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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Häädemeeste valla tänuõhtu

Vallavanema
veerg
KÜLLIKI KIIVER
Hea vallarahvas!
Elame keerulisel ajal. 24. veebruaril, Eesti
riigile kõige tähtsamal päeval, algas sõda
meie sõprade ukrainlaste ja Ukraina riigi
vastu. See asjaolu ründab iseäranis jõhkralt iga eestlase hinge.
Kas tõesti mitte kellelgi ei ole võimu
peatada seda ebaõiglust ja julmust, mida
on tekitanud hullunud Vene riigipea?
Olen kuulnud oma vanavanemate jutte
sõjast ja mõelnud tollaste inimeste vaprusele ja sellele, kuidas karmides oludes
ellu jäädi ning toime tuldi. Täna on aga
juhtunud see, mida väga paljud ei uskunud, ent ometi sai see tõeks: diktaatori
sõda käib juba mõned nädalad ja diplomaatiline lähenemine olukorrale on kui
hane selga vesi, sest naaberriigi juht elab
oma tõe järgses maailmas, mis paraku
on kuritegelik.
Patriootiline Ukraina rahvas eesotsas
presidendiga on aga superkangelased. Au
neile, kes on kaotanud elu ja au neile, kes
vapralt edasi võitlevad, ei anna alla! Ja
au neile, kes on reisinud päevi, et kaitsta
oma perekonda ja leida koht, kus saab
vabamalt hingata. Tere tulemast Eestisse,
tere tulemast Häädemeeste valda!
Venemaa tegevus on sõjaline agressioon Ukraina vastu, kus Eesti toetab
Ukrainat ja selle riigi inimesi. Ukrainas
toimuv puudutab isiklikult paljusid. On
mõistetav, et olukord põhjustab ärevust
ja muret. Praegu on oluline kõigil Eesti
elanikel, sõltumata rahvusest või kodukeelest, säilitada rahu ja hoida kokku
nii ühiskonna kui rahvana. On hea meel
näha, et meie inimesed on nii abivalmis ja
pakuvad igakülgselt toetust. Seejuures ka
need, kel endalgi raske. Paljud annaksid
viimase ära, et aidata selle õudusloo läbi
kannatanuid. Austus ja lugupidamine
kõigile teile!
Sõjapõgenikud Ukrainast pagevad
Putini režiimi kurjuse eest. Paljud on
valmis toetama sõjapõgenikke majutusega. Usun, et suurem vajadus abi järele
on alles tulemas. Oleme ootel ja valmis
pakkuma igakülgset toetust neile, kel on
õnnestunud pääseda, kes on tulnud siia
ja vajavad rahu, tuge, elu- või töökohta
ja mõistvat suhtumist, kuniks nad saavad koju tagasi pöörduda. Häädemeeste
Vallavalitsuse ja Päästeameti koostöös
on ettevaatavalt määratud sõjapõgenike
esmaseks vastuvõtupunktiks Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus. Vastuvõtupunkti
kasutatakse vajaduse tekkimisel menetlustoimingute tegemiseks ja põgenike
esmaseks lühiajaliseks majutamiseks.
Juhul kui sõda venima jääb, vajavad
sõjapõgenikud ka kooli- ning lasteaiakohti. Meie sõnum on see, et vaba ruumi
olemasolul saame igal juhul aidata, oleme
paindlikud.
Rõhutan vajadust tegeleda üldise
kriisivalmidusega individuaalselt. Iga-
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üks peab olema teadlik, millised kriisiolukorrad võivad meid ohustada, milline on nende mõju pere igapäevaelule
ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
Oluline on teadlikkus ja plaanipärane
tegevus koduste varude ja abivahendite
soetamisel ja hoiustamisel. Igal inimesel peaks olema kodus vähemalt 7 päeva
varu joogivett, ravimeid, toiduained ja
muud esmavajalikku. Arvestada tuleb ka
koduloomadega. Samuti tasub olla teadlik
küberintsidentide ja küberrünnaku, makseteenuse katkemise ja sularaharingluse
katkestuse teemadest. Juhiseid järgides
tagame, et oleme võimalikuks kriisiolukorraks valmis. Asjakohane informatsioon on
koondatud Häädemeeste valla kodulehel
rubriiki Kriis.
Viimaste ärevate sündmuste kiuste on
lähinädalais olnud ka palju rõõmustavat.
Alles see oli, kui renoveeritud kujul
avati Häädemeeste aleviku peatänaval
Pärnu maanteel asuv Häädemeeste muusikakooli hoone. Veebruarikuus avati aga
Häädemeeste teenuskeskuse ja Häädemeeste muuseumi ruumid. Nimetatud
majade äratamine uuele elule on väga hea
näide sellest, kui vajalik on olnu väärtustamine. Vanad majad said uue alguse ja
tänapäevasema elukeskkonna, aga mälestused ja ajalugu ei kao ju kuhugi. See
ongi järjepidevus.
Veebruari volikogu istungil võeti
vastu Häädemeeste valla 2022. a eelarve.
See sai just selline, milline võiks vallarahva vajadusi parimal moel teenida ja
olemasolevaid kasinaid võimalusi mõistlikult kasutada. Investeeringutena ette
nähtud tegevused toetavad igati, et elu
vallas läheks edasi. Haridusasutuste
renoveerimisprojektide olemasolu annab
rohelise tule vastavate rahaliste võimaluste avanemisel kiirelt tegevustega edasi
minna. Kabli Lasteaia ehitus on oluline.
Just sinna lasteaeda astumiseks on praeguse seisuga esitanud avalduse juba 23
lapsevanemat. Häädemeeste vald on
perspektiivne vald, kus arendada tuleb
elutähtsate valdkondade taristut kogu
meie valla territooriumil. Eelnimetatud
investeeringuid kavandades oleme sellega
arvestanud.
Käesolevas vallalehes toodud ülevaade
valla tänuüritusel tunnustuse saanutest
näitab selgelt, et meil on väga palju inimesi, kelle panus vallaelu edendamisele
erinevates valdkondades on märkimisväärne. Palju õnne veelkord kõigile tunnustuse saajatele!
Oskus raskel ajal vahetevahel rõõmus olla on vajalik nii endale kui
kaasinimestele. 1. aprill on naljapäev,
viska siis sõbrale üks tore vimka!
Jõudu ja jaksu kõigile! Koos oleme
tugevad!
Austusega
Külliki Kiiver, vallavanem

22. veebruaril toimus Kabli Seltsimajas Häädemeeste Vallavolikogu
2021. aasta tunnustuste jagamine.
Taaskord, tingituna erilistest piirangutest riigis ei toimunud eelmise aasta lõpus traditsioonilises
vormis oodatavat valla aastapäeva
tähistamist koos vallakodanikega,
aga väiksemas seltskonnas oli võimalik viisakalt ja soliidselt koos
südamliku käepigistusega tänada
meie valla kodanikke tehtud töö ja
panuse eest, mis nad on meie valla
hüvanguks teinud.
Muusikalise tervituse edastasid
Treimani Trio koosseisus Lelde
Jalakas, Tiia Soomre ja Viljar
Soomre. Häädemeeste Muusikakoolist esitasid kauni kontserdi
klarnetitrio koosseisus Erik-Raimond Ristmäe, Kristjan-Georg
Ristmäe ja õpetaja Taavi Reimets
ning viiuliansambel Marian Maddisoni, Mario Maddisoni, Sigrid
Rätsepa ja õpetaja Irina Aitaiga,
klaveril saatis Lelde Jalakas.
Vastavalt Häädemeeste vallavolikogu 20. jaanuari 2022 otsusele
nr 11 ja Häädemeeste Vallavalitsuse
9. novembri 2021 korraldusele nr
660 andsid Häädemeeste valla vallavanem Külliki Kiiver ja volikogu
esimees Andrus Soopalu üle järgmised tunnustused:
AUKODANIK
Häädemeeste valla aukodaniku
nimetus on vallakodaniku elutöö tunnustus, omistatakse vallale osutatud
väljapaistvate teenete eest.
Aukodanik
KAREL TÖLP
Kümne aasta jooksul, mil Karel
Tölp juhtis Tahkuranna Vallavalitsust, on tema eestvedamisel
rekonstrueeritud paljusid nüüd-

seks Häädemeeste vallale kuuluvaid ehitisi, rajatud kergliiklusteid,
parendatud valla teede ja tänavate
olukorda, on lastud käiku Lottemaa ja Tahkuranna golfiväljakute ja
külakeskuse Tahku Tare projektid.
2018. aastast, peale Tahkuranna ja
Häädemeeste valla ühinemist on
ellu viidud sellised suured projektid
nagu Häädemeeste Eakate Kodu
rekonstrueerimine ja laienduse
ehitamine; Uulu ja Pärnu vahelise
kergliiklustee rajamine; Konstantin
Pätsi platsil kõnniteede ja ausamba
ümbruse kivikatte alla viimine;
Uulu Põhikooli juurdeehituse
tegemine ja staadioni ajakohastamine; Merekülas, Uulu, Laadi ja
Reiu külades teede, valgustuse ja
trasside rajamine, Võiste aleviku
lasteasutuste ja teede parendamine
läbi investeeringute; Häädemeeste
Muusikakooli ja teenuskeskuse
rekonstrueerimine; Häädemeeste
aleviku kergliiklusteede ehitus ning
elektri- ja sideliinide rekonstrueerimine; Kabli Seltsimaja rekonstrueerimine. Läbi investeeringute
on tuntavalt paranenud elanikele
teenuste pakkumise võimalused.
Parimatest kavatsustest lähtuvate
otsuste tegemine on loonud eeldused tihedamaks sotsiaalseks suhtluseks, turvalisemaks liiklemiseks ja
kokkuvõtvalt elukvaliteedi tõusuks.
VAPIMÄRK
Häädemeeste valla Vapimärk antakse
vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-,
tervishoiu, majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla
arengule ja mainele.
Vapimärgi kavaler
MAIA-LIISA KASVANDIK
Aastatel 2007–2021 oli Maia-Liisa

Aarne Raev, Maia-Liisa Kasvandik, Karel Tölp. Foto: Sigrid Absalon

Kasvandik vallas planeerimisnõunik. Samaaegselt osales ta vallavolikogu erinevates komisjonides 8 aastat. Maia-Liisa võtab aktiivselt osa
kohalikust elust. 9 aastat on ta läbi
viinud mälumänguturniiri Tahku
Tares. Maia-Liisa hindab vaimset
pärandit, kannab põlvest põlve saadud teadmisi ja oskusi edasi. MaiaLiisa rahulik iseloom, tasakaalukus,
oskus suhelda inimestega, avar silmaring, sirgjoonelisus, abivalmidus ning tahe mitte paigal püsida,
vaid edasi areneda, on Maia-Liisast
kujundanud lugupidamist vääriva
vallakodaniku.
Vapimärgi kavaler
VIKTOR KOOP
Silmapaistev ning hea südamega
pikaajaline Häädemeeste Keskkooli
inglise ja saksa keele õpetaja, kes
suudab tunnid huvitavaks muuta
faktidega ajaloost kui ka tänapäevast. Oskab jääda neutraalseks,

Viktor Koop. Foto: Ants Järv
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Vallavolikogus
otsustati:
17. veebruarikuu vallavolikogu istungil
võeti vastu järgmised otsused:
• volikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine;
• revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine;
• vaideotsus Tamme Korteriühistu vaides
Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022
otsusele nr 2 „Vallavara võõrandamine
enampakkumise korras“;
• AS Häädemeeste VK laenu garanteerimine Häädemeeste aleviku ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
• 17. veebruarikuu vallavolikogu istungil
võeti vastu määrusena Häädemeeste
valla 2022. aasta eelarve.

PLANEERINGUTE TEATED
Häädemeeste Vallavalitsus algatas
26.01.2022 korraldusega nr 28 Uulu
külas Regu ja Roosi kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala on 21 482 m2.
Planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine elamukruntideks. Detailplaneering
on kooskõlas alal kehtiva Tahkuranna valla
üldplaneeringuga.
Häädemeeste Vallavalitsus algatas
26.01.2022 korraldusega nr 29 Reiu
külas Kerdi kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuala on 18 678 m2. Planeeringu
eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks. Detailplaneering on kooskõlas alal
kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga.
Täpsem info telefonil 444 8884, e-postil
marie.selberg@haademeeste.ee ja vallavalitsuse veebilehelt haademeestevald.kovtp.ee.

Muudatused
bussiliikluses
Mõnda aega on liiklusohutuse tagajatel
pinnuks silmas tööpäevadel sõitva maakonna bussiliini nr 71 Pärnu-Võiste tagasipöörde teostamine Võistes tiheda liiklusega
Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaanteel. Probleemi lahenduseks oleme koos bussifirma
ja vallaga otsinud lähikonnas alternatiivseid
tagasipöörde kohti, kuid ükski neist pole
sobinud. Samas on olnud soove sõitjailt, et
buss võiks sõita Häädemeesteni.
Alates 07. märtsist tellibki Pärnumaa
Ühistranspordikeskus (PÜTK) bussiliini
nr 71 muudatuse nii, et hommikune reis
Võiste-Pärnu jätkab teenindamist muutuseta. Seda saab teenindada väikese, kuni
18-kohalise bussiga, mis ei vaja Võistes
tagasipöördeks maanteel tagurdamist.
Õhtune reis sõidab Võistest edasi Häädemeesteni, kuna õhtul on maanteel tihedam
liiklus ja maanteel manööverdamine oluliselt ohurohkem.
Tagasisõit Häädemeestelt Pärnu poole
saab olema kõikidest senistest bussidest
hiljem, kl 19:05.
Praegu väljuvad Häädemeestelt viimased bussid kell 18:05 Rannametsa-Võiste
kaudu ja 18:35 Soometsa kaudu.
Muutub ka Häädemeesteni sõitva
bussiliini nr, sest liinilt 71 läheb õhtune
edasi-tagasi Pärnu-Võiste-Pärnu reis PärnuHäädemeeste liinile nr 75, mis seni väljub
igal õhtul 20:30 Pärnust.
Väljumine Pärnust jääb samaks, kl
17:25 (nii soovisid sõitjad bussis).
Uue väljumise aeg Häädemeestelt 19:05
sai paika vallarahva, küsitlusele vastanute,
enamuse soovil. Buss jõuab Pärnusse 19:48.
Pärnumaa Ühistranspordikeskus
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Vallavalitsuses otsustati:
2. veebruari istungil võeti vastu
järgmised korraldused:
• OÜ Luige Puukoolile avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine,
üritus toimus 19. ja 20. veebruaril
2022 kell 9.00-17.00;
• Majaka külas Koskla kinnistule
puurkaevu rajamiseks ehitusloa
väljastamine;
• Võiste alevikus Ringi tn 2 üksikelamule kasutusloa väljastamine;
• Metsapoole külas Lindgumi kinnistu elamule ehitusloa väljastamine;
• hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine.
Komisjoni moodustavad Kaarel
Born; Maia-Liisa Kasvandik;
Sirli Pedassaar-Annast, keskkonnanõunik; Sandra Rebane, sotsiaaltöö spetsialist; Alar Vahtra,
ehitusnõunik; Külliki Kiiver,
vallavanem; Siim Suursild, abivallavanem. Komisjoni esimeheks
kinnitati Sirli Pedassaar-Annast;
• hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsuse
ja eelistatud sihtrühmade määramine. Hajaasustuse programmi
2022. a prioriteetseteks valdkondadeks on veevarustussüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid ja juurdepääsuteed ning hajaasustuse
programmi 2022. a taotlusvooru
eelistatud sihtrühmaks üle 65 aastased (kaasa arvatud) isikud;
• Häädemeeste valla kriisikomisjoni
koosseisu kinnitamine. Kinnitati
Häädemeeste valla kriisikomisjon järgmises koosseisus: esimees:
Külliki Kiiver, vallavanem; aseesimees: Siim Suursild, abivallavanem; liikmed: Helve Reisenbuk,
abivallavanem; Alar Vahtra,
ehitusnõunik; Madis Mätas,
vee-ettevõtte juhataja; Virgo
Vahenõmm, Jaagupi Vabatahtlik Merepääste MTÜ esindaja;
Sven Koovit, Päästeameti Lääne
Päästekeskuse Kilingi-Nõmme
ja Häädemeeste komandopealik;

Hiie Lainela, Eesti Punase Risti
Lääne regiooni esindaja; Tõnu
Kivis, Politsei- ja Piirivalveameti
Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem;
• Võiste alevikus Kaare tn 9 kinnistu võõrandamise tingimuste
kinnitamine.
• Võeti vastu määrus „Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“.
4. veebruari istungil vaadati üle
ettepanekud Häädemeeste valla
2022. aasta eelarve täiendamiseks
ja selgitused eelarve muutmise summaliste erinevuste kohta.
Tähtajaks laekus Häädemeeste
valla 2022. a eelarve projektile üks
ettepanek volikogu liikmelt Jaanus
Jõesalult ja koondettepanek Koostöö
fraktsiooni nimel esimehelt Madis
Mätaselt. Esitatud ettepanekud
vallavalitsuse toetust ei leidnud.
Lisaks kinnitati vallavalitsuse poolsed täiendused valla 2022. a eelarve
projektile.
9. veebruari istungil võeti vastu
järgmised korraldused:
• teeliste kirikute projektile raha
eraldamine. Toetati Eesti Kirikute
Nõukogu poolt ellu kutsutud projekti „Teeliste kirikud“ elluviimist
300 euroga;
• hooldaja ja hooldajatoetuse määramine;
• Tahkuranna küla Krügeri maaüksusele projekteerimistingimuste
väljastamine;
• hajaasustuse programmi projekti
„Orajõe, Jalaka veevarustussüsteem” aruande kinnitamine;
• Häädemeeste Vallavalitsuse 01.
juuni 2021 korralduse nr 278
„Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ muutmine;
• puude raie tiheasustusalal. Anti
nõusolek kolme (3) männi raiumiseks Häädemeeste vallas Uulu

