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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Riigikogu valimised toimusid juba rohkem kui kuu
aega tagasi ja alles täna tegi Vabariigi President ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Valimistulemused
olid veidi üllatuslikud, kuid edasised läbirääkimised
on olnud päris huvitavad. Suure tõenäosusega tuleb
Presidendil teha valitsuse moodustamiseks uus ettepanek ning tänane peaminister on jätkamas. Millistes
valimislubadustes aga kokku lepitakse, on veel avalikkuse eest varjatud olnud. Erakondade lubadused on
olnud kohati üsna erinevad, kuid peamine asi oleks,
et ei juhtuks 4 aasta tagust olukorda, kus kolm partnerit olid andnud lubadusi ja koalitsioonikokkulepe
oli hoopis neljas nägemus – asi, mida polnud valija
üldse soovinud. Valimislubadustes on kohalikele omavalitsustele ehk siis inimesele kõige lähemal asuvale
haldusorganile lubatud olulisi tulubaasi muutusi, k.a
teede rahastuse olulist kasvu ja sidumist aktsiisidega.
Kas aga nii läheb, näitab aeg. Positiivne on, et Pärnumaa
sai kõik piirkonda määratud 7 kohta täidetud, tihti on
mitmed Riigikogu kohad üle-eestilisteks mandaatideks
jaotatud. Arusaamatu on aga Pärnumaalt ühe koha
ära võtmine, ehk varasema 8 koha asemel oli jaotada
7 kohta, kuigi saime Läänemaalt kaks valda koos inimestega ringkonda juurde.
Omavalitsuses pole meil olnud eriti võimalust suure
poliitika mänge jälgida. Enne märtsikuu lõppu tuli
vastu võtta valla eelarve ja ühes sellega selgusid investeeringud. Volikogu võttis eelarve vastu 28. märtsil.
Ca 11,3 miljoni euro suurune eelarve sisaldab ligemale
5 miljoni euro eest investeeringuid, millest erinevaid
toetusi on kokku ca 1,55 miljonit eurot. Koostamisel
oli valida, kas võtta kõik plaanid kohe eelarvesse või
võtta hiljem kohustusi järgmiseks aastaks või teha lisaeelarveid. Vallavalitsusega otsustasime, et teeme pigem
võimalusi pakkuva eelarve, kus on sees oluliselt rohkem
asju ja oluliselt suurem summa, kui reaalselt 2019. aastal
investeerida saame. Summade eelarvesse kirjutamine
annab meile võimalused projekteerimiste järgselt koheselt hanked teha ja lepinguid sõlmida. Muidu peaksime
iga kord volikogust eraldi otsust taotlema. Käesoleval
aastal on plaanis ka mitmed ehitused, mis algavad sel
aastal ja lõppevad järgmisel aastal. Kõige suurem ja
olulisem neist on Häädemeeste Hooldekodu laiendamine 34 koha võrra. Nädala alguses kinnitasime
vallavalitsuses hanketulemused ja kui keegi pakkujatest
seda ei vaidlusta, siis saab uus hoone rajatud ainult
valla enda raha eest, st. ilma riiklike ja eurotoetusteta,
ca 1,65 miljoni euro eest, lisaks sisustus, ehk kokku ca
1,8 miljonit eurot. Hooldekodu peaks valmima 2020.
aasta juunis. Arvestuslik kohatasu tänaste arvestuste
järgi saab olema vähemalt 1010 eurot kuus. Võimalik
vähendamine on võimalik kahe maja (olemasolev maja
jääb ka toimima) erinevate hindade teineteisele lähemale
toomise teel ehk ühtlustamisel. Kindlasti tuleb hakata
kohe tegelema hooldatavate ja töötajate otsimisega, et
valmimise ajaks oleks maja täis ja töötajad olemas.
Lisaks tuleb leida võimalusi palkade tõstmiseks. Kellel huvi, tuleks ühendust võtta hooldekodu juhatajaga.
Hooldekodu näol on tegemist valdade ühinemislepingu investeeringuobjektiga. Kokku on olulisi
investeeringuid plaanis 6. Käesoleva aasta eelarvesse
on lisatud kokkulepetest veel Häädemeeste aleviku
kergtee rajamine ja Uulu Põhikooli staadioni
rekonstrueerimine. Neist staadioni hange on samuti
tehtud ja sai nädala alguses vallavalitsuse poolt kinni-

tatud, hinnaks tuli ca 345 tuhat eurot. Staadionile
rajatakse tartaankattega jooksurajad, laiendatakse
veidi staadionit, rajatakse hüppe- ja tõukesektorid
ning tenniseväljak. Ca 300 tuhande eurose toetuse
abiga läheb rajamisele Häädemeeste kergliiklustee,
selle hange on täna pooleli ja hind veel teadmata.
Antud kergtee rajamine on olnud suur väljakutse
maaomanikele, projekteerijale ja vallavalitsusele.
Tulemus ei saa kindlasti tulema parim võimalik,
sest Maanteeamet ei ole valmis peatänavat rekonstrueerima. Oleme appi otsimas maastikuarhitekti,
kes võtaks enda kujundada peatänava ümbruse koos
hooldekodu ja lasteaia ümbrusega, et tõsta kergtee
kasutamist ning parandada piirkonna atraktiivsust.
Asulasse sattuval külalisel või läbisõitjal võiks tekkida
heas mõttes wow-moment.
Teatavasti ostis vald eelmisel aastal Häädemeeste
lasteaia, aiandi ja hooldekodu vahele jääva maa-ala.
Hetkel see on elanike poolt aktiivses kasutuses, kuid
seda ei hooldata ja ala potentsiaal on kasutamata.
Plaanis on kujundada avalik haljasala, rekonstrueerida läbipääsud, sh pikendada P. Laredei tänav
Lasteaia tänavani. Nii on võimalik suurendada vaba
aja veetmise võimalusi värskes õhus, lisaks tekitada
elanikes ja külalistes positiivseid emotsioone.
Kuna tegemist on kahaneva elanikkonnaga piirkonnaga, kuid samas turismipiirkonnaga, siis vallavalitsuse poolt soovime koostöös piirkonna kinnisvaraomanikega pakkuda läbi elukeskkonna muutmise
võimalusi piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks.
Siinkohal palume kõigi elanike ja kinnistuomanike
aktiivset ja konstruktiivset kaasarääkimist!
Suuremate ja vajalike investeeringutena on eelarves veel Häädemeeste Muusikakool, Häädemeeste
Lasteaed, Kabli Seltsimaja ja valla teenuskeskus Häädemeestel. Paraku vajavad need esiteks projekteerimist ja hooldekodu suure kulu tõttu on täna probleem
ülejäänud kolme (Uulu Põhikooli laiendamine, Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse ning lasteaia hoonete,
ehk Pargi tee 1 ja 3 hoonete rekonstrueerimine ning
Häädemeeste staadioni rekonstrueerimine) kohustusliku ühinemislepingu objekti ehitamise või rekonstrueerimisega. Seega nendes toimuvad ehitusmahud
sõltuvad toetustest või haridusvõrgu korrastamisest.
Viimase tagajärjel oleks võimalik leida toetusvõimalus
Uulu Põhikooli laiendamiseks.
Eelarvesse on kantud ka Uulu-Pärnu kergliiklustee
II etapi ehitus ehk Pärnu piiri ja Rae tee vahelise lõigu
ehitamine. Täna toimus projekti keskkonnamõjude
avalik arutelu ja nüüd lähiajal saadame veelkord selle
ametiasutustele arvamuse avaldamiseks. Kui kõik
sujub, siis oleks võimalik juba aasta teises pooles
hankeni jõuda.
Väiksematest tegemistest on eelarves Tahku
Tare veevõtukoha rajamine, valla poolt 50 tuhat ja
riigi poolt 59 tuhat eurot hajaasustuse programmi
investeeringuteks, Suurküla rannatee, 205 tuhat
eurot teede investeeringuteks, garderoobikapid
Uulu Põhikooli, mitmed tegevused Häädemeeste
Keskkoolis, K. Pätsi ausamba juurde kividest tee ja
platsi rajamine jne.
Head meelt teeb, et saime eelarve kaudu suurendada toetusi spordile, külaliikumisele ja MTÜ-dele
ürituste korraldamiseks. Võrreldes ühinemiseelse
ajaga oleme ligemale poole võrra tõstnud Häädemeeste piirkonna suurürituste toetust, kogusummana
on suurenenud ka Tahkuranna piirkonda minevad
toetused, et kogukonnale olulised sündmused oleksid
jätkusuutlikud ja korraldajad motiveeritud neid ka
edaspidi korraldama.
Käesoleva aasta eelarvega ühtlustasime üle valla
samasuguseid tööülesandeid täitvate töötajate palgad, mis olid kohati Häädemeeste ja Tahkuranna
piirkondades päris erinevad. Sisuliselt võiks tänasega
öelda, et vallad on suures pildis ühinenud-ühendatud.
Ilusat ja teguderohket kevadet!
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Häädemeeste valla esimene
noortevolikogu
11. märtsil 2019. aastal
luges valimiskomisjon
(Aire Kallas-Maddison,
Ants Järv, Heli Lank,
Aigi Treumuth, Kerli
Õismets, Anne Kalda,
Egle Vutt, Ege Altmart)
hääled kokku ja selgitati
välja Häädemeeste esimese
noortevolikogu koosseis
järgnevalt:
Metsapoole piirkond
(3 liiget):
1. Ako Ilmar Ilus
2. Annika Hansschmidt
3. Lisete Nepste
A sendusliik mena
varupingile jääb: DonnaGendra Laansoo.
Häädemeeste/Kabli
piirkond (5 liiget):
4. Joonatan Pajuväli
5. Marta-Lotta Tamm
6. Andreas Artma
7. Timmu Kiiver
8. Lisette Eylandt
A sendusliik mena
varupingile jäävad: Martin Murdla, Mia Parik ja
Maria Auväärt.
Võiste/Tahkuranna
piirkond (3 liiget):

9. Simona Kärsin
10. Anette-Marie Õis
11. Teet Järvoja
Asendusliikmena varupingile jääb: MariannKrõõt Mätas.
Uulu Piirkond (5 liiget):
12. Alice Võsanurm
13. Andres Pihu
14. Lisandra Laaneorg
15. Anett Aedma
16. Terhi Kuuse
Asendusliikmena varupingile jääb: Maris Mitt.
22. märtsil 2019. aastal
toimus esimene Häädemeeste valla noortevolikogu istung.
Nooretevolikogu esimeheks valiti Lisette
Eylandt.
Aseesimeesteks valiti
Teet Järvoja ja Alice Võsanurm.
Noortevolikogu valiti
ja hakkab tööle vastavalt
28. veebruaril 2019 nr 4
Häädemeeste vallavolikogu poolt vastu võetud
Häädemeeste valla noortevolikogu põhimäärusele,

mis sätestab oma eesmärgiks ja põhitegevuseks:
(1) Noortevolikogu
eesmärk on kaitsta noorte
huvisid vallas, rääkida
kaasa valla noorsootöö
korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele
demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte
kodanikualgatust ning
kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse
otsustusprotsessidesse.
(2) Eesmärgi täitmiseks
noortevolikogu:
1. arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb
vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest
ja vajadustest lähtuvaid
ettepanekuid;
2. tutvustab ja edendab
noorte hulgas demokraatia
põhimõtteid;
3. teeb koostööd teiste
linnade ja/või valdade
noortevolikogudega;
4. e si nd a b Hä ädemeeste noori maakondliku, riikliku või
rahvusvahelise tasandi
noorteüritustel.

