teemaks oli 2019. aasta suvine
noortelaager. Ideid oli mitmeid ja
koosoleku lõpuks oli otsustatud, et
toimuma saab ökoloogilisele jalajäljele keskenduv laager. Nimeks
sai sellel aastal Kesk-Eesti Noorte
Ühislaager, teemaks „Mõõdame
jälgi“ ja toimumispaigaks Karitsa
Jahispordibaas.
Nagu laagris tavaks on saanud,
järgneb esimesel päeval kogunemisele kohe rivistus ja loendus, seejärel
jagatakse noored perekondadesse ja
nad saavad ise valida endi seast kaks
perepead, kelle ülesandeks on terve
laagri ajal kanda hoolt oma inimeste
eest ning olla vahelüliks juhendajate
ja noorte vahel.
Esimese ülesandena said värsked
perepead kohe tutvust teha telkla
plaaniga. Kui korraldused olid kätte
jagatud, siis läks hoogsaks telkide
püstitamiseks ning iga perekond
sai lausa oma tänava, mida mööda
toimus nende liikumine ja mille korrashoiu eest nad ka ise vastutasid.
Esimesse õhtusse mahtus veel
söömine, selleaastase laagrilipu
meisterdamine, laagri laulu valimine
ning tutvumismängud. Aeg möödus
kiiresti ning juba varsti oli öörahu.
Elevus oli suur ja uni ei tahtnud
kohe kuidagi tulla. Ka ilm oli ebasõbralik, mis avaldus vihma ja jaheduse näol, kuid lohutuseks oli see, et
iga järgmine öö lubas aina kuivemat
pilve ja soojemat õhutemperatuuri.
Teisel laagripäeval hoidsid ohje
Rapla ja Kohila piirkonna noorsootöötajad. Algas see inspireeriv
ja väga maitsev päev Tiibeti kellade
kauni kõlaga ning virgutava hommikvõimlemisega. Peale hommikusööki tuli noortele oma teekonda ja
tegevust tutvustama Jäämari jäätiseid tootev Kaili Tuul ning noored
said ise smuutisid valmistada ning
erinevaid maitseid proovida. Päeva
jooksul toimus mitu töötuba, kus
noored said puuvilju ja marju kuivatisse panemiseks ette valmistada,

söödavate taimedega tutvuda, joogat
teha. Õhtuseks tegevuseks oli planeeritud talendivoor ja kõik soovijad said teistele laagrilistele näidata,
milles just nemad andekad on. Pika
päeva lõpus avanes võimalus veel
naljakat filmi vaadata ning tahtsid
või mitte, aga seegi päev sai läbi.
Kolmas päev oli Kehtna ja
Juuru korraldada. Siis tuli laagrisse
loodusbuss, mis viis läbi keskkonnaharidusealased töötoad: looduse
kaubamaja, ohtlik loodus ja kus on
jäätmete koht? Lisaks oli oma töö-

kirjeldades põhjendada, miks just
tema peaks järgmisel päeval üks
juhendajatest olema. Sooviavaldusi
oli palju ja juhendajatel oli palju
tegemist, et need kõik läbi lugeda
ja siis oma asendaja välja valida.
Selle päeva töötoad viisid läbi
Kaiu ja Raikküla noorsootöötajad.
Teemadeks oli asjade taaskasutamine ja teadlikumalt tulevikku suundumine, lisaks oli võimalus kivist või
puidust talisman meisterdada. Iga
perekond sai meisterdada oma telklasse munakarbist ja otsitud prügist

valmistada. Külaskäigu lõpetuseks
soovisime ühiselt, et vihm laagrilisi enam ei kimbutaks ning saatsime selle soovi djembe trummide
ning teiste muusikainstrumentide
saatel kõiksusele ning tagantjärgi
saime tõdeda, et vihm oligi meie
laagriplatsi kohal selleks korraks
sadamise lõpetanud. See päev lõppes võimsate trummihelide saatel
ja noortel tuli neile üheks päevaks
usaldatud võim juhendajatele tagasi
anda. See toimus väga toredas seltskonnas, kus arutati läbi kogu päev ja

