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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Valla lasteaiad saatsid teele kooliminejad

Vallavanema veerg

Ühel kenal kevadpäeval
kasvasin ma suureks,
lasteaed jäi väikseks mulle,
lahkun nüüd ta juurest.

KAREL TÖLP
Pikk koroonakriis on tasapisi jõudnud
Eesti majandusellu, kus toorme puuduse tõttu on osade kaupade, eriti ehituskaupade hinnad viimase paari kuuga
tõusnud kohati ligi 2 korda. Omajagu
on selline hindade tõus mõjutanud ka
valla poolt seni tehtud ehitushankeid.
Nelja erineva teedehanke juurde esitati
2-6 pakkumust hanke kohta ning esitatud hinnad olidki kohati kallimad kui
olime arvestanud. Samas oli tõus siiski
selline, et kinnitasime vallavalitsuses
kõikide objektide kohta parimad pakkumused ära ja ootame nüüd vaidlustusaja lõppu.
Mustkatte rajamised on plaanis
Jaagu, Matsi, Maru, Pikal (kõigil osaliselt), Vaariku tänaval Võiste alevikus,
osaliselt Ura teel Laadi külas, osaliselt
Männi tänaval Häädemeeste alevikus,
Linnu teel ning Häädemeeste - Rannametsa teel Linnu ja Valge tee vahelisel
lõigul Pulgoja külas. Lisaks on plaanis
mustkatte rajamine Häädemeeste alevikus luteri ja õigeusu kalmistute ligipääsudele ja nende vahelistele teedele.
Kruusatee rekonstrueerimine on plaanis
Rannametsa - Luite teel Pärnupoolses
otsas ja Häädemeeste - Rannametsa teel
Jaagu tee ning Rannametsa jõe vahelisel lõigul. Tänavavalgustus on plaanis
rajada Silla teele (osaliselt) ning rekonstrueerida olemasolev lagunenud parkla
Uulus kaupluse ja kohviku juures.
Eestis on aastaid üheks oluliseks
regionaalpoliitiliseks rahastusprogrammiks hajaasustuse toetuste maksmine
maapiirkonnas vee-, kanalisatsiooni- ja
teeprobleemide lahendamiseks. Käesoleval aastal laekus valda üle 60 taotluse. Valla eelarve koostamise juures
tegime ettepaneku vallapoolse rahastuse
suurendamiseks 75 tuhandele eurole,
samuti oli sel aastal riigi poolt tulemas
veidi suurem summa kui eelmisel aastal. Riigilt toetusteks tuligi peale taotluste hindamist meie elanikele suurim
abi, mis seni oleme saanud jagada. Kui
vald panustab 75 tuhat eurot, siis riigi
poolt saame üle 74 tuhande euro. Seega
taotlejad ise peavad panustama kokku
ka vähemalt 75 tuhande euroga. Kokku
said positiivse vastuse täies ulatuses
44 taotlust ning üks taotlus osaliselt.
Veevarustus saab paremaks 22 kodus,
kanalisatsioonisüsteemid 20 kodus ning
ligipääsu saavad paremaks 2 kodu omanikud.
Häädemeeste piirkonnas turiste
ootavad ettevõtjad on palju rääkinud
sellest, et turistid sõidavad Via Baltical
neist mööda, kuidagi oleks vaja liiklejad
saada maanteelt maha. Oleme mõnda
aega pidanud läbirääkimisi Transpordiametiga, et saaks paigaldada pruuni
sildi „Vana Riia maantee“ asemele
midagi muud, mis oleks atraktiivsem
ja kutsuks juhte suurelt teelt maha keerama. Jõudsime läbirääkimistel kokkuleppeni, kui selgus, et samal ajal on sisuliselt samade soovidega läbirääkimisi
pidanud ka Pärnu Lahe Partnerluskogu.
Tänaseks on paigas sildi kujundused,
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kus saavad olema suurelt pruunil sildil
„Romantiline rannatee“ ja inglise keeles „Tourist Road“. Lisaks saavad märgil olema viited vaatamisväärsustele,
söögikohtadele, majutusele jne. Pärnu
Lahe Partnerluskogu plaanib märkidele
küsida toetust terve Romantilise rannatee ulatuses, lisaks plaanitakse taotleda
toetust suurte vallakaartide paigaldamiseks mitmele poole üle valdade. Paraku
võtavad sellised asjad aega ja märgid saavad üles kõige varem sügiseks. Kahjuks
oleks see alles peale turismihooaega.
Kuna me nagunii otsisime ise lahendusi
ja plaanisime märgid paigaldada, siis
peale vallavalitsuses arutamist otsustasime tellida olulisematesse kohtadesse
valla raha eest soovitud viidad. Uued
viidad paigaldatakse Rannametsa ristmikule ning Iklasse, kulu selleks on
ca 3,5 tuhat eurot. Loodame siinkohal
teha koostööd ka nn. üleaedse omavalitsusega Läti Vabariigist, et saaks sisuliselt samasuguse viida paigaldada Ainazi
Riia poolse sissesõidu ette. Ilmselt suurendavad antud viidad küll liikluskoormust Rannametsa-Ikla maanteel, kuid
teisalt loodame, et see annab kohalikele
ettevõtlikele inimestele parema võimaluse konkureerida mööda sõitvale
rahale, see omakorda elavdab piirkonna
majandust, annab võimaluse uuteks
ettevõtmisteks ja uusi tarbitavaid teenuseid ka kohalikele inimestele.
Öeldakse, et lapsed on meie elu
õied. See õppeaasta on olnud nii õitel
kui nende vanematel kui ka õpetajatel
veel keerulisem kui eelmisel aastal. Viiruse piirangutest tingitult on väga pikki
perioode tulnud olla distantsõppel.
Tänan kõiki pedagooge ja lasteasutuste
personali panuse eest laste hoidmisel ja
õpetamisel. Lapsed on olnud koolis väga
tublid ja on ka palju väga edukaid koolide lõpetajaid. Kahjuks küll see aasta
pidulikku vastuvõttu teha ei saanud,
kuid tähelepanuta valla poolt teie edukas kooli lõpetamine siiski ei jää. Soovin
kõigile õpilastele head suvevaheaega ja
lõpetajatele edukaid kandideerimisi soovitud õpingute jätkamiseks! Kui ühed
lapsed lõpetavad koole, ühed lapsed
alustavad sügisel kooliteed, siis rõõmu
teeb, et sündivusega on meil samuti kõik
hästi. Ootame väikelaste vastuvõtule
viimase 7 kuu sündinuid, keda on vallas 32. Sünde on olnud sedavõrd palju
ka aastate eest, kuna äsja laiendatud
Uulu Põhikoolis tuleb sel aastal avada
1. klassi minevatele lastele paralleelklassid. Viimase 7 kuu sündide arv näitab
samuti suurt arvu Uulu piirkonnas, kus
on sündinud 18 last. Häädemeeste piirkonnas on sündinud 8 last ning Kabli
lasteaia piirkonnas kahjuks vaid kaks
last ja nemadki Metsapoolel asuvate lasteaiarühmade lähiümbruses. Nii Uulu
kui Häädemeeste lasteaia vahel valivas
Soometsa külas on sündinud 2 last ning
Võistes asuva Tahkuranna lasteaia piirkonnas samuti kaks last.
Head suve jätku!

Võtan kaasa rõõmsa tuju,
sõbra soojad sõnad,
mälestused pallimängust,
õpetajad kenad.

Häädemeeste Lasteaed

Võtan kaasa mõttetera,
mis kord kasvab suureks,
sest et sellest väikesest terast,
saidki elu juured!
/ Maris Umboja /
Vasakult paremale
esimene rida:
Johannes Allikas,
Martin Siim,
Andrek-Aron Artma,
Ants-Christian Lepp,
Richard Lemmik.
Teine rida: Brenda
Kiveste, Eliise
Suigusaar, MaribelJohanna Arnek,
Martaliis Raidmets,
Aliise Brunfeldt,
Maron Maddison,
Remo Tuuling, JanOskar Tali, Hugo
Näär ja õpetajad Aili
Altoja, Gea Blond,
Sandra Erenurm,
Riina Tähtse. Pildilt
puudub Henri
Maddison. Foto: Älis
Saadjärv

Kabli Lasteaed

Fotol on lõpetajad: Rainor Ats Toodre,
Kirke Lobjakas, Rayen Salinš, Juss
Sipelga, pildilt puudub Karl-Kuldar
Nõmm. Foto: Epp Antson

Uulu Lasteaed
Lasteaia lõpetas
juba 17. lend.
Vasakult paremale
seisavad: Henri
Tamm, Marcel
Sarapuu, Timur
Kobake, Tõnis
Toomla, Gaute
Rahu, Mattias
Arumäe, Raven
Paits, Harri Eljandi,
Jakob Kurm, Romet
Sildve, Kevin
Kunder. Isutvad:
Suzie Kordmaa,
Marleen Tamm,
Rosanna Liivia
Jürgens, Melany
Allikvee, Carmen
Aljasmets, Adeele
Filevski, Elise Ööpik,
Aliis Aas, Miriam
Aas. Foto: Sigrid
Absalon

Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Sel aastal lõpetas
lasteaia üksteist
särtsakat ja
tegutsemislusti
täis Rannakarpi.
Vasakult paremale:
Mirtel Sünt, Caroly
Virnhoff, Mari-Leen
Jõessar, Katriin
Holland, Jakob
Karus, Erik Keskva,
Sander Lehtmaa,
Christofer Leetsaar,
Jakob Kadnikov,
Randel Grünbaum
ja Markus Mägi
(puudub pildilt).
Foto: A. Sink
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Häädemeeste valla leht

TEADMISEKS – ARENGUKAVA

Vallavolikogus otsustati:
27. mail
• Reiu külas munitsipaalomandis olevate
Tõllapulga tee 1 ja Silla tee 4 kinnisasjade jagamine ja võõrandamine Eesti
Vabariigile
• Treimani küla Järvemäe kinnistu kesk-

konnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
• Treimani küla Järvemäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
• Häädemeeste Vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Vallavalitsuses otsustati:
4. mail
• Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevikus Mere tn 4 // Meremõisa kinnistul
• Sundvalduse seadmine Treimani külas
Jürioja kinnistul
• Sundvalduse seadmine Võiste alevikus
Sadama tn 11 kinnistule
• Hajaasustuse programmi taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamine, Saare
• Hajaasustuse programmi taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamine, Segasumma
• Hajaasustuse programmi taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamine, Maasika
• Puude raie tiheasustusalal
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Uue-Langi maaüksusel Nepste külas
• Projekteerimistingimuste väljastamine
Vahelapi kinnistul Laadi külas asuva
elamu ümberehitamise ja laiendamise
projekti koostamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine
Kabli looduskeskuse kinnistule Kabli
külas kuur-abihoone püstitamise projekti
koostamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine
Suvekodu kinnistule Treimani külas
päikeseelektrijaama rajamise projekti
koostamiseks
• Ehitusloa väljastamine Uulu külas Kooli
tee 1 kinnistule mänguväljaku rajamiseks
• Ehitusloa väljastamine Võiste alevikus
Mänguplatsi kinnistule mänguväljaku
rajamiseks
• Ehitusloa väljastamine Häädemeeste
alevikus Metsa tn 21 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks
• Kasutusloa väljastamine Reiu külas Kuukivi tee 8 kinnistule püstitatud elamule
• Raha eraldamine huvitegevuse toetuseks
• Massiaru küla Vähila kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
• Hangete korraldamise otsustamine
• Häädemeeste valla 2020.aasta majandusaasta aruande heakskiitmine (Protokolliline otsus)
11. mail
• Volituste andmine
• Tahkuranna külas Mõisa tee katastriüksusele sundvalduse seadmine
• Reiu külas Silla tee katastriüksusele sundvalduse seadmine
• Reiu külas Pulga tee katastriüksusel sundvalduse seadmine
• Reiu külas Tõllapulga tee katastriüksusel
sundvalduse seadmine
• Reiu külas Reiu tee katastriüksusel sundvalduse seadmine
• Penu külas Jaagupi sadama katastriüksusel sundvalduse seadmine
• Mere L1 katastriüksusele sundvalduse
seadmine
• Tahkumere katastriüksusele sundvalduse
seadmine
• Sookülas Mäeotsa katastriüksuse jagamine
• Sookülas Kase katastriüksuse jagamine
• Hangete korraldamise otsustamine
18. mail
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Männiku põik 1 maaüksusel Laadi külas
• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Nelgi maaüksusel Majaka külas

• Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Raidlepa maaüksusel Laadi külas
• Puuraugu asukoha kooskõlastamine
Soometsa tee 15a maaüksusel Uulu külas
• Ehitusloa väljastamine Häädemeeste
alevikus Pärnu mnt 13 kinnistul asuva
teenuskeskuse ümberehitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Majaka külas
Tulbi kinnistule puhkemaja püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Reiu külas Viira
tee 75 kinnistule elamu püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 39 kinnistule abihoone
püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Tahkuranna külas
Mereranna kinnistule abihoone püstitamiseks
• Kasutusloa väljastamine Laadi külas
Männituka tee 7 kinnistule püstitatud
üksikelamule
• Avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku
andmine, MTÜ Selts Raeküla
• Alla lihthanke piirmäära hanke „Reiu
kergliiklustee teeäärte niitmine 2021”
pakkumuse vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine
• Alla lihthanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla teede tolmutõrje 2021”
pakkumuse vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine
• Alla lihthanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla teede löökaukude remont”
pakkumuse vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine
• Võiste alevikus Biopuhasti kinnistu
lähiaadressi muutmine
• Vallavara võõrandamine otsustuskorras
• Pakkumuste vastavaks, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine avatud hankemenetluses
viitenumbriga 234841 „Häädemeeste
vallamaja ja KSK hoone Pargi tee 1 ja
Uulu lasteaia hoone Pargi tee 3 rekonstrueerimise I etapp”
• Hanke korraldamise otsustamine
• Hanke “Häädemeeste vallale kuuluvate
hoonete kindlustusteenus 2022-2025”
korraldamine
25. mail
• Ehitusloa väljastamine Metsapoole külas
Karjapõllu kinnistule puurkaevu rajamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine
Uulu külas Kivi tee 6 kinnistule
• Reiu külas kinnisasjade jagamine.
Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Penu külas Vanaõue kinnisasja jagamine.
Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
• Välireklaami paigaldusloa väljastamine
• Reservfondist raha eraldamine
• Kulutuste kompenseerimine
• Raha eraldamine huvitegevuse toetamiseks
• Tänukirja andmine
• Hangete tulemuste kinnitamine lihthankemenetlustes
27. mail (erakorraline istung)
• Häädemeeste valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
heakskiitmine (Protokolliline otsus)
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Häädemeeste Vallavolikogu algatas
Häädemeeste valla arengukava
aastateks 2020 -2025 muutmise
29. aprilli 2021 volikogus (otsus nr.
16).
Kehtestati arengukava eelnõu
ettepanekute esitamise,
avalikustamise ja avaliku arutelu ajad
alljärgnevalt:
Ettepanekute arutamiseks
ja esitamiseks korraldada
rahvakoosolekud:
• Võistes külakeskuses Tahku
Tares esmaspäeval, 14.06.2021
kell 18.00;
• Uulus vallamajas volikogu saalis
teisipäeval, 15.06.2021 kell
17.00.
Muudatusettepanekute esitamise
tähtaeg 30.06.2021.
Muudatusettepanekud on võimalik
esitada:

•

e-kirjaga, aadressil haademeeste@
haademeeste.ee;
• Posti teel Häädemeeste
Vallavalitsusele aadressidele Pargi
tee 1, Uulu küla 86502 või Pärnu
mnt 40, Häädemeeste alevik
86001;
• Käsipostiga Häädemeeste
Vallavalitsusele aadressidel Pargi
tee 1, Uulu küla või Pärnu mnt 40,
Häädemeeste alevik (ukse kõrval
asuvatesse postkastidesse).
Arengukava eelnõu avalikustatakse
alates 13.07.2021- 10.08.2021
(vähemalt 3nädalat).
Arengukava avalik arutelu toimub
Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse
ruumides 10.08.2021 kell 17.00.
Arengukava esitatakse esimeseks
lugemiseks Häädemeeste
Vallavolikogu käesoleva aasta
augustikuu istungile.

Häädemeeste valla jäätmekava
avalik arutelu
Häädemeeste valla jäätmekava
aastateks 2021-2026 eelnõu avalik arutelu toimub 15.06.2021
algusega kl 17 Häädemeeste
Vallavalitsuses (Pargi tee 1,
Uulu küla).
Avalik arutelu toimub arves-

tades sellel ajahetkel kehtivaid
riiklike reegleid kogunemiste
läbiviimiseks. Kui avaliku arutelu
läbiviimine osutub võimatuks,
teavitatakse sellest esimesel võimalusel valla kodulehel https://haademeestevald.kovtp.ee/ ja ajalehe

Tasuta õigusnõustamine
puuetega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste
Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub
õigusnõustamise teenust
keskmise, raske või sügava
puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike
õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi
esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi
hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks
on tagada erivajadustega
isikutele õigusnõustamine
ja abistamine igapäevasel
ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse
elukondlike õigusmurede
lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms.
Õigusnõustamiseks
on vajalik eelregistreerimine SA Õigustee-

nuste Büroo telefonil
53 850 005 E-N kell
10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a.
laupäev ja pühapäev) või
kui kõnele hetkel vastata
ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.
Teenus on sihtgrupi
jaoks tasuta. Vajadusel on
võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.
Lisainfo: Tauno Asuja,
Eesti Puuetega Inimeste
Koja peaspetsialist, tel:
661 6614 ja e-post: tauno.
asuja@epikoda.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine
SA Õig usteenuste
Büroo, https://www.otb.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

„Liiviranna“ juunikuu numbris.
Täpsem info: keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast,
e-post sirli.pedassaar-annast@
haademeeste.ee, tel 444 8884,
5855 9381.

Häädemeeste Vallavalitsus
on ühildanud kodulehel
sündmuste kalendri
Kultuurikava.ee platvormiga
Kõigil sündmuste korraldajatel on võimalus
väga hõlpsasti enda sündmused eelpoolmainitud keskkonda sisestada ja see kuvatakse
automaatselt valla kodulehel olevas kalendris.
Kui teil on küsimusi või natuke tuge vaja
sündmuse kalendrisse sisestamisel, siis küsige
julgelt kultuurinõunikult Aire Kallas-Maddison tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@
haademeeste.ee.

Häädemeeste valla leht
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Kabli Päikeseloojangu festivali kava
ta magada ei saanud, tavatses ta
öelda: “Armas Goldberg, mängi
mulle mõnd minu variatsioonidest”. Ja krahv tasus ka Bachile
heldelt, peaaegu terve tema aasta
palga Tooma kiriku kantorina.
Oli selle legendiga kuidas oli,
igatahes nimetab ka Art Jazz
Quarteti esiviiul Andres Mustonen, et Bach on muusikaloos ka
džässmuusikuna nende suurim
hingesugulane. Ka see kontsert
annab võimaluse läheneda Bachi
imelisele aariale ja variatsioonidele haaraval rokkival ja svingival moel. Tema juba aastaid
kestnud koostöö Eesti tuntud
džässmuusikutega - Jaak Sooäär
(kitarr), Taavo Remmel (kontrabass), Tanel Ruben (löökpillid)
on loonud kõlamaailma, kus lõimuvad barokk, džäss, keskaeg ja
raga. See on olnud loominguline
protsess, milles ei ole tsementeeritud interpretatsioone ega kapseldumist oma maailma, on vaid
avatus ja pidev uuenemine.
Et kuulaja saaks nautida ka
Bachi suurteost originaali lähedaselt, tuleb kontserdi alguses
esitusele ka aaria ja väike bukett
variatsioonidest Heino Elleri
Muusikakooli noore pianisti
Lilian Hindriksoni esituses. Ja
loomulikult haaratakse kontserdi lõpuks kõik kaasa ühisesse
muusikalisse voolamisse Bachi
vaimus.

Estonian Voices

Isabel Bermejo

Ühel instrumendil kahekesi

Päikeseloojangu festival 2021

Alustame 22. juunil Päikeseloojangu
festivaliga juba 15. korda.
Juubelihõnguline festival pakub sellel aastal erinevas stiilis kontserte Häädemeeste õigeusu kirikus, muusikalisi
töötubasid/laulutunde, kontserte Kabli
seltsimajas ja selle ümber ja toreda ning
õpetliku lasteetenduse Kabli Aidas.

Säravaim ja ainulaadne

Piduliku avakontserdi annab 22. juunil
Häädemeeste õigeusu kirikus mitmete
auhindadega pärjatud vokaalsekstett
Estonian Voices, kelle ampluaa hõlmab džässi, klassikalist muusikat ja
folki, ning kelle repertuaar koosneb
nii originaalloomingust, rahvamuusikast, isegi pop-hittidest. Eesti viimase
aastakümne säravaima vokaalansambli
loominguline liider ja seadete autor
on Kadri Voorand. Tegemist on tõesti
ainulaadse vokaalansambliga, kelle
nutikas stiil lõimib mängulisust absoluutse tehnilise meisterlikkusega, mida
ühendavad kelmikas naeratus ja hurmav annus vokaalset helikunsti.

Maagiat ja võlukunsti

Kohe peale jaanipäeva 26. ja 27. juunil
Kabli Aidas etenduvas perelavastuses
“Ernesto küülikud” saab kaasa elada
sooja südame ja hooliva mustkunstniku
Ernesto seiklustele, kes peab saatuse
tahtel endale uue töö leidma. Loos on
maagiat ja võlukunsti ning jäägitut

pühendumust oma hoolealustele –
karusnahafarmist näpatud jänestele.
Piret Raua samanimelisel romaanil
põhinev imeline perelavastus etendub
teater Must Kast poolt, kes on kindlasti
laiemale publikule märgatavaks saanud suurt huvi äratanud lavastustega
“Peks mõisatallis” ja “Carmen”. Lavastus “Ernesto küülikud” on osalenud
väljavalituna 2019 a Draamafestivalil
ja saanud Salme Reegi nimelise teatriauhinna.

Trio Maag. Foto: Rene Jakobson

Eksootiline ja isikupärane

1. juulil avame Kabli Seltsimajas
džässisalongi – Trio Maag koos Isabel Bermejo`ga ja tulise Argentiina
tangoga.
Boenos Aireses erinevate kultuuride kokkusulamisel tekkinud tantsuja muusikastiilis ei jää ükski inimlik
tunne puudutamata. Trio Maag esitab
erinevat muusikat, mis on tangost ja
Argentiina kultuurist impulsse saanud.
Eksootilise ja isikupärase kõla saavutavad tangos kesksel kohal trooniv
bandoonium Kaspar Uljase filigraanses käsitluses. Erilise pärlina lisandub Trio Maag´ile rohkete annetega
õnnistatud keevaline hispaania lauljatar Isabel Bermejo, kes tunneb end
koduselt nii džässi-, flamenko-, tango
kui muus Ladina-Ameerika muusikas.
Tema jõuline lavaline kohalolek ja siirad emotsioonid suudavad nakatada
igat kuulajat.

Mustkunstnik Ernesto

Bachi vaimus(tuses)

Pühapäeval, 4. juulil on põhjust
taas Häädemeeste õigeusu kirikusse sammud seada, nautimaks
kontserti “J. S. Bach Goldberg
variatsioonid nii ja naa” Art
Jazz Quarteti ja pianist Lilian
Hindriksoni esituses. Goldberg
variatsioonid kuuluvad ühes
“Muusikalise ohvri” ja “Fuugakunstiga” J. S. Bachi tippteoste
hulka. Suurejooneline klavessiiniteos koosneb aariast ja 30-st
variatsioonist prantsuse stiilis.
Pea sama kuulus kui muusika ise

on selle loomislugu saatev legend
aastast 1802. Selle kohaselt olevat
unetuse all kannatav krahv Hermann Karl von Keyserlingk palunud Bachilt mahedaid ja pisut
elavaloomulise karakteriga palu,
mida tema klavessinist Johann
Gottlieb Goldberg võiks talle ette
mängida, hoidmaks ülal tema
meeleolu unetutel öödel. Bach
kirjutas seepeale need suurepärased variatsioonid koos imekauni
aariaga, mida variatsioonide järgi
saab veel meenutuseks kuulda.
Krahv polevat neist paladest
kunagi tüdinenud ja millal iganes

Neljapäeval, 8. aprillil annab
kontserdi Duo Ruut. See on kahe
hea sõbra, kuid erineva muusikalise tausta ja maitsega muusiku
ühisosa. Oma esivanemate pärimusest uue muusikalise hingamise saanud, asusid Katariina
Kivi ja Ann-Lisett Rebane 2017.
a ühe kandle taha istuma. See
otsus oli pikaajalise katsetamise
ja eelnevate akadeemiliste muusikaõpingute lõpptulem. Kandlest sai duo jaoks “tühi leht”, mis
andis palju ruumi leiutamiseks ja
erinevate mängutehnikate arendamiseks. Ühel instrumendil
kahekesi komponeerimine seab
üsnagi kitsad raamid – nii saigi
Duo Ruudu väljakutseks lasta
oma kujutlusvõime kastist välja ja
pakkida oma olemuselt minimalistlik muusika uusi ja erutavaid
ideid tihedalt täis.
Oma lühikese tegutsemisaja
jooksul on Duo Ruut juba aastaid
olnud nomineeritud erinevatele
muusikaauhindadele, jõudnud
tuuritada mööda maailma sh nt
Jaapanis ning valdkonna ühel
mainekamal festivalil Celtic
Connections Glasgows.
Siit aga jätkame järgmisel
kuul, et tutvustada ülejäänud
programmi.
Kuna siseruumides toimuvate
sündmuste puhul võib kehtida
veel publiku piirang, soovitan
huvipakkuvatele üritustele nobedasti Piletilevist piletid soetada,
sest kohapeal ei pruugi neid enam
olla.
Meeleolukate kohtumisteni!
Kadri Leivategija
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Tehase Fibo ExClay 30. sünnipäev
22. mai tähistas Häädemeestel Arumetsa külas asuv tehas
Fibo ExClay oma 30. sünnipäeva. Ettevõtte saamislugu
meenutab ettevõtte asutajaliige
ja kauaaegne tegevjuht (16 aastat) Eero Rändla nii: 22. mail
käesoleval aastal täitus 30 aastat
tänase Saint-Gobain Eesti AS
tütarettevõtte Leca Eesti OÜ
tootmiskompleksi eelkäija
Leharu AS asutajaliikmete
esimesest koosolekust. Täpselt
kolmkümmend aastat tagasi
istusid tolleaegses Häädemeeste
vallamajas ühise laua taha EA
RENG AS juhatuse esimees
Jüri Rass, mina, Pärnu Maavalitsuse nõunik Eero Rändla,
Häädemeeste vallavanem Rein
Varep, Edela Eesti savitööstuse
direktor Enno Nõlvak ja Rootsi
firma “ Lättklinker Element
AB” esindaja Bo Sjöblum ning
kirjutasid alla AS Leharu, aktsiakapitaliga 500 000 rubla,
asutamise otsusele, kiitsid heaks
põhikirja, kinnitasid asutamislepingu ja valisid nii juhatuse
kui juhatuse esimehe, kelleks
sai EV Ülemnõukogu saadik
Ants Järvesaar. Samal koosolekul kinnitati mind äriühingu
tegevjuhiks. Eesti Vabariigi
taasiseseisvuse väljakuulutamiseni jäi 91 päeva, käimas oli
omandi- ja maareform.
Eellugu: Tol ajal paljude
poolt hullumeelseks ideeks
tunnistatud mõtet, luua Häädemeestele rahvusvaheline
tootmisettevõte, mis baseerub
kohalikule toorainele – savile,
ellu viia ei olnud kerge. Seda
enam, et idee autoritel ja elluviijatel puudus igasugune rahvusvahelisel tasandil äriajamise
kogemus.
Mul on väga selgelt meeles,
kui 22. septembrikuu päeval
aastal 1989 minu kabineti
uksele rajooni täitevkomitees,
kus ma töötasin täitevkomitee
esimehe asetäitjana, kureerides
ehitust ja ehitusmaterjalide
tootmist rajoonis, koputasid
kolm asjameest Tallinnast ja
palusid vastuvõttu. Kaks neist
– Jüri Rass ja Hillar Joon – olid
selle „hullumeelse“ idee autorid.
Mitmeid tunde kestnud kohtumise jooksul tutvustati mulle
väga põhjalikult idee sisu ja selle
elluviimise teoreetilised võimalusi, keramsiidi e. kergkruusa
ehitusmaterjali kasutamise võimalusi, tootmise tehnoloogiat.
Meie kohtumise lõpuks
leppisime kokku, et rajooni
täitevkomitee tellib nende käest
uurimistöö koos tasuvusanalüüsiga teemal “Keramsiidi
tootmise võimalus ja lahendus
Pärnu rajooni Arumetsa savist”.
Läksin huvitavat ettevõtmist ja
kokkulepet tutvustama täitevkomitee esimehele. Paraku ei
jõudnud ma teemat käsitlema
hakatagi, kui täitevkomitee
esimees mulle kirjeldas, kuidas kolm meest Tallinnast
talle mingisegust hullumeelset ideed püüdsid maha müüa.
Temapoolne vastus oli otsene
ei. Juhtus aga nii, et samal ajal
viibis tema kabinetis ka rajooni
rahvasaadikute nõukogu esi-

