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Väikelaste vastuvõtt

KÜLLIKI KIIVER
Hea vallarahvas!
Üks olulisi arenguid vallavalitsemise avatumaks ja läbipaistvamaks muutmisel on leidnud
teostust. Aprillikuu volikogu
istungil läbis Häädemeeste
valla põhimäärus teise lugemise ja põhimääruse muudatustega kinnitati võimalus Foto: Keiri Kallas
teostada volikogu istungitest
otseülekandeid ja teha salvestusi. Sellega on kõigile huvilistele
tagatud istungite otse- või järelvaatamise võimalus. Esimene
ülekanne läks hästi korda ja loodame, et võimalus kogu arutelu
ja otsustamisi oma silmaga kaeda suurendab vallarahva huvi
volikogu istungite ja seeläbi kogu omavalitsuse toimimise vastu.
Kevadkuu algul külastas Häädemeeste Vallavalitsust Briti
suursaadik Mr Ross Allen. Kohtumisel räägiti taastuvenergia teemal. Suursaadikut huvitas kohalike seisukoht meretuuleparkide
osas. Suursaadikule jäi arusaamatuks, miks paljud kohalikud
teemale vastanduvad. Selgitasime suursaadikule olukorda ja seda,
et eelkõige tekitab vastuseisu riigipoolne suutmatus tegeleda
kogu ala ühise käsitlemisega. Ühe projekti põhine lähenemine
annab võimaluse sisustada mereala erinevate projektide kaudu
sadade tuulikutega, mis sisuliselt hävitavad meie idüllilise turismipiirkonna. Samuti selgitasime, et koostöö riigiasutustega
ei ole olnud konstruktiivne, sest valla pöördumistele lihtsalt
jäetakse vastamata ja meie ettepanekutega sisuliselt ei arvestata.
5. mail andis Liivi meretuulepargi meeskond järjekordse
ülevaate projekti hetkeseisu ja kahe järgmise aasta jooksul keskkonnamõjude hindamiseks läbiviidavate uuringute kohta. Antud
jätkub lk 3

21. juuni-31. juuli
2022

Airi Liiva Laulupesa
Kogupereetendused
Heigo Rosin
Tanel Eiko Novikov
Anna-Liisa Eller
Taavi Kerikmäe
Sofia Rubina
Helin-Mari Arder
Uku Suviste
Paul Neitsov jt

Uue Häädemeeste valla kaheksas väikelaste sündide tähistamine toimus 12. mail õdusas ja pidulikus Tahku Tare
külakeskuse saalis. Vallavanem Külliki Kiiver ja volikogu
esimees Andrus Soopalu olid kutsunud kohale 14 kõige
värskemat ja pisemat vallakodanikku koos vanematega.
Päevaplaanid suutsid ühildada vastuvõtuga 6 lapse peret.
Kutsutute seas olid sellel korral ühed kaksikud.
Kohal viibinud rõõmurullid jäid koos pereliikmetega
juuresolevale ühispildile (tähestiku järjekorras): Amelia
Boiku, Avraam Boiku, Freyja Lii Simberg, Gregor
Künnarpää, Kusti Viirna ja Teja Smirnova.
Pisikesi tervitasid Häädemeeste Muusikakooli üldklaveri
õpilased Marian Maddison ja Maron Maddison looga
“Orkester mängib edasi” ja Sigrid Rätsep ja Kiur Pihlak
looga “Optimist”. Noori juhendab õpetaja Liis Potter.
Tahkuranna lasteaia lapsed Marie Mengel, Grete Lilleväli, Brianna Harjaks ja Hanna-Grete Õis esitasid lood
Õnne emake ja Imeline vanker. Noori juhendab õpetaja
Ulrika Perelmann.
Vallavanem ja volikogu esimees andsid peredele nii
väikelastele valmistatud valla meened (Ahti Tedremäe
sepistatud lusika, mis asetses puualusel, millele oli vapimärgi graveerinud Aune Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin
Miti poolt valmistatud väikelaste kaisuteki, millele oli
tikitud vapimärk ja lapse eesnimi) kui ka Kultuuriministeeriumi poolt väikelastele saadetud raamatu „Pisike
puu“ (mille organiseeris pisikestele Võiste Raamatukogu
juhataja Ülle Toomla). Sündmust juhtis kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddison. Tahku Tare perenaine Anne Kalda
koos usinate abilistega olid valmistanud maitsva tordi.
Meeleolukat päeva jäädvustas fotograaf Sirgid Absalon.
Suured tänud peredele sooja ja südamliku tagasiside
eest ja põnevat maailma avastamist Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Fotod: Sigrid Absalon
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
19. mai vallavolikogu istungil võeti vastu järgmised
otsused:
„Tööandja ametiauto kasutamine“;

„Kompromissi sõlmimine
Nepste VII ja Arumetsa uuringuruumi uuringuloamenetlustes“.

Vallavalitsuses otsustati:
04. mai vallavalitsuse istungil võeti vastu järgmised korraldused:
„Sihtotstarbelise eraldise
lisamine eelarvesse“ korraldusega lisatakse Häädemeeste
valla 2022. a eelarve tuludesse
ja kuludesse täiendavalt laekunud sihtotstarbelised eraldised
summas 9 742 eurot;
„Reservfondist raha eraldamine“ korraldusega eraldatakse valla 2022. aasta eelarve
reservfondist 2 500 (kaks tuhat
viissada) eurot Häädemeeste
Vallavalitsusele hankemenetluse (Kabli lasteaia lammutus ja
ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone
põhiprojekti koostamine) jaoks
vajaliku hankedokumentatsiooni koostamiseks tellitud
teenuse eest tasumiseks;
„Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“ korraldusega
kinnitatakse Häädemeeste valla
elanikust puudega isikule hooldaja ning määratakse hooldajale hooldajatoetus;
„Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“ korraldusega
kinnitatakse Häädemeeste valla
elanikust puudega isikule hooldaja ning määratakse hooldajale hooldajatoetus;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Laadi küla Liisu
kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine“ korraldusega kinnitatakse hajaasustuse
programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Laadi küla
Liisu kanalisatsioonisüsteem”
aruanne;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Treimani, Vargamäe
veevarustussüsteem” aruande
kinnitamine“ korraldusega
kinnitatakse hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru
projekti „Rannametsa, Raja
veevarustussüsteem” aruanne;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Rannametsa, Raja
veevarustussüsteem” aruande
kinnitamine“ korraldusega
kinnitatakse hajaasustuse programmi 2021.a taotlusvooru
projekti „Treimani, Vargamäe
veevarustussüsteem” aruanne;
„Reiu küla Kalevi pst 23 elamule kasutusloa väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati 08.04.2022 elektrooniliselt ehitisregistri kaudu
Häädemeeste vallas Reiu külas
Kalevi pst 23 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutamiseks
ehitusseadustiku § 52 kohane
kasutusloa taotlus koos seonduvate dokumentidega.
Kasutusloa taotlusega esitatud ehitusdokumentidega,
aktsiaselts Pärnu Vesi kooskõlastuse ja Päästeameti Lääne
päästekeskuse tingimisi kooskõlastusega on tõendatud, et

ehitis vastab ehitisele esitatud
nõuetele ning seda võib kasutada vastavalt üksikelamu kasutamise otstarbele;
„Reiu küla Margiti maaüksusele ehitusloa väljastamine“
Häädemeeste Va llavalitsusele esitati 14.04.2022
elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu Häädemeeste vallas
Reiu külas Margiti kinnistule
veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks ehitusloa taotlus koos veevarustuse
ja kanalisatsioonitorustiku
ehitusprojektiga;
„Penu küla Puhvi maaüksusele puurkaevu rajamiseks
ehitusloa väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati 08.04.2022 elektrooniliselt ehitisregistri kaudu
Häädemeeste vallas Penu külas
Puhvi maaüksusele (katastritunnus 21301:001:0276) puurkaevu rajamiseks ehitusseadustiku § 40 kohane ehitusloa
taotlus koos ehitusprojektiga;
„Pulgoja külas Linnu tee 9
kinnistule projekteerimistingimuste väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati 02.04.2022 projekteerimistingimuste taotlus
detailplaneeringu koostamise
kohustuse puudumisel, mille
kohaselt soovitakse Pulgoja
külas Linnu tee 9 maaüksusele kavandada uue üksikelamu
püstitamine. Projekteerimistingimuste eesmärk on vastavalt
ehitusseadustikule ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamine, kui puudub
detailplaneeringu koostamise
kohustus. Projekteerimistingimuste väljastamine on kooskõlas kehtiva Häädemeeste valla
üldplaneeringuga. Alal puudub
kehtiv detailplaneering;
„Tahkuranna küla Merimäe
tee 19 elamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“
Häädemeeste Va llavalitsusele esitati 22.02.2022
elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu Häädemeeste vallas
Tahkuranna külas Merimäe
tee 19 kinnistule elamu püstitamiseks ehitusseadustiku § 40
kohane ehitusloa taotlus koos
ehitusprojektiga Projekti koostamise aluseks on Tahkuranna
Vallavolikogu 30.06.2004
määrusega nr 58 kehtestatud
Merimäe detailplaneering.
Projekteerimisettevõtja AR
Workshop OÜ poolt koostatud
elamu ehitusprojekt on esitatud
detailsuses ja ulatuses, mis võimaldab ehitusloa väljastada ja
vastab kehtivale ehitusõigusele;
„Arumetsa külas Venesilla
kinnistule elamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine“
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati 09.02.2022 elekt-

rooniliselt ehitisregistri kaudu
Häädemeeste vallas Arumetsa
külas Venesilla kinnistule
üksikelamu püstitamiseks
ehitusseadustiku § 40 kohane
ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga. Projekti koostamise
aluseks on Häädemeeste Vallavalitsuse 29.12.2021 korralduse nr 766 alusel väljastatud
projekteerimistingimused nr
2211802/00042. Projekteerimisettevõtja Rok-Projekt OÜ
poolt koostatud elamu ehitusprojekt „Maja Häädemeestele”,
on esitatud detailsuses ja ulatuses, mis võimaldab ehitusloa
väljastada ja vastab kehtivale
ehitusõigusele;
„Sundvalduse seadmine
Reiu külas“ Elektrilevi OÜ
esitas 24.03.2022 Häädemeeste
Vallavalitsusele taotluse sundvalduse seadmiseks Häädemeeste vallas Reiu külas asuvatele Häädemeeste valla omandis
olevatele kinnistutele.
Sundvaldust taotletakse
Elektrilevi OÜ kasuks, tuginedes kinnisasja avalikus huvides
omandamise seaduse 8. peatükile. Taotlusega soovitakse
seada sundvaldus siderajatise
ehitamiseks ning talumiskohustuse kehtestamiseks Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud
tööprojekti LR4128 “Kure vkt
DP ala elektriliitumine. Reiu
küla“ alusel;
„Tahkuranna küla Mõisavälja tee 3 jagamine, lähiaadresside ja maa sihtotstarvete
määramine“ Häädemeeste
vallas Tahkuranna külas asuva
Mõisavälja tee 3 katastriüksuse
omanik esitas 29.04.2022
Häädemeeste Vallavalitsusele
avalduse nimetatud katastriüksuse jagamiseks vastavalt jagamise skeemile. Uute tekkivate
katastriüksuste lähiaadressideks
ja sihtotstarveteks soovitakse:
Mõisavälja tee 3 – elamumaa
100% ja Mõisavälja tee 5 – elamumaa 100%;
„Laadi külas Välja katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja maa sihtotstarvete
määramine“ Häädemeeste
vallas Laadi külas asuva Välja
katastriüksuse omanik esitas
21.04.2022 Häädemeeste Vallavalitsusele avalduse nimetatud katastriüksuse jagamiseks
vastavalt asendiplaanile. Uute
tek kivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: Väljapõllu
– maatulundusmaa 100% ja
Väljametsa – maatulundusmaa
100%;
„Kabli külas Nurme katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja maa sihtotstarvete
määramine“ Häädemeeste
vallas Kabli külas asuva Nurme
katastriüksuse omanik esitas
21.04.2022 Häädemeeste Vallavalitsusele avalduse nimetatud katastriüksuse jagamiseks
vastavalt jagamise skeemile.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: Nurme – elamumaa 100% ja Nurmepõllu
– elamumaa 100%;
„Penu külas Tanevi katastriüksuse jagamine, lähiaadresside
ja maa sihtotstarvete määramine“ Häädemeeste vallas Penu
külas asuva Tanevi katastriük-

suse omanik esitas 14.04.2022
Häädemeeste Vallavalitsusele
avalduse nimetatud katastriüksuse jagamiseks vastavalt jagamise skeemile. Uute tekkivate
katastriüksuste lähiaadressideks
ja sihtotstarveteks soovitakse:
Tanevi – maatulundusmaa
100% ja Kurvitsa –maatulundusmaa 100%;
„Papisilla külas Koidu
katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja maa sihtotstarvete määramine“ Häädemeeste vallas Papisilla külas
asuva Koidu katastriüksuse
esitas 08.04.2022 Häädemeeste
Vallavalitsusele avalduse nimetatud katastriüksuse jagamiseks
vastavalt jagamise skeemile.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: Koidu – maatulundusmaa 100% ja Kuusiku
– maatulundusmaa 100%;
„Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“
Häädemeeste Vallavalitsus võttis 15.06.2021 vastu
korralduse nr 306 „Reiu küla
Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine“.
Detailplaneering on kooskõlas 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. Häädemeeste Vallavalitsus võttis oma
02.03.2022 korraldusega nr 77
„Detailplaneeringu vastuvõtmine“ vastu Reiu külas Kadi tee
8 kinnistu detailplaneeringu ja
korraldas avaliku väljapaneku
ajavahemikul 30.03.2022 kuni
14.04.2022. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega
vastuväiteid ei esitatud;
„Uulu staadioni hoolduse hinnapa k kumise
kinnitamine“Korraldusega
kinnitatakse OÜ Aspo Sport
(registrikood 11134761) pakkumus maksumusega 4020
eurot (sisaldab käibemaksu)
Häädemeeste vallale kuuluva
Uulu staadioni 2022 hooaja
hooldusteenuse teostamiseks;
„Riigihanke “Häädemeeste
Tervisekeskuse pakkumuste
vastavaks ja edukaks tunnistamine“ Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 16.03.2022
korraldusega nr 112 riigihanke
“Häädemeeste Tervisekeskuse
välislifti rajamine” Nimetatud
hankele laekus esitamise tähtajaks 14.04.2022 üks pakkumus. Pakkumuse esitajaks oli
OÜ Termokar (registrikood
12045143), kelle pakkumuse
maksumus on 59 019.40 eurot,
millele lisandub käibemaks;
„Häädemeeste valla terviseja heaolunõukogu poolt korraldatud elanike tervisekäitumise
küsimustiku vastajate vahel
läbiviidud loosimise tulemuste
kinnitamine“ Häädemeeste
Vallavalitsuse moodustatud
valla tervise- ja heaolunõukogu
poolt korraldati ajavahemikul
01.01.2022 - 15.04.2022 Häädemeeste valla elanike tervisekäitumise küsitlus. Suurendamaks vastajate arvu, korraldati
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vastajate vahel välja loosimine,
mille auhindadeks olid piletid
Lottemaa teemaparki (2 korda
4 piletit) ning Jõulumaa Tervisekeskuse kinkekaart. Häädemeeste valla 2022.a eelarves
olid nimetatud auhindadeks
vahendid olemas.
11. mai vallavalitsuse istungil
võeti vastu järgmised korraldused:
„Isikliku kasutusõiguse
seadmine Majaka külas
Koskla kinnistule“ Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas 22.02.2018 otsusega nr 17
Häädemeeste valla rannaalade
osaüldplaneeringu, milles nähti
ette võimalikud avalikud juurdepääsud kallasrajale. Häädemeeste vallas Majaka külas
asuva Koskla kinnistu osas on
osaüldplaneeringus näidatud
kallasraja avalikuks juurdepääsuks kaks (2) võimalikku
asukohta – üks kinnistu põhjapiiril ja teine lõunapiiril. Häädemeeste Vallavalitsus saavutas
Koskla kinnistu omanikuga
kokkuleppe, et avalik juurdepääs kallasrajale pääsemiseks
asub Koskla kinnistu lõunapiiril. Avalikuks juurdepääsuks määratud ala on lubatud
kasutada jalgsi või muul kergliiklemise meetodil. Kallasrajale
pääsemiseks jäetakse 4 meetri
laiune ja ligikaudu 390 meetri
pikkune vaba ala, kuhu ei ole
lubatud paigaldada piirdeaedu
ega muid takistusi;
„Riigihanke “Teeäärte
niitmine Häädemeeste vallas
2022” korraldamise otsustamine“
Korralduse alusel viiakse läbi
riigihange “Teeäärte niitmine
Häädemeeste vallas 2022”,
kasutades lihthankemenetlust.
Hanke eest vastutavaks isikuks
määratakse majandusnõunik
Jaak Vapper;
„R iigihanke “Häädemeeste valla mustkatted
2022” korraldamise otsustamine“ Korralduse alusel viiakse
läbi riigihange “Häädemeeste
valla mustkatted 2022”, kasutades lihthankemenetlust. Hanke
eest vastutavaks isikuks määratakse majandusnõunik Jaak
Vapper;
„R iigihanke “Häädemeeste valla kruusateede
rekonstrueerimine 2022”
tulemuste kinnitamine“
Häädemeeste Vallavalitsuse
12.04.2022. a korralduse nr
149 «Riigihanke «Häädemeeste
valla kruusateede rekonstrueerimine 2022» korraldamine»
kohaselt korraldati avatud
hankemenetluse meetodil riigihange „Häädemeeste valla
kruusateede rekonstrueerimine
2022“. Pakkumuste esitamise
tähtajaks esitasid pakkumuse
neli pakkujat - Verston OÜ,
Lääne Teed OÜ, Sakala Teed
OÜ ja OÜ Nurme Teedeehitus. Esitatud pakkumuste
maksumused jäid vahemikku
31673,91 eurot kuni 72103,86
eurot. Pakkumused on toodud
ilma käibemaksuta.
Korraldusega tunnistati riigihanke “Häädemeeste valla
kruusateede rekonstrueerimine
2022” edukaks pakkumuseks
Sakala Teed OÜ pakkumus kui

madalaima hinnaga pakkumus
maksumusega 31 673,91 eurot,
millele lisandub käibemaks;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Reiu, Pändijuhani
kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine“ Korraldusega kinnitatakse hajaasustuse
programmi 2021 taotlusvooru
projekti „Reiu, Pändijuhani
kanalisatsioonisüsteem” aruanne;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Reiu, Pändijuhani
veevarustussüsteem” aruande kinnitamine“ korraldusega kinnitatakse hajaasustuse
programmi 2021 taotlusvooru
projekti „Reiu, Pändijuhani
veevarustussüsteem” aruanne;
„Puude raie tiheasustusalal“ Korraldusega antakse
nõusolek kolme (3) kase (läbimõõt ca 50 cm) raiumiseks
Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 46
kinnistul;
„Puude raie tiheasustusalal“ Korraldusega antakse
nõusolek kolme (3) männi
(läbimõõt 70-90 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas
Majaka külas Pikniku tee 28
kinnistul;
„Eesti Corvette Klubile
avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine“ Korraldusega antakse luba mittetulundusühing Eesti Corvette
Klubile korraldada Ameerika
sportautode näitus 11. juunil
2022 ajavahemikul kell 11.00
kuni 14.00 Häädemeeste aleviku suveaias;
„R iigihanke “Häädemeeste valla haljasalade hooldus 2022-2023“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine“
Häädemeeste Vallavalitsuse
12.04.2022 korraldusega nr
163 algatati riigihanke “Häädemeeste valla haljasalade hooldus
2022-2023“ hankemenetlus.
Osaühing Vesoka kuulub Häädemeeste vallaga ühte konsolideerimisgruppi ning on Häädemeeste valla omandis. Juhatuse
ning nõukogu liikmete vahel
peetud läbirääkimiste tulemusena esitas osaühing Vesoka
juhatuse liige 10.05.2022
Häädemeeste Vallavalitsusele
kirjaliku ettepaneku ja kalkulatsiooni, mille alusel on osaühing Vesoka valmis 2022.
aastal hooldama Häädemeeste
vallale kuuluvaid haljasalasid.
Vallavalitsus on seisukohal, et
Häädemeeste Vallavalitsusel on
õigus sõlmida osaühing Vesokaga leping Häädemeeste vallale kuuluvate haljasalade hooldamiseks RHS § 12 lõigetes 1 ja
2 sätestatud tingimustel. Lisaks
on Häädemeeste Vallavalitsus
seisukohal, et võimalus sõlmida
osaühing Vesokaga haljasalade
hooldusleping ilma hankemenetlust läbi viimata on RHS
§ 73 lõike 3 punkti 6 mõistes
alus 12.04.2022 korraldusega
nr 163 algatatud riigihanke
“Häädemeeste valla haljasalade
hooldus 2022-2023“ hankemenetluse tühistamiseks ning
lõpetamiseks.
18. mai vallavalitsuse istungil
võeti vastu järgmised korraldused:
„Osaühing Made in Vac-
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hinale avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine“ Korraldusega antakse osaühing Made
in Vachinale luba korraldada
avalik üritus Lepanina Hotellis 17.06.2022 kell 12.00 kuni
19.06.2022 kell 02.00. Kabli
külas Lepanina kinnistul lühendatakse kuupäevadel 18.06.2022
kuni 19.06.2022 ajavahemikku
, millal on keelatud tekitada
kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte, ning määratakse
nimetatud ajavahemikuks kell
02.00 kuni 07.00. Taotleja soovis
nimetatud ajavahemikul ürituste
lõppkellaajaks 03.00, kuid arvestades piirkonna eripära, määras
Häädemeeste Vallavalitsus lõppkellaajaks 02.00;
„Mittetulundusühing Häädemeeste Hää Kultuurile avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmine“ Korraldusega antakse
Mittetulundusühing Häädemeeste Hää Kultuurile luba
korraldada XVI Põhja-Liivimaa
festival Häädemeeste alevikus
Suurküla 2 ja Suurküla 4 kinnistutel ajavahemikul 04.06.2022
kell 9.00 kuni 05.06.2022 kell
02.00. Häädemeeste alevikus
Suurküla tn 2 ning Suurküla
tn 4 kinnistutel lühendatakse
05.06.2022 ajavahemikku, millal
on keelatud tekitada kestvalt või
korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, ning
määratakse nimetatud ajavahemikuks kell 02.00 kuni 07.00;
„Sundvalduse seadmine
Laadi külas“ Geospatial OÜ esitas Häädemeeste Vallavalitsusele
13.05.2022 taotluse Telia Eesti
AS kasuks tähtajatu sundvalduse
seadmiseks Häädemeeste vallas
Laadi külas asuvatele järgnevatele
kinnistutele: 1. 84801:001:0607,
Männituka tee, kinnistu registriosa nr 2213306, sundvaldusega
koormatava ala pindala on 612
m²; 2. 84801:001:1483, 8480010
Männiku tee, kinnistu registriosa
nr 4392806, sundvaldusega koormatava ala pindala on 349 m²; 3.
84801:001:1738, Männiküla tee,
kinnistu registriosa nr 3962506,
sundvaldusega koormatava ala
pindala on 17 m²;
4. 84801:001:1779, Männimetsa tee, kinnistu registriosa
nr 4547206, sundvaldusega
koormatava ala pindala on 495
m². Korralduses nimetatud kinnistute omanikud on projektlahendusega nõus. Trass on valitud
lähtudes optimaalseimast tehnilis-majanduslikust kalkulatsioonist ja arvestades olemasolevaid
kommunikatsioone;
„Häädemeeste valla teede
kevadine prof ileerimine“
Häädemeeste Vallavolikogu
22.02.2018 määruse nr 7 «Häädemeeste valla hankekord» § 8
lõike 5 punkt 1 sätestab, et avarii- ja ajakriitiliste tööde teostamiseks teenuse (näitena teede
hööveldamine) tellimisel võib
vastutav isik eelarve piires teha
hanget välja kuulutamata ettepaneku pakkumuse esitamiseks
ühele ettevõtjale ning ei pea selle
juures järgima sama paragrahvi
lõikes 3 toodud piirmäärasid.
Arvestades tööde kiireloomulisusega, tellis majandusnõunik
osaühingult Verston vajalikud
tööd ilma vastavasisulist lepingut
sõlmimata. Lähtudes asjaolust, et