Noortevolikogu esimene koosseis. Foto: Aire Kallas-Maddison

2019. aasta tegevuskava:
nr Tegevus
1. Ülevallaline suurüritus

Aeg (tähtaeg) Vastutaja(d)
septembri lõpp Lisette, Terhi, Anett, Andres,
Lisandra, Alice
2. Kahepäevane koolitus koos õpilasesinduste 27.-28. aprill
Lisette, Marta-Lotta, Timmu,
noortega
Andreas, Joonatan
3. Kohtumine teise omavalitsuse noortevoli- oktoobri lõpp Alice, Teet, Simona, Anettekoguga
Marie
4. Noortevolikogu veebilehe loomine
novembri lõpp Teet
5. Noortevolikogu logo loomine
novembri lõpp Alice
6. Osaluskohvik valla ametnikega, volikogu
mai
Lisette, Ako, Lisete, Annika
liikmetega ja õpilasesinduse liikmetega
7. Tegevuskava koostamine 2020
detsember
Lisette, Teet, Alice
8. Töökoosolekud
aastaringne
Teet, Lisette
Lisainfot küsi Aire Kallas-Maddisonilt
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus
otsustati:
28. märtsil
• Taotleda tasuta Häädemeeste valla munitsipaalomandisse järgmised maaüksused vastavalt lisatud asendiskeemile: Supelranna,
Treimani; Palliplatsi, Treimani.
• Määrata Häädemeeste vallas Võidu külas Liiva
tee (katastriüksus Liiva tee L1 katastritunnus 21301:002:0105) kaitsevööndiks Võidu
uuringuruumiga külgneval ~100 meetri pikkusel teelõigul 15 meetrit äärmise sõiduraja
välimisest servast. Sealjuures tuleb arvestada,
et uuringuruumi kuuluvale katastriüksusele
Tolkuse (katastritunnus 21401:001:0006)
ulatub teekaitsevöönd ka Hoidla kinnistu
(katastriüksuse tunnus 21301:002:0033)
poolses servas.
Liiva tee kaitsevööndisse jääv ala sh positiivne
pinnavorm koos kõrghaljastusega peab säilima
olemasolevas seisundis.
• Lubada kasutada riigi poolt „Riigieelarve
seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele
määratud toetusfondi vahendite jaotamise
ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel
Häädemeeste Keskkooli põhikooli õpetajate
tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulude katmiseks 2019. aastal
kuni 40 000 eurot.
Põhjendus: Häädemeeste valla ja Tahkuranna
valla vahel sõlmitud ühinemislepingu punkti
9.2.2. kohaselt saab koolivõrgu kujundamise
aluseks valla haridusvaldkonna arengustrateegia, mis kinnitatakse hiljemalt 31. detsembriks
2019 ja mis hetkel on avalike arutelude faasis
ning ühinemislepingu punkti 9.2.1. kohaselt
tagatakse kodulähedane kvaliteetne põhi- ja
üldkeskhariduse omandamise võimalus.
• Delegeerida Häädemeeste Vallavalitsusele
Rahvaraamatukogu seadusest tulenevad
ülesanded.
• Kehtestada määrus „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.
• Kehtestada määrus „Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord“.
• Võtta vastu Häädemeeste valla 2019. aasta
eelarve.
• Kehtestada määrus „Häädemeeste Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 3
„Palgajuhend“ muutmine“.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 20.
detsembri 2018 otsuse nr 81 „Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“.
• Anda Häädemeeste Vallavalitsusele luba laenu
võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks, sealhulgas pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja
hankelepingu sõlmimiseks summas 2 613 200
(kaks miljonit kuussada kolmteist tuhat kakssada) eurot tagastamistähtajaga 31.12.2039.
• Määrata Häädemeeste Vallavalitsuse liikmetele, v.a valla palgal olevatele valitsuse liikmetele, hüvituse suuruseks 40 eurot istungi eest.
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i töötasuks
alates 01.01.2019 2675 eurot kuus.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 09.
novembri 2017. a määrust nr 2 „Häädemeeste
Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu
või hüvitise suuruse määramise ja maksmise
kord“ alljärgnevalt:
- Vallavolikogu esimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu
esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt
hüvitist 430 eurot.
- Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu
aseesimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt
tasu 215 eurot. Kui volikogu aseesimees täidab volikogu esimehe ülesandeid, makstakse
talle volikogu esimehe hüvitist.
- Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele
(tema äraolekul aseesimehele) makstakse
vallavolikogu istungist osavõtu ja komisjoni
esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt
tasu 110 eurot.
- Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 40 eurot.
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Vallavalitsuses otsustati:
05. märtsil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 56a
kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Arumetsa külas Kergkruusatehase kinnistule LPG vedelgaasipaigaldise rajamiseks.
• Toetada Häädemeeste valla lapsi ja noori riigi
poolt rahastatava huvihariduse ja -tegevuse
toetusfondi kaudu kokku 2907 euroga huvitegevuses osalemises kitsaskohtade lahendamiseks.
• Määrata hajaasustuse programmi 2019. a
prioriteetseteks valdkondadeks veevarustussüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid.
• Pikendada Pärnu Linnavalitsusega sõlmitud
kokkulepet Uulu kalmistu majandamiskulude
osaliseks hüvitamiseks summas 325 (kolmsada
kakskümmend viis) eurot kuus ajavahemikul
01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2019
ning kanda kalmistu kasutamiseks vajalike
investeeringute teostamisel vähemalt 10 protsenti investeeringu kogusummast.
• Kinnitada Häädemeeste vallas Tahkuranna
külas Häädemeeste vallale kuuluva Edela
kinnistu (katastritunnus 84801:004:0507,
registriosa number 2523206, pindala 4,99
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
müügitingimused esitatud kujul.
• Kinnitada OÜ Vesoka (registrikood
10498834) majandusaasta aruannete 2018,
2019, 2020 ja 2021 auditeerijaks Assertum
Audit OÜ maksumusega 1320 eurot aasta
kohta. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada AS Häädemeeste VK (registrikood
10468951) majandusaasta aruannete 2018,
2019, 2020 ja 2021 auditeerijaks Assertum
Audit OÜ maksumusega 1440 (üks tuhat
nelisada nelikümmend) eurot aasta kohta.
Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Toetada raamatu „Eesti tõstespordi ajavaod“
II osa trükkimist 200 euroga. Raamatus on
omaette peatükk Häädemeeste vallas sündinud tõstespordi olümpiavõitjast Jaan Taltsist
ning tema treener Taimu Viirist.
• Lükata tagasi kõik pakkumused lihtmenetlusega riigihankes „Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine“ (hanke viitenumber 203878):
• Tunnistada riigihanke „Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine“ hankemenetlus
lõppenuks seoses pakkumuste tagasilükkamisega.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnevad riigihanked:
„Asfaltteede pindamine“; „Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine II“;
Määrata punktis 1.1 toodud riigihanke eest
vastutavaks isikuks Tiiu Sommer ning punktis
1.2 toodud riigihanke eest vastutavaks isikuks
Jaak Vapper.
19. märtsil
• Anda nõusolek viie männi (läbimõõt ~20 cm)
raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste
alevikus, Metsa 21 kinnistul.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 19.02.2019
a korraldust nr 72 alljärgnevalt:
1.1. Asendada lause „Detailplaneering annab
ehitusõiguse ühe üksikelamu ja kuni kolme
abihoone ehitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kokku kuni 300 m2.” lausega ”Detailplaneering annab ehitusõiguse ühe üksikelamu ja
kuni nelja abihoone ehitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 350 m².”
1.2. Asendada lause ”Lepiti kokku, et planeeritav tiik peab olema Jaagu tn 3 kinnistu piirist
vähemalt 5 m kaugusel ning joonisele kanti
Jaago kinnistule määratud vee ärajuhtimise
servituudi ala Jaagu tn 3 kinnistu kasuks.”
Lausega „Lepiti kokku, et planeeritav tiik peab
olema Jaagu tn 5 kinnistu piirist vähemalt 5 m
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kaugusel ning joonisele kanti Jaago kinnistule
määratud vee ärajuhtimise servituudi ala Jaagu
tn 5 kinnistu kasuks.”
Vastu võtta Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneering märkusega: ”Enne detailplaneeringu
kehtestamist sõlmida notariaalne eelkokkulepe
detailplaneeringu elluviimise käigus tekkiva
transpordimaa üleandmiseks Häädemeeste
vallale.”
Väljastada välireklaami paigaldusluba FCR
Media OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht on Ikla küla, Tuulemaa kinnistu. Reklaam on kahepoolne, pindala kokku 36 m².
Paigaldusloa kehtivusaeg 1.01.-31.03.2019. a.
Reklaamimaksu suurus on 540 eurot.
Väljastada välireklaami paigaldusluba
Lahe Kinnisvara Lääne-Eesti OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht on Reiu küla,
Ületee kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:0202). Reklaam on kahepoolne,
pindala kokku 12 m². Paigaldusloa kehtivusaeg 1.01.-28.03.2019. a. Reklaamimaksu
suurus on 180 eurot.
Väljastada välireklaami paigaldusluba Megameedia Grupp OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht on Tallinn-Pärnu-Ikla mnt
189. km. Reklaam on kahepoolne, pindala
kokku 47 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg 1.01.–
30.06.2019. a. Reklaamimaksu suurus 1410
eurot.
Kinnitada projekti “Lepaküla Lillelohu kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (Puurvesi OÜ)
1985,88 eurot vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Väljastada projekteerimistingimused Rannametsa külas Saaresepa kinnistule uue hoone
(põllutehnika varjualune) püstitamise projekti
koostamiseks.
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Rannametsa küla, Nõmme kinnistu
Kooskõlastada kavandatava kinnise soojussüsteemi puuraugu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Kuukivi tee 8 kinnistu.
Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 04. märts 2008. a korraldus nr 54
„Ehitusloa väljastamine”.
Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus
Pärnu mnt 56a kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Penu külas Koha kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Uulu külas Vana-Paradiisi tee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Laadi külas Peetri kinnistule tiigi rajamiseks.
Väljastada kasutusluba Uulu külas Lillelohu
kinnistule rajatud septikule ja imbsüsteemile.
Tunnistada riigihanke „Sõiduauto kasutusrent
I“ hankemenetlus lõppenuks.
Tunnistada riigihanke „Sõiduauto kasutusrent
II“ hankemenetlus lõppenuks.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnevad riigihanked: „Sõiduauto kasutusrent I“; „Sõiduauto kasutusrent II“; Määrata hangete eest
vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste valla teede mustkatted“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu
Sommer.
Kinnitada raha eraldamise taotlused huvihariduse toetamiseks
Kompenseerida Häädemeeste valla elanike
registris oleva lapse lapsehoiuteenuse kulud
Põnnila Lastehoius alates 18.03.2019 kuni
koha vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete
alusel, kuid mitte rohkem kui 332 (Uulu
Lasteaia arvestuslik maksumus) miinus 27
(lapsevanema kaetav osa) eurot kuus. Seega
mitte rohkem kui 305 eurot kuu kohta.