mees, kes soovitas tal siiski
mitte kohe lõppotsust teha vaid
suunata külalised oma ideega
minu kui vastava valdkonna
eest vastutava töötaja juurde.
Ma lihtsalt kuulasin ta jutu
ära ja pöördusin tagasi oma
igapäevase töö juurde, kuniks
saabus aeg tellitud töö eest
tasuda. Arvesse võttes kõike
eelnevat, ei olnud kerge minna
täitevkomitee esimehe juurde
ja selgitada, et üle poole aasta
tagasi tema poolt tagasilükatud
äriidee osas on siiski sõlmitud
leping ja see on tänase seisuga
teostajate poolt täidetud ning
selle eest tuleb tasuda 15 000
rubla. Kui aga olin põhjalikult
tutvustanud koostatud tasuvusanalüüsi, selle järeldusi ja
andnud ülevaate Häädemeestel olemasoleva unikaalse savi
omadustest ja sellest toodetud ehitusmaterjali – keramsiidi kasutamise võimalustest
ning välja toonud kohapealse
tooraineressursi kasutamisega
kaasneva töökohtade loomise
ja piirkonna arengu tagamise
võimalused, lisades, et idee
elluviimiseks moodustatavas
äriühingus on ka täitevkomiteel võimalus saada osanikuks,
ta pikapeale leebus ja oli nõus
teostatud töö eest tasumisega
ning protsessiga edasi minema.
Samas andis ta mulle volituse
rajooni täitevkomitee vastutava esindajana teemaga edasi
tegeleda. Esimene tõsine samm
Häädemeestel keramsiidi tootmise arendamise alustamiseks
oli tehtud.
Töö jätkus erinevate uuringutega – savi keemilised uuringud ja laboratoorsed paisumistestid. Kuigi testide tulemused
olid paljutõotavad, otsustasime
teostada saviga ka tehaselised
tootmiskatsetused. Meile kõige
lähem kremsiiditehas paiknes
Läti Daugavpilsi rajoonis Nicgales. Saime tehase juhtkonnaga kokkuleppele teostada
Arumetsa saviga nelja tunni

jooksul katsetootmist tingimusel, et toodetud keramsiit
jääb neile ja meie saame vastu
keramsiidi kvaliteedinäitajad.
Nii vuraski ühel päeval neli
kalluritäit savi koos meie esindusega Lätti ja toimus proovitootmine. Paraku keeldus
tehase juhtkonna esindaja meile
toodetud keramsiidigraanulite
kvaliteedinäitajaid üle andmast,
tuues välja mitmeid mitteusutavaid põhjuseid. Olime algul
täiesti segaduses, kuid lõpuks
leidsime võimaluse tagaukse
kaudu sisendes saada otsekontakti laboritöötajatega ja
lahkusime siiski meile vajalike
andmetega. Tutvunud proovitootmise tulemusel valminud
keramsiidigraanulite kvaliteedinäitajatega, selgus ka põhjus
tulemuste väljaandmisest keeldumise kohta, nimelt testitud
graanulite kaks põhilist kvaliteedinäitajat ehk mahukaal ja
graanuli pinnatugevus olid ligi
kaks korda paremad kui nende
endi savist toodetud materjalil. Olime lõpptulemusega väga
rahul, saadud tulemused olid
paljutõotavad. Võrreldes tööstusliku katsetootmise tulemusi
majandus- ja tasuvusanalüüsiga
kinnistus meie mõte veelkordselt – projekt on tasuv ja tuleb
kiiresti realiseerida.
Loodavale ettevõttele oli vaja
ka nime. Tahtsime lihtsat, tootele omapärast ja arusaadavat
nime andmist. Jõudsime kokkuleppele, et aktsiseltsi nimeks
saab Leharu, mis tuletati
toorme ja asukoha nimedest.
Nimelt „Le” laenati savi rootsikeelsest tõlkest „lera”, „h” täht
sümboliseerib Häädemeestet ja
nimeosa „aru” tuleneb toorme
ja püstitatava tehase asukohast
Arumetsa küla nime algusosast.
Kuivõrd tol ajal kehtis nõue
enne äriühingule nime panemist see kooskõlastada riigi
nimede kinnitamise komisjonis, siis tuli ka see samm ette
võtta. Antud tegevus usaldati

Eero Kotlile (töötas tol ajal
Edela Eesti Savitööstuses peatehnoloogina ja oli kaasatud
initsitiivgrupi töösse). Eero
täitis selle ülesande suurepäraselt. Kui tema käest komisjonis küsiti, et mis on konkreetse
nime kasutamise põhjendus,
siis oli ta teinud paar omaloomingulist tantsusammu ja selgitanud, et eestlastel oli vanasti
üks sellline rahvatants nimega
Leharu-Leharu ja oligi nimi
kinnitatud.
Kergkruusatehas osteti
Põhja-Rootsist. Seadmed
demonteeriti, nende transport
toimus meritsi. See oli pikim
praam, mis iganes Pärnu sadamasse oli jõudnud. See kuupäev oli 23. november 1993.
a. Laevatamine Rootsist Lulea
sadamast Pärnusse kestis külmal tormisel merel ligi kaks
kuud. 90 meetri pikkusele
praamile paigutatud seadmed
olid praami külge kinni keevitatud. Pärnusse jõudes raskendas selline kinnitus nende
kättesaamist praamilt, kuivõrd
-23 kraadise külmaga keeldusid
keevitusagregaadid töötamast.

Tehas täna. Foto: tehase Fibo ExClay arhiiv

Seadmete vedu Pärnu sadamast
Häädemeestele läbi linna kestis
kolm ööpäeva, kusjuures vaatamata libedale talvisele teele
ei juhtunud ühtegi liiklusõnnetust. Täpsustuseks niipalju,
et torusid (pöördahjusid), mille
pikkus ligi 36 meetrit ja kaal 70
tonni oli kokku 3 tükki (üks
põletusahi ning teine kuivatusahi, mis oli keskelt pooleks
lõigatud, et oleks teda üldse
võimalik transportida). Olles
eelnevalt kooskõlastanud ja
täpsustanud linnavalitsuses
tänavad, mille kaudu suurveosed liikusid, seal paiknevate
üle tee kulgevate elektrikaablite

kõrgusi, olime kindlad, et kõik
sujub. Paraku läks nii, et tahtsime parimat, aga läks nii nagu
alati! Üks kivisöe punkrit vedanud sõiduk rebis maha elektriliini ja seda just politseimaja
ees. Suur osa Pärnu linnast jäi
teatud ajaks ilma vooluta. Meie
ahjud jõudsid aga õnnelikult
Häädemeestele, on seal tänase
päevani ning ootavad, millal
jälle pöörlema saavad hakata.
Tehase Fibo ExClay saamisja edulugu peitub inimestes –
heades spetsialistides, meeskonnas ja heas meeskonnatöös.

Ettevõtte ajalugu läbi kolmekümne aasta
• 1991 22. mail loodi ettevõte Leaharu AS.
• 1994 suvel alustas kergkruusa tootmist tehas
Fibo ExClay Häädemeestel.
• 1996 alustati kergkruusaplokkide tootmist
I plokitehases.
• 1997 alustati silluste tootmisega.
• 1998 käivitati II plokitehas.
• 1999 liitumine HeidelbergCement Grupiga,
ettevõtte nimeks sai Optiroc AS.
• 2002 alustati Fibo 2 plokkide tootmist.
• 2004 sai ettevõtte omanikuks maxit Grupp,
valmis uus kontorihoone.

• 2006 III plokitehase avamine.
• 2009 ettevõtte uus nimi Saint- Gobain Ehitustooted AS.
• 2014 rekultiveeriti Arumetsa savikarjäär
(millest sai ujumiskoht).
• 2017 eraldati SG Ehitustooted AS-i Fibo/
Leca ärisuund eraldi ettevõtteks Leca Eesti
OÜ – Tehas kuulub nüüd rahvusvahelisse
ettevõtesse nimega Leca International, mis
tegeleb kegkruusa ja kergkuustoodete valmistamisega.

Tänane päev
Hetkel tehases kergruusa ei toodeta, ahi on konserveeritud ja
ootab oma aega.
Aastatel 1996 kuni 2008
on tehases kokku toodetud
kergruusa veidi üle 3,5 miljoni
kuupmeetri. Selle kogusega
oleks võimalik katta terve
Kihnu saar 22,6 cm paksuse
kergkruusa kihiga. See kogus

on kokku 617 laeva (a´ 6000
m³), 52 861 autokoormat puistena (a´ 70 m³).
Tehases jätkub kergkruusplokkide ja silluste tootmine,
kruusa pakendamine 50 l ja
1500 l kottidesse.
Kui kergkruusa me oleme
tootnud 3,5 miljonit neto m³,
siis plokkidega täitub see num-

ber sel aastal. Nendest plokkidest saaks ehitada 48 705
ühepereelamut (150 m²), mis
annaks 194 822 elanikuga
linnakese või siis mahutaks
ära kõik Pärnumaa, Järvamaa,
Hiiumaa, Saaremaa elanikud
(kasutatud rahvastikuregistri
andmed seisuga 01.01.2021).

Töötajad
Tänase päeva seisuga töötab tehases 15 töötajat. Tehase kõrgajal oli see arv 140-170 (koos
hooajaliste töötajatega). Kõige drastilisem kukkumine oli muidugi 2008–2009. Kui 2008.
aastat alustasime 140 töötajaga, siis 2009. aasta
lõpetasime 8 töötajaga.
Meie kõige staažikamad tegijad Kuuno
Muru (vasakpoolsel pildil) ja Andres Kaskla
(parempoolsel pildil) alustasid 1994. aastal
kergkruusatehases hooldajatena – selline oli
nende ametinimetus tolleagsetes dokumentides. Täna töötab Kuuno plokitehases põhikohaga pakkeliini operaatorina ja Andres tehase
tootmisjuhina.
Fotod: tehase Fibo ExClay arhiivist