töö on teostatud eelnevalt kirjalikult esitatud hinnapakkumuse
alusel, kinnitab Häädemeeste
Vallavalitsus osaühing Verstoni
poolt teostatud teede profileerimistööde eest tasumise korraldusega;
„Häädemeeste valla teede
tolmutõrje teostamine“ Häädemeeste Vallavalitsuse majandusnõunik võttis hinnapakkumused
Häädemeeste valla teedel tolmutõrje teostamiseks osaühingult
Verston, osaühingult Sakala Teed
ning osaühingult Lääne Teed.
Pakkumused jäid vahemikku
0,13 eurot kuni 0,169 eurot ruutmeetri kohta. Hindadele lisandub
käibemaks. Soodsaima pakkumuse tolmutõrje teostamiseks
esitas osaühing Verston, kelle
pakkumuse maksumuseks oli
0,13 eurot (lisandub käibemaks)
ühe ruutmeetri kohta. Arvestades
tööde kiireloomulisusega, tellis
majandusnõunik osaühingult
Verston valla teede tolmutõrje
teostamise ilma vastavasisulist
lepingut sõlmimata. Lähtudes
asjaolust, et töö on teostatud
eelnevalt võetud kirjaliku hinnapakkumuse alusel, kinnitab
Häädemeeste Vallavalitsus osaühing Verstoni poolt teostatud
teede tolmutõrje tööde eest tasumise käesoleva korraldusega;
„Isikliku kasutusõiguse
seadmine Majaka külas Mihkli
ja Väike-Mihkli kinnistutele“
Häädemeeste Vallavalitsus algatas 22.10.2019 korraldusega nr
517 Häädemeeste vallas Majaka
külas Mihkli ja Väike-Mihkli
kinnistute detailplaneeringu,
mille eesmärk oli jagada kinnistud elamumaa sihtotstarbega
kruntideks ning anda ehitusõigus. Detailplaneering võeti
vastu Häädemeeste Vallavalitsuse
13.04.2021 korraldusega nr 176
„Majaka küla Mihkli ja VäikeMihkli kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine“.
Detailplaneeringuala hõlmab
Majaka külas Mihkli (katastritunnus 21303:002:0121) ja
Väike-Mihkli (katastritunnus
21303:002:0127) kinnistut.
Planeeringuala suurus on 9,6
ha. Detailplaneeringu eesmärk
on kinnistute jagamine üheteistkümneks suvilakrundiks.
Detailplaneering on kooskõlas
alal kehtiva Häädemeeste valla
rannaalade osaüldplaneeringuga.
Detailplaneeringu lahenduse
kohaselt tekib 11 hooajalise kasutusega elamumaa krunti. Lisaks
planeeritakse viis teemaa maaüksust, üks maaüksus, kus asub
puurkaev, ning üks loodusliku
maa maaüksus, kuhu ehitisi ei
planeerita. Tulenevalt vastuvõetud detailplaneeringust on arendaja ja Häädemeeste valla vahel
vaja sõlmida isikliku kasutusõiguse leping ranna-ala avalikuks
kasutamiseks ning juurdepääsuservituut jalgraja avalikuks kasutamiseks. Jalgrada on ette nähtud
avaliku juurdepääsu tagamiseks
kallasrajale. Samuti on arendajal
pärast detailplaneeringu kehtestamist ning enne ehituslubade
väljastamist kohustus välja ehitada detailplaneeringu ala teenindav tehniline infrastruktuur.
Ehitusload väljastatakse peale
tehnovõrkude väljaehitamist ja
tee avalikku kasutusse andmist.

Lk. 3

Vallavanema veerg
tuulepargi visioon on kättesaadav Häädemeeste valla kodulehel. Videost on
näha 67 15-megavatise tuuliku paiknemine planeeringualal. Minule on teada
suure hulga vallarahva arvamus tuulikute mittesobivusest meie merealale
ja vallavanemana luban, et seisan igati
rahva tõekspidamiste eest, et paikkonda
sobimatu energialahenduse kasutuselevõttu ära hoida.
17. mail toimus Häädemeeste Seltsimajas Rail Baltica teemaõhtu, mille
käigus tutvustas Rail Baltica raudteeprojekti arendav meeskond projekti
hetkeseisu ning ka seda, millised on
Häädemeeste valda puudutavad arengud. Kuigi Häädemeeste vallas pole
raudteetrass tänu jätkuvale maakonnaplaneeringu menetlemisele veel lõplikult paigas, on täna olemas teadmine
võimalike raudteeobjektide ehitamise
kohta – see puudutab nii raudteeristumisi (ökodukte ja viadukte) kui ka
näiteks kohalikku peatust, mida Häädemeeste valda planeeritakse ja mis võimaldaks nii kohalike paremat ühendust
naabritega kui ka turistidel lihtsamini
Häädemeestele jõuda. Hetkeseisuga
peaks kohalik peatus tulema Jaagupi
– Urissaare tee äärde, kuid see sõltub
täpsemalt samuti maakonnaplaneeringu
uuendamise tulemusest. Lähiajal tõusetub ka kohaliku peatuse nime küsimus,
sellekohased arvamused ja ettepanekud
on väga oodatud!
29. mail Lavassaares toimunud Pärnumaa tantsupidu näitas taas, kui hästi
kultuur rahvast ühendab. Häädemeeste
vallast osales tantsupeol tervelt 8 erinevat tantsurühma ning lisaks meelitas
üritus kohale hulga toredaid siitkandi
kaasaelajaid, kes kõik tundsid rõõmu
suurejoonelisest ja toredast pidupäevast.
Aitäh kõigile juhendajatele ja tantsijatele, kes panustavad igapäevaselt meie
rahvakultuuri jätkumisse!
1. juunil tähistati valla erinevates
kohtades lastekaitsepäeva. Hästi suur
rõõm, et meil on vallas palju lapsi ja
sellised kogupereüritused on väga oodatud! Tänan siinkohal kõiki tegijaid,
panustajaid ja osalejaid!
Järjest lähemale jõuab riigitee nr 4
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Tallinn‒Pärnu‒Ikla kilomeetrite 133,4143 Pärnu‒Uulu 2+2 teelõigu ehitus.
On kahetsusväärne, et objekti lõpuks
on riigitee nr 6 Valga-Uulu liiklussõlm
ning projekteerimine ei ulatu Uulu
asulani, mis on üks liiklusohtlikemaid
kohti. Vastavalt Transpordiameti poolt
vallavalitsusele 22.02.2022. a saadetud
vastuskirjale ei ole projekteerimise käigus objekti Uulu asulani pikendamist
neile senises menetluses tutvustatud,
kuid Transpordiamet on siiski Uulu
asulas liiklusohtlikust kohast teadlik
ning on seda liiklusohtlike kohtade töögrupis arutanud. Vastavalt 10.02.2022
otsusele leiti mõningad meetmed (veoautode parklate sissesõiduala kitsendamine füüsiliste saartega ja tähistamine
teist värvi kiviga, et jalakäijate alad
parklas oleks eraldatavad, kaalumisel on
Uulu poolt põhimaanteele väljasõidul
kiirendusraja kaotamine, et teeületus
ohutumaks muuta ja ehitada teeületuskoha kesksaar ümber selliselt, et
oleks paremini nähtav ja arusaadav).
Samas teatas Transpordiamet, et kõik
liiklusohtlikud kohad on üleriigilises
pingereas ning tuleb arvestada, et kärpekavade tulemusel ei õnnestu realiseerida seda objekti lähiaastatel. Käesoleval
aastal on kiirmeetmena kavandatud
paigaldada parklatesse painduvad püsttähised ja kummisaared ning eraldada
jalakäijate ala, et tagada ohutus.
Paljud vallaelanikud tunnevad muret
Tahkuranna tunneli ehituse pärast.
Transpordiameti poolt korraldatud
hankes esitati 7 pakkumist. Vastavalt
Transpordiameti 01.06.2022 ametlikule vastusele lükati ehitustööde hanke
kõik pakkumused tagasi ja lepingut ei
sõlmitud, kuna pakkumised ületasid
ca 4 korda eelarvelist maksumust. Sel
aastal uut hanget ei tehta ja objekt on
lükatud 2023. aastasse. Seoses üldise
poliitilise ja majandusliku olukorraga
on ehitushinnad oluliselt kasvanud
ning Transpordiameti eelarves pole sel
aastal vahendeid, et töid finantseerida.
Objektile tehakse uus tasuvusanalüüs
ja vaadatakse üle võimalused järgmisel
aastal realiseerimiseks.
1. juuni seisuga on Häädemeeste val-

HÄÄDEMEESTE VALLA
HEAKORRAKONKURSS ON AVATUD
Häädemeeste Vallavalitsus otsib 2022. aasta
kauneimad kinnistuid.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias
• elamud tiheasustuses
• maakodud
• kortermajad
• sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid
Kandidaadi kohta pakume esitada vähemalt
järgmised andmed:
• kinnistu nimi ja aadress
• omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed
• konkursi kategooria ja ettepaneku
lühipõhjendus
• esitaja nimi ja kontaktandmed
• kinnistu omaniku nõusolek
Esita kandidaat e-postiga haademeeste@
haademeeste.ee võipostiaadressil Pargi tee 1,
Uulu küla 86502, Häädemeeste vald
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31.07.2022
Konkursi võitjad esitatakse üleriigilisele
kodukaunistamise konkursile “Kaunis Eesti kodu”

las 5073 elanikku. Sõjapõgenike arvelt
on elanikkond suurenenud 85 võrra.
Tänases vallalehes on lugu Reiumaa
Motellist – sellest, kuidas meie valla
üks majutusasutus on sõjapõgenike
eest hoolitsemisel jõuliselt õla alla pannud. Lugu näitab ilmekalt, kui hästi
on võimalik asju korraldada. Siinkohal
tänan nii Reiumaa Motelli kui ka kõiki
teisi ettevõtteid, eraisikuid, töötajaid
ja haridusasutusi, kes on panustanud
sõjapõgenike heaolusse ja aidanud neid
kohalikku keskkonda integreeruda.
Aprillikuuks valmis Häädemeeste
staadioni rekonstrueerimise projekt,
mis on koostatud 2019. a kinnitatud
lähteülesande alusel. Pärast põhjalikke
arutelusid asjatundjatega oleme jõudnud seisukohale, et vajalik on tellida
projektimuudatused nii staadioniringi
pikkuses kui ka muudes osades. Täiendav projekteerimine vajab küll lisaraha,
aga soovime ju ikka sellist staadioni,
millest nii Häädemeeste Keskkooli kui
ka meie valla rahvale kõige enam kasu
oleks. Siinkohal eriline tänu Jõulumäe
Tervisekeskuse hingele Enn Tasalainile,
kes meile lahkelt oma aega ja kogemusi
jagab!
Maikuus toimusid lõpupeod Häädemeeste valla lasteaedades ja juba
septembris alustavad need lapsed kooliteed. Suuremad õpilased aga on juba
jõudnud oma õpingud läbida ja nende
jaoks ootab juunikuus ees kooli lõpetamine. Üks etapp elus on teostunud ja
ees ootavad uued sihid ning väljakutsed.
Soovin kõigile lõpetajatele nutikust ja
tarku valikuid!
Suvi tuleb. Alati lühike, aga nii väga
oodatud. Küll tahaks, et ka ilmataat
meid soosiks ja annaks rahvale võimaluse tähistada päikeselist võidupüha ja
jaanipäeva, et koguda soojade ilmade
kaudu uut energiat pimedamateks aastaaegadeks.
Jätkuvat pealehakkamist ja edu!
Kellel puhkus ees ootamas, siis võtke
sellest parim!
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem
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Häädemeeste valla leht

Juuni 2022

Detailplaneeringu teade

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

Häädemeeste Vallavalitsus
teatab Reiu külas Kadi tee 8
kinnistu detailplaneeringu
kehtestamisest. Planeeringuala
pindala on 6015 m². Detailplaneering on kooskõlas 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. Kehtiva Tahkuranna
valla üldplaneeringu kohaselt
võib elamukruntide täisehitusprotsent olla kuni 20% krundi
pindalast.
Kadi tee 8 kinnistule kavan-

Energiahinnad on tõusnud
harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses on
igal tarbijal tark läbi mõelda,
kuidas saaks energiat säästa
ning üle vaadata ka oma
elektri- ja gaasileping. Turul
on pakkumisel palju erinevaid pakette – kuidas valida
endale nende seast see õige?
Elektripaketid jagunevad
üldjoontes börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib
esineda ka osaliselt muutuva
hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- ja fikseeritud hinna
kombinatsioonist. Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga
pakette, mille puhul on elekter
toodetud taastuvatest energiaallikatest.
Börsipakett sobib pigem
inimesele, kellel on aastaringselt stabiilne ja pigem väike
tarbimine. Näiteks kui elad
kaugküttega ühendatud korteris, kus on ka tsentraalne soe

datakse üks ühepereelamu ja
kuni 3 abihoonet. Lisaks on
kavandatud elamu teenindamiseks ligikaudu 150 m² suurune
ala päikesepaneelide paigaldamiseks. Suurim hoonetealune
pind on 1200 m². Elamu maksimaalne kõrgus on lubatud 9
m ja abihoonetel kuni 6,5 m.
Hoonestusala on kavandatud selliselt, et see jääks
väljapoole Reiu jõe ehituskeeluvööndit. Tehnovõrke, mis
hakkavad teenindama kavandatavat elamut, on vastavalt
looduskaitseseadusele lubatud
planeerida osaliselt ehituskeeluvööndisse.
Häädemeeste
Vallavalitsus

Arengukava uuendamisest
Häädemeeste Vallavolikogu
algatas Häädemeeste valla arengukava aastateks 2021–2026
muutmise 22. aprilli 2022
volikogus (otsus nr 20)
Kehtestada arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,
avalikustamise ja avaliku aruteluajad alljärgnevalt:
Ettepanekute arutamiseks
ja esitamiseks korraldada
rahvakoosolekud
Häädemeestel Seltsimaja
27.06.2022 kell 18.00;
Uulus Põhikooli aulas
28.06.2022 kell 18.00.
Muudatusettepanekute
esitamise tähtaeg 11.07.2022.

Muudatusettepanekud esitada: e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee; kirjalikult Omniva postiteenuse
kaudu aadressidel Pargi tee
1, Uulu 86502 Häädemeeste
Vallavalitsus või Pärnu mnt
13, Häädemeeste 86001 Häädemeeste teenuskeskus; käsipostiga aadressidel Pargi tee
1, Uulu 86502 Häädemeeste
Vallavalitsus või Pärnu mnt
13, Häädemeeste 86001 Häädemeeste teenuskeskus (ukse
kõrval asuvatesse postkastidesse).
Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 13.07.2021
kuni 10.08.2022.

Ööbikuööd
Tegu oli jutuvestmisfestivaliga
ÖÖBIKUÖÖD, mis toimus
üle Pärnumaa 17.–21. mai
2022. Uulu raamatukogus
vestis 1.-5. klassi õpilastega
juttu Uulu Põhikooli huvijuht Ester Kose. Ester Kose
tutvustas 3. ja 5. klassile Uulu
mõisa ja valla ajalugu ja sellega
seotud inimesi ning üheskoos
loodi mitu märksõnadega lugu
meeldejäänud sündmustest ja
inimestest.
1. ja 2. klassile vestis Ester
kaks muinasjuttu. Üks neist
oli Maiade muinasjutt “Kuidas lindudele kuningat valiti”

ja teine Taani muinasjutt
“Ööbik”. Pärast muinasjutte
arutleti muinasjutus peitunud
õppetunde ja tõeterasid. 1. ja
2. klass lõid ka ise enda klassi
muinasjutu. Iga laps lausus 1-2
sõna, Ester pani need kirja ja
kandis tervele klassile ka nende
enda muinasjutu ette.
Kaks Ukraina poissi lugesid
raamatukogus jutuvestmise ajal
venekeelseid lasteraamatuid,
mis ka laenutusse läksid.
Ester Kose
Uulu Põhikooli huvijuht
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

vesi, siis su talvine tarbimine
võrreldes suvisega tõenäoliselt
eriti ei muutu. Seejuures tasub
tähele panna, kas paketis sõltub hind kaalutud keskmisest
börsihinnast või igal tunnil
tarbitud elektrikogusest ja
sellel tunnil kehtivast börsihinnast. Tunnipõhist elektri börsipaketti kasutades on tarbijal
võimalik ka tarbimist ajastada
odavama hinnaga tundidele.
Gaasi puhul tunnihinnale
põhinevaid pakette ei pakuta,
seal arvestatakse kuu keskmist
börsihinda.
Fikseeritud pakett sobib
neile, kes soovivad kindlust, et
iga kuu on energiaarve sama
suur. Seda on mõistlik kaaluda,
kui oled suurem tarbija või näiteks kasvab külmade ilmade
saabudes su energiatarbimine
märgatavalt. Lisaks tasub
fikseeritud paketti kaaluda,
kui sa ei soovi või sul polegi
võimalust börsihindade järgi
oma tarbimist ajastada. Nüüd

pakuvad energiamüüjad ka
uusi pikaajalisi fikseeritud
pakette, mille hind võib olla
lühiajalistest teatud juhtudel
odavam.
Kindlasti tasub endale
elektri- või gaasimüüjaga
leping sõlmida, sest selle puudumisel kasutatakse võrguettevõtja vahendatavat üldteenust.
See ei ole kindlasti soodsaim
variant, seega tasub kaaluda
energiamüüjaga soodsama
paketi sõlmimist.
Kas ja kuidas valida uus
pakett?
• Vaata üle oma praegune
leping. Info selle kohta leiad
oma energiamüüja kodulehelt või müüjaga suheldes.
• Vaata üle ka oma energiatarbimine ja mõtle läbi,
kas praegune pakett vastab
sinu vajaduste ja rahaliste
võimalustega. Oma tarbimisandmed leiab Eleringi
veebilehe www.elering.ee
e-teenindusest.