kaitsja, kes nende eest telkidel silma
peal hoidis. Noorte loovusel ei ole
piire ja nad suudavad näha kaugemale ning leida tõeliselt toredad
lisavõimalused, kus mingeid esemeid uuesti kasutada hoopis teisel
viisil. Inspireeriv ka juhendajatele.
Sellele töötoale järgnes loov aruteluring, kus noored said perekonniti joonistada ajatelje tulevikku ja
pakkuda välja võimalusi maailma
päästmiseks. Robotmesilane oli
päeva innovaatilisim idee.
Õhtul tulid meile külla Eve
Süvari Kongi ja Priit Kongi, kes
rääkisid väga kaasahaaravalt looduse
väest, energiast ja vanadest eestlaste kaitsemärkidest, mis pakuvad
meile kaitset ning aitavad soovitud
eesmärke saavutada. Igal soovijal
oli võimalus vanast katuselaastust endale meelepärane väeese

vaadati edasi tulevikku, et laagritraditsioon jääks kestma veel paljudeks
aastateks.
Viies päev sai kohe hommikul
hoo sisse mõnusa võimlemisega
ja sama innukalt läks ka edasi, sest
selle päeva programmi olid koostanud Järvakandi ja Põhja-Pärnumaa
noortejuhid ning teemaks oli looduses ellu jäämine. Selles osas jagas
algteadmisi ei keegi muu kui Kaitseväe juhataja Martin Herem isiklikult.
Harjutada sai ka kriisiolukorraks valmistumist, käepäraste vahenditega
looduses toidu valmistamist Andres Lääne juhendamisel ning Mikk
Merekivi andis ülevaate „Teeme ära“
ettevõtmisest ning lisaks mängiti ka
mõned „prügised“ mängud. Kui töötoad läbitud said, oli aeg üllatuseks:
kohale jõudis täispuhutav jalgpalliplats, mis vee abil eriti libedaks

Foto Agnes-Carmen Olju

toaga väljas ka Merkuur, kes aitas
laagrilistel valgust otsida ehk siis
meisterdati akupangalt toidet saav
öölamp, mis tekitas terveks õhtuks
ja ööks elevust ning telgid helendasid kui jaaniussid hämaruses. Selle
päeva lõpetas hoogne moeshow,
kus sellel aastal olid perekondadele
valmis pandud pimepakid taaskasutuskeskuste parimate leidudega ja
iga pere sai vastavalt soovile kostüümid komplekteerida ning oma kava
teistele esitleda. Loomingulisusega
ei hoidnud end tagasi ka juhendajad
ning nalja ja naeru kostis öörahuni
välja.
Neljas päev oli laagris üks eriti
põnev päev, sest sellel päeval kuulus võim noortele. Eeltöö selleks tuli
ära teha juba eelmisel õhtul, sest siis
oli noortel võimalus motivatsioonikiri koostada ning lühidalt ennast

Libatse küla
ehitab

On tõsiasi, et järjekindlus viib sihile. MTÜ
Libatse Külaselts on juba mitu aastat pidanud
lastele mänguväljaku ehitamise plaani, kuid
alati on ees olnud mõni takistus, millest ei ole
üle saadud. Kui aga kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka peab saama! Seega midagi väga tahtes tuleb
ise tegutseda – sellise teadmisega asusid meie
külaseltsi mootori Heleri Wazza eestvedamisel tööle kohalikud aktiivsed isad-emad, vanaemad-vanaisad. Plats, kuhu mänguväljak rajada,
saadi korteriühistu Libatse keskus 7 majalt.
Mitmed õhtud aktiivset kopsimist, saagimist,
värvimist, kivide korjamist, muru rajamist ja
valmis see mänguväljak saigi. Eriti tore on see,
et selle ehituse valmimisse panustasid ka lapsed
jõukohaste töödega. Kindlasti on mänguväljak
neile sellevõrra armsam.
Keset Libatse küla asuv mänguväljak on
avatud kõigile piirkonna lastele. Infoks on paigaldatud kasutamise reeglistik, et kõik, mida
tohib ja ei tohi, oleks selge ja arusaadav. Õue

minnes on lastel siht selge: jooksuga mänguväljakule. Tänaseks on peetud seal esimene
jäätisediskogi.
Kuigi meie vahvad lapsevanemad, vanavanemad ja teised vabatahtlikud olid väga
tublid, siis päris ilma abita see mänguväljak ei
sündinud. Oma õla panid alla Boardic Eesti
OÜ, Woodbright OÜ, Ökula Teenused OÜ,
Nurme Teedeehitus OÜ, Martin Ehitus OÜ
ja Libatse Külaselts MTÜ. Jäätisediskot toetas
Libatse kauplus.
Siiski ei ole mänguväljak meie ainus selle
aasta ehitus. Kevadel paigaldasime kaupluse
juurde teadetetahvli ja ka mitu aastat kavandamisel olnud külaplats on teinud oma arengus suure hüppe edasi. Tublide vabatahtlike ja

