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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Head Häädemeeste
valla elanikud!
Lõppev aasta on olnud mitmetahuline ja muuhulgas ilmestavad seda aastat kohalike omavalitsuste valimised. Valimised
toovad alati kaasa ka muutusi. Hea meel on tõdeda, et volikogu uut koosseisu väärindab viis uut liiget.
Hea vallarahvas, me jätkame ühiselt Häädemeeste valla
ajaloo kirjutamisega. Aeg ei jää seisma ja arengutega minnakse
kindlasti edasi. Iga muudatus võib esialgu tunduda ebamugav
ning võõras, aga üheskoos suudame harjuda kõige uuega.
Andmata võimalust muutustele, ei ole võimalik midagi uut
ka kogeda.
Häädemeeste vald saab kindlasti juurde juriidilist kompentensi, sest vallavanemaks valiti pika omavalitsuse töökogemuse
ja juriidilise haridusega Külliki Kiiver. Muutustena võib esile
tõsta ka poliitilise abivallavanema ametikoha vallavalitsuse
struktuuris. Sellega seoses peaks muutuma paremaks suhtlemine volikogu, vallavalitsuse ja vallaelanike vahel. Tõhusam
juriidiline tugi ja informatsiooni parem liikumine aitavad
kindlasti kaasa valla arengule.
Uuel perioodil suureneb volikogu esimehe ja aseesimehe
töökoormus, et olla vallaelanikele kättesaadavam ning ka
informeeritum ametnike ning vallavalitsuse tööprotsessist.
Ainult nii saab panustada valla arengusse ja elanike heaolusse
veelgi rohkem. Hakkan uuest aastast neljapäeviti töötama
13.00-16.00 vallamajas ning aeg-ajalt ka Häädemeestel
teenuskeskuses. Loomulikult palun eelnevalt sekretäride juures kohtumisteks aeg kokku leppida. Tulenevalt
töökoormuse suurenemisest muutusid ka volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ning liikmetele
makstavad kompensatsioonid.
Volikogu teeb kõik endast oleneva, kasutades loodud ja
olemasolevaid ressursse, et kogu valla areng ja elanike elukeskkond paraneks veelgi. Loodan väga, et volikogu töökeskkond
püsib mõistlik, arukas ja konstruktiivne. Me ei vaja viha ega
kiuslikke väljaütlemisi, vaid valla arengut tagavaid otsuseid.
Veel sellel aastal kinnitatavate volikogu komisjonidele soovin
kaalukate ning valla elu muutvate otsuste aruteludesse selget
meelt ja kogu valla elanike soovidega arvestamist.
Tulevikku vaadates peame nägema oma võimalusi, mitte
takistusi. Märksõnadeks on kindlasti ühine panustamine ja
suhtlus. Suur õnn on teha koostööd inimestega, kelle oskustes
ja kohusetundes ei pea kahtlema. Olgu nendeks volikogu
liikmed, vallavalitsus, allasutuste töötajad, külade esindajad,
ettevõtjad või ettevõtlikud inimesed.
Iga omavalitsuse suurim varandus on elanikud, kes siin
õpivad, töötavad või oma vanaduspõlve veedavad. Eesmärk
on meil ju üks: Häädemeeste vald peab olema hea paik elamiseks. Ainult koos suudame antud lubadused ja eesmärgid
realiseerida. Piiriäärse vallana oleme vastutavad ka selle eest,
et Eestit külastavad turistid tahaksid siin kauem viibida ning
sooviksid ikka ja jälle tagasi tulla. Meie kohus on väärtustada
esivanemate poolt hoitud ja arendatud looduskeskkonda ja
muid eluliselt vajalikke väärtusi. Peame seisma elutähtsate
teenuste säilimise, kaasajastamise ja võimalusel ka tagasitoomise eest. Soovin uuele vallavalitsusele jõudu ja meelekindlust
valla elu arendamiseks.
Soovin sel kaunil jõulukuul, kus meil on saabunud ehe
talv, kõikide heade ja õilsate salasoovide täitumist. Jõuluaeg
on ikka alati midagi enamat kui rõõm ja küünlavalgus. See
on läheduse ja sõpruse tunne, mis muudab kogu aasta helgemaks. See on usk, et kõik hea saab otsast alata. See on rahu,
mõistmise ja andestamise aeg. See on lootus, et meil kõigil
läheb ikka paremini!
Hea Häädemeeste valla rahvas, soovin teile tugevat tervist,
oskust näha päikest pilvede tagant ning aega märgata oma
lähedasi ja abivajajaid!
Lõpetan seekord Eleanor Roosevelt sõnadega:
Tehke seda, mida te oma südames õigeks peate – sest arvustatakse teid nagunii. Teid kirutakse selle eest, mida teete ja selle
eest, et te seda ei tee.
Kaunist jõuluaega ja piiranguteta uut aastat!
Andrus Soopalu
vallavolikogu esimees
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Väikelaste vastuvõtt
Uue Häädemeeste valla seitsmes
väikelaste sündide tähistamine
toimus 18. novembril külakeskuses Tahku Tare. See oli esimene kord, kus sündmust oli
lubatud korraldada, kuid samas
olid sündmuse korraldamisele
seatud nii ranged reeglid, mis
mõjutasid väga palju osalemist.
Vallavanem Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus Soopalu
olid kutsunud kohale 28 kõige
värskemat ja pisemat vallakodanikku koos vanematega.
Kohale sai tulla 10 pisipõnni –
viis poissi ja viis tüdrukut.
Kohal viibinud rõõmurullidest jäid koos pereliikmetega juuresolevale ühispildile
(tähestiku järjekorras): Amanda
Vahenõmm, Ethel Meribel
Jets, Helrin Jensen, Karl Raavel, Kriseth Kiviselg, Oskar
Arumäe, Rannet Hindreus,
Rasmus Kuldkepp ja Roven
Urbel.
Pisikesi tervitasid Häädemeeste Muusikakooli õpilased
Kerlin Rätsep 4. klass – Lea
Gabral “Prelüüd” ja Gert Gabriel Piirsalu 2. klass – Martti
Rautio “Kääbuste tants”, klaverieriala õpilasi juhendas Vaike
Väljamäe.
Tahkuranna kooli õpilased Rosanna Jaaniste ja Sergo

Fotod: Sigrid Absalon

Mengel esitasid Läti rahvalaulu
“Karupoja hällilaul” ja kohaliku pärimusliku laulu “Randlased”. Noori juhendas muusikaõpetaja Ulrika Perelman.
Vallavanem ja volikogu esimees andsid peredele nii väikelastele valmistatud valla meened (Ahti Tedremäe sepistatud
lusika, mis asetses puualusel,
millele oli vapimärgi graveerinud Aune Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin Miti poolt valmistatud väikelaste kaisuteki,
millele oli tikitud vapimärk ja
lapse eesnimi) kui ka Kultuuriministeeriumi poolt väikelastele
saadetud raamatu “Pisike puu”

Keili Marie Karu koos vanaema
Linda Oksaga

(mille organiseeris pisikestele
Võiste Raamatukogu juhataja
Ülle Toomla). Tahku Tare
perenaine Anne Kalda koos
usinate abilistega olid valmistanud maitsva tordi. Meeleolu-

kat päeva jäädvustas fotograaf
Sirgid Absalon.
Suured tänud peredele
sooja ja südamliku tagasiside
eest ja põnevat maailma avastamist Teile!
Aire Kallas-Maddison
Kultuurinõunik

Häädemeeste vallavolikogu
Teine volikogu istung toimus 23. novembril,
kus valiti Häädemeeste vallavanem, kelleks sai
Külliki Kiiver.
Kinnitati ka uus vallavalitsuse koosseis. Lisaks
vallavanemale kuuluvad vallavalitsusse abivallavanemad Helve Reisenbuk, Siim Suursild ja
Ants Järv.

Foto: Ants Järv

Volikogu liimed. I rida vasakult Reiko Tamm, Ago Pajuväli, Egle Rumberg, Merike Saks,
Egle Vutt, Aule Kink, Tanel Hanson, Marek Sein, Lembit Künnapas, Jaanus Jõesalu.
II rida vasakult Kalmer Metsaoru, Viljar Metsaoru, Karel Tölp, Madis Mätas, Margus
Must, Ants Järv, Alo Sinimäe, Andrus Soopalu, Urmas Aava. Foto: Margus Must

17. novembri kogunes valitud Häädemeeste Vallavolikogu oma esimesele
istungile, kus valiti vallavolikogu esimees, kelleks osutus Andrus Soopalu ja

vallavolikogu aseesimees, kelleks osutusLembit Künnapas. Kuna Ants Järv asub
abivallavanema kohale, siis tema asemele
volikogu liikmeks saab Uno Lehtla.

Küünlasära tubadesse,
jõulurõõmu südamesse.
Aasta lõpp see kaunis olgu,
aasta uus veel parem tulgu.
Häädemeeste Vallavolikogu
Häädemeeste Vallavalitsus
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
17. novembril 2021
Võeti vastu järgmised otsused:
• Häädemeeste Vallavolikogu esimehe valimine.
• Häädemeeste Vallavolikogu aseesimehe valimine.
• Kuulati ära Häädemeeste vallavalitsuse lahkumispalve vallavolikogule.
23. novembril 2021
Võeti vastu järgmised otsused:
• Häädemeeste valla vallavanema

valimine.
• Alaliste komisjonide moodustamine.
• Alaliste komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimine.
• Häädemeeste vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri
kinnitamine.
• Vallavanemale töötasu määramine.
• Häädemeeste valla esindaja ja tema
asendaja nimetamine Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule.

• Häädemeeste valla esindaja ja tema
asendaja nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku.
• Häädemeeste vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
• Võeti vastu järgmine määrus:
• Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja
alatiste komisjonide esimeestele
tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord.

Vallavalitsuses otsustati:
2. novembril 2021
• Hajaasustuse programmi projekti
„Treimani Hundi veevarustussüsteem” aruande kinnitamine
• Projekteerimistingimuste väljastamine Uulu külas Paradiisi tee 5
kinnistule.
• Ehitusloa väljastamine Reiu külas
Viira tee 81 kinnistule ühe kinnise
maasoojussüsteemi puuraugu rajamiseks.
• Sundvalduse seadmine Majaka
külas 2130047 Laigeste tee kinnistule.
• Merekülas Killi tee 17 ja Killi tee 19
katastriüksuste piiride muutmine,
sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Reservfondist raha eraldamine.
• Street Workout treeningvahendi
tellimine Uulu Kultuuri ja Spordikompleksile.
12. novembril 2021
• Vaideotsus Marina Minerals OÜ
vaides Häädemeeste Vallavalitsuse 21.09.2021 korralduse nr 518
kohta taotletava Nepste VII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa
väljastamise osas.
• Arvamuse andmine Nepste V liivakarjääri keskkonnaloa taotluse
kohta.
• Arvamuse andmine Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse
kohta.
• Puude raie tiheasustusalal.
• Puu raie tiheasustusalal.
• Hanke “Lumetõrje Häädemeeste
valla teedel 2021-2025(2)” tulemuste kinnitamine.
• Ehitusloa väljastamine Laadi külas
Männiku põik 1 kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Urissaare
külas Kuuselohu kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Treimani
külas Suunamäe kinnistule elamu
püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Metsapoole
külas Lohusaare kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Kasutusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 32
ümberehitatud muusikakoolile.
• Häädemeeste alevikus Suurküla
tn 21//Kollamaa ja Side tn 14//
Bernsteini katastriüksuste piiride
muutmine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Tunnustuse ning tänukirjade saajate
kinnitamine.
• Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine
eelarvesse.
• Reservfondist raha eraldamine.
• Tänukirja andmine.

16. novembril 2021
• Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
• Arvamuse andmine Urissaare IV
uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele.
• Arvamuse andmine Massiaru II
liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta.
• Hajaasustuse programmi projekti
„Kabli, Paasi kanalisatsioonisüsteem ” aruande kinnitamine.
• Hajaasustuse programmi projekti
„Urissaare, Metsatuka kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine.
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Ivani maaüksusel Laadi külas.
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Jõulumäe tervisekeskuse
maaüksusel Leina külas.
• Ehitusloa väljastamine Uulu külas
Kirsisalu tee 7 kinnistule abihoone
püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Reiu külas
Aasa maaüksusele tiigi rajamiseks.
• Haldusakti muutmine.
• Laadi külas Saadu ja Teeääre
katastriüksuste piiride muutmine,
sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Uulu külas Soometsa tee 26 katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine.
• Alaeelarvete muutmine.
• Pereabikomisjoni koosseisu muutmine.
• Ametiautode ja isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kord.
• Häädemeeste valla haridusasutustest väljastatava valmistoidu maksumuse kehtestamine.
• Täiendava tähtaja andmine Häädemeeste Muusikakooli sisustuse
hankelepingu täitmiseks.
• Täiendava tähtaja andmine Uulu
Põhikooli ja Häädemeeste Eakate
Kodu köögisisustuse hankelepingu
täitmiseks.
• Täiendava tähtaja andmine Lasteaia
5 mänguväljaku rajamise hankelepingule.
23. novembril 2021
• Kommide tellimine Orkla Eesti
AS-ist.
• Hanke “Häädemeeste vallamaja
ja KSK hoone Pargi tee 1 ja Uulu
lasteaia hoone Pargi tee 3 rekonstrueerimise I etapp” lisatööde mahu
kinnitamine.
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Puhvi maaüksusel Penu külas.
• Ehitusloa väljastamine Tahkuranna
külas Luige kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Uulu külas
Paradiisi tee 5 kinnistule suvila

püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Merekülas
Killi tee 21 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Sundvalduse seadmine Võiste alevikus Aiandi tn 5, Allika tn 3, Hollandi alajaam, Käärdi tn 3a, Pikk tn
1a, Pikk tn 1b, Pikk tn 1c ja Sadama
tn 11 kinnistutele.
• Sundvalduse seadmine Merekülas
Jalgtee, Kergtee ja Killi tee kinnistutele.
• Sundvalduse seadmine Uulu külas
Soometsa tee 9 kinnistule.
• Kabli külas Salu, Sõeru-Lepa ja
Sõeru-Männi katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine.
• Uuemaa külas Vahtra katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine.
• Massiaru kulas Olevi katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Uuemaa külas Mäemurru katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine.
• Uuemaa külas Laadi katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Hanke “Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine”
tulemuste kinnitamine.
• Raha eraldamine, OÜ Vesoka.
• Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
• Otsustati edastada vallavolikogule
Häädemeeste valla 2022 eelarve
projekt.
30. novembril 2021 alustas tööd uues
koosseisus Häädemeeste Vallavalitsus
ning võeti vastu järgmised korraldused:
• Sookülas Rätsepa katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Võidu külas Kuivati katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Projekteerimistingimuste väljastamine Lindgumi maaüksusele
Metsapoole külas elamu püstitamise
projekti koostamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Võiste alevikus Jaagu tn 5a maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Laadi külas
Männiku põik 4 kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Ikla külas
Uue-Jaani kinnistul elamu lammutamiseks.
• Pärandvara inventuuri akti eest
tasumine.
• Häädemeeste valla kriisikomisjoni
koosseisu kinnitamine.
• Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
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Riigivara võõrandamine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 11.01.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga https://maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil https://riigimaaoksjon.ee.

Täiendava maamaksuvabastuse
taotlemine
Maamaksu arvestatakse igal aastal 1.
jaanuari seisuga kinnistusraamatusse
kantud andmete alusel. Maamaksuseaduse kohaselt saavad kinnistuomanikud teatud määral maamaksu
tasumisest vabastuse juhul, kui elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul asuvas hoones on
kinnistuomaniku elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele.
Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas 25. oktoobril 2018. a määruse
“Maamaksumäära kehtestamine
ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine”.
Nimetatud määruse kohaselt saab
kuni 0,15 ha ulatuses täiendavat
maamaksuvabastust taotleda alevikus ning üldplaneeringus määratud
tiheasustusalal elav kinnistuomanik,
kes on riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saaja või isik,
kellel on töövõimetoetuse seaduse
alusel tuvastatud osaline või puuduv
töövõime. Samuti on õigus taotleda
täiendavat maamaksust vabastamist
represseeritu ja represseerituga võrd-

sustatud isik okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku seaduse
mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas.
Isikud, kes on varasematel aastatel
täiendava maamaksuvabastuse taotluse esitanud ja täiendava maamaksuvabastuse saanud, ei pea uuesti avaldust esitama. Kui kinnistuomanik ja
tema elukoht ei ole muutunud, siis
kehtivad varasematel aastatel antud
täiendavad maamaksuvabastused ka
järgnevatel aastatel.
Kirjalik avaldus täiendava maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada
vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
Avalduse blankett on kättesaadav Häädemeeste valla koduleheküljel, Häädemeeste vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla)
ja Häädemeeste teenuskeskusest
(Pärnu mnt 13, Häädemeeste
alevik). Avaldusele tuleb lisada
maksuvabastuse aluseks oleva
dokumendi koopia.

Hajaasustuse programmist
2022. aastal
Riik koostöös kohalike omavalitsustega toetab juba pikemat aega maaperede elutingimuste parandamist läbi
hajaasustuse programmi. Toetatavad
tegevused on:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
2021. aastal toetas riik Häädemeeste valla hajaasustuse programmi
74 373 euro suuruses summas, valla
omapanus oli 75 000 eurot, mis võimaldas toetada rekordiliselt 45 hajaasustuse projekti kogumaksumusega
148727,83 eurot
2022. aastaks on riik meile teatanud Pärnu maakonna hajaasustuse
programmi eelarve, mis on 398 436
eurot. Vald oma eelarves on hajaasustuse toetusele planeerinud 50 000
eurot, mis tähendab, et praeguse seisuga on järgmise aasta toetuse maht
ca 100 000 eurot.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on hetkel planeeritud
ajavahemikku 1. veebruar kuni
1. aprill 2022.
Täpsed kuupäevad hüüame välja
järgmise aasta alguses valla kodulehel
ja ajalehes peale seda kui valdkonna
eest vastutav minister kinnitab taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva käskkirjaga ning teavitab sellest RTKd ja kõiki kohalikke
omavalitsusi kirjalikult.
Kõik need majapidamised, kes
soovivad järgmisel aastal programmist toetust taotleda, peaksid

juba selle aasta sees kontrollima
üle järgmised punktid:
• Perekonnaliikmete elukohtade
registreeringud rahvastikuregistris
* Taotleja alaline elukoht peab
olema 01.01.2022 seisuga hajaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine ja taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult
alates 01.01.2022 a majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse. Ehk siis lisaks sellele, et taotleja reaalselt majapidamises elab, peab tema
elukoht ka rahvastikuregistris
olema samal aadressil.
* Taotleja elukohale lisaks on
oluline, et ka kõik, kes majapidamises hajaasustuse programmist kasu saavad, omaksid
elukoha registreeringut selles
majapidamises. Toetuste hindamisel võetakse arvesse projektist kasusaavate inimeste arv
ja seda vaadatakse just elukoha
registreeringu järgi jällegi
01.01.2022 seisuga. Erandiks
on peale 01.01.2022 sündinud
lapsed, kes taotluse esitamise
hetkel omavad elukoha registreeringut.
• Majapidamine, millele toetust
taotletakse, peab olema registreeritud ehitisregistris elamuna. Seda
saab lihtsalt kontrollida ehitisregistri veebiportaalis www.ehr.ee
aadressi põhiselt.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Sirli Pedassaar-Annast
keskkonnanõunik,
Häädemeeste vald
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Uued töötajad meie vallas
Vallavanem Külliki Kiiver
Olen sündinud ja kasvanud Häädemeestel ja
koolis käinud siinsamas
kodulähedases Häädemeeste Keskkoolis.
Pärast keskkooli lõpetamist õppisin Tallinna
Sidekoolis sekretär-masinakirjutajaks. Kõrghariduse (baccalaureus
artium) omandasin tollases Õigusinstituudis
(hilisem Tartu Ülikooli
osakond), magistrikraadi
aga Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, ks mulle
omistati 2010. a magister Foto: KeiriKallasPhotography
iuris teaduskraad. Aastatel 1998–2017 töötasin Häädemeeste Vallavalitsuses vallasekretärina ja alates 2018. a jaanuarist kuni 2021. a juunini
Saarde Vallavalitsuses samal ametikohal.
Hea Häädemeeste valla rahvas! Mõistan vastutust, mille
võtsin vallavanema ametisse kandideerides ja nüüd sellel
ametikohal tööle asudes. Usun, et minu eelnev töökogemus
toetab igati mulle usaldatud uut ametit. Soovin juhtida
valda oma parimate teadmistega ja veendumustega. Teen
kõik endast oleneva, et asjad saaksid korrektselt aetud, et
vald toimiks loomupäraselt ning vallarahvas oleks valitud
võimuga rahul. Mul on sügav veendumus, et kõiki asju saab
ajada targalt, ausalt ja läbipaistvalt.
Pärast valimisi sõlmitud ühises koalitsioonilepingus
sõnastatud eesmärkide saavutamiseks on vaja arukaid ja
läbimõeldud otsuseid, siirast soovi ja ühist tahet nendeni
jõuda – seega väärikat koostööd.
Soovin, et Häädemeeste vallas elu edeneks ja vallaelanike
arv kasvaks. Iga kohalik inimene tahab ju parimaid võimalusi elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, ettevõtluseks ning
puhkamiseks. Erinevad arendustegevused aitavad tagada, et
ei meie koduvald ega ükski siinne küla ei muutuks tulevikus
ääremaaks. Et vald oleks ühtne kohalikku identiteeti toetav
ja kokkuhoidev paik, kus iga elanik tunneb end väärtusliku
ja kaasatuna.
Olen väga tänulik Häädemeeste Vallavolikogule mulle
antud võimaluse ja usalduse eest! Tänan ka kõiki häid inimesi, kes on mind julgustanud ning öelnud toetavaid sõnu
selle vastutusrikka ametikoha saamisel.
Südamlikku advendiaega ja meeldivat koostööd!
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem

Ants Järv
Minu nimi on Ants
Järv. Häädemeeste vald
on minu koduvald, olen
siin sündinud, kasvanud ja koolis käinud.
Metsapoole Põhikooli
lõpetamisele järgnesid
keskkooliaastad Häädemeestel ning seejärel siirdusin õppima Eesti Maaülikooli, mille lõpetasin
põllumajandusteaduse
magistrikraadiga. Elan
Treimanis vanavanemate
talus, põllumajandusega
tegelen täna vaid hobikorras. Alates 2013. aastast olen kodukoolis loodusainete
õpetaja, lisandunud on huvijuhi ja IT-tugiisiku töö. Mind
on alati huvitanud kohalik poliitika, oma valla areng ning
võimalused kaasarääkimiseks. Olen osalenud kahe eelneva
vallavolikogu koosseisu töös, olnud majanduskomisjoni
ning sotsiaal- ja hariduskomisjoni aseesimees.
Lisaks õpetamisele koolis alustan tööd vallavalitsuse
koosseisus. Minu vastutusalaks saab infoturbe ja -tehnoloogia, arendustegevuse ning kommunikatsioonialased
küsimused. Olen kindlasti meeskonnatöö tegija, pean
oluliseks omavahelist avatud suhtlemist, töid ja toimetusi
teen pühendumisega.
Lõpetuseks kasutaksin president Lennart Meri mõtet:
„Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust.“
Ilusat saabuvat jõuluaega soovides
Ants Järv
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Tagasivaade käidud teele
Öeldakse, et igaks tegevuseks
peab olema plaan – mida parem
plaan, seda parem on tulemus.
Samas öeldakse ka, et pigem
olgu halb plaan kui sihitu
tegevus. Olen oma elu elanud
ja sihte seadnud pigem plaanide
alusel. Juba lapsena oli üheks
mu unistuseks vallavanemaks
saamine, kuna meie oma naabrimees oli toona Are vallavanem
ja oma tegude ning oleku tõttu
piirkonnas väga lugupeetud
mees.
2007. aasta sügiseks olin
juba kaks aastat käinud igapäevaselt naabermaakonnas tööl,
olin tööasjus Pärnus, kui sattusime juhuslikult Info-Autos
kokku toonase Tahkuranna
vallavolikogu esimehe Kalmer
Metsaoruga. Teadsin Kalmerit
juba varasemast nii omavalitsuste teema tõttu (seniks oli
juba 8 aastat Are vallas volikogu
liikme kogemust), kui ka põllumajandusteemade tõttu. Olin
juba ajalehes näinud kuulutust,
mille kaudu Tahkuranna vald
otsis avaliku konkursi teel vallavanemat, sest varasem vallavanem Eeri Tammik oli 4-aastase
perioodi keskel otsustanud ame-

tist loobuda. Avalik konkurss
oli tollal eriti, aga praegugi
üsna haruldane komme vallavanema leidmiseks. Kuulutuse
tõttu oli mul plaanis juba varem
Kalmeriga ühendust võtta, kuid
juhuslik kohtumine andis hea
võimaluse teema arutamiseks.
Kuna ametikoht tundus olema
põnev väljakutse, otsustasin
kandideerida.
Vallavanema amet on pakkunud väga palju rõõmu, kuid on
olnud ka ebameeldivaid aegasid.
Suurimat rõõmu on pakkunud
kordaminekud, suur hulk ehitusi ja otsused või taktikalised
plaanid, millede järel on sündinud suuri asju. Olen vallas
töötades kogu aeg seadnud uusi
sihte ja täitnud tegevuste nimekirja. Kusjuures, see on olnud
tihti omajagu erinev valla arengudokumentidest, kuid nende
järjekordsetel menetlemisel olen
püüdnud ideed volikogu liikmetega kooskõlastada ja kavadesse
sisse saada.
Töös on olnud ka keerulisi
aegu. 2009. aasta valimistel
sõlmitud koalitsioon läks juba
talvel laiali. Kuna jäime sisult
terveks perioodiks vähemusva-

litsusse, siis püüti mind kahel
korral umbusaldada, kuid tänu
meie algsele koalitsioonipartnerile need siiski läbi ei läinud.
Umbusaldada püüti korra ka
Häädemeeste valla ajal, kuid
tänu koalitsiooni üksmeelele
opositsioon vahetult enne hääletuse hetke hääletusest loobus.
Ilmselt ei saagi ükski hea
asi olla nii hea, et ühtegi keerulist asja selle juures poleks ja
kui pole keerulisi olukordi või
tagasilööke, siis ei oskaks häid
asju ära tunda ega neist piisavalt
rõõmu tunda. Väga head meelt
teeb, et täna Häädemeeste vallas ringi sõites on pea iga nurga
juures ja nurga taga positiivseid
emotsioone pakkunud asju ja
tegevusi, kus olen saanud anda
omapoolse panuse.
Juhtimine on suuresti loominguline tegevus ja edukus
eeldab vabadust tegutsemises ning head emotsionaalset
seisundit. Tänan volikogude
koosseise, kes lasksid mul oma
tööd teha nii, et mul oli vabadus puhkusepäevade tegelike
kasutamisaegade üle, et ma
sain jooksvalt samal ajal kodus
ära tehtud vajalikud põllutööd

ning käia rallit sõitmas. Mõlemad eeldasid puhkusepäevade
kasutust läbi aasta juhuslikel
aegadel. Samas, kuna ma ei
tegelenud vallas ainult üldjuhtimisega, vaid ka konkreetsete
teemavaldkondadega (teed, ehitused, eelarve), siis sisuliselt polnud võimalik puhkusele minnes
tegelikkuses ära olla, pidevalt
tuli millegagi tegeleda.
Tänan kõiki volikoguliikmeid, kes on mind vallavanema
ametisse valinud ja selles töös
toetanud. Tänan käesoleva volikogu üheksat liiget, kes mind
toetasid vallavanema ametis
jätkamiseks, kuid kahjuks jäi
meil ainult 1 hääl puudu. Tänan
kõiki valla ametnikke, vallavalitsuse liikmeid, allasutusete
juhte ja koostööpartnereid läbi
selle 14 aasta, kellega on õnnestunud käia ühist teed ning arendada ja pakkuda parimaid avalikke teenuseid Tahkuranna ja
Häädemeeste valdades. Tänan
loomulikult ka kõiki vallakodanikke, toetajaid ja valijaid, kes
läbi nende aastate mind ja meie
tegevusi toetanud on. Aitäh kõigile, olid väga sisukad 14 aastat!
Karel Tölp

Energiakulude hüvitamine
Rahandusministeerium annab
teada, et energiahinna tõusu leevendmiseks on riigi poolt välja
töötatud kaks eraldi meedet:
elektri võrgutasu hüvitamine
kõigile tarbijatele ning elektri-,
gaasi- ja küttearvete osaline
tasumine vähemkindlustatud
leibkondadele.
Elektri võrgutasu
hüvitamine kõigile
Elektri võrgutasu hüvitatakse
50% ulatuses kõigile elektritarbijatele – see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse
poole väiksema maksumusena.
Täpsem info: Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium.
Elektri-, gaasi- ja
küttearvete hüvitamine
vähemkindlustatud
peredele
Suhtelises vaesuses ehk vähemkindlustatud peredele elektri-,
gaasi- ja kütte arvete osalisel
tasumisel kompenseeritakse
konkreetse energiaallika hinnatõusu osa 80% ulatuses, st
elektri, gaasi või toasooja enda
ühikupõhine hinnatõus.
Leibkond kvalifitseerub
toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse

piiri. Seda arvestatakse pere ühe
inimese kohta 673 eurot kuus,
iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on
sama summa kaaluga 0,5 ja alla
14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Suhtelise vaesuse piiri ja
energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi veebilehelt www.
rahandusministeerium.ee/
energiakulude-huvitamine
Suhtelises vaesuses peredele
hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120
€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49
€/MWh (4,9 s/kWh) ning
kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/

kWh).
Rahandusministeeriumi
kodulehel antakse samuti teada,
et hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused
on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega.
Taotlusi energiakulude
hüvitamiseks Häädemeeste
vallavalitsus praegu vastu ei
võta. Taotluste vastuvõtmise
algusest anname täiendavalt
teada Häädemeeste valla
kodulehel ja muudes avalikes
kanalites.
Häädemeeste Vallavalitsus

Tegus maapere elab Häädemeeste vallas
Pärnumaa Kodukant tunnustab
neljandat aasta tegusat maapere.
Käesoleva aasta tunnustuse saanud Tegus maapere elab Häädemeeste vallas Soometsa külas.
26. novembril üllatati perekonda Ojametsa kõnede ja
kingitustega. Nimelt valiti perekond Ojamets Pärnumaa Kodukandi tegusaks maapereks 2021.
Soometsa külaseltsi liikmed on
kirjutasid tunnustusesildises
järgnevalt: Berit, Anni, Ardo,
Brita, Birgit ja Aldo Ojamets.
Tubli ja töökas pere. Kõigis
ettevõtmistes ikka koos kogu
perega. Reisil, kodus, vabatahtlikku tööd tehes. Selle aasta
suve suurprojekt Soometsas oli
külamaja värvimine. Kord oli
ilm palav ja siis jällegi hakkas
sadama. Tekkis juba mure, et
maja jääbki värvimata. Birgit
võttis oma pere ja tegi selle töö
kahe päevaga ära! Pole ühtegi
tööd, mis sellel perel tegemata
jääks ei kodus ega külaseltsi
heaks! Mitte ainult töö ei tule
neil hästi välja, vaid ka seltsielu

ja külaelu elavdamine. Igati
tubli ja tunnustustvääriv pere.
Oleks selliseid perekondi rohkem, oleks meie maaelu kindlasti palju värvikam!
Lisaks Kodukandi ja Häädemeeste Vallavalitsuse meenetele
ja lilledele oli Soometsa külaselts
perele lasknud ka meisterdada
pilkupüüdva puidust meene
kirvega.
Pa lju õnne, perekond
Ojamets!
Aire Kallas-Maddison

Perekond Ojamets. Fotod: Aire Kallas-Maddison
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Pärnumaa tunnustab tegijaid
25. novembril toimus Lottemaal Pärnumaa Tegijad 2021
tänuüritus.
Pärnumaa tublisid tegijaid,
olgu nendeks siis võimekad
ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja erinevate konkursside
raames ka auhindadega tunnustatud. Eelmisest aastast
alates korraldame ettevõtjaid
ja kodanikuühiskonda siduvat
ühist tunnustusüritust PÄRNUMA A TEGIJAD 2021,
eesmärgiga lähendada nii
ettevõtluse kui vabaühenduste
ridades tegutsevaid ettevõtlikke
inimesi.
Konkurss Pärnumaa tegijad on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabakonnale. Konkursi
käigus selgitatakse välja enim
tähelepanu väärivad ettevõtted
Pärnumaa jaoks olulisemates
valdkondades, tublimad vabatahtlikud, tegusamad MTÜ-d
ning aasta teo tegijad.
2021. aastal jagati kiitust
ja tunnustust järgmistes kategooriates Häädemeeste valla
tublimatele.
Aasta noor ettevõtja –
Tunnustame kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) Pärnumaa
ettevõtjaid väljapaistva tegevuse
eest ettevõtluse edendamisel
maakonnas, loonud töökohti,
kaasanud investeeringuid ning
inspireerinud noori ettevõtlusega tegelema.
Nominendid: Tanel Kolla
(Jukon OÜ ja Soo Talu OÜ)
ja Kairi Tähe (Black Giraffe)
Häädemeeste vallast
Pärnumaa vabakonna
auhinnad
Pärnumaa aasta vabaühendus
– Tunnustame MTÜ, sihtasutus või seltsing, mis tegutseb
Pärnumaal ja mis on olnud
kogukonnale tugevaks toeks,
ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda
abistavaid projekte, hoolib oma
liikmetest ja kogukonnast, on
koostööaldis teiste ühenduste/
ettevõtjate/omavalitsustega,
teistele ühendustele innustajaks
ja inspiratsiooniks.
Võitja: MTÜ Kabli Festival
MTÜ Kabli Festival on
pikaajalise tegutsemise jooksul korraldanud palju erineva
sisuga kogukonda kaasavaid
üritusi. 2020. aastal loodud
Häädemeeste Hää kaubamärgi egidii all on nad osavalt
pannud omavahel koostööd
tegema kohalikud ettevõtjad,
kultuurikorraldajad ja külaseltsid ning kõik selle nimel, et oma
kodukohta laiemalt tutvustada,
turundada kultuuri- ja vabaajategevusi ning panna rohkem
rõhku asukohaturundusele.
Terve suve kestev Häädemeeste
Hää uus sündmuste sari toetab
kohalikke kultuuritraditsioone
ja ajalugu, väärtustab pärandit
ning loodusväärtusi. Häädemeeste Hää kaubamärk sai
endale ka kogukonna ühtsust

MTÜ Kabli Festival. Tunnustuse võtsid vastu Anu Ericsson
ja Marika Kose. Foto: Haide Rannakivi

Erki Noppel ja Rain Pärnala – Bravo Catering. Foto: Haide
Rannakivi

Evari Tšetšin ja Marek Sild – Umbrohupesto. Foto: Haide Rannakivi

sümboliseeriva logo, mis on nii
kohalike kui suvitajate poolt
juba praegu väga hästi vastu
võetud. Paljud väikeettevõtjad
on tänu sellele leidnud juurde
kliente ning kohalik omavalitsus tähelepanu ja tunnustust.
Pärnumaa omavalitsuste
aasta ettevõtjad
Häädemeeste vald Bravo
Catering OÜ
Aastaid Blauinvest OÜ nime
all tuntud Bravo Catering on
tegutsenud juba 16 aastat. Ta
on Pärnumaa suurim peokorralduse ettevõte, kus töötab 23
inimest ja enamus neist Häädemeeste vallast. Bravo Cateringis
töötavad Eesti Grilliliidu poolt
tunnustatud professionaalsed
grillimeistrid. Ettevõte on valmis teenindama korraga tuhat
ja rohkem peokülalist, pakkudes meeldejäävaid maitseelamusi, kiiret ja professionaalset
teenindust ning mööbli ja tar-

vikute renti.
Häädemeeste vald on kasutanud Bravo Cateringi teenust
paljudel valla üritustel. Hea
koostöö kultuuriürituste korraldamisel on ettevõtte ja valla
vahel toiminud aastaid. Nende
algatusel on juba seitse aastat
toimunud Häädemeeste valla
üks nimiüritustest – Uulu LambaVest, mis toob kokku mõõduvõtmiseks lambaliha grillijad
üle Eesti ja hulgaliselt publikut.
Ettevõte on oma õla alla pannud ka Võiste Suvefestivali ja
Sügispeo korraldamisel. Firma
juht Jelena Noppel väärtustab
häid koostöösuhteid ning on
kogukonna tegevustes alati nõu
ja jõuga kaasa löömas.
Koostööpartnerite
auhinnad
Pärnu Postimees – Aasta
toode
Au hind a nta k se vä lja
2020/2021. aastal välja töö-

tatud parima uudistoote või
-teenuse eest. Kõikide esitatud
toodete ja teenuste hulgast on
žürii valinud 10 edasipääsenut
ning nominendid ja laureaat
selgusid Pärnu Postimehe veebikeskkonnas toimuva rahvahääletuse teel.
Võitja: Kosmosepoiste umbrohupesto (Kosmosepoisid
OÜ)
Pärnumaa 2021. aasta
toode on kosmosepoiste umbrohupesto. Kosmosepoisid ehk
Evari Tšetšin ja Marek Sild tõid
umbrohupesto esimest korda
avalikkuse ette Pärnumaa maitsete aasta avaüritusel. Hiljem
serveeriti seda ka presidendi
vastuvõtul. Pestos kasutatakse
kõike kohaliku rohelist, mis
meie metsades ja põldudel saada
on, näiteks erinevad putked,
põdrakanep, petersell. Kosmosepoiste pesto on muutunud nii
populaarseks, et selle järele sõidetakse Pärnumaale ka mujalt
Eestist. Vähetähtis pole seegi, et
pesto on väga tervislik.
Pärnumaa aasta toote rahvahääletusel Pärnu Postimehe
veebis anti umbrohupestole 262
häält.
Aasta vabaühenduseks valiti
MTÜ Kabli Festival, kelle
eestvedada on Häädemeeste
Hää kaubamärk ja seoses sellega erinevad üritused.
Häädemeeste Hää koordinaatori Aigi Treumuthiga tegi
intervjuu Pärnumaa Arenduskeskuse turundusjuht Hando
Murumägi.
Teid valiti Pärnumaa aasta
vabaühenduseks. Kas selline
tunnustus tuli üllatusena?
Tõepoolest oli meie liikmete
rõõm ja tänutunne väga suur,
kui saime teada, et olime Pärnumaa 2021. aasta vabaühenduse laureaadiks. Kui saime
kutse tunnususõhtule ei julgenud me keegi loota, et auhind
just meie organisatsioonile
tuleb, sest tublisid ühendusi on
meie maakonnas ju palju teisigi,
aga sisimas siiski lootsime, et
meile pai tehakse.

Võiduvideos toodi ühe
põhjusena välja Häädemeeste
Hää kaubamärgi loomine ja
selle käivitamine. Kust tuli
selline nimi?
Häädemeeste Hää nimi
sündis 11 aastat, enne seda kui
otsustasime temast kaubamärgi
teha. Nimelt on meil koostööpartneriks MTÜ Häädemeeste
Hää kultuur, mille liikmeteks
on kohalikud noored, kes soovivad kodukoha kultuurielule
lisaväärtust pakkuda, korraldades eriilmelisi sündmusi.
Kui hakkasime kaubamärgile
nime valima, siis oli laual teisigi toredaid valikuid, kuid
peale mõningaid vaidlusi ja
arutelusid jõudsime selgusele,
et kohalikku head toodet, sündmust või paika iseloomustab
Häädemeeste Hää sõnapaar
kõige paremini. Küsisime
koostööpartneritelt luba nime
kasutamiseks ning nende jaoks
on see suur au ja rõõm, et selline äge ettevõtmine sündi ning
andsid rohelise tule. Tervitame
siin kohal Annelit ja Jüri.
Mis on seni olnud Teie
enda jaoks kõige erilisemad
üritused, mida olete korraldanud?
Kõige erilisemad sündmused on need, kus kogukond
on korraldamisse kaastatud.
Väga ägedaks traditsiooniks
on saanud Avatud Hoovide
Päeva korraldamine. Kaks esimest hoovide päeva toimusid
Häädemeeste alevikus asuvas
Suurkülas, tänavu anti teatepulk edasi Treimani külale,
kus soovitakse hoovid avada ka
tuleval suvel. Ning lisaks Treimanile saab 2022. aasta suvel
külastada ka Uulu küla hoove.
See on ideealgatajatele suur
tunnustus, kui ettevõtmisest
saavad inspiratsiooni ka teised
korraldajad.
Väga erilised on olnud ka
Niidukinod, mida oleme korraldanud kaks suve ning mida
soovime korrata kindlasti ka
tuleval suvel. Kinoõhtud oleme
korraldanud koostöös MTÜ
Elektriteatriga, kes panevad