• Võrdle erinevaid elektripakette veebiaadressil www.
elektrihind.ee ja gaasipakette
aadressil www.gaasihind.ee.
• Kui hakkab silma sulle sobivam pakkumine, võta energiamüüjaga ühendust ning
uuri täpsemalt senise lepingu
muutmise ja uue lepingu tingimuste kohta.
• Kui pakett on sulle soodsam ja tingimused sobivad,
vaheta see välja.
Pea meeles! Kui soovid
tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt lõpetada, võib osa
lepingute puhul kaasneda leppetrahv. Info selle kohta leiad
oma kehtiva lepingu tingimustest.
Rohkem infot leiab veebiaadressil www.mkm.ee/energialepingud
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Muuseumiöö Häädemeeste muuseumis
Kord aastas, laupäevasel maiõhtul, avavad muuseumid oma uksed tavapärasest hilisemal ajal,
et tähistada üleeuroopalist muuseumiööd. Sel
aastal osales 21. mail Muuseumiööl üle 150
muuseumi Eestis. Häädemeeste muuseum avas
samuti uksed juba 18.00 ja viimased külalised
lahkusid pisut enne keskööd. Selle aasta teema
oli „Öös on unistusi!“. Rääkisime lugusid Häädemeeste inimestest, nende elust, mõtetest ja
unistustest. Jutuks tulid nii täitunud kui ka
täitumata jäänud unistused. Ette said loetud
mõned kohalike inimeste kirja pandud read,
mille sisu oli sügav ja kus oli tunda nii ilu, igat-

Muuseumiöö külastajad

Margit Eichen esines muuseumiööl pillilugudega.
Fotod: Toomas Abel

sust ja valu. Lugude vahele mängis Margit Eichen imelisi viise
karmoškal. Muuseumi külastas
õhtu jooksul üle saja inimese nii
meie vallast kui ka kaugematest
paikadest. Siirast huvi tunti meie
piirkonna, inimeste, tegemiste ja
pärimuse vastu. Kogu ürituse vältel oli avatud kohvik, kus pakuti
head ja paremat. Uus muuseumiöö juba uuel aastal! Suvi on

algamas ja kõik muuseumihuvilised on ikka oodatud. Tulge
ise ja võtke külalised ka kaasa!
Suveperioodil Häädemeeste muuseumi lahtiolekuajad muutuvad.
01.06-31.08 on muuseum
avatud reedel 10.00-16.00 ja
laupäeval 11.00-16.00. Muul ajal
kokkuleppel. Info muuseum@
haademeeste.ee, tel 5698 0136.
Kaire Käära

HÄÄDEMEESTE RAAMATUKOGUS
reedel, 10.06 kell 11.30
Raamatuesitlus – Dora Kesperi raamat „Perelood”
Head külalised, olge valmis ise juttu vestma
ja kuulama teiste vahvaid jutte.
Kohvilaud.
Olete oodatud!

Näitused Uulu Raamatukogus juunis
 Fotonäitus
SOOMETSA KÜLA LÄBI AJA
 Raamatunäitus
25 KAUNIMAT RAAMATUT
Eesti Rahvusraamatukogu
rändnäitus
Foto: Uulu raamatukogu

Postkaardi vaated Häädemeestelt ja Kabli
kandist. Foto: Mai Sepp

Häädemeeste Raamatukogus on
vaatamiseks kohaliku kunstniku
Enda Lorentsi maalid
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Reiumaal elab suurpere Ukrainast
Sõda Ukrainas on kestnud
juba üle saja päeva ja Eestis
on ametlikel andmetel paigal üle 40 000 sõjapõgeniku.
Üks suuremaid ukrainlaste
gruppe on majutatud Reiu
külas Reiumaa Motellis. Selle
tegevust juhib praegu Andrus Aus, kellega olime hiljuti
kokku leppinud kohtumise,
et tutvustada seda oma valla
majutusettevõtet ja selle
peremeest ka lugejatele. Ligi
kolmetunnise vestluse tulemusel saime teada nii ukraina
põgenike olukorrast meie mail
kui ka motelli praeguse juhi
plaanidest edaspidiseks.
Andrus Aus selgitas, et
Reiumaa Motellis on peatunud ühtekokku 56 ukraina
pagulast, praegu on kohal 46.
Seltskond on kirju, sülelastest
pensionärideni. Peamiselt on
nad tulnud Lõuna-Ukrainast.
Kogu pikema jutuajamise
jooksul jäi kõlama mõte, et
Andrus ei ole üksnes majaperemees, vaid tegelikult
pigem pereisa, kes teab kõiki
maja elanikke nimepidi ja on
kursis nende murede ja soovidega. Seega ei hakanud me
põgenike värskeid haavu oma
küsimustega lahti kiskuma,
vaid keskendusime nende eluolule ja toimetulekule ajutises
majutuskohas.
Võib kohe öelda, et maja
on üsna kodune ja selle elanikud rahul. Ukrainlastelt kuulsime ainult ülistavaid kiidusõnu. Köögis on ametis mitu
ukrainlast ja toitu valmistatakse nii ukrainapäraselt, kui
see meie toorainetest võimalik
on. Saime koos abivallavanem
Ants Järvega ka ise kolmekäigulist lõunat maitsta. Kõik oli
väga maitsev ja lisaks soodsa
hinnaga. Reiumaa FB lehel
https://www.facebook.com/
minuukrainapere on uudisena
kirjas, et ukraina kokad käisid
oma toitudega ka Põhja-Liivimaa festivalil Häädemeestel.
Mõtted on liikunud koguni
ukraina toitudega cateringi
korraldamisest. FB lehelt
saab ka rohkem infot selle
ukraina pere kujunemisest.
Praegu on majutusleping
üürnikuga selle aasta lõpuni.
Andrus Aus märkis, et riik on
venitanud toetuse väljamaksetega ja mingil hetkel hakkas
raha otsa saama. Samuti oli
asjaajamine üsna bürokraatlik. Üks poliitik oli väitnud, et
tegelikult on tegemist pooleldi
vabatahtliku tegevusega ja
ettevõtja peaks sellega arvestama.
Me kõik teame, mida on
ukrainlased pidanud läbi
elama. Sellest hoolimata olid
meiega kohtunud inimesed tegusad, kuigi aeg-ajalt
tuleb ette ka pisaraid. Lapsed käivad koolis ja lasteaias,
mitu täiskasvanut on leidnud endale töökoha. Omad
inimesed valmistavad kolm
korda päevas toidu. Maja ees
oli näha igasuguses mõõdus

kergliikureid ja neid kasutatakse agaralt. Maja taha on
rajatud väike köögiviljaaed,
mida koos hooldatakse. Kõigil
lastel on arvutid ja vanematel
nutitelefonid. Tööle on saadud Pärnu ettevõtetes, golfikeskuses, ka Häädemeeste
Keskkoolis. Õpilased käivad
koolis, sõidetakse liinibussidega. Siit ka suurem murekoht: kuna bussipeatused on
mõlemal pool Via Balticat,
tuleb lastel ületada tee ohtlikult tiheda liiklusega kohtades. Transpordiamet võiks
paigaldada vähemalt ajutised
liiklusmärgid, mis annavad
märku teeületuskohast ja
inimestest teel.
Andrus Aus ise on pärit
Alla, Ljubov ja Andrus

Aastane Margaryta ja tema isa Yurii on vastuvõtuga rahul

Maja taga on väike köögiviljaaed

Zulka on tervise juures ja kiibistatud

Kergliikureid on maja ees ootamas suures valikus

Nii näeb Ukraina laps sõda kodumaal

Andrus Aus rõõmustab abivallavanem Ants Järve ja Liiviranna
toimetaja külaskäigu üle

Ukraina laste joonistusi oli majas palju. Fotod: Liiviranna

Tallinnast ja temaga seotud ettevõte võttis Reiumaa
Motelli üürile peale eelmise
üürniku loobumist umbes
1,5 aastat tagasi. Varem
on ta tegelenud (ja tegeleb
ka nüüd) lisaks mitmetele
muudele tegevustele reisi- ja
matkajuhina. Varsti tulebki
motell jätta paariks nädalaks
asendajate hooleks, kui Andrus läheb grupiga Portugali ja
sealt Santiago de Compostelasse. Tema väitel ei ole selles
probleemi, kuna aprillikuust
alates on sisse viidud kindel
kodukord, lapsed ja loomad
on distsiplineeritud ja leiavad piisavalt vaba aja tegevusi. Loomade all mõtleme
kaht koera, kellest üks näitas
meiega kohtumisel üles ülimat sõbralikkust ja aktiivsust.
Koerad on veterinaari poolt
läbi vaadatud ja kiibistatud.
Tubade korda kontrollitakse
kord nädalas, kaks korda
nädalas on koosolekud.
Andrus Ausi sõnul on
nende ukraina peret külastanud vallavalitsuse ametnikud ja Häädemeeste kooli
inimesed, nad on selle üle
väga tänulikud. Samas andis
ta teada, et 25. juunil on
Reiumaa motellis lahtiste
uste päev. Tutvustatakse
põgenike elu-olu, pakutakse
ukrainapäraseid toite, saadav
tulu läheb kogu suure pere ja
nende tegevuste tarbeks.
Kuigi meie külaskäigu ajal
oli kuulda ainult rahulolevaid
ja kiitvaid sõnu, pidi Andruse
sõnul vahel minema ka päris
emotsionaalseks. Näiteks siis,
kui neile käis esinemas Pärnus
tegutsev ukrainlaste isetegevusansambel ja ühe ukrainlastele väga olulise laulu ühise
laulmise ajal lahkusid mõned
põgenikud lihtsalt oma tubadesse nutma. Majas oli hulgaliselt laste joonistusi, ka neist
oli näha sõja õudusi. Ühe
poisi isa oli maha lastud lausa
koduuksel. Siiski võis näha ka
palju rõõmsamaid pilte. Lastele on korraldatud huvitegevusi ja vabal ajal saavad nad
ise valida meeldivaid tegevusi
nii õues kui toas. Selleks on
Reiumaa Motellis piisavalt
võimalusi.
Suure ukraina perega on
korraldatud või tulemas Pärnu
ringreis, millega aitab kohalik
bussifirma, samuti Tallinna
tuur koos loomaaia külastusega. Kuna praegu ei ole maja
tavakülastajatele avatud, siis
saab kõike korraldada elanike
endi poolt ja kõiki kaasates.
Talvisel perioodil on motell
olnud suhteliselt väikese
külastatavusega, COVID tegi
samuti oma töö. Siiski jätkab
Reiumaa Motell tegevust kuni
külastajaid on ja majanduslikult toime tullakse.
Täname Reiumaa Motelli
elanikke ja Andrus Ausi meeldiva ja sisuka vastuvõtu eest!
Liiviranna
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Kabli Päikeseloojangu festival 2022
Taas on suvi käes ja 16. Kabli Päikeseloojangu Festival pakub välja oma
kultuuriprogrammi kontsertide, džässiõhtute ja teatriga.
Jaanilaupäeva eelõhtul, 22.
juunil kell 20 on Häädemeeste
Miikaeli kirikus avakontsert Airi
Liiva Laulupesa noorte lauljatega.
See ülipopulaarne laulustuudio on laiemale kuulajale-vaatajale tuttav ka läbi
mitmete televisioonisaadete (Hommik
Anuga), nende lustlikud videoklipid
lastelauludega on vallutanud kogu
maailma ja laikimisi on miljoneid.
Tartus tegutseva laulustuudio tundides käib ligi 600 last ja veel samapalju
põnne ootab kannatlikult järjekorras.
Meie avakontserdil astub publiku
ette Laulupesa ansambel Sõbrad, kes
on välja kasvanud stuudio kooridest.
Muusikaõpetaja ja stuudio juhi Airi
Liiva kirjutatud lastelaulude fenomen on siirus ja lihtsus, mis räägivad
lapselikest asjadest, peegeldades seda
lapsepõlve, kus elasid praegused emadisad, just nagu Bullerbys.
Laupäeval, 25. juunil kell 16 ja
19 ning pühapäeval, 26. juuni kell
12 ja 15 toimub Kabli Seltsimajas
kogupere etendus KRATIMÄNG.
See hoogne, mänguline ja liigutav
lavastus, mille Edgar Valteri raamatu
„Isand Tuutu ettevõtmised“ järgi on
lavale seadnud Margus Kasterpalu,
kõneleb sellest kuidas asjad, mis
esmapilgul võivad tunduda ilmvõimatud, on siiski olemas või osutuvad
võimalikuks. Kuidas mäng ongi päris
elu ja kuidas üksi olla on kehvem kui
kahekesi.
Kaasahaarava teatrielamuse loovad
meile näitlejad Katrin Pärn ja Karol
Kuntsel. Muusika autor on Toomas
Lunge.
T 28. juunil kell 20 on Häädemeeste Miikaeli kirikus kontsert
“Kasvades muusikas”.
Võib juhtuda, et ühes lasterikkas
perekonnas, väikeses Räpina linnas,
on kõik lapsed üliandekad muusikud.
Tänu vanemate suurele lugupidamisele selle kauni helikunsti vastu, on
nad oma igapäevaelu pühendanud
laste muusikuks kasvamise toetamisele. Vürstide pere noored andekad
lapsed pakuvad ilusa muusikalise
programmi, kus Aksel (17) mängib
klarnetit, Minna Emilia (14) flööti,
viiulit ja laulab, Alfred (11) mängib
trompetit ja Otto (8) on samuti tore
laulupoiss. Nende õppimine kulgeb
mitmetes linnades – lauluõpetaja toimetab Räpinas, Minna Emilia viiuliõpetaja Põlva muusikakoolis, klarnetit
ja trompetit ja flööti õpetatakse Heino
Elleri Muusikakoolis.
Tegemist on väga edukate noorte
muusikutega, kelle portfooliosse kuulub mitmeid rahvusvaheliste konkursside laureaadi tunnustusi, esinemisi
erinevate orkestrite ees, rääkimata
mitmetest perekontsertidest.
Kontserdil on võimalik toetada
noorte edasisi õpinguid.
P 3. juulil kell 20 esinevad Häädemeeste Miikaeli kirikus löökpilliduo Heigo Rosin ja Tanel Eiko
Novikov.
Noorte löökpillivirtuooside Heigo
Rosina ja Tanel Eiko Novikovi kasutuses on muljetavaldav pillipark – kaks
marimbat ja kaks vibrafoni. Kavas
on Johann Sebastian Bach ja kaasaja
uusromantiline, rikka värvipaletiga

Laulupesa

Eller ja Kerikmäe

Vürstid

Ansambel Orthodox Singers

löökpillimuusika.
Mõlemad muusikud, uue põlvkonna Eesti silmapaistvaimad löökpillimängijad, on jõudnud laiema
tuntuseni pärast telekonkurssi Klassikatähed 2018 ja on oodatud mängima
paljudesse rahvusvahelistesse orkestritesse. Nad on esinenud mainekate
orkestrite ees solistidena ja teinud
koostööd tunnustatud dirigentidega.
Kuna löökpillipark on suur, täis ka
mitmeid meloodiapille, võimaldab
selline duo koosseis mängida väga
mitmekesist muusikat alates barokist
kuni kaasaegsete heliteosteni välja.
Sellel kontserdil on kiriku iga nurgani kuulda marimbade ja vibrafonide
helisemist.
N 7. juuli kell 20 Kabli seltsimajas salongiõhtu „Nii valged ööd“:
Helin-Mari Arder – laul, Teet
Raik – kitarr, Ara Yaralyan – kontrabass
Helin-Mari Arderi trio on koos
mänginud juba pea mitukümmend
aastat, esitades originaalloomingut, eesti autorite laule ning muusikat maailma erinevaist paigust.
Neid seob armastus mõnusa jazzi,
improvisatsiooni, bossa-nova ning
originaalmuusika vastu.
Kontserdil kõlab originaalloomingut Helin-Mari viimastelt plaatidelt,
samuti teiste eestimaiste autorite
muusikat. Uuteks lauludeks on oma
luulega inspiratsiooni andnud Kersti
Meriloo, Viivi Luik, Olivia Saar, Jaan
Kross, Leelo Tungal, Ilona Laaman,
Ott Arder jpt.
Kuna lauljatar armastab esitada
mitmeid maailmamuusika varamusse
kuuluvaid laule nende originaalkeeles,
lipsab kavva kindlasti sisse ka mõni
portugali- või prantsusekeelne laul.
Juba pika tee läbi käinud trio lum-

mab kindlast i publikut oma eheda
sõnumi, sügava poeetilise mõtte ja
improvisatsioonilise vabadusega. Selle
kontserdiga alustame festivali džässisalongiõhtuid Kabli Seltsimajas.

Nii erinevate pillide kokku sulamine on väga sobiv katsetamaks Kabli
Aida akustilisi võimalusi ja atmosfääri
toetust sellisele ainulaadsele kontserdile.

E 11. juuli kell 20 Kabli Ait
Flores de Música
Anna-Liisa Eller – kromaatiline
kannel, väikekannel ja Taavi Kerikmäe – harmoonium, klavikord, teremin, süntesaator.
Tasapisi hakkame häälestama Kabli
Aita erinevateks muusikalisteks ja kultuurisündmusteks. Väga sobiv on selleks Anna-Liisa Elleri ja Taavi Kerikmäe kontsert, sest tegemist on väga
huvitavate erinevate pillide koosmänguga, millest mitmedki vajavad väikest
intiimset ruumi oma vaikse, kuid väga
nüansirikka kõla tõttu. Erinevates rahvusvahelistes kõrgkoolides muusikalise
hariduse saanud interpreedid on väga
haruldased ka eesti kultuuriruumis.
Anna-Liisa Eller esitab kromaatilisel- ja ka väikekandlel erinevate sajandite muusikat paljus ka enda seadetes.
Hetke kõige märkimisväärseim tunnustus Eestis on Aasta Klassikaalbum
laureaaditiitel, kus barokkmuusika
ülipeen esitus on salvestatud sooloplaadil “Strings Attached” tunnustatud
plaadifirma Harmonia Mundi poolt.
Kuna duo eriline huvi on varajane ja
nüüdismuusika ja nende sulandamine
ühtsesse programmi, on T. Kerikmäe
ansamblipartnerlus samuti erakordne.
Tema fookus interpreedina on eelkõige
vabaimprovisatsioonil, elektroakustilisel- ja nüüdismuusikal, olles kõige tunnustatum selle valdkonna interpreet
Eestis. Kontserdil saavad Taavi käe all
“sõna“ eriliselt ehitatud süntesaator,
põnev elektrooniline instrument teremin, aga ka õrnakõlaline klavikord ja
harmoonium.

N 14. juuli kell 20 Kabli seltsimajas salongiõhtu „Õhtu rannal“
koos Uku Suviste ja Paul Neitsoviga.
Kaks andekat instrumentalisti on
kokku pannud mõnusa kava akustilises võtmes, sidudes omavahel mahedat
jazzi siit ja sealt, pisut Eesti levimuusika kulda, mõned ülemaailmsed rocki
ja popi rütmid ning näpuotsaga ka
nende omaloomingut. Kindlasti ei vaja
need muusikud pikemat tutvustamist.
N 21. juuli kell 20 Kabli seltsimajas salongiõhtu Sofia Rubinaga.
Klassikalise väljaõppega tuntud
eesti laulja ja jazzmuusik Sofia Rubina
hõlmab soul-, džässi- ja house-žanre,
mängides publikule USA-s, Euroopas ja Ida-Aasias, tolmustest klubidest intiimsete õhtusöögikohtadeni,
suurtel festivalidel ooperimajadeni ja
televisioonis. Olenemata muusikažanrist, loob ta muusikat, mis puudutab
südant, liigutab keha ja rahustab
hinge.”
Sofia Rubina-Hunter: „Osa minu
esinemistest on improvisatsioonid.
Naudin laval mängulusti ja tahan
alati publikut üllatada.“
E 25. juuli kell 18 Kabli seltsimaja välilaval (vihmaga seltsimajas)
kogupere etendus „Tilgake mett.
Mõmmi ja tema sõber”. Laval on
Ivo Eensalu ja Tarvo Krall.
TERE! KUIDAS ELAD? MINA
ELAN HÄSTI! KINDLASTI ON
SUL TÄNU MINU SA ATELE
TÄHED SELGEKS ÕPITUD. MA
TAHAKSIN VÄGA KUULDA,

KUIDAS SUL KOOLIS LÄHEB JA
MIDA SINA KOOLIS ÕPPINUD
OLED. LOODAN VEEL, ET LAULAD MEIEGA KAASA SULLEGI
„MÕMMI JA AABITSAST“ TUTTAVAKS SAANUD LAULE!
TERVITAB MÕMMI JA TEMA
HEA SÕBER.
Kindlasti tuleb tuttav ette ja võimaldab nostalgitseda omaenda lapsepõlvemail koos tänaste mudilastega.
P 31. juuli kell 20 Häädemeeste
apostliku-õigeusu kirikus Orthodox
Singers „Maailma maade õigeusu
muusika“.
Professionaalsetest muusikutest
koosnev ansambel Orthodox Singers
on loodud Valeri Petrovi poolt aastal
1989. Tegemist on Eesti üheks parimaks professionaalseks kooriansambliks tunnustatud muusikuterühmaga,
mille repertuaaris on nii varajasi kui ka
nüüdisaegsemaid õigeusu kirikulaule.
Orthodox Singers muusikud valdavad
meisterlikult erinevatele ajastutele
omaseid väljendusvahendeid: ansambli
esinemismaneeri iseloomustavad
täielik süvenemine pühakirja igasse
sõnasse, laitmatu hääletehnika, täpselt
läbi mõeldud dünaamiline kava ning
erakordne stiilitunnetus. Kriitikud on
korduvalt esile tõstnud ansambli lausa
üleloomulikku oskust säilitada esitamise käigus teose vormiühtsus, saavutades samal ajal võrratult dünaamilise
piano, mida kirjeldab kõige paremini
väljend ”heli sulab ära”.
Selle ilusa kontserdiga anname üle
õnnitlused Häädemeeste apostlikuõigeusu kirikule tema augustis toimuva
150. juubeli puhul.
Kontsert lõpetab meie mitmekesise
festivali programmi.
Olete oodatud!
Kadri Leivategija
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Kell 20:00 Kabli Seltsimaja