MAAKONNA BUSSILIIN nr. 71
PÄRNU – VÕISTE SÕIDUPLAAN

PEATUS
PÄRNU
TAMMSAARE *
PAPINIIDU *
RAEKÜLA *
LINNAPIIR
RAE
REIU KOOL
REIU TEE
UULU
KÕRGEKALDA
METSAKÜLA
RAUDSIKA
TAHKURANNA
VÕISTE

km
26
24
23
21
19
16
14
13
10
8
5
4
2
-

•
•

16. veebruari istungil võeti vastu
järgmised korraldused:
• Reiu külas Posti tee 16 püstitatud
elamule ja kõrvalhoonele kasutusloa väljastamine;
• Ikla külas Vana-Ikla kinnistule
puhkeala rajamiseks ehitusloa
väljastamine;
• Majaka külas Rannakivi kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine;
• Majaka külas Luiteranna kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine;
• Majaka külas Liiviranna kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine;
• Tahkuranna külas Põllu kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa väljastamine;
• Rannametsa külas Jõekalda kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa väljastamine;
• hajaasustuse programmi projekti
„Nepste, Tamme veevarustussüsteem” aruande kinnitamine;
• Häädemeeste Vallavalitsuse
26.01.2022 korralduse nr 31
“Urissaare külas Iloste katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete
ja lähiaadresside määramine”

MAAKONNA BUSSILIIN nr. 75
PÄRNU – HÄÄDEMEESTE SÕIDUPLAAN

muutmine;
• eestkoste korraldamine;
• hanke lõpetamine. Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma
26.01.2022 korraldusega nr 35
“Hanke korraldamine” alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hankemenetluse, eesmärgiga
hankida madalaima kuumaksega
kasutusrendileping vallavalitsuse
ametiautole. Määratud tähtajaks
Häädemeeste Vallavalitsusele
pakkumusi kasutusrendi lepingu
sõlmimiseks ei laekunud;
• Häädemeeste Vallavolikogu andis
oma 17.12.2021 otsusega nr 18
“Loa andmine rahalise kohustuse
võtmiseks eesmärgiga hankida
vallavanemale ametiauto” Häädemeeste Vallavalitsusele loa korraldada alla lihthanke piirmäära
jääv hange ametiauto kasutusrendile võtmiseks ja sõlmida eduka
pakkujaga kasutusrendi leping,
võttes rahalisi kohustusi kuni 30
000 euro (ilma käibemaksuta)
ulatuses;
• Alla lihthanke piirmäära jääva
maksumusega hanke korraldamine. Häädemeeste Vallavalitsus
algatas oma 26.01.2022 korraldusega nr 35 „Hanke korraldamine“ alla lihthanke piirmäära
jääva menetluse hankimaks soodsaima kuumaksega kasutusrendi
lepingu vallavalitsuse ametiautole.
Seatud tähtajaks (15.02.2022) ei
laekunud Häädemeeste Vallavalitsusele ühtki pakkumust. Pakkumuskutset lihtsustati eesmärgiga
korraldada uus alla lihthanke
piirmäära jääva maksumusega
hankemenetlus.
• Vallavalitsus andis istungil arvamuse Vabariigi Valitsuse korralduse „Liivi lahe ja Saare-Liivi 5
meretuuleparkide elektriühenduste riigi eriplaneeringu ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ eelnõu kohta.

Kehtib alates 07.03.2022. a
Liiklus toimub IGA PÄEV; X - liiklus toimub tööpäevadel
Liini teenindab AS MK Autobuss

X

Kehtib alates 07.03.2022. a
Liiklus toimub TÖÖPÄEVAL
Liini teenindab AS MK Autobuss
km
2
1
2
2
3
2
1
3
2
3
1
2
2

•
•

külas Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee L3 kinnistul;
eeskoste korraldamine;
Häädemeeste Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
Kinnitati Häädemeeste Muusikakooli hoolekogu 7-liikmelisena alljärgnevas koosseisus: Aire
Kallas-Maddison, Häädemeeste
Vallavolikogu esindaja; Lelde
Jalakas, õpetaja; Vaike Väljamäe,
õpetaja; Marika Ristmäe, lapsevanem; Lenne Suigusaar, lapsevanem; Jaan Pärna, lapsevanem
ja õpilane; Viktor Laarents, kooli
toetava organisatsiooni esindaja;
aiamaja tellimine Häädemeeste
Eakate Kodule;
vallavara mahakandmine.

Kellaaeg
6:28
6:24
6:22
6:19
6:17
6:14
6:12
6:11
6:09
6:07
6:04
6:03
6:01
6:00

MÄRKUSED:
* PÄRNUSSE saabumisel peatused RAEKÜLA, PAPINIIDU ja TAMMSAARE sõitjate väljumiseks, samuti
nõudepeatus LIIVA.
Veokorraldaja: Tair Teder

17:25
17:29
17:31
17:34
17:36
17:39
17:41
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Häädemeeste valla tänuõhtu
algus lk 1
paneb hinge oma töösse, on heatahtliku huumorisoonega ning samal ajal
suhtleb õpilastega kui võrdne võrdsega.
Eravestlustes on Viktor korduvalt öelnud: “Kool on minu jaoks kõik.”
Tänu Viktori suurepärasele tööle
ja vabale õpetusele räägivad Häädemeeste Keskkooli õpilased väga head
inglise keelt. Valdab ise perfektselt
Briti inglise keelt. Heade tulemuste
taga peituvad tema autoriteetsus ning
tänapäevane metoodika. Tal on suur
roll mälumängude ja olümpiaadide
ettevalmistamisel – tema juhendatud
õpilased on saavutanud üleriigilistel
õpilasvõistlustel kohti esikümnes.
Vapimärgi kavaler
AARNE RAEV
Aarne Raev asus tööle 1977. aastal
Pärnu Teedevalitsusse tehnikuks,
mõne aasta pärast edutati teda meistriks, kellena töötas ta aastakümneid.
Teemeistri peamiseks tööks oli teehoole, algusaegadel ehitati ka teid.
Peale südamega tehtud tööle teemeistrina on Aarne Raev olnud väga
aktiivne sportlane, kes on Häädemeeste valda korduvalt esindanud
edukalt nii sangpommi kui ka köieveo
võistkonnas Rannamängudel, Pärnumaa Suvemängudel ja Eesti Suvemängudel. 2021. aastal sai temast aktiivne
pensionär, kes utsitab kohalikke mehi
sportima ja teeb seda ka ise jalgrattasporti harrastades.
Aktiivse kohaliku kodanikuna
on Aarne olnud alati abivalmis kõigi
vastu, keda vähegi aidata on saanud.
Aarne on oma positiivse ellusuhtumise ja särava naeratusega eeskujuks
ja motiveerijaks.
HARIDUSPREEMIA
Häädemeeste valla hariduspreemiaga
tunnustatakse algatusi ja tegusid hariduse valdkonnas. Preemia omistatakse
üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale,
kelle tegevus haridusmaastikul on olnud
silmapaistev, kelle tulemuslik tegevus,
koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt
kaasa aidanud noorte kujunemisele
mitmekülgselt arenenud isiksuseks ning
kelle tegevusel on märkimisväärne mõju
õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.
Hariduspreemia –
UULU PÕHIKOOL
Egle Rumberg on koolijuht, kes näeb
kooli kui süsteemset tervikut ja pühendub uute arengustrateegiate rakendamisele ning kelle juhtimisel on kool
teinud märgatava arenguhüppe.
Kooli personal on märkimisväärselt
panustanud õppeasutuse arendamisse
ja kaasajastamisse. Kooli võetakse kui
asutust, kus iga töötaja saab panustada
õpilaste arengu toetamisse. Koolis on
loodud innovaatiline arengukeskkond.
Kool osaleb projektis Erasmus + “Let`
s think about our future working life”,
mille raames tutvutakse teiste riikide
haridussüsteemidega ning parandatakse inglise keele oskust. Kool
konkureeris osalema Tartu Ülikooli
Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituudi liikumislabori poolt ellu kutsutud Liikuma Kutsuva Kooli projektis
ja veebruarist 2021 on projekti liige.
Koolis avati siseterviserada. Osaletakse e-huvikooli loomise pilootprojektis (robootika huviring distantsilt)
koostöös Eesti Teadushuvihariduse
Liiduga.

Kultuuripreemia saaja Kadri Leivategija. Foto: Sigrid Absalon

KULTUURIPREEMIA
Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse
kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide
hoidmist. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle
tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
Kultuuripreemia – KADRI LEIVATEGIJA
Kadri Leivategija on pianist, pedagoog
ja muusikategelane, keda tunnustatakse 15 aastase töö eest Kabli Päikeseloojangu festivali korraldamisel.
Kadri eestvedamisel sai Kabli Päikeseloojangu festival alguse 2007.
aastal SA Festivitas Canensi algatusel. 2010. aastal moodustati MTÜ
Kabli Festival, mis hakkas tegutsema
festivali peakorraldamisega. Festivalist kasvas piirkonna olulisem maine-,
koha- ja sihtkohaturunduse sündmus,
mis toimus igal suvel juunist kuni
augustini olles kestvuselt pikim festival Eestis. Festivali sündmuste hulgas
leidus midagi igale maitsele.
Viimased kaks aastat on Kabli Päikeseloojangu festivali korraldamine
olnud Kadri õlgadel.
SPORDIPREEMIAD
Häädemeeste valla spordipreemiaga
märgitakse ära sportlikke saavutusi.
Nimetus omistatakse parimale mees- ja
naissportlasele, sponsorile, võistkonnale
või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.
Parim naissportlane –
TRIINA TREI
Triina võitis aastal 2020 lohesurfi
Eesti meistrivõistlustelt kaks kulda ja
ühe hõbeda ja on vähemalt üheksakordne Eesti meister lohesurfi erinevatel distsipliinidel. Samuti sai ta ka
Eesti Jahtklubide liidult teenetemärgi,
mida jagatakse kuue või enama EMV
kulla omajatele. 2021. aasta augusti
kuus võitis ta naiste klassis Pärnu Surf
Maratoni 2021 ja Wilkinson Strapless
Slalomi 2021 Pärnus ning Kong 2021.
2020. aasta suve lõpul korraldas ta ise
esmakordselt Häädemeeste rannas ühe
lohesurfi EMV etapi vabastiilis. 2021.
aastal korraldas ta Häädemeeste rannas juba järgmise lohesurfi võistluse.
Triina on üle 10 aasta töötanud lohesurfi instruktorina. Triina on kaasa
aidanud lohesurfi populaarsuse tõstmisele ja Häädemeeste Seltsimaja aluse
rannasopi korrastamisele ja hooldamisele.
Parim treener – EGLE VUTT
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhatajana asus Egle Vutt tööle 2019.
aastal, mis oli piirangute rohke aeg. Ta
on läbi raskuste suutnud spordisaali
planeerida täis treeninguid, võistlusi
ja muid sündmusi, anda uue värske
ilme nii peeglisaalile kui ka jõusaalile.
Ta on loonud enda ümber tegusa ja

Parim meessportlane Märt Lääts. Foto: Sigrid Absalon

tööka meekonna, olnud kiire reageerija
ja lahenduste leidja erinevate vabariigi
valitsuse poolt kehtestatud piirangute
muutuste korral. Häädemeeste valla
kodanike liikumisharjumusi on ta
parandanud ja edendanud juba alates
2013. aastast kui alustas zumbatreeningute instruktorina. Treenerina on
ta energiline, alati positiivselt meelestatud ja kaasahaarav. Lisaks zumba
tantsule pakub ta hetkel strong lihastreeningut ja jõusaali ringtreeningut.
Väga aktiivselt on Egle panustanud
virtuaalsete väljakutsete loomisesse
liikumisharjumuste edendamiseks.
Parim meessportlane –
MÄRT LÄÄTS
On tunnustatud triatlonivõistleja.
2021. aastal jooksis ta kokku 6 maratoni. Viie aastaga kokku on joostud 34
maratoni. Kõigi aegade edetabelis on
Märt Lääts 162. real, All World Athlete edetabelis 2021 M60-64 vanuseklassis maailma 5. raudmees (läbides
ja punkte kogudes Tallinna, Soome,
Marbella ja Türgi IRONMANidel).
PAREM KESKKOND
Tiitel “Parem keskkond” on tunnustus,
mis antakse isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud hoone või
rajatise korrastamise eest
HÄÄDEMEESTE EAKATE KODU
Mitme aasta vältel laiendatud ja
rekonstrueeritud Häädemeeste Eakate
Kodu on saanud poole suuremaks.
Valla allasutuse meeskonna hoida on
69-kohaline eakate inimeste kodu
koos eakatega. Hoones on olemas oma
köök, kus tehakse süüa ka kõrvalmajas
asuva Häädemeeste Lasteaia lastele.
Hoones on maaküte, ventilatsioonisüsteem ning elektrikatkestustest tingitud murede lahendamiseks on hoone
juurde paigutatud automaatselt tööle
rakenduv elektrigeneraator. Lisaks on
hoonete juurde rajatud terrass, iluaed
koos teeradade ja jõumasinatega ning
aiamaja.
MÕISA VÄIKEKOHT 5
Kortermaja omanikud rekonstrueerisid
maja, mis sai soojustatud ja tänapäevaselt ilusa välimuse.
OÜ TRÜKITÄHT KAFFEKUODA
OVAT
Taastas vana Ikla kaupluse kohviku- ja
majutushooneks 2020. aastaks. Stiilselt renoveeritud heleroheline maja
võtab riiki saabujad väärikalt vastu. Ka
hoone sisekujundus on muljetavaldav
ja maitsekas.
TÄNUKIRI
Häädemeeste valla tänukirjaga tunnustamine
Häädemeeste valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile
vallapoolse austusavaldusena oluliste

Parim naissportlane Triina Trei. Foto: Sigrid Absalon

teenete eest valla hüvanguks või seoses
tähtpäevaga.

laste ja teiste töötajate paremasse argipäeva ja teadmistesse.

TÄNUKIRJAD
HENRI MERIVÄLJA
Uulu Põhikooli 7. klassi õpilane, alustas taekwondo treeningutega 2017. aastal 9 aastasena. Tänaseks on tal 3. gup
– sinine vöö punase triibuga. Henril
on palju saavutusi Eesti sisevõistlustelt
kui ka rahvusvahelistelt võistlustelt.
2021. aastal võitis ta Kreetal Euroopa
Meistrivõistlustel, kus võistles sparringus 11.–13. aastaste kuni 55 kg
kaaluvate meessportlaste kategoorias,
hõbemedali.

LEENA NOPPEL
Väärtustab häid koostöösuhteid
koduvallaga ja lööb alati aktiivselt
kaasa kogukonnategevustes. 2021.
aasta suvel tuli Leena Noppel Bravo
Catering OÜ juhina appi Uulu lasteaia lapsi toitlustama köögi remondi
ajal, leides töörohkel suveperioodil
võimaluse laste toitlustamiseks. Seda
praktiliselt heategevuslikus korras.
Siingi rõhutades asjaolu, et ei saa ju
oma valda hätta jätta.

ANTS LINK
Treimani eramuuseumi pidajana on
kohaliku kultuuripärandi korjaja ja
talletaja.
KRISTA SAARSE
On Tahkuranna Algkoolis muutnud
ajaloo põnevaks õppeaineks tänu reisidelt ja loetud kirjandusest saadud
kogemustele, teab, et iga õpilane on
eriline ja nad õpivad edukalt seda, mis
neile meeldib.
ERNA LÄÄNE
On abivalmis, rõõmus ja meeldiv
suhtleja. Ta on väga kaua hea seisnud
Tahkuranna koolimaja puhtuse, korra
ja hea väljanägemise eest. Tema reibas
ja optimistlik olemine nakatab kõiki
hommikust õhtuni.
KÜLLI SCHENK
On Tahkuranna Lasteaia abivalmis,
teisi märkav ja positiivse ellusuhtumisega õpetaja abi. Tema pilk ja teod on
alati olemas, toetamas just seal kus vaja
juba üle kümne aasta.
TEEVI LEPPIK
On rõõmsameelne, hea huumorisoonega ja väga vastutuleliku ellusuhtumisega Tahkuranna Lasteaia õpetaja
abi. Ta on töötanud lasteaias väga
pikka aega, panustades igapäevaselt

LAILA MÄNNIK
OÜ Uulu kohviku perenaine, keda
külastajad iseloomustavad kui sõbraliku olekuga head suhtlejat, kelle
juurde kohvikusse minnakse hea
meelega. Kohalikele ja möödasõitjatele pakutakse maitsvat ja kodust toitu
väga mõistliku hinnaga. Lisaks on võimalik kohvikust tellida peie- ja sünnipäevalaudu ning torte ja pirukaid.
ALAR MÄNNISTE
Võiste Filharmooniumi asutaja, esinejateks Rahvusooper Estonia OoperKvartett koos erinevate solistidega.
Juba viis aastat toidab see suurepärane
klassikalisel muusikal põhinev kontsert kohalike hinge ja südant.
ÜLLE IIR
Häädemeeste Keskkooli õppealajuhataja, kes on alati iga õpetaja ja õpilase
jaoks olemas, kuulab nad ära ja leiab
kiire lahenduse, mõistab ja toetab neid,
ka eriliselt keerulistel distantsõppe
teemadel. Kõike seda naeruse näo ja
positiivse meelestatusega.
EEVA NONI
Häädemeeste Keskkooli sotsiaalpedagoog, kes leiab aega ja võimalusi, et
toetada distantsõppel igat abivajavat
jätkub lk 4
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õpilast ja teeb seda jätkuvalt. Eeva on
leidnud võimalused, kuidas kokku sõlmida õpetaja ning õpilase ja lapsevanemate vahel oleva sideme niidiotsad.

