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Hea vallarahvas!
Lähipäevil leiate oma postkastist vihiku „Ole valmis“, mis
sisaldab juhiseid elanikkonna
kriisivalmiduse tõstmiseks.
Päästeameti poolt koostatud
teabelehele on koondatud
nõuanded, kuidas tulla toime
erinevate kriisiolukordadega.
Vihikuid jaotati esmakordselt
2020. a. Minu palvel eraldas
Päästeamet neid täiendava
hulga ja saame teha otsepostituse. Soovin, et igal vallaelanikul oleks käepärast võtta juhised, kuidas võimalike kriisidega
toime tulla.
Loe seda koos perega ja hoia
see alles!
Ametikohast lähtuvalt oli
mul märtsikuu lõpus võimalus osaleda Päästeameti poolt
avaliku sektori ja omavalitsusjuhtidele korraldatud Kõrgemal
Elanikkonnakaitse kursusel.
Tegemist oli tõeliselt kõrgetasemelise kursusega nii esinejate kui toimunud debattide
poolest. Ürituselt jäi kõlama
väga palju olulist. Ühiskonnas
peab valitsema ohutuskultuur,

ühtmoodi olulised on inimene,
kogukond, omavalitsus ja riik.
Inimese jaoks on aga tähtsaim,
et tagatud oleks vesi, toasoe, toit
ja info. Kui tahame ehitada
tugevat ühiskonda, siis igaüks
peab tegema ära oma osa ja
natuke rohkem!
Märtsi lõpus toimus kultuuriminister Tiit Teriku visiit
Pärnumaale, mille raames ta
kohtus ka Pärnumaa omavalitsusjuhtidega. Kokkusaamisel
arutati piirkonna kultuurivaldkonna arengute ja võimaluste
üle. Omalt poolt rõhutasin
spordirajatiste renoveerimise
toetusmeetme väljatöötamise
vajadust.
14. aprillil toimub Häädemeeste Seltsimajas Häädemeeste valla ettevõtlus- ja arengupäev. Üritusele on oodatud

valla ettevõtjad, ettevõtlikud
inimesed, vabakonna esindajad ja aktiivsed noored. Ürituse
raames leiab aset ettevõtjate ja
vabaühenduste ümarlaud ning
paneeldiskussioon, samuti saab
osaleda Pärnumaa Arenduskeskuse töötubades. Püüame koos
leida uusi ideid, arendamaks
Häädemeeste valla piirkonda,
luua uusi ettevõtteid, väärtustada kohalikku ressurssi ning
kindlustada kohalikele tööd ja
leiba.
Arengupäeva eesmärk on
tutvustada Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tööd ja koostöövõimalusi nii kohalikele elanikele,
ettevõtetele kui valla ametnikele. Mõlemad organisatsioonid tegelevad maakonnas väga
laiade teemadega ning teevad
koostööd paljude erinevate
partneritega Eestis ja välismaal. Lisaks on kutsutud oma
tegemisi, pakutavaid teenuseid
ja toetusvõimalusi tutvustama
Töötukassa. Pärnumaa Ettevõtete Koda tutvustab Andres
Sooniste.
Ootame rohket osavõttu!
Veel päevakajalistest teemadest. Tänase seisuga on
meie valda jõudnud sadakond
Ukraina põgenikku. Meie valla
sotsiaalametnikud teevad head
tööd, pered on nõustatud, osa
neist viibib esialgsel lühiajalisel
majutusel SKA poolt rahastatavas Reiumaa motellis, paljud

on leidnud koha eramajutustes. Suur tänu kõigile, kes on
põgenikke abistanud! Meie
valla haridusasutused on valmis
pakkuma põgenike lastele head
õpikeskkonda. Mitmed lapsed
juba käivadki meie lasteaedades
ja koolides. Haridusasutustel on
motiveeriv väljakutse integreerida Ukraina õpilased meie lasteaia- ja kooliellu. Soovin selleks
kõigile häid mõtteid ja sujuvat
koostööd erinevate osapoolte
vahel eesmärgiga leida lahendusi. Oluline on üksteist aidata.
Koostöös volikogu liikmetega on väljatöötamisel Häädemeeste valla ettepanekud „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavasse
2022–2027.
Vallavalitsus on kuulutanud
välja hanked Häädemeeste Tervisekeskuse välislifti rajamiseks,
Häädemeeste Keskkooli koolimaja renoveerimisprojekti koostamiseks, samuti Kabli lasteaia
vana hoone lammutus- ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamiseks ning ehitustöödeks.
Töös on Häädemeeste Lasteaia
ja Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lasteaiaosa energiaauditid. Väljakuulutamise ootel
on teehoiukava alusel teede ja
tänavate rekonstrueerimise ja
valla objektide niitmise hange.
Hiljuti laekus Liivi lahe
meretuulepargi projekti koostajatelt teave, et keskkonnamõju
uuringute lähteülesannetele laekunud osapoolte tagasiside põh-

jal on välja kuulutatud hankeid
(merepõhi, kalastik, käsitiivalised, linnustik, mereimetajad,
muinsusväärtused ja lõhkekehad), mille tulemusel oma
ala eksperdid alustavad teises
kvartalis välitööde ja mõjude
hindamise uuringutega ning
muude kavandatud uuringutega. Maikuus on plaanis projekti koostajate ja Häädemeeste
valla kohtumine, mille käigus
saame ülevaate projekti arengutest. Paraku peab nentima,
et Häädemeeste Vallavalitsuse
veebruarikuine meretuulepargiteemaline pöördumine
peaministri poole on kahjuks
seni vastuseta. Meie sooviks oli,
et kõigi meretuulepargi alade
keskkonnamõjude hindamine
korraldataks kogu merepargi
alale koos ja nii selles protsessis
kui ka ülejäänud protsessi osades oleks kohalikud kaasatud
ning arvestataks meie kogukonna arvamuse ja huvidega.
Samuti rõhutasime massiivsete
tuuleparkide kavandamisel
kogukonnale arvestatava kaaluga toimiva kompensatsioonimehhanismi väljatöötamise ja
kehtestamise vajadust, milliste
arengute osas ei ole omavalitsusele seni laekunud mitte mingisugust informatsiooni.
Vallaelanike arvu silmas
pidades sain jaanuaris rõõmustada numbrite suurenemise üle.
Praeguse seisuga on see trend
jätkuv, vallas elab 1. aprilli sei-
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suga 4994 inimest. Põgenike
arvelt registreeritud vallaelanike
arv kasvanud ei ole. Usutavasti
on aga ka nende hulgas inimesi,
kes seovad oma elu Häädemeestega päriselt.
Traditsioonide austajana
olen oma veergudes ära märkinud saabuvad tähtpäevad.
Maarahva uskumuste järgimine on aidanud Eesti rahval
rasked ajad üle elada ja kindlasti
väestab see meie tegemisi ka
edaspidi. Saabumas on muinasajast alguse saanud jüripäeva
tähistamine. Kui algselt tehti
jürituld karja kaitsmiseks, siis
1343. aasta jüriööl said lõkked
märgutuledeks algatada suur
ülestõus. Niimoodi kujunes
jüriöötuli üheks kesksemaks
eestlaste vabadusvõitluse sümboliks. Olgu turvaliselt korraldatud märgutuli või jüriöölõke
ka sel aastal kui vabaduse tuli
ja märguanne meie riigi tugevusest.
Kevadpühade paiku on
traditsiooniks saanud talgute
korraldamine. Kõrgemal Elanikkonnakaitse kursusel anti
ka soovitus selle aasta talgupäevaks – teeme oma keldrid
korda! Keldrit varjumiskohana
kasutades on võimalik end teatud liiki ohu korral kaitsta.
Häid mõtteid ja jätkuvat
indu tegemistes!
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem
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Vallavolikogus otsustati:
17. märtsi vallavolikogu istungil
võeti vastu järgmised otsused:
Karukäpa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringu alusel on võimalik hajaasustuses ehitada krundile ühe elamu ja
kuni viis abihoonet. Sellest tulenevalt
on võimalik Männiku tee 1, Männiku

tee 3, Laadi tee 28, Laadi tee 30, Laadi
tee 32 ja Laadi tee 34 kinnistutele ehitada rohkem abihooneid, kui lubaks
Karukäpa detailplaneering. Lisaks
on Tahkuranna valla üldplaneeringus märgitud, et ühele hoonestamata
krundile, mis jääb olemasolevate hoonete vahele, on lubatud ehitada ilma
detailplaneeringut koostamata. Seega

on pärast Karukäpa detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamist võimalik Laadi
tee 32 kinnistule ehitada üks elamu ja
kuni 5 abihoonet vastavalt kehtivale
üldplaneeringule.
Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu kinnitamine
Otsusega kinnitati Häädemeeste
Eakate Kodu kohamaksu suurused

alljärgnevalt:
1) ühe üldhooldusteenusel viibiva
isiku kohta on kohamaks ühekohalises toas 1140 (üks tuhat ükssada
nelikümmend) eurot kuus ning ühe
üldhooldusteenusel viibiva isiku kohta
on kohamaks kahekohalises toas 1020
(üks tuhat kakskümmend) eurot kuus.
Kohamaksule lisanduvad üldhool-

dusteenusel viibiva isiku osas tehtud
kulutused tema retseptiravimitele.
Kohamaksu suuruseid rakendatakse
varem teenusel olijate osas alates 1.
maist 2022.
Võeti vastu Häädemeeste Muuseumi põhimäärus.

Vallavalitsuses otsustati:
2. märtsi istungil võeti vastu järgmised korraldused ja määrus:
„Hinnapakkumuse kinnitamine“.
Häädemeeste valla 2022. aasta eelarves on vahendid Häädemeeste teenuskeskuse aknakatete tellimiseks. 2021.
aastal toimunud Häädemeeste teenuskeskuse hoone renoveerimistööde lõppedes selgus, et maja 19 akent vajavad
aknakatteid. Vastavalt sisearhitekt Tiina
Keskküla juhistele telliti aknakatteteks
roomakardinad ettevõttest Kaunid
Kardinad OÜ. Arvestades, et hoone
kujundus on hangitud sisearhitektilt,
siis tervikliku lõpplahenduse saamiseks
on mõistlik lubada aknakatete lahendus
tellida samuti sisearhitektil.
„Mitteeluruumi üürile andmine
Häädemeeste Tervisekeskuse hoones“
Hä ä deme e s te Va l l avol i kog u
29.03.2018 määruse nr 14 “Vallavara
valitsemise kord” § 9 lõike 3 punkti 2
alusel otsustab vallavara kasutusse andmise vallavalitsus, kui kasutusse andmise
tähtaeg on kuni kümme aastat. Sama
määruse § 11 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2
alusel võib anda vallavara tasu eest kasutusse otsustuskorras. Marju Aasma esitas
Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse
saada oma kasutusse seni kasutuseta mitteeluruum Häädemeeste Tervisekeskuse
hoones, mis asub aadressil Pärnu mnt
22, Häädemeeste alevik eesmärgiga
tegeleda seal mööbli restaureerimise
harrastusega.
„Arvamuse andmine Arumetsa II
savikarjääri keskkonnaloa muutmise
taotlusele“
Keskkonnaamet teavitas Häädemeeste Vallavalitsust 07.02.2022 kirjaga nr DM-117690-7 Arumetsa II
savikarjääri keskkonnaloa muutmise
taotluse menetlusse võtmisest ja küsis
kohaliku omavalitsuse arvamust Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloa
muutmise taotluse kohta. Ettevõte
taotleb vee erikasutusõigust Arumetsa
II savikarjäärist karjäärivee suublasse
juhtimiseks. Arumetsa II savikarjääri kogunev pinnasevesi, sealhulgas
sademe- ja lumesulamisvesi kavandatakse juhtida karjääri põhja rajatavast
veekogujast pumba abil läbi rajatavate
settebasseinide Ärma harukraavi, mis
suubub Arumetsa jõkke. Häädemeeste
Vallavalitsus lisab, et Arumetsa külas
on mitmed majapidamised ohustatud
lume sulamise perioodil ja sademeveerikkal ajal, kuna jõe veetase ulatub siis
hooneteni ja hoonete keldritesse.
Seetõttu saab Arumetsa jõge Arumetsa II savikarjääri pinnasevete suublana kasutada ainult tingimusel, et tagatakse maaparandussüsteemi toimimine
ja üleujutatava piirkonna majapidamistele ei kaasne täiendavat koormust karjäärist suunatud pinnasevee näol.
„Laadi külas Männiku tee 9 kinnistule elamu püstitamiseks ehitusloa
väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati
31.01.2022 elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu Häädemeeste vallas Laadi külas
Männiku tee 9 kinnistule elamu püstitamiseks ehitusseadustiku § 40 kohane
ehitusloa taotlus.
„Laadi külas Männiku tee 9 kinnis-

tule abihoone püstitamiseks ehitusloa
väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati
27.01.2022 elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu Häädemeeste vallas Laadi külas
Männiku tee 9 kinnistule püstitamiseks
ehitusseadustiku § 40 kohane ehitusloa
taotlus.
„Reiu külas Haaviku tee 6 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati
07.01.2022 elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu projekteerimistingimuste taotlus
detailplaneeringu olemasolul. Taotluse
kohaselt soovitakse Reiu küla Haaviku
tee 6 maaüksusel suurendada kehtiva
detailplaneeringu järgset hoonestusala
kuni 10%.
Reiu külas Kalevi pst 17 kinnistule
soojuspuuraukude rajamiseks ehitusloa
väljastamine“
21.01.2021 esitati elektrooniliselt
ehitisregistri kaudu Häädemeeste vallas
Reiu külas Kalevi pst 17 maaüksusele
kahe kinnise maasoojussüsteemi puuraugu rajamiseks ehitusseadustiku § 40
kohane ehitusloa taotlus.
„Võiste alevikus Riia mnt 13a kinnistule puurkaevu rajamiseks ehitusloa
väljastamine“
14.02.2022 esitati elektrooniliselt
ehitisregistri kaudu Häädemeeste vallas
Võiste alevikus Riia mnt 13a maaüksusele puurkaevu rajamiseks ehitusseadustiku § 40 kohane ehitusloa taotlus.
„Ikla külas Mäeotsa kinnistule puurkaevu rajamiseks ehitusloa väljastamine“
07.02.2022 esitati elektrooniliselt
ehitisregistri kaudu Häädemeeste vallas
Ikla külas Mäeotsa maaüksusele puurkaevu rajamiseks ehitusseadustiku § 40
kohane ehitusloa taotlus.
„Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“
Korraldusega määrati Häädemeeste
elanikule hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus.
„Detailplaneeringu vastuvõtmine“
Häädemeeste Vallavalitsus võttis
15.06.2021 vastu korralduse nr 306
„Reiu küla Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Planeeringuala
pindala on 6015 m2. Detailplaneering on
kooskülas kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärgiks on Reiu külas, Kadi tee 8 kinnistul kehtiva Kadi detailplaneeringuga
määratud hoonestusala ja ehitusõiguse
suurendamine kooskõlas Tahkuranna
valla üldplaneeringuga.
„Alaeelarvete kinnitamine ja vastutajate määramine“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17. veebruari 2022 määruse nr 3
„Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine“ § 3 punkti 2, kinnitatakse korraldusega Häädemeeste valla
2022. aasta alaeelarved ja alaeelarvete
eest vastutajad vastavalt korralduse lisale.
„Raha eraldamine aktsiaseltsile Häädemeeste VK“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine” § 3 punkti 6, eraldatakse
aktsiaselts Häädemeeste VK-le (regist-