• Anda luba MTÜ-le Maadlusklubi Leo korraldada noorte projektilaager 30.06-06.07.2019.
aastal Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laste
arv laagris on 30. Laagri nõuetekohase läbiviimise eest vastutav isik on Marju Trumsi.
• Kinnitada Häädemeeste Hooldekodu töötajate
koosseis alljärgnevalt:
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ametikoht
juhataja
meditsiiniõde
majandusjuhataja
hooldustöötajad
tegevusjuhendaja
kokk
kinnisvara hooldaja
koristaja
saunatöötaja

koormus
1,0
1,0
0,5
8,5
1,0
2,0
0,25
1,0
0,5

26. märtsil
• Väljastada projekteerimistingimused Metsapoole külas Linda kinnistule suvila püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Kabli
külas Ranna kinnistule abihoonete püstitamise projekti koostamiseks järgmiste kõrvaltingimustega: Projekti koostamisel lähtuda
Maanteeameti 26.03.2019 kooskõlastuses
nr 15-2/19/11526-2 väljatoodud märkustest.
• Väljastada ehitusluba Papisilla külas Ojasoo
kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas, Neemoja kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas Valgepea kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee
20 kinnistule püstitatud elamule (EHR kood
120858480).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee
28 kinnistule püstitatud elamule (EHR kood
120850285).
• Täiendada Häädemeeste Vallavalitsuse
19.12.2018. a korralduse nr 567 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja osaline erastamine. Lähiaadressi ja sihtotstarbe
määramine” punkti 2 lausega “Jätta Uuematsi
maaüksusest Sulev Merilale tagastamata Häädemeeste vallas, Krundikülas endise talu
XXIX maast 0,5064 ha maareformi seaduse
§ 6 lõige 2 punkt 3 alusel, kuna maal asuvad
teisele isikule kuuluvad ehitised, sh nende
teenindamiseks vajalik maa.”
• Muuta Hä ädemeeste Va llava litsuse
19.12.2018. a korralduse nr 567 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja osaline
erastamine. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine” punkti 3 ja sõnastada see järgnevalt:
“Sulev Merilale tagastamata jäänud 0,5064
ha maa osas tehakse otsus eraldiseisva haldusaktiga.”
• Määrata Häädemeeste vallas Krundikülas
Uuematsi katastriüksusel asuvate ehitiste
(elamu ja selle abihooned – rehealune ja
kuur) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
20 256 m² ehk nimetatud maaüksus kogu
ulatuses vastavalt korraldusele lisatud ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekule.
• Määrata Treimani külas kinnistutega Män-

nikäbi, Loorentsi, Jõe ja Kaupmehe ning
Rannametsa-Ikla teega piirneva maaük-

suse (ligikaudne pindala 0,32 ha) sihtotstarbeks sotsiaalmaa, alaliigina üldkasutatav
maa 100%. Määrata kirjeldatud maaüksuse
lähiaadressiks Palliplatsi.
• Kinnitada raha eraldamise taotlused huvihariduse toetamiseks
• Toetada MTÜ-d Pärnumaa Tšernobõli Ühendust “Gamma“ summas 72,60 eurot seoses
ühingu sooviga austada aastatel 1986-1989
Tšernobõli AEJ avarii tagajärgi likvideerimas
käinud Häädemeeste valla inimesi spetsiaalselt
valmistatud tagajärgede likvideerija rinnamärgiga.
• Kehtestada määrus „Valimisjaoskondade
moodustamine“.
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Lääne päästekeskus
alustab lõkkepatrullidega
Soojenevate kevadilmadega
hakkavad inimesed kodude
ümbrusi ja aedu korrastama
ning selle käigus tehakse tihti
mittenõuetekohaseid ohtlikke
lõkkeid või põletatakse kuluheina. Lääne päästekeskuse
päästemeeskonnad ning
ohutusjärelevalve inspektorid koostöös Keskkonnainspektsiooniga teostavad
ajavahemikul 30. märts
kuni 14. aprill lõkkepatrulle. Reidide käigus pööratakse eriline tähelepanu
lõkete tegemisele, et ennetada
suuremate kahjude tekkimist
ja tõsta inimeste teadlikkust
tuletegemise ohtlikkusest.
Päästeametnikud jälgivad
tuleohutusnõuete täitmist
kogu kevadise tuleohtliku
perioodi vältel ka peale reidide perioodi. Kulupõlengud
saavad enamasti alguse inimesest, seetõttu saamegi rääkida
tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus
kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või
põllule visatud klaaspudelist.
Kulupõletamine ja süütamine
on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Juhul, kui lõkke
tegija ei allu päästjate korraldustele ohutusnõudeid täita
või saab lõkkest alguse kuluvõi hoonepõleng, teostatakse
lühimenetluse toiming ning

inimesele määratakse rahatrahv.
Päästjad tuletavad
meelde lõkkepõletamise
peamised
ohutusnõuded
• Kulupõletamine on keelatud;
• Vähegi tugevama tuulega
lõket teha ei tohi. Tuule
kiirus peab olema alla 5,4
meetri sekundis, millega
liiguvad ainult puude peenemad oksad;
• Lõkkeaseme ümbrus tuleb
rohust ja kulust puhastada
ja piirata mittesüttiva pinnase ning kividega;
• Lõkke juures peavad olema
esmased kustutusvahendid,
ämber veega, kustuti või
kasutusvalmis veevoolik;
• Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema hoonetest või põlevmaterjali
hoiukohtadest vähemalt 8
meetri kaugusel;
• Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel
peab selle tegemise koht
paiknema hoonetest või
põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 15 meetri
kaugusel;
• Enne lahkumist peab veenduma, et lõke oleks täielikult kustunud.

Häädemeeste Hooldekodu ootab oma sõbraliku
kollektiiviga liituma

TEGEVUSJUHENDAJAT.
Ülesanded:
• Aktiviseerib hoolealuseid, iga päev erinevad
ühistegevused kui individuaaltegevused (õues
käimised)
• Organiseerib igakuiseid üritusi
• Hoolealuse abistamine igapäevaelu tegevustes
Nõudmised kandidaadile:
• Hea suhtlemis- ja koostööoskus
• Tasakaalukas
• Otsustus- ja vastutusvõimeline
Omalt poolt pakume:
• Toetavat ja sõbralikku meeskonda
• Stabiilset sissetulekut
• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• Arenguvõimalusi
Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt
26.04.19, hooldekodu@haademeeste.ee või
Lasteaia tn. 1, Häädemeeste, 86001, Pärnumaa.
Lisaküsimustele vastame telefonil 58 19 05 94.
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Turvalisus on koostöös loodud väärtus
Naabrivalve – hooli,
märka, reageeri.
Liikudes meie teedel ja tänavatel torkavad tihti silma oranžid tahvlid teede ääres postide
küljes või linnades majaseintel
kirjaga „Naabrivalve piirkond“.
Üsna tihti jäävad aga need inimestele arusaamatuks.
Naabrivalve eesmärgiks on
tõsta elanikkonna turvalisust
kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise
tulemusel. Ühingu tegevusse
kaasatakse naabrid, politsei,
kohalik omavalitsus ning
MTÜ Eesti Naabrivalve.
Inimesed on hakanud üha
rohkem tunnetama vajadust
kaitsta oma vara ja turvalist
elukeskkonda. Tihti on kuulda
öisel ajal ringi liikuvatest võõrastest autodest. Kurikaelad on
„külas käinud” valveta suvemajades. Puhkepiirkondades on
tihti probleemiks võõrad, kes
ei allu kohalikule kehtestatud
korrale. Sellised juhtumid on
viinud kogukonna rahva vajadusele otsima võimalusi turvatunde tõstmiseks. Ühise tegevusega on aga võimalik hoida
oma ja naabrite elukeskkond
turvalisem. Naabrivalve pakub
selleks ideaalseid tingimusi ja
on odavaim turvalisuse tõstmise viis. Politsei poolt läbi
viidavatel aruteludel turvalisuse parandamise tõstmiseks
tuuakse osavõtjate poolt välja
ühe võimalusena naabrivalve
tegevus.
Hästi on öelnud üks Harjumaa naabrivalve piirkonna
vanem: „ei ole paremat turvalisuse tagajat kui üksteist tundev
ja abivalmis kogukond „.
Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi,
mis toimib põhimõttel – hooli,
märka, reageeri. Naabrivalve
abil on lihtsam naabritega
tuttavaks saada ja niimoodi
on kergem märgata võõraste
kahtlast tegevust. Naabrivalve
plakatid ja kleebised eristavad
teie piirkonna ning teevad teie
tegevuse nähtavaks ka teistele.
Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et
juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Naabrivalve aitab
ka paremat suhtlust liikmete
vahel.
Naabrivalve sektorid on
loodud enamikus Eesti maakondadest. Kokku on liitunud
majapidamisi üle 11 tuhande
enam kui 550 erinevast paigast