Tiiu rõõmsameelne ja sõbralik olek
moodustab Tiiu lillepoe kaubamärgi
ja Tiiu lillepood on oluline osa Häädemeeste alevikust.

ASTRID ROSENBERG
Haridustehnoloog, kes koolitas ja toetas kannatlikult kogu kooliperet, töötas välja juhised, nõuanded ja vajalikud
õppevideod. Lõi kõikidele õpilastele ja
õpetajatele ühised meiliaadressid ning
ühtse keskkonna veebitundide läbiviimiseks, aitas e-keskkonnaga kohaneda.

MERILY KOPELMAA
On aktiivne 17 aastane neiu, kes on
judoga tegelenud juba lasteaiast saati.
Ta on oma vanuseklassis Eesti Meister. Samuti on Merily esindanud Uulu
Põhikooli erinevatel soprdivõistlustel
ning maakonna üritustel. Merily on
olnud ka Uulu Põhikooli kuutegija.

MINORET MIISNA
Häädemeeste Keskkooli algklasside
ja muusika õpetaja, kes tegi distantsõppeperioodil läbi kõige suurema
arenguhüppe. Kui 2019. aastal osales
Häädemeeste Keskkool digikiirendi
programmis, siis pärast selle läbimist
ütles õpetaja Minoret Miisna: “Küll
on tore, et see koolitus oli, ma enam
ei karda arvutit”. Kui 2020. aastal
kevadel oli esimene ehmatus distantsõppega üle elatud, astus aga Minoret
kindlal sammul direktori kabinetti
ja teatas, et tema soovib klassi videokaamerat, millega saaks veebitunde
läbi viia. Kuigi hübriidõppe tunnid ei
ole kohustuslikud on Minoret Miisna
jaoks hübriidõpe olnud algusest peale
enesestmõistetav. Kui tema klassis
on õpilane kergete haigusnähtudega
kodus, siis selle pärast ei pea muretsema – videosilla kaudu saab iga õpilane alati tunnis osaleda.

SAARESEPA OÜ
On aastaid mitmel korral aastas omavalitsuse kohustusi täitnud ning omade
kuludega hööveldanud valla teid.

KAJA STIMMER
Üle 25 aasta Uulu Põhikoolis kehalise
kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja,
kes on olnud alati suure südamega,
heatahtlik ja õpilaste individuaalsusega
arvestav, suurepärane kolleeg, kiidetud
õpetaja ning väga hea klassijuhataja.
Õpetaja Kaja on aktiivne spordivõistlustel õpilastega osalemises ja seetõttu
kuulub Uulu Põhikool Pärnu maakonnas ka enim spordivõistlustel osalenud
koolide hulka.
LIIE JUHKAM
Uulu Põhikoolis ja Häädemeeste
Keskkoolis kunsti- ning käsitöö- ja
kodunduse õpetaja, kes on kvaliteetse
õppe tagamisele orienteeritud. Tunnid
on alati huvitavad, hästi planeeritud
ning sisukad. Mõistab, et väljaspool
klassiruumi on suurepäraseid õppimisvõimalusi ja ilmselt kui see võimalik
oleks, siis mööduksid kõik tema tunnid kunstinäitustel ja muuseumites.
Õpetaja Liie juhendamisel valmivad
iga õppeaasta suurepärase tulemusega

Muusikakooli klarnetitrio. Foto: Sigrid Absalon

loovtööd, mille puhul on nii õpetaja
kui õpilase pühendumist niivõrd selgelt tunda. Olgu need seotud mööbli
restaureerimise, kooli maketi koostamise või näiteks päevateki õmblemisega.
ANDRY KIKKULL
Rannaniidu korrastamise eest Uulu
muuli juures.
REET SAI
On 10 aastat eest vedanud ajaloolise
Roosiaia edendamist (korrastamist,
kohalikke jaanipäevi, muinastulede- ja
filmiõhtuid ning laadapäevi).
ANU RENTNIK
Seoses pikaajalise ja südamega
tehtud tööga Uulu Lasteaias. Lastest lähtumine oli alati esikohal ja
kolleegide poolt leidis usaldust ning
tunnustust just oma põhjalikkuse,
professionaalsuse ja positiivse hoiaku
poolest.
ENE RÜÜTLI
Töötanud üle 15 aasta Uulu Lasteaias. Ene on igati abivalmis ja tubli
meeskonna liige, kes teeb oma igapäevast tööd laste kasvatamisel hoole
ja armastusega, silmade särades. Ene
on ka tragi kaasalööja kõigis lasteaia
tegemistes ning aitab nõu ja jõuga
esinemiste kavasid seada, neis ka ise
osaledes.
HEIVI LEPIK
Häädemeeste Keskkooli 11. klassi õpilase ja õpilasesinduse presidendi Heivi
aktiivsus on kindlasti palju pikema
ajalooga, kuid 2020. aastast on ta
noortevolikogu esimees. Aitas valla
arengukavasse tuua noortele olulised
teemad. Heivi on osalenud noortevolikogu infopunktiga Liivimaa Festiva-

lil, viinud läbi töötuba Maal Elamise
Päeval. Projektid „Mängud valda läbi
koostöö” ja „Kalakool” näitasid tema
suurepäraseid lastega tegelemise oskuseid. Lisaks tegutseb ka Häädemeeste
õpilasesinduses ja tantsib rahvatantsu
naisrühmas Rannapiigad. Heivi on
oma tegutsemistahtega eeskujuks
paljudele noortele.
PEREKOND JÄRVOJA
On pere – pereema Külli, pereisa
Ülari, pojad Teet ja Priit ning tütred Ülle ja Kelli – kes alustavad oma
kevadhooaega Kihnulaiu koristustalgutega, mille käigus kogutakse kokku
mere poolt toodud varandus, riisutakse
teeääred, parandatakse tee auke ning
jälgitakse üldist heakorda. Suve jooksul, 2-3 korda, niidetakse vabatahtlikult teeääred ja luuakse laiem ala,
kuhu külastajatel on mugav oma auto
parkida, trimmerdatakse rajad veepiirini ja tühjendatakse prügikastid ning
koristatakse mahajäetud prügi ning
pudelid. Rõõm on näha, et ka maha
kantud ronimispuudele on antud uus
võimalus, mis seal rannas lapsi rõõmustavad. Kihnulaius on organiseeritud ka jaanitulesid, muinastulede ööd
ja antud võimalus kõigil heaperemehelikult käitujatel istuda lõkke ääres
ning telkida.
TIIU TAMM
Tiiu on üle 27 aasta järjepidevalt pidanud Häädemeeste alevikus lillepoodi.
Kaupluses pakub ta lisaks lõikelilledele, pärgadele ja kimpude kõike, mida
väikeaiapidajal vaja läheb – seemnetest
ja taimedest muldade ja väetisteni.
Samuti on Tiiu lillepoest kujunenud
omamoodi turismiinfopunkt, kust
turist saab nii infot kui kohalikke
suveniire. Tiiu on alati toetanud
kohalikke spordi- ja kultuuriüritusi.

23. veebruaril tähistasime
K. Pätsi mälestussamba juures
Eesti Vabariigi aastapäeva
Päeva avasid Uulu Segakoor ja Treimani
laulukoor Eesti Vabariigi hümniga. Kooride poolt kõlasid veel laulud “Hoia Jumal
Eestit”, “Kaunimad laulud” ja “Ta lendab
mesipuu poole”, mida juhatasid Tiia Soomre
ja Annely Kuningas.
Auvahtkonnas seisid Kaitseliidu Pärnu
maleva Häädemeeste rühma liikmed Philip
Roder ja Tarmo Eesnurm ning pärja asetas
monumendile nende rühma ülem Sven Taal.
Samuti asetasid pärja mälestussambale
Häädemeeste valla vallavanem Külliki Kiiver
ja abivallavanem Ants Järv. Vallavanem pidas
päevakohase kõne, milles sidus minevikku
ja olevikku.
Külalistest olid meid tervitama tulnud
Pärnu abilinnapea Meelis Kukk ning austust
K. Pätsi vastu tuli avaldama Jaan Roosnurm.

Esindatud olid kõik neli Häädemeeste
valla kooli, kus õpilased koos õpetajatega
asetasid lilled mälestussambale.
Päeva aitasid läbi viia Uulu Põhikooli
2. klassi tüdrukud, kes jagasid külastajatele Eesti lippe ja šokolaadikomme. Aitäh
külalistele, kes meiega ühiselt käisid Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamas.
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Foto: Berit Allika

ROOMUS OÜ ja APLY ELEKTER
OÜ
Lammutasid Kabli külas pikalt tühjana seisnud ja lagunenud endise poehoone.
MTÜ PÄRNUMAA
ÜHISTRANSPORDIKESKUS
Väga hea koostöö eest ning liinimuudatuse eest, kus buss läbib kahel
korral Leina küla, peatudes Jõulumäe
Tervisespordikeskuse ja Keskküla Ratsaspordikeskuse ees. Liini muudatus
võimaldab nii valla kui Pärnu linna
elanikel meie vallas asuvate spordikeskuste paremat kasutamist.
KAAREL BORN
Hajaasutuse programmi rahade jaotamisel vabatahtliku tööna komisjonitöös osalemise eest, komisjonis
õiglane ning tundis hästi piirkonda
ning muresid.
ANTS JÄRVESAAR
Oli kohusetundlik ja õiglane vallavalitsuse liige olles info vahendajaks
kogukondade ja ametnikkonna vahel.
PRIIT SOMMER
Oli kohusetundlik ja õiglane vallavalitsuse liige olles info vahendajaks
kogukondade ja ametnikkonna vahel.
VALDAR TAMM
Oli kohusetundlik ja õiglane vallavalitsuse liige olles info vahendajaks
kogukondade ja ametnikkonna vahel.
VALLI ROOSMAA
Valla finantside ja raamatupidamise
korras hoidmise eest.
LIISE-KÄRT LIIBER
Võistleb U12 tüdrukute kategoorias

purjetamises, kus ta on saavutanud
mitmeid auhindu ja sellel aastal U12
tüdrukute arvestuses tuli nii üldarvestuses kui ka Eesti Meistrivõistluste raames esikohale.
KAUNIS KODU
Maakodude kategooria:
I koht: PEREKOND KALDAS,
R A I E SM A A TA LU L A A DI
KÜLAS;
Kaunis ja päikseküllane koduaed, kus
iga peenar on läbimõeldud ja huvitav.
Selles aias on maitsekalt kokku sobitatud palju erinevaid taimeliike ja sama
hästi on planeeritud ka ruumilahendus
ja õuemööbel.
II koht: PEREKOND JÕESALU,
PILLIROO TALU LAADI KÜLAS.
Muinasjutuline maakodu, mille õue
keskmeks on imeilus roosiaed. Lisaks
mahuvad Pilliroo talu hoovi ka praktiline tarbeaed ja perepoja kujundatud
aianurk.
Elamud tiheasustuses kategooria:
I koht: PEREKOND MÄNNIK,
SIDE TN 5 HÄ ÄDEMEESTE
ALEVIKUS.
Tõeline pärl Häädemeeste alevikus.
Selles aias on hästi läbimõeldud õueala
ruumijaotus. Taimevalikus domineerivad erinevad ilupõõsad ja püsikud,
kuid päikseline nurk on jäetud ka traditsiooniliste suvelillede jaoks.
Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide
kategooria:
P-TRUCKS OÜ, V IISNURGA
PUHKEMAJAD UULU KÜLAS
Rahulik ja kaunis puhkeküla sügaval
männimetsas. Viisnurga puhkemaju
iseloomustavad kompleksiga hästisobivad seenelambid ja männimetsa
alustaimestiku maitsekas kasutamine õueala kujundamisel. Territooriumil on mugav liigelda mööda
looklevat jalgrada ja avastada erinevaid
õuesoppe, kus on nii bassein, lõkkekoht kui laste mänguplats.
Abivallavanem Helve Reisenbuk edastas Eesti Pensionäride ühenduse palvel
HENN SAARELE, ANTS JÄRVESAARELE ja ANDRES ILVESELE
Eesti Pensionäride ühenduse poolt
välja antud tänumedalid inimestele,
kes oma tööde ja tegemistega on aidanud kaasa Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele ja on olnud Eesti arengule
pühendunud aktiivsed ühiskonna
liikmed.
Aire Kallas-Maddison
Fotod: Sigrid Absalon
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Häädemeeste valla teenuskeskuse ja Häädemeeste
Muuseumi renoveeritud ruumide avamine

Häädemeeste Muuseum on avatud
uutes ruumides

15. ja 16. veebruaril olid Häädemeeste
teenuskeskusesse ja Häädemeeste
Muuseumi ehk nende ühisesse majja
kutsutud kokku inimesed, keda
tänada selle eest, et maja on väärikalt
renoveeritud ja läbimõeldult ning stiilselt sisustatud. Tänati Siim Suursilda,
Häädemeeste valla abivallavanemat,
kelle valvsa pilgu all toimus maja renoveerimine. Tänatud sai veel - Margus Türksonit (ehitusjärelvalve), Enn

Häädemeeste Muuseumi pidulik avamine toimus kahel päeval – 15. ja 16.
veebruaril. Tänasime kõiki, kes aitasid
kaasa muuseumi uue ekspositsiooni
kujundamise, uuendamise ja kogude
värskendamisele. Sündmust ilmestasid Häädemeeste Muusikakooli
õpilased. Häädemeeste Muuseumil
täitus jaanuaris 31 tegutsemisaastat,
nimelt muuseumi rajaja ja pikaaegne
juhataja Tiiu Pukk alustas kohalike
esemete ja dokumentide kogumisega
1991. aastal kolhoosi vanurite maja
keldrikorrusel. Suuresti võibki öelda,
et muuseumikogud on saanud alguse
ja pidevalt täienenud kohalike elanike
toel. Esimese muuseumieksponaadi
kinkis Tiiu Pukale Häädemeeste
Keskkooli pikaaegne käsitööõpetaja
Ellen Arumäe ja selleks oli pudelitele korkide pealekeeraja. Nüüdseks on muuseumi kogus üle 5000
museaali, lisaks üle 500 uurimustöö,
rääkimata arvukast foto- ja dokumentide kogust. Alates 2004. aastast
koliti muuseum vanasse koolimajja,
mis oli algselt ehitatud Häädemeeste
mõisa kõrtsiks 1894. aastal. Mõned
aastad tagasi otsustas Häädemeeste
omavalitsus endise vallamaja (ehitatud 1911 Häädemeeste vallamajaks)
renoveerida ja taasavada hoone teenuskeskuse ja muuseumina. Sügisel
2021 suleti vana muuseum ja algas
kogude aeganõudev sorteerimine,
pakkimine ja kolimine uude hoonesse.
Väärika ja sobilike värvilahendustega
sisekujunduse lõi sisearhitekt Tiina
Kesküla Pärnust, lisaks disainis Tiina
ka muuseumi erimööbli. Eriilmelise ja
informatiivse ekspositsiooni kujundamisel oli abiks Pärnu muuseumi fotoja kunstikogude hoidja, tunnustatud
kujundaja ja fotograaf Indrek Aija.
Ekspositsioon paikneb neljas ruumis.
Fuajees saab tutvuda endise Häädemeeste vallamaja looga, Häädemeeste
loodust iseloomustava stendiga ja saab
lühiülevaate Häädemeeste kujunemisloost. Teises ruumis paiknevad väljapanekud purjelaevanduse arengust,
kalandusest, olulisel kohal on kiriku-,
kooli- ja kultuurilugu. Kalanduse
teema juures tahame tänada pikaaegset Jaagupi kalurit Arvo Taltsi, kes
annetas uude ekspositsiooni erinevaid
esemeid ja need esemed kannavad ka
vägevaid lugusid. Suured tänud Arvo
Taltsile! Vitriinides on isikupõhised
ekspositsioonid, praegu saab tutvuda
Häädemeeste õmblejanna Anna Elisabeth Raua (1887–1965) eluloo ja
isiklike esemetega. Proua Anna õmbluskursused olid tuntud ja tahetud nii
Häädemeestel kui ka ümberkaudsetes
külades 20. sajandi esimesel poolel.
Selline väljapanek sai koostatud tänu

Priskot (projektijuht), Indrek Papat
(ehitusfirma esindaja),Tiina Keskküla
(kujundas siseruumid), Karel Tölpi
(endine vallavanem, tänu kelle õigeaegsetele otsustele maja renoveeritud
sai), Indrek Aijat (muuseumi ekspositsiooni kujundaja) ja Tiiu Pukka,
kelle elutööd muuseumis näha saab.
Māja avamispäevadel aitasid pidulikkust luua muusikaliste tervitustega
Kai Marjamägi, Jane Murulauk, Mar-

git Eichen, Häädemeeste Muusikakoolist viiulitega Marian Maddison
ja õpetaja Irina Aitai ja ukuleledega
Maron Maddison ja õpetaja Olavi
Kõrre.
Rahvusliku mustriga lindi lõikasid
pidulikult lahti vallavanem Külliki
Kiiver, abivallavanem Siim Suursild
ja muuseumi juhataja Kaire Käära.