rikood 104689512) Häädemeeste valla
2022. aasta eelarvest tegevustoetust
summas 38 000 eurot alljärgnevalt: I
poolaasta eest hiljemalt 31.03.2022.a.
19 000 eurot; II poolaasta eest hiljemalt
30.09.2022.a. 19 000 eurot.
„Raha eraldamine osaühingule
Vesoka“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine” § 3 punkti 5, eraldatakse osaühing Vesokale (registrikood
10498834) Häädemeeste valla 2022.
aasta eelarvest tegevustoetust 27 000
eurot alljärgnevalt: I poolaasta eest hiljemalt 31.03.2022.a. 13 500 eurot; II
poolaasta eest hiljemalt 30.09.2022.a.
13 500 eurot.
„Raha eraldamine sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskusele“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine” § 3 punkti 10, eraldatakse sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskusele (registrikood 90005113)
Häädemeeste valla 2022. aasta eelarvest tegevustoetust (lume tootmiseks)
summas 3 000 eurot.
„Raha eraldamine osaühingule Mai
Apteek“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine” § 3 punkti 9, eraldatakse
osaühing Mai Apteekile (registrikood
10020618) Häädemeeste valla 2022.
aasta eelarvest Uulu Haruapteegi tegevuse toetamiseks tegevustoetust summas
1 280 eurot alljärgnevalt: I poolaasta
eest hiljemalt 31.03.2022.a. 640 eurot;
II poolaasta eest hiljemalt 30.09.2022.a.
640 eurot.
„Raha eraldamine Võiste Külaseltsile“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine” § 3 punkti 8, eraldatakse
mittetulundusühingule Võiste Külaselts
(registrikood 80385617) Häädemeeste
valla 2022. aasta eelarvest tegevustoetust
summas 21 005 eurot alljärgnevalt: I
poolaasta eest hiljemalt 31.03.2022.a.
10 503 eurot; II poolaasta eest hiljemalt
30.09.2022.a. 10 502 eurot.
„Raha eraldamine Kabli Külaseltsile“
Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3
“Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine” § 3 punkti 7, eraldatakse
mittetulundusühingule Kabli Külaselts
(registrikood 80249587) Häädemeeste
valla 2022. aasta eelarvest tegevustoetust summas 32 565 eurot alljärgnevalt:
I poolaasta eest hiljemalt 31.03.2022.a.
16 283 eurot; II poolaasta eest hiljemalt
30.09.2022.a. 16 282 eurot.
„Kabli külas Mustamäe tee 9 asuva
korteriomandi võõrandamise tingimuste
kinnitamine“
Häädemeeste Vallavolikogu andis
oma 26.11.2020 otsusega nr 35 „Vallavara võõrandamine enampakkumise
korras“ nõusoleku võõrandada enampakkumise korras Häädemeeste vallale

kuuluv Kabli külas Mustamäe tee 9 asuv
korteriomand alghinnaga 10 000 eurot.
Korteriomand ei ole valitsemise otstarbeks vajalik.
„Massiaru külas Tamme kinnistul
asuva korteriomandi võõrandamise tingimuste kinnitamine“
Häädemeeste Vallavolikogu andis
oma 20.01.2022 otsusega nr 2 „Vallavara võõrandamine enampakkumise
korras“ nõusoleku võõrandada enampakkumise korras Häädemeeste vallale
kuuluv Massiaru külas Tamme kinnistul
asuv korteriomand alghinnaga 1 500
eurot. Korteriomand ei ole valitsemise
otstarbeks vajalik.
„Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras“
Häädemeeste Vallavolikogu andis
oma 29.11.2019 otsusega nr 47 “Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras” nõusoleku võõrandada
enampakkumise korras Häädemeeste
vallale kuuluv Võiste alevikus asuv Kaare
tn 9 kinnistu alghinnaga 12 000 eurot.
Kinnistu ei ole valitsemise otstarbeks
vajalik.
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetusfondist toetuse eraldamine“
Korraldusega toetatakse Häädemeeste valla lapsi ja noori vanuses 7-19
aastat huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kaudu kokku 5 214 euroga lahendamaks isikute huvitegevuses osalemise
kitsaskohti.
„Häädemeeste valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu
SPOKU põhimäärus“
Määrusega asutatakse Häädemeeste
valla osutatavate teenuste ja toetuste
taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu ja kehtestatakse andmekogu
pidamise kord.
15. märtsi vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Kiirtestide hinnapakkumuse kinnitamine“
Haridus- ja Teadusministeerium teavitas oma 03.03.2022 kirjas kohalikke
omavalitsusi, et ministeerium soovitab
jätkuvalt kiirtestida COVID-19 viiruse
vastu koolide personali ning õpilasi kaks
(2) korda nädalas. Samas teatatakse, et
ministeeriumil ei ole kohalikele omavalitsustele kiirteste jagada. Ministeeriumi
ettepanekul tuleb kohalikel omavalitsustel endal soetada SARS-CoV-2 kiirtestid
ning riik hüvitab hiljem ostuks kulunud
summad.
„Projektitoetuste kinnitamine“
Korraldusega eraldati Häädemeeste
vallas tegutsevatele seltsidele ja mittetulundusühingutele Häädemeeste 2022.
aasta eelarvest toetused ja tegevustoetused vastavalt korralduse lisale. Toetuste
ja tegevustoetuste eraldamise aluseks on
Häädemeeste Vallavolikogu kultuuri-,
spordi- ja noorsootöökomisjoni 2022
jaanuari koosoleku protokoll.
„Hajaasustuse programmi projekti
„Soometsa, Kasesalu kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine“
Korraldusega kinnitati hajaasustuse
programmi 2021. a taotlusvooru projekti
„Soometsa, Kasesalu kanalisatsioonisüsteem” aruanne.

„Puude raie tiheasustusalal“
Korraldusega anti nõusolek nelja (4)
pärna (läbimõõt u 30 cm) raiumiseks
Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus Kooli tn 9 // Kõrtsi kinnistul.
„Reiu küla Kalevi põik 8 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks ehitusloa
väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati
21.01.2022 elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu Häädemeeste vallas Reiu külas
Kalevi põik 8 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks ehitusseadustiku § 40
kohane ehitusloa taotlus.
„Puurkaevu ehitusloa väljastamine“
Häädemeeste Va llava litsusele
18.02.2022 esitati elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Poodemäe maaüksusele
puurkaevu rajamiseks ehitusseadustiku
§ 40 kohane ehitusloa taotlus.
„Ikla küla Lepaniidu maaüksusele
projekteerimistingimuste väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati
13.01.2022 projekteerimistingimuste
taotlus detailplaneeringu koostamise
kohustuse puudumisel, mille kohaselt
soovitakse Ikla külas Lepaniidu maaüksusele kavandada üksikelamu püstitamine.
„Isikliku kasutusõiguse seadmine“
AS Pärnu Vesi esitas 31.01.2022. a
taotluse eesmärgiga seada isiklik kasutusõigus torustikele, mis asuvad Häädemeeste vallale kuuluvatel kinnistutel.
Isiklikku kasutusõigust soovitakse seada
torustikele, mis asuvad järgmistel Häädemeeste valla omandis olevatel kinnistutel: 1. Kalevi puiestee T10, Reiu küla;
2. Rae, Reiu küla; 3. Klubi, Reiu küla;
4. Kure vkt 28 Reiu küla. Torustikud
on rajatud 2017. a. Pärnu EKE Projekt
AS poolt projekteeritud töö nr 14105
„Pärnu Bay Golf vee- ja kanalisatsiooniga liitumine“ alusel.
„Haldusakti muutmine”
Häädemeeste Vallavalitsus andis oma
14.09.2021 korraldusega nr 499 “Sundvalduse seadmine Treimani külas Jaama
tee kinnistule” Enefit Connect OÜ-le
(registrikood 16130213) nõusoleku
sundvalduse seadmiseks Häädemeeste
valla omandis olevale 2130027 Jaama
tee kinnistule. OÜ Enefit volitatud esindaja OÜ Kirjanurk esitas 21.02.2022
avalduse, milles soovib Enefit Connect
OÜ sundvalduse muutmist tulenevalt
ehituse käigus tekkinud takistustest.
Muutunud on siderajatise asukoht ning
sundvalduse ala.
„Pulgoja külas Vereurga ja Rannade
katastriüksuste piiride muutmine,
Vereurga katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“
Häädemeeste vallas Pulgoja külas
asuvate Vereurga ja Rannade (katastriüksuste omanikud esitasid 18.02.2022
Häädemeeste Vallavalitsusele avalduse
kõnealuste katastriüksuste piiride muutmiseks ja Vereurga katastriüksuse jagamiseks vastavalt jagamisplaanile.
30. märtsi vallavalitsuse ülevaade
avaldatakse järgmises lehes.

Häädemeeste valla leht
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Kriisiks valmistumine toob meelerahu
Kriisi korral on kõige olulisem, et inimesed oleksid
selleks hästi valmistunud
– kodus on olemas varud
ning läbi on mõeldud kriisiolukorras tegutsemise
plaanid. Kui tegevused on
aegsasti läbi mõeldud ja
varude eest hoolt kantud,
saabub ka meelekindlus,
et kriisi korral on iseseisev toimetulek mõneks
ajaks tagatud.
Kõige paremini on kriisideks valmistunud Lääneja Lõuna-Eesti elanikud.
Nendes piirkondades võimutsevad mitmel korral
aastas tormid, mis viivad
ära elektri ja tekitavad ka
muud pahandust. Kõige
haavatavamad on kriisi
korral linnaelanikud ning
ennekõike kortermajades
elavad inimesed. Lisaks on
kehvem valmisolek muukeelsetel ning 65-aastastel
ja vanematel Eesti elanikel.
Mida suurem on kriis,
seda rohkem võtab abi
kohalejõudmine aega.
Kõik kriisideks valmistumiseks vajalikud juhised
leiab veebilehtedel kriis.ee,
olevalmis.ee ja rescue.ee.
Lisaks on hea laadida
endale alla Naiskodukaitse loodud rakendus
„Ole valmis!“
Kodus peavad olema
vähemalt seitsme
päeva varud
Eestile ei ole täna otsest
sõjalist ohtu. Venemaa sõja-

lise agressiooniga Ukraina
vastu kaasnevad sellegipoolest mõjud kogu Euroopale,
sealhulgas Eestile. Esineda
võib näiteks elektrikatkestusi või küberrünnakuid,
teisisõnu tavalise elukorralduse häirimist. Seetõttu
saab igaüks end ette valmistada, vaadates üle oma
küberkäitumise, hoides
kodus seitsme päeva kriisivaru ning autol kütusepaagi
täis. Läbi tasub mõelda
alternatiivsed sidevahendid ja valgusallikad ning
muretseda matkapriimus
või gaasigrill, et varutud
toiduaineid ka valmistada
saaks. Ükski inimene ei
saa hakkama ka veeta,
mistõttu peaks vee varumisel lähtuma teadmisest,
et inimene vajab kolm liitrit
vett päevas (kaks liitrit joomiseks ning üks toiduvalmistamiseks) ehk 21 liitrit
nädalas.
Varjumine
Varjumise vajadus tekib
juhul, kui ohu korral inimeste evakueerimine ei ole
kas võimalik või otstarbekas. Varjumine võib olla
vajalik ennekõike rünnaku

korral relvakonfliktis, aga
ka näiteks radioaktiivse
saaste, laiaulatusliku loodusõnnetuse või mõne
muu sündmuse korral, mil
piirkond muutub ajutiselt
elamiskõlbmatuks. Tasub
läbi mõelda, mida pereliikmed vajavad, et kodust
eemal olles hakkama saada,
sest õnnetuse korral pakkimiseks aega ei jää.
Kui ametiasutused on
andnud käsu varjuda ning
inimene juba on kusagil
hoones – kodus, koolis, tööl
või kas või poes –, siis tuleb
sinna jääda. Eemale tuleb
hoida akendest ja rõdudest
ning kuulata edasisi suuniseid.
Juhul, kui ollakse näiteks tänaval, siis on Eestis
ehitisi, kuhu võib vajadusel
peitu minna. Varjendiks
sobib rajatis, mis on (soovitavalt) betoonist, maa all
ja ilma akendeta – näiteks
maa-alune parkla või tunnel. Enda läheduses tuleb
hoida mobiiltelefon koos
laadijaga, et saada edasisi
juhiseid. Käepärast tasub
hoida laetud akupank.
Ka korteriühistud
peavad olema
kriisideks valmis
Et võimalikult hästi kriisidega toime tulla, peab
igal korteriühistul olema
plaan, kuidas käituda ja
mida teha, kui elamus katkeb veeteenus, kaugküte või
elekter.