Side kogukonnaga

Savikarjäär enne ja pärast rekonstrueerimist. Fotod: tehase Fibo
ExClay arhiiv

Tehas Fibo ExClay on alati
püüdnud hoida sidet kohaliku
kogukonnaga. Kui ettevõte oli
suur ja jõukam kui praegu, siis
toetati iga-aastaselt kõiki Häädemeeste valla esimesse klassi
õppima asuvaid lapsi õpikute ja
töövihikute ostmisel. Tehases

korraldati avatud uste päevi
jne.
2020. aastal oli meil üks
tore ettevõtmine koos Häädemeeste Keskkooliga Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
arendamise projekti raames.
Häädemeeste Keskkooli õpi-

lased tutvusid ettevõtetega, kes
kasutavad kohalikku toorainet
– savi.
Meenutused aitas kokku
panna
Maret Salak
Leca Baltics QEHS manager
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Häädemeeste Keskkool
Häädemeeste Keskkool kiidab ja tänab
2020/21 õppeaasta hakkab lõppema.
Enne kooliaasta lõpetamist on hea
meel vaadata kooliaastale tagasi.
Ka see õppeaasta möödus paljuski
distantsõppel. Õnneks oleme koolina
kohanenud ja astunud IT valdkonnas
väga suure sammu edasi. Koolil on
olemas selged distantsõppe reeglid ja
tehnilised vahendid ning õpetajatel ja
õpilastel oskused distantsõppe läbiviimiseks. Loomulikult on neid õpilasi,
kelle jaoks on olnud olukord keerulisem ja kannatanud on ka üldine koolielu. Lisaks ainealastele teadmistele
on kool ju ka koht, kus õpitakse ja
arendatakse sotsiaalseid suhteid,
üldpädevusi jms ning kodus üksinda
olles on see keerulisem. Samuti kurvastame, et ei ole saanud mitmeid
traditsioonilisi üritusi korraldada.
Need on ju olulised koolielu osad.
Sellegipoolest on tulnud olukorraga
kohaneda ning tunneme rõõmu selle
üle, mis on olnud kooliaastas head.
18. juunil saadame ellu järjekordsed põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajad. Teised õpilased saadame
koolivaheajale 11. juunil. Õnneks
saab koolipere neid sündmusi kenasti
koolimajas tähistada.
Kindlasti on sel kooliaastal iga
õpilane teinud midagi sellist, mille
üle tunda uhkust ja rõõmu. Toome
siinkohal ära need tulemused, kus on
saavutatud edu väljaspool kooli.
Kiidame õpilasi ja nende vanemaid
ning täname õpetajaid!
3. klass
Helis Mitt - maakondlik krossijooks jõulumäel 3. koht
Klea Erimäe - maakondlik krossijooks jõulumäel 3. koht
Grete-Liis Kangruoja - maakondlik krossijooks jõulumäel 3. koht
5. klass
Kasper Vesselov – maakondlikul
Euroopa nädalal eripreemia õpilastöö
eest
Ragnar Pesor – Häädemeeste
valla lahtistel meistrivõistlustel males
2. koht
6. klass
Hans Kristjan Piirsalu - Põlvas
tantsuturniiril Magus Algus oma
vanuseklassis 4 tantsu arvestuses 3.
koht.
7. klass
Taavet Allikas - maakonna koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli meistrivõistlused Vändras 2. koht
Taavet Allikas – maakondlikul
bioloogiaolümpiaadil 2. koht
Taavet Allikas – maakondlikul
geograafiaolümpiaadil 2. koht
Meelis Põliste - maakonna koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli meistrivõistlused Vändras 2. koht
Aleksander Vainula - maakonna
koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli
meistrivõistlused Vändras 2. koht
Timmu Kiiver – maakondlikul
Euroopa nädala viktoriinil üldarvestuses ja oma vanuseklassis 1. koht
Triin Viire – maakondlikul emakeeleolümpiaadil 1. koht
Anette-Marie Õis – Häädemeeste
valla lahtistel meistrivõistlustel males
3. koht
8. klass
Kauri Põliste - maakonna koo-

lide 8. – 9. klassidele jalgpalli meistrivõistlused Vändras 2. koht
Rute Marie Maddison – inimeseõpetuse olümpiaadil maakonnas 1.
koht ja üle-eestiliselt parim tulemus
Ann-Mari Alfthan – maakondlikul bioloogiaolümpiaadil 3. koht.
Ann-Mari Alfthan – maakondlikul geograafiaolümpiaadil 2. koht.
9. klass
Andreas Artma - maakonna koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli meistrivõistlused Vändras 2. koht
Ville Morgen Fohs - maakonna
koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli
meistrivõistlused Vändras 2. koht
Ville Morgen Fohs – maakondlikul emakeeleolümpiaadil 1. koht
Markus Laarents - maakonna
koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli
meistrivõistlused Vändras 2. koht
Joonatan Pajuväli - maakonna
koolide 8. – 9. klassidele jalgpalli
meistrivõistlused Vändras 2. koht
Hanna Allikas - maakondliku
käsitööolümpiaadi „Mina ja maailm“ 1. koht
Liisi Lemmik - Tapa Filmifestivali Kino Maale! eripreemia animatsiooni eest
Getleen Kass - Tapa Filmifestivali
Kino Maale! eripreemia animatsiooni
eest
Alison Moora – Tapa Filmifestivali Kino Maale! eripreemia animatsiooni eest
Alison Moora - Pärnu maakonna
“Koidulauliku valgel” luulekonkursil
1. koht
Alison Moora – maakondlikul
Euroopa nädalal eripreemia õpilastöö eest
Alison Moora - Eesti ja Läti piiriäärsete valdade kirjandivõistluse
teemal „Mis teeb minu koduvalla/
kodukoha eriliseks?“ žürii poolt esiletõstetuim töö.
10. klass
Kogu klass võitis Euroopa keeltepäeva viktoriinis auhinna „Klassiraha
250 eurot“
Henry Näär - Eesti ja Läti piiriäärsete valdade kirjandivõistluse
teemal „Mis teeb minu koduvalla/
kodukoha eriliseks?“ žürii poolt esiletõstetud töö.
Henry Näär – piirkondlikul inglise keele olümpiaadil maakonna 10.
klasside arvestuses 2. koht
Eliina Kallas – Häädemeeste valla
lahtistel meistrivõistlustel males 3.
koht
Eliina Kallas – Häädemeeste valla
lahtistel meistrivõistlustel kabes 3.
koht
11. klass
Romek Hanson – piirkondlikul
inglise keele olümpiaadil maakonna
11. klasside arvestuses 1. koht
Hannes Jaakson – maakondlikul
emakeeleolümpiaadil 3. koht
Hannes Jaakson – maakondlikul
geograafiaolümpiaadil 3. koht
Herman Sillat – maakondlikul
geograafiaolümpiaadil 1. koht
12. klass
Carolin Mihhailova - Eesti ja
Läti piiriäärsete valdade kirjandivõistluse teemal „Mis teeb minu
koduvalla/kodukoha eriliseks?“ žürii
poolt esiletõstetud töö

Koostöö Saksa kooliga
Erasmus+ projektid on paljuski selleks, et õpilased saaksid erinevaid
riike näha ning üksteist külastada.
Praegune ajastu võimaldab kahjuks ainult virtuaalseid kohtumisi.
Samas on need kohtumised olnud
väga huvitavad. Maikuu kolmandal nädalal toimusid taas meie ja
Saksa Schotteni kooli projektikaaslaste kohtumised, seekord erinevate
töötubade näol. Kummagi kooli
poolt olid õpetajad välja pakkunud
huvitavaid ja eripalgelisi ettevõtmisi.
Üks töötubadest toimus keskkonnas roomstyle.com, kus meie
kunstiõpetaja Marika Ristmäe
õpetas ruumide virtuaalset kujundamist ja sisustamist. Eelnevalt

olid õpilased esitanud erinevaid
näiteid tööintervjuudest ning nüüd
oli võimalik välja mõelda, millised
võiksid välja näha tulevase töökoha
ruumid.
Meie IT õpetaja Astrid Rosenberg jagas kogemusi, kuidas canva.
com keskkonnas kujundada posterit, mis tutvustab kohalikke ettevõtteid. Valmisid ka mõned voldikud, mis reklaamivad noortele
võimalusi suvel teenistust leida.
Giidide saatel tehti virtuaalne
ringkäik nii Häädemeestel kui
Schottenis ning võrreldi kahe paikkonna eripärasid. Meie kodukohta
tutvustas muuseumijuhataja Kaire
Käära, saksa poolt õpetaja Klaus
Tamme.

Lõbusaks ja lõõgastavaks töötoaks kujunes saksa õpetaja Jennifer Sroka läbiviidud tantsu töötuba
“Let’s Dance Corona Away”. Õpilased valisid kohtumisel parima
tööintervjuu lavastajad. Nendeks
osutusid Siim Õitspuu meie koolist
ning Katharina Alt Schottenist.
Tagasiside osalejailt keskkonnas Mentimeter.com tõestas, et ka
töötoad distantsilt võivad täiesti
edukalt toimida.
Käimas on veel projektilogode
konkurss. Võitja logo prinditakse
esemetele, mis jäävad kahe kooli
koostööd meenutama.
Heli Lank
Häädemeeste KK huvijuht

6. klass lodjaretkel Emajõel
Mai lõpul käisid 6. klassi õpilased KIK projekti toetusel õppekäigul Emajõe Lodjaseltsis ja
osalesid loodusõppeprogrammis
„Kuidas elad Emajõgi?“ Retkel
sõideti „Jõmmuga“ mööda Emajõge ja juhendaja abil otsiti vastuseid küsimustele: Kuidas ja miks
tekivad jõed? Kust algab ja lõpeb
Emajõgi? Kuidas Emajõgi tekkis?

Millised kalad, taimed ja loomad
jões elavad ja kuidas nad vee all
hakkama saavad? Miks on jõed
loodusele olulised? Kuidas on inimesed jõgesid läbi aegade kasutanud? Lisaks tutvusid õpilased lodja
kui Emajõe põlise laevatüübiga ja
tegid ringkäigu uues valminud
lodjakojas. Lodjakojas osalesid
õpilased laevamudeli meisterda-

mise töötoas. Vanu tööriistu kasutades sai iga soovija valmistada
endale väikese laevamudeli.
Õpilaste muljed: Kõik üritused
on toredad kui seltskond on tore!
Ilm ei sega kui on põnev ja lõbus!
Väga tore oli meisterdada!

õpetajaga saavad õpilased ühe
arvestusliku hinde kehalises kasvatuses ja usinamad saavad ka premeeritud. Siinjuures täname väga
sponsoreid ja toetajaid: Aire-Kallas Maddison valla poolt, Hääde-

meeste HÄÄ, OÜ Maiasmokk.
Projekti võtab klass ühiselt
kokku juuni esimesel nädalal.

Klassijuhataja Eeva Noni

Projekt “6. klass liigub“
3.-25. maini osales 6. klass liikumisprojektis, mille eesmärk oli
saada õpilased päeva jooksul kasvõi korraks arvuti tagant ära õue
liikuma. Idee oli kantud soovist
hoida õpilaste tervist ja meeleolu.
Projekti raames tuli
igapäevaselt koguda
vähemalt 5000 sammu
ja saata näit sammulugejalt õhtul oma klassijuhatajale, kes arvestust
pidas. Tore, et osa võttis terve klass ja kaasa
lõid ka lapsevanemad.
K lass tegi sellel
perioodil kokku supertulemuse, kogudes ühiselt peaaegu 3,5 miljonit sammu.
Loodame, et igapäevane liikumine jätkub
ka peale selle projekti
lõppu ja muutub toredaks tervislikuks harjumuseks. Koostöös
keha lise k a svatuse

Klassijuhataja Eeva Noni
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Metsapoole Põhikool
Õppeaasta 2020/2021 on lõpusirgel
Kolmandik koolipäevadest toimus distantsõppe tingimustes.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et
kuigi paljud planeeritud tegevused ja üritused tuli piirangute
tõttu ära jätta, oli aasta igaühe
jaoks tegus.
Õppetegevuse kõrval peame
väga tähtsaks õpilaste võimete
arendamist huvitegevuses.
Sügisel saime kogu kooliperega
osaleda huvitavates õppeprogrammides Tallinna Loomaaias
ja Eesti Vabaõhumuuseumis
Rocca al Mares. 1.-5. klass
külastas Kurgja Talumuuseumi
ja 6.-9. klass tähetorni Orion.
Koolis on laialdane huviringide
valik, tegutseb 15 ringi. Aastaringselt tegutseb viktoriiniklubi,
kuhu on kaasatud kõik õpilased. Distantsõppes andis Zoomi
keskkond võimaluse korraldada

viktoriine edasi.
Teatri- ja kontserdikülastused jäid ära, kuid meil õnnestus sügisel kuulata ansamblit
Põhja-Tallinn oma kooli saalis.
Õpetajate päeval rõõmustasid
kooliperet Tanja MihhailovaSaar ning Mihkel Mattisen.
27.mail toimus koolis 8.
klassi loovtööde kaitsmine.
Tööd olid heal tasemel sooritatud. Täname kõiki juhendajaid.
Huvitavad tööd olid Birgit Pilli
“Taimede kasvatamine nutiaias”, Meribel Borni “Lapitekk”,
Mirelle Arukase “Mängu “Sling
Puck” valmistamine taaskasutatud materjalidest”, Marek Šohirevi “Pesakastide valmistamine”
ja Liisa Vaigu “Kooliaja pisimälestused läbi aegade”.
Õpetaja Elsa Kivaste eestvedamisel on meie kooli õpilased

aastaid osalenud Pärnumaa
meistrivõistlustel pranglimises. Sel õppeaastal võistles 34
õpilast. Sirgujatest pääsesid
Pärnumaa pranglimise finaali
Marthen Nepste (3. kl) ja Kirke
Hõrak (3. kl). Klasside arvestuses saavutas meie kooli 7. klass
III koha. Õpetaja Elsa Kivaste
osales ka ise Pärnumaa pranglimise finaalis.
20 õpilast võttis osa Pärnumaa virtuaalsest kunsti- ja
käsitöönäitusest. Selle aasta
käsitöö teemaks oli “Mina ja
maailm”, kunstitööde teemaks
“Kohtumine loomaga, loodusvaatleja”. Riselle Grents, Merilin
Paddernik, Marian Mölder ja
Ilona Kallas esitasid näitusele
nii kunsti- kui ka käsitöö.
Riselle Grents (3. kl) esitas
Häädemeeste valla omaloomin-

guliste tantsude võistlusele kaks
tantsu. 1.-4.klassi arvestuses
saavutas Riselle I ja II koha.
Spordivõistlustel saime osaleda vähe. Sügisel said õpilased
mõõtu võtta krossijooksus ja
algklasside õpilased rahvastepallis.
Oleme väga tähtsaks pidanud õpilaste viibimist värskes
õhus. Iga päev pärast teist tundi
on õuevahetund. Õpilastel on
õues võimalus arendada oma
discgolf i ja lauatennise mängimise oskust. Samas pakub
kooli ümbrus häid õuesõppe
võimalusi.
Ees on veel kooliaasta viimased tegusad päevad ja lõpuaktus.
Päikselist suve kõigile!
Anneli Graudina
Õppealajuhataja