Linti lõikavad muuseumi juhataja Kaire Käära, vallavanem Külliki Kiiver ja
abivallavanem Siim Suursild. Foto: Häädemeeste Muuseum

Rahvarõivad ja rahvapärimus
muuseumis. Foto: Toomas Abel

Külalistele esinesid Häädemeeste Muusikakooli õpilased ja õpetajad.
Foto: Toomas Abel
Eksponeeritud on ka igapäevaseid
tarbeesemeid minevikust.
Foto: Toomas Abel

Väljapanek algab juba fuajees. Foto: Toomas Abel

Muuseumis on hulgaliselt endisaegseid tööriistu.
Foto: Toomas Abel

Kersti Ristmäele, kes loovutas aastaks
oma vanatädi esemed ja fotod Häädemeeste Muuseumile. Suured tänud
temalegi! Veel täname Enda Lorentsit,
tänu kellele sai Häädemeeste rahvariidekollektsioon korraliku täienduse!
Põhjalik väljapanek on reeder-kapten
Gustav Martinsoni pojast dr. Aleksander Martinsonist (1877–1961), kes
1935. aastal valis uueks nimeks Esko
Avand Marand. Olles küll suurte laevade ehitaja ja kapteni poeg, valis tema
meremehe ameti asemel töötamiseks
hoopis meditsiini valdkonna. Dr.
Martinson võttis osa Eesti Vabadussõjast juhtides Haapsalus Punase Risti
haiglat. Tutvuda saab tema isiklike
esemete ja teenetemärkidega. Eraldi
vitriinis on väljapanek Häädemeeste
valla kohta väljaantud raamatutest
ja trükistest läbi aegade. Talutoaks
kujundatud ruumis saab näha põnevaid tarbe- ja iluesemed, mis annavad
edasi elu-olu 100 aastat tagasi. Eraldi
tähelepanu on pööratud talutoas õdedest kodu-uurijatele Marta Mäesalule
(1893–1984) ja Enda Kallasele (1910–
2003). Marta Mäesalu oli Emakeele
Seltsi auliige ja etnograafiamuuseumi
(Eesti Rahva Muuseumi) aukorrespondent. Enda Kallas on pälvinud
erinevaid tänukirju ja autasusid oma
tänuväärse panuse eest kodu-uurimisse. Paljuski tänu neile on olemas
põhjalikud kirjeldused Häädemeeste
piirkonna ja külade erinevatest ajajärkudest ning folkloorist. Neljandas
ruumis saab lugeda meie savitööstuse
arengust, mineraalvee tootmisest ja
kombinaat „Säde“ toodangust ning
olulisusest nõukogude perioodil. Vitriinis on näha dokumente ja esemeid
Häädemeeste Kolhoosi tegevusajast.
Muuseumi tegutsemise aastate jooksul
on kogusid täiendanud just kohalikud inimesed, kes on väärtustanud
oma kodukohta ja inimeste lugusid.
Muuseumi arvestatav maalikogu on
leidnud koha nii muuseumi kui ka
teenuskeskuse personali tööruumide
seintel. Muuseum ootab kõiki huvilisi
külla!
Esialgsed muuseumi lahtiolekuajad: esmaspäev, teisipäev 10.0016.00. Suveperioodil lahtiolekuajad
muutuvad. Muudel aegadel on võimalik külastada kokkuleppel. Jooksvalt
saab muuseumi kohta infot Facebooki
lehelt Häädemeeste Muuseum ja Häädemeeste valla kodulehelt. Kontakt
muuseum@haademeeste.ee, telefon
446 5105, +372 569 80136.
Lõpetuseks Häädemeeste vanasõna
„Elu peab olema ja tuli peab põlema!“
Kaire Käära
Häädemeeste Muuseumi juhataja

Vallavanem Külliki Kiiveri kõne Häädemeeste teenuskeskuse ja muuseumi ruumide avamisel
Austatud volikogu esimees, muuseumi
juhataja, ametiisikud ja külalised!
Täna on Häädemeeste valla rahvale rõõmus päev – aastaid oodatud
uuenduskuuri läbinud ja renoveeritud
Häädemeeste teenuskeskus on valmis
ning paikneb nüüd sõbralikult ühes
majas Häädemeeste Muuseumiga.
Kogu tervik on kaunis nii seest kui
väljast.
Alles möödunud kuul käisime avamas samal Häädemeeste peatänaval
asuvat Häädemeeste Muusikakooli
renoveeritud hoonet. Sarnaselt tollele
ilusale sündmusele on ka praegune
hetk verstapostiks, kust algab vana
maja uus eluetapp.

Ajalooliselt on see Pärnu mnt 13
asuv hoone ehitatud spetsiaalselt vallamajaks, olles tüüpiline perioodil
1889–1918 ehitatud vanabalti stiilis
omavalitsushoone. Seda ehitist iseloomustab hoone suurem maht, võrreldes
varasemalt Eestis ehitatud vallamajadega, samuti ka parem viimistlus ning
eksterjööris dekoratiivelementide kasutamine. Enamasti paiknesid taolised
hooned traditsiooniliselt Liivimaa
kubermangu alal.
Uus vallamaja valmis 1911. aastal,
ehitusmeister oli Jüri Trükmann, kes
sai töö eest tasuks 1300 rubla.
Vabariigi esimese perioodi ajal
paiknes hoone ühes ruumis raamatu-

kogu ja mingil ajal ka arestikamber.
Vallamaja asus selles kuni 1957. aastani, mil Häädemeeste külanõukogu
kolis kõrvalasuvasse tööstur Ilbaku
majja. Tühjaks jäänud vallamajja kolis
lasteaed, mis tegutses hoones aastatel
1958–1982. Alates aastast 1982 olid
majas korterid, mida kasutasid lasteaia
töötajad.
Mõne aasta pärast lasteaia lahkumist kolis majja tagasi külanõukogu.
6. detsembril 1990 kinnitati Häädemeeste valla omavalitsuslik staatus
ning hoonest sai vallamaja. Häädemeeste vallavalitsus asus siin kuni
2017. aasta lõpuni ehk kuni ühinenud
Häädemeeste valla väljakuulutamiseni.

Häädemeeste Muuseumile antud
paik on uudne ja kindlasti ka moodne.
Uues majas kohtuvad tasakaalustatult
kaasaeg ning mälestused ja teadmised,
vormudes siin huvitavas uues mõõtmes. Maja muuseumi poolel ringi
vaadates saab tõestust, kui tähtis on ise
asju teha, neid alles hoida, väärtustada
ja olla valmis üllatusteks, mida need
aastaid hiljem meile pakkuda võivad.
Renoveeritud maja aitab kaasajastada tööd ja viia seda tihedamalt
kokku kaasaegse ühiskonna vajadustega. Märkimist väärib nii ruumide
kui ka kogu terviku maitsekas sisekujundus. Inimesel on nüüd teenuskeskusesse tulles vaja rohkem aega varuda,

et väljapanekutega ja vana aja lugudega
tutvuda ning ühendada vajalik avastamis- või äratundmisrõõmuga.
Ise olen selles vallamajas töötanud
aastatel 1998–2017. Olen kohta ka
renoveerimata kujul pidanud alati
hubaseks ja armsaks. Kohaliku potitööstuse ahjud olid kindlasti detailideks, mis pälvisid muidu ehk väsinud
majas külastajatelt ohtralt kiidusõnu.
Samuti jäi paljudele erilisena silma
kohalike käsitööna valminud lapiteki
motiividega seinapannoo.
Suur tänu kõigile, kes hoone renoveerimisele on kaasa aidanud.
Soovin meile kõigile õnne ja edu
vana maja uute alguste puhul!
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Maaeluministeeriumi
hõbedane teenetemärk
Eero Lass
Eero Lass omab põhjalikke
teadmisi ja kogemust toidusektoris nii tooraine tootmises
ning on andnud märkimisväärse panuse toidukultuuri
edendamisse. Ta on tegelenud
kohaliku toidu edendamisega
OÜs Kikas viimased 25 aastat ning on praegu ettevõtte
tegevdirektor ja juhatuse
liige. Oma tööaastate alguses
panustas Eero linnukasvatuse
tõuaretusse ning linnuliha ja
munade tootmisesse. 2017.
aastal juhtis Eero OÜ Kikas
uue, kaasaegse tootmisüksuse
rajamist Loole ning ettevõtte

Eero Lass.
Foto: maaeluministeerium

tegevusvaldkonna laienemist.
Oma igapäevatööga tagab Eero
selle, et tootmine ja eksport toimiks ja riskid oleks maandatud.

Tunnustus
sotsiaalvaldkonnas
29. novembri 2021 Häädemeeste valla pereabikomisjoni otsusel esitati Pärnumaa
Omavalitsuste Liidule 2021.
aasta “Aasta sotsiaalvaldkonna
töötaja kandidaadiks” Häädemeeste Eakate Kodu juhataja
Gerli Liiva, kes on oma tööalase tegevusega panustanud
valdkonna arendamisse ning
loonud uusi väärtusi eakate
hoolekande korraldamisel
hoolekandeasutuses.
On rõõm tõdeda, et Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
sotsiaalkomisjon valis laekunud kandidaatide hulgast
PÄRNUMAA AASTA 2021
SOTSIAALVALDKONNA
TÖÖTAJA tiitli vääriliseks
Gerli Liiva. Maakonna tunnustusüritus toimub 15. märtsil
2022.
Gerli Liiva asus juhtima
Häädemeeste hoolekandeasutust alates oktoobrist 2012.
a ning käesolevaks ajaks on
Eakate Kodu läbi teinud suured positiivsed muutused eesmärgiga pakkuda kvaliteetset
ööpäevaringset hooldusteenust abivajavale isikule. Häädemeeste Eakate Kodu asub
kahekorruselises hoones, mis
jaguneb 2020. a kevadel valminud juurdeehituse osaks ning
vanaks osaks, mille renoveerimise tööd lõppesid 2020. a
septembris; maja mahutab teenusele 69 klienti. Nii uue osa
ehituse kui vana osa renoveerimise perioodil töötas eakate
kodu tavapärases rütmis. Pikk
ehituste periood tõi maja juhile
juurde palju lisakohustusi ja
valdkondi, milleks ei ole sotsiaalvaldkonna inimesed ette
valmistatud. Kerli sai selle kõigega hakkama. Tunnustamist
väärt on ka Gerli tegutsemine
lisavahendite saamisel läbi
projektitaotluste. Koostöös
valla arengutöötajatega on
saadud lisavahendid õueala
ka dementsetele kasutajasõbralikuks muutmiseks ning
üldhooldusteenuse kohandamiseks nakkushaiguste leviku
tõkestamiseks. Töö viimase
projekti vahenditega eakate

kodu veel turvalisemaks ja elanikule mugavamaks muutmisel
alles käib. Tänu Gerli sihipärasele tegevusele omistati 2020.
a kolmanda hoolekandeasutusena vabariigis Häädemeeste
Eakate Kodule dementsussõbraliku asutuse märgis. Eakate
Kodu täitis märgise saamiseks
kõik kriteeriumid, tugevamaiks
pooleks nimetati hoolekandeasutuse seotust kogukonnaga
ning aktiivseid igapäevaseid
tegevusi, mis aitavad dementsusega elanikel toetada identiteeti ning jätkata samasuguse
hubase koduse eluviisiga ka siis,
kui uueks koduks on saanud
hoolekandeasutus.
Gerli Liiva juhtimisel on
hoolitsetud ka selle eest, et hoolealuste toit oleks mitmekesine
ja tervisesõbralik. Kasutusele
on võetud vastavad menüüd.
Eakate Kodu köök on üle võtnud ka kõrvalasuva lasteaia
toitlustamise.
Gerli Liiva tugevusena võib
välja tuua tema tahet ja soovi
siduda hoolekandeasutuse
tegevused kogukonnaliikmete
kaasamisega. Kogukonnast on
asutuse igapäevategemistesse
kaasatud tegevusjuhendaja,
kogukonna kirikuõpetaja,
muusikaõpetaja, tähistatakse
koos kogukonnaliikmetega
tähtpäevi ja käiakse ühekoos
põnevatel väljasõitudel. Gerli
Liiva erinevate tegevuste kaudu
on Eakate Kodu muutunud
avatud ustega koduks eakale,
maja, kus saab väärikalt ja
turvaliselt vananeda oma inimeste keskel, kelle rõõmudele
ja muredele on kaaslane alati
toeks.
Gerli Liiva on juht, kes soovib katsetada uusi suundumusi
ja ei pea paljuks ise õppida ning
on valmis igale tööle ka käed
külge panema.
Häädemeeste Eakate Kodu
ei ole koduks vaid Häädemeeste valla elanikele. Pooled
kodu elanikest on Pärnumaa
erinevatest valdadest. Seega
omab Gerli juhitud asutus ka
olulist kohta maakonna hoolekandesüsteemis.
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Kriisivalmiduse soovitused elanikele
• Varu koju oma pere jaoks piisav
kogus joogivett, ravimeid ja toitu,
sh arvesta ka koduloomadega.
Toitu varudes soeta toiduaineid,
mida sööd ka tavaolukorras ja mis
ei rikne liiga kiiresti.
• Varu koju taskulamp või patarei
toitel lamp, varupatareid, küünlad,
tikud.
• Varu koju piisav kogus sularaha.
• Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga
kaitstud. Võimalusel kasutada 2 astmelist autentimist. Ära
ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuandmeid ega paroole
ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus,
siis teavita politseid.
• Kontrolli, et autol oleks paak alati pooltäis.
• Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav
raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
• Mõtle läbi, kas Sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel
ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi
tavapärased sidevahendid toimida.
• Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning
omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid
kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.
• Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
• Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe tekk, taskulamp.
• Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel
alusta pikendamist.
• Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus
mingil põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkestus)
Päästeamet

Lahkelt lahku...
Partnerlussuhte lõpp esitab vanematele
väljakutse luua üksteisega teistsugune
suhe. Kuigi endine abikaasa või elukaaslane ei ole enam partner püsisuhtes, on
ta endiselt tähtis ja asendamatu vanem
lapsele. Tihti pöörduvad lapsevanemad
lapsega seotud vaidluste lahendamiseks
kohtusse, kuid praktika näitab, et kohtumenetluse käigus kipuvad vanad pinged
pigem süvenema. Aina enam soovitatakse
vaidluste korral pöörduda just perelepitaja
juurde.
Alates 2021. aasta septembrist alustas
Sotsiaalkindlustusamet riikliku perelepitusteenuse pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalus saada
tasuta perelepitusteenust. Pilootprojekti
eesmärgiks on nii teadlikkuse tõstmine
perelepitusteenusest kui ka ettevalmistus
riikliku perelepitussüsteemi jõustumiseks
01. september 2022. a. Perelepitusteenust
osutavad superviseeritavad perelepitajad,
kes on lõpetamas väljaõpet Riiklikul perelepituse aluskoolitusel.
Kui seni on suur osa lapsevanemate
erimeelsuste lahendamisel jäänud omavalitsuse lastekaitsetöötaja õlgadele, siis
nüüd on võimalus suunata pered pilootprojektis osalevate professionaalse perelepitaja vastuvõtule. Teenuse saamiseks
tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse
lastekaitsetöötaja poole, kes suunab juba
edasi perelepitaja vastuvõtule. Samuti
võivad teenuse saamiseks pöörduda meie
poole ka lapsevanemad ise, ilma kohaliku
omavalitsuse suunamiseta.
Perelepituse eesmärk ei ole lepitada
või taas ühendada lahku läinud abikaasasid või elukaaslasi, vaid vanemlussuhte
raames last säästva koostöö otsimine.
Perelepitusteenus on mõeldud ühise
alaealise lapse või laste lahku läinud või
lahkuminevatele lapsevanematele, kel
ei ole õnnestunud kokku leppida lapse
elukorralduslikes küsimustes (näiteks
lapse tulevane elukoht, vanema-lapse
vaheline suhtluskord, ülalpidamine ja

teised lapse kasvatamisega seotud küsimused). Perelepituse eeliseks on, et see on
kiire, soodne, vaimset tervist säästev ning
lapse heaolu arvestav meetod.
Perelepitusse oodatakse neid lapsevanemaid, kes on lahku läinud või lahku
minemas, kuid endise kaaslasega ei
õnnestu koostöö alaealise lapse (või laste)
elukorralduslikes küsimustes. Perelepitus on vabatahtlik teenus, kus peavad
koos osalema mõlemad lapsevanemad.
Seega peab initsiatiiv ning tahe koostööks
olema mõlemal lapsevanemal. Vanematelt
ootame valmidust vaadata tulevikku, leppida kokku pere uus elukorraldus ühiste
laste huvides. Tuleb meeles pidada, et
juhul kui vanemad lähevad lahku, lõpeb
nende paarisuhe – vanemlussuhe aga
jätkub, sest laps vajab endiselt mõlema
vanema tuge.
Perelepituse meelespea
• Perelepitus on vabatahtlik.
• Perelepitus on lapsevanematele kiirem,
soodsam, vaimset tervist säästvam ning
lapse heaolu paremini arvestav meetod,
mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui
kohtumenetluses.
• Vanemad on võrdsed ning nad otsivad
lapsele parimat võimalikku lahendust
ise.
• Perelepitaja on neutraalne vahendaja,
kellel on professionaalsed teadmised ja
vastav väljaõpe.
• Perelepitus ei sobi vägivaldsete suhete
korral, sest lapsevanemad ei ole sellisel
juhul võrdsed osapooled. Täpsustamiseks ja endale sobiva teenuse leidmiseks
helista koordinaatorile.