Kriisiolukorraks valmistumise meelespea

• Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et

•

iseseisvalt ühe nädala jooksul hakkama saada. Arvesta
võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa kodust lahkuda,
kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt
tähtsad teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi
Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid lihtsasti
kättesaadavad sulle ja sinu lähedastele

• Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav

•
•

pakkida eraldi kotti. Osa evakueerimiseks vajalikest
vahenditest on mõistlik hoida autos, näiteks mobiiltetelefoni
autolaadija, teedeatlas, lumelabidas jmt
Uuenda varusid regulaarselt
Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel
järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi

Seitsme päeva soovituslik varu
Joogivesi
• 2 liitrit inimese kohta ööpäevas,
lisaks 1 liiter inimese kohta
ööpäevas toidu valmistamiseks
Toit
Pool varudest ei tohiks vajada
valmistamist
• Konservid
• Pakisupid
• Kuivikud
• Pähklid, kuivatatud puuviljad
• Küpsised, maiustused,
müslibatoonid, mesi
• Vajadusel beebitoit
Esmaabivahendid

• Esmaabivahendite komplekt
Hügieenitarbed
• Seep
• Desinfitseerimisvahend
• Tualettpaber
• Pabersalvrätid
• Niisked puhastuslapid
• Suured prügikotid (50 l)

Valgusallikad
• Taskulamp ja varupatareid /
päikesepatarei või dünamoga
töötav taskulamp
• Patareitoitel lamp või latern ja
varupatareid / petrooleumilamp
koos lambiõliga
• Tormilatern
• Küünlad
• Tikud
Raadio
Patareitoitel raadio ja patareid
mitmeks kasutuskorraks /
päikesepatarei või dünamoga
raadio

Ravimid
• Retseptiravimid
• Valuvaigistid
• Palavikualandajad
• Allergiavastased ravimid
• Seedehäirete ravimid
• Põletusvastane vahend
• Külmetusvastased ravimid
Küttematerjal

• Vedelkütus
• Gaas
• Küttepuud
Akupank

• Akupank mobiilsete seadmete
laadimiseks

Tööriistad
• Nuga
• Käärid
• Kleeplint
• Kile

• Sularaha pere vajaduste katmiseks

Söögiriistad
• Ühekordsed toidunõud
• Konserviavaja

• Tulekustuti ja -tekk
• Autokütus
• Vajadusel lemmikloomatoit ja

Kuidas helistada hädaabinumbrile,
kui operaatoril pole levi?
Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega
telefonist võta lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel
112.
Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja jätta seejärel
SIM-kaardi PIN-kood sisestamata ning helistada 112.
Pärast hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid
aktiveeritud SIM-kaardi korral saab päästekorraldaja
levi olemasolul Sulle tagasi helistada, kui selleks tekib
vajadus.
Kui igasugune telefonside puudub, mine abi kutsuma
lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabi
baasi või haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Millele tähelepanu pöörata:
• Kas maja kõik elanikud saavad kriisi korral ise hakkama või on ühistu tasemel kokku lepitud abivajavate elanike abistamine? Ühistu liikmetel on olemas
omavahelised kontaktid ning juhtidel teada teenuse
osutajate ja omavalitsuse kontaktid, kuhu probleemi
korral helistada.
• Igasuguste sõlmpunktide juurdepääsude võtmed olgu
erinevatel inimestel, mitte ainult ühel
• Uste, väravate, tõkkepuude jms avamine elektrikatkestuse korral – need peaksid olema avatavad ka
mehaaniliselt. Samamoodi peaks muid tehnoseadmeid (signalisatsioon, küte, konditsioneer vms) saama
katkestuse korral manuaalselt juhtida.
• Kui majas on lift, siis varustada see juhendiga, mida
teha lifti ootamatul seiskumisel.
• Kaugküttesüsteem jätkab enamasti elektrikatkestuse
korral toimimist, kuid soojus ei jõua trassidest majja.
Mõelge läbi, kas teie maja vajab elektrikatkestuse
korral generaatorit.
• Pikemaajaliste vee- ja kanalisatsioonikatkestuste
puhuks saab vajadusel tellida välikäimlaid ja veemahuteid.
• Ühistul on mõistlik koguda infot, millistel elanikel on
võimalus minna ajutiselt mujale elama. Samamoodi
tasub kaardistada majaelanikud, kes iseseisvalt lahkuda ei suuda ning vajavad selleks abi. Nendest tasub
ka omavalitsusele teada anda.

Muu vajalik

ühe nädala jooksul

• Mask hingamisteede kaitseks
(näiteks tolmumask)

lemmiku ravimid

Olulised telefoninumbrid

•
•
•
•
•

Hädaabinumber 112
Riigiinfo telefon 1247
Perearsti nõuandetelefon 1220
Elektrilevi rikketelefon 1343
Maanteeinfo 1510

Olulised veebileheküljed

• Kriis.ee
• Olevalmis.ee ja rakendus „Ole valmis!“
• Rescue.ee

Artikkel ja fotod: Päästeamet
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Suurjäätmete veoring toimub
18.05.2022
Tellimuste vastuvõtt
kuni 16.05.2022
Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või
mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse,
nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms.
Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted nagu autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning
elektri- ja elektroonikaseadmed või
nende osad (sh pesumasinad, telerid,
külmkapid, elektripliidid jne) ja muud
tootjavastustusega hõlmatud jäätmed.
Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile Ragn-Sells e-postiga
parnu@ragnsells.com või helistades
60 60 439.
Häädemeeste Vallavalitsusest

võtab tellimusi vastu
keskkonnanõunik Sirli
Pedassaar-Annast, e-post
sirli.pedassaar-annast@
haademeeste.ee.
Tellimuses tuleb märkida ligikaudne hulk ja
nimetus.
Suurjäätmete äravedu
on tasuline ja maksab
1,74 eurot kord. Kui ära
antav suurjäätmete kogus on üle 2
kuupmeetri, lisandub iga järgmise
kuupmeetri eest 1,74 eurot.
Suurjäätmed tuleb kokku lepitud
asukohale valmis panna hiljemalt kella
8-ks hommikul. Suurjäätmetele peab
olema tagatud suure veokiga ligipääs
(jäätmete laadimist ei tohi segada
hekid, puud, põõsad, teele ulatuvad
oksad, piirded jmt.).

Ohtlike jäätmete veoring
toimub 21.05.2022
Tellimuste vastuvõtt
kuni 18.05.2022
Oht li ke jä ät mete
veoringil saab üle anda
värve, õlifiltreid, ravimeid, kemikaale, taimekaitsevahendeid, väetiseid
jmt. Ohtlikud jäätmed
peavad olema pakendatud
lekkekindlalt!
Jäätmete üle andmine käib käest-kätte, see tähendab,
et tee äärde või konteineri kõrvale
jäätmeid jätta ei tohi!
Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile Ragn-Sells e-postiga
parnu@ragnsells.com või helistades
60 60 439.

Häädemeeste Vall a v a l it s u s e s t võt a b
tellimusi vastu keskk on n a n õu n i k Si r l i
Pedassaar-Annast, e-post
sirli.pedassaar-annast@
haademeeste.ee
Tellimuses tuleb ära
märkida jäätmete liik ja
ligikaudne kogus (värvid,
lakid, tühjad värvipurgid

jmt).
Ohtlike jäätmete äravedu on tasuline ja maksab 1,74 eurot kord.
Veoring algab kell 08:00 – vedaja
palub selleks ajaks jäätmed valmis
panna, et üleandmine toimuks sujuvalt ja võimalikult lühikese ooteajaga.

EELINFO Koerte ja
kasside marutaudivastasest
vaktsineerimisest
Saabuv kevad on inimestes tekitanud
huvi lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimise võimaluste kohta.
Põllumajandus- ja Toiduamet
planeerib sel aastal korraldada tasuta
marutaudivastaseid vaktsineerimise
maapiirkondades kohapeal. Häädemeeste vallas saab see olema perioodil
mai-august. Täpsemat infot loodame

jagada juba maikuu lehes.
Lisaks on võimalus minna oma
lemmikloomi vaktsineerima kliinikusse kohapeale. Lähimad loomakliinikud asuvad Pärnus ja Kilingi-Nõmmes. Kindlasti tuleb enne kohapeale
minekut kliinikusse helistada ja aeg
kokku leppida.

Koerte ja kasside marutaudivastast vaktsineerimist kliinikus kohapeal
pakuvad järgmised kliinikud:
•
•
•
•
•
•

Pärnu Väikeloomakliinik, Tallinna mnt 77, Pärnu, tel 443 0878, 5646 4264
Halveti Loomakliinik, Pikk 26, Pärnu, tel 449 7133
Ülejõe loomakliinik, J.V. Jannseni 33, Pärnu, tel 443 3663, 528 7465
Mai Loomakliinik, Papiniidu 64, Pärnu, tel 446 0009, 5682 4755
Terveks Loomakliinik, Riia mnt 109, Pärnu, 447 0023, 513 0701
Kilingi-Nõmme Loomakliinik, Pärnu tn 27, Kilingi-Nõmme, tel 503 4601
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Tule tööklubisse!
Tahad aru saada, mis sind tegelikult huvitab ja kuidas oma tugevusi
rakendada ning teha tööd, mis sind
rõõmsaks teeb? Maikuus avaneb
põnev võimalus kõikidel soovijatel liituda tööklubiga, mis toimub
siinsamas, Häädemeeste huvikeskuses. Ootame Sind, kui Sa soovid
igapäevasest rutiinist veidi eemale
saada ning olla teadlikum tööturu
teemadel, kandideerimisprotsessist ja
töövaldkonna õigustest ning kohustustest. Aga mis on üldse tööklubi?
Võiksid kaaluda tööklubis osalemist,
kui Sa:
• tunned, et tahaksid paremini
mõista praegust tööturgu;
• soovid teada, kuidas koostada oma
CV nii, et see tööandjatele teiste
seast silma jääks;
• vajad head nõu kandideerimisdokumentide koostamisel;
• soovid teada, millised on tööandjate ootused ja kuidas neid ootusi
töökuulutustest välja lugeda;
• tunned, et motivatsioon tööle kandideerida on vähenenud;
• vajad paremat ettevalmistust tööintervjuuks;
• tahad teada, millised on töötaja
õigused ja kohustused;
• tahaksid analüüsida teisi võimalusi
palgatöö kõrval.

Tööklubi toimub kahel päeval
nädalas ning ühe kohtumise kestus
on 3 tundi. Kokku oleme planeerinud
8 kohtumist kolmapäeviti ja neljapäeviti terve maikuu kestel, alustame 4.
mail ning viimane kohtumine leiab
aset 26. mail. Kohtumised koosnevad
loengupoolest, mille käigus juhendaja annab ülevaate päevateemast,
ja klubilisest poolest, kus koos lahendame erinevaid rühmatöid, peame
arutelusid ja veedame mõnusalt aega,
seejuures uusi teadmisi ja oskuseid
omandades. Tööklubis on oodata ka
esinejaid teistest asutustest ja ettevõtetest, kes aitavad paremini mõista
tööturgu ning avada tööandjate vaa-

det. Tööklubis on kõikidel osalejatel
võimalik harjutada tööle kandideerimist turvalises ja toetavas keskkonnas. Saate head nõu nii juhendajalt
kui ka teistelt grupiliikmetelt.
Tööklubis osalemiseks on vajalik
eelregistreerimine, sest osalejate arv
on piiratud. Ootame grupiga liituma
10 inimest. Kui oled registreeritud
töötu, anna oma osalemissoovist
teada enda nõustajale. Kui Sa ei ole
töötuna registreeritud, võta ühendust
töötukassa karjääriinfo spetsialistiga
– Kristin Aus, kirjutades e-mailile
Kristin.Aus@tootukassa.ee või helistades töötukassa Pärnumaa osakonna
üldnumbrile 44 79 300.

OMNIVA TEATAB
Alates 1. aprillist on Häädemeeste
postkontor avatud E, T, R 8.3015.00; K, N 9.00-18.00; L, P suletud.
Pakkide saatmiseks/saamiseks
soovitame kasutada ka lähimat
pakiautomaati. Võimalus on tellida
ka kirjakandja koju/tööle.
Lähim pakiautomaat
Häädemeeste Coop Konsumi pakiautomaat, asukohaga Pärnu mnt 40,
Häädemeeste alevik.
Kirjakandja tööle/koju
Eraisikud ja ettevõtted saavad tellida
kirjakandja tasuta koju või kontorisse
kui postkontor jääb kaugemale kui
5 km.

• rahakaartide kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste
vormistamine;
• postimaksevahendite müük;
• maksete vahendus.

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661
6616. Tellimusi võtame vastu E–R
kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki
vastuvõtmine ja kättetoimetamine;

DPD avas oma esimese
pakiautomaadi Häädemeestel
Üle-eestilise pakiautomaatide võrgustiku laiendamise raames paigaldas DPD Eesti tänavu märtsis
Häädemeestel oma esimese pakiautomaadi. Pärnumaal asub nüüd
kokku 16 DPD pakiautomaati.
Häädemeeste esimene DPD pakiautomaat asub Konsumi kaupluse
juures, aadressil Pärnu mnt 40.
Pärnumaal töötab kokku nüüd 16
DPD pakiautomaati, lisaks Häädemeestele ka Lihulas, Paikusel,
Kilingi-Nõmmes, Pärnu-Jaagupis,
Sindis, Saugas, Tõstamaal, Virtsus,
Vändras ja Pärnus.
„Pakiautomaatide asukohtade
valikul soovime olla klientidele
võimalikult lähedal, haarates aina
rohkem ka väiksemaid asulaid ja
linnu üle Eesti,“ selgitas DPD Eesti
tegevjuht Remo Kirss.
„Viimaste aastatel on e-kaubandus teinud suure kasvuspurdi ning
eelmisel aastal kasvas pakiautomaatidesse tellitud kauba maht üle 30%,“
lisas Kirss. „DPD-s kasvas pakisaa-

detiste maht mullu enam kui miljoni
paki võrra ning kulleriga koju tellimiste hulk tõusis üle poole võrra“.
Selleks, et rahuldada kasvavat
nõudlust paigaldas DPD eelmisel
aastal 72 uut pakiautomaati üle Eesti
ning lisaks ehitas suuremaks 40 olemasolevat pakiautomaati. „Pingutame selle nimel, et pakiveoteenus
toimiks kiirelt ja sujuvalt ning ka
edaspidi keskendume jätkuvalt sellele, et DPD pakiautomaadid oleksid
klientidele mugava asukohaga esimene valik,“ kinnitas Kirss.
DPD Eestis töötab ligi 260 kullerit, kes teenindavad kliente 250 sõiduki abil (neist 15 on täiselektrilised
kaubikud). Lisaks annab DPD tööd
üle 170 inimesele. Eestis omab hetkel
DPD 252 pakiautomaati.
Lisainfo:
Remo Kirss, DPD Eesti tegevjuht
tel 5855 0900
remo.kirss@dpd.ee
www.dpd.ee

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad
leiab Omniva kodulehelt: https://
www.omniva.ee/kaart#postmarkide_
edasimuujad
Kirjade saatmiseks vajalikud tarbed (ümbrikud, margid, postkaardid
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Luulekevad 2022
Ootame kõigilt luulehuvilistelt
mistahes teemadel võistlusluuletusi
(soovitavalt 5-6) 15. maini e-posti
aadressil intuitiiv@gmail.com.
Võib esineda ka varjunime all,
kuid meile palume teatada oma õige
nime, aadressi, (ka tavapostiaadressi), telefoni, vanuse, õpilastel
kooli ja klassi või kursuse, täiskasvanuil vanuse ja elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame ühendust ning paremiku luuletustest avaldame trükis
luulevihikuna.
Eesti Luuleklubide Liit