Tasuta

Ansamblid TREFFUNX & NOSTALGILINE

ESINEB SULO & DJ RIHO PRUUL

Kell 19:00 Häädemeeste suveaed

HÄÄDEMEESTE JAANITULI
Ansambel VALGE TUVI

Tasuta

JAANITULI VÕISTES

Ansambel Annely Ott ja Rein Kontson

Tasuta

Häädemeeste Hää Suvi tuleb
taas lustakas ja mitmekülgne
Täiesti märkamatult on jälle
suvi meie õuele hiilinud ja siin
kandis ei tähenda see muud
kui seda, et hakkab pihta üks
suur pidu ja pillerkaar. Häädemeeste Hää suvisest kavast
leiab sel aastal 31 erinevat
sündmust, kus igaüks peaks
leidma endale miskit meelepärast. Kava esimene sündmus
on Treimani jaanituli ja sealt
edasi ka kõik teised suuremad
jaanituled meie vallas. Palju
põnevust pakuvad erinevad
tuurid ja matkad, sest nende
käigus võite leida end näiteks
kraavidest ja rabadest, aga ka
muinasjutulises Massiaru külas
või tõukerattal Häädemeeste
alevikus. Tulemas on ka palju
teatrit, sest külla tuleb Indrek
Taalma oma uute monotükkidega ning komöödiateater
lavastusega „Kui palju maksab mees?“. Muidugi ei puudu
kavast ka kontsertid ning
suurematest nimedest sel aastal saame öelda Terminaator,
Kukerpillid, Shanon, Lauri
Saatpalu koos Peeter Rebasega,
Tõnu Oja ja ansambel Rembetes ja paljud teised. Kui suvine
virr-varr paneb poole peal pea
ringi käima, siis hinge kutsutakse kosutama Uue-Jaani
tallu koos Andri Afanasjeviga.
Suur rõõm on see, et tänavu

avatakse hoovide väravad lausa
kahes külas. 9. juulil teeb seda
Treimani küla ja nädal hiljem
16. juuli saab luusida Uulu küla
hoovides. Kavast ei puudu ka
kino õhtud. Suvekino näitab
Treimani rahvamaja ja juba
kolmandat aastat tuleb meile
külla Elektriteater oma hiigelekraaniga ning sätivad selle
üles maalilisele rannaniidule
Üheks suuremaks sündmuseks
saab kindlasti olema folkpunk
tantsulavastus „Mehed kes
sidusid oma pastlapaelad ise“,
kus lavale astuvad kohalikud
rahvatantsutrupid ja pakuvad
publikule meeldejäävat vaatemängu ja taustamuusikat
teeb ansambel August Urr.
Viimane sündmus kavas saab
olema taasiseseisvumise päeva
tähistamine koos Maarja-Liis
Ilusaga. Kindlasti tasub endale
meelepärased sündmused juba
täna välja valida ja neile ring
ümber teha.
Suurepärane uudis sel aastal
on meil ka see, et avame juuni
keskel Häädemeeste Hää kodulehe, kus saab tutvuda meie
kohalike käsitööliste, toidu
pakkujate ning teiste tähelepanuväärseimate teenuste ja
paikadega. Kodulehe aadressiks saab olema www.haadmeestehaa.ee ning soovitame

selle aadressi endale järjehoidjatesse panna, sest sinna
hakkame jooksvalt lisama ka
Häädemeeste Häid uudiseid
ning muud olulist infot. Kindlasti tasub silma peal hoida ka
Häädemeeste Hää facebooki
ja instagrami sotsiaalmeedia
kontodel, sest sinna laekub
värskeim info kõige kiiremini.
Meie ettevõtmine ei saaks
toimida ilma hääde toetajate
abita ning sel aastal on meile
suureks toeks Häädemeeste
vald, Keisri Köök OÜ, Via
A ldar Lat via, Lottemaa,
Romantiline Rannatee, Eesti
Kultuurkapital ja Postimees
Grupp. Ilma toetajateta oleks
sellist ettevõtmist väga keeruline eest vedada ning oleme
teile selle eest väga tänulikud
ja loodetavasti täidame kõikide
ootusi ning saame koos veeta
ühe meeleoluka meeldejääva
suve meie imelises Häädemeeste vallas.
Aigi Treumuth

Pilet 28€

20.08

Info ja registreerimine tel. +37256980136
Tuur sisaldab hõrke ampse lillelises aias.
Giid Kaire Käära.

12.08

Pilet 15€

07.08

10.07

11:00 - 14:00 Massiaru küla
GIIDITUUR "Massiaru hetked - koolitee,
savist kruus ja mustikalõhnaline aed!"

Saatjad Kleer Suursild flöödil & Lagle Suursild
kraavil

06.08

09.07

22.30 Häädemeeste rannaniit
NIIDUKINO "VEE PEAL" Pilet 5€ / 8€
Enne filmi vestlusring filmitegijatega!

Saatjad Kleer Suursild flöödil & Lagle Suursild
kraavil

05.08

02.07 03.07 04.07 08.07

20:00 Kabli rannalava
Pilet 20€
KABLI RANNAPIDU JA ANSAMBEL
"TERMINAATOR" + DJ RIHO PRUUL
12:00 AVATAKSE HOOVID
TREIMANI "AVATUD HOOVIDE PÄEV!"
Ansambel "KUKERPILLID" 20:00
TREIMANI SADAMAS!
Pilet 10€

Trummi ja indiaani flöödiga!

20:00 Kosmonautika Puhkekeskus
KOSMOSE KOLMAPÄEV!
Pilet 20€
Lauri Saatpalu & Peeter Rebane

Pilet 15€

Kell 20:00 Treimani Rahvamaja
PEOTANTSUÕHTU "TREFFUNXIGA"
Külas on tantsuklubi "Sakala"
Pilet 5€
19:00 Rannakodu puhkeküla
INDREK TAALMAA MONOETENDUS
"LOOD ELUST ENESEST"
Pilet 15€
19:00 Häädemeeste laululava
KOMÖÖDIATEATRI ETENDUS
Pilet
"KUI PALJU MAKSAB MEES"
18€/20€

20:00 Uue-Jaani talus
HINGEKOSUTUS ÕHTU "Andri
Afanasjeviga"

20:00 Tahkuranna küla
Pilet 15€
GRUUVIDES KRAAVIDES :
KONTSERTJALUTUSKÄIK "KESKSUVE
ÕITSVAD KRAAVID"

24.07

Infojaregistreeriminetel.+37256980136
Tuurlõpebkohvijakoogigaühehäänaiseaias!
GiidKaireKäära.

19:00 Rannakodu puhkeküla
INDREK TAALMAA MONOETENDUS
"ORANZID TROPID KÕRVAS" Pilet 15€
07:00 Tahkuranna küla
GRUUVIDES KRAAVIDES:
Pilet 15€
"TAIMEMÄÄRAJA
KONTSERTUJUMINE!"

23.07

GIIDITUUR"HÄÄDEMEESTEHÄÄDNAISED!"

Rohkem infot leiate facebooki ürituse alt "Uulu
piirkonna Avatud Hoovide Päev"

20.07

Kell 11:00 - 13:00 Häädemeeste alevik

11:00 - 16:00 UULU KÜLA
Tasuta
UULU "AVATUD HOOVIDE PÄEV!"

20.07

Lõkkelaulud koos Olavi Kõrrega Pilet 5€ | Lastele tasuta

20:00 Tuisuliiva Puhkemaja Pilet 17€
KREEKA ÕHTU "TOIT & KULTUUR"
Ansambel Tõnu Oja & Rembetes
20:00 Rannakodu Puhkeküla Pilet 17€
"INGA JA TOOMAS LUNGE"
PÄIKESELOOJANGU KONTSERT!

19.07

Kell 14:00 - 19:00 Uulu pargis
SAUNA JAAN - KÜMBLEMINE SAUNADES

07:00 Tahkuranna küla
GRUUVIDES KRAAVIDES:
"TAIMEMÄÄRAJA
KONTSERTUJUMINE!"

Pilet 5€

29.07 & 30.07 04.08

Kell 19:00 Võiste suveaed

14.07 15.07 16.07 17.07

KABLI JAANITULI

19:00 Treimani Rahvamajas
"SUVEKINO" 2 SEANSSI
19:00 Muumitroll ja Sabatäht
21:00 Apteeker Melchior

20:00 Tahkuranna küla
Pilet 15€
GRUUVIDES KRAAVIDES:
KONTSERTJALUTUSKÄIK "KESKSUVE
ÕITSVAD KRAAVID"

29.07

Tasuta

11.07

22.06 23.06 23.06 23.06 24.06 26.06

Kell20:00TreimaniRahvamaja
TREIMANI JAANITULI

28.07

Häädemeeste Hää SUVI 2022

Saatjad Kleer Suursild flöödil & Lagle Suursild
kraavil

Pilet 15€

Saatjad Kleer Suursild flöödil & Lagle Suursild
kraavil

19:00 Kabli Seltsimaja hoovis
FOLKPUNK TANTSULAVASTUS "MEHED
KES SIDUSID OMA PASTLAPAELAD ISE!
Ansambel August Urr

Pilet 15€ / 20€

15:00 Treimani Rahvamaja
Tasuta
"AKVARELLI KURSUSLASTE NÄITUSE"
AVAMINE!
22:00 Kabli rannalava
Pilet 20€
KABLI RANNAPIDU JA ANSAMBEL
"SHANON" + DJ RIHO PRUUL
17:00 Häädemeeste Seltsimaja

KONTSERT "HÄÄDEMEESTE Pilet 6€ / 8€
RAHVALAULUD JA HÄÄD LOOD"
Eeslauljad ja jutuvestjad Maili Metssalu ja Maarja
Soomre!

12:00 - 14:00 Häädemeeste alevik

"TÕUKERATTARETK" GIIDIGA
HÄÄDEMEESTEL!

Pilet 15€

Info ja registreerimine tel. +372 5698 0136
Retk lõpeb mõnusa piknikuga!
Giid Kaire Käära.

19:00 Nigula raba parkla
"TÄISKUU MATK NIGULAS" GIIDIGA!
Info ja registreerimine tel. +372 5656 1373
Matk koos piknikuga!
Ei sobi alla 12 aastastele!
Giid Marika Kose.

Pilet 15€

19:00 Konstantin Pätsi ausamba plats
"EESTI TAASISESEISVUMISEPÄEVA"
KONTSERT!
Tasuta
Esineb Maarja-Liis Ilus!
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Häädemeeste valla leht

Tervist luuakse seal, kus
inimesed elavad, mängivad,
õpivad ja töötavad!

Häädemeeste valla tervise-ja
heaolunõukogu kogub materjali valla tervise-ja heaoluprofiili koostamiseks. Sellega
seoses viis tervisenõukogu valla
elanike hulgas läbi tervisekäitumise uuringu. Kolmekümne
küsimusega uurisime elanikelt nende toitumise, füüsilise
aktiivsuse, liiklusohutuse ja
teiste oluliste faktorite kohta,
mis mõjutavad meie igapäevast
heaolu. Veebis leiduvale küsitlusele said vastata 18+ aastased
valla kodanikud ja vastuseid
laekus 201 inimeselt.
Enim vastanuid oli 33-52
aastaste inimeste hulgas, kellest 160 olid naisterahvad ja 41
mehed. Enim vastuseid laekus
Häädemeeste alevikust, kuid
igast külastki leidus uuringus
osalejaid. Vaimset tervist hindasid inimesed ülekaalukalt
heaks või väga heaks. Füüsilisele tervisele andsid 50,7% vastanutest hindeks neli ja 25,9%
vastanutest kolm. Parim hinne
skaalal oli 5. 69,2% inimestest
liigutab end regulaarselt ja
iganädalaselt. Tervisespordiga
mitte tegelemisel oli määravaks
faktoriks ajapuudus. Kõige
populaarsemaks valla poolt
pakutavaks sportimisvõimaluseks osutus mere ja metsa
lähedus, mille olemasolu tervise huvides kasutab ära ligi 154
täiskasvanut.
Meie valla inimesed hindavad enda toitumist enim
hindega neli ja kolm. Suurem
osa vastanutest 84% ulatuses
sööb vähemalt kolm toidukorda
päevas ja tarbib igapäevaselt
puu- ja juurvilju. Toiduainete ostu puhul on määravaks
toiduainete kvaliteet ja hind
(71%), kättesaadavus (43,8%)
ja ühtlasi peeti oluliseks toidu
valmistamise mugavust.
78,6% vastanutest ei suitseta. Alkoholi tarbib vähem kui
korra nädalas 42,8% ja alkoholi
ei tarbi üldse 20,4% vastanutest. 73,8% täiskasvanutest pii-

rab enda lapse ekraaniaega ja
43,8% juhtudest üritavad täiskasvanud seda ka enda puhul
jälgida. Liiklusohutust silmas
pidades on täiskasvanud meie
vallas eeskujulikud – suuremas
osas kantakse helkurit pimedal
ajal, turvavööd autoga sõites ja
autoroolis kasutatakse handsfree süsteemi või pigem välditakse telefonivestlust sõidu ajal.
Valla elanikud sooviksid
Häädemeeste vallas näha rohkem tervislikku eluviisi propageerivaid ja liikumisharrastusi
toetavaid perepäevi ja ühisüritusi, välitingimustes sportimiskohtade juurde loomist, kui ka
olemasolevate liikumisürituste
suuremat reklaami. Küsitlusele vastanud kirjutasid vallale
laialdaselt ettepanekuid sportimisvõimaluste parandamiseks. Enim tõusis esile vajadus
uute kergliiklusteede järele ja
olemasolevate teede ühendamisele! Jalutuskäigud värskes õhus
edeneksid soodsamalt, kui rajad
oleks ka kõikjal valgustatud!
Täiskasvanutele oli oluline
valla asutustes olemasolevate
treeningvahendite uuendamine ja täiendamine (kangid,
võrkpallid) ja jõusaalides uute
treeningseadmete soetamine ja
kaasajastamine. Küsitluses ilmnes, et metsa ja mere lähedust
hindavad elanikud väga, seega
välitingimustes trenni tegemine
just välijõusaalide arenduse
näol rõõmustaks paljusid!
Uuringus osalejate vahel
loositi välja 100 eurone Jõulumäe kinkekaart ja 2x4 Lottemaa piletit! Võitjatega on
võetud ühendust, et auhinnad
neile kätte toimetada! Täname
kõiki küsitlusele vastanuid, kes
andsid enda panuse meie valla
terviseprofiili koostamisse ja
peavad oluliseks väärtuseks
just enda tervist!
Kairi Kullas
tervisedendaja,
valla tervise- ja heaolumeeskonna liige

KUidas esitada oma veenäitu?
OÜ Vesoka kliendid:
E-mailile naidud@vesoka.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
AS Häädemeeste VK kliendid:
E-mailile vk@haademeeste.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
Palume oma veenäidud esitada regulaarselt
iga kuu lõpuks!
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Häädemeeste Seltsimajas rokiti üle kümne aasta
taaskord meeletult
7. mai õhtul kogunes Häädemeeste
seltsimajas suur hulk rockihuvilisi, et
nautida muusikat Meeletul Rockil.
Viimane Meeletu Rock toimus Häädemeestel täpselt 10 aastat tagasi, seega
tundus paslik vana hea üritustesari
taaselustada. Avapaugu andis õhtule
eestikeelset rokkmuusikat viljelev
Pärnu ansambel Kõu. Seejärel sai
kuulda mitmeid Häädemeestel aastaid
tagasi aktiivselt tegutsenud ansambleid
nagu NoWay ja So What?. Mitmete
külaliste sõnul oli see korralik annus
nostalgiat. Seejärel kütsid publiku
kuumaks Soku & Rancho, tuues täies

pikkuses ettekandele kultusansambli Nirvana ikoonilise
kontsertalbumi “MTV Unplugged in New York”. Õhtu
lõpetas publikut hullutav ja kõigi suur lemmik Stupid
Luck. Viimastele vapratele keerutas plaati DJ Triina. Oli
meeleolukas õhtu, mille täitis mõnus akustiline muusika
ja vürtsi andis juurde vana hea punk rock.
Aigi Treumuth
Fotod: Ain Luik

Liivi õhtu Treimanis

14. mai õhtul istus suur hulk eestlasi teleri ees, et vaadata Eurovisiooni ning hoida Stefanile pöialt.
Kuna aga Liivimaa Eurovisioonile ei saanud, siis said Treimanis
kokku need inimesed, kes tunnevad huvi liivi keele ja kultuuri
vastu. Sellise väikse nalja tegi õhtu
sissejuhatuseks Kersti Uibo, kes on
Livonia mõtteklubi üks asutajaliikmeid ning oli ka seekordse liivi
õhtu idee algataja. Tänu Kerstile ja
tema poolt kutsutud külalistele oli
Treimanis imeline õhtu täis lugusid ja laule liivlastest.
Üks esinejatest Treimani rahvamajas oli keeleteadlane ning
Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete
Filmi “Peale Betelgeuset” autor Len Murusalu.
Fotod: Viljar Soomre
ja murrete professor Karl Pajus- professor Karl Pajusalu
alu, kes jagas huvitavaid fakte liivi
keelest ja kultuurist ning luges
liivikeelseid luuletusi. Kes soovib Karl koostamist. Tollest õhtust jääb erilisena et filmis kõlaks õige hääldusega liivi keel.
Pajusalu liivikeelseid luuletusi lugeda, siis meelde Karli mõtted sellest, mis on päri- Kohalolijad tõdesid, et seda filmi tahaks
tuleb otsida Kārl Ķempi nime, sest see on selt rikkus: “Metsa langetades jääb tühi veel mõned korrad vaadata, et kõik see
tema luuletaja pseudonüüm (emapoolse raiesmik, kaevandades augud, aga oma päriselt kohale jõuaks, mida Len selle
Jürgensoni suguvõsa Kempi talu järgi). kultuuripärandit üles leides ja nähtavaks filmi sisse on pannud.
Koos Baiba Damberga ja Valts Ernštreit- tehes sünnib ainult rikkust ja ilu juurde”.
Õhtu lõppes sisuka aruteluga. Livonia
siga on ilmunud Karl Pajusalul liivi- ja Sellest õhtust jääb erilisena meelde ka ühi- mõtteklubi eestvedajatel on plaan koringliskeelne luulekogu „Trilium“, mis selt lauldud liivi rahvalaul, mida ka eesti raldada kultuurisündmus 2023. a suvel,
pälvis ka Läti kirjanduse aastapreemia, keeles hästi teatakse ja tuntakse: “Puhu mis toetaks eestlaste ja lätlaste piiriäärset
eelmisel aastal sai teoks selle uus välja- tuul ja tõuka paati”. Karl Pajusalu juhen- koostööd, aga ka liivi keele ja kultuuri
anne koos eesti- ja lätikeelsete tõlgetega. damisel laulsid kõik kohalolijad seda liivi säilitamist. 1923. aastal võeti ametlikult
Karl Pajusalu eriline poolehoid kuulub keeles.
kasutusele liivi lipp. Liivi lipu värvid on
salatsi liivi keelele, milles ta on avaldanud
Õhtu naelaks oli Len Murusalu lühi- roheline, valge ja sinine ning need sümmitu luulekogu, millest esimene on Riias filmi “Peale Betelgeuset” eellinastus. boliseerivad randa moel, nagu seda oma
ilmunud “Salatsi jõe kolm kallast” (2013). Len Murusalu on režissöör, stsenarist ja paadist näeb kalamees: roheline mets,
Karl Pajusalu juured on Häädemeeste kunstnik. Len rääkis liigutava loo, kuidas valge liiv ja sinine meri. 100 aastat hiljem
vallas ning seetõttu leiab ta alati aega, et ta jõudis filmi ideeni ja liivi keele õppi- on just sobiv aeg seda olulist sündmust
oma laialdasi teadmisi siinkandi inimes- miseni. Film on kui unenäoline rännak meenutada. Liivi õhtul Treimanis kõlas
tele jagada. Karl Pajusalu tunneb hästi liivi keele mineviku- ja tulevikumüütide mõte, et oleks tore, kui romantilise rannaliivi keelt ja kultuuri, aga ka esivanemate piirimail. Treimanis oli kohal ka Tartu tee ääres lehviks mõnes kohas ka liivi lipp,
Tahkuranna murrakut. Karl jagas Trei- Ülikooli läänemeresoome keelte ja Läti sest tegemist on ju ajalooliste liivi aladega.
manis rõõmsat uudist, et tema osalusel on Ülikooli liivi instituudi teadur Tuuli
Kohtumisteni Liivimaal!
alustatud Häädemeeste murdesõnastiku Tuisk, kes oli Lenile liivi keele õpetaja,
Aule Kink