ettevõtete toel valmis tantsuplats, mida testisime Augustiöö peol, tantsides ERGO muusika
saatel. Tantsuplatsi valmimist toetasid Boardic
Eesti OÜ, Nurmet OÜ, Niidu Ladu OÜ, ENV
Teenused OÜ, Libatse Külaselts MTÜ, Libatse
Romuracing ning ka paljud eraisikud tegid sihtotstarbelise annetuse . Samuti on igal avalikul
üritusel osalejad täitnud külaseltsi annetustekasti. Aitäh kõigile abilistele! Kindlasti ei saaks
meil midagi toredat toimuda, kui ei oleks ideedega kaasatulijaid.
Jälgi Libatse külaseltsi tegemisi Facebookis
https://www.facebook.com/libatsekogukond/
Olete oodatud meie tegemistes osalema!
Aili Luik
külaseltsi juhatuse liige

tehti. Oh seda rõõmu ja möllu, mis
siis lahti läks. Oli tore mängida ja
sama tore oli ka mängijaid kõrvalt
vaadata ja kaasa elada. Enne veel,
kui päev läbi sai, vedas tuurid üles
hoogne disko, mille eestvedajateks ja
diskoriteks said olla noored ise, ning
ära mängiti kõik soovilood (ja mitmed neist korduvalt). Ei peljanud
ka noorsootöötajad tantsu ja tralli
ning taaskord tuli öörahu liiga vara.
Ja nii jõudiski kätte viimase laagripäeva hommik. Kellelgi ei olnud
kiire, võimeldi veel kogu hingest,
söödi maitsvaid pannkooke ja joodi
teed, viimast korda pesti laagriplatsil
oma nõusid ning suunduti siis asju
ja telke pakkima. Hõikeid ja naeru
kostis üle platsi, sest juba oligi koju
minemise aeg käes. Peagi paistis esimene buss ja tuli koguneda lõpurivistusele, langetada laagrilipp, laulda
laagrilaulu ja jätta sõpradega head
aega. Õnneks ei ole nutiajastul ükski
lahkumine igavene ning sõbraga
saab jätkuvalt ühendust pidada.
Siinkohal soovib laagri korraldusmeeskond tänada kõiki noori,
et te valisite just meie laagri – me
ootasime teid väga. Täname kõiki
vanemaid usalduse eest - meie meeskond andis endast parima.
Täname kõiki sponsoreid meisse
panustamast ja omavalitsusi toetamast – me oskame seda hinnata.
Aitäh Tiiule, kes küttis kuumaks
Kaiu külasauna ja võimaldas nii
mõnelegi noorele esmase saunakogemuse.
Loodetavasti me kõik kohtume
veel, sest ideid uuteks laagriteks
tuli nii juhendajatelt kui ka noortelt
endilt ja nii head asja nagu meie laager ei saa ju ometi pidamata jätta!
Täname veelkord: MTÜ Punane
Päike, Mahe Jäätis OÜ, Külmkuivatatud Toiduained, HG Kurre, Grupp
OÜ, Caiselle Catering, Viciunai Baltic OÜ, Juuru Taaskasutuskeskus,
AS LTT, Kaitseliit, Extracare OÜ,
Ridiradiralla OÜ, Kaiu Jahispordibaas, Jerwencato Bistro, Põhja-Pärnumaa vald, Kehtna vald, Kohila
vald, Rapla vald
Teie laagrimeeskond

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Vändra Romuring –
alevi aasta rahvarohkeim üritus