Häädemeeste Hää meeskond. Foto: Märt Kose

oma mobiilse kino ekraani
üles keset maalilist rannaniitu. Niidukino ekraanil on
linastunud filmid Nipernaadi
ja Keskea rõõmud, mis sobisid
nendesse õhtutesse ideaalselt
ning väga tore oli tänapäevaga
paralleele tõmmata. Mõlemas
filmis mängib meie kohaliku
huviteatri lavastaja Aire Koop
ning Nipernaadi filmi tegi veel
eriliseks see, et filmi lõpustseenid Mareti juures olid filmitud
kohalikul rannaniidul. Filmivaliku oleme mõlemal aastal
teinud koos kogukonnaga.
Minu jaoks on väga eriline
nüüdseks juba kolm aastat
toimunud Maandus, millele
eelneb alati noortele suunatud
loomepäev.
Erilisi sündmusi võiks siia
muidugi loetlema jäädagi,
kuid siis saaks paber vististi
otsa. Kuid seda võime lubada,
et Häädemeeste Hää kultuurisündmuste kavast leiab igaüks
enda jaoks midagi erilist ka
tulevikus.
Mis plaanid on Häädemeeste Hääl tulevikuks?
Tulevikus soovime kindlasti
jätkata sündmuste korraldamisega ning kohalike toodete ja
teenuste esiletoomisega. Hetkel
on meil käsil Häädemeeste Hää
omanäolise kodulehe loomine,
et meil oleks parem infot ja
uudiseid levitada ning huvilistel
oleks meid lihtsam kätte saada.
Lisaks kodulehele soovime välja
anda ka imagotrükise, mis tutvustab tooteid, turismiobjekte
ja teenusepakkujaid.
Hetkel on meil käsil ka jõulueelne käsitöö müük, selleks et
jõuluvana kingikotti rändaks
ikka parim kohalik valik. Selleks avasime advendi perioodiks
väikese käsitööpoe Häädemeeste Muusikakooli hoovil.
Selle ettevõtmisega soovime ka
suvel jätkata.
Millised on järgmised
Häädemeeste Hää üritused,
kus inimesed saavad osaleda?
Detsembrikuus on meil tulemas palju jõuluteemalisi õpitu-
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Kalmistu on rahukoht
basid, kus huvilised saavad
proovida erinevaid käsitöö
tehnikaid jõulukaunistuste
meisterdamiseks ning nippe
jõuluroogade valmistamiseks. Näiteks toimub verivorsti tegemise töötuba 18.
detsembril. Samal päeval
on meil suur rõõm kutsuda
teid Metsaluige turismitalu
restorani kontsert-õhtusöögile, kus legendaarne Tõnis
Mägi toob kuulajateni oma
lummavalt kauni muusik
ning pererahvas on ette valmistanud hõrgu õhtusöögi.
Kindlasti saab miskit toimuma ka uue aasta alguses,
kuid hetkel täpseid plaane
veel paigas ei ole. Kui soovid
meie ettevõtmisega lähemalt
tutvuda ning uudistel silma
peal hoida, siis jälgi meid
Facebookis ja Instagramis.
Soovime kõigile hääd
jõuluaega!
Pesto autori Evari Tšetsiniga tegi intervjuu Pärnumaa Arenduskeskuse
t u r u ndu sju ht Ha ndo
Murumägi.
Palju õnne võidu puhul!
Kas Pärnumaa aasta toote
võit tuli Teile üllatusena?
Võit tuli suure üllatusena.
Poleks iial uskunud, et pestost nii palju räägitakse.
Kas tegite hääletamsele
ka natuke nö. kampaaniat
klientide ja sõprade seas?
Korra jagasime Facebookis, et selline võistlus toimub.
Oma sõprade seas.
Rääkige natuke lähemalt, et kust tulite ideele
selline taimede pesto
kokku segada?
Pesto idee tuli seoses Pärnumaa maitsete aasta avaüritusega, kus tuli umbrohust
midagi maitsvat valmistada.
Nii valmistasin pesto ,mida
serveerisin putkepiruka kõrvale. Käisin eelnevalt õppimas Mercedes Merimaa
juures. Suupiste sai väga
populaarseks.
Teie pestot serveeriti
ka presidendi vastuvõtul.
Kuidas see sinna jõudis ja
mis oli reaktsioon?
Mind valiti presidendi
vastuvõtule valiti suupisteid
tegema. Sinna plaanisin
valmistada kõik suupisted
kohalikust toorainest. Üks
suupiste oli valmistatud
umbrohupestoga, mis rahvale väga meeldis. Midagi
sellist polnud kunagi vastuvõtul pakutud.
Teie võiduvideos toodi
välja, et pesto järgi sõidetakse üle Eesti. Kas saate
jagada mõnda lugu, kust
inimesed on selle pesto
järgi sõitnud?
Pestot on käidud ostmas
ka Tallinnast ja Lätist ja seda
kümnete purkide kaupa.
Kuna rahvas oli söönud
kalakotlete, kuhu serveerisime kõrvale pestot. Hiljem

küsiti mis kaste seal kõrval
oli. Et kas seda pestot kaasa
osta saab ja nii ta läks.
Kui inimestel tekkis
nüüd Teie pesto vastu huvi,
siis kas seda saab ka talvisel
ajal osta ja kust?
Pestot saab ka hetkel osta.
Tuleb meile kirjutada. Pestot saab ka Kosmonautika
Puhkekeskusest. Plaanis on
mõnes poes varsti müüma
hakata. Info ja reklaam jõuab
peagi varsti inimesteni.
Ka Bravo Catring juhatuse
liikme Leena Noppeliga
tegi intervjuu Pärnumaa
Arenduskeskuse turundusjuht Hando Murumägi.
Palju õnne võidu puhul!
Kas Häädemeeste valla
aasta ettevõtteks valimine
oli Teile üllatus?
Peaks ütlema, et see tuli
väga meeldiva üllatusena.
Meie vallas on tegusaid ettevõtteid palju ning see et meid
märgati on tore. Sellise tunnustuse osaliseks saamine on
suur au. Siin tahaks tänada
kõiki meie kliente, tänu kellele oleme olemas.
Millest tuleb nimi
„Bravo“?
Bravo kaubamärgi nimel
on oma ajalugu.
Asutaja teadis – nimi
peab olema lühike, kõlav
ja särtsakas, et olla pidevalt
nähtav tugevas konkurentsis.
Nii sündis kaks nime Bravo
ja Kassa.
Teie võiduvideos toodi
välja, et olete vallale hea
koostööpartner erinevate
ürituste korraldamisel.
Mis Häädemeeste üritustel
tavapäraselt Teie toitlustust
pakutakse?
Tooks välja olulise, mida
kajastas video – LAMBAVEST. Lisaks leiab meid
sellistelt üritustelt nagu Uulu
Jaanipäeva üritused, Võiste
suvelõpu üritused, Võiste
Suvefestival. Oleme abiks
olnud Tahkuranna valla
25 aastapäeva korraldamisel ning valla aastavahetuse
tänuüritustel ja muidugi
erakliendid – sünnipäevad,
juubelid ja pulmad. Neid
oleme korraldanud koduvallas: Viisnurga puhkemajas, Nurka Talus, Lottemaal,
Kablis ning klientide koduõuel.
Sellel aastal oleme taas
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse õuealal toimuval
Talvekontserdil.
Kui lai on Teie teenuste
sortiment?
Usu n, et pä rna k ad
mäletavad ööklubi nimega
BRAVO, edasi Bravo lounge
siis avasime Bravo BURGERi seda teame jätkuvalt
SAM burgerina.
Bravo Catering sai loodud vajadusest pakkuda
oma klientidele täisteenust,
mis hõlmad head toitu, tee-

Leena Noppel

nindust ja selleks vajaliku
inventaari renti. Kui on
nõudlus siis ka pakkumine.
Eelmine aasta avasime uue
Bravo Bistroo mis asub uutes
KEKi tehnoküla ruumides ja
sellel aastal avasime Reldori
tehnoküla ruumides Reldori
Bistroo.
Lisaks Häädemeeste
vallale on Teie kliente
kindlasti ka mujal Pärnumaal, kuid kas käite üritusi
toitlustamas ka kaugemal.
Mis on kaugemad kohad,
kus olete toitlustamas käinud?
Jah, oleme oma tegutsemisega laiahaardelised.
Peame tähtsaks igat klienti
on ta Eestis või kusagil
mujal. Pakime auto ja haagise head, paremat täis ja
teele.
Vahemaa on suhteline termin. Meie grillmeistrid on
pakkunud BBQ ja grillimise
teenust üle terve Eesti Tallinnas, lõuna Eestis ja sõitnud
Soome.
Millised on suurimad
üritused, mida olete toitlustanud?
Suurüritused on alati
meeleolukad. Oleme Bravoga olnud Metallica kontserdil Tartus Raadil, Laulupeol Tallinna lauluväljakul.
Mõni aasta tagasi õnnestus
võita pakkumise Estonia
RALLY VIPide toitlustamise
5000 inimesele. See oli super
kogemus.
Kasutan võimalust, et
veel sada korda tänada kõike
oma koostööpartnereid tänu
kellele olema saanud tegutseda meie alal. Tänada oma
armsaid töökaaslasi, kes iga
päev tegutsevad selle nimel,
et kliendi laual oleksid maitsvad toidud ja suupisteid.
Tänada kõike kes on abis
kiirel suveajal kui tööd on
rohkem kui jõuab ära teha.
Tänud, tänud tänud!
Kõiki võitjaid ja võiduvideod näeb Pärnumaa tegijate kodulehel: parnumaa.
ee/tegijad
Pärnumaa
Arenduskeskus

Novembris algas hingede aeg
ja aasta kaks viimast kuud on
tihedalt seotud kalmistutel käimisega.
Selleks, et kalmistu oleks
rahukoht, tasub meelde tuletada lihtsad reeglid kalmistute
ja nende ümbruse heakorra tagamiseks.
1) Igal jäätmeliigil on kalmistul oma koht. Hauaplatsi
koristamisel tekib nii aia- kui
haljastusjäätmeid. Haljastusjäätmete ärapaneku koht on reeglina
kalmistuvahi poolt märgistatud
sildi või viidaga. Ärge palun
pange prügikastidesse haljastusjäätmeid!
2) Prügikastid on mõeldud
prügile, mis looduses ei kõdune.
Kalmistul on sellisteks asjadeks
reeglina küünlatopsid, kunstlilled, lillepotid. Lisaks tuletame
meelde, et kalmistu prügikastid
on kalmistul tekkiva prügi jaoks,
kodus tekkinud prügi tuleb
panna kodu prügikasti.
Miks tasub kalmistul tekkinud jäätmeid sorteerida? Sest et
kui kalmistul käija seda ei tee,
peab seda tegema keegi teine või
kannatab kalmistu heakord. Kalmistuid hooldavad kalmistuvahid, kes niigi koristavad kalmistu
seda osa, kus hauaplatse pole või
on maetu lähedased kadunud.
Selle tänuväärse ameti pidaja valvab selle eest, et kalmistu oleks
rahupaik ja ei ole viisakas sundida teda koristama neid kohti,
kuhu tavaoludes prügi ei satu,
olgu see siis kalmistu aiatagune
või metsaalune.

Koristamata kalmistu aga
häirib lähedaste hauaplatsidel
käijaid.

eelistada klaasist küünlaid, mis
on tunduvalt raskemad, kui
plastümbrisega küünlad. Klaasist küünlaümbriseid ei suuda
varesed laiali kanda ning isegi
kui lind sisu nokib, ei rända
küünlaümbris loodusesse. Klaasi
tasub eelistada veel teiselgi põhjusel – seda materjali on võimalik
lõputult ümber töödelda, kui viia
tühi küünlaümbris klaasikonteinerisse, saab sellest uus klaasist
toode.
Jäätmete ümbertöötlemisest veel parem variant on aga
korduvkasutamine, mis tekitab
veelgi vähem jäätmeid. Seetõttu
võiks eelistada kalmistul klaasist
või metallist laternaid, mida saab
kasutada korduvalt.“
Seda soovitust tasub jälgida
ka Häädemeeste inimestel, et
meie jalajälg jäätmetekkel oleks
ikka võimalikult väike.

Kalmistu ja küünlad
Aasta pimedaimatel kuudel süüdatakse haudadel sadu küünlaid
mälestamaks lahkunud lähedasi.
Kutsume kõiki inimesi kasutama
plastmastist kalmuküünalde
asemel klaasist küünlaid või
laternaid. Plastikust kalmuküünaldest jõuab konteinerisse
enamvähem 2/3, ülejäänud
plasttopsidest saavad hallvareste
mänguasjad.
Helen Akenpärg Keskkonnaametist on artiklis „Eelista klaasist ümbrises kalmuküünlaid“
võtnud kalmuküünalde teema
kokku alljärgnevalt:
„Ilmselt oled märganud oma
kodu ümbruses jalutades vedelevaid kalmuküünlaid. Kui
esmapilgul võib tunduda kummaline, kuidas üks küünal
kalmistult nii kaugele on
Kalmistuvahtide kontaktid:
rännanud, siis tegelikult
HÄÄDEMEESTE KALMISTUD
pole sellise prügistamise
taga keegi muu kui hallIgor Treumuth, tel. 5377 5679
vares. Lindude eesmärk on
TREIMANI KALMISTU
süüa küünlavaha, seetõttu
haaravad nad kalmistult
Ulve Arukase, tel. 5669 7772
kerge plasttopsis küünla
URISSAARE KALMISTU
kaasa. Tühjaks nokitud
plastümbrised jäävad aga
Kai Iir, tel. 5815 8140
loodusesse vedelema.
METSAKÜLA KALMISTU
Hallvarestele nende loomulikku käitumismustrit
Helju Toomla, tel. 5831 8466
pahaks panna ei saa, küll
VÕISTE KALMISTU
saame aga ise muuta enda
Ahto Hein, tel. 5665 6463
harjumusi. Kalmuküünalde ostmisel tuleks

Olen silmapaistev!
Käes on november, mil pimedat
aega on rohkem kui valget ning
ka päevad on tihti sombused
ning sajused. Sellistes oludes
sagenevad liiklusõnnetused
jalakäijate osalusel. Ometi on
igaühel võimalik olla ka pimedas silmapaistev ja särav, mis on
liiklemisel eluliselt oluline.
Helkur ja erinevad
helkivad tooted aitavad
Sul end sõidukijuhtide
jaoks nähtavaks muuta.
Pimedas helkurita liikuv jalakäija
on lähitulede valguses sõidukijuhile nähtav alles siis, kui jalakäija
satub tuledevihku ehk ligikaudu
30 m kauguselt. Sügis-talvisel
perioodil on teekate enamasti
märg ja libe ning seetõttu tuleb
kõigil liiklejatel arvestada, et
sõidukite pidurdusteekonnad
on palju pikemad kui suvistes
oludes. Korralik, sertifitseeritud
helkur annab sõidukijuhile juba

kaugelt märku, et jalakäija liigub
tee ääres või on teed ületamas.
Nii on juhil piisavalt aega kiirust vähendada ja vajadusel tee
andmiseks peatuda.
Ka pimeda ajal liiklevad jalgratturid ning kergliikurijuhid
peavad end nähtavaks tegema –
hoidma sõiduki helkurid puhtana ja lülitama sisse valge esitule
ning punase tagatule (soovitavalt
vilkuvas režiimis).
Mõistlik on kasutada mitut
helkurit – teeületusel on vaja,
et Sind märkaksid õigeaegselt
mõlemast suunast lähenevad
sõidukijuhid. Rippuv helkur
peab olema kinnitatud nii, et see
paistab üleriiete alt välja ja saab
vabalt liikuda. Rullhelkurit on
kerge panna ümber käe või jala
ning selle asukohta saab kiiresti
muuta. Tasku- või pealampi võib
kasutada helkuri asemel, kuid
veendu, et need on ka külma
ilmaga töökorras.

Helkivad tooted ei ole
helkurid, kuid mida
nähtavamaks ennast teed,
seda parem!
Aina rohkem on näha liikluses
erinevaid helkivaid tooteid –
olgu selleks siis helkivad prossid või ripatsid, helkiva ribaga
lõngast mütsid, LED-tuledega
käe- ja jalapaelad, helkivad saapapaelad või vilkuvad tossud,
helkurmaterjalist kindad-joped,
poekotid jms. Riiete pesumasinas pesemine lühendab helkiva
kanga omadusi. Seetõttu kasuta
helkivaid tooteid koos vähemalt
ühe sertifitseeritud helkuriga.
Sombusel päevasel ajal aitavad
silmapaistvaks meid teha ka erksad üleriided.
Marika Luik
Ekspert
Ennetustöö osakond
Transpordiamet
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MAAKONNA BUSSILIIN nr. 74-2
KABLI KOOL - IKLA PIIRIPUNKT SÕIDUPL A AN
Alates 11.12.2021 muudab Pärnumaa Ühistranspordikeskus
maakonnaliini 74-2 Kabli kool
– Ikla piiripunkt sõiduplaani.
Varahommikune reis Kabli – Ikla
(Kablist 5:55) ja õhtune reis Ikla
piiripunkt (20:01) – Kabli muu-

tuvad tellitavateks (muudatused
märgitud kollasega). Muudatus on
tingitud ülivähesest sõitjate arvust
nimetatud reisidel.
Keskpäevane edasi-tagasi reis
Ikla piiripunkt – Kabli kool – Ikla
piiripunkt ei muutu.

Kehtib alates 11.12.2021. a
Liiklus toimub IGA PÄEV. Liini teenindab AS MK Autobuss
E-P
5.55
5.56
5.57
6.00
6.01
6.03
6.04
6.05
6.07
6.09
6.10

km
1
2
3
6
7
9
10
11
13
15
16
18

km
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2

PEATUS
KABLI KOOL
KABLI
LEPANINA
MAJAKA TEE
LEMME
ORAJÕE
KRAPI
RANNAKÜLA
TREIMANI
METSAPOOLE
SELGEMAA
IKLA
IKLA PllRIPUNKT

km KOOLIP. E - P
18
13.39
17
13.37 20.19
16
13.36 20.18
15
13.35 20.17
12
13.32 20.14
11
13.31 20.12
9
13.29 20.10
8
13.28 20.09
7
13.27 20.08
5
13.25 20.06
3
13.23 20.04
2
13.22 20.03
13.20 20.01

MÄRKUSED:
1. IKLA PIIRIPUNKTIST kell 13.20 ja KABLI KOOLI peatusest kell 13.40 väljub buss on
käigus koolipäevadel.
2. Reisidel väljumisega KABLIST kell 5.55 ja IKLA PIIRIPUNKTIST kell 20.01 teenindatakse
sõitjaid vaid tellimisel, helistades vedajale ette tööpäeval kella 9.00-16.00 tel 554 9236,
IKLA PIIRIPUNKTIST ka sõitja olemasolul.

Häädemeeste valla
kalender 2022

Pärnumaa korteriühistuid
toetusmeetmete osas nõustab
Pärnumaa Arenduskeskuse
konsultant

„Pärnu Bay Golf” | Berit Allika

Häädemeeste vallavalitsus koostöös Uulu kultuuri- ja
Spordikeskusega korraldas fotovõistluse, et välja selgitada
Häädemeeste valla 2022. aasta kalendrit kaunistavad fotod.
Selle aasta teemana tuli märgata Häädemeeste valla ilusaid
ja võluvaid paiku ning kirjeldada selle koha olulisust.
Võistlusest said osa võtta kõik Häädemeeste valla elanikud, kel oli soovi vastavatesse kategooriatesse (kevad, suvi,
sügis ja talv) oma fotosid saata. Suur rõõm, et laekus 131
fotot, mille seast 13. liikmeline žürii sai teha oma valiku
ja anda iga kuu ja kaanefoto eest lausa 2 häält, mille tõttu
valiti kalendrisse 26 ilmekat pilti ja jutukest.
Oma kingitustele võivad järgi tulla Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskusesse: Eve Kartau, Märten Teas, Ave Pärnaste,
Evelin Tamm, Kairi Palits, Rika Eeskivi, Berit Allika, Külli
Klein, Piret Kurval, Marika Peterson, Lilian Õis, Stiina-Riin
Saar, Maris Vain-Norris, Eeva Noni, Triinu Kirschbaum,
Keit Kolga, Aire Kallas-Maddison, Gerli Aava-Teas. Samuti
tunnustame eriliselt Häädemeeste Keskkooli 6. ja 7. klassi
õpilasi, kes võtsid aktiivselt konkursist osa.
Suured tänud kõigile fotovõistluses osalenutele. Ja
kõikidele vallaelanikele soovime põnevat valla kalendri
avastamist!
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

KOOLIP.
13.40
13.42
13.43
13.44
13.47
13.48
13.50
13.51
13.52
13.54
13.56
13.58
14.00

See koht on mulle väga tuttav, tihti olen
sealt ka jalgrattaga mööda sõitnud ja
see tekitab minus alati meeldiva tunde.
Häädemeeste valla erinevad
piirkonnad on mulle väga tuttavad.
Olen Häädemeeste vallas elanud juba
üle 10 aasta ja teen koostööd Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskusega, kellele
osutan erinevaid fototeenuseid.

„Udu” | Külli Klein
Foto tehtud Tahkuranna ja Võiste
piiril asuval heinamaal. Oli imeline
kevadõhtu, kus päevasoojusest
hingavat loodust ahustab mõnus,
sume, salajane udu.
Pildistan, kuna tahan tabada ja
jäädvustada hetki ning märgata ja
seletada silmale nähtamatut.