Häädemeeste valla leht
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Ükskord algab aeg…
29. mail leidis Lavassaare
staadionil aset suurejooneline
Pärnumaa tantsupidu 2022.
Eriti suur oli rõõm tantsupeo
toimumise üle, kuna eelmisel
aastal, kui algselt pidi etendus
toimuma, lõid Vabariigis kehtivad piirangud sassi nii kõik
tantsutrennid, kui ka etenduse
korraldamise plaanid.
Peale pidu muljetades ütles
üks tantsupidulistest: „Mul on
lihtsalt hea meel, et pärast nii
pikka maailma seisakut lõpuks
midagi nii suurt ja ägedat on
korraldatud ja inimestel võimalus nii tantsida, kui nautida
pealtvaatajana publikus.“
Pärnumaa tantsupidu ei
jutustanud lugu meie eeposest
„Kalevipoeg“, vaid me rändasime ajamasinaga aastasse 4021,
kus ilmub uus eepos „Olevipoeg“. See oli narratiiv sellest,
kuidas on tekkinud Pärnumaa
uus haldusjaotus aastast 2017,
kui pandi kokku uued omavalitsused – Häädemeeste vald,
Kihnu vald, Lääneranna vald,
Tori vald, Põhja-Pärnumaa
vald, Pärnu linn ja Saarde vald.
Kõrvaltvaatajale mõistatuslikena tunduvad liidud
said tänu Olevipojale loogilise
põhjenduse. Kas need olid ka
tõsiseltvõetavad, seda otsustas
juba iga pealtvaataja ise.
Repertuaaris oli tantse aastast 1971 kuni tänaste uusloominguliste tantsudeni välja.
Uut spetsiaalselt selleks peoks
loodud loomingut kohtas nii
tantsude, kui nende saatemuusika näol. Kõik uued tantsud
olid loodud Pärnumaa tantsuloojate poolt. Pealtvaatajad said
nautida läbilõiget eesti rahvatantsu arengust läbi aegade.
Kalevipojale andis elu
armastatud näitleja Jaan Rekkor ning Olevipojana ilmutas
end mitte vähem armastatud
näitleja Priit Loog.
Tantsupeol osales üle 2200

rahvatantsija ja võimleja. Meie
Häädemeeste vallast andsid
oma panuse 228 tantsijat/
võimlejat + rühmade juhendajad. Suurem ettevalmistus
kestis alates eelmise aasta septembrist kuni viimase minutini välja. Mitmed korrad iga
nädal trenni teha tasus ära,
sest tulemus oli suurepärane.
Kuigi ilmataat lubas vihma ja
tormist ilma, suudeti etenduse
päevaks Lavassaarde meelitada
tuulevaikne ja päikesepaisteline
ilm. Tantsud olid väga mitmekesised ja atraktiivsed nii tantsida, kui vaadata. Ühe põneva
infokilluna võib ehk välja tuua,
et A- ja C-mehed tantsisid ühe
väga jõulise tantsu meie vallast
pärit muusiku Silver Sepa loodud Revolutsiooni loo järgi.
Meie valda esindanud rühmadest aga lähemalt.
1. Segarahvatantsurühm
Hää – juhendaja Ege Hünerson
2. Segarahvatantsurühm
Lendar – juhendaja Heidi
Müürisepp
3. Naisrahvatantsurühm
Rannapiigad – juhendaja Ege
Hünerson
4. Naisrahvatantsuselts Ülejala – juhendajad Eneli Rüütli
ja Edda Prillop
5. Uulu Põhikooli rahvatantsurühm – juhendaja Eneli
Rüütli
6. Uulu HääVanem (18
lapsevanemat ja 18 beebit) –
juhendajad Eneli Rüütli ja
Egle Vutt
7. Metsapoole Põhikooli
võimlemisrühm – juhendaja
Tiina Laidla
8. Tahkuranna Daamid –
juhendaja Moonika Kunder
Suured tänud veelkord kõikidele juhendajatele ja tantsijatele.
Aire Kallas-Maddison
rahvatantsijast kultuurinõunik

22. JUUNIL KELL 20
TREIMANI JAANIÕHTU
Võistlused ja murumängud.
Jaanituli / Jaaniloterii
Tantsuks ansamblid Nostalgiline ja Treffunx

TREIMANI RAHVAMAJAS
2.07 kell 20
Suveõhtu tantsurütmis ansambliga Treffunx
Külas on tantsuklubi “Sakala”, pääse 5.Võta kaasa meelpärane söök-jook,
kohvi pakub rahvamaja

9. JUULIL
TREIMANI AVATUD HOOVIDE PÄEV
Kodukohvikud avatakse kell 12
Kell 20 Treimani sadamas
Ansambel Kukerpillid / Juss Haasma trummishow
DJ Riho Pruul
Pääse 10.-

TREIMANI RAHVAMAJAS
11.07 Suvekino
kell 19 Muumitroll ja Sabatäht, pääse 3.kell 21 Apteeker Melchior, pääse 5.-, sooduspilet 4.-

Uulu Hää Vanem. Foto: erakogust

Ülejala naised. Foto: Eha Lehtoja

Segarahvatantsurühm Häädemeeste Hää. Foto: Eha Tõnismäe

Tahkuranna Daamid. Foto: Gerda Kopelmaa

Uulu Põhikooli pererühm. Foto: Berit Allika

Rannapiigad. Foto: Ilmar Naaber

Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal!
Need Mihkel Lüdigi laulupidude alguslaulu sõnad said
tõeks 14. mail Uulu Põhikooli
uues aulas. Uulu Segakoor
tähistas kontserdiga oma
tegevuse 11. aastapäeva.
Uulu võib olla uhke, sest
155 aastat tagasi toimus meie
mõisapargis Pärnu kihelkonna kooride laulupäev,
mida tollal nimetati laulupühaks. Tegu oli suure ettevõtmisega, mille peakorraldajaks
Uulu parun Reinhold Stael
von Holstein.
Praegu tegutsev koor sai
kokku kutsutud just antud
sündmuse tähistamiseks. Esi- Uulu segakoor 2022. aastal. Foto: erakogust
mesest proovist peale on meie
dirigendiks olnud Annely
Kuningas. Tema nõudlikkus ja järjekindlus on viinud koori kaks osalemine erinevatel valla üritustel.
korda Tallinnasse laulukaare alla. Osavõtt
Oma aastapäevakontserdil esitas koor
laulupeost on igale koorile paras katsumus. läbilõike aastate jooksul õpitud lauluUulu Segakoor nägi vaeva, õppis hoolega, dest. Loodame, et kuulajad said meeldiva
tihti lõpetas dirigent kooriproovi sõna- muusikaelamuse osaliseks. Tänusõnad
dega: „Katsuge järgmiseks korraks mitte kuuluvad kõigile meie toetajatele. Sügisest
ära unustada!” Koori traditsioonide hulka alustab koor oma 12. hooaega. Loomukuuluvad südamlikud jõulukontserdid ja likult ootame enda toredasse perre uusi

muusikasõpru.
Kõikjal laule leidub, nad ei ole peidus,
oska kuulda vaid… Uute laulmisteni!
Kooriliikmete nimel
Evelin Tamm ja Ülle Avamere
kooriliikmed asutamisest alates
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Raamatukogude aastale
pühendatud lastekaitsepäev Uulus
Lastekaitsepäev Uulu pargis,
mis oli pühendatud raamatukogude aastale, algas tublide
lugejate premeerimisega, Uulu
Raamatukogu lugejad osalesid
„Lugemisisu” programmis.
5–10-aastased lapsed pidid
aasta jooksul läbi lugema viis
raamatut, täitma lugemispassi
ülesanded ja tooma lugemispassi raamatukokku. Tublid
lugejad said kutse „Lugemisisu” ametlikule lõpetamisele.
„Lugemisisu” diplomi ja kingituse said kõik 1. a klassi lapsed
ja 14 kolmanda klassi õpilast.
Ja siis algas raamatukogude
aasta tants Singer Vingeri „Teadagi” muusika saatel. Tänan
tantsuõpetajaid, Eneli Rüütli ja
Kadi Keskkülla, kes tantsu selgeks õpetasid ja esinejaid Uulu
Pk 3. kl, Uulu ja Tahkuranna
laste showgruppe, keda kokku
oli väga palju.
Toimus kohtumine kirjanikuga. Meile tuli külla Heli
Künnapas. Kirjanik on 40-aastane ja kirjutanud 32 raamatut.
Heli rääkis endast, oma tööst
ja vastas lugejate küsimustele.
Aitäh Uulu PK 1. a ja 2. klassi
õpilastele, kes esitasid kirjanikule palju küsimusi. Enne
kirjanikuga kohtumist toimus
ka kirjanduslik viktoriin, kust
õigesti vastaja sai kommi.
Maikuus toimus Häädemeeste valla video-tantsuvõistlus, kuhu esitati 16

tantsuvideot. Üritusel jagati
ka auhinnad osalenutele ning
soovijad esitasid kohapeal ka
enda tantsukavasid.
Esindatud olid erinevad
tegevuspesad. Koos noorsootöötaja Anuga meisterdati tuulevurre ja maaliti; noorsootöötaja Elinaga mängiti erinevaid
mänge; abilise Ileanaga tehti
mulle; huvijuht Ester jutustas
lugusid Heli Künnapase raamatust „Kolme pärna saladus“;
KSK juhatajaga tantsiti zumbat; treener Vladislaviga tehti
taekwondo trenni; õp. Egerti
silma all suruti rinnalt kangi;
ning veel sai hullata batuudil,
süüa jäätist ning saada endale
ilus näomaaling.
Võimalus oli osa saada Tuurit-Tuurit, TS Ülejala ja Uulu
PK 2. kl õpilaste pererühma
tantsust "Maa tuleb täita lastega" Hääd vanemad esitasid
koos väiklastega tantsukava
"Unenäoriik. Samuti esinesid
oma showtantsudega Uulu ja
Tahkuranna laste showgrupid.
Kuna tegemist on raamatukogude aastaga, siis enamus
auhindadeks olid ka Heli kirjastuselt raamatud, mida jagasime tublidele lastekaitsepäevast
osalejatele.
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja
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Lastekaitsepäev Kablis
29. mail oli Kabli külaplatsile kogunenud suur hulk väga põnevat tehnikat ning
toredaid ja vahvaid mehi Politsei- ja piirivalveametist, Päästeametist ning Jaagupi
vabatahtlikust merepäästest, kes lastele

oma töödest ja tegemistest rääkisid. Kes
tahtis, sai tehnikat uudistada või aardejahti pidada, väiksemad möllasid batuudil.
Kellele aga aktiivsed tegevused põnevust
ei pakkunud, mõnules sooja ja sillerdava

päikese käes ning maitses Kodutütarde ja
Noorte Kotkaste küpsetatud pannkooke!
Maret Salak
MTÜ Kabli Külaselts

Tants raamatutega

Lastekaitsepäeva tähistamine Kablis. Fotod: erakogust

Häädemeeste Muusikakool
Muusikakooli kevadkontsert
28. mail kogunesid Häädemeeste Muusikakooli õpilased Häädemeeste Seltsimajja,
et maja täita muusika ja lustiga. Terve
õppeaasta on noored saanud instrumente
harjutada uues värskelt renoveeritud koolimajas ja seda oli ka säravatelt nägudelt
ja innukatest esinemistest välja paista.
Kevadkontserdil esitati kokku 31 muusikapala, domineerimas valsid ja kevade
temaatika. Kõige arvukamalt kõlas kla-

veri palasid ja sellel kevadkontserdil olid
need palad pigem duetid. Esmakordselt
astus lavale I klassi kitarriansambel kitarri
ja muusikaloo õpetaja Henrik Leiburi
juhendamisel. Noortele olid palad selgeks
õpetanud lisaks veel viiuliõpetaja Irina
Aitai, klaveriõpetaja Vaike Väljamäe, solfedžo õpetaja Lelde Jalakas, näppepillide
õpetaja Olavi Kõrre, üldklaveri õpetaja
Liis Potter ja puhkpilli õpetaja Taavi

Reimets.
Selle aasta kontserdil jäi silma põnevate ja lustakate lugude küllus, lavale oli
toodud isegi jalgratta kell ja põrsas musitseerima.
Abivallavanem Helve Reisenbuk tunnustas ja tänas õpetajaid ning õpilasi suurepärase töö eest sellele õpeaastal. Õpetajate ja õpilaste sihikindlus ja järjepidevus
paistis kõigile vaatajatele silma.
Aire Kallas Maddison

Tegevused töötoas. Fotod: Berit Allika

Klaveriduett – Taavet Allikas ja Keidi Naar

I klassi kitarriansambel. Fotod: Aire Kallas-Maddison
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Häädemeeste Keskkool
Eesti – Läti kirjandivõistlus – noorte mõtted, kuidas muuta vallas elu paremaks
Alustasime eelmisel õppeaastal traditsiooniga korraldada
ühine kirjandivõistlus Eesti ja
Läti piiriäärsete valdade noortele. Selle aasta emakeelekuus
kuulutasime taas välja konkursi
Häädemeeste, Saarde, Limbaži
valdade noortele. Selle aasta teemaks oli “Vald minule, mina
vallale”. Kutsusime noori üles
kirjutama sellest, milline võiks
olla noortesõbralik vald ning
kuidas saaksid noored ise oma
koduvallas elu parandada.
Täname noori kirjutajaid
Häädemeeste Keskkoolist,
Uulu Põhikoolist, KilingiNõmme Gümnaasiumist,
Staicele Keskkoolist ja Aloja
Keskkoolist! Õpetajate hinnangul olid seekord tublimad:
Siim Õitspuu, Evelin Kurm,
Karl-Magnus Pruul, Romek
Hanson, Rudolf Harald Kivi,
Maarja Kõresaar, Kerhard Kiviselg, Jaan Markus Raid, Berit
Vahter, Thomas Samuel Berg,
Agnese Timermane, Kitija
Dargevica, Krista Brente,
Niks Andersons, Ojars Nerips,
Sabine Ivanova, Sanija Elbrete,
Gunita Džaparova. Suur tänu
osalemast ja oma mõtteid kirja
panemast! Täname õpetajaid,
kes noori kirjutajaid toetasid:
Kaire Laine, Ly Soosaar, Ly
Kuningas, Silva Jansone, Ilona
Vitola.
Häädemeeste Keskkoolis
kirjutasid kirjandi kõik 8.-12.

kl õpilased. Kokkuvõtvalt võib
öelda, et noored on oma elukohaga rahul. Nad hindavad
koduvalla kaunist loodust ja
rahulikku elukeskkonda. Millest unistatakse või mida vallalt
oodatakse? Toome siinkohal ära
mõned mõtted, mis käisid läbi
ka teistest kirjanditest.
Romek Hanson 12. kl: “Esiteks võiks vald organiseerida
Häädemeeste staadioni renoveerimise. Praegune staadion
on väsinud ning vajab uuendusi.
Teiseks oleks vaja Häädemeeste
vallas paremat ja stabiilsemat
internetiühendust. Praegused
võimalused asulatest väljas on
kesised ning interneti kiirus on
tugevalt alla e-riigi standardite.
Veel oleks hea, kui noortele
oleks pühendatud töövarjukeskus. Selle kaudu saaksid nad
proovida, milline näeb igapäevane töö erinevatel erialadel
välja, ja valiksid tulevikuks
kõige sobilikuma haridustee.”
Erik-Raimond Ristmäe 12.
kl: “Ühe vajadusena pööraksin
tähelepanu kergliiklusteedele
koos kaasaegse valgustusega.
Nende arendamisele tuleks
mõelda, et luua side maapiirkondade ja valla tõmbekeskuste
vahel. Igas vanuses inimesed
muutuksid rohkem spordilembelisemaks, sest kvaliteetse kattega teel saab jalgratta ning rulluiskudega sõita, samuti joosta.
Noorte jaoks annaks kergliik-

lustee võimaluse külastada
oma sõpru sportlikumal viisil,
näiteks jalgratta või rulaga. Nii
kaugeneksid nad nutiseadmetest ja teistest virtuaalsetest
vidinatest, mis tänapäeval aina
rohkem populaarsust koguvad.”
Hannes Jaakson 12. kl:
“Häädemeeste Muusikakool
võiks pakkuda lisaks traditsioonilisele pillimängule võimalust
õppida arvutiprogrammide abil
muusika loomist. See mängib
tänapäeval heliteoste loomisel
väga suurt rolli ning selline
võimalus paneks minu arvates
paljusid noori, kes muidu selle
peale ei mõelnudki, kaaluma
muusikakooli astumist.”
Henry Näär, 11. kl: “Kõige
väärtuslikum koht, mille vald
teha võiks, on park, kus saaks
istuda, ringi jalutada ja aega
veeta. Olen kindel, et sellest
oleks kasu nii noortele kui
vanuritele. Arvan, et kui oleks
kohti, kus saaks õues liikuda ja
aega veeta, tuleks ka rohkem
noori oma ekraanide tagant
välja värsket õhku ja loodust
nautima.”
Ann-Mari Alfhtan 9. kl:
“Tänapäeval veedavad noored
ka väga palju aega koos lihtsalt
kuskil istudes ja aega surnuks
lüües. Nii aega veetes oleks
seda ilmselt kõige mugavam
teha mingis katusealuses, kus
oleks ka näiteks laud ja pingid
olemas. Minu arvates oleks

selline väike katusealune Häädemeestel väga hea koht, kus
peale kooli ning ka suvel lihtsalt
sõpradega jutustades koos olla.”
Karl-Magnus Pruul, 12. kl:
“Selleks, et noored saaksid oma
kire ja tugevad küljed võimalikult varakult avastada, tuleb
kõigile pakkuda erinevaid võimalusi enda proovilepanekuks.
Nendeks katsumusteks võivad
olla väga erinevad alad, mitte
ainult sport, vaid ka näiteks
kunst, muusika ja tehnika.
Nimetatud valdkonnad on väga
populaarsed nii noorte kui ka
täiskasvanute seas, sellepärast
võiks igaühel olla võimalik
kasutada näiteks korralikku
staadioni, kus püüelda maailmameistriks või koguda häid
lapsepõlvemälestusi. Kunsti- ja
tehnikahuvilised ei ütleks ära
moodsast fotoaparaadist või
tehnoloogia tulevikku muutvast 3D-printimisseadmest,
mille abil õppida ja oma esimesi
mudeleid printida. Meie valla
aktiivsus on kindlasti üks meie
tugevatest külgedest. Pealehakkajatest huvilistest kujunevad
seltskonnad, kes korraldavad
iseseisvalt üritusi ning äratavad huvi ka teiste seas. Selliseid
gruppe on mitmeid, kellest oma
piirkonnas kiidaks Häädemeeste Surfiklubi ja muidugi
ka võrkpallureid, nende kokkuhoid ja kaasahaarav vaim
on imetlusväärne ning selliseid

Häädemeeste Keskkooli perepäev
21. mail toimus Häädemeeste Keskkoolis traditsiooniline perepäev. Algas juba
kõik reede õhtul õpilasesinduse poolt
korraldatud öökooliga, kus toimus palju
erinevaid tegevusi. Perepäeva hommik
algas orienteerumiskoolitusega ja orienteerumisega Häädemeeste alevikus, mida
viis läbi Orienteerumisklubi West tänu
Tahkuranna Lions klubi toetusele.
Päeva jooksul toimusid erinevad töötoad: 2. klassi õpetaja Age viis läbi nooleviske võistluse, 8. klassi õpilased tegid
näomaalinguid, 11. klass ja õpetaja Astrid
viisid läbi robootika töötoa ning ukrainaeesti ringmängude töötoa. 7. klass viis läbi
õnneloosi, 10. klassi õpilased müüsid erinevaid omavalmistatud tooteid.
Koolimaja oli täis kohvikuid: 6. klassi
õpilaste ja lapsevanemate poolt oli võileivakohvik; 8. klassi õpilaste poolt smuutikohvik; 9. klassi poolt koogid ja kohv.
Ukraina perede poolt ukraina rahvusköök.