13 aastat järjepanu igal augustikuu viimasel laupäeval alevi piiril peetav romuralli on kogunud
tõusvas joones populaarsust nii osavõtjate kui
pealtvaatajate hulgas. Tänavu viis oma päevinäinud autod viimasele lõpuspurdile 70 meest
ja 28 naist, pealtvaatajaid kogunes piletimüügi
numbrite järgi 1700, lisaks veel korraldustiim,
osalejad ja hilisemad uudistajad.
Sõitjad pidid läbima võimalikult palju ringe
ja üürikeste pauside ajal oli võimalus koos

sõprade-pereliikmetega üles öelnud tehnikat
jälle sõiduvõimeliseks putitada.
Nelja sõiduvooruga suutis läbida 62 ringi
Jana Mäeväli, kes kuulutati naiste arvestuse
võitjaks, talle järgnesid Silvia Rajasalu ja Teele
Kask. Meestest võitis Ants Nurk 54 ringiga, 2.
koha võttis Sander Vaht ja 3. Raimo Lilleorg.
Auhinna said ka osalejad, kelle auto keeldus
koostööst kõige kiiremini – naistest Kristiina
Pihlakas ja meestest Gerol Siim. Lärmakaima

Naistest olid parimad Jana Mäeväli,
Silvia Rajasalu ja Teele Kask.

auto tiitli võttis Arnold Mors, vaimukaimaks
autotuunijaks tunnistati Freddy Tõnutare
ja Egle Tekku. Aktiivseima sõitja tiitli pälvis
Hendrik Ehastu ja noorima osavõtja 13-aastane
Maris Toropov. Auhinna teenisid ka võistlejad,
kes suutsid oma auto võistlusrüsinas katusele
keerata – naistest Carmen Silberg, meestest
Sten Puusta, Markus Ilbi ja Koit Jarovikov.
,,Sõitsin ise toona superkrossi ja rada oli juba
sisse sõidetud, mõtlesime, et mis me ühekaupa

Meeste konkurentsis võitis Ants Nurk,
järgnesid Sander Vaht ja Raimo Lilleorg.

Noorim osavõtja
Maris Toropov.

Enari Tõnströmi
sporditulemused

Vändra jahilaskurid näitasid
täpset silma ja kindlat kätt

• 24. augustil võistles Enari Pärnu Rannastaadioni
kergejõustikuõhtul 800 m jooksus ja sai tugevas
konkurentsis 4. koha ajaga 1.54,89.

14. septembril toimusid Pärnjõe Jahiseltsi laskepaigas Pärnumaa lahtised meistrivõistlused kombineeritud jahipraktilises laskmises.

• 31. augustil võistles Kahe Silla Noortejooksul, kus
oli distantsiks 3 km ja tuli seal 2. kohale ajaga 9.35.
• 7. septembril võistles Enari Kilingi-Nõmme mitmevõistlusel, mille raames olid seekord ka Pärnumaa
MV. Seal võitis Enari 1. koha ehk Pärnumaa meistritiitli tulemusega 4606 punkti (8. ala). Üksikalade
tulemused:100 m 11,86; kaugushüpe 5,81; kuulitõuge 9.28 (isiklik rekord); kõrgushüpe 1.65; 400
m 51,01; kettaheide 28.28; odavise 37.76; 1500 m
4.18,23. Lisaks tuli Enari Tõnström individuaalarvestuses 1. kohale 400 m ja 1500 m jooksus.

Võistlus koosnes 50-ne lendava pigimärgi laskmisest haavlipüssist + 10 lasku vintrelvast liikuva metssea kuju pihta.
Heas hoos olid Põhja-Pärnumaa jahilaskurid. Individuaalselt saavutas 44 võistleja konkurentsis esikoha Koit Kivikas
Kaisma JS 181s. Järgnesid Tarmo Nairis Are JS 173 s. ja Rando
Köster Vändra JS 173 s.
Meeskondlik võit kuulus Vändra jahilaskuritele: Toivo Teetsman, Lembit Mihkelstein ja Rando Köster kogusummas
504 s. Kahvatumad medalid vastavalt Kaisma JS 489 s. ja
Tori-Sindi JS 462 s.
Rando Köster

neid autosid lõhume, kutsume korraga rohkem.
Mäletan täpselt, et esimesel korral võistles 27
autot,“ meenutab peakorraldaja Jaan Hansen,
kelle kuraditosin aastat tagasi kodukarjamaal
prooviks korraldatud paarisaja pealtvaatajaga
romurallist on tänaseks kasvanud MTÜ Vändra
Romuring, mis suudab seletamatul kombel
kokku meelitada sadu sõitjaid ja tuhandeid
pealtvaatajaid.
Õie Kuusk