Mai · 2022 · Lehekuu
17

18

19

E

T

K

N

R

L

P

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

tuuleristipäev

5

6

11

12
linnuristipäev

13

18

19
leheristipäev

20

9

3.21

Euroopa päev
nigulapäev

20

21

22

16

10

kuuvarjutus kl 7.11

17

23

24

30

7.14

14.30

31

4.59
21.38

„LUGEMISISU” TUBLIMATE
TUNNUSTAMINE
UULU RAAMATUKOGUS
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KODULOOLASTE KLUBIÕHTU
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kevadpüha, volbripäev
SPORTLIK PEREPÄEV KOOS
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POISSMEHED  NAISTEMEHED

8

7.8.05 EDGL KARIKASARI PRO
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PÄRNUMAA KOGU PERE
LIIKUMISPÄEV JÕULUMÄEL

29

4.20
22.18
LASTEKAITSEPÄEV
KABLI SELTSIMAJAS

5

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused
(MAK) üle Eesti korteriühistuid
tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal
ning Pärnu maakonnas on seda
võimalust viimastel kuudel kasutanud 39 ühistut.
KredEx teeb alates kevadest
koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele
parimat võimalikku kohapealset
nõustamist ning seda kohalikke
olusid hästi tundvate ekspertide
poolt
Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud
abi küsida nii erinevate teenuste

tingimuste ja sobivuse, taotluste
nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad
konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.
Konsultatsiooni kasutamiseks
tuleb korteriühistul võtta kohtumise kokkuleppimiseks ühendust
Pärnumaa Arenduskeskuse konsultandiga.
Pärnumaal nõustab KredEx
teenuste osas: Merle Einola, SA
Pärnumaa Arenduskeskus, telefon: 5566 7906, e-post: merle@
parnumaa.ee
Lähemalt leiab infot https://
parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/kredexi-teenuste-noustamine-korteriuhistutele.
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Lahke naeratus loeb Häädemeeste vallas
Rahvusvahelise Lions Klubide
Organisatsiooni Eesti piirkond
kinkis koostöös Suukool ja
Eesti Punane Rist / Estonian
Red Cross-ga igale 2021. aastal
esimesse klassi läinud lapsele,
ligi 15 000 tüdrukule ja poisile,
suu tervisele pühendatud kinkekoti. See sisaldas hambaharja
ja -pastat, Suukooli ja Lionsliikumise teabelehte, Punase
Risti plaastrit ja lõvipea kujulist
helkurit.
Haridus- ja Teadusministeerium kiitis heaks Lionsite
ettevõtmise pöörata tähelepanu
laste suuhügieenile ning tuletada meelde, et laste hambaid
ravitakse Eestis kuni 19. eluaastani tasuta.
13. novembril tähistatakse
ülemaailmset lahkuse päeva
(World Kindness Day https://
en.m.wikipedia.org/wiki/
World_Kindness_Day), mille
Eesti patrooniks on imeline,
särava naeratusega Elina Nechayeva.
Eesti Lions piirkond korraldas 8.-12. novembril lahkuse
nädala, et kingitus jõuaks kõikide esimeste klasside lasteni.
Elina salvestas oma endises
koolis lahkuse päeva tähistami-

seks lastele tervitusvideo, mis
saadeti koolidele, et I klasside
õpetajad saaksid seda koos õpilastega vaadata.
Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad
tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise. Korrapärane ning õigete võtetega
suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis
oma tervise eest hoolitsemisel.
Rõõmus ja lastepärane helkur
toetab pimedal ajal turvaliselt
ja naerulsui koju jõudmist.
Häädemeeste vallas tegutsevad Lions klubid Häädemeeste
ja Tahkuranna toimetasid kinkekotid esimese klassi õpilastele
10. novembril. Häädemeeste
valla neljas koolis toimus
kikekottide üleandmisel ka
süühügieeni koolitus, mille
käigus vaadati koos Kalmer
Lepiku Hambaravi OÜ assistentide Jana Laptevi ja Greta
Pedajaga üle, kuidas hambaid
õigesti pesta ja prooviti järgi,
kui hästi see praktikas välja
tuleb. Neidudel olid abivahendina kaasas suured hambad ja
hambahari, millega sai iga õpilane proovida, millist taktikat
peaks kasutama, et puhtaks

LC Häädemeeste president Arvi Käärid koos hambaravi
praktikantidega Uulu Põhikoolis. Foto: erakogu

saaksid kõik hambad. Laste
silmad särasid ja kõrva taha
sai pandud nii mõnigi hea
soovitus.
Lions klubi Häädemeeste
toimetas kinkekotid Uulu
Põhikooli, Tahkuranna kooli
ja Häädemeeste Keskkooli esimese klassi lastele ning klubi
Tahkuranna Metsapoole kooli
esimese klassi lastele. Lisaks oli
meil au toimetada kinkekotid
Kihnu kooli ja Pärnu Ülejõe
Põhikooli esimeste klasside
lastele.

Suured tänud projekti algatajatele ja kõigile osapooltele,
ning tänud ka koolidele lahke
vastuvõtu eest!
#lahkenaeratusloeb #dgsiiri #lahkusloeb #lahkusepäev
#headtehaonhea #lions #servicefromtheheart #elinanechayeva #prantsuselütseum
#WorldKindnessDay
LC Tahkuranna president
Aire-Kallas Maddison ja
LC Häädemeeste president
Arvi Käärid

Unistused ja igatsused
Selle aasta Põhjamaade kirjanduse nädala teema oli „Unistused ja igatsused” Põhjalas.
Praegust aega iseloomustab
suurenenud eraldatus ja suletud
piirid. Kuid kui on üks teema,
mis ühendab inimesi üle riigipiiride, siis see on unistused
ja igatsus. Kirjandus on alati
suutnud meid unistama panna.
Novembrikuu teisipäeva
hommikuhämaruses lugesid ette raamatukogus Uulu
Põhikooli huvijuht Ester ja neljanda klassi poisid Ott ja Jako
katkendeid Soome kirjaniku
Karin Erlandssoni raamatust
„Pärlipüüdja. Legend silmaterast” ja teistest Põhjamaade
autorite teostest. Kuulajateks
olid kolmanda ja neljanda
klassi õpilased.

Esinejad Ester, Ott ja Jako. Foto: Helje Pulk

Raamatus „Pärlipüüdja...”
tegutseb Miranda, kes on
parim pärlipüüdja. Ta teab, et
müütiline silmatera, pärlitest
suurim ja hinnalisim, võib olla

ühel päeval tema oma. Legendi
järgi ei pea see, kes selle pärli
leiab, enam kunagi midagi
ihkama. „Pärlipüüdja...” katkend oli nii põnev, et lapsed

Häädemeeste Eakate Kodu
24. novembril tähistasime Eakate Kodus
kadripäeva koostöös Häädemeeste muuseumiga, aitäh Kaire, et leidsid aega ja

tulid meiega laulma ja tutvustasid kadripäevakombeid ja esitlesid kaasa võetud
eksponaate.

Fotod Eakate Kodu fotokogust

ütlesid: „Palun loe veel!“. Raamatule tekkis kohe lugemise
soov.
Kolmapäeva hommikuhämaruses lugesid Ester ning
viienda klassi õpilased Madleen, Grete ja Cristelle. Kuulajateks olid teise, esimese A ja
C ning esimese B klassi lapsed.
Need olid toredad hommikud küünlavalguses.
Aitäh tublidele lugejatele ja
kuulajatele!
Kolmapäeva õhtuhämaruses unistasid koduloolased
raamatukogu kaunistamisest
jõuludeks.
Advendieelsel kolmapäeval
hakati tegutsema.
Ilusat jõuluaega kõigile!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja
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Omariikluse
põlistumise tänupäev
Tänavu 30. novembril sai Eesti
Vabariigi vabana elatud päevade arv ühe võrra suuremaks
kõigi nelja sõjalise okupatsiooni
päevade koguarvust, mis on
18 950. Meie riigis on olnud
kaks lühemat Saksa okupatsiooni ja kaks Nõukogude Vene
okupatsiooni, millest teine kestis üle nelja aastakümne.
Päeva ainulaadsus seisneb
selles: kui edaspidi ei tule uut
sõjalist okupatsiooni, siis on
30. novembri tähtpäev kordumatu. Valguse aeg saab
pikemaks pimeduse ajast! Ja
see vahe kasvab iga päevaga.
Tähtpäeva saabumisest on
ajakirjanduses juttu olnud,
aga see on jäänud argiuudiste
varju. Mõned teabekanalid
avaldavad 30. novembri kohta
üht-teist n.-ö. viimasel tunnil,
mõni päev enne.
Kuna selle päeva pühitsemisel on tegemist rahvaalgatusega, mitte riikliku tähtpäevaga, siis on igaühel voli otsida
päevale parimat nime. Kogu asi
sai alguse juba kaheksa aastat
tagasi. 27. märtsil 2013 pühitsesime mäletatavasti priiuse
põlistumise päeva. Tol päeval
sai meie praegune, teine Eesti
aeg ühe päeva võrra pikemaks
esimesest Eesti ajast. Asjakohase päevade loendamise tegid
Muinsuskaitse Seltsi Tõruklubi akadeemilise doktorikraadiga liikmed Uku Pihlak
ja Tiit Riismaa.
Kui kaheksa aastat tagasi
kanti rinnas märki, millel oli
arv 7890 (esimese Eesti aja
pikkus päevades), siis nüüdsele märgile tuleb arv – 18 950
(kõikide okupatsioonipäevade
kogupikkus). Esialgu rääkisime
lihtsalt vabaduse rekordist, ent
Toomas Kiho pakkus kevadel
2013 ilusama nime – priiuse
põlistumise päev.
Tänavuse 30. novembri
kohta on jäänud enim kõlama
nimetus – omariikluse põlistumise tänupäev. Eesti rahvas
ei pruugi sel päeval korraldada
suuri kogunemisi. Piisab, kui
keskpäeval – kirikukellade
saatel – asetavad kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad jt.Vabadussõja
ausammaste juurde lilli ja
küünlaid. Õhtul võiks kodudes katta söögilaua harilikust
veidi pidulikumalt. Nõnda
väljendaks Eesti inimene oma
vaikset tänu pikalt kestnud
vabaduse eest. Mis aga kõige
enesestmõistetavam – päikesetõusul võiks oma kodule heisata
sinimustvalge lipu!
Pärnu on Eesti riigi
sünnilinn
Pärnu linnavalitsus on suhtunud lähenevasse omariikluse põlistumise tänupäeva
väga osavõtlikult. Linnapea
Romek Kosenkranius asetab
lillekimbu nii Pätside kodumaja juurde Pärnu Raekülas
kui ka Vabadussõja ausamba
jalamile Alevi kalmistul. Pärnu
Muuseumi esisein värvub valgusvihkudest sinimustvalgeks.
Muuseum avab samal päeval
pagulaskunstnik Erich Lepsi

väljapaneku. Oli ju pagulastel kandev osa Eesti riikluse
hoidmisel pikkade võõrvõimu
aastate jooksul.
Pikk Hermann kui riigi
sümbol
Riigikogu juhatus ja Eesti Lipu
Selts teevad ühise üleskutse heisata 30. novembri hommikul
majadele riigilipud. Päikesetõusul kell 8.50 heiskab lipu Pika
Hermanni torni vabadusvõitluse teenekas uurija Peep Varju.
Riigilippu pühitseb EELK peapiiskop Urmas Viilma. Päevakohane veebikoosolek algab
kell 9.30 Toompea lossis. Ettekannetega esinevad Teaduste
Akadeemia president Tarmo
Soomere, Tallinna Ülikooli
emeriitprofessor Rein Veidemann, ajaloolane Küllo Arjakas ja ERR-i teadustoimetaja
Maarja Merivoo-Parro.
Tornikellad kajavad üle
maa
Kell 12 helisevad kirikukellad
üle riigi. Paljud Vabadussõja
ausambad asuvad kirikute
lähedal. Pealinnas asetab Riigikogu juhatus Eesti rahva nimel
pärja Vabadussõja võidusamba
jalamile.
Vabariigi President Alar
Karis viib sel päeval pärja Kuusalu kihelkonda Valkla Vabadussõja mälestusmärgi juurde.
Pidulik talitus toimub Tartus
Emajõe ääres, Kalevipoja kuju
ees. Jaan Tõnissoni Seltsi liikmed läidavad küünlad Tõnissoni ausamba ja tema kodumaja
juures. Kell 18 pühitsetakse
Tartu Peetri kirikus mälestustahvel vabadusvõitleja Enn
Tartole.
Omariikluse tänupüha
30. november ei pea olema
rahvakogunemiste päev, pigem
on see vaikse tänu avaldamise
päev.
Mõned Eesti meisterkokad nagu Angelica Udeküll
kutsuvad inimesi üles korraldama oma kodus pärast tööpäeva lõppu pisut pidulikuma
– tänuõhtusöögi. Süüdates
laual küünla, eelistades eestipärast toitu. Meelis Pääbo
(Miniplast OÜ) on saanud
kunstnik Lembit Lõhmuselt
tähtpäevale pühendatud rinnamärgi kavandi. Kaheksa
aastat tagasi oli rinnamärgil
arv 7890 – esimese Eesti aja
pikkus päevades. Tänavusel
märgil on arv – 18 950. Päev
läheb mööda, aga märk jääb
tänupäeva meenutama.
Eesti omariikluse tänupäeva
pühitsemise on algatanud kuus
Eesti ajaloomälule pühendunud seltsi, neist kõige enam on
ettevalmistustele keskendunud
Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti
Lipu Selts ja Kindral Johan
Laidoneri Selts. Seltsid kutsuvad rahvast üles seda päeva
meeles pidama! Heisakem 30.
novembri hommikul sinimustvalged lipud!
Trivimi Velliste
Eesti Muinsuskaitse Seltsi
auesimees
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Eesti meestel avalduvad südamehaigused 10 aastat varem kui naistel
Meeste tervisekuu on küll lõppenud, kuid paslik on
kirjutada mehi kõige sagedamini ohustavast tervisemurest –
südamehaigusest, mis tabab Eesti mehi keskmiselt 10-15
aastast varem kui naisi. Mis on selle statistika taga, mida
mehed saavad oma südametervise hoidmiseks ära teha ning
kuidas südamehaiguse ohumärgid ära tunda.
Benu apteegi farmatseudi Lauri
Baari sõnul on meeste varasema
haigestumise põhjuste väljaselgitamiseks tehtud mitmeid uuringuid,
kuid üht selget füsioloogilist põhjendust pole leitud. “Uuringud on
näidanud, et eelkõige Ida-Euroopast
pärit meestel on raskem stressirohkete olukordadega leppida, neist rääkida ja üle saada. Tunnete peitmist
nähakse sageli ka põhjusena, miks
on mehed naistest altimad alkoholi
ja tubakatooteid tarvitama,” selgitab farmatseut põhjuseid, miks
Eesti mehed on südamega seotud
terviseriketest varem ohustatud kui
naised või teisest kultuuriruumist
pärit mehed.

Nõrk süda langetab jõudlust
ja pingetaluvust
Apteekri sõnul langeb nõrga või kahjustatud südamega inimese elukvaliteet ja jõudlus ning ei suudeta enam
endistviisi füüsilisi või pingerohkeid
tegevusi sooritada. “Tegelikult on
üsna raske südameprobleemidele
viitavatest varajastest märkidest
täpselt aru saada, sest ohumärgid
on sarnased paljude kergemate tervisemuredega,” räägib farmatseut
südamehaiguse varajase märkamise
keerukust.
“Reeglina kaasneb südametervise
probleemiga üldine jõudluse vähenemine: enam ei suudeta füüsiliselt
ja vaimselt nii palju teha kui varem,
lisaks võib õhk kiiremini otsa saada,

SÜNDMUSED DETSEMBRIS JA
JAANUARIS
Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste toimumise osas palume järgida teavet seoses COVID-19 olukorraga.
9. ja 10.12 Päkapikumatk Jõulumäel kell 16.30 ja kell 18
(ainult eelregistreerimisega)
12.12

DC Academy Jõulumäe talvesari discgolf´is
Jõulumäel kell 12

12.12

Häädemeeste Hää jõululaat Muusikakooli õues
kell 10-15

12.12

Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala ja Lauri Liivi
Jõulukontsert + heategevuslik laste jõululaat
Uulu KSK ees kell 15-17

12.12

Päkapikumatk Jõulumäel kell 16.30 ja kell 18
(ainult eelregistreerimisega)

14. ja 15.12 Päkapikumatk Jõulumäel kell 16.30 ja kell 18
(ainult eelregistreerimisega)
15.12

Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL kell 18
Uulu Raamatukogus

18.12

Jõululaat Tahku Tare külakeskuses kell 11-14

18.-19.12

Lottemaa Jõulumaa

19.12

DC Academy Jõulumäe talvesari discgolf´is
Jõulumäel kell 12

19.12

Jõulumatk Nigula rabas kell 11 (registreerimine
egle.vutt@haademeeste.ee)

20.12

Jõuluvana postkasti sulgemine kell 9 Uulus,
kell 10 Võistes, kell 11 Häädemeestel, kell 12
Metsapoolel

21.12

Päkapikumatk Jõulumäel kell 16.30 ja kell 18
(ainult eelregistreerimisega)

22.12

Jõulukontsert „Jõulud näevad tulla“ Uulu kirikus
kell 19

26.-30.12

Lottemaa Jõulumaa

26.12

DC Academy Jõulumäe talvesari discgolf´is
Jõulumäel kell 12

02.01

DG Academy talvesari Jõulumäel

09.01

DG Academy talvesari Jõulumäel

12.01

Näitus “Võiste Raamatukogu 100” Võiste
Raamatukogus

15.01

Kohvikuõhtu Tahku Tares

16.01

DG Academy talvesari Jõulumäel

20.01

Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
kell 18

23.01

DG Academy talvesari Jõulumäel

27.01

Võiste noortetoa 11. a sünnipäeva tähistamine

30.01

DG Academy talvesari Jõulumäel
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

rinnus tekkida pitsitustunne, liigesed
valutada või võivad tekkida astmalaadsed sümptomid,” loetleb Baar
sümptomeid ning lisab, et sellega
ohumärkide loend ei piirdu. “Meeste
puhul võivad südameprobleemidele
viidata ka näiteks erektsioonihäired, sest see elundkond vajab suurt
verevoolu ning probleemid võivad
viidata südamele, mis ei pumpa
kehasse verd nii nagu peaks. Samuti
võivad ohumärkideks olla pidevad
põhjuseta peavalud või pearinglus,
mis viitavad vererõhu muredele või
pidev väsimus, mis võib olla märk
uneapnoest,” toob Baar välja teisigi
tervisemuresid, mis muuhulgas
südame terviserikkele võivad viidata.
Arstiga peaks konsulteerima
kohe esmase kahtluse
tekkimisel
Apteeker paneb meestele südamele,
et kuna südamega seotud terviserikked on Eestis väga suureks probleemiks, siis tuleks kohe, kui tekib

kahtlus, et südamega on midagi
valesti, pöörduda perearsti poole,
kes vajadusel suunab patsiendi edasi
vastava eriala arsti poole või lihtsamal juhul jagab juhiseid tekkinud
vaevuste leevendamiseks.
Südametervise hoidmise
retseptiks on tervislikud
eluviisid
“Me ei saa muuta oma geneetilist eelsoodumusi haiguste tekkeks, küll aga
saame üsna palju ära teha selleks, et
haiguseid ennetada. Südamehaiguste
ennetamiseks on ennekõike tähtis
järgida tervislikke eluviise: liikuda
piisavalt – vähemalt 15-30 minutit
kõndimist päevas, süüa tervislikult
– jälgida toidulaua mitmekesisust,
tarbida piisavalt küllastumata rasvhappeid ja vähem soola, loobuda või
vähendada meelemürkide ja tubakatoodete tarvitamist ning tähtis on
leida aega puhkamiseks ja aktiivseks
lõõgastumiseks.
Benu apteek

Südametervist toetavad:

• Koensüüm Q10, mis aitab rakkudel paremini
•
•
•
•
•
•
•

energiat kasutada ehk annab rohkem
jõudlust
D-vitamiin, nii immuunsuse kui ka
ainevahetuse funktsioonide toetamiseks
Oomega-3 rasvhapped, mis on
põletikuvastase toimega
Magneesium, mis aitab kaasa normaalsele
rakutalitusele
Kaalium, mis on tähtis südamelihase töös
Magneesium+B6, mis aitab stressi vastu,
magneesiumil on tähtis roll raku töös,
lisaks aitab krampe vältida ja koos B6-ga on
rahustava toimega
Küüslauk, tugev antioksüdant ja aitab
tugevdada kaitsevõimet
viiruste-bakterite vastu
Rahustavad ravimtaimed,
mis aitavad stressi vastu ja
paremini uinuda