Lastekaitsepäev Metsapoole Põhikoolis koos lemmikloomadega

Fotod Ants Järv

Tahkuranna kool
Tahkuranna kooli maikuu
tegemised
12. mail käisid meie koolis esinemas
Häädemeeste Muusikakooli õpilased. Saime
kuulata erinevate rahvaste loomingut. Eriliseks
muutis ürituse see, et üks esinejatest oli meie
kooli vilistlane.
13. mail osalesid 4. klassi õpilased Analota
Helin ja Chris-Kennet Leetsaar Pärnu maakonna 4. klasside ristsõnade lahendamise võistlusel. Nüüdseks on tulemused selgunud ning
meie kooli tublid õpilased saavutasid kaheksa
võistkonna seast kolmanda koha.
19. mail tutvusid tulevased koolilapsed koolimaja ja õpetajaga.
25. mail käis Häädemeeste päästekomando
1.-3.klassi õpilastele tegemas tuleohutuse koolitust. Lapsed nägid plakateid, said praktiliste
olukordade kohta arvamust avaldada ning
tutvusid päästeauto varustusega. Lõpus pidi
iga laps pildi kohta ütlema, kas situatsioon on
tuleohtlik või mitte. Kiidan meie lapsi, kes vastasid õigesti ja olid aktiivsed kuulajad. Aitäh ka
päästekomandole.
Tahkuranna kool

IN MEMORIAM

ELGI AAS
20.06.1937 – 23.05.2021
Elgi Aas on sündinud 20.
juunil 1937. aastal Pärnumaal Are vallas Elbu
külas.
Haridustee:
• Lepplaane Algkool
1. kl.
• Are 7-kl. Kooli 2.-7.
kl.
• Pärnu I Keskkool
8.-11. kl.
• Eesti Põllumajanduse
Akadeemia agronoomiateaduskond.
Peale EPA lõpetamist 1960. aastal asus noor agronoom
tööle Kablisse. 1964. aastal alustas
Elgi Aas tööd õpetajana Metsapoolel, õpetatavad ained
olid bioloogia ja keemia.
Ametid koolis:
• 1964-1972 õpetaja
• 1972-1974 direktori asetäitja
• 1974-2005 direktor
• 2005-2013 õpetaja
Elgi Aas oli inimene, kellele oli omane elukestev õpe.
Direktoriaastate jooksul haris ta end regulaarselt koolitustel ning nõudis seda ka oma alluvatelt. Tänu omandatud teadmistele ja isikuomadustele oli ta direktor, keda
usaldasid kolleegid, õpilased ja lapsevanemad. Ta juhtis
kooli 32 aastat. Suuremaid ettevõtmisi oli 1932. aastal
ehitatud koolimaja renoveerimine, mis toimus 1999. a
suvel. Vallavalitsus, kooli direktor ja ehitajad tegid väga
head koostööd, vanas majas töötab kool tänaseni.
Direktorina pidas Elgi tähtsaks lastele huvitegevuse võimaldamist kooli juures, tema toetusel loodi Metsapoolele
Häädemeeste muusikakooli filiaal ning arenes koostöö
Treimani rahvamajaga.
2003. aasta detsembris omistati Elgi Aasale Häädemeeste
valla aukodaniku nimetus. See oli suur tunnustus kogu
kooliperele.
Täname Elgit, kes 49 aastat oma elust pühendas Metsapoole koolile.
Me oleme tulnud ja olnud ja läheme taas
ning justnagu mälestus olnust me jäljed on maas.
Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees.
Need jäljed on õhus ja mullas, kus kulges me tee.
Need jäljed on lõhnas ja värvis ja helides kumiseb neid…
(L. Tabur)
Südamlik kaastunne omastele.
Metsapoole Põhikool
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Uulu Põhikool
20. mail toimus esmakordselt Liikuma Kutsuva Kooli õuesõppepäev
“Õue õppima”, millest võttis osa ka
kogu meie koolipere. Õuesõppes
osalesid kõik õpilased ning tavalise
klassiruumi asemel toimusid õppetunnid staadionil, kooliaias, Uulu
pargis või metsas. Õpetajad olid selleks päevaks välja mõelnud erinevaid
loovaid ülesandeid.
Mõned näited koolitundidest ja
tegevustest:
1. klass kuulas metsas linnulaulu
ja tegi looduslikest vahenditest
endale meelepärasest linnust pildi.
2. klass mängis tegusõnade kordamiseks pantomiimi ja erinevaid
sõnamänge. Logopeediga mängiti
täishääliku ja kaashääliku mängu.
3. klass tegi sel aastal õpitu kohta
metsas teadmisterallit, veeretati tärnigut ja mindi metsa peidetud küsimusi otsima.
4. klass arvutas matemaatikas
erinevate objektide pikkust ja laiust.
5. klass joonistas kunstiõpetuse
tunnis endale tuttavaid taimi.
6. klassis otsiti Uulu ajaloolisi
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paiku ja lahendati
kooliaias eesti keele loovülesannet.
7. klass arvutas, kui suur tuleks
uus koolimaja, kui see ehitada praegusele staadionile.
8. klass kordas Uulu pargis inimeseõpetuse teemasid.
9. klass tegi metsas keemia katset lihtsuhkrute määramine mees
ja tuvastati erinevate lindude hääli
Siuts äpp’i abil.
Lisaks meisterdati muusika tundides looduslikest vahenditest pille
ja noodijoonestikke, vene ja inglise
keelt harjutati paaris jalutades ning
omavahel võõrkeeles kõneldes ning
üksteise teadmisi kontrollides.
Sellel päeval toimusid ka aktiivsed vahetunnid. Iga vanuseaste
sai aktiivse vahetunni meeskonna
juhendamisel mängida õues erinevaid mänge. Nii mõnigi õpilane
arvas, et nii võikski koguaeg õppimine käia! Oli väga vahva ja teguderohke päev! Aitäh kõigile korraldajatele ja innukatele osavõtjatele!
Ester Kose
Huvijuht

Väljasõit Kurgja
Talumuuseumisse
10. mail käis Häädemeeste lasteaia Pääsulindude
rühm KIK projekti raames väljasõidul Kurgja
Talumuuseumis.
Õppesõidu teemaks oli „Eesti toidu aastaring
talus“.
Seal tutvustati erinevaid teravilju ja jutustati
sellest, millises toidus nimetatud vilju kasutatakse.
Lapsed said teadmisi ka vanaaja lauakommetest.
Lapsed valmistasid ise kaeraküpsiseid ja said
ise teha ka võid, mille tegemine valmistas väga
suurt elevust. Kui kaerapätsid olid küpsetusplaadile laotud ja kööki kokkade hoole alla saadetud,
tehti üheskoos tiir aiamaale, vanasse vesiveskisse
ja vaadati üle kõik taluloomad.
Päev Kurgjal lõppes ühise lõunasöögiga. Ei
olnud nii, et igaüks istus, kuhu tahtis, vaid kõik
käis ikka vanaaja kommete järgi. Ja söödi täielikus
vaikuses, ei mingit juttu.
Talu kokkade poolt oli valmistatud väga maitsev ühepajatoit „Sõbrad potis“ ja karask, millele
sai määrida enda tehtud võid ning magustoiduks
söödi imemaitsvad suus sulavad kaeraküpsised.
Sõit Kurgjale andis lastele uusi ja kinnitas juba
olemasolevaid teadmisi vanarahva söögitavadest.
Oli üks tore ja päikesepaisteline päev.
Pääsulinnud

Tahkuranna lasteaed
Meiukuul Tahkuranna lasteaias

Aprillikuu Tegija on Maarja
Kõresaar, kes osales käsitöö
olümpaadil ning kes valmistas oma
loovtöö raames imelise voodikatte.
Foto: kooli erakogust

Aprillikuu Üllatajad on Madis ja Siim
Suvisild, kes olid ainsad õpilased,
kes aprillikuu liikumisväljakutsetest
kõik ülesanded sooritasid.
Foto: kooli erakogust

Inimeseõpetuse olümpiaad
13. mai toimus piirkondlik inimeseõpetuse olümpiaad 5.-8. klassini.
Uulu kooli õpilased olid väga tublid!
Pärnumaa arvestuses (kuhu kuulusid
ka linna koolid) saavutas 6. klassi
õpilane Karmen Kõresaar II koha,
kellel jäi I kohast puudu vaid 0,5
punkti. Vabariigis oli ta 180 osavõtja
hulgas kaheksateistkümnes. Mirjam
Rohtoja saavutas 6. klasside arvestuses III koha.

Hästi läks ka ülejäänutel olümpiaadist osavõtjatel, kellest mitmed
olid oma klasside arvestuses esikümne hulgas. Aitäh Rudolf Harald
Kivi, Maarja Kõresaar, Luise Lee
Leidur, Hannaliisa Peenoja, Madli
Pulst ja Mariann Rebane!
Suur kiitus ja tänu osalejatele!

Maikuu on pakkunud rohkesti tegutsemis- ja avastamisrõõmu. Õuel on
putukad-mutukad luupidega üle vaadatud ja iga avanenud õis üle loetud.
Kurgiprojekti taimed kannavad juba
saaki ning kõrvitsad kasvavad jõudsalt
ja ootavad kannatamatult õue saamist.
Rannakarbid käisid KIK-i projekti
raames tutvumas tiigielustikuga.
Emadepäevaks saatsid Päikesekiired ja Rannakarbid kallitele emadele
videotervituse.
Tartu Spordiselts Kalev, Tartu Lasteaed Helika ja Tartu linn kutsusid
maikuus kõiki lasteaialapsi üle Eesti
osalema virtuaalsel “Lasteaedade spordipäeval”, millest võtsid osa ka meie

Jalgrattamatk

Kaja Stimmer
Õpetaja

Tiigielustik. Fotod: Maike Lääne

Õuesõpe. Foto: kooli fotokogust

lasteaia lapsed. Iga osaleja andis endast
parima ning tubli pingutus sai medaliga vääriliselt premeeritud.
Maikuu eelviimasel nädalal käisid
koolieelikud koolieluga tutvumas.
Koolimajas vaadati üle kõik ruumid ja
prooviti järgi, mis tunne on koolipingis istuda. Kõige vahvam oli muidugi
vahetund.
Toimus Rannakarpide traditsioo-

niline rattamatk, mille eesmärkideks
olid oskus ohutult liigelda ning tutvuda kodukoha vaatamisväärsustega.
Matka alustasime seekord Metsakülast, K. Pätsi ausamba juurest ja liikusime mööda rannaäärt lasteaia poole.
Matk õnnestus suurepäraselt. Täname
lapsevanemaid, kes toetasid meie ettevõtmist ja toimetasid lapsed kenasti
matka alguspunkti.

Mais jõudsid tublide hambapesijateni Suukooli praktilised tänukingid.
Rannakarbid osalesid Maxima Eesti
korraldatud pildikollaaži võistlusel
“Minu tulevik Eestis”. Meie pildikollaaž osutus võitjaks ning juunis
ootab rühma ees auhinnareis Filmimuuseumi.
Viimasel nädalal pidasime grillipidu. Õu oli täis muusikat, mängulusti
ja isuäratavaid lõhnu.
Mängides ja tegutsedes jõudsidki
kätte aasta kõige tähtsamad peod.
Päikesekiirte kevadpidu oli mõnusas
piknikuvormis. Pered said kokku ning
üheskoos lauldi, tantsiti ja mängiti.
Rannakarpide koolisaatmispidu
toimus saali õuel. Kohal olid laste
kõige lähedasemad - emad-isad, õedvennad. Sel aastal lõpetas lasteaia üksteist särtsakat ja tegutsemislusti täis
Rannakarpi - Mirtel Sünt, Katriin
Holland, Caroly Virnhoff, Mari-Leen
Jõessar, Erik Keskva, Randel Grünbaum, Markus Mägi, Christofer Leetsaar, Sander Lehtmaa, Jakob Karus ja
Jakob Kadnikov.
Soovime teile toredat, põnevat ja
edukat kooliteed!
Päikselist ja kirevat suve!
Tahkuranna lasteaia pere
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Uulu lasteaed
Uulu lasteaia maikuised avastused
Maikuu ehib looduse roheluse, häälte ja lõhnadega. Kõik
on jälle uus ja maailm valla
avastusteks. Looduses käib
kiire sigin-sagin, nii ka meie
lasteaias.
Ka see aasta on olnud natuke
teistmoodi. Palju on olnud
piiranguid meie tavapärastes
tegemistes ja ettevõtmistes.
Nii mõnedki traditsioonilised
üritused on jäänud oma aega
ootama.
Maikuu täitis lasteaia taas
lastega. Metsad ja pargid oma
rohelusega kutsuvad avastama.
Põnev oli sõpradega võtta ette
retki loodusesse, uurida luubiga
putukate elu ja jälgida lindude
tegemisi. Mai näitas hetkeks

oma kuuma palet ja siis läks
suvesoe jälle peitu, loodus seisatas korraks. Maikuu jahedus
lasi nautida pikemalt lilleilu.
Lapsed imetlesid kevadisi õisi
lasteaia peenral, aasal ja külastasid Uulu kooli lilleaeda.
Lillede, luuletuste, tantsude
ja pillimänguga rõõmustati
emasid seekord teisel moel.
Meie lasteaia lapsed saatsid
oma emadepäeva tervitused
videoläkituse teel.
Kevadine spordipäev toimus
sellel aastal Tallinki Maijooksu
raames, kus osalesid vanemate
rühmade lapsed. Lapsed pidid
jooksma staadioni ringi, kus
tuli sooritada erinevaid harjutusi. Jalgpalliklubi poisid läbi-

Tunne kodukohta

sid oma treeneri juhendamisel
jooksu jalgpalli taga ajades.
Kõik osalejad said diplomi ja
kaela uhke kuldmedali.
Lepatriinud tutvusid Uulu
ajalooga ja käisid mööda parun
G. Reinhold Stael von Holsteini radu. Lapsed tutvusid
Uulu tähtsamate mõisahoonetega. Juba tuttav Kaatsitee viis
kiriku juurde, kus uuriti paruni
perekonna matusepaika, metsast leiti ka „keisrikivi”, mida
lapsed kutsuvad hirve hauaks.
Sõimerühma Sipelgad on
suureks ja tubliks kasvanud ja
sügisest saavad nendest Mesimummi rühma lapsed. Soovime neile palju toredaid päevi
lasteaias.