Õpilasesinduse algatusel valmis
kooliaeda õuesõppe klass. Toimus klassi
ametlik avamine. Õppeklassis on ka
nimeline pink kunagisele Häädemeeste
kooli õpilasele August Kleinile. Ajalootundi pidasid Eve Pajuväli, kes rääkis

kogukondi võiksid noored rohkem luua.”
Siim Õitspuu 9. kl: ”Uusi
tegevusi pole minu arvates vaja
juurde tekitada, vaid peamiselt
olemasolevaid võimalusi rohkem reklaamida ja neid paremaks muuta. Tuleb ka sellega
arvestada, et ei saa ainult vallale
loota, et nemad kõik ära teevad,
vaid tuleb ise leida võimalusi, et
aidata kooli- ja vallaelu paremaks muutmisele kaasa.”
Ilusa punkti noorte mõtetele
paneb 12. kl õpilane Kustav
Tari: “See on vald, mis hoolib
oma inimestest ning üritab
neile tagada võimalikult meeldiva elukeskkonna. Samas ei
tohiks inimesed unustada, et
ka nemad midagi vallale ja
siinsetele elanikele vastu pakuksid. Vaid koos töötades saame
kujundada valla, mis vastab
meie ootustele.”
Need on mõningad mõtted Häädemeeste Keskkooli
õpilaste töödest. 5. mail said
kõikide koolide tublimad kirjutajad kokku Häädemeeste
seltsimajas. Konkursi läbiviimist toetas Häädemeeste Vallavalitsus. Abivallavanem Helve
Reisenbuk andis üle väikesed
kingitused, tunnustati tublisid
noori ja tänati õpetajaid. Jagati
nii kirjandites välja toodud
ideid kui mõeldi kohapeal – mis
võiks olla valdades noorte jaoks
paremini ning mida noored

saaksid ise selleks ära teha. Häädemeeste valla noorte volikogu
viis Egle Vuti juhendamisel läbi
aruteluringi ja tegi kokkuvõtte,
mida noored soovivad oma vallas parendada.
Keskendudes Häädemeeste
vallale, siis noored soovivad:
• huviringide pakkumisel
arvestada ka noorte häältega;
• väitlustundi või -ringi, et
arendada noorte kriitilist
mõtlemist;
• rohkem ühisüritusi kogu
valla noortele, sh laagrid;
• luua sportimisvõimalusi,
selleks on oluline korrastada
staadionid, pallimängude
väljakud jms inventar;
• rohkem võimalusi vaba aja
veetmiseks ehk luua rulaparke, mänguväljakuid, mis
pakuvad ka noortele erinevaid tegevusvõimalusi;
• turvalist kooliteed.
Ka Saarde valla ja Läti
noored jagasid samu mõtteid,
kuid lisasid veel juurde, et
oluline on tähelepanu pöörata keskkonnale; erinevate
huvidega inimestele; elavdada
oma kodukanti turistide jaoks;
renoveerida vanad hooned ning
luua kaasaegsed tingimused erinevate tegevuste läbiviimiseks.
Soovime, et noorte ideed
saaksid ellu viidud!
Egle Vutt, Aule Kink ja
Kaire Laine

Kolmas Integra kohtumine,
seekord Leedus

piirkonna purjelaevanduse kuulsusrikkast
ajaloost ning Pärnu muuseumist Kristiina
Vunk, kes rääkis August Kleini rollist
Pärnu linna aja- ja kultuuriloos.
7. klassi valikaine õpilased valmistavad
ette loodusõpperada Arumetsa karjääri
ümber. Õpetaja Triin Türk, Margus Maddison, 7. kl õpilased Mattias Grossthal
ja Eduard Siim ning lapsevanemad Ain
Tali ja Tanel Antson ehitasid loodusrajale
täna purde. Peagi saavad valmis ka infotahvlid ning saame kutsuda kõiki huvilisi
loodusrajale.
Perepäev lõppes suurepärase kontserdiga, mille valmistasid ette õpetajad
Minoret ja Elon Miisna. Suur tänu kõikidele tublidele ja toredatele laululastele
ning õpetajatele!
Meil on väga tore koolipere. Kiitus ja
tänu kõikidele töötubade, kohvikute jne
läbiviijatele ja perepäeval osalejatele!
Aule Kink
Fotod: Astrid Rosenberg

20.-22. aprillil tulid INTEGRA
projektiga Kupiškisse osalejad
kokku Lätist, Eestist ja Sloveeniast. Projekti eesmärgiks on
integreerida robootikat ainetundidesse ja ühendada tehnikahuvilisi noori. Külalistel
oli võimalus tutvuda Leedu
rahvalauludega ja pillilugudega. Kupiškise kooli õpilased
andsid muusikalisi etteasteid,
näidati ka tutvustavaid lühifilme Kupiškisest ja Jonava
piirkonnast.
Projekti raames said Häädemeeste keskkooli 8. klassi õpilased Hugo Sipelga ja Timmu
Kiiver ning 11. klassi õpilased
Sander Sipelga ja Henri Kaldas
käia kolmepäevasel õppereisil
Leedus Kupiškis. Esimesel
päeval olid koolis huvitavad
tehnoloogia ja IT-teemalised
töötoad, loeng tehisintellekti

Foto: erakogust

kohta selle ala eksperdilt.
Õhtul toimus pilkupüüdev
tuletantsijate etendus ning
seltskonnamängud. Järgmisel päeval toimus ekskursioon
Leedu pealinna Vilniusesse, kus
külastati kohalikku loomaaeda
ja keemia õpituba. Loomaaias
oli võimalik näha palju huvitavaid loomi ja keemia õpitoas
said õpilased teha põnevaid
katseid. Õhtul toimus aardejaht kohaliku järve Emakeele
saarel. Kolmandal ja viimasel
päeval toimusid viimased töötoad ning sportlik pärastlõuna,
kus õpilased mängisid jalg- ja
korvpalli. Kooli juurest tagasi
jõudes toimus pidulik õhtusöök
sõnavõttudega ja hüvastijätmine
uute sõpradega.
11. klassi õpilased Henri
Kaldas ja Sander Sipelga

Lk. 12

Häädemeeste valla leht

Juuni 2022

Uulu Põhikool
Mai oli Uulu Põhikoolis…
...olümpiaadide ja võistluste rohke
kuu
Õpivõistlustest osalesid 9. klassi
õpilased Rudolf Harald Kivi ja Kaspar Rahnu füüsikaviktoriinil ning 6.
klassi õpilased Luise Lee Leidur ja Krethel Kiviselg emakeele olümpiaadil.
Luise Lee Leidur saavutas olümpiaadil
5. koha.
Spordivõistlustest osalesid õpilased
18. mail koolinoorte meistrivõistlustel
Rakveres ning „Kati ja Mati” võistlusel. Meistrivõistlusel saavutatud tulemused: Jass Harjaks 800 m jooksus
II koht, Rudolf Harald Kivi 1500 m
jooksus I koht, kõrgushüppes III koht,
teatejooksus III koht, Krethel Kiviselg
teatejooksus III koht, Taavi Lumiste
kuulitõukes II koht, Lorette Viirmaa
800 m jooksus II koht ja teatejooksus
III koht.
„Kati ja Mati” võistlusel osales Uulu
Põhikool esimest korda I grupi arvestuses (suurte koolide grupis). Individuaalselt saavutasid võistlusel edukad
tulemused: Johannes Leidur II koht
kaugushüppes, III koht palliviskes
ja 60m jooksus, Anna-Liisa Mätas I
koht 60 m jooksus, Lisete Reier III
koht 60 m jooksus ja kaugushüppes,
Delyse Toomsalu III koht palliviskes.
Parim tulemus oli saavutatud I koht
meeskondlikus üldarvestuses ning I
koht pendelteatejooksus.

9. klassi tutipäev. Foto: kooli erakogust

projekti raames Tallinna Loomaaeda ja
8. klass Matsalu rahvusparki. 3. klass
oli samal päeval Ugala teatrikülastusel. 4. ja 5. klasside ühine väljasõit oli
sellel kevadel Jurmalasse, 6. klassil
H20 veeparki Tallinnas ja 1.b ning
2. klass külastasid ühiselt Musooniku
mänguruumi.
...koostöine kuu
1. mail toimus kooli staadionil
traditsiooniline poissmeeste ja naisemeeste jalgpallivõistlus, mille raames
toimus esmakordselt ka koolilaat. 17.
mail toimus huvijuhi eestvedamisel

...õppekäikude ja väljasõitude kuu
5. ja 9. klass osalesid 6. mail õppekäigul Tallinnas, mille käigus külastati
Kumut ja Tervisemuusemit. 6. ja 7.
klass külastasid 9. mail KIK projektitoetuse toel Särghaua õppekeskust.
Samal päeval veetis õpilasaktiiv ühise
pärastlõuna OKOK vabaajakeskuses.
25. mail külastasid 4. ja 9. klass KIK

Karu Kati ja Karu Mati võistlus Vändras.
Foto: kooli erakogust

Eesti Rahvakultuuri Keskuse pilootprojekti raames Uulu raamatukogus
jutupesa „Ööbikuööd”. 23. mail
külastasid kooli Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 6. klassi õpilased. Pärnumaa koolide ühistegevuse raames oli
direktor 20. mail töövarjuks Tammiste
Lasteaed-Algkooli direktorile ning
Tammiste kooli 1. klassi õpilased olid
25. mail meie koolis ühisel õppepäeval
koos 1.b klassiga.
Lisaks erinevatele võistlustele, õppekäikudele ja ühistegevustele toimus
kuu lõpus 9. klassi tutipäev ning algas
eksamite periood.
Aitäh kõikidele, kes sisukale maikuule oma panuse andsid!
Uulu koolipere

Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Maikuu Tahkuranna koolis
Soojemad kevadilmad
kollased päikesesilmad
piiluvad mu poole
läbi akna koolis.

mängudega õues, iga koolilaps valis
endale väikese sõbra, kellega koos
tegutseti. Kui kõhud salatit ja grillvorsti täis, said lapsed sellise ülesande- kahe minuti jooksul joonistasid paarilisega pilti, siis andsid selle
edasi. Järgmised lapsed joonistasid
samale paberile. Lõpuks said kõik
oma tööd tagasi. Oli tore hommik.
• 8 õpilast osales Karu-Kati ja KaruMati mängudel. Meie lastele läks

Õue pääsu juba ootan
kuulda linnulaulu loodan
lähedal on suve algus
kuigi alles kevad algas.
Suvi hakkab lähenema, aga ilmad
on endiselt jahedavõitu. Iseenesest
on see hea, ei kisu veel koolipingist
välja ning saab rahulikult õppimisele
keskenduda.
• 4. mail oli meie koolis perepäev.
Külas olid orienteerujad Pärnu klubist OK West. Saime teada mõned
orienteerumise põhitõed ja harjutada praktiliselt legendi kasutamist
labürindist välja liikumisel. Pärast
oli võimalus kinnitada keha kokandusringi juhendaja Mareki tehtud
wokiroaga.
• 16. mail käisid koolis ja lasteaias
külalised Peetri Lasteaed- Põhikoolist. Nad tutvusid meie majadega ja
olid huvitatud kogemuste saamisest, kuidas on meil rakendunud
programm Liider Minus Eneses.
• 17. mail kutsus Võiste Raamatukogu endale külla osalema Ööbikuööde jutuvestmisfestivalil. Jutte

päris hästi- Kustav Klein sai I koha
ja Eleanor Ojatamm III koha 60
m jooksus, pendelteatejooksus sai
võistkond II grupi arvestuses II
koha ja kokku III koha.
• 30. mail oli koolis kolmanda klassi
jalgrattaeksam. Eksam koosnes
teooriaosast ja sõiduoskustest.
Tahkuranna kool

Orienteerumine perepäeval

lindudest jutustas Juta Müllerstein.
Tore oli see, et sai laulda ja mängida.
• 19. mail osalesid IV ja V klassi
õpilased ristsõnade lahendamise
võistlusel. IV klassi õpilased said
VII koha ja V klassi õpilased IV
koha maakonnas.
• Samal päeval nägime etendust
„Pikk tige vanaeit”, kus näitlejaks
oli Liia Kanemägi. See oli väga

põnev heliefektidega lugu
kokku pandud kolmest muinasjutust.
• 25. mail saime tuttavaks uue
piirkonnapolitseinikugaTriin Kovalevskiga. Ta tutvustas ennast ning tuletas
meelde liiklusreegleid ja nõudeid korras jalgarattale.
• 26. mail olid koolimajas
sõbrad lasteaiast. Alustasime

Lasteaialaste ja õpilaste ühisjoonistamise lõpetamine. Fotod: Anu Alloja
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Metsapoole Põhikool
Kokkuvõte maikuu tegemistest Metsapoolel

Edukad algklasside spordimängud

Maikuu möödus koolis eriti
kiiresti, sest päevad olid veel
täis pingutusi nõudvaid õpitegevusi ainetundides ning ürituste kalender oli samuti tihe.
5. maiks oli välja kuulutatud
emadele pühendatud kontsert,
mida olid laste rõõmuks nautima tulnud väga paljud vanemad ja kogukonna inimesed.
Olid kohe eriliselt nauditavad
etteasted. Aitäh, õpetajad-ringijuhid Evi Vaher, Virge Lind,
Tiina Laidla ja Anne Mäll.
Kool tänab ka Häädemeeste
Muusikakooli õpetajaid Olavi
Kõrret ja Taavi Reimetsa, kes
tõid oma õpilased Metsapoolele
esinema. Näppepillide õpilaste
kontsert toimus 11. mail ning
puhkpilliansambli esinemine
25. mail.
13. mail külastasid meid
liivi keele entusiastid: Tartu
Ülikooli professor, Emakeele
Seltsi abiesimees Karl Pajusalu, kes kõneles Metsapoole
keeleloost ja luges enda poolt
kirjutatud luuletusi ning Tartu
Ülikooli liivi keele teadur Tuuli
Tuisk, kes tutvustas ja õpetas
lastele liivikeelseid sõnu. Meiegi
õpilased said esineda, lugedes
liivlaste luuletusi tõlgituna eesti
keelde.
Samal päeval esines õpilastele kooli vilistlane Marju Naar,
kes tutvustas suvist keelelaagrit, kus keskendutakse muuhulgas ka kohalikule puidust
purjelaevanduse ajaloole. Info
laagri kohta ilmus eelmises
valla lehes, huvilised saavad
registreeruda.
26. mail toimusid Vändras
maakonna koolide algklassiõpilaste spordivõistlused, kus
meie võistkond saavutas oma

26. mail toimusid Vändras 47.
Karu-Kati ja Karu-Mati spordimängud algklasside õpilastele.
Kuna kahel viimasel aastal on
need võistlused teadaolevatel
põhjustel ära jäänud, siis sel
kevadel ootasime neid väga.
Eelnevalt korraldasime kooli
spordipäeva, et saavutusi võistlustingimustes testida ja panime
kokku võistkonna 4. ja 1. klassi
õpilastest. Võistkonda kuulusid 4 tüdrukut: Riselle Grents,
Joanna Koort, Kirke Hõrak ja
Mirette Arukase ning 4 poissi:
Jarek Born, Marthen Nepste,
Ingo Sillat (kõik 4. klassist) ja
Karl-Kuldar Nõmm 1. klassist.
Koolid olid jagatud kahte
gruppi: gümnaasiumid ja suured põhikoolid (üle 100 õpilasega) ja väikesed põhikoolid
(alla 100 õpilase). Mõlemas
grupis võistles 6 kooli.
Esimeseks alaks oli kõigile
võistkondlik pendelteatejooks,
mille võitsime. Edasi järgnesid
individuaal-võistkondlikud

9. klassi tutipäev. Foto: Heino Einaste

Kooli vilistlane Marju Naar
Metsapoolel. Foto: Heino Einaste

Liivi keele päeval õppisime liivi keelt. Foto: Heino Einaste

Väikesed võimlejad Pärnumaa tantsupeol Lavassaares. Foto: Tiina
Laidla

alagrupis I koha. Kokkuvõte
kehalise kasvatuse õpetajalt
Silvi Koovitilt loetav eraldi
artiklina.
29. mail osalesid meie kooli
väikesed võimlejad maakonna
tantsupeol Lavassaares. Päeva
meenutavad osalejad…
Saime võimelda ja kontserti
vaadata. Saime vihma ja päikest.
Saime bussiga sõita, süüa ja
osta midagi head. Olime väga
tublid tüdrukud: Rebekka,
Sandra, Laura-Maria, Merilin,
Kirke, Mirette, Riselle, MariLiis. Aitäh, emmed-issid, meie
kool ja võimlemisringi õpetaja
Tiina, kes te võimaldasite meile
seda ilu teha ja näha. Oli väga
tore!
Ürituste kalendrisse mahtus
veel kooli spordipäev ja 9. kl
tutipidu.
Soovime lõpetajatele edu
eksamiteks ning kõikidele
kosutavat ja turvalist koolivaheaega.
Metsapoole kooli pere

alad: 60 m jooks, kaugushüpe,
pallivise. Kui kohapunktid olid
kokku liidetud, selgus, et ka
üldvõit kuulus meile.
Toon siinkohal ära parimad
saavutused.
Tüdrukutest Riselle Grents:
palliviskes III koht, kaugushüppes III koht, 60 m jooksus 4.
koht; Joanna Koort: palliviskes
I koht, 60 m jooksus 5. koht ja
kaugushüppes 6.koht.
Poistest Marthen Nepste:
palliviskes I koht, kaugushüppes I koht ja 60 m jooksus 4.
koht; Ingo Sillat: palliviskes II
koht, kaugushüppes II koht;
Jarek Born: kaugushüppes 4.
koht, palliviskes 6. koht.
Kuid ka kõik teised tulemused olid „kuldaväärt“, sest
igaüks tõi oma võistkonnale
vajalikud punktid, mistõttu
saime koju viia järjekordse
karika. Seda juba järjestikku
kolmandat korda.
Silvi Koovit
kehalise kasvatuse õpetaja

Maakondlikel algklasside spordivõistlustel saavutas Metsapoole
Põhikooli võistkond oma alagrupis I koha. Foto
erakogust.

Tahkuranna lasteaed
Lehekuu Võiste lasteaias
Kased on õrnas lehes, piibelehed õitsevad, lasteaiad saadavad koolieelikuid
heade soovidega teele. On maikuu
lõpupäevad...
Tahkuranna lasteaia lapsed palusid
oma emad lehekuu esimese täisnädala
lõpul saali, et pisut koos mängida,
tantsida ja lustida. Lisaks rõõmustati
emasid oma kätega valmistatud armsate kingitustega.
12. mail kohtusime taas Jõulumäel
Uulu lasteaia kasvandike ja õpetajatega
ja pidasime maha ühe tõeliselt toreda
ja sportliku hommikupooliku. Diplomid, medalid ja kõrrejoogid kuulusid
loomulikult asja juurde.
Kuu keskpaiku peeti maha talgupäev lasteaia meeskonna ja mõnede
lapsevanemate toel. Uus kiigeplats sai
turvalise liivakatte. Kuna liivast tuli
puudu, toodi lisakoorem, mille aitasid laiali lükata vanema rühma poisid.
Suur-suur tänu kõigile abilistele!
16. mail külastasid meie kooli ja
lasteaeda Peetri kooli õpetajad. Peetri
kool ja lasteaed kasutavad samuti 7
harjumuse metoodikat ning nad olid
huvitatud, kuidas meil õnnelike laste
7 harjumust töötavad. Kohtumispäeva
lõpetas ühine aruteluring.

Allsoo, Brianna Harjaks, Andres Holter, Grethe
Lilleväli, Marie Mengel, Martin Mäger, Reio Nairis, Roger Salujärv, Hanna-Grete Õis.
30. mail käisid Rannakarbi rühma lapsed
Pernova Loodusmajas, kus saadi osa õppeprogrammist „Päike ja meie koduplaneet Maa”. Sama
päeva õhtul toimus esmakordselt vanema rühma
lasteaiaöö.
Maikuu viimasel päeval peavad Päikesekiirte
rühma lapsed koos vanematega oma kevadpidupiknikku.
Sooja ja rõõmsat suve kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere
Talgupäeva jätk.
Foto: Piret Linnumäe

Võiste lasteaia lõpetajad 2022. Foto: Piret Linnumäe

Vanema rühma lastele avanes ootamatult hea võimalus saada osa Tahkuranna koolimajas aset leidnud jutuvestmisetendusest „Pikk tige vanaeit”.
Igal kevadel võtavad Rannakarbi
rühma lapsed ette jalgrattamatka.
Plaan oli sõita Jõulumäele ja tagasi,
aga ilmataat arvas teisiti. Seega lühendasime matka: sõitsime mere äärde ja
tagasi. Selgus, et meie rühmakaaslastele Ukrainast oli see täielik elamus

- meri, luiged, kivid, mille otsas sai
kaasa võetud võileiba süüa... Kokkuvõttes jäid kõik retkega rahule.
Traditsiooniks on saanud ka lasteaia ja kooli ühine grillipidu mai lõpus.
Iga koolilaps sai endale lasteaialapsest
hoolealuse, koos mängiti, joonistati
ja söödi õueõhu käes maitsvat grilllõunat.
27. mail saadeti heade soovidega
lasteaiast kooliteele Markus-Johannes

Spordipäev Jõulumäel.
Foto Maike Lääne
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Kabli Lasteaed

Häädemeeste lasteaed

Häädemeeste lasteaia 63.lend: Tauri Helmja, Eleri Võsumägi, Darta Marta Arnava, Jakob Hanson,
Peedu Siim, Rasmus Johanson, Richard Jantson, Lauri Lensment, õpetajad: Aili Altoja, Gea Blond, Aimi
Kollamaa, Sandra Erenurm. Foto Riho Jantson

Kabli lasteaia lõpetajad: Victoria Laarents, Arabella Laarents, Andero Kallas, Pavel Marozou, Marjella
Allikas, Grettel Traublum, Drake Koitla, Daniel Liiva. Foto: Keiri Kallas

Uulu lasteaed
Uulu lasteaias maikuul
Mai ehib looduse roheluse,
häälte ja lõhnadega. Kõik on
jälle uus ja maailm valla avastusteks. Looduses käib kiire
sigin-sagin, nii ka meie lasteaias. Metsad ja pargid oma
rohelusega kutsuvad avastama.
Põnev oli sõpradega võtta ette
retki loodusesse, uurida luubiga
putukate elu ja jälgida lindude
tegemisi. Mai kuu jahedus lasi
nautida pikemalt lilleilu. Lapsed imetlesid kevadisi õisi lasteaia lillepeenral, metsas ja aasal,
külastasid Uulu kooli lilleaeda,

kevadet otsiti nii Uulu kiriku
juurest, kui mere äärest.
Toimunud on ka põnevaid
väljasõite. Jaanimardikad ja
Liblikad külastasid Alpakade
farmi, Lepatriinud seiklesid
Pärnu Loodusmajas, kus tutvusid põneva tiigieluga.
Lasteaia ehitusega on meie
majas tekkinud uus põnev
võimalus tubasteks liiva- ja
veetegevusteks. Verandal saab
nüüd mõnuga liivakooke teha
ja paadikesi ujutada.
Mai kuu on meie kõige

armsamate – emade pidupäev.
Liblikad ja Mesimummid
meisterdasid kaarte ja saatsid
emadele tervitused läbi arvuti.
Põrnikad õnnitlesid oma emasid lauluga ja hiljem ootas
lapsi ees üllatus – lapsed said
ratsutada Kärbi talu hobustega.
Lepatriinud nautisid mõnusat
piknikku koos emadega , kus
lauldi koos, viidi läbi viktoriin
lasteaias õpitust, anti üle lilled
ja kingitused. Jaanimrdikad
esitasid emale oma lilleluuletuse, kingituseks meisterdatud