Häädemeeste valla leht

Aprill 2022

Lk. 5

Häädemeeste Keskkool
Tähistasime emakeelekuud
Märtsikuu oli meie koolis väga sündmuste- ja
külalisterohke, kuid proovisime sinna mahutada ka emakeelekuule pühendatud tegemisi.
Emakeelepäeval oli kogu õpilasperel võimalus tutvuda jutuvestja Piret Pääriga, kes
on lugusid pajatanud juba kolmkümmend
aastat. Kohtumine toimus Häädemeeste seltsimajas kolmes rühmas: 1.-4. kl, 5.-8. kl ja
9.-12. kl. Pireti mahlakas eesti keeles räägitud
rahvajutud on hingele head, samuti aitavad
nad meelde tuletada, kuidas oleks keerulises
olukorras tark käituda või hoopis käitumata
jätta. Küllap leidis iga kuulaja endale vähemalt
ühe loo, mis puudutas ja mida edasi rääkida.
Rahvajuttudest inspireerituna otsisid 5.-8.
kl õpilased endale sobiva rahvajutu ja rääkisid seda kirjanduse tunnis teistele, parimad
jutuvestjad näitasid oma oskust emakeelekuu
viimasel päeval, kus klassid kokku said ja üksteise lugusid kuulasid.
4.-6. kl õpilased panid end proovile vanasõnade ja kõnekäändude tundmises. Kokku osales seitse kolmeliikmelist võistkonda. Esimese
koha said Jass, Rihard ja Renate 5. klassist.
Kui õiget vastust ei teadnud, võis kõnekäändudele anda toredaid tõlgendusi:
Keel vestil – ei räägi, keel puhkab
Keelt peksma – väga palju rääkima
Sõelaga vett kandma – liiga palju tööd
Vanasõnadest: Hundid söönud, kehad
terved.
Mis veel toimus?
Põhikooli õpilased meenutasid ise ja küsisid vanematelt enda väikelapseeas kasutatud
omaloomingulisi sõnu ning kujundasid neist
plakatid.
7. klass külastas Koidula muuseumi ja 12.
klass tegi emakeele proovieksamit.
4. klassi raamatusõprade ringi õpilastel
valmis saksa kirjaniku Bettina Obrechti
lasteraamatu «Ma siis lähen nüüd, ütles Aeg»
ainetel õppefilm ajaga seotud väljendite kohta.
Raamatukogus oli võimalus vaadata meie
oma kogu vanimaid raamatuid. Kõige vanem
neist on M. J. Eiseni „Eesti mütoloogia“ aastast 1920. Õpilased said võrrelda, kas sajanditagune keelekasutus on samasugune nagu

INTEGRA projekt Häädemeeste Keskkoolis
praegu.
UNESCO algatusel tähistatakse 21. märtsil rahvusvahelist luulepäeva. Ettevõtmise
eesmärk on propageerida luule kirjutamist,
lugemist ja avaldamist.
Keskkoolile toimus traditsiooniline trepiluule lugemine, kus I korruse trepil kandsid
kõik 10.-12. klasside õpilased ette nii nüüdisluuletajate kui klassikute ridu.
Raamatukoguhoidja Ave eestvõttel saame
luulet lugeda ka kooliõues jalutades. Pinkide
seljatugedele on meeleolu loomiseks paigutatud tahvlid Eesti luuletajate loominguga.
12. klass kirjutas kirjanduse tunnis
õnnepalulikke luuletusi. Inspiratsiooni saadi
Tõnu Õnnepalu päevikuvormis luuleraamatust „Kevad ja suvi ja“
Jäägu see Hannes Jaaksoni kirjutatud
kevadhõnguline luuletus punktiks meie
emakeelekuule.
Esmaspäev, 28. märts
Pilvisus ja päikesepaiste vahelduvad omavahel,
talve viimased tunnused on haihtumas,
päevad mööduvad helikiirusel
õnneks pimedusest valguse suunas.
Tuul ja vihm tekitavad koju tulles sügismeeleolu,
hiljem aga paistab päike
ja tuulevaikses kohas tekib õhkõrn suvetunne.
Lumikellukesed on päevavalgust nautimas,
iga mööduva päevaga saab näha järjest rohkem linde,
nende sirin tuletab meelde loodushäältest
rõkkavaid maiõhtuid,
kevad piilub argsi ukse vahelt.
Järgmisel hetkel päike kaob ja reaalsus jõuab
taas minuni,
jahedus lausa surub tagasi tuppa televiisori
ette,
täna ma küll mere äärde ei lähe, ootan sooja.
Kindlasti jätkus tegemisi ka teistesse klassidesse.
Kaire Laine
emakeeleõpetaja
Ave Varik
raamatukoguhoidja

21.–24. märtsil toimus Häädemeeste Keskkoolis rahvusvaheline robootika projekt
INTEGRA (Network of technology INTEGR Ationists in
pupils’ informal education).
Projektis osalesid Sloveenia,
Läti, Leedu ja Eesti õpilased ning
õpetajad.
Esimene päev algas 21. märtsil projektis osalevate õpilaste ja
õpetajate saabumisega Jõulumäele, kus nad ööbisid terve
nädala vältel. Toimusid 11. klassi
eestvedamisel mitmed erinevad
tutvumismängud ning järjehoidjate meisterdamise töötuba Alison Moora eestvedamisel.
Teine päev algas kogunemisega meie koolimajas. Külalisi
võtsid vastu armsa laulu saatel meie kooli õpilased õpetaja
Minoret Miisna juhendamisel.
Külalised olid etteastest vaimustuses ning laulsid lätikeelset laulu
toredasti kaasa. Seejärel tutvustasid õpetaja Rene ja Eeva Eesti
rahvarõivaid ning rahvatantsu
saatel tantsisid kõik koos end
saali, kus 11. klass tutvustas
Eesti olulisemaid sümboleid,
kohti ning inimesi.
Päeva jooksul toimusid koolimajas erinevad töötoad:
• Pythoni programmeerimine
– töötuba viisid läbi Sander
Sipelga, Taavet Allikas ja Aleksander Vainula. Antud töötoas
õpiti automatiseerima erinevaid matemaatika ülesandeid
Python programmeerimiskeeles.
• Ozobottide k a suta mine
võõrkeeltes – töötuba viisid
läbi Timmu Kiiver, Hugo
Sipelga, Karola-Maret Kivimurru ja Klaudia Ringas.
Töötoas joonistati väikestele

INTEGRA meeskond Pärnus. Foto: erakogust

Ozobot robotitele “majakujuline” teekond, kuhu sisse
joonistati neli ruumi. Igasse
tuppa joonistati veel erinevad mööbliesemed. Seejärel
mängiti mängu “Jutusta, mis
mööbliesemed sinu toas on”.
• Arvutite riistvara – töötuba
viis läbi meie kooli 9. klassi
lõpetanud, aga praegu Pärnu
Kutsehariduskeskuses õppiv
Markus Lehtla. Selles töötoas
tutvustati osalejatele erinevaid
arvutikomponente, seejärel tuli
arvuti juppideks võtta ning
kokku tagasi komplekteerida.
• Beebotid – töötuba viisid läbi
Henri Kaldas, Heivi Lepik,
Karolina Saar ja Kaidi Siim.
Töötoas tuli Beebottidega
öelda erinevates keeltes tere.
Seejärel tuli jutustada muinasjutt osalejate enda loodud
õppemati abil.
• Arvutialane mõtlemine ehk
algoritmid – töötuba viisid läbi
Jürgen Pinta, Rihard Tari ja
Rasmus Sillaots. Selles töötoas
arutati erinevaid probleeme
ning algoritmilise mõtlemise
abil saadi mõtteid, kuidas
antud probleeme lahendada.
Teise päeva lõpetas 10. klassi
koordineerimisel ekskursioon
Häädemeestel, kus külastati

Häädemeeste Muusikakooli,
luteri kirikut, seltsimaja, muuseumi ja raamatukogu. Täname
vastuvõtjaid!
Kolmandal päeval tutvustati
külalistele meie pealinna Tallinna. PROTO avastuskeskuses
toimusid töötoad “Kuumaõhupallid” ja “Allveelaevad” ning
seejärel tutvuti vanalinnaga.
Viimasel päeval jätkusid
töötoad meie koolimajas ning
pärastlõunal mindi 7. klassi eestvedamisel Pärnusse aarete jahti
mängima. 11. klass korraldas ka
õhtuse peo Jõulumäel, kus esmalt
saadi töötubadest saadud teadmisi kinnistada mängides kuldvillakut. Seejärel toimus disko dj
Henri Kaldasega ning erinevad
tantsumängud.
Õpilased ja õpetajad jäid uute
kogemustega väga rahule ning oli
kuulda palju kiidusõnu meie õpilaste, kooli ja kogukonna kohta
– asjalikud ja aktiivsed õpilased,
toetav kool ja tugev kogukond!
Suur tänu õpetaja Rene
Kurmile ja Astrid Rosenbergile
INTEGRA projekti eestvedamise ning korraldamise eest!
8. klassi õpilased Timmu
Kiiver ja Hugo Sipelga

Meie õpilasesinduse tegemistest
Talv on sel aastal olnud
üsna keeruline ja andnud põhjust muretsemiseks nii seoses koroona
levikuga kui praeguse
olukorraga Ukrainas.
Seda olulisemana tunnetame õpilasesinduses,
kui väga vajalik on leida
põhjust kasvõi korrakski
unustada mured ning
tunda rõõmu pisiasjadest. Soovime korraldada üritusi, mis selleks

Metsapoole Põhikool

võimalusi pakuvad.
Veebruari keskpaigas
otsustasime jätkata juba
väljakujunenud traditsiooni ning kuulutasime välja sõbranädala
stiilipäevad. Avatud
oli sõbrapostkast, toredaid pilte tegi fotograaf,
toimusid kaksikute,
punase riietuse, retropäev ning õpilasesindus
pakkus omavalmistatud
suupisteid sõbrakohviKohtumine vändrakatega. Foto: Aigi Treumuth

Sõbranädal. Foto: Heivi Lepik

kus. Vahva, et kõik
aktiivselt osalesid! See
annab indu sarnase
nädala korraldamiseks
ka edaspidi!
Märtsis kutsusime
endale külla õpilasesinduse sõpruskoolist
Vändra Gümnaasiumist. Päeva sisustasime
mängude, esitluste ning
koolitusega, mille viis
läbi Sandra Kroon Eesti
Õpilasesinduste Liidust.
Saime temalt häid
näpunäiteid oma töö

paremaks korraldamiseks ning lisaks toimus
simulatsioon küberkiusamise teemal. Õpilased
mängisid läbi erinevad
situatsioonid elust enesest ning arutlesid, kuidas oleks mõistlik neis
olukordades käituda.
Leidsime üheskoos, et
sellelaadsed kohtumised
võiksid jätkuda. Jääme
vändrakate küllakutset
põnevusega ootama!
Aprilli esimesel päeval aga saab nalja juba

hommikust alates. Pidžaamade stiilipäev läheb
sujuvalt üle Playback’iks
seltsimajas. Oodata on
humoorikaid etteasteid
kõikidelt klassidelt.
Osalema on kutsutud
ka üllatusesinejaid.
Tore, et kevade algus
tõi kaasa palju päikest!
See annab energiat
tegutsemiseks!
Heli Lank
Häädemeeste KK
huvijuht
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Uulu Põhikool
Märtsikuus Uulu Põhikoolis ...
... osaleti mitmel õpivõistlusel
Meie õpilased võtsid
osa sellel kuul erinevatest
olümpiaadidest ja võistlustest. Matemaatikaolümpiaadil osalesid Siim
Suvisild, Johannes Leidur
ja Damir Sobolev. Bioloogiaolümpiaadil osalesid
Anelle Kurm, Karmen
Kõresaar, Lorette Viirmaa,
Maarja Kõresaar ja Kaspar
Rahnu. Nutispordi finaali
jõudis eelnevate voorude
tulemuste alusel Johanna
Kurm. Võistlusmängus
„Huvitav teadus” saavutas meie kooli võistkond
kolme vooru tulemusel
III koha. Võistlusmäng
“Huvitav teadus” koosnes
kolmest võistlusmängustviktoriinist, kus õpilased
said end proovile panna
nii sotsiaal-, reaal, kui
ka humanitaarainetes.
Konkursil osalesid Pärnu
Rääma Põhikool, Pärnu
Mai Kool, Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium,
Kuninga Tänava Põhikool,
Paikuse Kool, Uulu Põhikool ja Audru Kool. Kolme
vooru kokkuvõttes sai esimese koha Pärnu Sütevaka

“Huvitav teadus” võistluse võistkond Hannaliisa Peenoja,
Maarja Kõresaar, Kaspar Rahnu, Rudolf Harald Kivi ja Evert
Kose. Foto Koidula kooli erakogust

Humanitaargümnaasium, teise
koha Kuninga Tänava Põhikool
ning kolmanda koha Uulu Põhikool. Võistkonna koosseisu kuulusid Rudolf Harald Kivi, Evert
Kose, Maarja Kõresaar, Hannaliisa Peenoja ja Kaspar Rahnu.
... oli keeltele pühendatud kuu
Märtsikuus tähistasime ka
emakeelepäeva ja inglise keele
päeva. Emakeelepäeval pärjati
kaunima käekirja tiitliga 1.-3.
klassi õpilastest Kertu Leanne
Künnapas, Nora Muul, Adeele
Filevski, Rainis Raid, Randel
Grünbaum, Gete-Ly Hind-

reus, Christella Kotkas, Elena
Jõgiste ja Johanna Kurm. 5.-9.
klassi õpilastele toimus eesti
keele viktoriin, milles saavutasid
parimad tulemused Kirke Rahu,
Rika Eeskivi, Mirjam Rohtoja,
Eva Alexandra Sild ja Kaspar
Rahnu. 9. klass võttis lisaks osa
üleriigilisest e-etteütluse kirjutamisest. Uulu Põhikoolis toimus
14. märtsil ka kodutütarde ja
noorkotkaste pidulik koondus,
mille raames võeti ametlikult
vastu esimesed 7 kodutütart ja
noorkotkast. Meie kooli inglise keele õpetaja Ivi Korju veab
eest kooli kodutütarde rühma.