üle Eesti. Aastas keskmisena
luuakse 25 uut naabrivalve
piirkonda üle Eesti.
Möödunud kuul võõrustas Tahku Tare valla naabrivalvega liitunuid ja teisi valla
elanikke, kes tunnevad muret
kogukonna turvalisuse pärast.
Ümarlaua avas abivallavanem
Helve Reisenbuk. Soovitusi
jagasid naabrivalve, politsei,
päästeameti ja kiirabi töötajad.
Vallas on seni viis naabrivalve
piirkonda.
Eesti Naabrivalve ühingult
saab tellida turvalisuse-alaseid
koolitusi naabrivalve liikmetele ja liituda soovijatele, kus
osalejatele annavad soovitusi
politsei, päästeameti, kohaliku
omavalitsuse ja naabrivalve
esindajad. Populaarsed on
maakondades korraldatavad
„Ohutuspäevad“, kus samuti
saab naabrivalvelt vajalikku
teavet.
Esmane on siiski hoolivus oma naabrite suhtes.
Kui Sina aitad naabrit, aitab
tema Sind.
Mõtle juba täna, kuidas teil
endal on võimalus üheskoos
naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta.
Henry Ford on öelnud: „Kui
kõik liiguvad edasi koos, siis
kordaminek tuleb iseenesest“.
Koos minnes ootab kordaminek ka naabrivalvega liitujaid.
Tuleb vaid astuda esimesed
sammud.
Sõbralik naeratus ja „Tere“
naabrile olgu esimene samm,
et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.
Häirenupp
Eesti Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või
suure osa päevast üksi kodus
veetvate inimeste jaoks, kes
võivad õnnetuse korral jääda
hätta abi kutsumisega. Ehkki
paljud üksi elavad eakad või
puudega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama,
on randmel kantav häirenupp
õnnetuse korral asendamatu
abivahend. Õnnetusest teadandmiseks piisab nupule
vajutusest ja appi on valmis
ruttama koolitatud vabatahtlik- tuttav ja usaldusväärne
inimene lähikonnast. Täpsem
info selle kohta on kodulehel:
häirenupp.naabrivalve.ee.
Kuidas liituda
Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise

Tõnu Kivis – Pärnumaa piirkonna grupi piirkonna vanem.
Foto: erakogust

eelduseks on Sinu huvi
kodukoha tur valisuse
parandamise vastu.
2. Jaga mõtet oma naabritega.
3. Naabrivalve liikumist võib
tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid
hoovi kokku kutsudes.
4. Naabrivalvega liitumise
soovi korral valige endi
hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem
5. Sektori vanem esindab
naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega
suhtlemisel.
6. Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud
blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda
ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule.
7. Naabrivalve sektor saab
alguse ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu
sõlmimisega.
8. Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe
kõikide naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega
ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
9. Naabrivalve piirkonna
märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning
kleebised.
10. Liitumistasu on 1 euro
majapida mise/kor teri
kohta ja samuti 1 euro on
aastamaks.
11. Juriidilise liikme nt. korteriühistu, külaseltsi jne.

liitumistasu on 10 eurot ja
aastamaks samuti 10 eurot.
Meeldetuletuseks mõned
lihtsad turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad
kodu turvalisemaks muuta.
• Uksesilm aitab kindlaks
teha, kes on ukse taga.
• Ka kodus olles hoia välisuks
lukus.
• Eramaja puhul aias töötades
hoia majauks lukus, sest Sa
ei näe ja ei kuule, mis teiselpool maja toimub.
• Aiatööde lõpetamisel paiguta aiatööriistad kuuri,
keldrisse või garaaži.
• Kui jalgrattasõit tehtud,
vii ratas tuppa, kuuri või
garaaži. Aeda järelevalveta
jättes võib sellest ilma jääda.
Kehtib ka teiste kergesti
kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne
Lisainfo
Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel. 6 522 522.
Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik
arendusjuht

Igal nimel oma lugu
Ajaradade rändurid tähistasid
haridusteemalise näitusega
Uulu raamatukogus Uulu
vana koolimaja 100. sünnipäeva. Kuigi hariduselul siinkandis on pikad traditsioonid,
siis keskuses avati koolimaja
veebruaris 1919. Näitus jääb
avatuks suveni.
Suvel avame uue näituse,
mille loomiseks ootame taaskord vallarahva abi. Sõites
mööda külasid, näeme huvitavaid tänavanimesid: Orava,

Karu, Mõisavahe jt. Taludel
on oma nimed, mõnd inimest
teatakse hüüdnimede järgi,
teist mäletatakse tema tegude
järgi. Aga paljud meist mäletavad neid lugusid ja legende?
Ootame teie lugusid ja
legende kohanimede saamise
lugudest, mälestusi hiiesaludest, allikatest, pühapaikadest ning siinkandis elanud
inimestest. Lood saatke või
tooge Uulu raamatukokku.
Seekord teeme koostööd Uulu

Põhikooliga ja meenutusi võite
jagada lastega, kes toimetavad
need meieni. Lood võivad olla
erinevatest ajastutest ja täpselt
nii tõetruud nagu nad läbi
ajaloo on meieni jõudnud, et
saada nüüd mälestuste arhiivi
kirjapanduna jäädvustatud.
Mõtteaineks väike lugu
Karu ja Härjapea talude
nimede saamisest:
Kunagi ammu-ammu, kui
Mereküla asemel olid suured
tammemetsad, elasid siin

karud. Ühel päeval murdis
karu ühe härja maha. Selle
murdmise koha peal on nüüd
Karu talu ja seal, kus leiti
mahamurtud härja pea on
nüüd Härjapea talu.
See on üks vana lugu, mida
rääkis minule vanaema KaruTaima ja kellele rääkis seda
lugu tema ämm Jekaterina
Pärn.
Ilusat kevadet!
Ajaradadel rändaja
Terje Pill
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Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema
Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja
tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja
nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee, kust saab ööpäevaringselt nõu
ja abi eesti, vene ja inglise keeles. Lisaks
on aga igas maakonnas ka tööl ohvriabitöötaja, kes saab pakkuda põhjalikumat ja personaalsemat nõustamist.
Tihti ei pöördu inimesed pärast
vägivalda või muud halba kohtlemist
abi saamiseks politsei poole või ei
mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on tegelikkuses vale või keelatud.
Lisaks võib abi küsimiseni jõudmine
võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi, süütunne või hirm. Selleks, et
ükski inimene ei peaks enda murega
üksi jääma, on abiks nõustajad 116 006
telefonilt ja palunabi.ee veebilehelt.
Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud
kõigile, kes tunnevad, et on sattunud
olukorda, kus nad on kannatajad – on
siis tegemist füüsilise, majandusliku,
vaimse või seksuaalse vägivallaga või
hoopis hooletuse või halva kohtlemise
ohvriks langemisega. Samuti saavad
kriisitelefonilt abi inimesed, kes on
kuritegevuse või õnnetusjuhtumi tõttu
lähedase kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefonile vastavad
vastava hariduse ja ettevalmistusega
inimesed, kes töötavad oma kodus eri
piirkondades üle Eesti. Et sellist teenust
on väga vaja, näitab juba statistika –
telefonile on kahe kuuga helistatud 741
korda ja veebivestluse teel on võetud
ühendust 330 korda. Kokku oli seega

1071 pöördumist.
Esimestel kuudel on kriisitelefonile pöördutud erinevate muredega.
Enamasti on helistanud perevägivalla
ohvrid. Samuti on helistajate seas neid,
kes soovivad teada anda, et keegi nende
lähedane või ka naaber on ohvriks langenud. Lisaks on küsitud hooldusõiguse
teemal küsimusi või soovitud saada abi
töökiusamise teemal. Palju on pöördunud üksikud, peamiselt eakad inimesed, kellel ei ole mitte kellegi teisega
rääkida, kuid ometi on mitmel juhul
selgunud, et niisama vestlemise soovi
taga peitub helistaja varasem ohvriks
langemise lugu.
Kuidas saab üks telefonikõne inimest aidata? Ohvriabi kriisitelefoni
eesmärk on pakkuda ohvritele kiiret
võimalust oma mure ära rääkida. Kõne
vastu võtnud töötaja kuulab helistaja
ära, pakub talle tuge ja ühiselt arutatakse läbi kõik olukorra lahendamise
võimalused. Olenevalt juhtumist võivad pöördujad vajada infot politseisse
avalduse tegemise kohta, naiste tugikeskuste või seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kontakte või selgitust omavalitsuste teenuste ja toetuste kohta. Kui
on vaja, saab leppida kokku kohtumise
juba ohvriabitöötaja juures.
Oluline on välja tuua, et ohvriabi
kriisitelefoni eesmärgiks ei ole hakata
asendama politseid. Olukordades, kus
inimese elu on ohus ja on vaja kiiret abi
politseilt, kiirabilt või päästeametilt,
tuleb kindlasti esmalt valida 112. Küll

aga saab ohvriabi kriisitelefon 116 006
olla ohvrile abiks järgmise sammuna,
kui politsei on sündmuskohal käinud
ja on vaja mõelda, mida edasi teha ja
kuhu pöörduda.
116 006 numbrilt saab ohver abi ka
hirmude maandamiseks, kuna alati ei
pruugi ohver teada, mis saab temast
või vägivallatsejast edasi. Näiteks on
perevägivallaohvrite seas levinud valearusaam, et politseisse saab pöörduda
alles siis, kui vägivald on pikaajaliselt
kestnud, mitte pärast ühekordset ohvriks langemist. Sellistest olukordades
aitabki ohvriabi kriisitelefon vastata
helistajate küsimustele ja tõsta abivajajate teadlikkust nende õigustest ning
pakkuda sealjuures vajalikku nõustamist, kes ja kus teda tema olukorra
lahendamiseks aidata saab.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt
116 006 saab helistaja esmase toe ja
nõu, on edasiste ohvriabiteenuste saamiseks vajalik ohvril pöörduda ohvriabitöötaja vastuvõtule. Igas Eesti
maakonnas on tööl vähemalt üks ohvriabitöötaja, kes vajadusel saab inimese
ja tema murega juba edasi tegeleda. Kui
oled langenud ohvriks, siis ei ole ükski
mure liiga väike või tähtsusetu.
Pärnumaa ohvriabitöötaja kontaktid: Tiina Ruul, 5303 9077
Pikk 18, Pärnu
parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mari Tikerpuu
Sotsiaalkindlustusameti
kriisiabiteenuse juht
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Tahkuranna Avatud Noortekeskus
tähistas sünnipäeva
Juba 12 aastat on Uulu Kultuuri ja
spordikeskuse ruumides pakutud
noortele erinevaid tegutsemisevõimalusi.
Sünnipäev on noorte jaoks üks
igati tähtis ja tähistamist väärt
sündmus ning sel puhul toimus
22. märtsil Uulu KSK suures saalis noortepidu. Esinema olid sel
pidulikul puhul tulnud noorte lemmikud YouTube’ist Liina Ariadne
Pedanik ja Martti Hallik. Oma
laulmise vahepaladeks andsid
Liina ja Martti mõnusas vestlusringis noortele ülevaate milline on
youtuberi argipäev ja milline on
olnud teekond selleni kuhu nad on
tänaseks jõudnud. Meeleolukas esinemine kulmineerus pildistamise
ja autogrammide jagamisega, mida

kõik kannatamatult ootasid ning
selle tulemusena on kõigi kohalolnute telefonides foto koos oma
lemmikutega.
Pidu jätkus meie oma noorte
diskorite Greta Tamme ja Aron
Kivilo valitud muusika saatel
ning lõppes ühise tordisöömisega, mis ühele sünnipäevapeole
igati kohane.
Täname südamest esinejaid ja
meie noori diskoreid, suurepärast
publikut ja nende vanemaid, kes
neid kenasti kohale transportisid!
Pane nüüd tähele! Juba maikuus
üllatame me vallarahvast imelise
kontserdiga. Ole tähelepanelik ja
jälgi reklaami!
Ege Altmart
noorsootöö juht