Kooliminejad koos lasteaiaõpetajatega. Tagumises reas: Alex-Andero Põld, Ewert Türn, Oliver Aav,
Daner Siitan, Oliver Kõresaar, Trevor Miilits, Stefan-Emerich Sarapik, Jasper Järv. Esimeses reas:
õpetajad Ülle Leidur, Maire Säde, Kaire Aava, kooliminejad Laura-Liisa Talson, Meribel Hindreus, Miia
Isabel Schneider, Mariette Viirmaa, Anete Loorents, Luna Matilda Soosalu, Heleene Kuusemets, AnnaLoore Susi, õpetajad Sirli Arumäe, Jaana Veskilt. Foto: Tarvi Miilits

Teeme Ära koristuspäev.
Fotod: Kaire Aava
Uulu Lasteaia lapsed muulil

Spordipäev Jõulumäel

rahakoti ja kaardi. Väikesed sõimerühma Sipelgad näitasid julgelt, millised laulud on selgeks
õpitud ja pärast seda meisterdati
koos emmega paberist majake,
kus väikesed sibulad ja herned
saavad elada.
Tore oli taas üle kahe aasta
kohtuda Tahkuranna lasteaia
sõpradega ühisel spordipäeval
Jõulumäel ja võtta mõõtu nii
jooksus, kaugushüppes kui ka
panna oma oskused proovile
osavusmängudes.
Põrnikate rühma kevad on
olnud tavapärasest erinev. Kuna
rühmas on lisaks kohalikele lastele ka kolm Ukraina last – 2-,
4- ja 5-aastane, siis igapäeva elu
kulgeb eesti keelt õppides, uute
olude ja sõpradega kohanedes,
üksteist tundma õppides. See ei
ole vahel lihtne, kuid enamasti
väga huvitav ja väljakutseid
pakkuv aeg. Nii nagu Ukraina
lapsed kohanevad Eesti oludega,

saavad meie lasteaia lapsed ja
õpetajad palju uut teada Ukraina
kohta.
Mai kuu on lasteaia jaoks
natuke ka kurb kuu, meie armsaks ja tuttavaks saanud Lepatriinude ja Põrnikate rühma
vanematel lastel on lasteaed kitsaks jäänud ja ees ootab koolitee.
Lasteaia lõpetab juba 18. lend.
Lepatriinude rühm: Meribel
Hindreus, Jasper Järv, Heleene
Kuusemets, Oliver Kõresaar,
Anete Loorents, Trevor Miilits,
Stefan-Emerich Sarapik, Mia
Isabel Schneider, Daner Siitan,
Luna Matilda Soosalu, AnnaLoore Susi, Laura-Liisa Talson,
Ewert Türn. Põrnikate rühm:
Oliver Aav, Alex-Andero Põld,
Mariette Viirmaa.
Soovime Teile kõigile vahvat
ja lõbusat kooliteed ja kõigile
kaunist suveaega!
Uulu lasteaia pere
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Projekt „ Hoolime koos” – üldhooldusteenuse
kohandamine nakkushaiguste leviku
tõkestamiseks
Eakate Kodu üheks missiooni osaks on
pakkuda eakatele inimestele turvalist
elukeskkonda ja säilitada võimalikult
traditsioonilist elukorraldust vaatamata
väljastpoolt tulevatele ohuteguritele.
Eesmärgiks on olla jätkusuutlik, kestvale arengule ja kvaliteedile suunatud
Eakate Kodu.
Selleks, et hoolealused saaksid
Eakate Kodus nautida turvalist elukeskkonda, tuleb panustada ennetustegevustesse.
Kui Sotsiaalministeerium 2021.
aasta septembris kuulutas välja meetme
„COVID-19 valmisoleku tagamine”
tegevuse „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”, oli Häädemeeste Eakate
kodu juhatajal kohe plaan valmis – siit
on võimalik saada rahastust üldhooldusteenuse kohandamiseks nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ning
tagada meie Eakate Kodu hoolealustele
võimaluse kohtuda ohutult oma pereliikme, hea tuttava või sõbraga. Eakate
Kodu meeskond peab oluliseks, et maja
elanikel säiliks igapäevarütm ja rõõm
kohtumiste üle.
Kogu projekti tegevus (taotlemine,
küsimustele vastamine, aruandlus) käis
läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.
Nakkushaiguste leviku tõkestamisriskide vähendamiseks jagas soovitusi
ja tähelepanekuid Sotsiaalkindlustusameti infektsioonivolinik, kes koostas
hindamisakti. Hindamisakti koostamise eesmärk oli üldhooldusteenuste
kohandamise vajaduse fikseerimine, et
vähendada nakkushaiguste levikut ja
bioloogilisi riske hooldekodudes. Ühtlasi oli aktis väljatoodu aluseks toetuse
taotlemisel.
Läbi projekti sai Häädemeeste
Eakate Kodu luua juurde siseruumi

külastustoa, paigaldades ukse külastustoa ja koridori vahele. Viiruse leviku
tõkestamiseks soetasime nii külastustuppa, kui ka teistesse rahvarohketesse
ruumidesse õhupuhastid/õhudesinfitseerijad ja desojaamad.
Õuealale saime luua eraldi külastajate maja/varjualuse ja soetada sisustuse
– terrassisoojendi ja vajalikud gaasiballoonid soojendile, aiamööblikomplektid.
Majja paigaldati internetiühendus,
sh WI-FI, soetati tahvelarvutid ja
kõrvaklapid, nutitelefon koos kõrvaklappidega, mis annavad võimaluse
hoolealusel suhelda kontaktivabalt oma
pereliikmete, hea tuttava või sõbraga.
Kontakt kallite inimestega annab hoolealustele jõudu, elutahet ning rõõmu
igaks päevaks.
Lisaks saime soetada ja paigaldada
hulgaliselt abitehnoloogia vahendeid,
seoses personali, klientide ja külastajate ruumide ümberehitamise ja sisus-

tamisega – lingtõstuk, tõstukikott,
veeslahustuvad pesukotid, voodikapp
söögilauaga, hoolduskäru.
Projekti toetati 100%-liselt, summas
49 223,24 eurot.
Rõõmsate kohtumisteni Eakate
Kodus.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
Gerli Liiva
Häädemeeste Eakate Kodu juhataja

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Tänuavaldus
Tänud MTÜ-le
Elame veel, kelle
eestvedamisel toimus
meie hoolealustel
ekskursioon
Lavassaarde, sealsesse
raudtee muuseumisse
ja tagasiteel peatusime
ka Jõõpre Püha
Suurmärter Georgiuse
kirikus.
Foto: Tea Raap

JAANIPÄEVAKS
KÕRGEKS KASVAB
ROHI…

ÖELGE MEILE KAS TE KÜLLA TULLA
SAATE… KAASAS PIKNIKUKORV…
22. JUUNI 2022
ALGUSEGA KL 13.00–16.00
MEIE OMALTPOOLT PAKUME MEELELAHUTUST,
JAANIPÄEVALE TRADITSIOONILISI MÄNGE
ÕUEALAL JA LOOMULIKULT JÄÄTIST!

VEEDAME KOOS ÜHE MEELDEJÄÄVA
PEREPÄEVA!

LISAINFO TEGEVUSJUHENDAJATELT, TELEFONIL 5841 4297
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SÜNDMUSED JUUNIS JA JUULIS
01.-30.06 Fotonäitus SOOMETSA KÜLA LÄBI AJA Uulu
Raamatukogus
01.-30.06 Raamatunäitus 25 KAUNIMAT RAAMATUT Uulu
Raamatukogus
16.06
OK West orienteerumisneljapäevak Häädemeeste alevikus kell 17
20.06
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
21.06
Lõpuaktused Häädemeeste Keskkoolis kell 12 ja 15
22.06
Airi Liiva laulustuudio Laulupesa ansamblid ja solististid
Häädemeeste Miikaeli kirikus kell 20
22.06
Treimani jaaniõhtu (Nostalgiline ja Treffunx) kell 20
23.06
Võidupüha jooks Häädemeeste bussijaamast kell 18
23.06
Jaanipäev Võiste suveaias (Annely Ott ja Rein Kontson) kell 19
23.06
Häädemeeste Jaanituli Suveaias (Valge Tuvi) kell 19
23.06
Kabli Seltsimaja jaanituli
24.06
Sauna Jaan – kümblemine saunades (lõkkelaulud koos Olavi
Kõrrega) kell 14-19, pileti hind 5€ täiskasvanu/ lastele tasuta
25.06
Kogupereetendus „Kratimänd“ Karol Kuntsel ja Katrin Pärn
Kabli Seltsimajas kell 16, kell 19, 26.06 kell 12.00 ja kell 15.00
26.06
Tuur Häädemeestel „Häädemeeste Hääd naised“ kell 11,
hind 15.27.06
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
28.06
Kasvades muusikas. Noored Vürstid Häädemeeste Miikaeli
kirikus kell 20
01.-02.07 Eviko Suusarull 2022 Jõulumäel
02.07
Tantsuõhtu Treffunxiga Treimani Seltsimajas kell 20, hind 5.03.07
Pärnumaa Kinnised Meistrivõistlused Discgolfis 2022
Jõulumäel kell 10
03.07
Rannakodu puhkekülas teater Indrek Taalmaa Lood elust
enesest kell 19
03.07
Songs of the human spirid. Löökpilliduo Heigo Rosin ja Tanel
Eiko Novikov Häädemeeste Miikaeli kirikus kell 20
04.-06.07 Häädemeeste valla kooliealiste laste suvepäevad Tahku Tares
04.07
Komöödiateater „Kui palju maksab MEES?“ Häädemeeste
laululaval kell 19, hind 18€/20€
04.07
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
07.07
Häädemeeste valla eelkooliealiste laste suvepäev Tahku Tares
07.07
Nii valged ööd. Helin-Mari Arder – laul, Teet Raik – kitarr, Ara
Yaralyan – kontrabass Kabli Seltsimajas kell 20
08.07
TERMINAATOR Kabli rannalava kell 22
09.07
Treimani avatud hoovide päev kell 12 (õhtul KUKERPILLID
kell 20)
10.07
Hingekosutusõhtu Andri Afanasjeviga Uue-Jaani talus kell 20,
hind 15.11.07
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
11.07
Suvekino Treimani Seltsimajas kell 19 Muumitroll ja sabatäht,
kell 21 Apteeker Melchior
12.07
Õhtumuusika. Fores de Musica Anna-Liisa Eller ja Taavi
Kerikmäe Kabli ait, kell 20
14.07
VISUSport Jõulumäe rulluisupäev
14.07
Kreeka õhtu Tuisuliival ansambel Tõnu Oja ja Rembetes kell 20
14.07
Õhtu rannal. Uku Suviste ja Paul Neitsov Kabli Seltsimaja kell 20
15.07
Avatud hoovide päev Uulu piirkonnas kell 11-16
15.07
Inga ja Toomas Lunge kontsert Rannakodu puhkekülas kell 20
16.07
Jalgrattasõit Gravel Grinder Estonia 2022 Jõulumäel
17.07
Indrek Taalmaa monoetendus Rannakodu puhkeküla
18.07
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
19.07
GRUUVIDES KRAAVIDES, taimemääraja kontsertujumine
Tahkuranna külas Kleer Suursild flöödil ja Lagle Suursild
kraavil, hind 15.19.-21.07 Noorjalgratturite mitmepäevavõistlus Urumarja 34. Velotuur
Jõulumäel
20.07
GRUUVIDES KRAAVIDES: Kontsertjalutuskäik “Kesksuve
õitsvad kraavid” Tahkuranna külas, Kleer Suursild flöödil ja
Lagle Suursild kraavil, hind 15.20.07
Kosmose Kolmapäev Kosmonautika puhkekeskuses ansambel
Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane
21.07
Orienteerumisneljapäevak Piirumis kell 17
21.07
Salongiõhtu Sofia Rubina ansambliga Kabli Seltsimaja kell 20
22.-24.07 Tervisesportlaste suvelaager Jõulumäel
23.07
Niidukino ekraanil „Vee peal“, enne filmi vestlusring
filmitegijatega Häädemeeste Seltsimaja ja rannaniit kell 22.30,
hing 5€/8€
24.07
Giidituur “Massiaru hetked - koolitee, savist kruus ja
mustikalõhnaline aed” Massiarus kell 11-14, hind 28.25.07
DG Academy Jõulumäe suvesari disc golf’is kell 18
25.07
Kogupereetendus „Tilgake mett. Mõmmi ja tema sõber“ Ivo
Eensalu ja Tarvo Krall Kabli Seltsimaja kell 18
28.07
GRUUVIDES KRAAVIDES: Kontsertjalutuskäik “Kesksuve
õitsvad kraavid” Tahkuranna külas, Kleer Suursild flöödil ja
Lagle Suursild kraavil, hind 15.29.07
GRUUVIDES KRAAVIDES, taimemääraja kontsertujumine
Tahkuranna külas Kleer Suursild flöödil ja Lagle Suursild
kraavil, hind 15.29.07
FolkPunk tantsulavastus “Mehed kes sidusid oma pastlapaelad
ise” Kabli Seltsimaja hoovis ansambel August Urr kell 19, hind
15€/20€
30.07
FolkPunk tantsulavastus “Mehed kes sidusid oma pastlapaelad
ise” Kabli Seltsimaja hoovis ansambel August Urr kell 19,
hind 15€/20€
30.07
Uulu Lamba Vest
31.07
Õhtumuusika. Maailma maade õigeusu muusika, Orthodox
Singers Häädemeeste õigeusu kirik kell 20
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Ammulaskmine

Häädemeeste piirkonna eelkooliealiste laste spordipäev Jõulumäel

Ammulaskjate välishooaeg
avati 7. mail Viljandimaal
Külmalliku talu maadel
maakonna meistrivõistlustega.
Meeste arvestuses tuli
Viljandimaa meistriks
päeva parima tulemusega
816 silma Kaido Pärnoja
Viljandi Noolest. Järgnesid
Häädemeeste AK amburid
Teet Tagapere ja Ain Järvesaar. Naiste võistlusel ei ole
vastast Merike Kahnile,
kes edestas Rita Randa ja
Häädemeeste AK esindajat
Maarika Atkat. Maarika
võitis pronksmedali tänu
rohkematele siseküm- Naiste 3. koht kuulus Maarika Atkale.
netele, edestades Noole Foto: Ain Järvesaar
amburit Krista Siimu.
Kohale olid jõudnud ka rahvus22. mail jagasid Ain Järvesaar ja
vaheliste korrespondentsvõistluste Teet Tagapere ammulaskmise õpetust
medalid Austraaliast, mis leidsid Jõulumäel III Pärnumaa kogu pere
omaniku kahe distantsi vahelisel liikumispäeval.
puhkepausil.

3. mail toimus Jõulumäe Tervisespordikeskuses Häädemeeste piirkonna
laste spordipäev 66 osalejaga. Võistlejaid tervitas Häädemeeste valla kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison. Peale
ajakava tutvustamist viisid Garfield ja
Mõmmik läbi soojendusvõimlemise
noorsportlastele.
Kahekordseteks võitjateks tulid 4-5.
a grupis Eliise Juurikas ja 6-7. a võistlusel Peedu Siim ja Victoria Laarents.
Võistlusi aitasid läbi viia starterina
Ago Pajuväli, kaugushüppe võistlust
Kerlin Tšetsin, Andreas Artma ja Rasmus Sillaots. Diplomid kirjutas välja
parimatele Maarika Atka. Tänusõnad kuuluvad Häädemeeste ja Kabli
lasteaedade õpetajatele, kes tegelesid
protokollidesse tulemuste märkimisega. Võistlejaid utsitasid tagant Anneli
Lehtla ja Häädemeeste teeneline rahvakunstnik Marju Aasma.
Tänusõnad kuuluvad ka Jõulumäe
Tervisespordikeskuse personalile võistluspaikade ettevalmistamise eest.
Pilk protokolli: -3. 30 m jooks
(20): 1. Kren Remy Kasvandik 8,55
(Krundiküla küla), 2. Laurete Kalnin
8,93 (Häädemeeste alevik), 3. MartaLy Siim (Urissaare) ja Emma-Liisa
Baumann (Ikla) 10,34; 4-5. a 30 m
jooks (24): 1. Eliise Juurikas 6,82
(Papisilla küla), 2. Tairo Erimäe 7,16
(Häädemeeste alevik), 3. Getriin Erimäe 7,21 (Häädemeeste alevik); 6-7. a
30 m jooks (22): 1. Peedu Siim 6,48
(Urissaare) ja Victoria Laarents 6,48
(Treimani), 2. Marjella Allikas 6,57
(Ikla), 3. Jakob Hanson 6,58 (Häädemeeste alevik).
4-5. a kaugushüpe (24): 1. Lisanna
Lepp 1,89 (Kabli), 2. Marden Maddison 1,80 (Häädemeeste alevik), 3. Leo
Marjamägi 1,76 (Häädemeeste alevik).
6-7. a kaugushüpe (22): 1. Peedu Siim
2,61, 2. Braiden Muhu 2,44 (Hääde-

Kabe
15. mail toimusid Häädemeeste Keskkoolis 2022. a Pärnumaa meistrivõistlused vene kabes.
Mehed ja naised mängisid omavahel turniirisüsteemis ühe ringi. Turniir kujunes huvitavaks. Ammune
Eesti meister Irma Nahkor pidi lõppkokkuvõttes tunnistama Helmi Gustavsoni paremust. Irmale sai saatuslikuks ajaga kaotus Ants Gustavsonile.
Esmakordselt meeste klassis
mänginud Ants Gustavson saavutas
hõbemedali. Täiseduga lõpetas Kaarel Koitla, tulles ühtlasi maakonna
meistriks.
Poeglaste arvestuses tuli hõbemedalile Häädemeeste Keskkooli 8.
klassi õpilane Frederik Tammann.