Maikuu on lasteaia jaoks
natuke ka kurb kuu, meie
armsaks ja tuttavaks saanud
Mesimummi rühma lastel on
lasteaed kitsaks jäänud, lasteaia
lõpetab juba 17. lend: Miriam
Aas, Aliis Aas, Carmen Aljasmets, Melany Allikvee, Mattias
Arumäe, Harri Eljandi, Adeele
Filevski, Rosanna Liivia Jürgens, Timur Kobake, Suzie
Kordmaa, Kevin Kunder, Jakob
Kurm, Elise Ööpik, Raven
Paits,Gaute Rahu, Marcel
Sarapuu, Romet Sildve,Marleen
Tamm, Henri Tamm, Tõnis
Toomla.
Soovime Teile kõigile vahvat
ja lõbusat kooliteed ja kõigile
kaunist suveaega!
Uulu lasteaia pere

Lapsed muulil. Fotod: Kaire Aava

Jalgpalliklubi Poseidoni poiste isemoodi maijooks
25.mai oli Uulu jalkapoistele natuke
erilisem päev kui tavaline teisipäev.
Nimelt võtsid tublid ja tragid pallivõlurid sel päeval osa Tallinki Maijooksu
lastejooksust! Tõelistele vutimeestele
omaselt läbisid poisid staadioniringi
koos palliga. Vahepeal tuli ka mõned
ülesanded täita – kes pidi kükke
tegema, kes kosmonaute, kes krabikõndi. Kokkuvõttes pandi poiste võimekus ja ramm korralikult proovile!
Kuid nii nagu alati näitasid ka seekord Uulu lasteaia pisemad ja suuremad spordisõbrad, et need poisid
papist ega suhkruvatist tehtud pole!
Lõpetuseks kõigile särav medal ja lai
naeratus – nagu ühel õigel spordipäeval asjad käima peavadki.
Martin Kuldmägi

Õnnelik maijooksu lõpp. Foto: erakogust

Ütle avalikult „Aitäh!” lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis
oma lastele toeks olnud
Viimane aasta on pööranud elu lastevanemate jaoks pea peale. Kriisist
tingituna on tulnud silmitsi seista väljakutsetega väga mitmel rindel. Lastevanematest on saanud täiskohaga
õpetajad, treenerid, vaba aja planeerijad, nõustajad ja selle kõige juures on
nad veel täitnud endi igapäeva töökohustusi.
Sotsiaalministeerium on algatanud
toetuskampaania, millega kutsutakse
avalikult tänama ja tunnustama erakordse aasta läbi teinud lapsevanemaid.
Kas tunned mõnda lapsevanemat,
kes vääriks sel aastal erilist tunnustust?
Kampaaniaveebis www.aitähsulle.
ee saab sisestada lapsevanemate nime-

sid, kellele soovitakse tänu avaldada.
Kõik tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis.
Samal ajal juhime tähelepanu ka
lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.
Mõistame, et see kõik on lastevanemaid suuresti kurnanud. Teadmatus,
kaua kriisiolukord veel kestab, tekitab ärevust ja mõningal juhul ka depressiooni. See aga mõjutab otseselt
nii laste kui ka lastevanemate heaolu
ning toimetulekut koduses keskkonnas. Ükski lapsevanem ei peaks
oma murega olema üksi. Julgustame
siinkohal kõiki vanemaid küsima abi
selleks mõeldud kanalites – www.
lasteabi.ee ja www.tarkvanem.ee

www.aitähsulle.ee
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Treimani Raamatukogu 100
Raamatu kultuur vallutab
Orajõe.
(Tsitaat artiklist „Orajõe
kindlustab rahvuslikku
kultuuri“ Maa Hääl“ 9. aug.
1937)
7. mail 1921. aastal registreeriti
Viljandi-Pärnu Rahukohtus
Orajõe Raamatukogu Selts.
Seltsi asutajateks olid Jakob
Leemet, August Ehrman
Einaste ja Peeter Jakobson.
Vastloodud seltsi liikmete
eestvedamisel asutati kohe ka
Orajaõe Rahva Raamatukogu,
millele leiti ruumid Orajõe vallamajas. Esimese raamatukogu
juhatajana asus tööle abivallavanem Johannes Kelbre. Seltsi
tegemistes lõid agaralt kaasa
veel Metsapoole algkooli juhataja Elmar Toomingas, Kabli
algkooli juhataja Jaan Mäesalu,
vallasekretär Oskar Kendra,
vallavanem Kristjan Käära ja
noorperemes Mihkel Merend.
Lisaks vallamajas tegutsevale raamatukogule tekkisid
abikogud Dreimani ja Kabli
algkoolide juurde ning 1928.
aastal alustas tegevust Ikla
lugemislaud. Hiljem teenindas
Ikla küla lugejaid Pärnu Keskraamatukogu raamatubuss.
Alates 1930. aastast tegutsesid Orajõe vallas keskraamatukogu ja kaks harukogu
– Metsapoolel ja Kablis. 1950.
a likvideeriti vallad ning koos
sellega ka vallamajas asuv
raamatukogu. Metsapoole ja
Kabli kogud jätkasid iseseisvate
raamatukogudena kuni aastani
2016, mil haldusreformi käigus arvati need Häädemeeste
Raamatukogu koosseisu.Täna
töötab Treimanis edasi Treimani raamatukogu ja Kablis
Häädemeeste Raamatukogu
Kabli lugemispunkt.
Treimani raamatukogu
on asunud paljudes erinevates
hoonetes. Algusaastatel koolijuhataja korteris, siis pikka
aega Metsapoole koolimajas,
Kalbuse ja Keskla talus, Orajõe kalatsehhile kuuluvas elumajas. 1975. aastal saadi uued
ruumid kalurikolhoos „Kalur“
kontor-klubi hoones, kus raamatukogu on siiani. Aastate

Eakate Kodu
tegemised pildis
Maikuus alustas Eakate Kodus
tööd hingehoidja. Korraldasime
ka väikese väljasõidu Jõulumäele
ja Häädemeeste seltsimaja
juurde. Tutvusime ka Suurküla
elu-oluga. Oleme kohtunud ka
paljude koduloomadega. Oleme
hoolitsenud oma ilusa aia eest ja
vihmastel päevadel saame kokku
tubases kunstitegevuse ringis.

Fotod: Eakate Kodu fotokogust

August Ehrmann Einaste

jooksul on raamatukogus
töötanud väga palju inimesi.
Pikemalt neist Lidia Simson
(16 a) ja Lii Kass (12 a).
2006. aastal algasid raamatukogus Euroopa Liidu
INTERR EG III projekti
toel renoveerimistööd, mille
tulemusena valmis Treimani
turismiinfo- ja külastuskeskus
koos raamatukoguga. Projekti algataja ja juht oli Ainaži
Linnavalitsus, eestipoolne
koordinaator Häädemeeste
Vallavalitsus. Tööd teostas
OÜ Baum. Renoveeriti kogu
endise kalurikolhoosi „Pärnu
Kalur“ Treimani osakonna
kontoripool. Raamatukogu sai
kahel korrusel asuvad avarad
ja värviküllased ruumid, kus
hakkasid tööle infopunkt ja
internetipunkt. Hiljem lisandus teisele korrusele praegu nii
aktuaalne kaugtöötamise võimalus. Sellega seoses suurenes
märgatavalt külastajate arv.
Kuna Treimani kauneid liivarandu teatakse ja tuntakse
üle Eesti, siis on leidnud tee
raamatukokku ka paljud puhkajad, kes suvitavad siin juba
mitmendat põlve. StenWeidebaumi, Kaire Holtsi ja Triin

Lidia Simson Töötas
raamatukogus aastatel
1958-1974

2015 Lastel on külas Marko Kaldur ja Tähekiir

Lii Kass töötas raamatukogus
12 aastat

Tobberi kaasabil sai 2016. aastal teoks esimene Treimani raamatusõprade päev. Nüüdseks
on neid toimunud kolm, kus
ühiselt toimetavad nii kohalik
kogukond ja suvekülalised.
Väga heaks koostööpartneriks raamatukogule on Metsapoole Põhikool. Oleme teinud
palju toredaid üritusi. Selle
aasta suurimaks projektiks on
osalemine laste LUGEMISISU
programmis. Et laps raamatu
lihtsamini kätte saaks, leidsime
võimaluse kord kuus laenutada

1975. a kolis raamatukogu kolhoosi”Kalur” keskusehoonesse

2018 Raamatusõprade päeva raamatulaat. Fotod raamatukogu fotokogust

ka koolimajas. See toimib juba
üheksandat aastat.
Palju tänu direktor Esta
Vesik, õpetajad Evi Vaher,
Anne Mäll, Ants Järv, Tiina
Laidla jt, kes alati nõu ja jõuga
abiks on olnud!
Viimased viis aastat saab
raamatukogus toimuvat jälgida
raamatukogu facebooki lehelt.
Raamatukogu avatud:
esmaspäev, kolmapäev, reede
kell 9.00–15.30 ja neljapäeval kell 14.00–19.30

10. juulil, Treimani kohvikute päeval, ootab teid
VÄIKE RAAMATUKOHVIK, kus PAKUTAKSE JUUBELITORTI!
TOIMUB RAAMATULAAT JA MEELEOLU LOOB
KANDLEMEES SANDER.
Käesoleva juubeliaasta 7.
maist leiab sealt pilte ja fakte
raamatukogu kroonikast aastatel 1921–2016. Koroonapiirangute tõttu me õigel ajal pidu
pidada ei saanud.
Palju tänu kunagistele tub-

lidele Orajõe valla meestele!
Meil on täna sajandivanune
kultuuripagas, mida hoida ja
mille üle uhkust tunda!
Evi Laarents
Treimani Raamatukogu
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SPORDIUUDISED
21.-22. mail 2021 Pärnu Rannastaadionil toimunud Pärnumaa MV kergejõustiku
võistlustel olid edukad ka meie valla sportlased
Annely Lihtne tõi koju NV1
vanuseklassis kaugushüppe
kulla, 100 m jooksu kulla,
kuulitõuke 3 kg hõbeda, oda-

viske hõbeda ja kettaheite 1kg
hõbeda.
Mario Maddison tõi koju
kolm kulda – 100 m, 400 m

Annely Lihtne kuulitõuke hõbemedal

ja 1500 m jooksudes MV1
vanuseklassis.
Uulu Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja Egert Miljan

Egert Miljan 1. koht

võitis kulla meeste kuulitõukes 7,26 kg, kettaheites 2 kg ja
pronksi odaviskes 800 g.

Mario Maddison 1. koht 1500 m jooskus.
Fotod: Kaisa Kirikal

Kogu pere liikumispäev Jõulumäel
30. mail oli Jõulumäele kogunenud taas
kord suur hulk liikumissõpru. Teist aastat järjest korraldatud liikumispäeval
olid oma tegevust tutvustamas Maadlusklubi Leo, Orienteerumisklubi West,
MMAces, Raba 5 Indoor, Tiim Go Fit,
Spa & Sport spordiklubi, Discgolfiklubi
Hole-in-One, Anu Jooksutrennid, Pärnu
Aerutamisklubi, Häädemeeste Amburite
Klubi, EFTA, A2K Spordiklubi, VISU
Spordipood, Jõulu Suusaklubi, Spordiklubi Sakura, Specialized Concept & Elite
Stores - VO2.
Pärnumaa Spordiliit tänas kõiki spordiklubisid, kes aitasid osalejatele selle
päikesepaistelise pühapäeva tegevuste
rohkeks kujundada ning neile uusi liikumisoskusi juurde andsid!
See, et loosis osalemise eesmärgil punktides kaasasportivatele osalejatele jagatavad käepaelad juba poole päeva pealt otsa
said, näitas ära, et rahvast osales sünd-

Suured tänud kõigile liikumissõpradele, kes oma liikumiskilomeetrid üles andsid. Auhinnaloos naeratas järgmistele
liikujatele:
Häädemeeste mineraalvee
kinkekarp – Airi Noppel
Lõikelaud – Robin Järvesaar
Jõudi müts – Kati Aasov
Häädemeeste vapiga kohvikruus – Birgit Ojamets
Torusall + mahl – Monika
Kunder ja Jane Paimre
Mahl + tass – Maarika Atka
Kommikarp – Annika Jääger
Häädemeeste liigub usinaima liikuja karika teenisid
välja Maarika Atka jala liikujana ja Annika Jääger rattasõi-

Häädemeeste liigub auhinnad.
Foto: Kaisa Kirikal

duga.
Palju õnne. Võitjatega võetakse ühendust.

46. Eesti omavalitsuste suvemängud
toimuvad 10.-11. juulil 2021. aastal
Otepää vallas Käärikul
Registreerimine 16. juunist 1.
juulini.
Kogu info suvemängude
kohta saad siit: http://www.
joud.ee/est/g78s5208.
Spordialad: kergejõustik,
meeste võrkpall, naiste võrkpall,
tennis, petank, orienteerumine,
jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta
ja juhtide võistlus. Uute aladena

on kavas meeste korvpall 3x3,
naiste korvpall 3x3 ja spordijuhtide võistlus.
46. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa
Spordiliit Jõud koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Valgamaa
Spordiliiduga.
Huvi korral anna märku:
aire.ka llasmaddison@
haademeeste.ee.

RANNAMÄNGUD 28.-29. august 2021
Kogu pere liikumispäeval OK West orienteerumisristsõna lahendajad. Foto: Sander
Blehner

musel oodatust rohkem. Nii mõnigi noor
kui ka juba küpsemas eas kodanik leidis
endale uue ja paeluva huviala, millega
tulevikus rohkem plaanib tutvust teha

– see oligi päeva põhieesmärk, näidata erinevaid huvialasid, et igaüks leiaks endale
sobiliku liikumisrõõmu.