Uulu Põhikooli esimesed kodutütred ja noorkotkad.
Foto kooli erakogust

Noorkotkaste rühma eestvedaja
on Karmen Vesselov. Koolis toimunud inglise keele päeval said
lapsed teadmisi Iiri pühakust
Patrickust. Mängiti kahooti ja
aarete jahti. Lapsed kandsid sel
päeval rohelisi riideid ja tegid
rohelised näomaalingud nagu
teevad iirlased Püha Patricku
päeval.
... oli traditsiooniliselt liikumist edendav kuu
Liikuma Kutsuvale Koolile
kohaselt algasid traditsiooniliselt
ka sellel kuul kõik esmaspäevad
ülekoolilise õuevahetunniga

staadionil või liikumispausiga
kooli aulas ning igal kolmapäeval toimusid lisaks tantsuvahetunnid. 8. märtsil korraldasid
õpetajad Kaja Stimmer ja Egert
Miljan talispordipäeva Jõulumäel, mille raames pandi suusatama kogu koolipere. 16. märtsil
toimus ülekooliline saalihokiturniir, mille olid loovtöö raames korraldanud õpilased Devin
Borisov, Jan Jonathan Jõesalu,
Kevin Tammela ja Henry Sebastian Tõnts. Spordivõistlustest
toimusid sellel kuul kooliliiga
võrkpallivõistlus 6.-9. klassile,
TV10 Olümpiastarti võistlus

ning saalijalgpallivõistlus 1.-3.
klassile. Lisaks liikumisele ja
võistlemisele andsime koolina
panuse ka teadusuuringusse.
Uulu Põhikooli õpilased võtsid
sellel kuul osa Tartu Ülikooli
Liikumislabori koolihoovi
uuringust, mille käigus mõõdeti
õpilaste liikumisaktiivsust, kaardistati koolihoovi liikumisvõimalusi ning vaadeldi laste liikumist õuevahetunnis. Uuringus
osalenud õpilased kandsid nädal
aega liikumisandureid ning täitsid liikumispäevikut.
Uulu Põhikooli koolipere

Uulu lasteaed
Meie tegemised paastukuul
Märtsikuu algas vahva vastlasõiduga.
Sai sõidetud hobukaarikuga, mõõtu
võetud kelguliu pikkuses, meisterdatud vurre ja söödud hernesuppi. Vurride töölesaamine osutus üsna raskeks ülesandeks. Lõbus reede kujunes
rahvuslike mängude jõukatsumiseks
„Liblikate”, suuremate „Põrnikate”
ja „Jaanimardikate” vahel. Lapsed
vedasid köit ja vägikaigast, jooksid
kotis ning kaalusid kaaslast.
„Liblikad” kuulasid vanavanemate
poolt räägitud rahvajutte ning vestlesid emakeele arengust läbi aegade.
Liisusalmide lugemine ja rahvamängude mängimine tegi lastele palju
nalja.
Lapsed said näha teatrietendust
„Päikesekiir õpib nägema loodust”.
Peale näidendi vaatamist märkasid
lapsed rohkem prügi ka meie pargis ja mäe ümbruses ning korjasid
prahi ära, mõeldes loomade-lindude
heaolule.
„Mesimummid” tutvusid lasteaias
ja kodus kasutatavate kodumasinatega, käisid õppekäigul majaperenaise Aljona juures. Perenaine näitas, kuidas lasteaias pesu pestakse ja
triigitakse. Lapsed said ka ise vannis
nukkude pesu pesta.
„Jaanimardikad” ja „Mesimummid” külastasid raamatukogu, kus
kuulati raamatukogu töötaja Helje
ettelugemist. „Mesimummid” seadsid oma rühma üles näituse „Lapse
oma lemmikraamat” ja külastasid
„Lepatriinude” rühma. Laura luges
väikestele sõpradele ette ja õpetaja
Ülle jutustas muinasjuttu „Kevade
tulek”, hommik lõppes lõbusate

mängude ja maiustamisega. „Jaanimardikad” kuulasid erinevates keeltes armsaid sõnu, see pakkus lastele
avastamisrõõmu ja ühiselt leiti, et
oma emakeel on ikkagi väga ilus!
Märtsi lõpus, kui kevad oli juba
lähemale jõudnud, jälgisid lapsed
õppekäikudel ja lasteaia õuealal
looduse muutumist. Kõigis rühmades on juba näpud mulda pistetud
– ikkagi maalapsed. Enim pandi
kasvama sibulaid, sest nendest saab
ruttu vitamiinimaiust. „Mesimummid” käisid kevadet otsimas kooliaias, kust leiti esimesi lumikellukesi.
„Jaanimardikatele”, „Lepatriinudele” ja suurematele „Põrnikatele”
tegi õues vahva hambajooga koolituse Kelli Juurik. Lapsed kordasid
hammaste heaolu reegleid ja kõik
osalejad said tunnistuse koolituse
läbimise kohta.
„Jaanimardikad” käisid õppekäigul mere äärde, kaasas prügikott, mis
täitus üsna kiiresti teeäärse prahiga.
Lapsed said hea tunde ja kogemuse,
kui andsid oma panuse kodukoha
loodushoidu.
Hariduses loetakse tibusid hoopiski kevadel, nii ka meie. Õpetajad
teevad ettevalmistusi peagi algavateks vestlusteks peredega, mille käigus antakse ülevaade lapse arengust
ning kooskõlastatakse vastastikuseid
ootusi.
Meie lasteaiaga on märtsikuu
jooksul liitunud Ukraina perede
lapsi, keda saame abistada mõistva
ja sõbraliku suhtumisega. Võime vaid
ette kujutada, mida need pered on
üle elanud põgenedes sõjaolukorra

Hambajooga.
Foto: Jaana Veskilt

Kotijooks. Foto: Malle Aedma

Köievedu. Foto: Malle Aedma

eest. Usume helgemasse homsesse ning
seni anname oma parima, et toetada
Ukrainast saabunud lapsi.
Soe päike aga rõõmustab nii suuri kui
väikeseid inimesi, loomi ja linde. Võtame
suure rõõmuga vastu kõik ilusa ja kõlava,
mida kevad meile pakub.
Uulu Lasteaia pere

Matk mere äärde. Foto: Malle Aedma
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Tahkuranna lasteaed

Tahkuranna kool
Märtsikuu Tahkuranna koolis
• 14. märtsil tähistasime
oma koolis emakeelepäeva.
Päeva alustasime ühislugemisega, lapsed võtsid kaasa
oma poolelioleva raamatu
ja nautisid vaikset lugemist.
Teisel vahetunnil esitasid
lapsed pantomiime kõigile
tuntud muinasjuttudest.
Järgmisel vahetunnil pidid
võistkonnad ära arvama
vähetuntud mõistatusi

Märtsikuu Tahkuranna lasteaias

loomadest.
• Nooremad lapsed vaatasid
lasteteatri etendust „Prügikuningriik”. See lugu
õpetas, et enne midagi
paremaks ei lähe, kui ise
sellega tegelema hakkad.
• Kuigi talv ei taha taanduda,
on looduses näha kevade
märke. Meie kooli lapsed
otsisidki ühel esmaspäeval
koos õpetaja Kadriga, mil-

Emakeelepäev. Foto: Anu Alloja

liseid kevade tunnuseid
metsas kohata võib. Nähti
sipelgapesas töötavaid sipelgaid, pajutibusid, mustikapungi ja lehtede all olid juba
sinilille õiedki näha.
• Meie lapsed käisid külas
Uulu noortekeskusel, et
soovida õnne sünnipäevaks.
Tahkuranna kooli pere

Kolmas klass kevadet otsimas. Foto: Anu Alloja

Häädemeeste Muusikakool
Muusikakooli minikontserdid
Märtsi lõpul Häädemeeste keskkooli külastanud seltskond Lätist, Leedust ja Sloveeniast
astus läbi ka muusikakoolist. Kahe tunni jooksul andsid meie õpilased viis(!) erinevat mitmepalgelist kontserti erinevatele seltskondadele.

See oli enneolematu kogemus nii esinejatele
kui kuulajaskonnale.
Oli väga põnev päev ja kuuldavasti sai publik
suure elamuse.
Tiia Soomre

Märtsikuu algas sedapuhku vastlapäevaga.
Õnneks oli meie kelgumäel alles jäine kasukas
seljas, midapidi täiesti andis liugu lasta. Laste
kniksud, kraapsud ja suur tänu saagu veel kord
edasi antud Riina Rõale, hobune Dünamole ja
austraalia lambakoer Spiritile, kes meie päeva
veel paremaks tegid.
Naistepäeval tegid Päikesekiirte rühma
poisid tüdrukutele pidupäevakingid ning said
tüdrukutelt vastu tänukingid. Rannakarbid
meisterdasid suhkrumassist söödavaid roose.
11. märtsil käis meil külas Eesti Punase
risti Pärnumaa seltsi koordinaator Hiie Lainela-Kollom, kes tutvustas pisut seltsi praeguse
aja tegevust ja viis lastele läbi koolituse Väike
Esmaabiandja. Lapsed õppisid, kuidas käituda,
kui on õnnetus juhtunud ning kuidas aidata
ennast ja teisi põletuse, põrutuse ja ninaverejooksu korral. Selgeks sai, kuidas puhastada
haava, panna plaastrit ja teha lihtsamat sidet.
Mis eriti uhke – koolituse läbinud said endale
päris isiklikud plaastrikarbid.
Emakeelepäeval said lapsed kuulda K. J.
Petersonist ja L. Koidulast, suuremad lahendasid ristsõnu ning koos leiti ilusaid sõnu: sõber,
armastamine, leib, meri, vikerkaar, lill...
Kuu keskpaiku kohtusime taas Lepatriinu
teatritrupiga, kel sedakorda oli kaasas lustakas
ja õpetlik lugu „Prügikuningriik”, mis teatrikuusse suurepäraselt sobis.
Kevade saabumise puhul valmis laste ühise
tööna küpsisetort, mida pärast tantsimist (mis
pidu see ilma tantsuta on...) koos maitsti.
Eelmisest numbrist võisite lugeda, et Päikesekiired ja Rannakarbid saatsid Vabariigi
Presidendile ühise tervituse. Meil on rõõm
teatada, et saime Presidendikantseleilt vastuse,
milles anti edasi Presidendi tänu ja parimad
soovid.
Lasteaeda jõudis ka auhind Eesti Lasterikaste Perede Liidu korraldatud joonistusvõistlusel „Minu unistuste toidukoht” osalemise
eest – vahva tegeluskomplekt „Hariv amps”.
Nii palju toredaid üllatusi!
Suurte asjade ja tegude kõrval märgakem
ka väikesi. Jagame teiega siinkohal 6-aastase
Brianna kevadist fototabamust lasteaia õuelt
„Lepatriinu ja punalutikas on sõbrad”.
Kaunist kevadet ja sõbralikku meelt kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere

Sõbrad. Foto: Brianna Harjaks

Väike esmaabiandja. Foto Piret Linnumäe

Tervitus presidendilt. Foto Piret Linnumäe

Tere, kevad. Foto: Maike Lääne

Näppepillide ansambel, vasakult Helena Pärna, Aleksander Vainula, Anette Marie Õis, Taavet Allikas,
Maron Maddison ja Laura Jantson. Foto: Simona Damuliene

Viiuliõpilase tore
saavutus

Viiuldajate ansambel, vasakult Marian Maddison, Mario Maddison, Kiur Joosep Pihlak, Artur Laagus,
Sigrid Rätsep, Rute Marie Maddison ja õpetaja Irina Aitai. Klaveril saadab Lelde Jalakas. Foto: Diana
Marmokiene

Häädemeeste Muusikakooli
viiuliõpilane Marian Maddison
saavutas Eesti Muusikakoolide
Liidu konkursil „Parim Noor Instrumentalist 2022“ Lääne-Pärnu
regioonis oma vanuserühmas III
koha ja pääses edasi üle-riigilisele konkursile. Vabariiklikus
voorus saavutas ta samuti III
koha. Palju õnne ja suured tänud
veel viiuliõpetajale Irina Aitaile,
kontsertmeistrile Lelde Jalakale ja
võistlusvideo üles filmijale Astrid
Rosenbergile!
Tiia Soomre

Marian Maddison. Foto: Sigrid Absalon
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Oodatud märtsikuu
Märtsikuu on alati oodatud
kuu, kuna saabub kevad ja
ilmad hakkavad minema järjest
kaunimaks ja kevadisemaks.
Taaskord tegime nii Võistes
kui Uulus palju põnevaid
tegemisi. Nt õppisime, kuidas
külvata kastidesse seemneid.
Külvasime erinevaid salateid
ja maitsetaimi. Nüüd tuleb
oodata, kuidas seemned üles
tärkavad. Võiste noored aitasid
ka MTÜ Võiste Külaseltsil korrastada õueala mahalangenud
puuokstest ja tehti lõket. Peale
tööd mängiti õuemänge.
Kuid kõige oodatum kuupäev oli selles kuus 25. märts,
mil toimus Tahkuranna Avatud
Noortekeskuse 15. aasta juubelipidu. Sünnipäeva nädalat
alustasime suure ja uhke küpsisekoogi valmistamisega ning
viimast lihvi andsid huviringide
juhendajad laste esinemiskavadele. Meie peo päev algas väga

Esineb Taekwondo huviring. Foto: Berit Allika

soojalt, kus lapsed ja noored
kujundasid ise peosaali, aidates
õhtuseks peoks kõik asjad valmis panna. Kui saal oli valmis,
tuligi peo- ja esinemisriided
selga panna ning hakata külalisi ootama. Meid oli tervitama
tulnud Häädemeeste valla vallavanem Külliki Kiiver ja abivallavanem Helve Reisenbuk.
Samuti soovisid meid õnnitleda

sõbrad ja koostööpartnerid
Uulu Põhikoolist, Tahkuranna
koolist, Võiste noortetoast,
Häädemeeste noortetoast kui
ka huviringide juhendajad
olid esindatud. Õhtu avasid
mitmekülgse tantsuga showtantsutüdrukud treener Kadi
Keskülla juhendamisel. Järgnevalt esitas Street Workout trikkide kava turnimispuudel, mis

Esineb Stefan Airapetjan. Foto: Berit Allika

oli põnevalt üles ehitatud koos
duotantsuga. Ka treener Erik
Naissaar tuli lõpus ühe trikiga
lavale. Kõige värskem trenn on
meil Taekwondo, mis alustas
2021. a sügisel. Nende treener
Vladislav Šonitšev oli õpilastega

UULU RAAMATUKOGU
Emakeelenädal Uulu Raamatukogus

Noortekirjanduse päev

Raamatukogu külastasid
lasteaialapsed. Mudilastele
räägiti emakeelepäevast ja
loeti ette lookesi eesti kirjanike teostest. Lapsed leidsid

Neljapäeval, 16 märtsil, oli raamatukogus Noortekirjanduse
päev Eesti noosookirjandusest. Raamatukogu külastasid
IX klassi õpilased. Möödunud
aastal ilmus kuusteist teost.
Õpilased lugesid üksteisele ette
raamatute tutvustusi ja andsid
arvuti taga hääle parimale
noortekale. Koju lugemiseks
laenutati ka õpikus soovitatud
autorite teoseid.
Raamatukogu külastasid VII
ja VIII klassi õpilased. Seitsmes
klass tutvus lihtsama/populaarsema reisikirjandusega, sobis ka
sari „Minu...“. Kaheksas klass
tutvus tänapäevaste ja noortepäraste laste-näidenditega. Mõlemad klassid soovisid raamatuid
laenata.
Raamatukokku tulid mängima esimesed sõjapõgenikud

tekstist ilusaid sõnu ja vaatasid
pildiraamatuid. 6-aastastele
laenutati koju lugemiseks
raamatuid.