Mänguhoos on vanaema Helmi ja
lapselaps Ants. Foto: Irma Nahkor

Krossijooksjad stardiootel

6-7. a 30 m jooksu autasustamina. Fotod: Aire Kallas-Maddison

meeste alevik), 3. Rasmus Johanson
2,36 (Papisilla küla).
4-5. a 150 m jooks (24): 1. Eliise
Juurikas 38,56, 2. Tairo Erimäe 44,57,
3. Mia-Ronja Siim 44,97 (Urissaare);

6-7. a 150 m jooks (22): 1. Victoria
Laarents 35,88 (Treimani), 2. Braiden
Muhu – 36,70, 3. Peedu Siim 36,87.
Aleksander Tõnis Joarand

klubi ja Tiim Go Fiti personaaltreener
Jaana Junson. „Vahel andsin jõusaalis
rassivatele harrastajatele hüva nõugi
ning meie tiimi lapsed said rahva ees
esineda,“ jutustas Junson, kelle sõnul
aitas liikumispäev kaasa ka tiimi toetaja Tere spetsiaalsete toodete tutvustamisele.
White Beach Golfi ja Valgeranna
golfiklubi juhendaja Viljar Kõiva ei
teadnud enda sõnutsi üritusest midagi
oodata. „Algul mõtlesin, et kas sellest kasu on, sest eelmine kord ma ei
osalenud ega teadnud midagi. Olin
üllatunud, kui nii palju huvilisi külla
tuli,“ rääkis Kõiva, märkides, et osale-

jate kohta statistikat ta ei teinud.
Sündmuse pakutavat kasutas teiste
seas agaralt ära ka eeloleval nädalavahetusel Pärnu ranna välijõusaalis rahvusvahelist ekstreemspordi jõuproovi
KevadBattles’it korraldava Striidikooli
organisaator Erik Naissaar.
„Oleme väga rahul: 100 inimest
sai rakendust, teist sama palju käis
uudistamas. Üllatas, et rampide asemel köitis rahvast turnikas, rahvakeeli
välijõusaal,“ muljetas Naissaar.
Teiste seas näitasid rahvale oma
tegemisi ammulaskjad (Häädemeeste amburite klubi), disc-golf’arid
(Discgolfiklubi Hole-in-One), karatekad (karateklubi Zen), kergejõustiklased (SK Fortis), kiikingu harrastajad
(SK Vabariigi Võllimees), maadlejad
(MK Leo ja Lääneranna maadlusklubi),
maastikuratturid (Erki Kukk), MMA
viljelejad (MMAces), orienteerujad
(OK West), rullsuusatajad (Jõulu SK).
Perepäevale panid õla alla Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa
Arenduskeskus, Visu Sport, DiscSport,
Pärnu Postimees, Rohelise Jõemaa
koostöökogu, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Kultuurkapital, Häädemeeste
vald, Transpordiamet, Nevene, Puusepa Mesindustalu, Võiste Puukool ja
MTÜ Roheliselt Värske Elu.
Kaisa Kirikal
MTÜ Pärnumaa Spordiliidu
tegevjuht

Kogu pere liikumispäev Jõulumäel
22. mail Jõulumäe tervisespordikeskuses toimunud kogupere liikumispäeva
saatis taas edu. Sündmust peavad oluliseks nii osalejad kui eksponendid.
Teist aastat Luitemaa rüpes Pärnumaa spordiliidu ja Jõulumäe TSK
poolt korraldatud sündmus on mõeldud pere- ja sõpruskondadele, kes
idee kohaselt saavad traditsioonilisi
ja uudseid spordialasid proovida. Ürituse laiem eesmärk on tervist edendava
kultuuri loomine läbi maakonna elanike igapäevaste liikumisharjumuste
kujundamise.
„Meil läks suurepäraselt: eredaid
momente on palju alates eri spordialade näidisesitlustest lõpetades selleni,
et perekonniti liiguti ühe klubi juurest
teise juurde, et käepaelamängust osa
saada,“ rõõmustas spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal.
Spordijuhi sõnutsi said mõned eestvedajad pillid kotti panna alles peale
ametlikku lahtiolekuaega, teiste ukse
taha tekkis järjekord enne, kui avadagi
jõuti. „Kiikingutiim sai kõikide huvi
rahuldatud alles pool kuus, golfiklubi
tegemiste vastu oli huvi sedavõrd suur,
et pikk järjekord lookles ammu enne
avamist ukse taga,“ rääkis korraldaja.
„Ehkki väikeste lastega pered pole
otseselt meie klubi sihtgrupp, tundsin,
et inimestele fitnessi ja rühmatreeningutest üldpildi loomisel aitas see väga
hästi kaasa,“ arvas Spa&Sport spordi-

Fotod: Risto Aasa ja Kristjan Orula
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Liikumispäevad Häädemeeste valla koolides koostöös Orienteerumisklubiga WEST
Häädemeeste valla tervise- ja heaolunõukogu ning Lions klubi Tahkuranna
algatusel on ellu kutsutud kõikides valla
koolides kevadine liikumispäev, et tuua
fookusesse järjepidevat värskes õhus liikumise olulisust või lausa elementaarset
vajadust.
Miks liikumine fookusesse tuua?
Laste ja noorte liikumisharjumused on
vähenenud eelkõige õues oleku arvelt
ning vaba aja veetmine on asendunud
meelelahutusliku ekraaniajaga.
Uuringud on kinnitanud, et umbes
veerand Eesti lastest ja noortest täidab
Maailma Terviseorganisatsiooni soovitust liikuda aktiivselt iga päev vähemalt
tund aega. Erinevate uuringute andmetel liigub vabal ajal õues peaaegu iga
päev vaid 25% Eesti lastest ja noortest.
Rohkem kui 60 minutit liigub vabal
ajal õues vaid 22% lastest. Iga päev
peaks sisaldama vähemalt 60 minutit
mõõduka kuni tugeva intensiivsusega
kehalist tegevust päevas, mille tagajärjel hingamine kiireneb ja tekib kerge
higistamine. Sellised tegevused on
näiteks rattasõit, ujumine, sörkjooks
või kiirkõnd.
Tartu Ülikooli liikumislabori teadlaste uuringust selgus, et alati ei liigu
piisavalt ka trennis käivad lapsed.
7–12-aastaste laste trenniajast möödus
vaid 30% viisil, mis pakkus neile mõõdukat või tugevat liikumisaktiivsust.
Seepärast on eriti oluline lastel liikuda
ka väljaspool kooli- ja trenniaega. Hea
võimalus liikumiseks on kooli- ja kodutee läbimine jalgsi või jalgrattaga.
Liikumisharjumust tuleb tekitada
maast madalast. Iga lapsevanem saab

•
•
•
•

vaadata, kuidas suunata oma last rohkem liikuma, rohkem jalgsi käima,
rohkem füüsiliselt aktiivne olema. See
on ka põhjus, miks soovime sel aastal
kampaaniaga innustada noori ja andma
neile uute liikumisharrastustega tutvumiseks ideid, et seeläbi kujundada
laste ja noorte terviseteadlikkust ning
võimendada tõdemust – südametervisele pannakse alus lapsepõlves.
Miks on liikumine vajalik ja
kasulik?
Vähene liikumine just lapseeas võib
täiskasvanuna tuua kaasa mitmeid
terviseprobleeme, kasvab südame- ja
veresoonkonnahaigustesse haigestumise risk. Samuti kasvab oluliselt 2.
tüüpi diabeeti haigestumise risk, kui
olla ülekaaluline lapseeas.
Liikumine on väga tähtis luustiku

tugevdamisel. Kuna 20ndates eluaastates algab luumassi vähenemine, on
juba lapse- ja noorukieas oluline oma
luud tugevaks treenida.
Värskes õhus liikumisel on suur
positiivne mõju meie kehale, vaimsele tervisele, elukvaliteedile ja enesehinnangule. Näiteks parandab õues
liikumine südame ja veresoonkonna
tööd, samuti ajuvereringet, mis omakorda aitab kaasa vaimse võimekuse
tõusule. Ehk kui laps on piisavalt palju
õues liikunud, paraneb ka tema õppimisvõimekus ja mõttetöö, ta magab
paremini ja on väljapuhanum. Lisaks
näitavad teadusuuringud, et treeningu
ajal tõuseb õnnehormooni serotoniini
tase, mis omakorda tugevdab närvirakkude energiat, loob heaolutunde,
vähendab söögiisu ja vaimset kurnatust.
Regulaarne värskes õhus liikumine:

tugevdab tervist ja luid
kasvatab võhma
kasvatab lihasmassi
tekitab parema une ja tunned end
väljapuhanuna
• paranevad õpitulemused ja mõttetöö
• tekitab hea enesetunde
• vähendab ärevust ja stressi
• annab energialaengu
• vähendab rasvumist ja ülekaalu
• kiirendab ainevahetust
• toodab õnnehormoone
Orienteerumisega said Tahkuranna
kooli noored tutvuda 4. mail, kui Sander ja Marit Blehner tutvustasid orienteerumise põhitõdesid ning seejärel oli
võimalus kõigil läbida sprindirada ja
panna oma oskused proovile labürintorienteerumises.
Häädemeeste Keskkooli noored
said orienteerumist praktiseerida 21.
mail kooli perepäeva raames, kus Häädemeeste aleviku piires olid kaardile
märgitud kontrollpunktid, kus kohale
jõudes tuli vastata küsimusele või lahendada mõni ülesanne.
Rõõmsat ja aktiivset liikumist soovivad
kõigile valla kodanikele
Lionsi klubi Tahkuranna ja
Häädemeeste valla Tervise- ja
heaolunõukogu

Discgolf Häädemeestel
28. mai kevadisel päikesepaistelisel laupäeval kogunes Häädemeeste Keskkooli
discgolfirajal kena hulk discgolfareid.
Esmakordselt tulid oma vanusegruppide
võitjateks Meelis Põliste, Ruth Kurm ja
Egert Tammeleht. Ennast üllatas meeste
arvestuses kolmanda kohaga Romek
Hanson. Täielik läbipõlemine tabas
VI-IX kl. poiste arvestuses Frederik
Tammanni. Kokkuvõttes neljas koht.
Uuesti kohtutakse septembrikuus
Mihklipäeva discgolfi võistlusel.

Pilk protokolli: II-V kl. poisid (3)
1. Albert Sepp, 2. Kennet Lepp, 3.
Janno Brunfeldt; II-V kl. tüdrukud (1)
1. Hanna Sepp; VI-IX kl. poisid (6):
1. Meelis Põliste, 2. Märten Teas, 3.
Kauri Põliste; VI-XII kl tüdrukud (2) 1.
Kerlin Tšetsin, 2. Liisbeth Lepp; naised
(2) 1. Ruth Kurm, 2. Moonika Vabrit;
mehed (10) 1. Egert Tammeleht, 2. Ivo
Aljasmets, 3. Romek Hanson.
Aleksander Tõnis Joarand

Kevadise Häädemeeste discgolfivõistluse vanusegruppide võitjad.
Foto: Klen Liiva

HOIATUS: Soojade ilmadega kasvab
sissemurdmiste arv
Päikesepaistelised ilmad ja
suvesoe pakub tuulutusasendisse jäetud akende kaudu
pikanäpumeestele paremaid
tegutsemistingimusi. Eriti
ohustatud on esimesel korrusel
asuvad korterid.
Kõigest mõni nädal tagasi
leidis Tallinna kesklinnas asuvas korterelamus aset juhtum,
kus pikanäpumees üritas keset
ööd lahti muukida tuulutusasendisse jäetud akent. „Õnneks
ärkas korteriomanik ragistamise
peale üles ja kurjategija ehmus
ning jooksis minema. Samas on
selge, et selline ehmatus ei takista
teda tungimast mõnesse teise elamusse,“ rääkis G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Tuulutusasendisse jäetud
aknad ongi suurimaks põhjuseks,
miks igal aastal suve hakul sissemurdmise arv tõuseb. „Inimesed
arvavad, et pisikesest aknapraost
keegi sisse ei roni, kuid varas
vajab teinekord selleks vaid paari
sekundit, et teie koduaken tuulutusasendist lahti muukida ning
seejärel midagi kaasa haarata,“ tõi
Tuul ühe tavapärase näite.
Eriti ohustatud on just
esimesel korrusel asuvad
korterid
Kuigi ühelt poolt annab hea võimaluse sissemurdmiseks praokile
jäetud aken, siis tihti piisab ka
vaid asjaolust, et kodu asub kortermaja esimesel korrusel. G4Si

standardlahenduste müügijuht
Urmas Tammeriku sõnul usuvad
kortermajades elavad inimesed
tihti ekslikult, et õlg õla kõrval
elades on nende vara iseenesest
kaitstud. „Ühelt pool langevad
kiiremini saagiks tõesti korterid, mille aknad on jäetud tuulutusasendisse, teisalt oskab iga
nutikam varas plastikakna ka
kinnisena lahti muukida,“ kommenteeris Tammerik.
Näiteks toimus paari nädala
eest ka sissemurdmiskatse,
kus üks pikanäpumees üritas
lahti muukida Õismäel asuva
paneelmaja esimesel korrusel
asuva korteri kinnist rõduakent.
„Kõigepealt kontrollis murdvaras
fonosüsteemi kaudu, kas keegi on

Gurmeeturg
Haapsalus kutsub
kodus ja kui sellele ei vastatud,
siis asus ta tegutsema. Õnneks
äratas ta kõnega omaniku, kes
kiirelt politsei kutsus,“ rääkis
Tammerik veel ühest tänavu
kevadel aset leidnud juhtumist.
“Nii kesklinna kui Õismäe
korteriomanik paigaldasid peale
võigast kogemust endale koduvalve, et taolisi juhtumeid edaspidi vältida, aga paraku näeme
G4Sis tihti, et õnnetusi asutakse
ennetama alles siis, kui need on
toimunud. Tuletame meelde, et
kodust lahkudes ei tuleks lukustada mitte ainult uks, vaid sulgeda alati ka kõik aknad,” ütles
Tammerik.
G4S

Läänemaa 3 asutust – LM Rannakalanduse Selts,
Sihtasutus LM ja Kodukant LM korraldavad koostöös juba traditsiooniks saanud Gurmeeturu 3. septembril Haapsalu vanas raudteejaamas. Gurmeeturu eesmärk on väiketootjate toodete väärindamine
– tootearendus ning toiduvõrgustiku tugevdamine.
Toimub reklaammüük degusteerimisega. Suheldakse
klientidega ja omavahel, eks see üks tore melu on,
sõnast gurmee ei tasu lasta end liialt eksitada. Tippkokk Erlis Schönberg teeb kutsekooli kokaõpilastega
kohalikust toorainest pearoa rõhuga kalal.
Kas teie piirkonnas on erilisi toidutooteid, mida
saaks tulla Haapsallu presenteerima, reklaamima
ja müüma? Ja ise õppima ja kogemusi omandama?
Me ei otsi lihtsalt müüjaid (nt tavaline mesi, tavaline suitsukala või tavaline vorst), vaid originaalseid
toidutooteid ja tootjaid üle Eesti.
Kodukant Läänema MTÜ
e-post: laaneliider@kklm.ee
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Kutsume mere- ja kalaturule
16.-17. juulil toimub Pärnu lahe
koha 2022 kalafestival. Teeme
ühe laheda nädalavahetuse
Pärnus kalurikülas kõigile,
kes armastavad süüa ja püüda
kala ning peavad lugu veeäärsest elust! Esimesel päeval toimub kalapüügivõistlus, kõhtu
täidavad maitsvad kalaroad
ning külastada saab Mere- ja
kalaturgu. Õhtu lõpetab kõikide eestlaste seas armastatud
Ott Lepland ja Bänd. Esimesel päeval ootame kokku kuni
1500 külalist. Teise päeva
pühendame kalapüügihuvilistele ja noortele kalastajatele.
Toimuvad harivad koolitused
ja põnevad töötoad.
Programm on aktiivne ja
mitmekesine. Mere- ja kalaturul on müügiks kõike kalastuse ja merendusega seonduvat:

veesõidukid, kalastusvarustus,
meened, käsitöö, kunst ja loomulikult saab koju kaasa osta
head ja paremat. Kes ise hea
kalaroa valmistaja ei ole, saab
kalahõrgutisi kohapeal valmistatult mekkida.
Mere- ja kalaturult leiab
külastaja rohkelt huvitavaid
tooteid ja teenuseid. Veesõidukid, kalapüügivahendid, kalastusteenuse pakkujad, käsitöö
lantide valmistajad, vanavara
ja merenodi. Esindatud on toidutootjad, talunikud, sepad,
mesinikud, käsitöömeistrid ja
kunstimeistrid.
Müügikohtade broneerimine ja info: mari@fishingvillage.ee, tel: +372 5906 6240
Fishing Village
www.fishingvillage.ee
www.facebook.com/kaluriküla

Pakume küttepuude saagimise ja
lõhkumise teenust mobiilse halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud
asukohas.

23. juunil kell 18.00
Start Häädemeeste bussijaamas
Registreerimine kohapeal alates 16.00

Häädemeeste
Võidupüha jooks
Distants 3 km
Vanuseklassid:
M – 2003–1983
N – 2003–1988
NV – alates 1987 ja vanemad
MV – 1982 javanemad
P ja T-B – 2007 ja hiljem
P ja T-A – 2004–2006

“Almpub”
Pärnu mnt. 56a,
86001 Häädemeeste
alevik, Pärnumaa

Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt
3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 15 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 17 eurot/tihumeeter

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa
Pakume ka korvtõstukiga ohtlike puude
langetamise teenust.

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442
Häädemeeste aiandis müügil kurgi-, tomati-,
kabatšoki-, kõrvitsa-, kapsa-, kaalika-, salati-,
basiiliku- ja muud maitse- ja lilletaimed.

Avatud kell 8 – 13 seitse päeva nädalas.
Telefonil võtan tellimusi vastu igal ajal.

Tel 5648 3429 Lea

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

UULU ILUTUBA
ON TAASAVATUD!
ILUTEENUSTE
VALIKUST LEIAD:
• Kosmeetik
• Maniküür
• Pediküür
• Jumestus
• Massaaž

TULE NAUTIMA!

Broneeri aeg

23. juuni

5691 6940

Alliki iluteenused

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

KLASSIKALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.
Tule tee silmad ilusaks!
Paigaldus 30 / hooldus 20
Anna Juurikas 5650 2373
Asukoht: Papisilla küla

Lk. 19

Lk. 20

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!
20.06 LAINE-ELIISABET
MÕTTUS
09.06 MARIA SOOSAAR
21.06 LIIVI HOLLAND
16.06 MARIA KOHV
06.06 EEVI HELIN
09.06 ELDUR KÜNNAP
16.06 MAIA KAELUSSOO
05.06 MILVI SOMMER
17.06 ANDRES-JUHAN
PLOOMPUU
23.06 VALLI METSAORU
03.06 EERIKA KUUSIK
13.06 MAIE JÜRIMÄE
30.06 VALERI KRANICH
04.06 ELVE RULLI
15.06 JAAN MARGUS
16.06 RAIVO KÕRVITS
17.06 ASTRID NÄÄR
22.06 PEEDU LORENTS
23.06 RAIVO SAKS
26.06 LILLI POOLAK
27.06 MATI ORAV
01.06 ÜLO REIMO
02.06 AIN BUSCH
04.06 ILVI EICHEN
11.06 AILI AUS
25.06 ÜLLE TÜRN
29.06 TIIT BAUMANN
05.06 TAIVO SIKKA
06.06 URVE LUHKA
07.06 LEMBIT LEEMANN
12.06 MARGUS TREI
22.06 KALLE JENTS
23.06 JAANUS LAABERG
24.06 URMAS KIVASTE
24.06 KALMER FELDMAN
01.06 LAURA KOOL
01.06 AIN PETERSON
05.06 ALEXEY FROLOV
14.06 MIHKEL JÕEKÄÄRA
17.06 ILME SOMMER

89
88
88
87
85
85
85
84

Soometsa küla
Piirumi küla
Võiste alevik
Massiaru küla
Rannametsa küla
Lepaküla
Võiste alevik
Laadi küla

84
84
83
83
83
82
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60

Kabli küla
Tahkuranna küla
Arumetsa küla
Võiste alevik
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Laadi küla
Reiu küla
Jaagupi küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Penu küla
Uulu küla
Metsapoole küla
Uulu küla
Uulu küla
Penu küla
Häädemeeste alevik
Orajõe küla
Penu küla
Treimani küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Tahkuranna küla
Majaka küla
Uulu küla

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. juunil kell 12.00 Kolmainupüha
19. juunil jumalateenistust ei ole (vt aga Treimanis kl 14)
24. juunil kell 12.00 Jaanipäev ehk Ristija Johannese
sündimise püha
24. juunil kell 13.30 Surnuaiapüha luterlikul surnuaial
26. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast nelipüha
29. juunil kell 18.30 Apostlite Peetruse ja Pauluse püha
ehk peeterpaulipäev
3. juulil kell 12.00
IV pühapäev pärast nelipüha
10. juulil kell 12.00 V pühapäev pärast nelipüha
17. juulil jumalateenistust ei ole (vt aga Treimanis kl 14)
24. juulil kell 12.00 VII pühapäev pärast nelipüha
31. juulil kell 12.00 Issanda muutmise püha
7. augustil kell 12.00 IX pühapäev pärast nelipüha
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Õnnitleme
noori peresid
ELEMAY RUDNITSKI
04.05.2022
Ema: Helen Rudnitski, isa: Madis Rudnitski
MARTEN VIRULA
07.05.2022
Ema: Mari-Liis Virula, isa: Marko Virula
ARCHI RISTIMÄGI
08.05.2022
Ema: Jaana Aasa, isa: Henry Ristimägi
HARRI LAARMANN
20.05.2022
Ema: Andra Laarmann, isa: Kristo Laarmann

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
23. juunil kell 11.00 Surnuaiapüha Võiste surnuaial
31. juulil kell 9.30
Issanda muutmise püha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
19. juunil kell 14.00 Surnuaiapüha luterlikul surnuaial
17. juulil kell 14.00 VI pühapäev pärast nelipüha
Ka kirikus tasub järgida tervisealaseid juhiseid, nagu
lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
Häädemeestel
11. juunil kell10
Liturgia. Neli- ja kolmainupüha
2. juulil kell 10
Liturgia
Urissaares:
23. juunil kell 11
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13
Surnuaiapüha
Treimanis:
25. juunil kell 11
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 12.30 Surnuaiapüha
Tahkurannas:
12. juunil kell 17
Koguduse täiskogu

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.

Häädemeeste Issandamuutmise õigeusu kiriku
150. aastapäeva juubeliüritused

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.

+372 5810 2848

Mario.sommer@mail.ee

Ostan garaaži, soovitult kanali ja elektriga
või liitumise võimalusega.

5566 7661

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

Häädemeeste Issandamuutmise
Õigeusu kirik 1872
6. augustil kell 15
Surnuaiapüha
kell 16.30 Ristimised ja õhtuteenistus.
Ristimissoovid üpr. Ardalionile
tel. 526 5285
7. augustil kell 9
Veepühitsus
kell 10
Piiskoplik liturgia ja ristikäik
Teenivad külalispreestrid ja laulab
Vändra Peeter-Pauli koguduse
laulukoor
kell 12.30 Kohvilaud kirikus
kell 13.30 Koosviibimine trahteris Magic.
Registreerimine Tõnis Joarand
tel. 5199 7758

  
     
 

MÄLESTAME LAHKUNUID
ELAMAR PÄRNPUU
06.09.1927 – 07.05.2022 Penu küla
KARL UUSMA
27.01.1933 – 08.05.2022

Nepste küla

AILI LEESMENT
18.05.1936 – 08.05.2022 Treimani küla
ALEKSANDER KOLLAMAA
15.04.1945 – 10.05.2022 Rannametsa küla
HANNES HOLLAND
11.03.1970 – 11.05.2022

Võiste alevik

ARNE PUUSEPP
21.02.1954 – 13.05.2022 Tahkuranna küla
ARVO PALUOJA
21.01.1970 – 22.05.2022

Uulu küla

TERJE TALTS
26.02.1941 – 28.05.2022 Jaagupi küla
HUGO TAMM
02.01.1940 – 29.05.2022 Reiu küla