Peakorraldaja Jaan Hansen jagas koos Derek
Tedre ja Oolo Tedrega välja veel hulgaliselt
piletite vahel loositud auhindu.
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Vändra
Gümnaasium
ootab oma meeskonda
Vändra
Gümnaasiumi
matemaatikaõpetajat
lastevanemate
üldkoosolek
õppejuhti
toimub
klassiõpetajat
30.eesti
oktoobril
keele ja kirjanduse2019
õpetajat
kell 18.00
Omalt poolt pakume
Sinult ootame
gümnaasiumi
aulas.
võimalust
õpetada
loomingulisust,
ettevõtlikkust ja












toredaid noori




võimalust lüüa kaasa
kooli arendustegevuses

meeskonnatööd


enesearendamise soovi



suutlikkust märgata ja
toetada õpilast

täistööajaga ametikohta

Muru niitmine ja
trimmerdamine,
asumise aeg: august
hekkide,Tööle
puude
ja põõsaste
Küsimuste korral helista 44 47 731 või 53 305 688
hoolduslõikus.

Kandideerimiseks esita 15. juuniks avaldus
koos motivatsioonikirja, CV ja haridust tõendava dokumendiga Vändra
Gümnaasiumi e-posti aadressile gymn@vandra.ee

Tel 5341 3723
sulevpaap@hot.ee

Premium-7 tankla pakub tööd
KLIENDITEENINDAJATELE.
Töö vahetustega.
Saada enesetutvustus
info@premium-7.ee
Helista 5342 5572 või 5686 0475
Tööpäevadel info kohapeal

Tootsis asuv
Betamar OÜ

PAKUB TÖÖD
ÕMBLEJATELE.
Kasuks tuleb varasem
töökogemus õmblejana,
erandkorras kohapealne väljaõpe.

Eritellimusel köögimööbli,
garderoobide ja muu sisustuse
kujundus, tootmine ja paigaldus.
Võta meiega ühendust tel 5681 2820
Facebook/Mööbli Koda OÜ
Vändra Uus tn 1b.
vandramooblikoda@gmail.com

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

Viinakuul Kurgjal
1.213. oktoobrini toimub C. R. Jakobsoni Talumuuseumis haridusprogramm „Sügis talus“. Programmi käigus
tutvustame teravilju, nende ajalugu, töötlemist ja kasutamist. Vaatame üle taluloomad, saab käsikivil jahu jahvatada
ja käsimasinaga koorevõid teha. Küpsetame-maitseme vaar
emadeaegset rukkileiba, karaskit ja maapiima. Programm
sobib nii lasteaialaste kui ka põhikooli õpilaste gruppidele.
Programmi maksumus 5.00 € ja vajalik on eelregistreerimine.
Talukultuurikoolis toimub 13. ja 20. oktoobril algusega
kell 11.00 muuseumi käsitöömajas koolitus „Kirivöö
rakendamine ja kudumine“. Kirivöö kudumine on meie
rahva üks pärandoskusi – see on väärt säilitamist ja edasikandmist. Oma tarkust tuleb meile jagama Olustvere Maamajanduskooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Inna
Raud. Koolituse sisuks on kirivöö mustri lugemine ja mustri
järgi vöö üles rakendamine ning kudumine. Koolituse maksumus koos materjalide ja toitlustamisega on osalejale 15.00
€ üks päev. Koolitusel osalemiseks palun registreerida kuni
8. oktoobrini telefonidel 4458171 ja 58600025 ning e-posti
aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee
peaspetsialist Kersti Tammiksaar

Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga massaaž
Vändras
Tel 5565 0346

Tarmo Metsar on massaažiga päästnud
inimesi ka ajuoperatsioonilt, koomast,
epilepsiast ja halvatusest.
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Jaani Trahter Vändras rendib ruume
sünnipäevade, pulmade ja muude
tähtpäevade korraldamiseks. Võimalus
kasutada kööki koos köögitehnikaga,
lauanõud 120 inimesele. Tel 5868 2171

Vändra jõusaal
Vändra jõusaal avatud esmaspäevast
pühapäevani 06.00–22.00.
Kuupilet: täiskasvanu 15 €, õpilane 10 €
Kuupileti ostmiseks tuleb soetada uksekaart maksumusega 5 €
Pileteid saab osta Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuse kassast.
Lisainformatsioon:
www.pparnumaa.ee/jousaal

Küttemüük Vändras. Müüa turba- ja puidubriketti, kaminapuid võrkkotis, kütte
klotse. Vändra, Turu 6e. (Turuplats)
Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel 5851 7174
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee
Võtan müüki kinnisvara Põhja-Pärnumaa
vallas. Sander Sõmer tel 5811 7699
sander.somer@uusmaa.ee
Teostame vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga,
teostame ka vajalikke eeltöid.
Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 501 6689,
ken@puistemees.ee
Teostame ehitus-, viimistlus-, remondi- ja
torutöid (nt vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine jne).
Tel +372 5621 6394; +372 5617 4500
Urmas

Taas alustab Kadjastes Jututuba, mis
toimub 17. oktoobril kell 13.00. Vaatame pilte ja kuulame reisimuljeid
Gruusiast. Info tel 51 468 39.