Häädemeeste valla video-tantsuvõistlus
5. aprillist 5. maini oli Häädemeeste valla noortel võimalus
osa võtta video-tantsuvõistluse
konkursist. Üleskutse korraldasid valla viis tantsuõpetajat:
Kadi Keskülla, Liina Ojatamm, Egle Vutt, Eneli Rüütli
ja Katriin Tammekivi, kes tegid
ühise tantsuvideo, millega kutsuti konkursist osavõtma.
Osalejaid leidus igast valla
koolist kui ka Uulu lasteaiast
ning meie valla üliõpilanegi esitas oma tantsukava. Laekus 20
tantsuvideot, kus osales kokku
32 noort.
Tantsusõpradel oli ülesandeks välja mõelda ise tantsukoregoraafia, valida sobiv muusika ning mahtuda ajalimiiti.
Tantsud olid väga erisugused
ja köitvad. Hästi olid läbimõeldud kostüümid, mis sobisid
kavadega kokku. Oli kasutatud erinevaid videolahendusi
ja videoefekte. Videodele oli
valitud head taustad ja keskkonnad.
Žürii jagas viies kategoorias (lasteaed, 1.-4. klass, 5.-8.
klass, 9. klass + vanemad, grupid) välja auhinnad ning kõik,

17.-30. mai toimus Häädemeeste liigub
jala, liigub rattaga liikumisväljakutse

Video tantsuvõistluse võitja Riselle Grents, erakogu

kes osa võtsid, said ka selle eest
tänatud.
Pildil on Metsapoole Põhikooli õpilane, Riselle Grents,
kes võitis oma vanuseklassis
1. ja 2. koha. Kool korraldas
auhinna üleandmiseks sooja
ja piduliku vastuvõtu, millega

kutsus ka kaasõpilasi järgmine
kord väljakutsest osa võtma.
Aitäh kõikidele osalejatele.
Peatse kohtumiseni uutes tantsudes!
Ilusat tantsulist suve!
Egle Vutt
Uulu KSK juhataja

Mängud toimuvad Manijal ja
peakorraldajaks on sellel aastal
Tõstamaa osavald. Võistlusaladeks on pendlijooks, teatejooks,
võrkpall, mälumäng, juhtkonnavõistlus, rannamees ja rannanaine, köievedu, orienteerumine, taidlus ja kergejõustik.

Osalevad nagu ikka Häädemeeste, Kihnu, Lääneranna,
Audru ja Tõstamaa.
Võistlejate registreerimise
tähtaeg on 15. august 2021.
Oma osalemissoovist anna
teada kultuurinõunikule Aire
Kallas-Maddisonile.

Lastekaitsepäev tähistamine
koostöös vabatahtlikega
Kabli seltsimaja õuel toimus seliidu autodega, katsuda relvi
esimest korda lastekaitsepäev ja teha perega üks lõbus pilt
koostöös vabatahtlikega.
fotoboksis. Häädemeeste HunMaikuu viimase pühapäeva did tegid töötubasid ja kõhu sai
varahommikul käis vilgas sagi- täis sõdurisupi ja pannkoogiga.
mine ja ettevalmistused laste- Naiskodukaitse telgis sai tutkaitsepäeva ürituseks. Kaitse- vuda nende tegemistega, et kes
liit püstitas jaotelke, kus olid see naiskodukaitsja ikkagi on.
esindatud nii Rootsi telk, kui Ja oma teadmisi sai proovile
ka uus välitelk Hawu 8.
panna naiskodukaitse enda
Naiskodukaitse tegi ette- poolt koostatud bingoga. Ilm
valmistusi oma tegevuse tutvustamiseks
ja sooviavalduste
va st uvõt m i s e k s.
Samuti väliköök
tegi ettevalmistusi
sõdurisupiks. Häädemeeste Hundid
panid paika tegevusplaani ja strateegia töötubade näol.
Kõik oli lõpuks valmis ja ootusärevus
oli kõrgel.
Kohale oli tulnud nii kohalikke,
kui kaugema kandi
inimesi. Lapsed said
lõbusõitu teha kait- Kabli seltsimaja lastekaitsepäeva vabatahtlikud

oli päikesepaisteline ja kõik
sujus mõnusa kergusega.
Kabli seltsimaja tänab eranditult kõikki vabatahtlikke,
kes kohale tulid – sügava
kummardus teile!
Olga Männik
Kabli seltsimaja juhataja
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Vanad vaated pintsliga

SÜNDMUSED JUUNIS JA JUULIS

KONSTANTIN MÜLLERI maalinäitus Häädemeeste Raamatukogus

Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste toimumise
osas palume järgida teavet seoses COVID-19 olukorraga.

K. Müller (12.05. 1907 Tsaari-Venemaal
– 03.09. 1984, Pärnus, maetud Uulus) oli
harrastuskunstnik Tahkuranna vallas. Peamine maalimisperiood algas vanemas eas,
aktiivsem periood oli 1945–1960. Ametilt
metallitreial ja töötas Raudtee tehases Tallinnas. Hiljem elas Müller Pärnus.
Koduloohuviline Henn Saar on mitmed
aastad uurinud ja arhiivi radasid käinud,
et harrastuskunstniku kohta rohkem teada
saada. Nii leidis ta Uulu kalmistult hauaplatsi, korrastas selle, käis Tallinna Siselinna ja Rahumäe kalmistult perekonna
hauaplatsi otsimas. Läbi hea juhuse leidis Henn nii üles Mülleri tütred Zoja ja
Tamara.
Koos vend Leo Saarega on tehtud uurimistööd – kogudes inimeste mälestusi ja
päringuid arhiividest. Nii saigi kokku Müllerite perekonnalugu, huvipakkuvaks oli
just tema hobi maalikunstnikuna.
Vana tõde on see, et kui eakamad inimesed on veel alles meiega, siis tuleb rohkem
pärida ja meelde jätta.
Sõjajärgsel ajal kutsuti Konstantin Müllerit enda juurde peatuma ja üles maalima
kodumaja ja tuttavaid armsaid paiku. Nii
on mitmetes Võiste, Lepaküla, Reiu, Tahkuranna ja Pärnu kodudes olemas maalid

Mülleri näituse avamine Häädemeeste Raamatukogus. Foto: Jüri Kormik

kodutaludest, lehmakarjadest, lilleaedadest
ja maastikuvaadetest.
Suurim teada olev maal ongi Lindil
külamajas, kus on maalitud tolleaegset
maastikku ilmestav lehmakari ja farmi
töötajad. Sellest maalist on raamatukogus
näha ümberpildistatud foto.
Arvatavasti on kunstnik Konstantin
Mülleri maalidest koosnev näitus esma-

Pilkupüüdev ajakirjade kapp
Raamatukogu väikeses lugemissalis, kus asub pilkupüüdev ajakirjade kapp, oli võimalik COVID19 piirangute ajal ühe kaupa värsket perioodikat
lugeda.
Viimati toimusid raamatukogus üritused täiskasvanutele novembris ja raamatukogutunnid
õpilastele maskides detsembris.
Maikuu viimasel nädalal lükati käima koduloolaste klubiõhtu „Ajaradadel”. Üritusel oli seitse
inimest, kehtis 2+2 reegel ja kasutati kaitsevahendeid. Järgmine klubiõhtu toimub 16. juunil
kell 18.00.
Juunis saab raamatukogus vaadata laste kunstinäitust „Minu lemmikraamat”.
Puhkus algab 13. juulil, siis on raamatukogu
avatud üks kord nädalas: neljapäeval.
Raamatukogu on avatud: T – R 10.00 – 18.00,
L 10.00 – 14.00. Iga kuu viimasel reedel suletud.
Head raamatusõbrad, kohtume raamatukogus!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Väike lugemissaal. Foto: Helje Pulk

kordne.
Näitusel on üleval 14 maali, need on
kõik erakogudest ja siia kokku kogutud,
et jagada kunstniku töid ja kauneid hetki
vallaelanike ja raamatukogu külalistega.
Maalinäitus jääb üles kogu suveks ja
seda saab külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu direktor

11.-13.06 Latitude 64º Festival 2k21 Jõulumäe
Tervisespordikeskuses kell 11
13.06
Algab Lottemaa suvehooaeg 2021 kell 10
14.06
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
19.-20.06 Agility võistlus Jõulumäel kell 10
21.06
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
22.06
Jaaniõhtu Treimanis kell 19
22.06
Estonian Voices Häädemeeste Õigeusu kirikus kell 20
23.06
Võidupüha jooks 3 km algusega Häädemeeste
bussijaam kell 18
24.06
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Jõulumäel
kell 17
25.-27.06 Jõulumäel liikumisfestival
26.06
Seikluslik perelavastus „Ernesto küülikud“ Kabli ait
kell 16-17.15 ja kell 19-20.15
27.06
Seikluslik perelavastus „Ernesto küülikud“ Kabli ait
kell 12-13.15 ja kell 15-16.15
28.06
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
1.07
Trio Maag ja Isabel Bermejo – vokaal Kabli Seltsimajas
kell 20
2.-4.07
Veteranide velotuur Jõulumäel
2.07
Mõtiskluskontsert. Kristo Käo, Villu Vihermäe
Laiksaare õigeusu kirik kell 20
3.07
Suveõhtu tantsurütmis ansambliga Treffunx kell 20
4.07
Bachi Goldbergi variatsioonid nii ja naa Häädemeeste
õigeusu kiriku kell 20
4.07
Discgolfimaraton Jõulumäe 100 kell 9
5.07
Suvekino Treimani Rahvamajas kell 18 laste seanss;
kell 21 komöödia „Eesti matus“
5.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
5.-7.07
Häädemeeste valla kooliealiste laste suvepäevad Tahku
Tares iga päev kell 9-17
8.07
Eelkooliealiste laste suvepäevad Tahku Tares kell 9-16a
8.07
Duo Ruut Häädemeeste õigeusu kirik kell 20
8.07
Pärnumaa nädalavõistlus discgolf’is Jõulumäel
kell 18.15
8.07
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Uulus
kell 17
10.07
Treimani Avatud Hoovide Päev
kell 11 Treimanit tutvustav ringkäik algab rahvamajast
kell 12 avatakse õuekohvikud, erinevad etteasted,
viktoriin,
Treimani raamatukogu 100. aastapäeva tähistamine
kell 20 ansambli „Revals“ kontsert
kell 22 ansambli „Mohiito“ show
11.07
Hingekosutusõhtu VÄELAULUDEGA Tom Walsberg
& sõbrad Uue-Jaani talu kell 20
12.07
Marcel Johannes Kits – tšello, Silvia Ilves – tšello, Sten
Heinoja – klaver Häädemeeste õigeusu kirik kell 20
12.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
12.07
Suvekino Treimani Rahvamamajas kell 18 Laste
seanss, kell 19.30 komöödia „Hüvasti NSVL“ kell 21
parima võõrkeelse Oscari film „Järgmine ring“
13.07
Hendrik Normanni juubelietendus „NUTA või
NAERA!’’ Tuisuliiva Puhkemajas kell 19
13.07
Kalbuse maja (kaupluse) õuel kontsert Ruhnu saare
lood ja laulud kell 20
14.07
Lepaõuel Muusikaline luulelahing Contra – Kristiina
Ehin – Silver Sepp kell 20
15.07
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Uulus
kell 17
15.07
Marianne Leibur Trio Kabli Seltsimajas kell 20
16.07
Kivistiku õuel Kalle Kivistiku autoriplaadi “Kalevi
Kojutulek” esitluskontsert kell 20
17.07
Treimani Rahvamaja peoplatsil segakooride laulupäev
“Muusika on rõõmu jaoks” kell 19. Peale kontserti
simman ansambliga Vanad Sõbrad
18.07
Eesti MV olümpiakrossis Jõulumäel
19.07
Mari Kalkun Häädemeeste õigeusu kirik kell 20
19.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
20.07
Reigo Ahvena trummishow ja töötuba Kabli Seltsimaja
kell 20
20.-23.07 Urumarja 33. velotuur Jõulumäel
22.07
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Piirumis
kell 17
26.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
26.07
Lotte ja Klausi muusikatund Kabli Seltsimaja terrass
kell 19
28.07
Pärnumaa nädalavõistlus discgolf’is Jõulumäel
kell 18.15
30.07
Laulupesa lapsed, Airi Liiva ja bänd Kabli Seltsimaja
terrass kell 19
30.07
Puuluup Kabli Seltsimaja terrass kell 22
5.08
kell 15 Treimani akvarellikursuslaste näituse avamine
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Häädemeeste valla leht