Foto: Ege Altmart

Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?
Paljudes uutes valdades puuduvad siiani
mehhanismid, mis võimaldaksid kogukondi kaasata ja küla huve esindada.
Haldusreformist möödunud rohkem
kui aasta jooksul on vallavalitsused ja
volikogud tegelenud peamiselt valla
juhtimisstruktuuride korrastamisega
ja uute õigusaktide vastuvõtmisega.
MTÜ Kodukant viis möödunud
aasta septembris oma võrgustikus läbi
küsitluse haldusreformi tagajärgede
kohta. Küsitlusele vastasid rohkem
kui saja küla esindajad üle Eesti. 63%
vastanuist oli arvamusel, et külaelu on
pärast haldusreformi muutunud ning
enamik leidis, et see on muutunud
keerulisemaks.
“Kurdeti infosulgu, kardetakse
traditsioonide hääbumist, ääremaastumist, identiteedi kadu. Kodukoha
nime jätkuvus on paljudel juhtudel
traditsioonide oluline osa, kui kaob
nimi, võib kaduda ka traditsioon ja
ühendav identiteet,” rääkis Kuusiku ja
Iira külade külavanem Ants Kuningas
Tartus toimunud seminaril.
“Paljudes uutes valdades puuduvad
aga siiani mehhanismid, mis võimaldaksid kogukondi kaasata ja küla huve
esindada. Nimelt ei ole kõigis valdades
siiani vastu võetud isegi külavanemate
statuuti, mis võimaldaks küla esindajat
legitiimselt valida,” rääkis Kuningas.
“Võib ju küsida, et milleks on külavanemat üldse vaja? Aga seetõttu, et
reformi järel vallamaja aknast välja
vaadates enam valla piire ei hooma,”
nentis külavanem.
Tundub, et asi pole selge ka meie
vallas. Valimiste aegu lubati kaasata
kogukondi kohaliku elu edendamises. On see nii? Millist koostööd meilt
oodatakse? Kuidas selle kohta infot
saada? Küladele mõeldud Naabrivalve
ja MTÜ Kodukandi poolt korraldatud
üritustel oli väga vähe osalejaid meie
vallast. Ettepanek kutsuda kokku

vabatahtlike ühenduste esindajad, et
ära kuulata nende mõtted, on jäänud
vastuseta. Ei paku huvi või pole usku,
et midagi külad ise teha saavad?
Tõsi, nagu varemgi on vald lubanud ka sel aastal kohalikke tegevusi
toetada. Tahkuranna ja Häädemeeste
valdade ühinemislepingus on punkt 4.
„Kultuur, sport, seltsitegevus ja külaelu“. Seal on punkt 9.4.5 all kirjas:
„Ühinenud vallas arvestatakse seniste
valdade erinevaid kodanikuühenduste
toetamise, kultuuri- ja spordikorralduse
põhimõtteid (kultuurikeskused, klubid, kodanikuühendused, külamajad)
ning eeltoodust lähtudes luuakse kõiki
Lepinguosalisi arvestav rahastamismudel hiljemalt 01.03.2019.”
Ilmselt selle otsuse alusel võttis
Häädemeeste valla volikogu 27. septembril 2018 vastu määruse „Kultuuri-,
spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide
toetuste eraldamise kord“. Toetatakse
kultuuri, sporti ja haridust, aga kuhu
jäi külaelu arendamise toetamine? Kas
külaelu ongi ainult meelelahutus? Minu
arvates pole.
Enne esimest taotlusvooru soovisin
teada saada, millele võib toetust loota.
Varasem kogemus on õpetanud, et
MTÜ Külaselts Pulverki taotlustest on
rahuldatud kord ürituste korraldamist,
kord selle asemel Roosiaia korrastamist
ja kogukondliku tegevuse organiseerimist. Huvitaval kombel viimase toetuse
abikõlblikuks tegevuseks ei osutunud
paiga korrastamine jaanipäeva eel – st
terviktegevus jaotati osadeks. Sellest
ka ettevaatlikkus.
Teadmata, millist traditsiooni jätkatakse, otsustasime esitada oma soovid
teises taotlusvoorus 1. aprillil, siis on
ehk selgunud esimese vooru tulemused. Lootsime selle põhjal prognoosida,
mida tasub taotleda. Olukorrast polnud
ülevaadet selleks ajakski.
Kolm aastat tagasi tegi üks güm-

naasiumi lõpetaja oma lõputöö Tahkuranna valla mittetulundusühingutest
analüüsides nende jagunemist tegevusalade järgi. Laias laastus jagunesid tegevusalad neljaks: 29% korraldas üritusi,
23% tegeles spordiga, 27% tegeles küla
ja kogukonna arendustegevusega ning
ülejäänute tegevused jagunesid kuue
erineva tegevusvaldkonna vahel.
Kuidas praegune tugisüsteem toetab küla kui terviku arengut? Taotluse blanketil on külaelu kirjas eri
valdkonnana. Mul on küsimus: millise valdkonna alla mahub külaseltsi
algatatud ning keeruliste asjaajamiste
tulemusena lõpuks valminud välispordisaali hooldamiseks toetuse taotlus?
Kas valdkonna „Sport“ või „ Külaelu“
alla? Kas Roosiaia ja Uulu muuli ümbruse korrastamine avalikuks kasutamiseks mahub valdkonna „ Muu“ või
„Külaelu“ alla. Tuleb ju blanketile kirja
panna ka, kes on kasusaajad ja kui palju
neid on.
Kas ma saan õigesti aru, et praegu
sätestatud korra järgi on erinevad tegevusvaldkonnad küladele katuseorganisatsioonideks? Kas olukord ei peaks
olema hoopis vastupidine? Hetkel
kehtiva korra kohaselt ei pruugi mõnda
paika toetust jõudagi, samal ajal kui
tihedamalt asustatud paika jõuab eri
valdkondade toetustena seda üksjagu.
Ma ei väida, et raha on kusagil
ülearu, aga kas vald ei tahagi hakata
toetama elu valla keskusest kaugemal?
Eesti külasid on sotsioloogid liigitanud
toimivateks ja magavateks küladeks.
Millal areneb elu maal kiiremini ja
valda on juhtida kergem, kas siis kui
külad on uinutatud või kui vabatahtlikku tegutsemist toetades on võimalik
delegeerida osa kohaliku elu asju lahendamiseks külas koha peal? Kes peaks
algatama selle üle mõttevahetuse?
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

Naistepäev Kabli Seltsimajas
See on haruldane, kui saab tähistada naistepäeva õigel kuupäeval,
8. märtsil.
Selleks puhuks sai Kabli Seltsimaja saal dekoreeritud lilledega,
laudadele sai joogipoolist naistepäeva tervitusega. Samuti tehti
väikene fotonurk, kus sai teha
mälestusfoto selle hooaja viimasest
peost enne suurt remonti.
Peo tõmbasid käima kolm toredat meest – rahvabändide lemmik
Väliharf ja meie armastatud DJ
Riho Pruul.
Olgugi, et peo päeval elekter

mitu korda ära käis, oli õhtu meeleolukas ning inimesed lustisid ja
tundsid rõõmu peost. Kuigi õues
tormas tuul, küttis rahvas tantsudega maja kuumaks.
Pidu kestis kuni varajaste hommiku tundideni...
Suured tänud kolmele toredale
mehele, kes pidu vedasid ja meeleolu üleval hoidsid. Tänud ka
kõikidele külalistele, kes osa võtsid ning oma panuse meeldejääva
peo sünniks andsid.
Ülle Sulu
Kabli Seltsimaja juhataja

Foto: Kaili Viljak

MTÜ Külaselts Pulverk

korraldab 4. mail 2019. aastal
Mereküla Roosiaias
„Teeme Ära“ raames talgud.
Plaanis on raiuda võsa, riisuda ja korrastada
mereäärset kallasrada suviseks kasutamiseks,
valmistada ette terviseraja rajamist sel suvel,
korrastada varjualune.

Häädemeeste valla leht
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Kaks sõpra Taekwondos

Suusahooaeg 2018/2019
Märtsi kuuga saime tänavuse
suusahooaja lõppenuks lugeda.
Looduslikku lund jagus
vaid paariks kuuks, kuid tänu
Jõulumäe kunstlume rajale
oleme saanud suusatada detsembri keskpaigast kuni aprilli
kuuni. Siinkohal suured tänud
Jõulumäe meeskonnale!
Vanemate ja kõrgemate
tulemuste poole pürgivate
sportlastega alustasime lumetreeningutega juba oktoobri
koolivaheajal Vuokattis, Soomes, kus lisaks kunstlumerajale saime kasutada ka 1,2 km
pikkust suusatunnelit. Kogenenumad suusasportlased
kogusid suusakilomeetreid ka
novembris Levil, Põhja-Soomes, mis üllatas sellel aastal
meid musta maaga, kuid suusatreeninguid saime teha 7 km
pikkusel kunstlume rajal.
Mitmeaastane loodusliku lume puudus ei ole laste
ja noorte seas suusatamise
atraktiivsust vähendanud. Ka
sel hooajal olid treenerite talvekuud tihedalt täidetud treeningute ja algõpetuse tundidega.
Töö lastega on tore ja innustav.
Samas tuleb ausalt tunnistada,
et sageli öötundideni kestvad
võistlussuuskade määrimised
ning tihe võistlusgraafik on ka
treenerid kevadeks võhmale
võtnud. Kuid see on mööduv
nähtus, väike kevadpuhkus ja
uue hooga edasi.
Kiitust väärivad tublid
lastevanemad kes oma lapsi
Jõulumäele kohale sõidutavad
ning noortele suusatajatele
spordiharrastusel ja võistlemisel toeks on.
Kõige nooremad, kes alustasid suusatreeningutega eelmisel
sügisel, said teha oma esimesed
suusavõistlused Jõulumäe suusasarjas, mis koosnes 5 etapist.
N8 vanuseklass: II koht
Lisanna Kasenurm, III koht
Maria-Emilia Luik, 4. koht
Kiira Kaldmäe
M8 vanuseklass: I koht Kustav Klein, II koht Laur Tamm,
III koht Tormi Pajusalu
Vanemates vanuseklassides
tegid head stardid:
N10 vanuseklassis: I koht
Meel Suursild , II koht Melissa
Vatko ja III koht Triinu Vaher;

Päär Suursild – ENoMV sprini III koht

Marthen Tasalain ja Romet Sutt – Eestimaa Talimängude teatesõit
III koht

Ranno Sutt ees, Simo Teearu taga. Fotod: erakogust

N12 klassis II koht Lisette
Kunder
M10 klassis: I Kenneth
Kuusk, II koht Oskar Klein,
III koht Kaur Kaldmäe; M12
klassis I koht Teet Järvoja, II
koht Priit Järvoja, III koht
Rico-Marcus Luik
N14 II koht Getter Ennok,
III koht Meribel Born; N16 I
koht Kimberly Born, II koht
Annabel Helin
M14 III koht Henriko Ojaveer, 5. Kaarup Kask, 6. koht