KINNISVARA
Müüme Tootsis tootmishoonete
maa 10 053 m2, katastritunnusega:
80501:001:0044 hinnaga 1,00 euro/m2.
Asjahuvilistel helistada tel 5013985
Müüa maja Vändras 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

EELK Vändra Martini Kirikus

EELK Pärnu-Jakobi kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11

• 06.10 kell 14
Jumalateenistus armulauaga
• 13.10 kell 14
Lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga
• 20.10 kell 14
Jumalateenistus armulauaga
• 27.10 kell 14
Usupuhastuspüha jumalateenistus
armulauaga

13. OKTOOBRIL LÕIKUSTÄNUPÜHA
JUMALATEENISTUS, kaasa teenib
koguduse naiskoor.
NAISKOOR OOTAB UUSI LAULJAID!
Proovid kolmapäeviti kell 18.15 muusikakoolis. Info dirigent Iren Värva tel
5383 2909
Õpetaja Ants Kivilo tel 539 60574

Vändra Õigeusu kirikus
20. OKTOOBRIL KELL 11.00
LÕIKUSTÄNUPÜHA
Võetakse vastu liikmemaksu annetusi

EAÕK Kergu kirikus
13. oktoobril algusega kell 11.00
KIRIKU NIMEPÄEVA TEENISTUS
Kõik on oodatud.
Koguduse juhatus

Mälestame head
ja sõbralikku juhti

VILLU KALJUMÄED
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

08.10 11.00 alustab hooaega
koguduse käsitööring. Kõik käsitöö
huvilised on oodatud.
Koguduse kantselei avatud
T, K 10.00–14.00
Kantselei telefon 44 64 650
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov
+372 53964729
Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
+372 5300 7075
Diakon Jane Vain +372 5451 6999

ANATOLI IVANOV

01.01.1945 – 1.09.2019

ERICH REINSON

14.04.1933 – 02.09.2019

VILMA AVARMAA

Endised töökaaslased
SEB Vändra Kontorist

25.12.1928 – 09.09.2019

VEEVI TETSMANN

05.08.1946 – 9.09.2019

RUDOLF VALGI

27.04.1960 – 21.09.2019

18. novemberil alates kell 10

PÄRNU-JAAGUPI
RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

Mälestame

LYDIA LUBERGI
ja avaldame kaastunnet
Jaanile ja Laurile

MARTA SALUSTE

05.03.1930 – 21.09.2019

LYDIA LUBERG

04.03.1955 – 9.09.2019

VILLU KALJUMÄE

11.09.1940-22.09.2019
Endised töökaaslased
Vändra Lasteaiast.

ALLAN ALLIKAS

11.11.1936 – 19.09.2019

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Vändra kultuurimajas

Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Linda Pikk
Helmi Pihl
Ellen Kold
Meinhard Rink
Edgar Lind
Kalju Tombak
Salme Kingisepp
Vaike Reinma
Virve Põldsaar
Rudolf Aas
Ilmar Moose
Eino Puronen
Asta Tuurma
Ants Koodi
Georg Timberg
Linda Laast
Valve Nõmm
Ilme Suviste
Ilme Kidra
Mart Juhani
Leida Jeeser
Tõnis Raidma
Malle Vanatoa
Anne Jeger
Ljubov Annusver
Jaak Uffert
Mare Kaljulaid
Maie Kotkas
Tiit Reier
Toivo Lensment
Krista Assi
Voldemar Rebane
Helle Vaarmann
Urmas Toom
Ellen Kold

02.10
30.10
06.10
07.10
26.10
09.10
19.10
06.10
29.10
17.10
21.10
27.10
03.10
18.10
21.10
21.10
21.10
22.10
22.10
29.10
31.10
07.10
27.10
29.10
01.10
03.10
05.10
9.10
10.10
13.10
14.10
18.10
21.10
26.10
29.10