Küünte ja juuste närimine võib tekitada
tõsist tervisekahju
Pingeolukorras alguse saavast halvast harjumusest
võib kujuneda eluaegne sõltuvuskäitumine, mis
muutub mõnikord terviseriskiks. “Lapsele tuleb
selgitada, millised on tema käitumise tagajärjed ja
pakkuda abi asendustegevuste leidmisel,” soovitab
Tallinna Südalinna kooli kooliõde Elis Singh Sunar.
Sundkäitumuslikest halbadest harjumustest levinuim on
küünte närimine, mida esineb
pea igas vanusegrupis alates väikelastest lõpetades päris eakate
inimestega. “Vanemate jaoks on
see ebameeldiv avastus, kui selgub, et laps närib küüsi,” tõdeb
kooliõde Elis Singh Sunar. Ta
rahustab kohe, et paanikaks
põhjust pole, sest küüned ise
organismi sattudes midagi
paha ei tee, inimene on suuteline küüsi läbi seedima. “Siin
on aga muud terviseriskid, mis
võivad tagajärjeks tuua tõsiseid haigusi, sellepärast tuleb
aidata lapsel närimiskombest
vabaneda. Esiteks pole käed,
küüned ja küünealused tavaliselt puhtad. Niisiis on võimalus
nakatuda erinevatesse viirushaigustesse, käte kaudu võivad
suhu sattuda ka sooleparasiidid.
Teiseks vigastab närimine tihti
küüneplaati ja nahkasid, mille
tagajärjel võib tekkida küünetrauma või infektsioon,” selgitab kooliõde ohtusid. Küünte
närimine võib mõnele inimesele
kujuneda elusaatvaks sõltuvuseks, millest on raske vabaneda.
“On inimesi, kes suudavad
ennast vahepeal kontrollida,
saavad isegi aastaks-paariks
halvast harjumusest lahti, aga
pingeolukorras võivad sõrmed
jälle suhu lipsata.”
Ohtlikud ja ohutud
harjumused
Üsna tavaline on ka juuste
sikutamine ja keerutamine.
“Siin võib esineda erinevaid
käitumismustreid. Kes võtab
juuksesalgu ja keerutab seda
sõrme ümber. Kes katkub ja
harutab lõhenenud juukseotsa-

sid ja muudab seeläbi karva veel
õhemaks, kes tirib juuksekarvu
peast välja, kes näkitseb patsiotsa,” loetleb Elis Sing Sunar.
Õrn sakutamine ei tee juustele halba, kuid väljatirimine
võib lõppeda juba kiilakate
laikudega. “Väga halb on aga
juuste sattumine suhu ja sealt
edasi kõhtu. Erinevalt küüntest ei suuda organism juuste
seedimisega toime tulla. Need
võivad lõpuks moodustada seedekulglasse karvapalli, mis toob
kaasa kõhuvalu, oksendamist,
tasakaaluhäireid. Siis on vaja
juba kirurgi abi, et võõrkeha
kätte saada,” kinnitab kooliõde.
Samamoodi annab tervisele
tagasilöögi hammaste kokkusurumine ja krigistamine.
“Seda käitumist nimetatakse
bruksismiks ja tagajärg hammastele võib olla väga tõsine.
Üldiselt saab hambaarst patsiendile suhu vaadates aru, et
tegemist on hammaste krigistajaga - sellest annavad märku
kulunud hambad, mõnikord
juba praod. Bruksism on tõsine
probleem, seda esineb nii laste
kui ka täiskasvanute seas ning
selle kontrollimise teeb raskeks
asjaolu, et sageli tegutseb inimene magades. “Siis on abiks
hambaarsti juures valmistatud
kape, mis ööseks hammaste
kaitseks suhu pannakse,” teab
kooliõde.
Teistest sarnastest harjumustest rääkides toobki ta välja, et
on ohutumaid ja riskantsemaid.
“Oluline on ka see, kui tihti see
tegevus välja lööb. Paljud inimesed nakitsevad pingeolukorras hammastega seestpoolt
põske või närivad huuli. Vähesel määral ei tee see suurt kahju,

aga üle piiri minnes, käitumist
mitte kontrollides võib lõpuks
olla tegu ulatusliku nahakahjustusega. Teised jälle naksutavad ja ragistavad sõrmi, mis
ilmselt raskem hoopis kõrvalseisjatel taluda, sest pole teaduslikku alust, et see liigeseid
lõhuks või kahjustaks. Tõsi,
olen lugenud ka üht teadusartiklit, kus kirjutati, et sõrmed
võivad siiski aja jooksul paiste
minna ja haardevõimekus väheneda.” Kokkuvõttes pole aga
sedalaadi sundkäitumine alati
otseselt tervistkahjustav. “Tark
oleks siiski inimese tähelepanu
tema harjumustele juhtida, et ta
üldse neid teadvustaks ja oskaks
end jälgida,” räägib kooliõde.

tikide tekke muudatus peredünaamikas; vanemate lahutus,
uus elukaaslane, õe või venna
sünd,” selgitab kooliõde. “Tavaliselt lähevad tikid aja jooksul
mööda ja tegemist pole haigusega. On erandlikud juhud
nagu Tourette sündroom,
millega kaasnevad tahtmatud liigutused ja häälitsused,
mõnikord esineb tike ATH ja
autismispektris inimestel. Igal
juhul tasub last jälgida, vajadusel tema elukorralduses korrektiive teha ja kui see tulemust ei
anna, siis pidada nõu perearsti,
kooliõe või koolipsühholoogiga,
kes oskavad vajadusel juba õpilase erialaspetsialisti poole edasi
suunata.”

Põhjus peidus pinna all
Miks sellised harjumused üldse
tekivad? Elis Singh Sunar, kes
on ka kooliõdesid koondava
SA Tallinna Koolitervishoid
vaimse tervise õde, ütleb, et
sundkäitumine kipub välja
lööma pingeolukorras. “Stress,
ärevus, ebakindlus, ka igavus
2 need on seisundid, mil mõni
eelpool loetletud harjumustest tahab ligi hiilida. “Need
tegevused aitavad rahustada ja
ajapikku võib neist saada sundkäitumine.” On juhuseid, kus
küüsi närib ühes peres mitu
inimest. “Seda ei saa selgitada
pärilikkusega, pigem võtavad
pereliikmed alateadlikult üksteiselt käitumist üle.”
Eraldi teema on tikid ehk
kiired tahtmatud liigutused või
häälitsused, näiteks silmade pilgutamine, tõmblused või pidev
köhatamine. “Tikid kipuvad
samuti avalduma, kui lapsel on
pingelisem periood. Sellepärast
soovitan emadel-isadel, kelle
lapsel ilmneb üks või teine tik,
esimese asjana läbi mõelda, kas
koolis ja kodus on kõik rahulik. Võib-olla on koormus liiga
suur, peaks mõne huviringi või
trenni ära jätma. Vahel tingib

Pahandamise asemel
stressipall pihku
Nii tervistkahjustavate harjumuste kui tikide puhul ei tohiks
last kindlasti halvustada või
temaga pahandada. Kindlasti
mitte ka hirmutada, kooliõde
loodab, et juttudega rätsepast,
kes pöialt imeval lapsel sõrme
küljest lõikab, tänapäeval enam
lapsi ei kasvatata. “Last saab
abistada ja toetada. Selgitada,
miks tema käitumine on kahjulik, mida halba see talle teeb.
Küünte närijatele on läbipaistvad kibedad lakid, mis on osutunud väga tõhusaks abivahendiks. Pikad juuksed saab panna
pealaele kinni.”
Kooliõe sõnul on kahjulike
harjumuste puhul üheks variandiks pakkuda lapsele asendustegevust, näiteks stressipalli
pigistamist. “Või miks mitte
asendada halb harjumus hoopis heaga, neile, kes põnevusfilmi ajal tahaks hakata küüsi
närima, soovitan hoopis teleka
ees kükke teha. Nii kasvavad
lisaks sõrmeküüntele ka jalalihased.”
SA Tallinna Koolitervishoid
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Vingugaas – nähtamatu ja lõhnatu tappev vaenlane
Kui Liiviranna novembrikuu
ajalehes kirjutasime ja andsime
juhiseid kuidas valida vingugaasiandurit, siis täna anname
ülevaate, miks ja kui ohtlik on
vingugaas.
Vingugaas on inimese nähtamatu vaenlane – me ei haista
ega näe seda, kuid tagajärjed on
tihtilugu pöördumatud. Kuna
kütmishooaeg algas taas õnnetusterohkelt, siis teeme selgeks,
mida vingumürgistuse korral teha
ja kuidas inimese elu päästa.
Miks on vingugaas nii
ohtlik?
Nagu mainitud, on vingugaas
lõhnatu ja värvitu ning tekib erinevate materjalide mittetäielikul
põlemisel. Me isegi ei märka, kui
see meie kehasse jõuab, ühineb
veres oleva hemoglobiiniga, tõrjub
välja hemoglobiinis oleva hapniku
ja tekitab hapnikupuuduse.
Kõige rohkem kannatavad aju,
närvisüsteem ja südamelihas. Just
seetõttu ei taju vingugaasi-mürgistuse saanu olukorra tõsidust –
ta on segaduses ega oska ennast
päästa, kuigi tunneb, et temaga
on midagi korrast ära. Isegi ärkvel
olles ei oska inimene sümptomeid
vingugaasiga seostada, rääkimata
siis olukorrast, kus magatakse –
sel juhul ei taju inimene üldse, mis
temaga toimub.
Päästeameti nõunik Sandra
Nahkur märkis, et see, kui tõsiseks olukord muutub, oleneb
muidugi sissehingatava vingugaasi kogusest. Kui oled saanud
kergemat sorti mürgistuse, tunned enamasti peavalu ja pööritust,
kõrvad kohisevad kergelt, keha on
nõrk ja olemine apaatne.
Väga raskel juhul võivad tekkida juba tasakaalu- või teadvusehäired. Kõige tundlikumad on
vingumürgistuse suhtes väikesed
lapsed, hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed ja
vanurid. Lootele võib isegi väike

kogus vingugaasi olla surmav. Ka
lemmikloomade puhul võib juba
üsna väike kogus vingugaasi olla
fataalse tagajärjega.
Kuidas ennast ja teisi
päästa?
Kui juhtub kõige halvem ja sinu
kodu on paksult vingugaasi täis,
tuleb viivitamatult tegutsema
asuda:
• Ava kiiresti aknad ja uksed ning
tuuluta ruum korralikult;
• Toimeta kannatanud värske
õhu kätte;
• Kui kellelgi esineb vingugaasi
mürgistuse sümptomeid: peavalu, pearinglus, iiveldus ja/või
oksendamine, kutsu kiirabi;
• Lülita välja kõik kütust põletavad seadmed või ava siiber;
• Kutsu kohale kvalifitseeritud
tehnik, kes aitab probleemi
lahendada.
Ainus ravi on hapnikravi
Näed, et kellelgi esinevad juba
tõsisemad mürgistuse sümptomid, kuid kiirabi tulekuni on veel
omajagu aega? Siis pead ise kiirelt
tegutsema.
Perearst Tatjana Laadi ütles,
et esiteks peab kannatanu viima
välja värske õhu kätte. Kindlasti
tuleb inimesel silma peal hoida,
teda toetada ning jälgida hingamis- ja pulsisagedust. “Kui kannatanu on teadvuseta, pane ta
külili asendisse ja jälgi seisundit
kiirabi tulekuni,” selgitas Laadi.
Samas tõdes ta, et ainus mürgistuse ravi on hapnikravi. Seda teeb
juba kiirabi ehk lõppkokkuvõttes
tuleb loota, et meedikud õigel ajal
kohale jõuavad.
Milline on pikaajaline
toime?
“Kindlasti tasub inimestel tähelepanu pöörata pidevale peavalule
ja iiveldustundele, kui vingugaas
on suletud ruumides olemas,”
sõnas Mürgistusteabekeskuse

Päästeameti tabelist on näha, mida erinevad kogused vingugaasi inimesele teevad:
Sümptomid

CO (ppm)

Madal kontsentratsioon, milles viibimine ei pruugi ka 8 tunni jooksul
tekitada mürgistussümptomeid. Siiski peab kütteseadmed üle
kontrollima ja olukorda jälgima.

20 ppm

Nõrkus, füüsilisel koormusel tekib õhupuudus.

50 ppm

Inimese jaoks ohutu kuni 15 minutit. Pikema aja jooksul tekib
pulseeriv peavalu meelekohas, uimasus ja füüsilisel koormusel
õhupuudus.

100 ppm

2-3 tunni jooksul tekib pulseeriv peavalu, uimasus, väsimus,
ärritunud olek, iiveldus.

200 ppm

1 kuni 2 tunni jooksul tekib oksendamine, uimasus, tahhükardia,
peavalu, minestustunne, ärritunud olek ja nägemishäired.

300 ppm

Eluohtlik alates kolmest tunnist. Tugev peavalu, ärritunud olek.

400 ppm

Eluohtlik alates kahest tunnist. Oksendamine, tugev peavalu,
minestustunne, nägemishäired.

600 ppm

Tugev peavalu, oksendamine, ärritunud olek 45 minuti jooksul.
Eluohtlik alates ühest tunnist.

800 ppm

Meeltesegadus, rahutus, krambid, teadvusekaotus, vereringe ja
hapnikuvaegus 20 minuti jooksul. Surm 1 tunni jooksul.

1000 ppm

juht Mare Oder. Toime tugevus
sõltub CO kontsentratsioonist
sissehingatavas õhus ning gaasi
piirkonnas viibitud ajast. Kui rääkida pikaajalistest toimetest, siis
sõltub see suuresti inimese teistest
tervisekaebustest ja vanusest, ent
lõppkokkuvõttes kahjustab gaas
kogu organismi tööd, kuna hapniku puudusel rakud hävivad.
Kuni 100ppm annab kerge
peavalu koos naha punetusega,
sealt edasi lisandub juba tugev
peavalu. CO suurenedes lisandub
pearinglus ja minestamine. “Pidevad väikesed kogused tekitavad
kindlasti samamoodi pideva ebamugavustunde ja väsimuse, mis ei
jää märkamata,” kirjeldas Oder.
Kuna inimene ise vingugaasi ei
taju, siis on üks lihtne võimalus,
kuidas kohutavat lõppu vältida.
See on vingugaasiandur, mis
on kõigis ahjuküttega elamutes
kohustuslik.
„Meil on ette tulnud juhtumeid, kus tänu vingugaasianduri
paigaldusele on inimesed avasta-

nud, et nende eluruumides on
pikemat aega olnud vingugaas.
Inimesed on kurtnud pärast
anduri paigaldamist, et andur
annab kogu aeg häiresignaali.
Põhjuseks pole selliste juhtumite
puhul mitte rikkis andur, vaid
vingugaas eluruumis. Sellisel
juhul tuleks üle vaadata küttekehad või kütmisviisid. Kuigi väikese CO kontsentratsiooni puhul
ei pruugi inimene kohe ennast
halvasti tunda, siis pikemaajaliselt
on see ikkagi tervisele kahjulik,”
selgitas G4Si standardlahenduste
divisjoni direktor Tarmo Pärjala.
Alates selle aasta märtsist on
vingugaasiandur kohustuslik ka
tahkekütteseadmega hoonetes,
kus on siis näiteks ahi, pliit või
kamin. Andurid tuleb paigaldada esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 2022. aasta 1.
jaanuariks.
Heade soovidega
Maxim Tuul
Kommunikatsioonijuht
AS G4S Eesti

Põlev korsten näeb välja kui elav vulkaan
Kas sa tead, millises seisus on
sinu maja korsten? Millal lasid
viimati selle korstnapühkijal üle
vaadata? Eestis leidub paraku
väga mitmeid korstnaid, mis
võivad iga hetkega süttida.
Inimene isegi ei tea,
et tema maja korsten
laguneb
Korstnapühkija Vladislav Dõrlov tunnistas, et aeg-ajalt näeb
ta korstnaid, mis on ikkagi väga
kehvas seisus. Kui korstent alt
vaadata, siis ei näe, kui halvas
seisus see tegelikult on. “Ülevalt
on näha, et mõnel vanal korstnal on ajaga tellised juba niivõrd
pudenenud, et kivide originaalmõõdust on jäänud ainult pool
laiust,” tunnistas Dõrlov.
Erandiks ei ole ka paraku
olukorrad, kus korsten lihtsalt
ära laguneb. Kui korstnapits on
laotud palava ilmaga, siis kuivab
segu valesti, mistõttu näeb korstnapits altpoolt välja nagu uus,
kuid tegelikult on võimalik suu-

rem osa sellest kätega lahti võtta.
Põleng vaid hetke
kaugusel
“Mitu korda on juhtunud, et
tulen objektile ja korstna otsa
ronides näen järgmist pilti: seinte
peal on paks pigikiht, mis võib
iga hetk põlema minna,” sõnas
Dõrlov. “Vahel harva põleb korsten nii, et väljastpoolt keegi leeke
ei näe, kuid enamikel juhtudel
näeb korsten põledes välja kui
elav vulkaan,” rääkis Dõrlov.
Pigi võib tekkida, kui inimene
kasutab valet kütust: kas puud
on liiga niisked või on valitud
vale materjal (plastik, riided ja
saepuruplaat). Märgade puudega küttes on väga lihtne enda
küttesüsteem ära rikkuda, sest
märjad puud just nimelt pigi
tekitavadki.
Teise põhjusena tõi Dõrlov
välja vale kütmistehnika ehk
inimesed jätavad puud hõõguma.
“Paljud arvavad, et hõõgumisega
säästavad nad kütust, aga tegeli-

kult on hoopis vastupidi,” märkis
Dõrlov. Hõõgumisel ei põle puu
täielikult ning sellepärast ei anna
ära ka kogu energiat.
Mit tepõlenud osa kesed
(tahm) kogunevad küttekehas ja
korstnalõõrides ja neist saab pigi.
“Selleks, et pigi ei tekiks, peab
küttesüsteem täielikult toimima,
küttekoldes tuleb kasutada ainult
sobivat kütust ja tagada, et põlemine oleks maksimaalset puhas,”
rõhutas Dõrlov.
Milliseid ohtlikke olukordi
halva seisundiga korsten
tekitada võib?
• Tahma või pigi põleng lõõris
võib põhjustada majapõlengu;
• Korstnasse tekkinud praod ja
vahed võivad tekitada surmava
vingugaasi sattumist eluruumidesse;
• Kui korstnapitsi kivid on lahti,
siis võivad nad kukkuda ning
ohustada sinu tervist või rikkuda vara. Lisaks võivad nad
lõõri sisse kukkudes tekitada

ummistust, mis toob kaasa
tõmbe halvenemise või kadumise, mis tekitab taaskord
vingugaasi sattumist eluruumidesse.
• Kui kasutad kas ahjus või
pliidil süütevedelikku, võib
tekkida plahvatus. Süütevedelik aurub kiiresti ning aurud
kipuvad plahvatama
Selleks, et sinu korsten ootamatult leekidesse ei lahmataks või
üliohtlik vingugaas eluruumidesse ei satuks, peabki laskma
korstnapühkijal enda küttesüsteemi üle vaadata.
“Isegi korras küttekoldest võib
vale kasutamise korral eralduda
vingugaas, mis on eluohtlik,
nähtamatu ja lõhnatu. Inimesed ei saa tihti arugi, et seda sisse
hingavad enne kui on juba liiga
hilja. Vingugaasi suudab tuvastada ainult andur,” selgitas G4Si
standardlahenduste divisjoni
direktor Tarmo Pärjala.
Maxim Tuul
MILLE Kommunikatsioonijuht