Oliver Luik;
M16 I koht Joonatan Pajuväli, II koht Rihard Klein;
M18 I koht Simo Teearu,
II koht Ranno Sutt, III koht
Rando Teearu
Vabariiklikul Hawaii Alexela Noortesarjal saime sellel
aastal rohkem põnevust nautida. Väga tubli etteaste tegi
hooaja alguses M18 vanuses Ranno Sutt, kes Hawaii
Alexela noortesarjas saavutas
koduradadel etapivõidu. Kaks

etapivõitu tõi meile veel M18
vanuses suusakrossis ja 10km
klassikas koju Simo Teearu,
sarja kokkuvõttes I koht. Üldvõidu võttis veel Anlordees
Veerpalu. Häid sõite näidanud
Päär Suursild kokkuvõtteks III
koht ja Ranno Sutt seitsmes.
Treenerite töö hindamine
ja suusaklubide paremusjärjestus pannakse vabariiklikul
tasemel paika Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistlustel
saavutatud tulemustega. Aasta
alguse esimesed nädalavahetused möödusid pingeliste Eesti
noorte meistrivõistlustega
(ENoMV) Otepääl. Parima
sõidu tegi M16 vanuses Päär
Suursild saavutades sprindis
III koha. M18 vanuses sprindis medaleid ei tulnud, napi
kaotusega oli Anders Veerpalu
neljas, Simo Teearu viies, esikümne lõpetasid Ranno Sutt
ja Rando Teearu. Paar nädalat
hiljem toimunud EMV 10km
klassika distants sobis kodus
kvaliteetsetel radadel treeninud
sportlastele paremini, Simo
Teearu pingutas ennast M18
vanuses pronksmedalile, Päär
Suursild saavutas M16 vanuses kuuenda koha. ENOMV
kolmandale etapile Haanjas
9.–10.märts läksime medalilootustega teatesõidus, kahjuks
jäid meie laeks viiendad kohad
M14, M18/20 vanuses, uisudistantsil kordus sama, meie
parimatel viiendad kohad,
M14 Jüri Jefimov, M16 Päär
Suursild, M18 Simo Teearu.
Edukamateks kujunesid
viimased ENoMV-d 22.–24.
märtsil Ida-Virumaal Pannjärvel, kus sprinditeates saavutasid
M18 vanuseklassis Simo Teearu ja Hendrik Peterson kindla
võidu.
Suured tänud Sandra Servale ja Ethel Saarnakile, kes on
olnud abiks nooremate treeningute läbiviimisel, kui treenerid
Anu ja Kadri on olnud suurematega võistlustel või laagrites.
Täname hea koostöö eest
Häädemeeste vallavalitsust,
Jõulumäe Tervisespordikeskust ja kõiki tublisid lapsevanemaid.
Treenerid Kadri ja Anu

Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises
23. märtsil toimusid Häädemeeste spordihoones 42
Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises.
Võisteldi neljas vanusegrupis harjutuses 18x600.
Häädemeeste AK esindasid Ain Järvesaar, Robin
Järvesaar, Teet Tagapere ja Sale Leppik.
2019. a Eesti sisemeistriteks tulid Kaido Pärnoja,
Merike Kahk, Alvar Novikov ja Jüri Kadastik.
Meeste arvestuses saavutas Teet Tagapere teise koha
kaotades esikoha ühe silmaga. Ain Järvesaar vahetas
eelmise aasta neljanda koha kolmanda koha vastu.
Naiste arvestuses saavutas ammulaskmisest aastaid
eemal olnud Sale Leppik neljanda koha. Võistluste
parima tulemuse laskis naiste võitja 69 kordne Eesti
meister Merike Kahk Viljandist.
Esmakordselt võisteldi sisetingimustes keskaegse
ammuga. Seitsme mehe ja kolme naise osalusel saavutas esikoha Jüri Saar Ida-Virumaalt.
Aleksander-Tõnis Joarand

Taekwondo on spordiala, mis
oma filosoofiaga on rajatud
eetika- ja vaimuprintsiipidele
nagu aupaklikkus, kannatlikkus, kõikumatu vaim, enesekontroll ja ausus. Peamiseks
eesmärgiks on inimlikkuse,
õigluse, tarkuse ja usaldusega
parema ühiskonna loomine,
kus valitseb rahu ja harmoonia.
Henri Merivälja ja Damir
Sobolev teavad, et taekwondod
ei tohi kasutada egoistlike,
agressiivsete või julmade eesmärkide saavutamiseks. Nad
austavad selle spordiala filosoofiat ning soovivad õpetada seda
tarkust ka oma eakaaslastele.
Õiglust, tarkust ja usaldust
käisid sõbrad ammutamas
Riias 23.–24. märtsil 2019
Baltic Tiger Cub International
Children and Youth Games
võitlusel. Kohal olid võistlejad
Lätist, Leedust, Venemaalt ja
Eestist. Sportlasi tuli kokku
120.
Võisteldi tulas, sparringus,
gladiaatorite lahingus, streigi
tugevuskatses ja meeskonna
relees.

Sõprade tulemusteks:
Henri Merivälja – 1. koht
sparringus, 2. koht gladiaatorite lahingus, 3. koht tula
kategoorias.
Damir Sobolev – 3. koht
sparringus.
Relee meeskond saavutas
9-10 aastaste võistkonnas 2.
koha.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

Fotod: erakogust

Eesti omavalitsuste talimängud
2.-3. märtsil toimusid Kadrinas 2019. a Eesti omavalitsuste
talimängud. Häädemeeste vald
oli esindatud murdmaasuusatamises ja kabes.
Võistkondlikus arvestuses
saavutas Häädemeeste vald
murdmaasuusatamises viienda
koha. Võitjaks tuli Järva vald,
järgnesid Tartu, Rae ja Alutaguse vallad. Kokku osales
suusatamises 36 valda.
Meeste teatesuusatamises
saavutati 3x5 km distantsil
kolmas koht. Sõideti koosseisus
Hendrik Peterson, Romet Sutt
ja Marthen Tasalain. Naiste
võistkond saavutas üheteistkümnenda koha. Suusatasid
Kadri Madissoo, Annabel
Helin ja Kimberly Born. Individuaalselt saavutasid N45
arvestuses Kadri Madissoo
teise ja Anu Taveter kolmanda
koha. N16 vanuses lõpetas

Kimberly Born kaheksandana. Meestest saavutas M40
vanuseklassis seitsmenda koha
Janek Punkov, M18 klassis
samuti seitsmes koht Hendrik
Petersonil, M16 klassis kuues
Päär Suursild ja kaheksas Jüri
Jefimov.
Kabe võistkond koosseisus:
Kaarel Koitla, Udo Mandre,
Irma Nahkor, Ants Gustavson
ja Lisette Eylandt saavutasid
kahekümne võistkonna hulgas kaheksanda koha. Mängiti
Šveitsi süsteemis üheksa vooru.
Võitjaks tuli Lääne-Harju
vald, järgnesid Saue ja Jõgeva
vallad. Meie resultatiivsemad
mängijad olid Ants Gustavson
ja Irma Nahkor, kes kogusid
vastavalt 15 ja 12 punkti 18
võimalikust punktist. Kabeturniiril osales 2 suurmeistrit
ja 10 meistersportlast.
Aleksander-Tõnis Joarand

14. mail algusega kell 10.45

Foto: erakogust

Häädemeeste staadionil
Häädemeeste piirkonna
eelkooliealiste laste spordipäev
• -3 aastased 30 m jooks
• 4-5 aastaste ja 6-7 aastaste 30 m jooks,
kaugushüpe, 150 m jooks
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Luitejooksu lõpetajad saavad esmakordselt medali

Kutse suve- ja rannamängudele

21. aprillil Rannametsa külas Häädemeeste vallas toimuv Luitejooks
avab kevadekuulutajana Kahe Silla
klubi ning ühtlasi Pärnumaa liikumishooaja.
Hooaja avasündmus toob liikumishuvilised linnasaginast Luitemaa loodusesse, kus männimetsaalune rada
pakub kauneid loodusvaateid ja sportlikku väljakutset igaühele. Distantsile
jäävad Eesti kõrgeimad luited Tornija Tõotusemägi. Traditsiooniliselt on
kavas luitejooks ja -retk (8,3 km), lastejooksud ning lemmikloomasõprade
rõõmuks koerte luiteretk (8,3 km) ja
koertekross (5,4 km).
Esmakordselt premeeritakse kõiki
finišeerujaid (v.a lastejooksud) luitejooksu medaliga. “Osalejate tungival
soovil panustame esimest korda stardipaketti erikujundusega medali, mis
annab nüüd lisaks emotsioonidele
kõikidele lõpetajatele käegakatsutava
preemia. Ilus medal on üha oodatum
ning leidub arvukalt spordisõpru, kes
on asunud rahvasündmustelt neid
kollektsioneerima. Aitame väärilise
eksemplariga omalt poolt kaasa,” rääkis luitejooksu peakorraldaja Vahur
Mäe.

15. Eestimaa suvemängud 12.–14.
juulil Tartus – kuidas sinu plaanidesse mahuks?
Võistlusalad: kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, disc golf, petank, meeste
ja naiste võrkpall, mälumäng, tennis,
köievedu.
Pärnumaa Rannamängud 3.–4.
augustil Audrus (samaaegselt Audru
päevadega – palju põnevat lisategevust) – kuidas sinu plaanidega sobib?
Võistlema pääsevad 2000. aastal või

21. aprillil 2019 Rannametsas Pärnumaal

Ametlik meediapartner

Stardid
kl 10.00
kl 11.30
kl 13.00
kl 13.05

koerte luitekross (5,4
4 km)
lastejooksud
3 km)
luitejooks ja -retk (8,3
koerte luiteretk (8,3 km)

NÜÜD L!
EDA
kõigile M ksud)
joo
(v.a laste

Eelregistreerimine kuni 17. aprillini www.2silda.ee
ja Pärnu Keskuse infopunktis

lisas Mäe ning viitas, et aeg teha liikumishooajaks põhjalikke plaane on
kevade saabumisega kätte jõudmas.
Ühtlasi on luitejooksu medal
hooaja esimene, kuid lisaks kahe
silla jooksule antakse trofeed välja
kolmikürituse finaaletapil, rannajooksulgi. “Tasub pingutada, sest
medalitrio kujutab endast visuaalselt
kaunist ja värviküllast tervikut. Nagu
ikka, saavad kõikide etappide läbijad
veel kolmikürituse kui sarja medaligi,
mis tänavu on eriliselt silmapaistev,”

varem sündinud ehk täisealised.
Võistlusalad: pendelteatejooks,
kombineeritud teatejooks, võrkpall,
kergejõustik, köievedu, mälumäng,
sõudmine, sangpomm, disc golf,
orienteerumine, rannamees ja rannanaine, taidlus.
Meeskondi moodustavad: Aleksander-Tõnis Joarand tel 5199 7758 ja
Aire Kallas-Maddison tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
Anna endast julgelt märku!