95
95
93
93
92
91
91
90
90
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

• 10. oktoobril kell 18.00
Naiskodukaitse Vändra jaoskonna asutamiskoosolek. Olete oodatud!
• 16. oktoobril kell 12.00
VAT Teatri etendus „Pal-tänava poisid“.
Piletid müügil Vändra Kultuurimajas.
Pilet 14 €, sooduspilet 12 €.
• 18. oktoobril kell 19.00
Põhja-Pärnumaa valla sünnipäeva
kontsert-aktus.
• 23. oktoobril kell 19.00
Vestlusõhtu Jesper Parvega. Sissepääs
on annetuslik, mis läheb Vändra laste
hüvanguks! Jesper võtab kaasa oma
raamatud, mida on võimalik osta.
Korraldab Beebierror.
• 29. oktoobril kell 19.00
Vana Baskini teatri etendus „Garaaž“.
Osades Andrus Eelmäe ja Tõnu Oja.
Pilet 17 €, sooduspilet 15 €.
Avatud baar.
• 31. oktoobril kell 18.00
Seltskonnaklubi Elurõõm peoõhtu.
Tantsuks mängib Joe Lumi. Osalustasu 3 €.
• Oktoobri lõpuni
avatud Pärnu Fotoklubi ülevaatenäitus
2018.

Kino

KUULUTAB:
LAUPÄEVAL 12. OKTOOBRIL
SAAB TELLIDA KOOS NÄGEMISE KONTROLLIGA

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

PRILLIRAAMID -30% VÕI PRILLIKLAASID -30%
VÄNDRA TERVISHOIUKESKUSES VIHTRA TEE 4,
Registreerida tel 64 40 590
• prillitellijale nägemise kontroll TASUTA
• prillid saadame postiga koju TASUTA

Kajari Käeseli ja Avo Tolsa perre sündis
17. augustil poeg Leo.
Mari-Liis Viirmaa ja Tauno Põlluääre perre
sündis 21. augustil tütar Kelly.
Laura Kangru perre sündis
21. augustil poeg Hugo Mattias.

Võtan vastu tellimusi
toidukartulitele.

Sirli Raudsepa ja Kaimar Kivimägi perre
sündis 2. septembril poeg Kaido-Romet.
Maigrit Tederi ja Rain Ervini perre sündis
10. septembril tütar Minna.

Kojuvedu.

Jaanika ja Madis Viirmaa perre sündis
16. septembril poeg Hugo-Eirik.

Tel 52 05 578 Silver

• 29. septembril
kell 14.00 Vändra kultuurimaja kino
avamine filmiga „Ükssarvik“
kell 17.00 film „Kohtunik“
kell 19.00 film „Vanamehe film“
• 6. oktoobril
Kell 14.00 film „Vanamehe film“
Kell 19.00 film „Downton Abbey“
• 9. oktoobril
Kell 09.30 film „Lumepoiss Everest“
Kell 19.00 film „Tõnis Mägi. Vaikus
valguses“
• 13. oktoobril
Kell 14.00 Film „Ükssarvik“
Kell 19.00 film „Kiired ja vihased:
Hobbs ja Shaw“
• 20. oktoobril
Kell 14.00 film film „Downton Abbey“
Kell 19.00 film „Kiirtee põrgusse“
• 27. oktoobril
Kell 14.00 film „Tõnis Mägi. Vaikus
valguses“
Kell 19.00 film „Kohtunik“
Kino piletihind:
täiskasvanu 5 €; õpilane, pensionär 4 €

Vihtra Külakeskuses
• 18. oktoobril
Põhja- Pärnumaa valla aastapäevale
pühendatud PEOÕHTU
Tantsuks mängib ansambel "Elumees"
Uksed on avatud kell 20.00, ansambel
alustab kell 21.15. Pilet 5 eurot
Meelepärane söök- jook võta ise kaasa,
kohv maja poolt.
Palume eelnevalt kohad broneerida.
Info telefonil 5221329 Reelika
Olete lahkesti peole palutud!

Juurtega Jaagupist

Vestlusõhtu Pärnu-Jaagupi koolis
õppinutega, kes on edukalt
lennutanud end laia maailma. Kuidas
lend on kulgenud, sellest räägimegi.
Iga kuu kolmandal kolmapäeval
kell 19.00-21.00
Pärnu-Jaagupi Rahvamajas
alates oktoobrist.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