Valimised on läbi
Valimised on läbi ja me teame, kes hakkavad meie
huvide eest seisma järgmisel neljal aastal. Tulemused
ei pruugi kõigile ühtmoodi meeldida, aga selline oli
valijate tahe ja ei maksa unustada, et valitud on lubanud tegutseda meie kõigi huvides. Hiina vanasõnagi
ütleb, et pole oluline, mis värvi on kass. Oluline on,
et ta hiiri püüaks.
Kas volikogu on poliitiline esindus või kohaliku elu arendaja? Valimiskampaaniat ja tulemusi
kajastatakse meedias kui võimuvõitlust ja võimule
saamist. Kas volikogu valitakse poliitikat tegema või
kohalikku elu edendama? Kas otsustamisel lähtuda
õigustest või kohustustest? Kelle ees ollakse aruandelased? Vastused on erinevad. Kellel oli kandideerides eesmärgiks võimu saavutamine, seab esikohale
õigused. Kellel oli eesmärgiks arendada elu vallas,
lähtub ilmselt kohustustest. Esindusdemokraatiat
esitatakse üsna tihti ettekäändena, kui varsti peale
valimisi unustatakse ära oma lubadused ja seeläbi
ka oma kohustused. Meie valla elanikena ei või lasta
neil ära unustada, et valisime volinikud edendama
elu kõigi jaoks kogu vallas.
Elu edendamiseks on vaja teha muutusi. Seda
ei vaidlusta ilmselt keegi. Keerulisem on muutusi
tegema hakates otsustada, kuidas muuta. Võimalik
on teemasse süvenemata võimu positsioonilt otsustada. Aga võimalik on ka põhjalikumalt taustaks
asjaolusid uurides otsustada. Juriidiliselt on mõlemal juhul võimalik öelda, et mul on õigus. Kumb
lähenemine on jätkusuutlikum?
Küsimusi näiteks tekitab kummast motivatsioonist lähtusid volikogu liikmed tasunumbrite üle
otsustades? Tundub, et eelnevat analüüsi polnud.
Argumendiks on toodud põhjendus, et teised teevad
ka nii ja meil on õigus otsustada. Kaks kolmandikku liikmetest olid juba eelmises volikogus. Kas
nad tunnevad seni tehtu põhjal, et nende tegevus
polnud piisavalt tasustatud? Võib- olla. Aga enne
tasu tõstmist oleks tulnud oma tegevuse analüüsi
meile ka tutvustada. Muidu jääb mulje, et otsustatakse ainult võimu positsioonilt. Kampaania ajal
lubati midagi muud.
Mis on tehtud, mis tegemata jäänud? Kui internetis valida aadress https://minuomavalitsus.fin.ee/
, siis on võimalik tutvuda rahva rahuloluga meie
valla eluga aastatel 2016 kuni 2020. Sealt arenguid
vaadates on näha, et viimasel kolmel aastal oleme
stabiilselt jäänud alla keskmise valitsemise ja kultuuri,
spordi ning vaba aja veetmise valdkondades. Rahul
ollakse 2020. aastal võrdluses vabariigi keskmisega
hariduse , liikuvuse ja sotsiaalse kaitsega. On,
mille üle mõelda.
Oleme suurte muutuste eel. Rail Baltica, Via
Baltica, tuulepark, metsade säilitamine meenuvad
esimeste otsustamist vajavate oluliste teemadena, mis
nii või teisiti puudutavad kogu valda. Kas nende üle
otsustamine on võimuliitude õigus või kohustus? Kas
salatsemine tagatubades või avalik arutelu? Loodetavasti andis volikogu tegevustasude üle otsustades
märku, et edaspidi tegutsetakse koos rahvaga. Loodetavasti seekord võetakse tõesti ette juba eelmiste
valimiste eel lubatud koostöö külakogukondadega.
Magavale kassile hiir suhu ei jookse. Kas lugeja
teab, kus on tema elukohale lähimad tuletõrje veevõtukohad? Või milline on puurkaevude võrgustik
külas? Keda lähikonnast võiks paluda appi, kui
näiteks telekanaleid oma uude televiisorisse ei oska
sisestada? Vastuste saamiseks tuleks ette võtta oma
koduküla elu ja tulevikuvajaduste kaardistamine.
Kes seda peaks tegema? Ettevõtlikud kodanikud ise
või vallaametnikud? Kas see oleks abiks ka volikogus
edasiste arengute üle otsustamisel?
Muutusi elukorralduses soovides peame ka
ise elanikena kaasa lööma. Meie vald on suur nii
pindalalt kui rahvaarvult. Tegu on tinglikult võttes kärgperega, kus on minu ja sinu lapsed ja meie
lapsed ka. Kogu seda keerulist seltskonda tervikuna
tegutsema panna hoobilt ei õnnestu. MTÜ Külaelts
Pulverk`il täitub 10 aastat tegutsemist, aga meil pole
Mereküla arengukava kokku pannes teadmist, mille
osas võiksime toetuda valla abile ja millega peaksime
ise hakkama saama.
Palun jagage oma mõtteid ja arvamusi sellest
valdkonnast meiega aadressil: uulupulverk@
gmail,com
Tervitades ja kirju ootama jäädes
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk esimees
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Häädemeeste Keskkool
Praktikal Saksamaal
Vogelsbergschule Schotten Saksamaalt Hesseni liiduvabariigist on
olnud Häädemeeste Keskkooli partnerkool juba 10 aastat. Aastast 2019
seob koole ühine Erasmus+ projekt,
mis on koroona tingimustes pikemaks
veninud. Ühine eesmärk on aidata õpilasi nende karjäärivalikutes. Möödunud õppeaastal toimusid virtuaalsed
kohtumised, oktoobris avanes lõpuks
võimalus sõita partneritele külla. Osalesid Kaidi Siim 11. klassist, MariaLota Kool 9. klassist ning Nemo Tuuling, Sander Vanker, Klaudia Ringas
ja Hans-Kristjan Piirsalu 7. klassist.
Kohtumise eesmärgiks oli tutvuda
sealse koolielu ja paikkonnaga ning
osaleda praktikapäevadel erinevates
ettevõtetes.
5. oktoobril maandusime Frankfurdi lennujaamas ja meid ootasid
võõrustajad, et koos Schottenisse sõita.
Vogelsbergi piirkond on geoloogiliselt väga huvitav, seal leidub hulgaliselt jälgi vulkaanilisest aktiivsusest.
Schotten asub endisel vulkaanilisel
alal. Piirkonna kõrgeim tipp – Hoherodskopf on endine kustunud vulkaan.
Linna uusim muuseum “Vulkaneum”
tutvustab uhkusega oma vulkaanilist
ajalugu, geoloogilist ehitust, nii kohalikke kui ka laiast maailmast pärit
müüte ja legende.
Esimesel päeval olime Schotteni
koolis inglise ja prantsuse keele,
matemaatika, kunstiõpetuse ja poliitika tundides ning osalesime ühistes
rühmatöödes. Huvitav oli näha, kuidas paljudel õpilastel olid vihikute asemel koondatud töölehed ja materjalid
aineti mappidesse.

Saime nä ha sel
kooliaastal alustatud
tahvelarvuti põhiselt
õppiva klassi inglise
keele tundi. Õpilased
said parajasti tagasi
kontrolltööd ja õpetaja selgitas, kuidas ta
hinnanud oli: kõige
kõrgem hinne tööl
oli “1”, madalaim “5”.
Õpilased pidid tegema
vigade paranduse, mille
nad vormistasid tahvelarvutisse, kuhu kirjutasid nagu tavalisse
vihikusse spetsiaalse
k irjutusva hendiga.
Schotteni koolis on igas
klassis interaktiivne ja
valge tahvel.
Po l i it i k a t u n n i s
keskenduti äsja lõppenud valimistele.
Meie jaoks oli huvitav info, et valimistulemused saabusid 16 liiduvabariigist
ning et Saksamaa parlamenti pääseb
735 liiget. Õpetaja hr Schäferit assisteeris tunnis õpilane, kes otsis materjale internetist, et illustreerida õpetaja
juttu tabelite, skeemide ja kaartidega.
Teine päev keskendus praktikale
piirkonna ettevõtetes. Kaidi ja MariaLota suunati Schotteni linnavalitsusse
ja nad külastasid erinevaid linnavalistuse vastutusalasse kuuluvaid institutsioone nagu raamatukogu, kirikut,
lasteaeda, muuseumi ning said teada,
milles seisneb linnavalitsuse igapäevatöö. Nemo läks autoremonditöökotta
“Blum und Kröll”, kus tuli vahetada
mootoriõli ja filtreid. Hans-Kristjan

Fotod: Rene Kurm

suundus farmi “Sonnenhof Hampel”. Ta kiitis karjakoeri, kes allusid
ingliskeelsetele käsklustele. Sander ja
Klaudia läksid elektriinstallatsiooni
firmasse “Betzi” ja töötasid praktikapäeval uksekellade kallal. Õpilased
said ettevõtetes väga head tagasisidet.
Külastasime ka kohalikku Vogelsbergi parki, kus töötavad puuetega inimesed, kelle ülesandeks on hoolitseda
seal elavate loomade ja lindude eest
ning korras hoida aeda. Külastajatele
on kasutamiseks jalutusrajad, palliplats, hiiglaslik batuut, lillede galerii
ja lõhnav ravimtaimede aed, päikesevarjude all suured pingid, põõsaslabürint, grillimisplats ja muud tegevust
pakkuvad kohad. Pargis võis liikumas
näha lastega peresid ja noori.

Viimasel päeval külastati koos oma
saksa sõpradega veel Frankfurdi linna
ja oli giidituur. Saadi teada, et linn
pommitati Teise maailmasõja ajal
maatasa, kuid see on tõusnud otsekui
tuhast. Vanade hoonete stiili matkides
on ehitatud vanalinna asemele ajaloolises stiilis maju ning äritegevuseks kaugemale uusi ja moodsaid kõrghooneid.
Uhked ollakse selle üle, et Frankfurti
peetakse demokraatia hälliks. Püha
Pauli kirikus kogunes 1848. aastal
esimest korda vabalt valitud Saksa
parlament. Täna on kirik peamiselt
muuseum ja näituste toimumise koht.
Suur tänu Vogelsbergschule koolile
ja meid vastu võtnud peredele võõrustamise eest!
Õpilaste muljed:
Nemo: Töökoht oli väga põnev ja
inimesed olid lahked. Vahetasin rehve
ja õppisin muud huvitavat.
Klaudia: Kool oli väga teistsugune.
Seal liikusid klassist klassi õpetajad,
mitte õpilased. Õpilastel oli oma

koduklass, kus nad kogu aeg olid.
Hans-Kristjan: Koolisüsteem oli
teistsugune, tunnid ei olnud 45 min
pikad, vaid toimusid paaristundidena
ning kestsid 1 tund ja 30 minutit.
Sander: Oli huvitav. Paljud asjad
olid teistmoodi nt kooli tunnid kestsid poole kauem ja kõigil õpilastel oli
koduklass.
Maria-Lota: Oli väga tore, üsna
palju asju olid väga erinevad. Näiteks
hommikul pidid kõik õpilased õues
ootama, kuni koolimaja uksed avatakse ja siis läksid kõik koos kooli.
Mulle meeldis, aga oli harjumatu.
Kaidi: Oli väga huvitav kogemus,
õpilased osalesid aktiivselt tundides
ning õpetajad käisid klassist klassi,
mitte õpilased, sealne keskkond oli
ka huvitav ja kena.
Õpetaja Rene Kurm ja projektis
osalenud õpilased

Erasmus + projektiga Dublinis

Gümnaasiumiõpilaste õppepäev Särghaual

Osalesime 24.–30. oktoobril
muuhulgas ka iiri legende, rahvaErasmus+ õpetajate õpirände
muusikat ja Riverdance tähtsust.
projektiga kursusel “Inglise keel
Õpetaja Peter rääkis, et tema ema
õpetajatele (A2, B1)“ Dublinis.
klassivend oli Paul David Hewson,
Kursust oli eelnevalt juba kaks
kes on teatavasti iiri rokkansambli
korda edasi lükatud, kuid seeU2 solist Bono.
kord otsustati koolitus siiski läbi
Külastasime Glendalough rahviia. Rahvusvaheline keeleõppe
vusparki, mis on tuntud varakeskprogramm sai alguse 1999. aastal
aegsest kloostriasustusest jäänud
ning koolituspaigad on erinevahoonete poolest. Mäed, mille
tes Euroopa riikides. Seekord siis
külgedel sammaldunud puude
Iirimaal Dublinis. Kokku oli
vahelt voolavad alla veejoad, orus
kursuslasi kolmel erineval keeon imeilusad järved või siissoised
letasemel ligi sada inimest kümrabad. Sealses looduses liikudes
nest riigist, paljud olid omavahel
sai selgeks, kust tulevad selle maa
juba tuttavad eelnevatel aastatel
legendides olevad hiiglased, haldtoimunud kursustelt.
jad ja muud olendid.
Osalejad Glendalough rahvuspagis. Foto: erakogu
Dublinis oli koolituse toimuKoolitusest vabal ajal tutvusime
mise kohaks St. Tiernan’s Comiiri kultuuriga seotud kohtadega
munity School. Õpilastel oli kooliva- rektset käekirja.
(St. Patricku Katedraal, Iirimaa Rahheaeg, mistõttu koolieluga me kokku
Meie grupiga töötas keeleõpetaja vusgalerii, Ha`penny sild, jt), kuulasime
ei puutunud. Meie grupi suurus oli 16 Peter, kes tegi kõik endast oleneva, mis iiri muusikute esinemisi ja sõime iiri
inimest, kus osalejateks lisaks meile neis tingimustes võimalik oli. Olime ju toite. Miljonilinn Dublin oma kireprantslased, hispaanlased, poolakad kogu aeg maskides ja kui sinna lisada vuses mõjus rahulikult ja turvaliselt.
ja itaallased. Koolituspäevad kestsid osalejatele omane aktsent, siis kostis Ühistranspordis ja siseruumides kand9.00–15.00 ja meil oli võimalus tunda inglise keel kohati päris naljakalt või sid kõik maske, söögikohtades küsiti
end jälle õpilastena ning teha õhtuti oli arusaamine kõnest lihtsalt keeruline. alati vaktsineerimise tõendit. Ilm oli
ka kodutöid.
Iirimaa on kakskeelne riik, näiteks sama, mis Eestis, vaheldumisi päikest,
Keeleõpe põhines Iirimaa ajaloo, tänavate nimed on inglise ja iiri keeles vihma ja tuult. Looduses valitses rohelooduse, kultuuri ja spordi käsitlemisel, ning ühistranspordis kostuvad pea- line, milles natuke ka puna-kollaseid
kus siis osalejad said tutvustada seo- tuste nimed mõlemas keeles. Iiri keel värve.
ses valitud teemadega ka enda maad. on keldi keelte gaeli rühma kuuluv
Koolituse läbinutena tõdesime, et
Õppetegevusse kuulus Iiri Riikliku keel ning Iirimaa koolides kohustus- keeleõppeks ei ole kunagi hilja ja oleme
Arheoloogiamuuseumi külastus ja lik õppeaine.
rahul, et praegusel keerulisel ajal selles
oluliste kultuuriobjektide leidmine
Iirimaa ajaloos on keerulisi perioode ikkagi osalesime.
linnaruumist.
olnud, kuid iirlased on uhked oma maa Häädemeeste Keskkooli õpetajad:
Koolituse lõpuks koostas iga rühm ja sealse kultuuri üle. Spordialadest on
Aira Rahu, Liie Juhkam,
õpitust portfoolio. Õpetajate omavahe- ülipopulaarne hurling, mida mängiÜlle Valgi
listes vestlustes selgus, et hariduselus on vad muruväljakul kaks 15-liikmelist
teemad paljuski samad, nagu näiteks, meeskonda spetsiaalsete keppide ja
kas ja kui palju nõuda õpilastelt kor- palliga. Kultuuri osas tutvustati meile

10. novembril toimus TTÜ Särghaua õppekeskuses õppepäev
Häädemeeste Keskkooli gümnaasiumiastme õpilastele. Osalesime
õppeprogrammis “Maavarad-uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid”.
Õppepäev kestis 10.00-16.30-ni.
Pika õppepäeva jooksul külastasime
ekspositsiooni “Puuraugud ja puursüdamed“, kust saime ülevaate Eesti
ala kujunemisest, geoloogilisest ehitusest ja maavaradest. Loengute ja
arutelude käigus ning õppekogude
abil õppisime tundma erinevaid
maavarasid ja nende kasutamisvõimalusi.
Osalesime praktiliste tegevuste
töötubades, kus erinevaid õppevahendeid, mikroskoope ja uurimismeetodeid kasutades uurisime

erinevate maavarade, kivimite ja
setete koostist, arvutasime maavarade kaevandusväärsust ja kaevandamise mõju keskkonnale. Uurisime
millistest kivimitest või kivimi saadustest mida toodetakse. Lisaks
käsitlesime veel toormete ringmajandust nutitelefoni näitel. Näiteks
saime ise mõelda alternatiive praegustele plastikust pastakatele. Päeva
lõpul osalesime kiviõpikoja töötoas
ja proovisime ka ise erinevaid kivimeid lihvida.
Õppepäev oli väga tore, huvitav,
hariv ja õpetlik.
Õppepäeva Särghaua õppekeskuses toetas Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja Häädemeeste Keskkool.
11. klassi õpilased
Karolina Saar ja Heivi Lepik

Foto: Ülle Valgi
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Ettevõtlik kool
Häädemeeste Keskkoolis oleme
oma arengukavas seadnud
ettevõtlikkuse üheks oluliseks
eesmärgiks ning seetõttu oleme
liitunud haridusprogrammiga
“Ettevõtlik kool”. Ettevõtlike
koolide võrgustik ühendab Eestis rohkem kui 150 haridusasutust. Ettevõtlik kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk,
mis on koondnimetus põnevale
ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja
lasteaedadesse rohkem iseseisvat
ja ettevõtlikku hoiakut, arendab
lastes otsustusvõimet ja ärgitab
tegutsemishimu. Ettevõtlikus
koolis on õpetajate ülesandeks
kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii,
et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.
Koolis võime ju ise arvata, et
oleme ettevõtlikud, aga tunnustuse saamiseks tuleb hinnata
oma tegevusi ettevõtliku kooli
standardi alusel ning hinnatakse järgmistes valdkondades:
eestvedamine ja juhtimine,
personalivaldkond, koostöö
huvigruppidega, ressursside
juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamisel on kolm
erinevat taset: baastase, hõbetase ja kuldtase.
Kiiduväärt asju on palju,

Metsapoole Põhikool
Kooli 168. sünnipäeva tähistamine

Foto: Pärnumaa Arenduskeskus

aga kõige rohkem saame olla
rõõmsad ja uhked selle üle, et
meil on aktiivselt tegutsev õpilasesindus. Korraldatakse palju
üritusi ning kogutakse raha erinevate tegevuste kaudu. Koolis
on ka mitu töötajat, kes kirjutavad projekte ning kooli tegevusteks kaasatud lisarahastus
on igal aastal üsna arvestatav
summa. Meie õpilased, õpetajad ja töötajad osalevad aktiivselt koolivälistel konkurssidel,
võistlustel ja aineolümpiaadidel.
Samuti osaletakse erinevates
organisatsioonides ja üritustel.
Kaasame päris palju õppetöösse
kooliväliseid eksperte ja erinevaid spetsialiste. Koroona on
siin viimasel ajal seadnud pisut
takistusi, aga küllap oleme pea
tagasi vanadel rööbastel. Ette-

võtlusõpe on meil koolis 3. ja
10. klassis ning 3. kooliastmes
valikainena.
Meil on väga hea koostöö
Töötukassa karjäärispetsialistidega, kes käivad regulaarselt
koolis loenguid pidamas ja
nõustamas. 23. novembril olid
nad taas meie juures ning päeva
kokkuvõte oli selline: “Tore on
Häädemeestel käia – siin on
toredad õpilased ja õpetajad
ning hea toit. Ammu pole kohanud selliseid noori inimesi, kes
nii selgelt teavad, mida nad siin
elus soovivad saavutada!” Kooliperel on seda rõõm kuulda.
Ettevõtlike koolide tegevuste
kohta saab rohkem lugeda siit:
https://evkool.ee/ettevotlik-kool
Aule Kink

Tahkuranna lasteaed
Hingedekuu Tahkuranna lasteaias
November on selline kummaline kuu – hämar ja udune,
mil õhk on hingekesi täis.
Kuidagi iseenesest pöördub
pilk ammuste aegade poole...
Tahkuranna lasteaia lapsed uudistasid vana aja asju
ja tegid vana aja töid. Päikesekiirte rühma laste vanemad
tõid kodudest kaasa lausa näitusetäie ammuste aegade esemeid. Rannakarbid tutvustasid
kaaslastele oma vanemate lapsepõlve lemmikmänguasju ja
proovisid vaibakudumist.
Mardipäeval tulid lasteaeda mardisandid. Tantsitasid meid mehemoodi ja panid
meie nutikuse kõvasti proovile.
Ilmselt jäid Mardid rahule nii
lasteaiarahva teadmiste kui
andidega, sest nad soovisid
meile kõikvõimalikke häid
soove ja lahkusid läbi saju lauluga kuhugi sinna... koolimaja
poole.
Kadripäeval kepsutasid
majas ja õues seevastu ringi
peened Kadri-preilid. Päikesekiire-Kadrid külastasid
majarahvast ja naaberrühma,
Rannakarbi-Kadrid (relvastatud mõistatuste, tantsude ja
pööraselt pissiva kadrititega)
tegid tiiru ka koolimajja, et
näha, kuidas on seal lood laulmise, lugemise, korra ja heade
kommetega. Kõik oli parimas
korras ning andidest jätkub
Jõuludeni.
Isad ja vanaisad said sel aastal traditsioonilise peo asemel
lisaks kingitustele videotervituse.
Nii Päikesekiirte kui Rannakarpide rühmas peeti Põh-
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Kadripere. Foto: Piret Linnumäe

jamaade kirjandusnädala
raames Hommikuhämarust – õpetajad lugesid ette
katkendi Karin Erlandssoni
raamatust „Pärlipüüdja.
Legend Silmaterast”.
19. novembril hoidis
laste meeli elevil Kolme Põrsakese Teadusteater. Tehti
tossu, pauku ja lumesadu
(vaatamata vihmale). Kooliperel oli võimalus teadusetendust videosilla kaudu
vaadata.
Vaiba kudumine. Foto: Maike Lääne
Ja nii on, et lasteaed ja
kool jagavad vahvaid esinejaid teineteisega tänapäeva osalesid Lastekaitse Liidu kortehnilisi vahendeid kasutades: raldatud loovkonkursil „Minu
Lotte ja Klausi koolimajas pee- unistuste pere”.
tud muusikatunnist said osa ka
Kooli, lasteaia ja perede
lasteaialapsed.
ühistööna on praegu veel pooNovembri esimesel päeval leli üks omapärane Pikula pere
sai punkti kevadel alanud kõr- projekt, aga sellest edaspidi.
vitsaprojekt – Tallinna Loomaaialt saabus lasteaiale tänukiri
Kena ja rahulikku
loomade toiduvarude täiendaadvendiaega kõigile!
mise eest.
Rannakarbi rühma lapsed
Tahkuranna lasteaia pere

Meie kooli asutamise päevaks
loetakse 10. nov 1853, sel aastal täitus 168 aastat. Kooli
sünnipäeva tähistamine on
iga-aastane oodatud sündmus:
toimub aktus, pidulik lõunasöök ja kohtumised vilistlastega ning kooli esindus süütab
Treimani kalmistul endiste
töötajate haudadel küünlad.
Suur rõõm oli sel aastal
kohtuda tegusa ja särava
Mari Tammetiga, kes lõpetas
meie kooli 1995. aastal. Küll
aeg ikka lendab, aga Mari oli
endine, naerusuine ja särtsu
täis. Iga 1.-5. kl laps sai tema
juhendamisel teha endale muinasjutulinnu: lõigati, kleebiti
ja kaunistati linnukesed küll
litrite, nööpide, paelte jm kraamiga, mida Mari oli kastide
viisi endaga kaasa toonud.
Vanemate klasside õpilaste
ülesandeks oli unistada suurelt, teemaks „TULEVIKU
KOOL“. Loodame, et ükskord
on mõni neist meie kooli elushoidja, arendaja ja unistuste
kooli looja.
Veidi kooli tänasest ja
homsest päevast
Juba mõnda aega on meie kooli
saatus olnud „noatera peal“,
sest õpilaste arv on võrreldes
paarikümne aasta taguse ajaga
100 võrra vähenenud, kuid
olnud viimased 10 aastat
väga stabiilne (keskmine 44).
Juba üle aasta on meie vanas
majas meiega koos toimetanud
Kabli Lasteaia pere. Algul oli
küll palju sebimist ja ümberehitamistki, kuid nüüdseks
oleme harjunud ja oskame
enam-vähem üksteise päevakavaga arvestada. Mõnikord
läheb ikka veel meelest ära, et
väikeste laste lõunauinaku ajal
peab majas vaikust hoidma.
Aga eks see ole ju lasteaia
jaoks ajutine lahendus, vanema
rühma lapsed on väga kitsastes oludes, lõunauinakuks seatakse klassiruumi põrandale
madratsid maha ja nii iga päev
juba üle aasta.
Kooli hooned, ruumid ja
inventar on üldjoones heas
korras, vaid vana maja 90-aastane katuseplekk on oma aja
ära elanud ning vajab väljavahetamist. Toimib hea koostöö kogukonnaga ning pika
staažiga kogenud õpetajad
on andnud endast parima, et
koolilõpetajad saaksid valida
endale meelepärase kooli hari-

Kadripäev. Foto: Ants Järv

Vilistlane Andero Aav annab auraamatusse allkirja

Mõtteid tuleviku koolist....