Koerasõprade rõõmuks
Luitejooksu päeva esimese stardina
on kell 9.00 kavas koerte luitekross,
kus peremehed koos koertega läbivad
5,4 km pikkuse tehniliselt nõudliku
ja põneva krossiraja. Võistluse reeglid
näevad ette, et koer peab olema rihmastatud või spetsiaalsete jooksutraksidega omanikuga ühendatud. Rajale
pääseb vaid 110 paari, seega registree-

rimist ei tasu jätta viimasele hetkele.
Need, kes eelistavad rahulikumat
tempot, saavad end proovile panna
8,3 km koerte luiteretkel, kus aega ei
võeta ning kohti ei selgitata. Viimased
stardivad kell 13.05.
Erinevas vanuses lapsed
metsarajale
Luitejooksu päev pakub liikumislusti
ka pere noorematele. Nii on taas kavas
tasuta lastejooksud, mille starti on
oodatud kuni 11aastased noored. Iga
laps saab finišeerudes uhke diplomi

JÜRIÖÖ TEATEJOOKS – teisipäeval, 30. aprillil

TEISIPÄEV, 30. APRILLIL

Kell 20.00 Avamine
Eelkooliealiste laste jooks
(K.Pätsi ausamba juures)
JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU start kell 20.15
K. Pätsi ausamba juurest Jõulumäe
Tervisespordikeskusesse
OSAVÕTJAD:
Häädemeeste valla koolide, külade ja Pärnumaa seltside,
sõpruskondade ja suguvõsade võistkonnad
Eesmärk:
Ühinenud valdade Tahkuranna - Häädemeeste koostöö
punktide leidmine läbi spordisündmuse.
Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada
Jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad spordiklubi
TAHK, Jõulumäe Tervisespordikeskus.
Osavõtjad:
Võistkonnas 3 naist + 4 meest. Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole, soovi korral võib küla välja panna
mitu võistkonda. Võistkonnad registreeritakse kohapeal
enne starti.
Arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
I grupp – külad
II grupp – koolide 1 – 3 klassid
III grupp – koolide 4 – 6 klassid
IV grupp – koolide 7 – 9 klassid, 10 – 12 klass
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised
NB! 1 – 3 klassi ja 4 – 6 klassi võistkondadel võib ühte

vahetust joosta kuni 3 jooksjat märgitud distantsidel.
Koht vahetuses tähistatud punase rajatähisega!
Distants:
I vahetus - 700 m M (kuni 3 jooksjat)
II vahetus - 300 m N
III vahetus - 500 m M
IV vahetus - 900 m M (kuni 3 jooksjat)
V vahetus - 400 m N
VI vahetus - 1000 m M (kuni 3 jooksjat)
VII vahetus - 300 m N
Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
Autasustamine:
• autasustatakse üldvõitjat
• iga grupi esimesele kolmele auhinnad
• külalisvõistkonnale grupitunnustus
• autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna
finišit
• peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad
rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
• buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja
võtab peale etapi läbimist kaasa
JÕULUMÄEL:
Lõkketuli, autasustamine, kohvik avatud alates kell
19.00, suletakse peale võistlust.
Ootame rohket osavõttu!
Toetajad:
Häädemeeste Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Spordiklubi Tahk, Pärnumaa Spordiliit

Rannamängudelt 2018 Kihnust tulles. Foto: erakogust

ning üllatuspaki jooksu partneritelt.
Need lapsevanemad, kes plaanivad
ise Luitejooksu või -retke nautima
minna, saavad oma võsukesed selleks
ajaks jätta valvega lastehoidu.
Lastejooksudele avatakse registreerimine 1. aprillil.
Luitejooksu rahuliku ja lauge
raja algus on sageli petlik
Kell 13.00 antava jooksu starti oodatakse kuni 750 spordisõpra. Lisaks
tugevatele harrastajatele on rajale
oodatud needki, kes igapäevast liikumist oluliseks peavad ning on
regulaarsed treenijad. Need aga, kes
jooksu veel pelgavad, saavad end proovile panna rahulikul matkadistantsil,

sest ajavõtuga ja ajavõtuta luiteretk
seda võimalust just pakubki.
Kel varasem Luitejooksu kogemus
olemas, see teab, et tark ei torma. Kes
aga esmakordselt rajal, sel tasub oma
taktika eelnevalt läbi planeerida, sest
esiti rahulik ja lauge asfalt- ning kruusateel kulgev rada muutub 3. kilomeetri järel metsaalusel künklikukskurviliseks, kulmineerudes lõpuosas
Eesti kõrgeimate liivaluidetega.
Registreerimine
Luitejooksu erinevatele distantsidele
on võimalik registreerida kodulehel või Pärnu Keskuse infopunktis.
Tutvu osalustasude ning päevaprogrammiga.
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Emakeelenädal Häädemeeste Keskkoolis

Kohtumine Mika Keräneniga

Haridus- ja Teadusministeerium
kuulutas 2019. aasta eesti keele
aastaks, sest eesti keele seadustamine riigikeelena leidis aset just
100 aastat tagasi – aastal 1919.
Häädemeeste koolis on saanud
traditsiooniks märtsikuus pidada
emakeelenädalat. Sel aastal toimuski see 11.-15. märtsini. Kõige
nooremad õpilased 1.– 3. klassini
kirjutasid, illustreerisid ja vormistasid luuletuse, mille aineks kodu,
sõprus, saabuv kevad. Luuletused
kanti üksteisele ette ja tehti näitus. 4. klass käis Endlas vaatamas
muusikali “Oliver Twist”. 4.–6. kl
õpilased said end proovile panna
etlusvõistlusel, kus selgitati välja
iga klassi parimad lugejad. Lisaks
valmistati kunstitunnis Mika
Keräneni raamatute põhjal vahvad
järjehoidjad, millele sai hiljem ka
autorilt autogrammi küsida. 7.–12.
klassi õpilased said end proovile
panna luuletajatena. Põhikoolist
tõstsime esile kuue ja keskkoolist
kolme õpilase luuletused, mis jäävad ka kooli arhiivi. 9.–12. klassini
selgitasime 2018. aasta e-etteütluse
abil välja parimad õigekirjatundjad. Emaspäeval tegid abituriendid
eesti keele proovieksamit.
Emakeelepäeval, 14. märtsil
toimus Häädemeeste seltsimajas
avatud eesti keele tund. Kõigepealt
esitasid 12. klassi õpilased Arne
Merilai luuletuse “Imeline keel”.
Seejärel sai sõna TÜ läänemeresoome keelte teadur, Emakeele
Seltsi juhatuse liige Miina Norvik,
kes tervitas meid Tartu Ülikooli
ja Emakeele Seltsi poolt ja kinkis
koolile uue ÕSi ja palju vajalikku
materjali eesti keele õppimiseks
ja õpetamiseks. 11. klassi õpilane Crete Luik rääkis haridus-

Kevade esimesel päeval külastas Häädemeeste keskkooli ja Metsapoole kooli
tuntud ja tunnustatud lastekirjanik Mika
Keränen. Ta on soome päritolu, aga 2006.
aastast alates elab ja töötab Eestis – Tartus.
Tema raamatute, olgu siis noorele lugejale mõeldud „lastekrimkad“ või vanemale
raamatuhuvilisele kirjutatud Minu-sarja
raamat „Minu Supilinn: tõelise elu mekk“
peamiseks tegevuskohaks ongi üks toredamaid Tartu linnaosi – Supilinn. Lasteraamatute põhjal tehti 2015. aastal ka film
„Supilinna salaselts“.
Mika Keräneni saab tõesti pidada laste
lemmikuks, sest juba kolmel korral, aastail 2012, 2016 ja 2018 on talle omistatud
lastekirjanduse NUKITSA auhind. Selle
valiku on teinud lapsed ise. Raamat „Varastatud oranž jalgratas“ meeldis väga ka Läti
lastele ja nende žürii andis sellele 2012.
aastal esimese koha. Nimetatud autasud
pole siiski ainukesed.
Uurisime Häädemeeste koolis noorte
lugejate huvi Mika Keräneni raamatute
vastu. Kolme klassi õpilaste küsitlusest
selgus, et enim mainiti kolme esimesena
ilmunud raamatut: „Varastatud oranž jalgratas“, „Peidetud hõbedane aardelaegas“
ja „Vana roosa maja“, aga ka „Küttepuuvargad“ ning „Fantoomjalgrattur“ olid
populaarsed.
Kohtumise jooksul palus Mika Keränen

elu algusest
Häädemeestel, möödub
ju käesoleval
aastal 330
aastat sellest. Järgmisena kõneles
Maigi Vija,
TÜ eesti
keele ja
k irja nduse
õpetaja,
magistriõppe
programmijuht, teemal
„Keel ja kool“. Seejärel kuulasime
TÜ eesti keele assistenti, keeletoimetajat Riina Reinsalu, kes rääkis teemal „Eesti keele olevikust
ja tulevikust keeletoimetaja pilgu
läbi”. Ürituse lõpetas 9. klassi õpilane Lisette K. Ehini luuletusega
„Ma tahan teada...”
Veebruaris käis 11. ja 12. klass
Endlas vaatamas „Märtrit” ja
emakeelenädala kolmapäeval tuli
meile külla näitleja Ireen Kennik,
kes mängis etenduses õpetajat.
Tekkis elav arutelu etenduse ja
rollide üle, vahetati muljeid näitlejaga ning kuulati temapoolseid tõlgendusi etenduse kohta. Lisaks sai
küsida näitlejatöö kohta üldiselt.
Tagasisidest selgus, et noored jäid
üritusega rahule, sest neile meeldis omavahel arvamust avaldada,
tore oli kohtuda tuntud inimesega
ning tema töö kohta rohkem teada
saada.
Emakeelepäeva õhtul käisid
gümnasistid vaatamas etendust
„Elu ja armastus“. Etenduse eel
kuulati Tammsaare muuseumi
juhi Maarja Vaino loengut
„Armastus ja temast lahtisaamine.