• Perelepitus pakub võimalust teha
kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda
toetavateks lapsevanemateks ka peale
lahkuminekut.
Kuhu pöörduda
perelepitusteenuse saamiseks?
Perelepitusteenusele saab pöörduda
kirjutades aadressile
perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Võta ühendust meie teenuse koordinaatoritega:
Liilia Mänd 5886 2296,
liilia.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
(eesti ja vene keel)
Anna Vorobjova 5309 7229,
anna.vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.
ee (eesti, vene ja inglise keel)
Jekaterina Link 5323 0604,
jekaterina.link@sotsiaalkindlustusamet.
ee (eesti ja vene keel)
Sigrit Tammiste 5918 9130,
sigrit.tammiste@sotsiaalkindlustusamet.
ee (eesti, inglise ja vene keel)
Kätlin Ojamets 5323 3957,
katlin.ojamets@sotsiaalkindlustuamet.
ee (eesti ja inglise keel)
Perelepituse või rahumeelse vanemluse
kohta leiad rohkem infot Facebooki lehelt
„Riiklik Perelepitusteenus“ või https://
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklikperelepitusteenus.
* Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja
Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm „Kohalik areng ja
vaesuse vähendamine” (Local Development and Poverty Reduction).
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Metsapoole Põhikool
Juba 10 aastat on koolil võimla!
29. veebruaril 2012. aastal avasime
pidulikult Metsapoole Põhikooli
võimla. Maja saime kasutama
hakata mõni aeg hiljem, alates 26.
märtsist, sest veevõtukoht (kaev
koos tiigiga ja parkla päästeameti
autole) vajas veel tegemist.
Tegelikult on uus hoone ju mitmeotstarbeline ehitis, sest lisaks
võimlale, jõusaalile ja pesuruumidele
paikneb seal palju muid vajalikke
ruume: kooli söökla, poiste tööõpetuse ja tüdrukute kodunduse klassid,
arvutiklass ning algklassiõpilaste
koduklassid.
Avamispeol ütles tollane vallavanem Urmas Aava: „Vaatamata

paljudele kahtlustele ja repliikidele,
et Häädemeeste vald oma raske
finantsmajandusliku olukorraga ei
suuda seda ja napib oskust, jõudu ja
tahet, olgem ausad, need lapsed, kes
siin istuvad, väärivad seda ja lapsevanemad, kes on siin koolis käinud,
on seda kaua oodanud. Ära tegime!
Uskumatu!“
Mina koolijuhina olen seda
meelt, et Metsapoole kooli viimased
tunnid oleks ammu loetud olnud,
kui seda maja poleks ehitatud,
sest lapsevanem valib oma lapsele
ikka kooli, kus olemas kaasaegne
ja turvaline õppekeskkond, meil
seda enam pakkuda poleks olnud.

Tagantjärele on hea tunne, et vaatamata kõikidele raskustele on siinsel
kogukonnal kool alles ja õpilaste
arv stabiilne. Ja võimla ehitamise
eelarvest 1,2 miljonit eurot kattis
ju Euroopa regionaalarengu fondist rahastatav kohalike avalike
teenuste arendamise meede, mille
elluviijateks olid siseministeerium
ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), valla omafinantseering
moodustas ainult 250 tuhat eurot.
Suurelt mõeldes ja julgelt tegutsedes edasi!
Esta Vesik
Direktor

Võimla hoone avamispäeval. Foto: kooli arhiivist

Veebruarikuu hetked koolielus

Fotod: Ants Järv ja Heino Einaste

Tahkuranna kool
Veebruar Tahkuranna koolis
Veebruarikuus on meie koolis alati
palju tegemist.
• Kuu alguses oli meil võimalus
vaadata Eesti pärandkultuuri
tutvustavat rändnäitust. See oli
hea võimalus luua seoseid oma
kodukoha ja terve Eestimaa
vahel. Näitus andis mõtte, et
me väärtustaksime seda, mis
meile tundub igapäevane, aga
tulevastele põlvedele on juba
ajalugu.
• Koolilapse ülesanne on õppida,
aga seda on palju parem teha
koos sõpradega. Seetõttu oli
meil sõbranädal, kus sai sõpru
üllatada igal päeval erinevat
stiili riietusega. Esmaspäeval
tegutses sõbralike hindadega
kohvik, riietusel oli rõhk punasel värvil. Teisipäeval kandsid
soovijad midagi vana, kolmapäeval triibulist, neljapäeval

Stiilinädal. Foto: Anu Alloja

väärikat ja reedel olid seljas
pidžaamad.
• Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistasime aktusega, mille
külaliseks oli meie vallavanem Külliki Kiiver. Aktuse
lõpus pakuti kõigile maitsvat
sünnipäevatorti, mille valmistas meie oma töötaja Marii.
• Enne vaheaega tutvustas
kooli kokk oma hobi – noolemängu. Tuli välja, et on
olemas selline tore harrastus,
millega saab lausa võistlustel käia. Loodame, et peale
vaheaega saavad soovijad
noolemängu ringis harjutama
hakata.
Ees on ootamas märtsikuu oma
toimetamistega.
Tahkuranna kool

Vallavanem meie koolis. Foto: Anu Alloja
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Uulu Põhikool
Eesti Vabariik 104 Uulu Põhikoolis
23. veebruaril toimusid Uulu
Põhikoolis meie armsa kodumaa sünnipäeva tähistamiseks
aktused. Aktustel lauldi üheskoos Eesti Vabariigi hümni.
Väikeste aktusel olid hümni
eeslauljateks 2. klassi õpilased
Liseth Oja ja Lisette Kaljumäe.
Suuremate aktusel oli hümni
eeslauljateks 6. klassi õpilased
Saara Sofia Jürgens ja Karmen
Kartau. Õpilasi saatis klaveril
õpetaja Annely Kuningas. 2.
klassi õpilane Hugo Järvesaar
laulis aktustel laulu „Eesti
laps” ja tema esitusest võis aru
saada, kui õnnelik ja uhke on
olla Eesti laps.
Aktuste ajal viibis kooli
direktor puhkusel ja seetõttu
vaatasime ning kuulasime
üheskoos direktor Egle Rumbergi videotervitust. Direktor luges õpilastele luuletuse,
mis oli pühendatud Eestimaa
100-sünnipäevaks „Olen Eestimaa laps” luuletuse autor oli tol
ajal 7-aastane Emily koos enda
perega. Luuletus meenutas meie
direktorile igat Uulu kooli õpilast, kes on vabad kui tuuled ja
nende suult ei puudu naeratus.
Lisaks andis direktor ülevaate,
millal ja kus loeti ette Eesti
Vabariigi iseseisvusmanifest.
Vaieldakse ju üsna palju selle
üle, kas ei peaks iseseisvuspäeva
tähistama hoopis 23. veebruaril, kui Pärnus esmakordselt
Endla teatri rõdul manifest
ette kanti. On aga jäänud nii,
et meie armsa kodumaa sünnipäevaks on siiski jäänud 24.
veebruar. Direktor mainis oma
kõnes ka seda, et meie kooli õpilased on sündinud vabal maal
ja enda riigis, küll aga teavad
osa kooli töötajatest, lapsevanematest ja vanavanematest, mida
tähendab elada võõra võimu
all. Me peame olema uhked ja
õnnelikud, et meil on võimalus
elada vabas Eestis!
Algklasside aktusel esines

on palju sõpru ja see on väga
ilus ja palju loodust on ka.”
Mis on vabadus 3. klassi
arvates:
„Vabadus on minu jaoks
kodus olla. Vabadus on siis, kui
sa koolist koju saad, kui saad
magada nii kaua kui soovid.
Vabadus on, kui saad kodus
telefonis mängida.
Vabadus on see, kui saad
mingist murest lahti või siis, kui
saad täisealiseks ja ei pea enam
kodus elama ning suurem osa
vanemate reeglitest sulle enam
ei kehti. Vabadus on, kui saab
õue minna või kuskile reisida.
Vabadus on kui koroonat ei
ole.”
Algklasside aktuse lõpetas
ühine kingitus meie armsale
kodumaale. Õpetaja Eneli
Rüütli on meie rahvatantsuõpetaja, kes aitab meie lastel
säilitada meie kodumaa tra-

Eesti Vabariik 104 aktus. Foto: kooli erakogust

1.b klass koos õpetaja Sirje
Kõresaarega šketsi „Mängime
kodu”, kus iga õpilane kehastus kas lapseks või lapsevanemaks. Humoorikast etteastest
jäi kõige enam kõrvu „Koolis
ei tohi vilistada, sest kujutad
sa ette kui kõik 200 last korraga vilistama hakkavad?” Selle
peale vastas laps, et küll meie
direktor selle olukorra ka ära
lahendaks.
Algklassidele on antud ülesanne vastata küsimustele: Mis
on kodu? Mis/Milline on minu
kodumaa? ja Mis on vabadus?
Huvijuht luges aktustel antud
vastused ka ette...
Mis on kodu 1.a klassi õpilaste arvates:
„Kodu on koht, kus ma elan,
kus on soe ja vihma ei saja, kus
saab telefonis mängida ja kus
elavad minu koduloomad!”
Milline on minu kodumaa
2. klassi õpilaste arvates:
„Minu kodu on see koht,

Uulu sportlased Uulu Noortevõistlustel. Vaata artikkel lk 12. Foto: Vladislav Šonitšev

kus saan oma perega koos
olla. Eesti on see koht, kus ma
elan, siin ma sündisin. Minu
kodumaa on hea ning tore ja
ilus ehk maailma parim riik.
Minu kodumaa on kallis, ilus,

tore ja armas. Eesti on lahe.
Mu kodumaa on mulle kallis.
Mu elupaik, mu isamaa! Mu
kodu on roheline ja Eesti on
ka roheline.
Mu kodumaa on tore, siin

sõbralikum poiss ja tüdruk”
ühtlasi said õpilased hääletada
“Kõige Sõbralikuma koolitöötaja”. Uulu Põhikooli sõbralikest- sõbralikumad on: 1.
a klass Jakob Karus ja Mirtel
Sünt, 1.b klass Jakob Kurm
ja Suzie Kordmaa, 2. klass
Madis Suvisild ja Jolanta Vutt,
3. klass Egert Sildve ja Chanel
Sarapuu, 4. klass Lisete Reier
ja Johannes Merimaa, 5. klass
Cristelle Marii Merirand ja
Eerik Jõgiste, 6. klass Luise
Lee Leidur ja Sten-Erich Haljasoks, 7. klass Piia Karlotta
Rand ja Alexander Pärnaste,
8. klass Mariann Rebane ja
Kelvin Laastau, 9. klass Maarja
Kõresaar ja Hanno Valk. Uulu
Põhikooli 2022 “Kõige Sõbralikum töötaja” tiitlid said meie
armas koolitädi Tiiu Sildmäe ja
1.b klassi õpetaja Sirje Kõresaar.
Tiitlid andsid üle Uulu Põhikooli õpilasaktiivi president

Aurelia Kaasik ja asepresident
Lisete Haljasoks. Tiitli saajaid
premeeriti šokolaadi ja diplomiga ning kaela riputati õpetaja
Pärt Kuke poolt valmistatud
puidust medal kirjaga „Kõige
Sõbralikum 2022”.
Päeva lõpetas meeleolukas
1.-5. klassi disko, kus mängiti
koos sõpradega erinevaid võistlusmänge ja muidugi tantsiti.
Ürituse õhtujuhtideks olid
Sten-Erich Haljasoks, Rudolf
Harald Kivi, Cristelle Marii
Merirand ja Mariann Rebane.
Muusika ja valgustehnika eest
vastutas õpilasaktiivi helitehnik
Romet Alviste.
Suur tänu Uulu Põhikooli
õpilasaktiivi liikmetele imelise
päeva korralduse ja toimimise
eest!

ditsioone. Üheskoos tantsiti
rahvatantsu „Oige ja Vasempa”.
4.-9. klassi aktusel toimusid
ettekanded teemal „Kes me,
eestlased, siis tegelikult oleme?”
Ettekanded olid valmistatud

ajalooõpetaja Gerli Jürima
poolt ja neid kandsid ette 9.
klassi õpilased Annika Absalon,
Aurelia Kaasik, Rudolf Harald
Kivi, Maarja Kõresaar ja Kaspar
Rahnu. Saime teada, milline
on eesti keel, milline nägi välja
eestlane ja mida on meie kohta
kirjutatud vanasti.
Eestlaste kohta öeldakse,
et me laulsime ennast vabaks,
eestlased on laulurahvas ja seda
kinnitavad meile ka armastatud
kooride juhendajad ja lauljad
iga kord, kui õlg-õla kõrval
laulukaare all kokku saame ja
seda imelist ühtsust tunneme.
Uulu Põhikooli lastekoor esitas koorilauljate seas kõrgelt
hinnatud Juhan Liivi ja Peep
Sarapiku poolt kirjutatud laulu,
mille sõnad kõlavad nii: „Ta lendab mesipuu poole, Ta lendab
lillest lillesse ja lendab mesipuu
poole; ja tõuseb kõuepilv ülesse,
ta lendab mesipuu poole.”
Koolipäeva lõpetas klasside
lõuna Uulu kooli sööklas. Meie
kokatädid Eli Tenno, Tiiu Kask
ja Maili Jõesalu olid õpilastele
valmistanud magustoiduks
imemaitsvat kamavahtu.
Pärast kooli aktust suundusid õpetaja Gerli Jürima,
huvijuht Ester Kose ja õpilasaktiivi president Aurelia Kaasik
ning õpilasaktiivi liige Rudolf
Harald Kivi Eesti esimese
presidendi Konstantin Pätsi
monumendi juurde, kus toimus Häädemeeste valla Eesti
Vabariigi 104 iseseisvuspäevale
pühendatud aktus. Õpilasaktiivi liikmed ja huvijuht asetasid monumendile kõigi Uulu
Põhikooli õpilaste ja töötajate
poolt lilled Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul.
Oleme uhked ja õnnelikud,
et meil on võimalus elada vabas
ning demokraatlikus riigis.
Ester Kose
huvijuht

Sõbrapäev Uulu Põhikoolis
11. veebruaril toimus Sõbrapäeva Disko 6.-9. klassile,
mille korraldas Uulu Põhikooli 8. klassi õpilane Romet
Alviste koos oma loovtöö
juhendaja Egle Vutiga. Enne
saali minekut sai ennast kostitada magusate suupistetega.
Ürituse käigus oli avatud fotonurk, kus noorsootöötaja Elina
Pea noortest pilte tegi. Õhtujuhtideks olid õpilasaktiivi
liikmed Rudolf Harald Kivi
ja Mariann Rebane. Mängiti
erinevaid mänge ja tantsiti.
Ühtlasi selgitati välja riietuse
järgi “Kõige punasem poiss ja
tüdruk”, kelleks said 5. klassi
õpilane Sten-Erich Haljasoks
ja 8. klassi tüdruk Lorette Viirmaa. “Kõige punasem klass”
tiitel kuulub 8. klassile.
14. veebruaril toimus Sõbrapäeva eri Uulu Põhikooli õpilasaktiivi eestvedamisel. Hommikul tervitasid kaasõpilasi

uksel õpilasaktiivi liikmed, kes
jagasid kaasõpilastele südamekujulisi rinnamärke, millel oli
number. Päeva jooksul tuli leida
enda sõber koolimaja pealt üles
ja suunduda fotonurka pildistama, kus neid premeeriti südamekujuliste pulgakommidega.
Õpilastel oli võimalus sõpradele
läbi sõbrapäeva postkasti kingitusi ja kirju saata. Õpilasaktiivi liikmed avasid selle päeva
puhul ka Sõbrapäeva kohviku,
kuhu olid nad ise valmistanud
erinevaid kooke ja suupisteid.
Ülipopulaarne oli õnneloos,
mille asjad said väga kiiresti
otsa. Kohviku ja õnneloosist
teenitud raha kuulub Uulu
Põhikooli õpilasaktiivile, selle
rahaga ostetakse erinevate ürituste jaoks vajalikke asju ning
auhindu ning plaanitakse ühist
väljasõitu õppeaasta lõpus.
Klassides toimus hääletus,
kus selgitati välja “Klassi kõige

Ester Kose
huvijuht

Sõbrapäeva ürituste korraldajad. Foto: kooli erakogust
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Uulu lasteaed
Reaalainete nädal Uulu Põhikoolis

Reaalainete nädala füüsikatund, õpetajana Rudolf Harald Kivi. Foto kooli erakogust