Vilistlane Mari Tammet. Fotod: Heino Einaste

dustee jätkamiseks. Ja eks igal
aastal ole lõpuklassi õpilaste
koosseis ja nende enda pingutuski erineva tasemega. Alati
ei saa lõpetajate tulemustega
kiidelda nii nagu möödunud kevadel, mil kõigi nelja
nimed kanti kooli aastapäeval
auraamatusse: Johanna Resik,
Kimberly Born, Andero Aav ja
Endrik Seljak.
Missugused tulevikku puudutavad otsused lähiajal ja aastatel meie kooli kohta astet leiavad, seda täna kindlalt ei tea.
Kõige rohkem oleneb see ikka
sellest, kas oma kogukonna
lapsed tulevad kodulähedasse

kooli ning lisandub uusi peresidki. Kui kool saab jätkata
9-klassilisena, siis järgmise
aasta suur väljakutse on leida
koolile uusi õpetajaid, kuna
mitu kauaaegset olijat lahkub
pensionile. Siinkohal eelteade
õpetajaametist huvitatuile:
võtke kooliga ühendust,
räägime täpsemalt, milliste
ainete õpetajaid konkursiga
otsima hakkame.
Head soovid
Jõulud on ukse ees, aasta lõpp
läheneb suure kiirusega.
Koolipere tänab koostöö,
toetuse ja hea sõna eest neid,
kes seda on teinud ja jaganud.
Samuti tahan omalt poolt
tänada kooli töötajaid, õpilasi,
lapsevanemaid, hoolekogu
liikmeid, kes vaatamata keerulistele aegadele on hea koostöö
ja eesmärkide nimel andnud
endast parima. Omavaheline
tegus, aus ja heatahtlik asjaajamine hoiab suhted korras
ning igat päeva saab alustada
rahuliku meeleoluga.
HEAD VANA-AASTA
LÕPPU NING RÕÕMSAID
JÕULE KÕIGILE!
Direktor Esta Vesik
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Stiilinädal Uulu Põhikoolis
Uulu Põhikoolis on saanud traditsiooniks tähistada mardi-ja
kadripäeva vahele jäävat nädalat stiilselt. Sellel aastal toimus
stiilinädal 15.–19. novembril.
Stiilinädalat korraldab õpilasaktiiv, kes pakub välja, mis
stiilid igapäevaselt olla võiksid
ning viivad koolipäeva jooksul
läbi erinevaid tegevusi. Õpilasaktiiv valis sellel aastal teemaks
erinevad riigid ja nende kultuurid, valitud riikideks osutusid
USA, Jaapan, Venemaa, Eesti
ja Hispaania.
Esmaspäeval võis kohata
koolis ärimehi, kauboisid ja
Disney tuntud tegelasi, kooliraadiost nauditi ameerika
muusikat. Teisipäeval olid
koolis ninjad, samuraid ja
kimonotes neiud – peeti üks
korralik Kendama lahing ja
soovijad said teha origami
liblikaid. Kolmapäeval jäid
silma kasukad, kitlid ja dessid – aulas toimus tantsuvahetund, kus tansiti venepärase
muusika saatel ja üheksas klass
esitas koolikaaslastele õpitud
venekeelset laulu. Neljapäeval
olid koolis aga eestlaste traditsioonide kohaselt mardid
ja kadrid. Õpetaja Kaja Stimmeri ja 8. klassi õpilase Lorette
Viirmaa eestvedamisel toimus
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses mardi-ja kadrisantide
ralli, kus sai panna proovile
oma oskusi takistusraja läbimisel. Joosti koos kadrititega
ja prooviti täpsust herneste
purki saamisel. Reedel kohtas koolis flamenco tantsijaid,
jalgpallureid ja koguni zorrot.
Stiilinädala lõpetasid vanuseastmete diskod ja karaoke
õhtud, kus mängiti erinevaid

mänge, võisteldi mõistatuste
äraarvamisel, lauldi ja tantsiti.
Õhtujuhtideks olid õpilasaktiivi liikmed Rudolf Harald
Kivi, Cristelle Marii Merirand
ja Mariann Rebane.
Lisaks sai iga klass iga päev
valida enda klassikaaslase
poolt, kes nende meelest oli
kõige stiilsem.

Novembrikuu tegemised
Tahkuranna Lasteaed Alkoolis

Uulu Põhikoolis toimus
stiilinädal. Stiilinadala
stiilsemaks töötajaks valiti
huvijuht Ester Kose ja
stiilsemaks õpetajaks Ivi Korju.
Fotod: kooli erakogust

Uulu Põhikooli stiilinädala
stiilseimateks valiti:
1a. klass Nora Muul ja
Kevin Kunder, 1b. klass Suzie
Kordmaa ja Aliis-Adele Sommer, 1c. klass Randel Grünbaum ja Oliver Salmu, 2. klass
Mairon Mathias Merirand ja

Liisa Mägi, 3. klass Johanna
Kurm ja Chanel Sarapuu,
4. klass Anna-Liisa Mätas ja
Lisete Reier, 5. klass Robin
Värk ja Cristelle Marii Merirand, 6. klass Rika Eeskivi ja
Sofia Helene Pukk, 7. klass
Anelle Kurm ja Piia Karlotta

Rand, 8. klass Rebeka Nora
Jürgens ja Eva Alexandra Sild,
9. klass Rudolf Harald Kivi ja
Kaspar Rahnu. Õpilasaktiiv
andis omalt poolt üle kaks
tiitlit „Kooli kõige stiilsem
töötaja” – huvijuht Ester Kose
ja „Kõige stiilsem õpetaja” – Ivi
Korju.
Suur aitäh kõigile osalejatele
ja Uulu Põhikooli õpilasaktiivile koolielu kirevamaks ning
säravamaks muutmise eest!
Ester Kose
Huvijuht

November on Eestimaal kõige
pimedam ja rõskem kuu. Sellest
hallusest aitasid meil üle saada
toredad sündmused.
• Meie koolis on traditsiooniks, et mardid külastavad
endast nooremaid sõpru lasteaias. Nii ka seekord. Kui
mardid kohale jõudsid, ootas
pererahvas juba õues. Sai
mõistatusi esitatud ja koos
tantsitud. Mardid lahkusid
suure saagiga, mis ühiselt
ära jagati.
• Igal aastal on novembris
Põhjamaade kirjanduse
nädal. Seekord oli see
pühendatud Ahvenamaale.
Õpetajad lugesid klassides
ette katkendi Ahvenamaa
kirjaniku raamatust “Pärlipüüdja”. Kuna õpetaja Anu
on Ahvenamaal käinud, sai
tema oma klassis näidata
reisipilte ja rääkida oma
muljetest.
• Ühel esmaspäeval olid meil

Kuidas sündis meie koolis etendus “Kalevipoeg”
“Kalevipoja” lavastamise idee
tulenes sellest, et paljudel meie
klassist polnud veel kohustuslik kirjandus ära vastatud ja
jutustamise ajad muudkui liikusid edasi. Sellepärast tuligi
õpetaja Lyl idee teha raamatust
väikene lavastus ja ta pakkus
mulle lavastaja rolli. Ma mõtlesin, et see on huvitav idee ja
otsustasin härjal sarvist haarata. Järgmisena oli vaja valida
endale meeskond, mis polnud
just raske töö, kuna osa võtsid
kõik, kes polnud veel raamatut vastanud. Nii hakkasimegi oma tööga pihta. Pärast
ühte koolitundi olimegi paika
pannud lavastuse kondikava ja
peamised punktid läbi rääkinud. Tööd oli veel palju ees.
Sellepärast kartsime, et ei jõua
antud tähtajaks valmis, sest see
pidi olema juba järgmisel tunnil. Nii küsisime õpetaja Lylt
lisaaega, mida me ka saime.
Nüüd oli meil valmistuseks
kaks tundi jäänud ja pidime
kiiresti tegutsema. Tavaliselt
võtab tüki tegemine aega paar
kuud, meie tegime paari päevaga. Õnneks saime me sellega
hakkama.
Meie lavastus tuli paroodiavormis. Kuna tahtsime oma

Foto: kooli erakogust

lavastust natuke rohkem ka
kujundada, hankisime endale
vajalikke kostüüme ja mina
tõin ehtsa mõõga, mille olin
kunagi Hansalaadalt ostnud.
Pärast esietendust oma klassi
ees pakkus õpetaja, et me oma
tööd natuke lihviksime ja siis
seda tervele koolile esitaksime.
Olime järelikult nii hästi hakkama saanud. Ja siis me lihvisime ja lihvisime ning järjest
lõbusamaks ja paremaks meie
etendus sai. Kõik said endale
kostüümid, klassiõest Aureliast

sai grimeerija. See hakkas tasapisi välja nägema nagu päris.
Koolile esinemise tagasiside
oli vägagi positiivne, nii et see
tiivustas meid ka lasteaia lastele esinema. Lühikese ajaga
kohandasime näidendi väikese vaataja jaoks sobilikuks
ja olime taas valmis lavale
astuma. Olime veel arendanud kujundust ning grimmi,
et enam väikese vaataja tähelepanu köita. Lastele väga
meeldis, nad elasid kaasa ja
plaksutasid, kuigi neid huvitas

kõige rohkem, et kui tugev see
Kalevipoeg õigupoolest ikkagi
oli. Igatahes lõppkokkuvõttes
oli projekt väga lõbus ja ka
edukas. Olen kindlasti õnnelik, et seda tegime. Aitäh klassivennad Kaspar, Paul, Kristo
ja Märten. Aitäh õpetaja Ly ja
hea publik! Kindlasti jääb see
raamat nii näitlejatele kui vaatajatele teistest enam meelde.
Rudolf Harald Kivi
9. klassi õpilane
Fotod: Anu Alloja

koolis üllatuskülalised –
Lotte koos onu Klausiga ja
nad andsid vahva muusikatunni. Lapsed said kaasa
mõtelda, laulda ja rütmi
lüüa. Eriti tore oli see, et
läbi videosilla said Lotte
esinemist nautida ka lasteaialapsed.
• Kadripäeval ootasime meie
külalisi. Ja nad tulidki! Ilusates valgetes riietes, ise punapõselised. Tahtsid meiegi
tarkust teada ning kutsusid
meid ringmänge mängima.
Lahke pererahvas tänas väikeseid kadrisid andidega.
• Novembri lõpus hakkame
lugema nädalaid jõuludeni.
Algab rahu ja ootuse aeg.
Meie koolis on uus huvijuht Marko, tal on põnevad
ideed, kuidas jõuluootuse
aega sisustada. Aga sellest
järgmisel korral.
Tahkuranna koolipere

Häädemeeste valla leht

Detsember 2021

Lk. 13

Uulu lasteaed

Novembrikuu Uulu Lasteaias
November on olnud meie
majas tegus ja toimekas.
Uus liikumisõpetaja Alis on
nii õues kui saalis viinud läbi
huvitavaid liikumismänge ja
erinevaid lõimitud tegevusi.
Novembrist liitus Sipelgate
rühmaga õpetaja Anneli, kes
on lastega juba sõbraks saanud.
Isadepäeva tähistasid rühmad erinevalt. Kaks rühma
käisid isadele pühendatud
pereüritust tähistamas Jõulumäel. Lepatriinud valmistasid
eelnevalt rühmas laternaid,
mis metsa kaasa võeti. Põnevust tõi lõkketule valgel peresid
ootav Laternamees, kes jagas
laternatesse tuld ja rääkis looduse uinumisest koos loomade
talveunne jäämisega. Seejärel
mindi lauldes pikas rivis pimedale teerajale. Hiljem kuulati
tule ääres muinasjuttu vaprast
rüütlist Martinist ja koos isadega mängiti ringmänge. Õhtu
lõpetuseks nauditi kaasavõetud
suupisteid, kuuma teed ja lõkkes küpsetatud vorste.
Liblikate rühmale pakkusid
aga Jõulumäel üllatust piirkonnapolitseinik Andris Avamere
ja noorsoopolitseinik Hannaliisa Jöffert, kes selgitasid
helkuri kandmise vajalikkust
pimedal ajal, kontrollisid helkurite olemasolu ja viisid läbi
katse pimedas metsas. Lapsed
ja isad said endale kingituseks
helkurid. Suur tänu politseinikele vajaliku tarkuse ja helkurite eest! Matk lõppes väikese
piknikuga.
Mesimummid joonistasid
isadele kingituseks perepildi,
Jaanimardikad isale portree,
kaardi ja külmkapi magneti.
Sipelgad meisterdasid isadepäe-

Uus töötaja Uulu lasteaias

Foto: Aire Rea

Foto: Marko Hahlberg

vaks kaardi käe- ja jalajälgedest
ja iga isa sai laste abiga suhkrus
veeretatud jõhvikatega purgi.
Sipelgatelt, Mesimummidelt,
Põrnikatelt ja Jaanimardikatelt läks isadele teele eelnevalt
ettevalmistatud muusikaline
videotervitus.
Mardipäeva tähistasime
mardimaskide meisterdamise ja
vanarahva kommete läbimän-

gimisega. Lepatriinu rühma
lapsed käisid marditamas väikeste Mesimummide juures.
Meie maja uus rühm Põrnikad on toredasti sisse elanud.
Lapsed on ise valmistanud
tervislikku puuviljasalatit, käinud imetlemas lasteaia vanavara näitust ja meisterdanud
oma esimesed lumememmed.
Koos Lepatriinudega käisid

koolieelikud Uulu kooli aulas
vaatamas 9. klassi etendatud
„Kalevipoeg”, mis oli naljakas
ja meeldis lastele väga.
Kadripäeva tähistati lasteaia saalis rühmiti kadritralliga.
Lapsed olid kostümeeritud
kadrisantideks ja mängisid teemakohaseid mänge, laulsid ja
tantsisid kadrikombe kohaselt.
Kadrinädalal õppisid väiksed
Sipelgad ja Mesimummid
tundma koduloomi ja nende
häälitsusi. Lapsed said sel kuul
teadmisi ka vanarahva elustolust vanavara näituse kaudu
uuel, vastvalminud terrassil.
Põrnikate rühma õpetaja
Sirli korraldas kolleegidele
akvarellidega maalimise õpitoad. Et tunda rõõmu värvidest
ja saada oskusi nendega toimetamiseks, sobivad akvarellvärvid hästi nii pisikestele kui ka
suurtele maalijatele.
Esimene lumi võimaldas lastele talviseid tegevusi: lumepallide täpsusviskeid, lumepallide
veeretamist ja lumest kujude
meisterdamist.
Sel kuul toimus meie majas
ka evakuatsiooniõppus, milles
osales kogu lasteaed. Häirekelladele vaatamata olid lapsed
julged ja evakueerusid rahulikult.
Tore, et meie lastel on võimalus osaleda lõbusates ja arendavates huviringides. Suured
tänud tublidele treeneritele!
Ootame oma perega pikisilmi jõule ja juba muutubki
maja tasapisi üha jõululisemaks.
Rahulikku advendiaega
kõigile!
Uulu Lasteaia pere

Mina olen Alis Võigas, 30-aastane õpetaja ja treener. Alates
novembrikuust töötan Uulu
Lasteaias liikumisõpetajana.
Minu kirg liikumise ja spordi
vastu kasvas välja tantsupisikust
juba lapseeas. Treeneritööga
olen nüüdseks tegelenud juba 7
aastat. Hariduselt olen Tallinna
Ülikooli kehakultuuri teaduskonna magistrant. Töötasin
mitmeid aastaid Tallinna Lasteaed Männimudilas liikumis- ja
rühmaõpetajana ning juhendasin erinevaid treeninguid Tabasalu Spordiklubis. Lisaks sellele
ka pisikeste mudilaste tantsuringi ja olen kätt proovinud ka
ÜKE treenerina.
Tänu pisitütre sünnile olen
oma tegemistega jõudnud tagasi
kodulinna Pärnusse, kus alustasin kaks aastat tagasi HIIT
(high intesity interval training)
trennide juhendamisega Pärnu
Sõudeklubis. Tänaseks olen
kogunud kokku vahva tiimi
inimesi, kellega kolm korda
nädalas koos treenime. Alates
sellest sügisest alustas minu
tütar lasteaiateed ja minul tekkis soov ja võimalus jälle lastega
töötama hakata. Nähes kuulutust, et Uulu Lasteaed otsib
poole kohaga liikumisõpetajat, kõnetas see mind kohe ja

Foto: erakogu

otsustasin kandideerida, sest
väikesed hubased lasteaiad on
mulle alati südamelähedased
olnud. Lastega töötamine meeldib mulle väga. Nende siirus
ja elurõõm on nakatavad ning
nemad õpetavad tihti meid rohkem, kui meie neid. Elada üks
päev korraga ja tunda rõõmu
väikestest asjadest. On suur au
olla neile teejuhiks ja eeskujuks.
Olen rõõmsameelne, positiivse ellusuhtumisega, seiklus- ja loodushuviline ning
väga avatud meelega. Naudin
mootorrattaga sõitmist, reisimist, teen palju sporti ja avasin
sel aastal teist aastat järjest talisuplushooaja.

KAUNIST JÕULUAEGA
KÕIGILE JA UUEKS

AASTAKS PALJU ÕNNE
NING RÕÕMU!

UULU LASTEAIA PERE

Häädemeeste Muusikakool
Rõõmupäev muusikakoolis
Olime kaua oodanud, millal
saaks jälle esineda kõik koos ja
kõigi ees. Seoses eriolukorraga
käesoleval ajal oleme kogu aeg
plaane tehes kontserdiks valmis
olnud. Traditsiooniks on olnud
kontsert korraldada muusikakooli sünnipäeva ajal. Olude
sunnil nihkus see edasi. Me
kõik teame, et praegusel ajal
pole midagi kindlat.
Võtsime lihtsalt nõuks oma
plaan ellu viia – tuleb, kes saab
ja valmis esinemiseks on. Ja nii
see läks!
17. novembri pärastlõunal
olid esinejad kohal ja kõikide
erialade peale tuli kokku üle
tunni aja kestev kontsert. Esinesid klaveri-, viiuli-, puhkpilli- ja
näppepillide õpilased.
Kontsert sai mitmekesine ja
nauditav. Nii mõnegi õpilase
puhul andis imestada, et niisuguses ebastabiilses olukorras
suudeti nii palju endast anda ja
ennast kuulama panna.
Kuigi kooli sünnipäev oli
juba ammu möödas, oli tore

pärast kringlit süüa ja muljeid
vahetada. Ka õpetajad said koos
oma uut õpetajate tuba nautida.
Oleme ju nüüd kõik nii isoleeritud oma klassidesse ja kasutame seal iga minutit, sest ei tea,
millal jälle mingi uus olukord
tuleb! Oleme ikka väga rõõmsad ja rahul oma uue kooliga.
Aga naljaga pooleks nentisime fakti, et saal jäi meile
ikkagi suure kontserdi tegemiseks väikseks. Pole ime, kui
vahetevahel jälle seltsimajja
esinema läheme.
Meie esimene kontsert uues
saalis õnnestus igati ja oli näha,
kuidas õpilased tahtsid nii väga
esineda. Seda oligi ka väga vaja,
et oma esinemiskindlust ja esinemisjulgust kindlustada.
Suur tänu õpetaja Leldele,
kellel lasus kõige suurem koorem, täites mitmeid rolle. Aga
tänud ka kõigile teistele õpetajatele, kes eriolukorras olid valmis
oma õpilasi esinema panema.
Vaike Väljamäe
klaveriõpetaja

Me teie sussi sisse poetaks väikse soovi –
et ikka oleks neid, kes armastaks ja hooliks...
Et hinge tuleks rahu ja mõtetesse helgus,
tegudesse tahe ja soovidesse selgus...
Otto Enno Kurm ja Lelde Jalakas. Foto: Irina Aitai

Häädemeeste muusikakool tänab
kõiki osalisi, kes korraldasid kooli
rekonstrueerimise ja sisutamise!
Kaunist aastalõppu
ja häid elamusi uueks aastaks!