Lasteaialapsed laste lugemispesas. Foto: Helje Pulk

Ukrainast ja meie lapsed õpetasid neile eestikeelseid sõnu.
Raamatukogu külastas raamatukoguhoidja Ukrainast, tegi
fotosid meie raamatukogust ja
näitas telefonist oma raamatukogu pilte.
Tellisin RVLi teel raamatukokku venekeelseid raamatuid
ukraina lastele lugemiseks.
Aprillikuu kolmandal kolmapäeval, 20. aprillil, kell
18.00 toimub Uulu Raamatukogus koduloolaste klubiõhtu
„AJARADADEL“. Teretulnud
on kõik, kes soovivad kaasa rääkida kohaliku ajaloo uurimisel
ja säilitamisel.
Kohtume raamatukogus!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

HÄÄDEMEESTE RAAMATUKOGU
Ieva Arnava keraamika
näitus Häädemeeste
raamatukogus
Lätlanna Ieva Arnava on elamud meie
vallas pea 5 aastat, tal on pere ja palju
hobisid, millega on igapäevane elu hästi
sisustatud.
Üheks vahvaks hobiks on keraamika
valmistamine. Praegu ongi tore võimalus
Ieva käsitöö näitust näha raamatukogus.
Näitus on avatud aprillikuu lõpuni.
Mai Sepp

Ieva Arnava koos tütarde Darta Marta
ja Annaga. Foto: Mai Sepp

2. aprillil avati Häädemeeste Raamatukogus fotonäitus
„122 aastat Harrastusnäitemänguga tegelemisest
Häädemeestel”
Pildimaterjali ja infot eelmise sajandi alguse aegade
truppide tegemistest tänase
päevani on päris palju säilinud. Minevikul on suur
tähendus ja traditsioonil
suur jõud! Tore on olla traditsiooni kandja!
Teatriharrastus- näitemänguga tegelemine Häädemeestel ulatub oma teekonnal juba kuue põlvkonna
kaugusele ja see traditsioon
on kantud 2019. aastal Eesti
Vaimse kultuuripärandi
nimistusse, kuhu läbi interneti, kõik kohalolnud, koos
pilgu heitsime... Rõõm oli
kohtuda ja näha endisaegsete näitetruppide liikmeid
ja samas ka toredaid noori,
lootustandvaid kaasteelisi.
Tänutäheks esietendus ka
üks pisuke luule- ja laulu-

Häädemeeste Huviteater näituse avamisel. Juhendaja Aire
Koop keskel. Foto: Mai Sepp

dega kava “Mu südamel on
miskit öelda...”!
Aitäh, hää näiteseltskond; sügav kummardus
Eve Koppelile imeliste
laulude eest! Aitäh Häädemeeste Raamatukogu – Mai
Sepp ja Kai Ein, korraldamast näitust ja lahkelt vastu
võtmast! Aitäh kõik meie

kaasteelised, eraldi tervitused Vantsule! Saadame tänulehvitused ka pilvepiiri taha,
sinna kuhu ammugi on juba
jõudnud esimesed teatritegijad Häädemeestelt! Rõõmsate kohtumisteni teatris!
Aire Koop
Häädemeeste Huviteater

üles ehitanud väga mitmekülgse
ja kaasahaarava kava. Huvitegevustest oli esindatud veel
noolevise, kus kõik pidulised
said käia kätt proovimas ja kui
ikka väga meeldib, siis on ka
trenni oodatud. Noorsootöö-

taja Elina jõudis teha lastele ka
mõned mängud, nt maja peal
oli ära peidetud aaretejaht ja
saalis enne peaesinejatki sai
lastega mängitud. Peaesineja
oli meie kõigi suureks rõõmuks
Stefan Airapetjan ning ta jõudis
ka kõikidele huvilistele jagada
autogramme ja teha nendega
selfisid. Stefani suupistete laua
kattis kokandusringi juhendaja
Marek Sild. 15. sünnipäeva
puhul valmistas Koduköök
meile ülisuure tordi.
Suur tänu vahvate ja maitsvate kingituste eest. Nt kingiks
saadud blender ja puuviljakorv
leidsid juba kasutust, kus puuviljadest valmistati tervislik
smuuti. Avastamisrõõmu,
maiustamisvõimalust ja tegutsemislusti jätkub veel pikemaks
ajaks.
Noorsootöötajad
Elina Pea, Anu Liiva

UULU PIIRKONNA
AVATUD HOOVIDE PÄEV
16. juulil 2022 kell 11.00–16.00
Registreerimisinfo
- Registreerimisel märkida: Avatud Hoovi nimi, lühitutvustus, asukoht,
kontakt, plakat või foto.
- Registreerimine lõppeb 20. mail 2022.
- Egle Vutt tel 58068636, egle.vutt@haademeeste.ee
Registreerimistingimused
- Avatud Hoovide päev on ajutine ettevõtmine, kus eraisikud ja ettevõtjad
avavad oma era territooriumil uksed külastajatele.
- Müüa võib sööki, jooki, vanavara, käsitööd jne; korraldada tegevusi lastele
ja täiskasvanutele.
- Kauplemine on lubatud vaid eelnevalt registreerides.
- Alkoholi müük ei ole lubatud.
- Hoovikohviku inventar ja elektrivajadus on hoovikohviku korraldaja
muretseda.
- Lahtise tule kasutamine on keelatud v.a toitlustuseks vajalik grill jms.
- Kauplemise ja teenuse pakkumise võimalus ka Uulu pargis, kus saab
kasutada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse elektrit.
- Palun hoia puhtust ja korda ning peale kohviku sulgemist vaata, et lisaks
hoovile oleks puhas ka majaesine tänav.
- Kahe ja enama korteriga elumajas tuleb Avatud Hoovide päevast osavõtt
eelnevalt kokku leppida korteriühistu liikmetega.
- Pärast ürituse lõppu ootame kõiki Avatud Hoovide läbiviijaid Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ette koosviibimisele.
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Märts Eakate Kodus

TAHKURANNA – JÕULUMÄE JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS REEDEL, 22. APRILLIL 2022. a

Märts on pakkunud meile kargeid öid ja päikeselisi päevi. 8.
märtsi hommik oli meie naishoolealustele tavalisest pidulikum. Üllatasime neid rohkevärviliste priiimulatega.
Kevade alguse tähistamiseks
tegime jalutuskäigu kodualevikus, otsides esimesi märke
kevadest. Teekonnal läbisime
ka Kevade tänava.
Ilusat päikeselist kevadet
kõigile!
Eakate Kodu pere

Kell 20.00 avamine
Eelkooliealiste laste jooks (K. Pätsi ausamba juures)
JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU start kell 20.15
K. Pätsi mälestussamba juurest Jõulumäe Tervisespordikeskusesse

Naistepäeva lilled

Kevadet otsimas. Fotod: Ülle Habicht

SPORDIUUDISED
Kabe
5.-6. märtsil 2022. a toimusid
Ida-Virumaal 14 Eestimaa talimängud.
Kabevõistkond koosseisus
Kaarel Koitla, August Morozov,
Irma Nahkor, Gevin Metsaveer,
Greta-Liisi Metsaveer osales 21
valla konkurentsis Jõhvi Vene
Põhikoolis. Kahel päeval mängiti Šveitsi süsteemis üheksa
vooru ja saavutati üldkokkuvõttes kaheksas koht. Võideti
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Sangpommisport
Kohtla-Järve linna ja Kose
valda 10-0, Luunja valda 8-2,
viigistati 5-5 Saaremaa valla
ja Hiiumaa vallaga, kaotati
2-8 Rae vallale ja Elva vallale,
4-6 Saue vallale ja 3-7 võitjale
Lääne-Harju vallale.
Pilk protokolli (21): 1.
Lääne-Harju 66p, 2. Rae 55p,
3. Elva 55p, 4. Saue 54p, 5.
Jõgeva 53p, 6.Kiili 51p, 7. Hiiumaa 51p, 8. Häädemeeste 49p.

19. märtsil said toimuma
Audru Põhikoolis Pärnumaa
meistrivõistlused ja Audru
osavalla auhinnavõistlused
sangpommispordis.
Võistlustel osales 33 sangpommitõstjat, neist neli Häädemeestelt.
Meeste -78 kg kehakaalus
saavutas II koha Hannes Maal.

Noormeeste +75 kg kehakaalus
tuli maakonna arvestuses Häädemeestele kolmikvõit. Võitis
Märt Veelaid, järgnesid Henry
Näär ja Klen Liiva.
Häädemeestel näeb sangpommitõstjaid 3. septembril
2022.
Aleksander Tõnis Joarand

NB! 1. – 3. klassi ja 4. – 6. klass võistkondadel võib ühte vahetust joosta
kuni 3 jooksjat märgitud distantsidel.
Koht vahetuses tähistatud punase rajatähisega!
Distants:
I vahetus 700 m M (kuni 3 jooksjat)
II vahetus 300 m N
III vahetus 500 m M
IV vahetus 900 m M (kuni 3 jooksjat)
V vahetus 400 m N
VI vahetus 1000 m M (kuni 3 jooksjat)
VII vahetus 300 m N
Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
Autasustamine:
• autasustatakse üldvõitjat
• iga grupi esimesele kolmele auhinnad
• külalisvõistkonnale grupitunnustus
• autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna finišit
• peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
• buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja võtab peale etapi
läbimist kaasa

Häädemeeste spordikeskuses
30. aprillil algusega kell 11

KORVPALLITURNIIR

kell 11
Häädemeeste – Salacgrīva
kell 12.30 Saarde – Salacgrīva
kell 14
Häädemeeste – Saarde
Jõulumäe Tervisespordikeskuses 3. mail algusega kell 10
HÄÄDEMEESTE PIIRKONNA EELKOOLIEALISTE LASTE
SPORDIPÄEV
Kavas: kuni 3aastased – 30 m jooks
4-5 ja 6-7 a. – 30 m jooks, kaugushüpe, krossijooks 150 m
Info: A.-T. Joarand, tel 5199 7758

OSAVÕTJAD: Häädemeeste valla koolide, külade ja Pärnumaa
seltside, sõpruskondade ja suguvõsade võistkonnad
Eesmärk: Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada Jüriöö
ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad spordiklubi TAHK, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus ja Häädemeeste Vallavalitsus.
Osavõtjad: Võistkonnas 3 naist + 4 meest. Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole, soovi korral võib küla välja panna mitu võistkonda.
Võistkonnad registreeritakse kohapeal enne starti.
Arvestus:
I grupp – külad
II grupp – koolide 1. – 3. klassid
III grupp – koolide 4. – 6. klassid
IV grupp – koolide 7. – 9. klassid, 10. – 12. klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, sõpruskonnad, külalised

JÕULUMÄEL: Autasustamine, kohvik avatud alates kell 19.00,
suletakse peale võistlust.
Audru Sang 2022 tublid sangpommitõstjad (vasakult) Hannes
Maal, Klen Liiva, Märt Veelaid ja Henry Näär. Foto: Krista Kingo

Ootame rohket osavõttu!
Toetajad: Häädemeeste Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus,
Spordiklubi Tahk, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus
Kontakt: Egle Vutt, tel 5806 8636, egle.vutt@haademeeste.ee
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SÜNDMUSED APRILLIS JA
MAIS
01.03.-30.04 Henn Soodla fotonäitus “Fotojaht Pärnumaal
XXI saj.” Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
01.03-30.04 Pärnu Fotoklubi 2021. aasta ülevaatenäitus
avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel
Treimani Rahvamajas
01.03-31.05 trenni- ja toitumise väljakutse:
SUPERVORM vol 2
4.04-31.05 Mati Michelise ja Raimo Aasa
karikatuurinäitus “Äratuskell karikatuurides”
Võiste Raamatukogus
14.04
Häädemeeste valla ettevõtlus- ja arengupäev
Häädemeeste Seltsimajas kell 10
16.04
70-80-ndate õhtu Tahku Tares kell 19
17.04
Luitejooks
18.04
Kinoõhtu „Jahihooaeg“ Treimani
Rahvamajas kell 20
19.04
Häädemeeste Muuseumis vestlusõhtu
Häädemeeste konservitsehhi töötamise
aegadest. Sissepääs prii
20.04
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
21.04
Orienteerumisneljapäevak Uulus kell 17
22.04
Kevadsimman Treimani Rahvamajas kell 18
22.04
Jüriöö teatejooks K. Pätsi mälestussammas –
Jõulumäe
23.04
Jüriöö ülestõusu tähistamine Häädemeestel
23.04
Raamatu ja roosi päev Uulu Raamatukogus
28.04
Orienteerumisneljapäevak Raekülas kell 17
30.04
Korvpalliturniir Häädemeeste/Salacgriva/
Saarde Häädemeeste spordikeskuses kell 11
01.05
Häädemeeste Muuseum ootab külla
11.00-14.00 avatud uste päevade (Eesti
Maaturusmi Ühing) raames. Sissepääs 1 euro
01.05
Sportlik perepäev koos jalgpallimatšiga
Poissmehed-Naistemehed
04.05
Christa, Agilo ja Michael Dangl „Lumeroos“
Häädemeeste Seltsimajas kell 19
07.05
Bändide õhtu MEELETU ROCK 2022
Häädemeeste Seltsimajas
07.-08.05
EDGL Karikasari PRO Jõulumäel
08.05
Kevadlaat Tahku Tares
13.-14.05
Masters Cup 2022 Jõulumäe/Sindi
15.05
Kevadlaat Uulus
18.05
Häädemeeste Muusikakooli näppepillide
ansambli kontsert Häädemeeste Seltsimajas
kell 16
18.05
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
19.05
Orienteerumisneljapäevak Jõulumäel kell 17
21.05
Jõulumäe kevadduatlon/Pänrumaa MV
duatlonis/ Eesti Karika 1. etapp Jõulumäel
kell 10
22.05
Pärnumaa kogu pere liikumispäev Jõulumäel
29.05
Lastekaitsepäev Kabli Seltsimajas
31.05
„Lugemisisu” tublimate tunnustamine Uulu
Raamatukogus
Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste toimumise
osas palume järgida teavet seoses COVID-19 olukorraga.
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