Uulu Põhikoolis toimus 15.–22. veebruaril reaalainete nädal. Enda panuse
nädala toimimisse andsid matemaatikaõpetaja Anne Oga, keemiaõpetaja
Marika Jagomägi, füüsikaõpetaja Pärt
Kukk ning huvijuht Ester Kose.
Igal kolmapäeval toimuvad Uulu
kooli aulas tantsuvahetunnid, sel korral
oli matemaatilise tantsu õpilastele välja
otsinud direktor Egle Rumberg. Enne
tantsima asumist mängiti huvijuhi eestvedamisel matemaatilist liikumismängu
paarilistega, mäng käis kiiruse peale ja
kontrolliti, kes suudab kiiremini peast
vastuseid välja öelda. Mängu tehteid
edastasid õpilasaktiivi liikmed Elisabel
Helstein ja Mariann Rebane.
Reaalainete nädalal aitasid matemaatikaõpetajad ja klassiõpetajad välja
selgitada parimad peastarvutajad, kes
said õpilaste kogunemisel diplomid.
Uulu Põhikooli 2022 parimad peastarvutajad on: 1.a klass Jakob Karus,
1.b klass Deiro Einula, 2. klass SiimSander Perkons, 3. klass Meiko Paits,
4. klass Siim Suvisild, 5. klass Jürgen
Rahu, 6. klass Damir Sobolev, 7. klass
Jass Harjaks, 8. klass Triinu Lumiste,
9. klass Rudolf Harald Kivi.
Õpetaja Anne Oga koostas õpilastele
nuputamisülesandeid, mida sai nädala
jooksul lahendada. Parimateks nuputajateks osutusid 4. klassi õpilased koos
õpetaja Annely Kuningaga. Reaalainete
nädala raames lõimiti matemaatikat ka
loovusega. Matemaatika klassis oli üleval 2 näitust: 6. klassi loovtööd kolmnurkadest ja 4. klassi loovtööd ristkülikutest. Lisaks tehti näitus pühendusega
meie armsale kodumaale. 5. ja 7. klassi
noored värvisid mustreid teemal “Palju
õnne, Eesti”.
Keemiaõpetaja Marika Jagomägi
koos huvijuht Ester Kosega viisid läbi
praktilise töö tunde 4. klassile, 8. klassile
ja 9. klassile. Huvi tekitamiseks keemia
kui õppeaine vastu on saanud traditsiooniks reaalainete nädala raames viia
läbi 4. klassis huvitund. Lilla lahus muudeti roheliseks ja kollaseks. Pärmi abil
võluti värvitust vedelikust suur hunnik
vahtu. Saadi teada, et süsi võib hirmsa
mürinaga hapnikuvoos süttida. Nägime,
kuidas kuumutatud kroom(III)oksiid
täidab sädemetega piirituse auruga täidetud kolvi. Sõelutud tuhksuhkrust ja
soodast annab musta luige või mao kasvama panna ja tavalisest kapsalahusest
saab väga kauneid värve, kui võtad appi
happed ja alused. Pühendusega peagi
saabuvale Eesti Vabariigi aastapäevale
oli tunni lõpus laual erinevatest lahustest
kokku pandud Eesti lipp.
8. klassis saime ja tõestasime mitmel
moel vesinikku. Proovisime, kuidas
keedusool katalüüsis alumiiniumi ja

vasevitrioli lahuse vahelist reaktsiooni
ja kuidas süsihappegaas muutis õhuliseks liivahunnikul sünteesitud söe. 8.
klassi tüdrukud Hanna Liisa Peenoja
ja Eva Alexandra Sild tutvustasid oma
klassile erinevaid leekreaktsioone. 9.
klass sai aimu analüütilisest keemiast.
Tutvuti erinevate katioonide tõestusreaktsioonidega ja analüüsiti looduslikke
objekte. Lõpuks ikka must püssirohi,
aga seekord abisegu rollis, et tutvustada
Mg leekreaktsiooni.
Meie üliandekas 9. klassi õpilane
Rudolf Harald Kivi koos õpetaja Pärt
Kukega viis läbi 7. ja 8. klassile füüsika
tutvustustunni, mille teemaks oli: Mis
on energia? Kas energia olemus on füüsikaline või filosoofiline? Tunnis käsitleti
teemasid: liikumine, toitumine, mõtlemine, igasugune muutust hõlmav
tegevus. Energia on tehtud töö/muutuse
suurus Vis viva ehk „elav jõud”.
Õpilastele selgitati, et mehaanilised
süsteemid on süsteemid, mille tegevust
kirjeldab klassikaline mehaanika,
kus klassikaline mehaanika tegeleb
igapäevaelu füüsikaga. Potentsiaalne
energia on ennustatav kineetiline energia
ja potentsiaalse energia omandab keha
enne kineetilist energiat. Aeg on nagu
uks potentsiaalse ja kineetilise energia
vahel. Potentsiaalne on kujuteldav
energia, kineetiline reaalne. Energiat
võib ka võrrelda ajaga. Energia paneb
asjad muutuma ja aeg paneb asjad
muutuma. Aeg on möödunud, kui
energia on korraldanud lõputult väikese
muutuse. Energia paneb universumi
kella tööle! Energia mõistmine on võti
kõiksuse teooriani. Kõiksuse teooria
on katse ühendada erinevad füüsika
osad, millel pole sarnasusi. Hetkel on
parim asi, mis me energia olemuse kohta
mõelda saame, metafüüsika ja rohkem
filosoofia kui füüsika.
Reaalainete nädala tegevused aitasid
õpilastes tekitada huvi erinevate õppeainete vastu ja ühtlasi oli võimalus ennast
erinevate võistlustega proovile panna.
Kõik õpilased ja õpetajad olid ääretult
tublid ning võtsid tegevustest rõõmuga
osa. Reaalainete nädal toimub taas järgmise aasta veebruari kuus.
Lisaks põnevatele tegevustele koolis
tundis koolipere rõõmu ka edukatest
tulemustest olümpiaadidel. 28. jaanuaril
toimunud piirkondlikul keemiaolümpiaadil saavutas Pärnumaa maakoolide
8. klasside arvestuses 1. koha Evert Kose.
12. veebruaril toimunud piirkondlikul
füüsikaolümpiaadil saavutasid Pärnumaa maakoolide 9. klasside arvestuses
1. koha Rudolf Harald Kivi ja 3. koha
Kaspar Rahnu.
Reaalainete nädala korraldajad

Veebruarikuu tegemistest Uulu Lasteaias
Veebruarikuud on rahvapäraselt
nimetatud nii tuisukuuks, külmakuuks kui ka lumekuuks. Sel
aastal on lapsed lumekuul usinalt
nautinud talvelõbusid. Lepatriinude
rühma lastele meeldib üle kõige
mäel kelgutada ja nad on selles juba
väga osavad. Kelgumäge ümbritsevad kuused pakuvad mõnusalt
varju ning seal saab toredaid mänge
mängida.
Kuu alguses tutvusid lapsed
võõramaa loomade ja nende elukeskkonnaga: vaadati videoid ja
pilte džunglist, savannist, kõrbest
ning jääliustikest, maaliti ja vooliti
põhja- ning lõunamaa loomi.
Palju rõõmu ja elevust pakkus

Jaanimardikad. Elagu Eesti! Foto: erakogust

Sipelgad tammepuu juures. Foto: Merike Angerjärv

meie lastele sõbranädal, mil räägiti
lugusid sõprusest, mängiti lõbusaid
mänge ikka selleks, et kujuneks harjumus üksteisega arvestada ja olla
sõbralik mängukaaslane. Sõbrapäeval rõõmustati kaaslasi kaartidega,
väikeste kingitustega ja maiustati.
Lepatriinude sõbrapäev algas maitsvate tassikookide valmistamisega.
Koos kaeti pidulaud, mida kaunis-

tasid laudlinad, omatehtud lauasildid ja pisikesed südamed.
Liblikad maalisid vastastikku
sõbra portree. Tore oli vaadata,
kui tähelepanelikult uuriti sõpra
ning märgati erinevaid detaile.
Põrnikate rühma õpetaja Sirli viis
aga Jaanimardikate rühma lastega
läbi kunstitunni, kus lapsed nautisid
värvirõõme akvarellidega maalides.

Eestimaa sünnipäevaks ehiti lasteaia ruumid Eesti lippude, rukkilillede ja pääsukeste ning laste poolt
meisterdatud kaunistustega. Lapsed
mängisid pärimusmänge, tantsisid
rahvatantse, laulsid laule kodust ja
kodumaast.
Liblikad vaatlesid Eesti rahvariideid ja värvisid rahvalikke mustreid,
Sipelgad õppisid tundma Eesti lipu
värve, Mesimummid tutvusid Eesti
rahvuslille ja rahvuslinnuga.
Vanemate rühmade lapsed õppisid Eesti rahvussümboleid, laulsid
Eesti Vabariigi hümni ja said selgeks
uue presidendi nime.
Rõõm on teatada, et Häädemeeste valla tänukirja vääriliseks
arvati pikaaegsed head kolleegid
Ene Rüütli ja Anu Rentnik.
Pöörame pilgud tasapisi kevade
poole, kuna mõnes rühmas on
pajutibud juba vaasis ja Jaanimardikad külvasid esimesed seemnedki
mulda.
Päikselist kevadet teile kõigile
Uulu Lasteaia perelt!

Häädemeeste lasteaed
Tegus veebruar
Veebruar on olnud Häädemeeste lasteaia perele väga
sündmusterohke ja tegus.
Kuu alguses saime Hiina
kalendri järgi Tiigriaasta saabumist tervitada. Kõik, kes
soovisid said õnne valada ja
alanud aastat ette ennustada.
Päikesekildude ja Naerulindude rühmad alustasid

Eesti sünnipäeva aktus. Foto: Tea Keskpaik

taas oma taimekasvatusprojektidega ning panid
rühmade aknalaudadele
kasvama erinevaid maitsetaimi. Projekti eesmärgiks
on, et lapsed saaksid kasvatada, hooldada ja vaadelda
taimede arengut algusest
lõpuni.
Sõbrapäeva pidu peeti
üheskoos vahvate mängude,
laulude ja tantsudega. Räägiti oma sõpradest toredaid
lugusid ja kiideti oma sõpru.
Väikesed rohenäpud.
Foto: Marika Luik

Sõpru joonistati ja neile valmistati ka kauneid kaarte.
Kuna veebruarikuus on
meie vabariigil sünnipäev, siis
selle puhul peame lasteaias
alati traditsioonilist aktust,
nagu ka tänavu. Elevust tekitas õpetajate poolt ettevalmistatud näidend ,,Kinnas
presidendiks“. Kodumaast
on loodud väga palju kauneid laule ja luuletusi, mida
kõigi rühmade lapsed aktusel
esitasid.
Ilusat märtsikuud kõigile!
Häädemeeste lasteaia
pere
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02.02.2022 Treimani
Raamatukogus

Tahkuranna lasteaed
Küünlakuu Tahkuranna lasteaias
Aasta lühim kuu tõi kaasa pikemad päevad, ohtralt libedust,
sõbrapäeva, Eesti Vabariigi
sünnipäeva... ja sündmused,
mida me keegi mitte kunagi ei
sooviks.
Veebruari esimeses pooles
uurisime lähemalt meeli, mille
kaudu maailma tajume ning
vanema rühma lastel valmis
meeskonnatöö „Meeldib – ei
meeldi”.
Sõbrapäeva eeli arutleti
mõlemas rühmas sõpruse ja
sõbralikkuse üle. Päikesekiirte
rühmas oli postkast, kuhu sai
sõpradele oma kätega valmistatud üllatuskaarte poetada.
Rannakarbid meisterdasid
„südamekingi”, kus kirjas kaaslase parimad iseloomujooned
ja erilised oskused, samuti valmisid magusad üllatused kogu

Pisikesed pidulised. Foto: Teevi Leppik

lasteaiaperele.
Loomanädalal uurisime
Eesti ja maailma loomariiki
ja tegime tutvust äsja soetatud
Matatalabidega (ikka teemakohases võtmes).
Eesti Vabariigi 104. sünnipäevaks valmistumine algas
tegelikult juba jaanuaris ning
peopäevaks olid laulud-män-

gud-tantsud-luuletused kaaslastele ja majarahvale ettekandmiseks valmis.
Ühel perel tuli vahva idee:
joonistada-kirjutada laste poolt
tervitus Presidendile. Nii Päikesekiired kui Rannakarbid
haarasid mõttest kohe kinni,
südamliku tervituse postitamise eest hoolitses mõtte välja
käinud lapsevanem.
Veebruaris algas
taas Räpina Aianduskooli projekt, mis sel
aastal kannab nime
„Maitsetaimedega
sõbraks!” Loodame
päikselist ja sooja
kevadet!
Soovime kõigile
tervist, rahulikku ja
osavõtlikku meelt
ja päikesepaistelist
kevadkuud!
Tahkuranna
lasteaia pere

Tervitus Presidendile. Foto Maike Lääne

Veebruarikuu Võiste ja Uulu noortekeskustes
Veebruar on mitmes mõttes
tähtis meile kõigile. Tähistame ju Vabariigi aastapäeva
ja noortele on loomulikult
oluline sõbrapäeva tähistamine.
Sel korral sättisime nii sõbrapäeva kui ka Võiste noortetoa
sünnipäeva tähistamise kokku.
Lisaks sõbrapäeva elementidele
oli peo teemaks Harry Potter,
mis tõi pidutsema nii väiksemaid kui suuremaid tegelasi nii
Võistest, Uulust kui ka Häädemeestelt. Esinema oli kutsutud
mustkunstnik Marek, kes kaasas ka noori oma maagilistesse
tegevustesse. Lapsi üllatasime
pehme jäätisega, mis tekitas piisavalt elevust ja maitses kõigile.
Noortetoa aktiivne külastaja
Merili Holter oli koostanud
Harry Potteri teemalise viktoriini, kus osalejad said oma
teadmised korralikult proovile panna. Õhtu lõpetuseks
valisime parimad kostüümid,
mis osutus üsna keeruliseks
ülesandeks, kuna enamus olid
ägedates kostüümides.
Uulu ja Võiste noortekeskuste noored valmistasid sõbrapäeva puhul armsaid roosasid
südamekujulisi seepe, mida lapsed said kinkida nii oma sõpradele kui ka pereliikmetele.
Maiustamiseks valmis Võistes
Red Velveti kook, mis sobis
hästi sõbrapäeva tähistama ning
Uulu noored olid sel kuul keskendunud soolaste suupistete

Võiste noortetoa sünnipäev. Foto: Anu Liiva

valmistamisele.
Kõik, kes külastasid veebruaris Uulu Kultuuri- ja Spordikeskust said võimaluse end
pildistada sõbrapäeva pildiraamiga, mille valmistasid Uulu
noored koos noorsootöötajaga.
Seda raami kasutati ka Uulu
Põhikooli 6.-9. klasside sõbrapäeval pildistamiseks. Meele-
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olu pakkusid samuti õhupallid,
mida soovijad said ka endale
kingiks!
Järgnevaks suursündmuseks
on Uulu noortekeskuse 15. juubelipidu, kus peaesinejaks on
Stefan. Ootame kõiki huvilisi
üle meie valla sünnipäevale!
Noorsootöötajad
Elina Pea ja Anu Liiva

Koos saabunud külalistega
täitus raamatukogu taas
küünla- ja kohvilõhnaga.
Tähistasime küünlapäeva ja
raamatukogude aasta algust.
Kuulasime volikogu esimehe
Andrus Soopalu veebi vahendusel etteloetud juttu Piret
Raua raamatust „Tobias ja
teine B“, mis tekitas rõõmsat
elevust ja siis veidi mõtlikuks
tegevat novelli Mudlumi
novellikogust „Mitte ainult
minu tädi Ellen“ vallavanem
Külliki Kiiveri esituses. Nagu
raamatukogule igati omane,
rääkisime ka edasi raamatutest, sest oli, millest rääkida.
Ants Link, Treimani ajaloo- ja talumuuseumi omanik, kogus aastaid lugusid
Treimani küla ajaloost ja
inimestest. Selle aasta alguses
ilmuski tema sulest kõvakaaneline ja värvitrükis raamat
„Treimani ja selle rahvas“.
Nüüd avanes võimalus tutvuda selle raamatu põneva
sisuga. Huvi raamatu vastu
oli suur. Kõik kohalolijad said
raamatu samas ka osta- kes
ühe, kes lausa kaks ja uudistamist jätkus veel ajani, mil
jõudsid kohale uued külalised.
Vallavanem Külliki Kiiver ja
abivallavanem Ants Järv tõid

tervitusi algavaks raamatukogude aastaks ja rääkisid suurematest projektidest vallas,
millele järgnes haarav arutelu
küla- ja vallaelu teemadel.