Kuidas ühiselt taastuvenergiast kasu saada?
Taastuvenergia suuremat tootmist ja laialdasemat
kasutuselevõttu pooldavad kõik. Lahku kipuvad
arvamused minema siis, kui on vaja leida selleks
kõige sobivamad asukohad. Eelmisel aastal kerkis
päikeseparke üle terve Eesti ning äkitselt oli elektritootmine liikunud Kirde-Eestist üle terve maa.
Lisaks hakkasid kogukondadega sidemeid looma
tuuleenergia arendajad. Justkui üleöö peame end
kurssi viima kilovattide, megavattide, liitumisvõimsuste ja tiivikulabade suurustega.
Kuidas selles virvarris leida vastuseid enda
küsimustele ning kas otsustama peab kohe? Taastuvenergeetika on õige asi, mille suunas liikuda,
aga kuidas mina, tavaline inimene, saan siin kaasa
lüüa? Kas kohalike elanike roll piirdubki vaid
planeerimisteadete lugemisega?
Just sellel eesmärgil, et kohalik kogukond saaks
otsustada, millistes asukohtades elektrit toota
ning ka ise osaleda taastuvenergia tootmises, sai
loodud Energiaühistu. Energiaühistu on grupp
inimesi, kes tulid kokku, et ühistulises vormis ise
osaleda taastuvenergiaparkide rajamises. Toome
„teeme ise“ mentaliteedi ka energeetikasse. Meie
liikmete seas on keskkonnakaitsjaid, ettevõtjaid,
arhitekte, kunstnikke, energeetikuid, ametnikke
– esindajaid kõigist eluvaldkondadest, kelle jaoks
on oluline, et enda kohalikku kogukonda kaasates
ja keskkonda arvestades saaks ise taastuvenergiat
toota.
Ühistuline vorm tagab, et kõik kogukonna
liikmed saavad võrdsetel tingimustel osaleda – igal
liikmel on üks hääl vaatamata rahalise panusele.
Erinevalt näiteks osaühingust, kus hääleõiguse
suurus sõltub sissepandud kapitalist.
Valdav osa kogukonna elanikest ei ole energeetikud. Peale avalikku koosolekut, kus räägitakse päikese- või tuuleparkidest, helistame nõu
küsimiseks vanale tuttavale või proovime guugeldades leida kinnitust või vastuväidet kuuldule.
Energiaühistu mõte on olla see vana hea tuttav,
kes jagab enda liikmete teadmist ja kogemust
teiste ühistu liikmetega. Nii tehes saame liikuda
kiiremini edasi ning igaüks omas nurgas ei pea
kõike otsast peale tegema.
Ise omanikeringis olemine võtab madalamaks ka emotsionaalse fooni, mis on viimastel

aegadel inimestel tuule- ja päikeseparkide osas
tekkinud, kui ettevõtjad on soovinud kellegi niiöelda tagahoovis taastuvenergiat toota. Olles ise
osanik “tagahoovi taastuvenergiapargis”, on väga
selge ka ka kohalik kasu - ise toodan, ise kasutan,
ise võidan.
Päikeseparkide rajamine on jõukohane juba ka
majapidamise tasandil. Kogukondlikud pargid
annavad võimaluse osaleda ka neile majapidamisetele, kel pole piisavalt vahendeid ja teadmisi või
on lihtsalt puude varjus. Tuuleparkide rajamine
iseseisvalt ei pruugi olla ühistutele veel jõukohane, kuid energiaühistu on parim viis, kuidas
kogukond enda soovid tuuleparkide arendajatele
edastab ja kohalikke huvisid kaitseb. Miks mitte
teha koostööd ja saada energiaühistule osalus
rajatavas tuulepargis? Siis jääb igast toodetust
kilovatt-tunnist kindel osa kogukonda.
Kogukonna liige on ka kohalik omavalitsus
ning praegu on ettevalmistamisel seaduse eelnõu,
mis lubaks ka kohalikul omavalitsusel osaleda
energiaühistus ning toota ise endale elektrienergiat. See oleks suurepärane võimalus kohalike
inimeste ja omavalitsuse koostööks. Näiteks rajada
üheskoos mõne ühiskondliku hoone katusele päikesepark – energiaühistu saab endale stabiilse
elektrienergia tarbija ning omavalitsus ei pea
investeerima enda piiratud rahalisi ressursse, vaid
saab neid kasutada logopeedi või muusikaõpetaja
palkamiseks.
Häädemeeste valla 2020-2025 arengukava
on avatud ettepanekuteks ning selles valguses
on kõige õigem aeg vaadata enda kodukohas
ringi pilguga, kuhu meie kogukond võiks enda
taastuvenergiapargi rajada. Julgustan arutlema
naabritega ning täita ettepanekutega arengukava
kogukonnaenergeetika peatükk. Meil on juba
tekkinud hea koostöökontakt huvilistega Häädemeeste kogukonnast ning loodetavasti liigume
energiaühistu asutamisega jõudsalt edasi.
Toon välja üheksa põhjust, miks energiaühistu
loomine on väärt mõte:
• Kohalik omand – taastuvenergiapark kuulub
kohalikele inimestele.
• Omavahelise dialoogi teke – olles ise omanikud,
on palju lihtsam leida koosmeelt kogukonna

ühisele projektile.
• Teadlikkus – ühistulises vormis kaasatakse ühtsesse inforuumi kõik osalised ning jagatakse
teadmisi energeetikaküsimustes.
• Konfliktide ennetamine – ühistuline tegevus
põhineb konsensusel ja koostööl, mis võimaldab
ära hoida konfliktsete olukordade tekkimise.
• Madalamad investeeringukulud – kuna kiire
kasumi teenimine ei ole peamine eesmärk, siis
on võimalik valida kohalikku keskkonda kõige
sobivamad tehnoloogiad.
• Madalamad võrgukulud – tarbides ise kohapeal
toodetud elektrit, säästame võrgutasudelt.
• Demokraatlik tegevusvorm – ühistuline tegevusvorm võimaldab kaasata kõik huvitatud
kogukonna liikmed. Riiklikul tasandil muutub
demokraatlikumaks terve energiasektor, sest
elektritarbijad saavad ka ise hakata elektritootjateks, mis on seni olnud vaid suurte monopolide
mängumaa.
• Säästva tarbimise lahenduste näitlikustamine
– kohalik energiatootmine teeb säästva arengu
lahendused mõistetavaks ja toob need koju
kätte.
• Osalemine – energiaühistus osalemine annab
kogukonna liikmetele võimaluse ise otsustada
ja kaasa lüüa kohalikus taastuvenergiatootmises
ning anda panus ka üleriiklikku, ja võib juba
öelda ka ülemaailmsesse, rohepöördesse.
Vaatame enda ümber ringi, kus võiks taastuvenergiat toota, mitte ärme lase endale öelda, kus
seda peaks tegema. Energiaühistu on igati valmis
jagama enda kogemust ja teadmisi kogukonnaparkide rajamisel. Ma ei söanda end pidada küll
kohalikuks, kuid mu isapoolne suguvõsa on pärit
Soometsast ning vanemate maakodu Sookülas.
Seega satun sageli Kabli randa ujuma ja Tolkuse
rabarajale lastega jalutama. Pärnus üleskasvanuna
soovin, et Pärnumaa haaraks kinni võimalusest
kujuneda Eesti taastuvenergia piirkonnaks, sest
tuule- ja päikeseenergia potentsiaal on siin suur
ning kohalikke kogukondi õiglaselt rohepöördesse kaasates suudame säilitada ka kvaliteetse
elukeskkonna.
Märt Helmja
Energiaühistu juht

Juuni 2021

1. JUULIL 2021
KELL 15.00
RMK KABLI KÜLASTUSKESKUSES
KOGUPERE TEEMAPÄEV
„LENNAKE MESIPUU POOLE!“
KELL 19.00 ÖÖÜLIKOOL
Päevakava:
Uudistame Piotr Socha illustratsioonidega
raamatu „Mesilased” põhjal koostatud näitust
Mekime Meekohvikust hääd ja paremat
Soetame Meetooteid
Töötubades laseme näppudel käia
Uurime vaatlustarus Mesilaste elukorraldust
Lahendame lahedasti viktoriini ja
ÖÖÜLIKOOLis ajame juttu bioloog Liisa
Puusepaga, Tallinna Linnamesinike Seltsi
juhatuse liikme Erki Naumanise ja Eesti
Nukufilmi juhi Mait Laasiga.
Üritus on kõigile tasuta!
Üritus saab teoks koostöös – Poola Vabariigi
Suursaatkond Tallinnas, RMK, Häädemeeste Hää
ja MTÜ Kabli Külaselts

Häädemeeste valla leht

Juuni 2021
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Treimani rahvamajaS
22. juunil kell 19
Treimani jaaniõhTu
Võistlused ja murumängud • Jaanituli Jaaniloterii •
Bistroo VIA Ikla puhvet
Tantsuks ansambel Treffunx

3. juulil kell 20

Suveõhtu tantsurütmis ansambliga Treffunx
Külas on tantsuklubi “Sakala” pääse 5.Võta kaasa meelpärane söök-jook, kohvi pakub rahvamaja

5. juulil

Suvekino
kell 18
Laste seanss, pääse 2.kell 19.30 retrofilm “Briljantkäsi”, pääse 5.-, sooduspilet 4.kell 21
komöödia “Eesti matus”, pääse 5.-, sooduspilet 4.-

12. juulil
Suvekino
kell 18
Laste seanss, pääse 2.kell 19.30 komöödia “Hüvasti NSVL”,
kell 21

pääse 5.-, sooduspilet 4.-

parima 2021. a võõrkeelse Oscari film
“Järgmine ring”, pääse 5.-, sooduspilet 4.-

Pärnu Fotoklubi 2020. aasta ülevaatenäitus avatud
raamatukogu lahtioleku aegadel

Ootame teid Häädemeeste
Muuseumisse näituse
“160 aastat
purjelaevade
eHitaMisest
HäädeMeestel”
avamisele
esmaspäeval,
21. juunil kell 12.00.
HäädeMeeste MuuseuM
Talu Ikla külas vajab abilist
trimmerdamis-, niitmis-, värvimis-, hooldusja abitöödele.

50 45 191
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!
Tänase päeva kõige olulisema asja saab
öelda ühe lille ja ja kahe sõnaga:
palju õnne!
9.06

ELMAR PÄRNPUU

94

Penu küla

MÕTTUS

88

Soometsa küla

MARIA SOOSAAR

Juuni 2021

Häädemeeste aiandis müügil köögivilja-, maitseja lilletaimed.

Õnnitleme
noori peresid

Aiand avatud iga päev kl 9 – 15.

SEBASTIAN KÕRGE
ema Liis Simson, isa Egon Kõrge

26.05.2021

Tel 5648 3429 Lea

20.06 LAINE-ELIISABET
9.06

87

Piirumi küla

21.06 LIIVI HOLLAND

87

Võiste alevik

16.06 MARIA KOHV

86

Massiaru küla

6.06

EEVI HELIN

84

Rannametsa küla

9.06

ELDUR KÜNNAP

84

Lepaküla

16.06 MAIA KAELUSSOO

84

Võiste alevik

5.06

83

Laadi küla

MILVI SOMMER

17.06 ANDRES-JUHAN
PLOOMPUU

83

Kabli küla

23.06 VALLI METSAORU

83

Tahkuranna küla

3.06

82

Arumetsa küla

13.06 MAIE JÜRIMÄE

EERIKA KUUSIK

82

Võiste alevik

30.06 VALERI KRANICH

82

Uulu küla

4.06

81

Häädemeeste alevik

20.06 ANNE PUKK

75

Häädemeeste alevik

8.06

70

Laadi küla

17.06 JAAN VIRVE

70

Treimani küla

22.06 KALJO POLDOV

70

Lepaküla

22.06 GUIDO LEEMET

70

Soometsa küla

22.06 KALEV OKS

70

Penu küla

ELVE RULLI
HELMU LEHISTE

22.06 ERLA TEEARU

70

Jaagupi küla

Mardi Metsatalu OÜ müüb 30 cm ja
50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid.

8.06

65

Urissaare küla

Telefon 5347 0723

TAIMO KRUUSLA

10.06 ALEKSANDER MURAŠIN 65

Võidu küla

25.06 JUTA PIKKUR

Häädemeeste alevik

65

3.06

EDI KARJUS

60

Laadi küla

6.06

AIVO LUHAOJA

60

Mereküla

11.06 JUTA LEMMIK

60

Metsaküla

22.06 SIRJE JÕGISTE

60

Lepaküla

24.06 SAIMA KANGUR

60

Häädemeeste alevik

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.

Vanamurru Mets OÜ
KAEVETÖÖD • GILJOTIIN • VÄLJAVEDU
Tel 5373 0249
KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
13. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast nelipüha
20. juunil kell 12.00 IV pühapäev pärast nelipüha
24. juunil kell 12.00 Ristija Johannese sünnipüha ehk
jaanipäev
24. juunil kell 13.30 Surnuaiapüha Häädemeeste
luterlikul surnuaial
27. juunil kell 12.00 V pühapäev pärast nelipüha
4. juulil kell 12.00
VI pühapäev pärast nelipüha
11. juulil kell 12.00 VII pühapäev pärast nelipüha
Kolmapäeval ja reedel kell 6.30 (üldjuhul)
argipäevamissad kogudusemajas

TORUMETALL

+372 502 4116
torumetall@gmail.com
Jaagupi küla, Häädemeeste vald

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
20. juunil kell 9.30
Surnuaiapüha Võiste surnuaial
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
20. juunil kell 14.00 Surnuaiapüha Treimani luterlikul
surnuaial
Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid korraldusi, nagu
lähikontakti vältimine, käte desinfitseerimine ja maski
kandmine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

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 2120 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel
19. juunil kell 10
Liturgia. Nelipühi. Kolmainupüha
17. juulil kell 10
Liturgia
Urissaares
23. juunil kell 11
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13
Surnuaiapüha
Treimanis
26. juunil kell 11
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 12.30 Surnuaiapüha
Tahkurannas
20. juunil kell 16
Nelipühi. Kolmainupüha.
Koguduse täiskogu koosolek
Südamlik kaastunne
ELGI AASA
lähedastele.
Mälestame head õpetajat ja
direktorit.
2004. aasta lõpetajad

Täname südamest kõiki
häid inimesi lähedalt ja
kaugelt, kes aitasid meile
kallist Raimu Pruuli viimsele
teekonnale saata ning meid
rasketel päevadel toetasid.
Perekond

Majaka küla, Häädemeeste vald,
Pärnu maakond
Tel: 5662 5075
info@tuisu.ee
www.tuisu.ee
FB: @TuisuOU

• Mulla, killustiku,
kruusa müük
• Planeerimis- ja
kaevetööd
• Teede ja platside ehitus
• Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
• Septikud ja biopuhastid
• Maaparandustööd
• Drenaažisüsteemide
rajamine ja hooldus
• Tiikide rajamine ja
puhastamine
• Lammutustööd ja
lammutusprojektide
koostamine
• Metsatööd: raieteenus,
võsa freesimine,
väljavedu

MÄLESTAME LAHKUNUID
ASTA-EEVI TALUSTE
02.03.1938 – 05.05.2021 Urissaare küla
ELGI AAS
20.06.1937 – 23.05.2021 Ikla küla
VÄINO KUUSE
04.03.1950 – 28.05.2021 Ikla küla