TREIMANI RAHVAMAJAS
8. aprillil
KINOÕHTU
Uus Eesti komöödia “Jahihooaeg”
Pääse 5€, sooduspilet 4€

22. aprillil
KEVADSIMMAN
kell 18 rahvalikud mängud-tantsud
kell 19 esinevad koduvalla rahvatantsijad-lauljad
mudilastest memmedeni
Tantsuks rahvalik muusika
Koogioksjon
Baar
Pääse 5€, rahvariides pidulistele tasuta

Aprill 2022

Mürgistustest hoidumine on imelihtne
Eelmisel aastal jõudis mürgistusõnnetuse tõttu arsti juurde
enam kui 400 üle 65-aastase
inimese. Mürgistusõnnetused on aga sageli sarnased ja
seega targa käitumisega ennetatavad.
Kodukeemia nõuab
ettevaatlikkust
Kemikaalidega juhtuvad mürgistusõnnetused enamasti siis, kui
need on ümber valatud mõnda
joogipudelisse, joogiklaasi ja
keegi sealt lonksu võtab. Tagajärg võib olla väga kole. Ennetus
on väga lihtne – ära vala kemikaali ümber. Mingil juhul ei
tasu kemikaale kokku segada.
Tulemuseks võib väga sageli olla
ootamatu kemikaalide omavaheline reaktsioon, millest tekkinud
aurud on sageli mürgised.
Samuti tuleb kemikaale kasu-

tades veenduda, et kätte haaratud pudel on ikka õige. Võta see
hetk ja loe pudelilt üle, millega
on tegemist. Samuti kanna alati
kummikindaid ja maski kui
kasutad kangeid puhastusvahendeid – need võivad ärritada
nahka ja hingamisteid.
Ravimit võta teadlikult:
pane prillid ette ja tuli
põlema!
Suur hulk eakate mürgistusõnnetusi on juhtunud seepärast,
et ravimeid võetakse käsikaudu
– pimedas ruumis ja ilma prillideta. Samuti hoitakse tihti erinevaid ravimeid ühes pakendis
koos. See kokku annab ohtliku
retsepti mürgistusõnnetuseks.
Seda kõike on aga väga lihtne
vältida – pane lihtsalt tuli
põlema ja prillid ette ning hoia
igat ravimit oma õiges karbis.

ette nähtud ravimid on võetud,
on seda kohe näha.

See kehtib nii retsepti- kui ka
käsimüügiravimite puhul.
Ravimite õigesti võtmiseks
loo endale kindel süsteem
Ravimite topelt- või mitmekordse võtmise juhtumid
moodustasid 39% kõigist üle
65-aastaste inimeste mürgistusnõustamistest. Seda aitab
vältida ravimijaotaja või rohtude
võtmise ülesmärkimise süsteem.
Jaotaja kasutamine on üldjuhul
kõige kindlam süsteem, sest kui

Mürgistuse esmaabiks
peaks kodus olema
vähemalt 50 grammi
aktiivsütt
Aktiivsüsi on oluline esmaabivahend paljude ravimimürgistuste korral. Aga ilma korraliku
juhiseta ei ole seda siiski mõistlik võtta, sest ka aktiivsüsi on
ravim oma kõrvalnähtudega ja
vastunäidustustega. Aktiivsöe
kasutamise juhised saad mürgistusinfoliinile 16662 helistades!
Kui mürgistusõnnetus siiski
juhtub või on selle kahtlus,
helista mürgistusinfoliinile
16662! Abi saab ööpäevaringselt ning nii eesti, vene kui ka
inglise keeles.
Mare Oder
Mürgistusteabekeskuse juht

Ärevushäire all kannatavat last ei tohi tema
murega üksi jätta

Elis Piirsalu. Foto: erakogu

Kui laps ei tule oma igapäevaste ülesannetega enam toime
ja tema hoiak ning käitumine
viitavad pidevale pingesolekule, võib põhjuseks olla ärevushäire. Kooliõde Elis Piirsalu tõdeb, et ärevus on laste
ja noorte hulgas väga levinud
emotsioon, mis kontrolli alt
väljudes vajab spetsialisti tähelepanu.
Ärevust on tundnud pea iga
inimene. “Esinemine, mõne
sündmuse ootamine, kontrolltöö või eksamieelne pabistamine,
millele järgneb ärevus tulemuste
pärast,” loetleb Tallinna Südalinna Kooli kooliõde ja vaimse
tervise õde Elis Piirsalu igaühele
tuttavaid olukordi. Ärevuse
tundmises polegi tema sõnul
midagi ebaloomulikku, kuid
mõnikord muutub ärevusseisund
liiga tugevaks või ärevushood
liiga sagedaseks ja siis tulebki
mõelda, kas on abi lihtsamatest
ja kõigile kättesaadavatest eneseabivõtetest või tuleb pöörduda
spetsialist poole.
Kooliõde Elis Piirsalu tõdeb,
et praeguse aja õpilaste seas on
ärevust palju. Oli juba enne
Ukraina sõda ja ka enne koroonat. “Mida suurem on suhtlusring, seda rohkem me kipume
ennast teistega võrdlema, seda
rohkem saame erinevat infot,
mis meid mõjutab. See on internetiajastu ja sotsiaalmeedia mõju
- ühest küljest on meil võimalik
saada osa inimeste mõtetest ja
tegudest üle kogu maailma ja see

on huvitav. Teisest küljest võib
tekitada ka stressi, info üleküllust, kahtlemist iseendas. Noorel
inimesel, kel veel maailmapilt
kujuneb, on ka vaimne tervis
enam mõjutatav kui elukogenud
täiskasvanul,” toob kooliõde välja
põhjused, miks tänapäeva noorte
hulgas on ärevustunnet rohkem.
“Viimased kaks aastat on olnud
lastele ja noortele koroona tõttu
rasked, sest nende senine elukorraldus ja õppetöö muutus palju.
Sõja puhkemine Ukrainas võimendab ärevust veelgi enam.”
Teatud piirini normaalne
tunne
Ärevus pole iseenesest tegelikult
tingimata negatiivne hingeseisund. “See on keha loomulik
reaktsioon teatud olukordadele
ja olekski imelik kui me mitte
kunagi ärevust ei tunneks,” tõdeb
kooliõde. Millal saab aga ärevusest ärevushäire? “Selle ütleb sõna
juba ise ära - kui ärevustunne
hakkab elu segama, häirima, siis
ongi tegu ärevushäirega. Näiteks
segab õppimist, häirib suhtlemist
ning meeleolu, laps hakkab teatud olukordi vältima, tekivad
muutused unerütmis, siis võib
mõelda juba häire võimalikkusest,” selgitab vaimse tervise õde.
Need piirid, kust maalt hakkab ärevus pärssima normaalset
elu, on igaühel erinevad. Mõni
meist talub pingeseisundit paremini kui teine,” selgitab õde.
“Mõõta ärevust ei saa, nii et ärevushäire diagnoositakse patsiendilt saadud info põhjal. ”Küll aga
põhjustab ärevushoog organismis muutusi, mida on võimalik
tuvastada. Levinumad märgid
on pulsi kiirenemine, sest süda
hakkab kiiremini lööma, higistamine – näiteks tõmbuvad peopesad higiseks, mõni inimene läheb
näost punaseks, teine muutub
hoopis kahvatuks,” kirjeldab
kooliõde ja lisab, et ärevusest
annavad märku ka sundkäitumisega seotud tegevused. Kuni need
on ohutud nagu näiteks pluusiserva rullimine, mida kooliõde
Elis vahel nooremate laste puhul
näeb, siis pole suuremat häda, kui

et riie võib ära kortsuda. Seevastu
küünte ja juuste närimine vajavad
juba kindlasti tähelepanu, sest see
võib tuua kaasa tõsisemaid terviseprobleeme.
Mõnikord nimetatakse ärevushäire kõrval paanikahäiret.
Kooliõde selgitab, et paanikahäire on ärevushäire üks alajaotusi. “Paanikahäiret iseloomustabki paanikahoogude ehk
hirmuhoogude esinemine. Hoog
tekib teatud olukorras ja järsku,
kusjuures on vallandav põhjus
sageli teadmata. Paanikahoog
läheb üldjuhul üle umbes 10
minutiga.”
Keskkond mängib üliolulist
rolli
Ka ärevushäirete tekkepõhjused
pole selged. “Kindlasti mängivad suurt rolli geenid, kodune
keskkond, turvatunne, lapse
kasvamise perioodidel ette tulnud olukorrad - kindlasti avaldavad tagantjärele mõju traumad,
kodused probleemid, lein jne,”
loetleb Elis Piirsalu. “Tavaliselt
ei põhjusta haigust või häiret
vaid üks faktor, pigem mitmete
tegurite koosmõju, mis muudavad õpilase organismi vastuvõtlikumaks.” Kooliõde rõhutab,
et kuigi inimese vaimse tervise
juures on pärilikkusel oma sõna
kaasa rääkida, siis keskkond ja
eluviisid on siiski määravamad.
“Laste vaimsest tervisest rääkides
saavad palju ära teha nende vanemad. Oluline on pakkuda lapsele turvalist kodu ning mõistvat
suhtumist. Mõistmine ja olemas
olemine ongi need kõige olulisemad märksõnad lapse ja vanema
vahelises suhtes,” leiab kooliõde.
Kui ärevus hakkab elu segama
tuleks kindlasti abi otsida. Elis
Piirsalu rõhutab, et esimene käik
ei pea olema kohe psühhiaatri
juurde, esmalt tasub proovida
eneseabivõtteid ja vaadata üle
päevarežiim – kas uneaega on
küllaldaselt ning toitumine
regulaarne. Milline osakaal on
liikumisel ja kas suhted pere ning
sõpradega on eluterved. “Perearstil on samuti teadmised ärevusja meeleoluhäiretest ning saab

vajadusel alustada raviga. Alati
ei ole vajalik ravimeid võtta,
sageli piisab ka psühhoteraapiast,
mida viivad läbi psühholoogid,
terapaudid. Kui mingeid muutusi 2-3 kuu jooksul ei teki, siis
tuleks psühhiaatriga konsulteerida,” lisab Elis Piirsalu. Koolis
käivad lapsed on alati oodatud
pöörduma kooliõe või koolipsühholoogi poole. “Meie Tallinna
Koolitervishoid asutuse kooliõed
on läbinud vaimse tervise esmaabi koolitused ja oskavad anda
esmast abi ning vajadusel edasi
suunata. Osades koolides on
olemas ka erialaõppe läbinud
vaimse tervise õed. Peaasi, et
abivajaja tunneks – ta pole oma
murega üksi!”
Kuidas saab võidelda
ärevushäiretega ning neid
ennetada
• Eneseabivõtted. Ärevushoo
tekkides aitab sügav hingamine
nina kaudu sisse ja suu kaudu
välja, keskendumine just praegusele hetkele. Ärevuse tekkides
võib minna õue liikuma, sest kui
lihased töötavad, siis alanevad
ka pinged kehas. Ärevust aitavad leevendada ka meelepärase
muusika kuulamine, heale sõbrale helistamine, lemmikloomaga
mängimine ja tema silitamine,
rahustava taimetee joomine, soe
vann.
• Toitumine. Tuleb tarbida
kasulikke rasvasid (kalaõli, oliivõli, avokaado, kreeka pähklid).
Hoolitseda, et keha saaks vitamiine ja kindlasti tuleks manustada D- vitamiini, mis aitab
kaasa aju normaalsele funktsioneerimisele. Toitumine peab
olema regulaarne ja mitmekesine.
Dieeditamisi ei tohiks kindlasti
lapse ja noorukieas praktiseerida.
• Uni. Koolilapse uni peab
olema 8-9 tunni pikkune.
• Liikumine. Vähemalt tund
aega vabas õhus tuleks leida iga
päev.
• Tervislikud suhted sõprade ja pereliikmetega. Tuleks
hoiduda ebatervislikest, negatiivselt mõjuvatest suhetest.
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Mida teha, kui unustasid oma Swedbanki pangakaardi PIN-koodi või internetipanga
kasutajatunnuse?
Arvestades koodide ja salasõnade hulka, mida erinevate
teenuste tarvis kasutame, on
inimlik, kui mõne neist aegajalt ära unustame.
Swedbanki eraisikute kaartide valdkonnajuht Kaari Aasrand ja Nõustamiskeskuse juht
Kadri Jõhvikas selgitavad, mida
teha, kui oled unustanud oma
pangakaardi PIN-koodi või
internetipanga kasutajatunnuse.
Kui oled unustanud oma

pangakaardi PIN-koodi
Kahjuks või õnneks teab kaardi
PIN-koodi ainult selle omanik.
Seetõttu ei ole võimalik lihtsalt
panka helistada ning näiteks
oma nime ja isikukoodi põhjal PIN-koodi meeldetuletust
küsida. Küll aga saad ununenud
PIN-koodi Swedbanki äpist piiramatu arv kordi järgi vaadata.
Iga kord, kui soovid äpis
oma PIN-koodi näha, tuleb Sul
vaid sobiva autentimisvahendi
(Smart-ID, Mobiil-ID, PIN-

kalkulaator) abil isikutuvastus
läbida, pärast mida kuvatakse
Sulle Sinu pangakaardi PINkood. Kui Sul ei õnnestu 30
sekundi jooksul kood meelde
jätta, tuleb isikutuvastuse protsess uuesti ette võtta. Seejuures
on äärmiselt oluline hoolitseda
oma andmete turvalisuse eest
ja jälgida, et keegi teine Sinu
PIN-koodi ei näeks.
„Võimalus äpist PIN-koodi
meelde tuletada ei vähenda
mitte ainult ebamugavaid olu-