Raamat „Treimani ja selle
rahvas“ on müügil kohalikus
kaupluses ja raamatukogus.
Raamatukogus võimalus
tasuda ka ülekandega.
Infot raamatukogu tegemistest ja uudiskirjandusest
leiad Treimani raamatukogu
Facebooki lehelt.
Kohtume raamatukogus!
Evi Laarents

Raamatukogu külastajad. Foto: Evi Laarents

Uulu raamatukogu
„Laiapindne riigikaitse“
Vitriinkapis on Eesti Vabariigi
aastapäeva näitus „Laiapindne
riigikaitse”.
Näituselt saab vaadata pilte
ja lugeda tekste Kaitseliidust,
Naiskodukaitsest, Noorkotkastest ja Kodutütardest. Vitriinkapi sisu: reisipadi, müts
ja torusall, Naiskodukaitse
meened, „Ole valmis!” särk,
Noorkotkaste ja Kodutütarde meenekruus, Kodutütre
pühalik tõotus, ellujäämispaelkäevõru, kamopulk näo maskeerimiseks metsas, kompass,
tulepulk, Kodutütre järguraamat, toidunõud, katelok,
kolmnurkrätik, SPEKTRI
rätik, Kodutütarde lauamäng,
NATO-paki sisu. Riidenagis
ripub Kodutütre vorm.
Näituse kujundas Uulu
Põhikooli õpetaja Ivi Korju.
Näitust saab vaadata Uulu
Raamatukogus 15. märtsini.
NOORTEKAD
Tallinna Keskraamatukogu ja
Eesti Noortekirjanduse Ühing
korraldavad 1.–31. märtsini
üle-eestilise hääletuse „Noor
loeb“. Noori vanuses 13–26
oodatakse aadressil bit.do/
noorloeb hääletama, millised

Egle Vutt ja Helje Pulk näituse avamisel. Foto: Marie Selberg

möödunud aastal ilmunud
noorteromaanid meeldivad
neile kõige enam. Hääletusel osalenute vahel loositakse
välja põnevat noortekirjandust kirjastuselt „Tänapäev“.
Raamatutega saab tutvuda
raamatukogus.
Märtsikuu kolmandal
kolmapäeval, 16. märtsil kell

18.00 toimub Uulu Raamatukogus koduloolaste klubiõhtu
„AJARADADEL“. Teretulnud
on kõik, kes soovivad kaasa
rääkida kohaliku ajaloo uurimisel ja säilitamisel.
Kohtume raamatukogus!
‘
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Häädemeeste Raamatukogus
Naistepäeva teemaline
kaardinäitus
MAAGILINE ROOS.

2. aprillil kell 12.30 Häädemeeste Raamatukogus
fotonäituse Häädemeeste Näitering 120 avamine.
Etteasted
Toimub avalik esitlus Vaimse pärandi nimistu sissekandest.
Näitekunsti järjepidevus Häädemeestel.
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Kirik mere ääres
Euroopalike väärtuste esimeseks siiatoojaks võib
pidada piiskop Albertit, kes aastal 1200 maabus
Düüna jõe suudmes 1500 sõdalasega. 27 aasta
pärast oli kogu Eestimaa nende väärtuste tarbija.
See invasioon kestab siiani, olgugi, et tempo ja
meetodid on aja jooksul muutunud. Suureks tagasilöögiks sai õigeusu tulek. Siinkandis vahetas
usku 3/4 elanikke. See on nagu algse ristimise
mahapesemine. Algas saksluse sõda uue usu vastu.
Õigeusklikke vaenati – peksti ja aeti taludest välja.
Nüüd pisut Tahkuranna õigeusu kirikust ja
preestritest.
Tahkuranna õigeusu kogudus ja kirik on
mitmeti omapärane. Juba kiriku asukoht Tahkuranna Mõisakülas – Eestis oli 36 Mõisaküla
nimega küla – on huvitav. Samuti see, et mõis sai
kogudusele ja preestri elukohaks mõisa elamu.
Koguduse elus kaks asja on ainulaadsed – Vennaste Selts ja kooli kõrts. Isegi kiriku projekteerija
Karpov oli Vennaste Seltsi liige. Kooli kõrtsiga
tahkurandlased olid aga ajast 100 aastat ees. Oli
ju see tänapäeva KULTUURIFONDI vaste.
Järgnevalt arve kirikutest (H-Häädemeeste,
T-Tahkuranna, U-Uulu, toim.):
Ehitis
H. õigeusu
H. lut.

Aasta Mõõtmed Kõrgus
1872 u 20 x 14
1874
25 m

T. õigeusu

1872

T. lut.

1891

U. lut.

1880

Võrdluseks:
U. loss

1860

H. tuletorn
1954
H. mob. mast

27 x 25

30 m

nurgatorn
5 korrust
28 m
80 m

Maksumus
12 000 rbl
4 800 rbl +
katus
35–37 000
rbl
6 500 rbl +
600 palki

Nagu siit näha, on Tahkuranna õigeusu kirik suurim ja kolm korda kallim
Häädemeeste kirikust. Huvitab, kus valmistati tellised, millest kirik ehitati? Need
on hästi vastu pidanud merelises niiskes
ja soolases keskkonnas. Uulu mõisa tönk
oli Kõrgekalda kohal mere ääres. Kas sellel
oli niipalju võimsust, et valmistada tellised
ümbruskonna suurima tellishoone jaoks?
Tollal oli ka suur vastasseisu aeg. Võib-olla
strateegilised materjalid olid juba siis sanktsioonide all?
Nüüd näide, mis pole just eelnevaga
väga seotud, aga näitab ususõja ulatust ja
kestvust.
Tolkuse metsavaht oli suur õigeusu vastane. Surju õigeusklike tee Häädemeeste
kirikusse, viis läbi metsavahi õue. Metsavaht tõkestas tee ja ei lasknud surjulasi
edasi. Neil tuli koju tagasi pöörduda.
See juhtus 6. jaanuaril – õigeusu tähtsamail pühal. Surjulased teatasid politseile ja
metsavaht sattus Pärnu vanglasse. Seal aga
olid ees salakütid, kelle metsavaht varem
sinna oli saatnud. Mehed kasutasid soodsat
juhust ja tegid metsavahile 1 – 0 ära. Kus
meeste jahimaad hiljem olid, kas siin- või
sealpool Uuralit, pole teada. Aasta oli 1893.
Tahkurannas on olnud 12 oma preestrit.
Neist kõige vähem aega oli ametis Mihail
Evert – 1 kuu. Kõige kauem olid ametis
Nikolai Prants – 30 aastat ja tema väimees
Aleksander Hreptov – 38 aastat.
Neist kaks viimatinimetatut on maetud
Tahkuranna kiriku kõrvale kirikuaeda.
Aga millised väärtused Tahkuranna
õigeusu kiriku järgmisel ümmargusel aastapäeval siinmail domineerivad, siis arvan,
et need ei ole mitte euroopalikud, vaid on
pärit ida poolt.
Sulev Kasvandik

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

tel: +372 558 1571 Norbert (saksa ja inglise keel)
+372 5889 4393 Elena (vene keel)
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„Kaart toob, kaart viib.
Põllupidamine on õnneasi.”
See on Ervini ja tema aja lugu.
Ervini isa Mihail Sarapov
sündis Vologda kubermangus
Arhangelski oblastis 1891.
aastal. Kui suured sõjad läbi ja
revolutsioonid tehtud, jäi Eestisse. Tänapäeva mõiste järgi
HALLIPASSIMEES. Kuidas
siiajäänud Loodearmee soldatid
üle Eesti jaotati, pole õnnestunud kusagilt lugeda. Samuti ei
tea kui palju neid oli. Peterburi
sõjakäigu ajal oli armees 20 000
meest. Kui kõiki kaotusi, haigusi ja mujale asunuid arvesse
võtta, võis siiajäänute hulk olla
isegi suurem kui kogu Eesti
Vabadussõja langenute hulk,
mis oli umbes 5 500.
Oli, kuidas oli, aga Mihail
sattus Häädemeestele ja siia
ta jäigi. Oli osav puutöömees.
Isegi voki tegemine polnud talle
tundmatu asi. Abiellus Surestkülast Aru talust Annaga, ehitas maja, sündisid lapsed. Ervin
sündis 20. aug. 1922. Napilt
20 aasta pärast tuli ka tal sõtta
minna. Tuli võiduga Venemaalt
tagasi, aga ühe jalaga. Teine oli
jäänud Velikie Lukisse. Kohe
peale saabumist pakuti talle
Kilingi-Nõmme Traktorijaama
direktori kohta. Ei võtnud
vastu. Kolhooside moodustamisel sai temast 1. oktoobril
1949. aastal „Partisani” kolhoosi teine esimees. Esimene
oli Juhan Koidu (25.07.1948)
Kuidas Ervin esimeheks sai, sellest koosolekute protokollidest
ei selgu. Võib-olla oli põhjuseks
sekretär Juhan Raig, kes ei viitsinud protseduuri kirja panna?
Mängureeglid olid ranged.
Esimehel tuli tegutseda nii, et
hundid söönud ja ka lambad
alles.
Näiteid – väljavõtteid koosolekute protokollidest:
1.10.49 „Arutades kolhoosimaade metsastamise plaani,
otsustatakse määrata metsastamise kohaks niinimetatud
„Rummu mõisa” liivaseljandikud”.
15.11.49 „Ervin Sarapik
palub määrata vastavaid agitaatoreid kolhoosi piirkonnas
elunevate mittekolhoosnike
kolhoosi liikmeks tõmbamiseks. Ettepanekut arutades
otsustatakse: määrata agitaatoriteks Poolga, Ants ja Mikk,
Mihkel”.
8.12.49 „Arutades haiguse

päevade tasu maksmise küsimust, otsustatakse: jätta haiged ilma tasuta, välja arvatud
sünnitajad naised. Neil arvestatakse aasta keskmise normipäevade tasu”.
26.12.49 „Arutades metsatööliste õlleõhtu korraldamise
küsimust, otsustatakse: et sinna
pääsevad ainult need, kes on
metsas ülestöötanud 10 tm
puitmaterjali”.
23.01.50 „Arutades metsatööliste õlleõhtuks ära läinud
liha küsimust, otsustatakse: et
need, kes on sealt osa võtnud,
peavad selle välja maksma”.
27.02.50 „Arutades juhatuse esimehe Ervin Sarapiku
personaalküsimust, otsustatakse: avaldada temale noomitus põhjusel, et on seni
suhtunud kolhoosi juhtimisse
ükskõikselt – puududes põhjuseta 1 1/2 kuud kolhoosi juhtimise töölt”.
10.03.50 „Arutades 10 kuke
annetamist valimiste auks,
otsustatakse: anda 10 kukke
valimiste auks”.
26.03.50 „Arutades põllukultuuride külvipindala kindlaks määramise küsimust,
otsustatakse: külvata kurki 0,5
ha, istutada kapsast 0,20 ha.
Porgandit, sibulat, küüslauku
ja tomatit otsustatakse mitte
külvata”.
7.06.50 „Sm Sarapik seletab,
et Teiss, Sinaidal ja Adamson,
Jaanil on lastetusmaksu tähtaeg
möödas ning neil ei ole muid
võimalusi raha saamiseks,
teeb Sarapik ettepaneku anda
Teiss, Sinaidale avanssi 1950.
a. normipäevade arvel rbl. 50
ja Adamson, Jaanile maksta
välja metsaraha, millega tasub
maksu”.
Koosolek, mis toimus
23.04.50, oli eriline. Avastati, et kolhoosnike hulka on
sattunud kulaklik pere – Karl
ja Maria Gustavsoni pere. Protokollis on kirjas kümmekond
nime, kes kõik tunnistavad,
et Karlal olnud potitööstus ja
kasutanud võõrtööjõudu. „Sm
Adamson räägib, et Maria Gustavson oli saksa okupatsiooni
ajal vabastatud riiklikest normikohustustest ja sai sakslaste
käest viljaseemet ja kartulaid
ja oli igati sakslaste käsilane.”
(Pikemalt „HE” 1 – 2008 37
lk. 5.)

Gustavsonid olid kõne all
mitmel järgneval koosolekul.
Aga mõne aasta pärast, kui
Ervini esimehe karjäär oli
lõppenud ja uus esimees Aleksander Suvisild potitööstusele
uuesti hinge sisse ajas, sai Ervini
töökohaks mitmeks aastaks just
Tohtri Karla asutatud potitööstus. Vahete-vahel askeldasin
seal ka mina. Töötasin transpordi ja logistika alal – kühveldasin koos Erviniga liiva ja
savi ning tassisime potte ahju
ja ahjust välja. Puhkehetkedel
käis hasartne kaardimäng. Siis
sai ka eeter-palderjani – „õukat”
proovitud, mis oli tollal õige
populaarne droog.
Eelpool kirjapandu näitab,
kui vaevaliselt meil kolhoosikord eimillestki idanema hakkas. Polnud meil isegi „päris”
kulakuid, kust algkapitali saanud oleks. Jaagu talust peaaegu
oleks saanud, aga Jaan Leinus
jõudis enne kolhoosi tegemist
„partisanitsemise” eest saadu
ära kulutada. Võttis elamiseks
rohkem laenu kui panti pandud
kariloomad väärt olid. Nii et
loomi ei saanud isegi ühistada
– laen oleks kaasa tulnud.
„Per aspera ad astra” –
„Läbi raskuste tähtede poole”
või Vändra kolhoosi esimehe
sõnadega: „Asi hakkas juba
minema”.
Nüüd, kui valla muuseumil
on „uus algus”, tuleks otsustada, mida koguda. Arvan,
et vanade meremeeste pilte
on juba küllalt nähtud. Võiks
noorte naiste pilte ja tegemisi
koguda. Piltidel olev ei peaks
igakord ka päris missimõõtu
olema. Mulle meeldib näiteks
Jelena Välbe, kes praegu Venemaa talisportlasi kamandab ja
kes pole ka suupeale kukkunud.
Teiseks. Varem lauldi:
“Me armastame mehi, mehi.
Me armastame noori raha
mehi.”
Nüüd, kui kõigil tasandeil
on jäme ots naiste käes, võiksime laulda:
“Me armastame naisi, naisi.
Me armastame noori tarku
naisi.”
Ja veel. Ka kolhoosi algaegadel oli kolhoosnike suhe 3 :
1 naiste kasuks.
Teenelise kolhoosniku poeg
Sulev
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SPORDIUUDISED
Häädemeeste vald 14. Eesti talimängudel
14. Eestimaa talimängudel
võistlesid Häädemeeste valda
esindades kabetajad ja murdmaasuusatajad. Kabetajate
võistkonda kuulusid Kaarel
Koitla, August Morosov,
Irma Nahkor, Gevin Metsaveer, Greta-Liisi Metsaveer.
Kabevõistlused toimusid 5.-6.
märts Jõhvi Vene Põhikoolis.
Väga tihedas konkurentsis
suudeti saavutada 8. koht.
Suusata mises esindas
Häädemeeste valda Suusaklubi Jõulu. Suusavõistlused toimusid 04.03–05.03
Ida-Virumaal, Pannjärve
Tervisespordikeskuses. Treenerite Anu Taveteri ja Kadri
Madissoo eestvedamisel osales Häädemeeste vallast 22
suusatajat. Esimesel päeval
toimusid teatesõidud, üllatuslikult oldi parimad N45,
N18, M14 vanusegruppides.
Teise koha sõitsid välja M18
vanuse poisid. Individuaaldistantsidest oli parim N45 vanu-

N45 teatesõidu esikolmik Anu Taveter, Kristel Kaubi ja Kadri
Madissoo. Foto: Võrumaa Sordiliit (Zenfolio)

ses Kristel Kaubi, kes saavutas
2. koha. Samas vanuseklassis
sai Anu Taveter 4. koha ja
Kadri Madissoo 7. koha.
Meeste tihedas konkurentsis suutis tubli 4. koha välja

sõita Hendrik Peterson, M50
Janek Punkov 10. koht, N55
vanuseklassis Sirje Kõresaar
8. koht. Noorematest sõitsid
M14 vanuses medalile Rico
Marcus Luik 2. ja Teet Jär-

Uulu Noortevõistlused 2022
19. veebruaril toimusid Uulus
esimest korda Uulu Noortevõistlused 2022. Osa võttis
55 sportlast Uulust, Pärnust,
Sindist, Kilingi-Nõmmest ja 8
külalist Tallinnast. Sportlased
võistlesid kolmes distsipliinis:
Tul (kompleks harjutused),
sparring (kahevõistlus) ja
kiiruse test. Sportlased olid
jagatud kategooriatesse soo,
vanuse ja kaalu järgi. Uulut
esindas seekord 10 sportlast:
1) Rain Künnapas näitas sparringus karakterit ja
võidutahet ning võitis kahte
oma nii Pärnust kui Tallinnast, finaalis kahjuks kaotas
tugevale poisile. Rain sai aga
pronksmedali tullide eest.
Esimeste võistluste jaoks on
see väga hea start.
2) Lauri Merivälja näitas
ilusat sparringut, kus kasutas juba päris edasijõudnute
tehnikat: lööke hüpetes ja
pööretes. Suhteliselt lihtsalt
võitis oma kahte vastast Pär-

nust. Lauri on Henri Merivälja
vend, kes esindab Eesti koondist rahvusvahelisel areenil.
3) Aneth Oja näitas väga
heal tasemel tulli tehnikat.
Kahjuks kaotas 2:3 kategooria võitjale, aga see on hea
resultaat esimeste võistluste
jaoks. Sparringus sai Aneth
esimeses matšis tugeva vastase, ta tegi tema vastu kõik,
mis sai. Oli raske, aga töötas
raundide lõpuni. Enda teist
vastast võitis juba lihtsamini.
Sparringus sai ta teiseks, kiiruse testis kolmandaks.
4) Kaisa Stimmer võitis
enda esimeses sparringus
tüdruku Kilingi-Nõmmest.
Teises sparringus kohtus sama
vastasega, kes oli ka Anethil.
Oli raske, aga Kaisa näitas
alistamatut vaimu ning pingutas raundide lõpuni. Selle
eest sai Kaisa ühe turniiri peakarikatest: „The will to win“.
Kaisa sai ka kolmanda koha
tullide eest.