Soovime kõigile lumist jõuluaega
ja rõõmsat aastavahetust!
Häädemeeste ja Kabli
lasteaedade pered
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Kuidas saada hakkama
täiskasvanu hooldamisega
kodus?
Inimese elu võib ühel päeval
jõuda punkti, kus ta enam iseseisvalt hakkama ei saa, olgu põhjuseks vanus, haigus või õnnetuse
tagajärg. Lähedase hooldamisega
kodus käib tihti kaasas mure,
kuidas saada hakkama keeruliste hügieenitoimingute, lamatiste vältimise või voodihaige
toitmisega.
Liikumisvõime langus või
kaotus on alati traagiline sündmus nii inimesele endale kui ka
tema lähedastele, tõdeb abivahendikeskuse Invaru juhtivterapeut Kadri Lemberg. “Oluline
on küsida abi, mitte püüda üksi
kõigi keeruliste toimingute ja
valikutega hakkama saada. Tänapäeval on olemas ka spetsiaalsed
abivahendid, mis igapäevaelu toetavad ja tänu riiklikele toetustele
ei tähenda abivahend tingimata
ka suurt väljaminekut,” julgustab ta.
Õiged töövõtted säästavad
hoolitsejat
Liikumisraskusega inimese eest
hoolitsemisel tuleb palju kasutada füüsilist jõudu. “Kindlasti
peab inimene, kes hakkab abivajaja eest hoolitsema, tundma
õigeid töövõtteid, muidu võib ta
endale liiga teha,” hoiatab Kadri
Lemberg.
„Voodihaige keeramiseks tema
hooldamise ajal, või tema asendi
korrigeerimiseks, saab kasutada
libistamiskindaid,“ toob ta näite
lihtsamast abivahendist. „Libikinnaste välimine pind on libe ja
sobib hästi voodis ning ratastoolis näiteks vaagna ja õlavöötme
asendi korrigeerimiseks,” selgitab
juhtivterapeut. Voodihaiget saab
liigutada ka libedast materjalist
libistamislina abil, mis aitab
vähendada hõõrdumist. „Libilina
kasutatakse inimese liigutamiseks ühelt aluselt teisele, voodis
asendi muutmiseks või nihutamiseks ning istuma aitamiseks,”
kirjeldab Lemberg.
Inimese aitamiseks voodist
ratastooli, duši- või potitooli
või ka ratastoolist autosse saab
võtta abiks libistamislaua. „Selle
vahendiga saab istuvas asendis
inimene iseseisvalt või hooldaja
abiga libistada abivajajat ühelt
pinnalt teisele ehk siirduda külje
suunas,” selgitab terapeut. “Abistaja koormuse vähendamiseks
on olemas ka spetsiaalsed kodus
kasutamiseks mõeldud kompaktsed tõstukid koos linguga. Need
on ratastel elektrilised tõsteseadmed, mille abil saab tõsta voodihaiget voodist, toolist, põrandalt
või vannist. Vajadusel saab kasutada tõstukit ka haige transportimiseks eri tubade vahel.”
Kodu ja sisustus
vajadustele vastavaks
Kui abivajaja veedab enamuse
päevast voodis, aitab igapäevatoiminguid lihtsustada funktsionaalvoodi, kus abivajaja saab
ka ise mugavalt enda asendit
muuta. “Voodihaige puhul on
väga oluline roll madratsil ja
mõistlik oleks mõelda lamatisi
vältiva madratsi peale. Ainult

madrats siiski lamatisi ära ei
hoia ja seepärast on vaja abivajaja
asendit pidevalt muuta,” märkis
Lemberg. Voodis lamava inimese
abistamisel on oluline, et aitaja
pääseks igast küljest ligi. Samuti
peab silmas pidama, et voodi
vajab elektrit ning elektripistik
peab asuma voodi lähedal.
Abivajaja ning hooldaja elu
teevad oluliselt lihtsamaks ka
spetsiaalsed hooldusvahendid.
“Näiteks kui lähedast on olenevalt keskkonnast või tema
füüsiliste piirangute tõttu vee
ja seebiga keeruline pesta, siis
alternatiiviks on spetsiaalne
pesuvaht, kindad ja juustepesumüts,” kirjeldas juhtivterapeut
veeta pesemise võimalust. “Hea
variant on ka spetsiaalne otsikuga
dušikott, kuhu käib vesi sisse ja
mille saab voodi külge kinnitada.
Kui kasutada juurde veel ka kaela
taha seatavat täispuhutavat peapesuvanni, saab abivajaja juukseid pesta nii, et teda ei pea magamisasemelt mujale liigutama.”
Kui lähedane vajab koduhooldust, on Kadri Lembergi
sõnul mõistlik ka tema eluruumid üle vaadata – kas oleks vaja
laiendada ukseavasid ja eemalda
lävepakud, et tõstuk või ratastool
läbi mahuks. Kas WC-s oleks abi
kõrgendusega potitoolist? Kas
vajalikes kohtades on olemas
käsipuud, mille abil saab püsti
tõusta ja istuda?
Otsi abi ka koduvallast
Kui lähedane inimene jääb
koduhooldusele, kaasneb sellega
paratamatult rahaline kulu, kuid
tänu riiklikule toetusele ei pruugi
väljaminekud olla tingimata suured. Kadri Lemberg selgitab, et
näiteks funktsionaalvoodit või
ratastooli ei pea välja ostma,
kuna abivahendikeskused pakuvad üüriteenust, mis on peredele
kindlasti jõukohasem. Lisaks on
nii vanaduspensionäridel kui ka
määratud puude ja vähenenud
töövõimega inimestel võimalik
saada abivahendite ostmisel ja
üürimisel riiklikku soodustust.
“Abivahendite määruse alusel
kompenseerib riik olenevalt abivahendist 40-90% abivahendi
piirhinnast,” lisab juhtivterapeut.
Omapoolse abi osutamiseks
on võimalused ka omavalitsustel,
olgu see siis hooldajale makstav
toetus või teenus. Häädemeeste
valla sotsiaalnõunik Eha Säde
soovitab kindlasti pakutavate
teenuste ja toetustega ka valla
kodulehe kaudu tutvuda. “Selleks, et saaksime aidata, tuleb
esmalt pöörduda meie puuetega
inimeste hoolekande spetsialisti
Merike Adele Mee poole. Vajadusel töötaja külastab inimest tema
kodus, hindab abivajaduse ja
koos otsustatakse, mis on antud
olukorras abivajajale kõige sobivam ja vajalikum, sest inimeste
vajadused ja olukorrad on väga
erinevad. Soovitan kindlasti võtta
ühendust meie töötajaga ning
arutame koos võimalikud parimad lahendused läbi,” julgustab
Eha Säde.
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Novembri tegemisi Võiste ja Uulu noortekeskustes
Tahkuranna Avatud Noortekeskuses ehk Uulu noortekeskuses möödus november
kiirelt ning taas teguderohkelt. Teadagi, et november
on mardi- ja kadrikuu, siis
otsustasime ka meie lastega
tagasihoidlikult tähistada
traditsioonilisi rahvakalendri
tähtpäevi. Koos lastega meisterdasime maske, rääkisime
erinevatest traditsioonidest
ning lapsed jagasid oma muljeid ning kogemusi mardi- ja
kadripäevaga seoses. Koolis
olid lapsed saanud osa võtta
vahvast loovtööst, kus tehti
rahvakalendri tähtpäevale
kohaseid mänge ning riietuti
kas Martideks või Kadrideks.
Kuna lastele väga meeldivad
sellised ettevõtmised siis otsustasime ühiselt nii Võistes kui
ka Uulus teha mardi-ja kadritralli. Külla oli kutsutud
Pärnust põgenemistuba, kes
viis lastele läbi nuputamisrohkeid tegevusi. Põgenemistoaga
paralleelselt sisustas noorte
aega noorsootöötaja Elina,
kes viis läbi erinevaid rahvus-

likke mänge ning lisaks toimus lastele viktoriin. Õhtu
lõppes väga heade emotsioonide ning tagasisidega.
Kuid sellega meie trall veel
ei lõppenud. Koostöös Uulu
Põhikooliga oli kokku lepitud
päev, mil noortekeskuse noored lähevad vanematele klassidele katri jooksma. Kaasa sai
võetud meisterdatud maskid,
selgeks õpiti kadrilaul, erinevad mõistatused ja soovid. Oli
mõnus ja õpetlik vaheldus nii
osalejatele kui osasaajatele.
Võiste noortetuba külastas põgenemistuba juba
Halloweeni peo ajal, mis
toimus oktoobri lõpus. Ka
Võiste lapsed meisterdasid mardimaske ja õppisid
tundma mardi- ja kadripäeva
traditsioone, mille raames
viidi läbi viktoriin ja mängiti
temaatilisi mänge.
Võistes tegeletakse kord
kuus kokakunstiga, kus sel
korral õppisid lapsed valmistama makaronisalatit ja
omletti. Võiste noorsootöötaja Anul tekkis põnev idee

Foto: Berit Allika

– korraldada Häädemeeste
valla noorte vahel kokandusvõistlus. Noori võisid abistada
muidugi nende juhendajad,
kuid reegel oli, et juhendaja
ei tohi oma käsi külge panna,
vaid saab ainult suusõnaliselt
juhendada. Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskus kutsus ürituse
ellu ja tegi koostööd külakeskus Tahku Tarega, kes omalt
poolt pani välja toiduained
ja auhinnad. Osalema tuli
4 võistkonda: Tahkuranna

Avatud Noortekeskus, Võiste
noortetuba, Häädemeeste
valla noortevolikogu ja Uulu
kokandusring, viimased
võitsid ka võistluse ja jätsid
korraldajatele auväärse teise
koha! Samal päeval oli peredel võimalus võtta osa jõuluteemalisest aaretejahist ning
sõita hobuse ja poniga. Oli ülimalt vahva ja tegus 1. advendi
sündmus.
Noorsootöötajad
Elina Pea, Anu Liiva

SPORDIUUDISED
Judoka edukas sügis

Jõutõstmine

Merily on 17 aastane Häädemeeste valla neiu, kes
tegeleb juba üle kümne
aasta judoga. Vaatamata
hetkel riigis valitsevale olukorrale on judokad teinud
trenni ja osalenud erinevatel treeningpäevadel nii
palju kui võimalik. Sügis
sai edukalt vastu võetud
mitme erineva võistlusega nii oma vanuseklassis (WU18 -52 kg) kui ka
vanemates vanuseklassides
(WU21 ja WADULT).
25. septembril toimusid
juunioride (WU21 -52 kg)
Eesti Meistrivõistlused Võru
spordihoones kus saavutati
tubli 2. koht.
23. oktoobril olid A-klassi
(WU18 -52 kg) Eesti meistrivõistlused Tallinnas kus
Merily krooniti Eesti meistriks. Novembris toimusid
võistlused kahjel järjestikusel
päeval Tartus.
20. novemril toimus
International Judo Tournament “Memorial of Kaidu
Keerak” kus osales judokaid viiest erinevast riigist.

Vilniuses toimunud lamades
surumise MM-il võitsid Eesti
jõutõstjad kuus medalit, neist
kaks kuldset.
Meie valla noormees Markus Lehtla (+120kg) võitis
hõbemeda li k lassika lises
surumises 14-17aastaste seas
tulemusega 162,5 kilo. Kulla
võitis Bartolomiej Tuszynski
(Poola) 170 kiloga ja pronksi

Branko Jakubik (Slovakkia)
samuti 162,5 kiloga. „Lõpuks
jõudis kätte see suur päev, kus
ma sain peale nelja kuud oma
piire proovida. Kolmas katse
oli super, kuna tehnika oli hea
ja surusin arvatust rohkem,“
sõnas Lehtla. Markus Lehtla
treeneriks on Siim Rast.
Aleksander Tõnis Joarand

Foto: erakogu

Merily pidi kahjuks tunnistama finaalis Lätlase paremust ja tulemuseks 2. koht.
Järgmisel päeval (21.11)
toimusid aga täiskasvanute
(WADULT -52 kg) Eesti
meistrivõistlused, kus ka
Meily taaskord osales ja koju
toodi napi kaotusega finaalis
hõbemedal. Merily treenib
Kristjan Hendriksoni käe all
klubis Audru Aitado. Suured
tänud treenerile ja toetajatele.
Liivranna toimetus hoiab
pöialt Merilyni tegemistel.

Markus Lehtla autasustamisel. Foto: erakogu

Korvpall
27. novembril toimus
Kilingi-Nõmme Spordihoones Saarde-HäädemeesteSalacgriva kolmikkohtumine
korvpallis.
Avamängus võitis Häädemeeste meeskond Saarde
valda 99-79. Teises kohtumises võitis Saarde Salacgrivat
74-65. Turniiri kolmandas
mängus võitis Häädemeeste
meeskond närvilises kohtumises lätlasi 75-64.
Võidukas Häädemeeste
meeskonnas mängisid Aleksander Jänes, Hardi Paluots,

Janter Aniste, Kardo Sarapuu, Janar Aniste, Rannar
Raap, Tõnu Tamm ja Siim
Joosep. Vanemtreeneriks oli
Jüri Aniste. Meie parimaks
mängijaks tunnistati Rannar
Raap.
Pilk protokolli: 1. Häädemeeste, 2. Saarde, 3. Salacgriva.
2022. a kevadel kohtutakse uuesti Häädemeestel
ja sügisel Salacgrivas.
Aleksander Tõnis
Joarand

Võidukas Häädemeeste meeskond. Foto: Toivo Tallo
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Häädemeeste valla leht

Lund valget puistab pilvesüli
ja imeline helin lumehelvestes,
on nagu heljuks üle maa ja mere
õnn – rahutooja kõikjal, kõigi sees.

Häädemeeste Raamatukogu
soovib oma lugejatele
ja õnnelikku
uut aastat!

Lk. 15

Häädemeeste Raamatukogus
väljas näitus

MEESTE KÄSITÖÖ
Kohalikud tegusad mehed tõid näitusele oma
vahvaid praktilisi meisterdusi.

Näitus jääb avatuks jaanuarikuu
esimese nädala lõpuni!

Lk. 16

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
detsembrikuu
sünnipäevalapsi!
See päev toob mälestuste kaunist kulda,
toob rõõme, õnnesoove häid.
Toob vaasi kauneid lilleõisi,
sest aastaring saab jälle täis.
03.12 ASTA-MARIE VISSE

95

Treimani küla

01.12 ÜLO RAUD

92

Papisilla küla

19.12 JEVGENIA MEERENTS

91

Kabli küla

01.12 HELGI ERMEL

89

Reiu küla

17.12 ELMA NAABER

89

Laadi küla

21.12 KARL VALGEPEA

89

Häädemeeste vald

23.12 EVA MUUGA

89

Uulu küla

03.12 NETTI JÄRVE

87

Kabli küla

87

Pulgoja küla

11.12 MARTA-MIRALDA
ALTOJA
30.12 REINO VEIKKO
SALORANTA

86

Häädemeeste alevik

01.12 MAIMI MOKS

85

Häädemeeste alevik

07.12 AINO LIIV

85

Tahkuranna küla

29.12 SAIMA VAHER

85

Võiste alevik

08.12 HELGI LÕHMUS

84

Häädemeeste alevik

03.12 VAIKE PRANTS

83

Häädemeeste alevik

09.12 MARIA GORIHHINA

83

Treimani küla

16.12 EEVI NEPSTE

83

Ikla küla

19.12 ELVI JAANISTE

82

Laadi küla

02.12 ELLEN TALTS

81

Häädemeeste alevik

03.12 AIME OKS

80

Metsapoole küla

05.12 ELMAR LEPP

80

Treimani küla

05.12 MAIRE LAATS

80

Ikla küla

11.12 LEIDA PAOMEES

80

Jaagupi küla

12.12 INNA-MAARE VALTNA

80

Kabli küla

16.12 LILLI MÄNNIK

80

Uulu küla

03.12 HEIDI MÜÜRISEPP

75

Metsapoole küla

08.12 ÜLO LEPIK

75

Urissaare küla

22.12 TIIU SARAPUU

75

Metsapoole küla

01.12 MÄRT VALLAOTS

70

Massiaru küla

08.12 SIRJE LAINEVOOG

70

Arumetsa küla

08.12 JUTA MÜLLERSTEIN

70

Võiste alevik

11.12 ARMAND PÄRN

70

Uulu küla

18.12 MAIRE KOHTLA

70

Orajõe küla

15.12 LIIVI TAMMET

65

Treimani küla

03.12 LIIA LIHTNE

60

Võidu küla

12.12 IRINA FIRK

60

Reiu küla

60

Urissaare küla

17.12 TOOMAS TOOM

60

Tahkuranna küla

26.12 KAJA MERELAID

60

Arumetsa küla

15.12 RAUNI SIRKKU
TOIVETTULA

Vallaelanike soovil on avaldatud ka sünnipäevalapse elukoht küla
täpsusega. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes,
peaksid sellest teatama e-posti aadressil tiiu.sommer@haademeeste.ee ja
toomas.abel@haademeeste.ee või telefonidel 444 8897 ja 446 4175 või
508 9266 ja 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

TOIMETUS
Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2250 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.
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Õnnitleme
noori peresid
SÄDE LY NAAR
Ema Kaili Viljak, isa Silver Naar

01.11.2021

TREVOR SOOSALU
10.11.2021
Ema Aire Pirs-Soosalu, isa Mario Soosalu

Häädemeeste seltsimajas
reedel, 17. detsembril kell 15.30
MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE
JÕULUKONTSERT.
Olete palutud kuulama!

10. detsembril 2021 kell 10-17
kaupleme Uulu Taluturul.
Mesi, hoidised,
aiasaadused, jne.
Oodatud kauplema kõik,
kellel midagi pakkuda.

OSTAN TEIE SÕITVA, VÕI SEISMA JÄÄNUD
SÕIDUKI.
Sobivad igas seisukorras masinad: sõiduauto, kaubik,
maastur, veoauto, tarktor, mootoratas jne.
Tel: 5672 1410

KOGUDUSTE TEATED

Info 508 9393
Maarika Puusepp

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge sinust jäi.
Mälestame tegusat ja alati
rõõmsameelset pastor
KALEV KUMELIT
Avaldame südamlikku kaastunnet
abikaasa Liisile.
Rannakiriku koguduse liikmed
Naima, Helgi, Salme, Jaan, Maile, Haljand, Taimo, Terje

MÄLESTAME LAHKUNUID
LEONHARD LUIK
05.01.1932 – 27.11.2021

Arumetsa küla

ARVI JÜRIMA
21.09.1935 – 07.11.2021

Reiu küla

VAHUR VALDGRAF
12.11.1951 – 26.11.2021

Tahkuranna küla

ENN MALM
03.06.1952 – 06.11.2021

Reiu küla

KALEV KUMEL
19.11.1957 – 22.11.2021

Häädemeeste alevik

KULNO KANAMART
02.10.1962 – 21.11.2021

Häädemeeste alevik

ELLEN STERN
16.04.1932 – 17.11.2021

Uulu küla

LIIA KOPPEL
21.11.1934 – 08.11.2021.

Laadi küla

NOOMI LUIK
29.03.1936 – 04.11.2021

Võiste alevik

ELLE KIIN
06.03.1951 – 03.11.2021

Võiste alevik

LIILIA LINNASTE
08.11.1954 – 12.11.2021

Lepaküla küla

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. detsembril kell 12.00 Advendiaja III pühapäev
19. detsembril kell 12.00 Advendiaja IV pühapäev
21. detsembril kell 12.00 Apostel Tooma püha
24. detsembril kell 18.00 Jõuluõhtu ehk Kristuse
sündimise püha esimene missa
25. detsembril kell 12.00 I jõulupüha ehk Kristuse
sündimise püha päevane
missa
26. detsembril kell 12.00 II jõulupüha ehk esimärter
Stefanuse püha
1. jaanuaril 2022
kell 12.00
Jeesuse nime püha ja uusaasta
2. jaanuaril kell 12.00
Pühapäev pärast jõule
6. jaanuaril kell 12.00
Kolmekuningapäev ehk Kristuse
ilmumise püha
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
25. detsembril kell 9.30 I jõulupüha, Kristuse sündimise
püha hommikune missa
6. jaanuaril kell 9.30
Kolmekuningapäev ehk Kristuse
ilmumise püha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
24. detsembril kell 14.00 Jõulujumalateenistus
Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid juhiseid, nagu maski
kandmine, lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
11. detsembril kell 10.00 LITURGIA
24. detsembril kell 14.30 Kristuse sündimise eelpäev.
Jõululaupäev
25. detsembril kell 15.00 Kristuse sündimise püha
1. jaanuar 2022 kell 00.15 Uue aasta jumalateenistus
5. jaanuar kell 15.00
Issanda ristimine. Suur
veepühitsus
Treimanis:
24. detsember kell 13.00 Kristuse sündimise päev.
Jõululaupäev
5. jaanuar kell 13.00
Issanda ristimine. Suur
veepühitsus
Urissaares:
26. detsembril kell 15.00 Kristuse sündimise püha.
II Jõulupüha
6. jaanuaril kell 15.00
Issanda ristimine. Suur
veepühitsus
Tahkurannas:
26. detsembril kell 17.00 Kristuse sündimise püha.
II Jõulupüha