Pensioni kogumine äreval ajal – mida tasub teada
ja kuidas toimetada?
Aasta algas finantsturgudel,
ennekõike tehnoloogiasektoris, teatava ebakindlusega.
Uue hoobi said turud aga 24.
veebruaril Ukrainas alanud
sõja tõttu, millele kohe järgnesid paljude riikide sanktsioonid
Venemaa vastu. Sanktsioone on
oodata veelgi.
On selge, et Ukraina sõda
mõjutab paljusid riike üle maailma, ka Eestit. Ühelt poolt on
loomulik tunda ärevust ja sügavat muret sõjategevuse pärast
ning loota, et sellele tuleb viivitamatult lõpp. Teisalt tunnetame ratsionaalselt, et tuleb
jätkata igapäevaeluga, seejuures
tulla toime ka kuludega, mida
põhjustavad kallinevad kaubad
ja teenused.
Ettearvamatud sündmused
ja heitlikud finantsturud võivad nii mõnelgi pensionikoguja
panna silmitsi dilemmaga: kas
jätkata kogumisega või valida
mõni muu võimalus?
Sellele küsimusele vastust
leides tasub pidada silmas, et
pensioniks kogumine kestab
aastakümneid, mille jooksul
võib ette tulla nii investeeringute väärtuse hüppelist kasvu
kui ka madalseisu.
3 põhjust, miks ei tasu
liialt muretseda:
• Enamikul kogujatel on pensionieani veel palju aega. See
tähendab, et pikas perspektiivis on tõenäoline saada
kasu turu tõust, aga ka tulla
tugevana välja lühiajalistest
langustest.
• Igal kuul paneme pensioniks
kõrvale väikese summa. Selle
raha eest saad Sa pensionifondi osakuid. Kui turud on
tõusuteel, on väärtpaberid
kallid ja saad neid vähem.
Kui turud langevad, on aktsiad soodsamad ja saad neid
rohkem. Regulaarse kogumise tulemusena omandad
väärtpabereid nii kallilt kui
ka odavalt ning hindade
kõikumised Sind nii väga ei
mõjuta. Seega on languse ajal
kasulik edasi investeerida.
• Alles pensioniea lähenedes
muutub turgude hetkeseis
Sulle oluliseks, sest siis tahad
oma pensionifondis olevaid
väärtpabereid kindlasti kallilt müüa. Sellepärast on oluline, et pensioniea lähenedes
vähendad pensionifondis aktsiate osakaalu ehk vähendad
riski.
Ainus asi, mida praeguses

olukorras tasub teha, on kontrollida, kas investeerid pensionivarasse õiges fondis, mis
sobib Sinu riskivalmiduse ning
pensionini jäänud aastatega. Kui
see on nii, pole mingit põhjust
muretsemiseks! See on kindel
rusikareegel ka rahulikumatel
aegadel – turud tõusevad ja
langevad, kuid sobivas fondis
olles ei pea muretsema järskude
kukkumiste ega saamata jäänud
tulu pärast.
Pikk periood võimaldab rohkem aktsiatesse investeerida, et
saada parimat tootlust. Küll
aga tuleb arvestada, et aktsiate
hinnad võivad lühiajaliselt olla
vägagi heitlikud, kuid ajalooliselt on aktsiate osakaal varasid
siiski kõige rohkem kasvatanud.
Pikima ajalooga USA
aktsiaturgude näitel on
aktsiatel läinud nii:
• 30 aastaks investeeritud raha
on USA aktsiaturgudel näidanud alati 7–15% aastatootlust, ükskõik millisest
aastast arvestusega alustada
või lõpetada;
• 10 aastaks investeeritud
raha on näidanud negatiivset tootlust vaid 2 perioodil:
1930ndate suure depressiooni
ja 2008. aasta suure finantskriisi järel;
• 1 aastaks investeeritud raha
on tootnud nii –70% kui
ka +146%, mis tähendab, et
kunagi ei saa olla kindel, kas
turg eesoleval aastal tõuseb
või langeb.
Need näited ilmestavad,
miks on investeerimise puhul
kõige olulisem valida investeerimisperioodile sobiv riskitase.
Kõikidel pensionifondidel on
juures info, millisele investorile
ning mis perioodiks need kõige
paremini sobivad.
Eelnev kehtib nii II kui ka III
samba kohta. II sambasse sissemaksete tegemine on võimalik
vaid regulaarsete, igakuiste sissemaksetena.
Suurem osa III samba
investoritest on valinud
samuti igakuised sissemaksed.
Eelmise, 2008. aasta finantskriisi ühe õppetunnina tasub
meelde tuletada, et kui aktsiaturgude languses on võimalik
jätkata regulaarset investeerimist, tasub seda teha igal juhul.
III sammas on vabatahtlik ning
vajadusel saab alati makseid
mõneks ajaks vähendada või
peatada. Kuid seda tasub teha
vaid tegeliku vajaduse puhul.

Võib-olla oled hoopis mõelnud: võtaks õige raha igaks
juhuks pensionifondist välja,
raha arvelduskontol nägemine
on kuidagi turvalisem? Selle üle
arutledes tasub silmas pidada,
millised võivad olla otsuse tagajärjed ning teada, et enne pensioniiga on võimalik mõlemast
sambast väljuda ka edaspidi,
kuid pigem jätta see võimalus
viimaseks õlekõrreks.
3 põhjust, miks tasub
pensioniks edasi koguda
• Pensioni II ja III sammas
on isiklikud investeeringud,
millele riik lisab juurde. II
sambas lisandub igale pensionikoguja palgast kogunenud eurole 2 eurot riigi poolt
sotsiaalmaksu osas, seega
suureneb isiklik pensionivara 200%. III samba sissemaksetelt saab tagasi 20%
tulumaksu. Seega on II ja III
sammas parimad võimalused
investeerimiseks ning neist
tasub võtta maksimumi.
• Pensionifondides investeerimise kasuks räägivad ka
soodsad tasud, mis on viimaste aastatega tuntavalt
langenud, seega tasub alati
maksimaalselt enda kasuks
pensionisambad tööle panna,
kasulik nüüd ja tulevikus.
• Raha igaks juhuks pensionifondidest välja võttes ja arvelduskontol hoides on kaotus
mitmekordne: summalt tuleb
tasuda tulumaksu ning raha
väärtust vähendab iga päevaga ka kiire inflatsioon.
Kokkuvõtteks – tasub võtta
pisut aega ning vaadata üle, kas
valitud II ja III samba pensionifondid sobivad sinu vanuse ja
riskitundlikkusega. Kui ei sobi,
siis tasub teha muudatusi, jätkata investeerimisega ja seejärel
teema mõneks ajaks unustada.
Investeeringud töötavad meie
eest. Aga peamine on pensioniks
valmistuda, sest nii on tulevikus
üks mure vähem.
Siin on Swedbankil plaanis
alates maikuust suure osa II
samba investorite elu veel lihtsamaks teha. Edaspidi piisab vaid
kord sünniaastaga sobiva fondi
valimisest ning selle aktsiariski
osakaal hakkab tulevikus pensioniea lähenedes automaatselt
vähenema.
Kaire Peik
Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht

kordi, kus inimene ei saa PINkoodi ununemise tõttu ostu
eest tasuda, vaid soodustab ka
jätkusuutlikumat ressursside
kasutust,“ selgitas Kaari Aasrand.
Kui aga Sinu praegune
PIN-kood on liiga keeruline,
mistõttu kipud seda tihti unustama, saad koodi mugavalt
muuta Sulle sobivas Swedbanki
pangaautomaadis.
Kui oled unustanud

oma internetipanga
kasutajatunnuse
„Kui Sa soovid minna oma
internetipanka ning kasutajatunnust sisestades tuleb lehel
ette teavitus, et sisestatud andmetes on viga, tasub kontrollida, kas sisestasid kõik andmed
nii nagu vaja. Mõnikord ei olegi
probleem ununenud kasutajatunnuses, vaid selles, et arvutil
on midagi kogemata muudetud. Näiteks võib juhtuda,
et klaviatuuril on kogemata

CapsLock ehk ainult trükitähtedes kirjutamise võimalus
sisse lülitatud või on kogemata
muudetud arvuti sisendi keelt,“
selgitas Kadri Jõhvikas.
Kui internetipanga kasutajatunnus on siiski ununenud,
palume saata digiavalduse
aadressile info@swedbank.ee
või pöörduma meie pangaesindusse, pärast mida väljastame
Sulle uue kasutajatunnuse.
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MÜÜGIS TOMATITAIMED,
KURGITAIMED (suur valik),
samuti kabatšoki-, kõrvitsa-, paprika-,
kibepiprataimed jt köögiviljataimed.
Tuule 10 Häädemeeste
Anne ja Jaan tel 5568 6864
tel 526 9835 ja 446 5205
Alates kell 16 kodus ja
esmaspäeviti terve päev.
Tellimused ka telefoni
teel muul ajal.
Hind soodne ja kasvatuskogemus pikk.
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“Almpub”
Pärnu mnt. 56a,
86001 Häädemeeste
alevik, Pärnumaa

Kevad luusib juba vaikselt ringi ja seoses sellega
on õige aeg hakata tegelema kevadiste aiatöödega!
Siinkohal saan mina teile appi tulla nõu ja jõuga!
Kui vajad aiaruumi hooldusel abi või lihtsalt mõnda head mõtet, võta ühendust!
Teostan töid alates aiaruumi kujundamisest kuni istutamise ja hoolduseni välja!
Sealhulgas viljapuude hoolduslõikust, hekkide pügamist, istutustöid jne.

+372 5810 2848

tel: +372 558 1571 Norbert (saksa ja inglise keel)
+372 5889 4393 Elena (vene keel)

Mario.sommer@mail.ee
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Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!

Su südame soojus, et kestaks see veel,
tervist ja jaksu Sul eluteel!
Et rõõmu jaguks kauaks
ja süda õnnest laulaks!
Palju õnne, hea emake!
Soovivad lapsed Anne, Andre ja Ants peredega

HEA VALLA ELANIK!

UULU ILUTUBA
ON TAASAVATUD!
ILUTEENUSTE
VALIKUST LEIAD:
•
•
•
•
•

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Jumestus
Massaaž

Broneeri aeg

TULE NAUTIMA!
5691 6940
Alliki iluteenused

NB! Oleme nüüd uues asukohas:
Uulus, vallamaja hoone lasteaiapoolses
osas eraldi sissepääsuga

26.04
08.04
18.04
01.04
03.04
27.04
28.04
25.04
29.04
10.04
14.04
14.04
05.04
10.04
13.04
23.04
27.04
28.04
11.04
14.04
20.04
28.04
29.04
08.04
25.04
27.04
01.04
02.04
09.04
16.04
21.04
02.04
05.04
07.04
18.04
30.04
04.04
05.04
08.04
02.04
02.04
07.04
17.04
19.04
20.04
20.04
20.04
20.04
24.04
26.04
28.04
30.04
13.04
13.04
26.04
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98
KLARA ANDERSON
96
ELFRIEDE JÕESAAR
93
MARIA JUHANSON
91
KALJO RUUBIS
91
MARJO-ENGAJA SÕRMUS 89
LUDMILLA KVELL
88
LEIDA LEPIK
87
LEILI POST
86
ASTRI LUIK
85
ENDEL LAIDONER
85
VICTOR SMOLNIKOV
85
ENE TOOMLA
84
MARE METSAOTS
84
AIME MÄESALU
84
JAAK KARI
84
ELGA TAMME
84
MAIMO TOOTS
84
MARET SILLAOTS
83
JUTA VOKI
83
LAINE PÕHJALA
83
LINDA ILVES
83
LINDA VIRAK
83
KALLE MENGEL
82
MAIRE TOOM
81
HELLE EERITS
81
GALINA MAMINA
80
ARVO KOITLA
80
MAIA OKS
80
EHA-MAIU TÕNISMÄE 80
AILI SAAR
80
AVO TOMSON
75
MADIS TAMM
75
SALME OLLINO
75
ELVIINE VÄLJAMETS
75
MATI SILD
75
LUDMILLA MÕTUS
70
JAAN TOODU
70
LIDIA BARVINOK
70
EHA PÕLD
65
TARMO PÜTSEPP
65
ANU RENTNIK
65
MAIRE SÄDE
65
MAIE SAARE
65
ANU LUIK
65
MARJA LEHE
65
JÜRI LAUR
65
MIHKEL JÄRV
65
KALEV LAANEMETS
65
GALINA VOJEDILOVA
65
AARNE RAEV
65
AIN LUHKA
65
MAARIKA RESSAR
60
MARGE KOLLA
60
KAI MARJAMÄGI
60

Sooküla
Reiu küla
Reiu küla
Rannametsa küla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Nepste küla
Orajõe küla
Võidu küla
Leina küla
Reiu küla
Metsaküla
Lepaküla
Urissaare küla
Reiu küla
Sooküla
Arumetsa küla
Papisilla küla
Majaka küla
Treimani küla
Uuemaa küla
Piirumi küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Orajõe küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Papisilla küla
Võiste alevik
Uulu küla
Uulu küla
Võiste alevik
Papisilla küla
Kabli küla
Rannametsa küla
Reiu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Laadi küla
Mereküla
Massiaru küla
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Ikla küla
Tahkuranna küla
Piirumi küla
Laadi küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Rannametsa küla
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 toomas.abel@haademeeste.ee või
telefonidel 446 4175; 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

Aprill 2022

Õnnitleme
noori peresid
AMELIA PAITS
Ema: Siiri Paits, isa: Madis Paits

09.03.2022

MIRTEL VAHER
22.03.2022
Ema: Maria Sipelgas, isa: Kert Vaher

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
10. aprillil kell 12.00 Palmipuudepüha ehk paastuaja
VI pühapäev
12. aprillil kell 12.00 Suure Nädala teisipäev
13. aprillil kell 12.00 Suure Nädala kolmapäev
14. aprillil kell 12.00 Suur Neljapäev
15. aprillil kell 12.00 Suur Reede
16. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmispüha eelõhtu
ehk vigiilia
17. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmise püha
18. aprillil kell 12.00 II ülestõusmispüha
20. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisnädala kolmapäev
24. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja II pühapäev
1. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja III pühapäev
8. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja IV pühapäev
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
17. aprillil kell 9.30 Kristuse ülestõusmise püha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
17. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha
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:
16. aprillil kell 10
LITURGIA. PALMIPUUDEPÜHA
24. aprillil kell 10
LITURGIA. PAASA, KRISTUSE
ÜLESTÕUSMISE püha
14. mail kell 10
LITURGIA.
kell 12
Koguduse täiskogu
Treimanis:
24. aprillil kell 13
PAASA, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE
püha
Urissaares:
24. aprillil kell 16
PAASA, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE
püha
Tahkurannas:
30. aprillil kell 11

LITURGIA. Antipaasa. Kristuse
ülestõusmise püha

Aastal 2022 peavad läänekristlased ülestõusmispühi
nädal varem kui idakirik.

  
     
 

TOIMETUS
Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee

MÄLESTAME LAHKUNUID

Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari

ELVI JAANISTE
19.12.1939 – 09.03.2022

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

AUGUST TALI
29.08.1933 – 01.03.2022 Võiste alevik
Laadi küla

MARTA-MIRALDA ALTOJA
11.12.1934 – 12.03.2022 Pulgoja küla

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

HARALD KUMM
18.11.1932 – 14.03.2022

Lepaküla

REINO VEIKKO SALORANTA
30.12.1935 –27.03.2022 Häädemeeste alevik