voja 3.
Maakondlikest arvestustest sai Pärnumaa 3. koha ja
valdadest sai Häädemeeste
vald 2. koha murdmaasuusatamises. Häädemeeste vallale
aitasid veel punkte koguda
Meel Suursild, Analota Helin,
Maria Emilia Luik, Helen
Tamm, Priit Järvoja, Margaret
Pajuväli, Laura Leinus, Kairit
Paju, Annabel Helin, Kaarup
Kask, Henriko Ojaveer, Renar
Jõeäär, Getter Ennok, Anlourdees Veerpalu, Meril Adeela
Alev.
Häädemeeste vald kogus
punkte kokku 86 ja oli 64 osalenud omavalitsuse seas üldtabelis 34. kohal. Alla 8000 elanikuga valdade kategoorias oli
Häädemeeste aga 13. kohal.
Suured tänud kõikidele
Häädemeeste valda esindanud
sportlastele.
Kadri Madissoo ja Aire
Kallas-Maddison

Vaata foto lk 8
5) Kertu Leanne Künnapas
jõudis tullides finaali, kus sai
teise koha. Teel finaali oli ta
võitnud Kilingi-Nõmme ja
Uulu tüdrukuid. Sparringus
oli Kertul üks võit Uulu
tüdruku üle ja üks kaotus
Pärnu tüdrukule, sellega
jäi ta teisele kohale. Kiiruse
testis teenis Kertu Leanne
teise koha.
6) Liseth Ojal olid sel korral rasked vastased, nii kaalu
kui ka kogemuse suhtes.
Liseth sai teiseks sparringus.
7) David Kasparov näitas Uulust kõige paremat
tulemust, kuna võitis endale
mõlemad kuldmedalid. Tullides võitis kolme vastast:
Kilingi-Nõmmest, Uulust ja
Pärnust. Sparringus alistas ta
tugeva vastase Sindist ja finaalis Pärnu poisi. Enne sparringuid kartis David päris palju,
aga kui tuli platsile välja, siis
tegi kõike ilusasti.
8) Kerdo Kirschbaum sai

seekord esimeses matšis tugeva
vastase, kellega ta hakkama ei
saanud, teises matšis Kerdo
aga võitis enda vastast Sindist.
Sellega Kerdo sparringus sai
kolmanda koha, tullides tuli
ka kolmandaks.
9) Madis Suvisild sai kolmanda koha tullide eest. Selleks, et medal endale pälvida,
võitis Madis ühe poisi KilingiNõmmest ja teise Pärnust.
10) Siim-Sander Perkons
näitas ka võidutahet. Võitis
ühe tulli Kilingi-Nõmme
poisi vastu, aga jäi sel korral
kahjuks ilma medalita.
Uulu Taekwondo eksisteerib 2021. aasta septembrist ja
need olid sportlaste esimesed
võistlused. Need tulemused,
mida Uulukad näitasid on
lihtsalt ulmeliselt head, seega
ootame neilt ka tulevikus väga
palju saavutusi.
Vladislav Šonitšev
Uulu Taekwondo treener
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C-vitamiin on võimas
vahend haiguste
ennetamisel
C-vitamiin on üks tuntumaid antioksüdante, mis nii
viiruste kui muude haiguste ennetamisel olulist rolli
mängib. Kuna inimese organism C-vitamiini ise ei
tooda, peab selle kätte saama toidust.
Pärnu Ristiku Benu apteegi
proviisor Ma rgot L eha ri
sõnul pole tõsine C-vitamiini
puudus kuigi sage, kuid
piisava C-vitamiini taseme
hoidmine ja vajadusel vitamiini
toidulisandina juurdevõtmine
aitab immuunsust oluliselt
tugevdada.
“C-vitamiin kaitseb rakke
kahjustuste eest ning aitab
ennetada haigusi. Läbi aegade on
C-vitamiiniga proovitud ravida
erinevaid haigusi,” räägib Lehari
vitamiini immuunsust tugevdava toime tähtsusest.
Väsimus on esmane märk
C-vitamiini puudujäägist
Esmane märguanne nii C-vitamiini või mõne muu vitamiini
puudusest annab enamasti
tunda väsimusena, kuid ainuüksi
väsimusele tuginedes proviisor
vitamiinipuudust diagnoosima
ei tõtta. Ta rõhutab, et tähtis on
jälgida ka teisi sümptomeid ja
kindlasti seda, kas tegemist on
riskirühma kuuluva inimesega.
Nii nagu kõikide vitamiinide
puhul, saab proviisori sõnul ka
C-vitamiini rollist rohkem aimu
siis, kui seda ei saa toiduga piisavalt. “C-vitamiini puudujäägi
korral suureneb vastuvõtlikkus
viirushaigustele, nahale tekivad
verevalumid, igemed hakkavad
veritsema, haavad ei parane
hästi, nahk muutub lõtvunuks
ning saab vanema ja tuhmima
välimuse. Samuti võib tekkida
rauavaegusaneemia,” loetleb proviisor seisundeid, mida C-vitamiini puudus põhjustada võib.
C-vitamiini piisava varu tagamiseks soovitab proviisor süüa
rohkelt kodumaiseid värskeid
puu-ja köögivilju ning marju.
“Kõige rohkem on C-vitamiini
mustsõstra ja astelpaju marjades,
aga ka värskes tomatis, paprikas,
brokkolis ja spinatis,” loetleb
Lehari ja rõhutab puu-ja köögivilja värskena tarbimise tähtsust,
sest tõhusa antioksüdandina

laguneb C-vitamiini kiiresti nii
temperatuuri, UV-kiirguse kui
ka hapniku mõjul.
Nii haigused kui ka
beebipillide tarvitamine
kasvatavad C-vitamiini
vajadust
“Teatud haigused ja ravimid suurendavad C-vitamiini vajadust
ning toidulisandina soovitan ma
C-vitamiini juurde võtta diabeetikutel, aga ka kõigil teistel viirushaiguste, palaviku ning kopsuhaiguste korral. C-vitamiini
vajadus on suurem suitsetajatel
ning suurtes kogustes vee või
sagedastel alkoholi tarvitajatel,“
loetleb apteeker terviseseisundeid
ning lisab soovituse naistele
tarvitada rohkem C-vitamiini
menstruatsiooni ajal ning antibeebipille või muid östrogeeni
sisaldavaid ravimeid võttes.
Suuremad annused efekti
ei kasvata
C-vitamiini toidulisandina
juurdevõtmisel kutsub apteeker
üles mõõdukusele. “Kuigi nii toimeainet aeglaselt vabastavatest
kapslitest kui ka suu limaskesta
kaudu imenduvast ravimvormist imendub vitamiini rohkem
vereringesse, siis pole leiutatud
viisi, kuidas kõrge C-vitamiini
tase püsima jääks, sest inimkehal on eriline võime üleliigne
kogus uriiniga väljutada,” selgitab proviisor, miks suuremate
annuste võtmine kasu ei too
ning soovitab C-vitamiini võtta
mõõduka 60-300 milligrammise
annusena.
“Teadusuuringud on näidanud, et kõige paremini imendub 200 milligrammine doos.
Näiteks 1000 milligrammisest
tabletist imendub umbes 30-65
protsenti ehk 350-650 milligrammi. Ülejäänu eemaldatakse
vereringest neerude ja uriini
kaudu,” põhjendab Lehari ja
lisab, et üleliigne vitamiini kogus
võib põhjustada kõhulahtisust.

SUL ON KINNISVARA, MIS SEISAB TÜHJALT?
SOOVID VAHETADA ELUKOHTA?
VÕI
OLED MÕELNUD MÜÜGILE?
VÕTA MINUGA ÜHENDUST!

HELISTA JUBA TÄNA!
PAKUN KIIRET JA
TURVALIST TEHINGUT!

R i i n a K a s e s a a r Tel 5343 1039

Kinnisvara spetsialist

riina@tonisson.ee

www.tonisson.ee

Rüütli 47 Pärnu

ALATES 1992

Tel +372 447 5555
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SÜNDMUSED MÄRTSIS JA
APRILLIS
Jõulumäel avatud igapäevaselt vähemalt 2 km pikkune
suusarada. Suusalaenutus avatud kell 11-20, suusarada ja
kelgunõlv valgustatud kuni kella 21-ni.
01.03-31.03 Fotonäitus HÄÄDEMEESTE NÄITETRUPP
120, Väljapanek Ema keel Häädemeeste
Raamatukogus
01.03.-30.04 Henn Soodla fotonäitus “Fotojaht Pärnumaal
XXI saj.” Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
01.03-0.04 Pärnu Fotoklubi 2021. aasta ülevaatenäitus
avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel
01.03-31.05 Trenni- ja toitumise väljakutse: SUPERVORM
vol 2
05.03
Häädemeeste Naistekas Häädemeeste
Seltsimajas algusega kell 14
05.03
Pärnumaa radade karikasari discgolfis 2022 –
Pärnumaa talvised MV 2022 Jõulumäel kell 10
06.03
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 11
09.03
Pärnumaa noorte MV murdmaasuusatamises
Jõulumäel kell 17.30
12.03
SK Raudmees Jõulumäe talitriatlon, EMV
kell 10
14.-20.03
Emakeelenädala tähistamine Uulu
Raamatukogus
13.03
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 11
16.03
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
20.03
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 11
21.03
Kinoõhtu Treimani Rahvamajas, uus eesti film
„Soo“(Pääse 5.- sooduspilet 4.-), kell 19
23.03
Pärnumaa noorte MV murdmaasuusatamises
Jõulumäel kell 17.30
25.03
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse 15. a
sünnipäeva tähistamine kell 17, esineb STEFAN
27.03
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 11
4.04-31.05 Mati Michelise ja Raimo Aasa karikatuurinäitus
“Äratuskell karikatuurides” Võiste
Raamatukogus
16.04
70-80-ndate õhtu Tahku Tares kell 19
17.04
Luitejooks
20.04
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
22.04
Jüriöö teatejooks K. Pätsi mälestussammas –
Jõulumäe
23.04
Jüriöö ülestõusu tähistamine Häädemeestel
23.04
Raamatu ja roosi päev Uulu Raamatukogus
Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste toimumise
osas palume järgida teavet seoses COVID-19 olukorraga.
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Mammograafiabuss Häädemeestel
16.03.2022
Koostöös Eesti Vähiliiduga
teostab SA Viljandi Haigla
rinnavähi sõeluuringut Häädemeestel 16.03.2022 (asume
Coop kaupluse juures, Pärnu
mnt 40). Registreerimine E-R
8-16 telefonil 600 3155. 2022.
aastal kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule kõiki naisi sünniaastatega 1954, 1956, 1958,
1960, 1962, 1964, 1966, 1968,
1970 ja 1972.
Oodatud on nii ravikindlus-

tatud kui ka ravikindlustamata
naised!
Rinnauuringule saavad
minna naised ka sõeluuringu
väliselt ja selleks ei pea sõeluuringu sihtrühma kuuluma. Selleks tuleb kõigepealt pöörduda
oma pere- või naistearsti poole,
kes vajadusel suunab rinnauuringule.
Loe lisaks: https://www.
haigekassa.ee/soeluuring.

MAMMOGRAAFIABUSS
HÄÄDEMEESTEL

TREIMANI RAHVAMAJAS
Pärnu Fotoklubi 2021. aasta ülevaatenäitus.
Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Autorid: Henn Soodla, Urmas Luik,
Rein Holtsmann, Aiver Oja, Aiki Järviste,
Karmen Kärg, Margit Jaanson, Lii Krass,
Liivi Pihlasalu, Kersti Järva, Ave Höövel,
Andrus Liinak
21. märtsil kinoõhtu
Uus eesti film “Soo”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

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

+372 5810 2848

Mario.sommer@mail.ee
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Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
31.03
27.03
10.03
04.03
15.03
29.03
29.03
23.03
06.03
16.03
15.03
13.03
10.03
31.03
17.03
05.03
19.03
25.03
06.03
07.03
21.03
29.03
04.03
05.03
07.03
19.03
22.03
02.03
02.03
04.03
13.03
18.03
23.03
26.03
28.03
28.03

MELITA GRANT
HELJU KIVISELG
MELIDA LÕSSOVA
KRISTJAN NÄÄR
TAIRE KOLTS
FAINA BABENKO
LEEVI LAINEVOOG
ERNA MEIER
VIRVE-HELENE
NUOTTONEN
ALEFTINA KIUŠEVA
HELMI RUUTVERE
AILI TŠAŠKIN
LEIDA PUSTRÖM
MIHKEL TAMME
LINDA SIIGLA
TIINA SMITH
ÄRNI TALI
MAIMU FALK
TAIMI LILLEVÄLI
ARNO LEPP
RAIVO TALTS
SELAIDE NÄÄR
LINDA SIIG
REIN ILAU
ENN PAEVERE
HARRI PAATE
VIRVE TOOTS
KALMER HÜTT
URMAS LUMERA
ANNE UMBLEJA
AILI POKK
OLLI TÄHTSE
PEETER TASANE
KÜLLIKI LIESMENT
RAIGO JUURMETS
JÜRI HANSON

96
94
91
90
90
90
90
89

Treimani küla
Uulu küla
Uulu küla
Jaagupi küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Võidu küla
Ikla küla

86
86
85
84
83
83
82
81
81
81
75
75
75
75
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Võiste alevik
Reiu küla
Krundiküla
Urissaare küla
Võidu küla
Sooküla
Häädemeeste alevik
Kabli küla
Pulgoja küla
Sooküla
Uulu küla
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Reiu küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Arumetsa küla
Arumetsa küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Jaagupi küla
Jaagupi küla

Õnnitleme
noori peresid
AVRAAM BOIKU
13.01.2022
Ema: Vironika Boiku, isa: Valentin Boicu
AMELIA BOIKU
13.01.2022
Ema: Vironika Boiku, isa: Valentin Boicu
FREYJA LII SIMBERG
20.02.2022
Ema: Silvi Simberg, isa: Priit Simberg

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.

11.02 KNUT MAGNE
LINDHJEM
15.02 VAIKE MELTS
15.02 VALVE SOMMER
24.02 KALLE BRANDMAN
28.02 KARL KOLLA
06.02 RAIVO RUUSMA
12.02 MARVI TALTS
19.02 VAHUR KESKÜLA
28.02 TIIU PÄRN

75
75
75
75
75
65
65
65
65

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

Liiviranna toimetus vabandab järgmiste sünnipäevalaste ees, et
„trükikurat” nad 5 aastat nooremaks tegi. Siinkohal õnnitlused koos
õigete eluaastate arvuga.

Häädemeeste alevik
Penu küla
Uulu küla
Soometsa küla
Rannametsa küla
Massiaru küla
Massiaru küla
Treimani küla
Soometsa küla

TOIMETUS

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

VIIMANE VEERG
Head Liiviranna ja endise
Oma Lehe lugejad!
Minu 27 aastat ja 7 kuud
(Liiviranna 46 ajalehenumbrit + 4 kalendrit ja Oma Leht
233 ajalehenumbrit) kestnud
ajalehetegija tööpõld on otsa
saanud. Eks elu vajabki muutusi. Kui vaadata tagasi, siis
see on olnud mulle põnev ja
arendav aeg.
Tänan kõiki lehelugejaid,
et Te minu poolt pakutud
materjali olete vastu võtnud
ja kõikide ajalehes tehtud
pisiapsude peale olete tolerantseks jäänud.
Tänan ka kõiki neid, kes
on mulle ajalehes avaldamiseks vaevunud kirjatükke
saatma või helistanud neid

muretsema pannud teemade
osas. Tänu meie koostööle on
vallaleht olnud põnev ja sisukas nagu üks ajaleht olema
peab.
Annan teada, et edaspidi
tuleb valla ajalehe küsimustes
ja artiklite saatmisel pöörduda valla arendusnõuniku
Toomas Abeli poole toomas.
abel@haademeeste või telefonil 5819 0592.
Kaunist kevade ootust ja
head kaasamõtlemist ajalehe
koostamisel.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
tiiu.sommer@
haademeeste.ee
+372 508 9266

HEA VALLA ELANIK!

TORUMETALL

VABANDUS

Märts 2022

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
13. märtsil kell 12.00
Paastuaja II pühapäev
20. märtsil kell 12.00
Paastuaja III pühapäev
25. märtsil kell 12.00
Issanda kuulutamise püha ehk
paastumaarjapäev
27. märtsil kell 12.00
Paastuaja IV pühapäev
3. aprillil kell 12.00
Paastuaja V ehk kannatuse
pühapäev
10. aprillil kell 12.00
Palmipuudepüha ehk paastuaja
VI pühapäev
Jumalateenistused toimuvad talveajal kolmekuningapäevast märtsi lõpuni kogudusemajas Pärnu mnt 34.
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
17. aprillil kell 9.30
Kristuse ülestõusmise püha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
17. aprillil kell 14.00
Kristuse ülestõusmise püha

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

Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid juhiseid, nagu maski
kandmine, lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

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

Jumalateenistused õigeusu kirikus
Häädemeestel:
12. märtsil kell 10
Liturgia. Suure paastu algus
27. märtsil kell 15
Õhtuteenistus

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

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Jumestus
Massaaž

Broneeri aeg

TULE NAUTIMA!
5691 6940
Alliki iluteenused

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

MÄLESTAME LAHKUNUID
VALVE LUMISTE
06.05.1940 – 12.02.2022 Soometsa küla
URMAS LEHISSAAR
28.01.1953 – 17.02.2022

Lepaküla

LEIDA OJA
04.04.1924 – 19.02.2022 Treimani küla
VIIVI-MALLE LILLESTE
06.10.1941 – 21.02.2022 Uulu küla
REET KUKK
12.02.1947 – 25.02.2022 Treimani küla
AUGUST TALI
29.08.1933 – 01.03.2022 Võiste alevik