Emakeelenädal. Foto: Merike Pruul

Tammsaare juhtum”.
Lisaks toimus gümnaasiumile ka traditsiooniline „trepiluuletund”, kus aula puudumise
tõttu kasutame lavana I korruse
treppi. Iga õpilane valib eelnevalt
ühe eesti autori luuletuse ja kannab selle teistele ette. Õpetajana
on tore näha, milliseid luuletusi
õpilased selleks aastaks valivad ja
kuidas 12. klassiks on esinemisoskus jõudsalt arenenud.
Emakeelenädal pakub õpilaste
jaoks natuke teistsuguseid üritusi
kui tavalised koolitunnid, mõeldakse ka rohkem eneseväljendusele ja keelerikkusele. Emakeeleõpetajatele pakub see nädal samuti
palju positiivseid emotsioone.
Näha gümnasiste ülikondades ja
pidukleidis teatrisaalis, kuulata
õpilaste hinge minevaid luuleesitusi või arukaid arutlusi etenduse
üle – see on see, mis teeb õpetaja
südame soojaks ja annab edaspidiseks jõudu emakeele ja kirjanduse
teadmisi õpilasteni viia.
Kaire Laine
Silvi Murulauk
Merike Pruul

endale julgelt küsimusi esitada ja õpilased
kasutasid seda võimalust aktiivselt. Vastused tulid ausad ja humoorikad.
Kuulajaid huvitas, kuidas temast kirjanik sai. Selgus, et kirjutama hakkas ta tänu
oma väikesele tütrele, kes soovis aina uusi
ja põnevamaid lugusid kuulata.
Uuriti, kust saada kirjutamiseks inspiratsiooni, kui kaua võtab raamatu kirjutamine aega, millised olid koolis ta lemmikained, kust tuleb eriline kiindumus
jalgpalli vastu. Jalgpalliteemalised on ju
lausa kaks raamatut – „Armando“ ja „Värvajoonel“.
Sündinud soomlasena, rõhutas Keränen
keelte ja üldse õppimise tähtsust, öeldes
üsna ühemõtteliselt, et rumala inimesega
pole millestki rääkida.
Kirjanikul olid kaasas mõned enda raamatud, paar sellistki, mida poes veel või
enam saada pole. Juttude lõppedes jagas
külaline autogramme, seda nii raamatutesse kui laste omavalmistatud järjehoidjatele.
Kohtumine sõbraliku ja laste sõnutsi
„laheda“ inimesega oli meeldejääv. Küllap
on tema kirjutatud raamatute lugeminegi
nüüd ahvatlevam.
Merike Pruul

Häädemeeste Keskkooli arvutipidu
22. märtsil oli Häädemeeste Keskkooli
hakkajatel noortel taaskord rõõm läbi viia
sedapuhku juba kolmas HKK LAN oma
arvutipidude seerias. Huvilisi tuli sel korral
kokku 18 (sealhulgas korraldajad), kellest
enamuse moodustasid just nooremad
õpilased. Sarnaselt eelmisele aastale oli ka
tänavu põhirõhk seltskonna ja mänguelamuste nautimisel, mitte niivõrd võistlustel.
Mänguelamusi andis lisaks juurde võimalus oma käte ja silmadega sukelduda

virtuaalreaalsuse maailma. Küll aga jagati
auhindu loovama lähenemisega katsumustel nagu kiirtrükkimine ja arvutipõhise
mõistatuse lahendamine, mis nõudis nii
kiirust kui ka täpsust. Ühtlasi olid välja
pandud lisaauhinnad aktiivsematele osalejatele.
Täname Euronicsit auhinnafondi ja
mänguelamuste eest!
Richard Aljaste

Uulu lasteaed
Uulu lasteaia tegemisi märtsis
Märtsikuu alguses tähistasime vastlapäeva. Uulu lasteaias on saanud
kenaks traditsiooniks igal vastlapäeval
teha üks tore saanisõit. Kuna vastlad
olid lumeta, tuli sõita ratastega saanil ja sõidud tekitasid lõbusat elevust.
Väikestele Sipelgatele jäi hobusesõit
hästi meelde, kuna hobuse patsutamine oli nii mõnelegi esmakordne
kogemus. Kogu lasteaiapere ootab
ikka jälle hobuseid külla. Ega lapsed
saa igapäev hobuseid näha, katsuda
ja oma käega leiba anda.
Märtsis oli ka naistepäev ja lasteaia
naispere sai SDE poolt kingituseks
maitsva kringli ja vallavanem üllatas
lilledega. Aitäh!
Emakeelenädalal külastati raamatukogu, kus lapsi võttis vastu raamatukogu juhataja Helje Pulk. Suur
tänu talle!
Lepatriinudel oli see esimene raamatukogu ühiskülastus. Lapsed said
kogemuse, kuidas raamatuid hoida
ja pilte neis vaadata. Mesimummid
kuulasid ettelugemist ja said teada, et
igal raamatul on koht, et oleks otsitavat kergem leida. Jaanimardikad
said endale lugejakaardid ja iga laps
sai laenutada raamatu. Lisaks meisterdasid nad ka omanimelise raamatu.
Väikesed Sipelgad kuulasid rühmas
lühikesi jutukesi raamatutest ja har-

jutasid raskemaid sõnu ütlema. Kõik
lasteaialapsed peavad raamatut oma
sõbraks.
Ühiselt tähistasime emakeelepäeva
peoga lasteaias, kus kõik osalejad
said nautida eesti keele kaunist kõla,
lugeda luuletusi, laulda laule ja mängida rahvalikke mänge. Peale pidu sai
iga rühm kingituseks põneva ja hariva
raamatu.
Raamatukogu juhataja Helje Pulk
käis lapsevanematele tutvustamas uusi
lasteraamatuid, mida lastele ettelu-

Fotod: lasteaia fotokogust

geda ja mida lapsed saaksid iseseisvalt
lugeda. Oli väga hariv. Täname!
Kevade alguse puhul kibelesid kõik
lapsed loodusesse kevadet otsima.
Mesimummid leidsid kooliaiast
lumi-ja märtsikellukesi. Lepatriinud
tegid matka metsa, et kohtuda kevadega. Jaanimardikad liitusid projektiga „Tere, kevad!”, mis kutsub lapsi
vaatlema ja märkama loodust. Ka
Liblikad ja Mesimummid märgivad
saabuvaid kevadekuulutajaid projekti
„Tere, kevad!” tabelitesse. Jaanimar-

dikad ja Mesimummid kinnistasid
oma teadmisi kevadest ka robootika
abil. See oli põnev!
Kõigis rühmades pandi vaasi erinevaid oksi, et jälgida pungade arengut.
Mesimummidel kasvavad aknalaual
sibulad, herned ja tomatid. Lapsed
teavad, et sibulat süües muutub tervis
tugevamaks. Jaanimardikad ja Lepatriinud külvasid pühademuru ja lilleseemneid, et saaksid jälgida, kuidas
seemnest kasvab taim. Kõik taimed
vajavad hoolitsevat kätt ja eks iga laps
tahab oma panuse selleks anda.
Märtsikuu on teatavasti ka teatri-

kuu. Teatrinädalal mängiti kõikides
rühmades väikseid lavastusmänge,
kasutades käpiknukke või laste enda
meisterdatud dekoratsioone. Mesimummide rühmas oli palju juttu ja
tegemisi teatri ümber. Lapsed õppisid
selgeks näidendi „Lumikelluke”. Rühmakaaslastele esinedes saadi jälle ühe
kogemuse võrra rikkamaks.
Meie lastega otsime jätkuvalt kevademärke ja igapäevaselt leiame ka üha
rohkem.
Kena kevadet teile kõigile!
Uulu lasteaia õpetajad
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Metsapoole Põhikool
Metsapoole lapsed sõitsid Sagadisse
Kevade saabudes ihkavad kõik
jälle rohkem toast õue, nii ka
koolirahvas otsib võimalusi
klassiruumist väljapääsemiseks. 27. märtsil sõitsid meie
1.-3. klassi õpilased Sagadisse,
et sealse looduskooli õppeprogrammis osaleda. Lisaks
konkreetsele programmile
tutvuti Sagadi muuseumikompleksiga ja külastati endises ait-tõllakuuris sisse seatud
metsamuuseumi. Reisi toetas
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK).
S a g a d i lo o du s k o ol i
õppeklassis tutvusid lapsed
levinud linnuliikide ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpiti, mida vaatluse ajal
jälgida. Nii mõnigi linnunimi
oli uudne ja tekitas segadust,
aga kogenud juhendaja käe
all said õpitavad tiivulised
selgeks. Lisaks vaadati vitriinides olevaid kivistisi ja muid
eksponaate, kasutamist leidsid ka mikroskoobid. Eriti
põnev oli oma silmaga kaeda,
milline näeb mikroskoobis

välja linnusulg, samblikuga
kaetud oks, kimalase sametine rüü või liblika õhkõrn
tiib.
Metsamuuseumis sai vaadata meie metsade imetajate
topiseid, uurida aegade vältel kasutusel olnud metsatööriistu, katsuda, kui raske
on maailma kergeim puit,
võrrelda seda teiste maailma
ja Eesti puiduliikidega ning
leida veel palju muudki huvitavat.
Saadud teadmisi testisid
programmis osalejad Sagadi
mõisa pargis Eesti kõrgeimate
hulka kuuluvate tammede
all lustakas täringumängus.
Jooksmist ja sebimist, et leida
elupuude okstest õige numbriga küsimused, oli palju. Ja
kui mõnele küsimusele päris
õiget vastust ei teadnud, siis
aitas välja looduskooli juhendaja Viive Kiis. Päeva lõpetas
loodusretk Oandu koprarajal. Oandu on paik, kus saab
alguse Eesti esimene tervet
riiki läbiv matkatee. Selle

Kevadine talvehommik kodukoolis
matkatee teine ots on meie
kodukandis – 375 km kaugusel Iklas.
Lastele päev meeldis. Eks
bussisõit koos sõpradega
rõõmsas meeleolus kodust
kaugemal oli ka omaette
jututeema, kui teisel päeval
muljeid jagati.
Laura-Maria: Seal oli
muuseum, kus olid topised
ja minipood. Me vaatasime
mikroskoobi all huvitavaid
putukaid. Me tegime viktoriini, käisime metsamatkal ja
õppisime palju lindude kohta.
Merilin: Me käisime metsaradadel ja nägime kopra
tammi.
Laureen: Me mängisime,
õppisime linde tundma, käisime metsamuuseumis ja
metsas. Mu vanaema pakkis
terve aasta toiduvaru kaasa.
Väga lõbus oli.
Keity: Seal oli lõbus, tore
ja lahe. Räägiti lindudest,
loomadest ja metsast. Nägime
koprapesa ja näritud puid.
Esta Vesik

Metsapoole kooli 1.-3.klassid Sagadis. Foto: Ants Järv

Viimasest Metsapoole kooli
vilistlaste kokkutulekust on
möödas mõned kuud. Just
seal sai aga tegusale ning asjalikule kooli õpetajale, huvijuhile ja koolivennale Ants Järvele põgusalt lubatud, et kui
jälle kodumaale olen tulemas,
astun oma esimesest koolist
läbi, et kohtuda praeguse
kooliperega ja rääkida natuke
oma tegemistest pärast kooli
lõpetamist. Siin ma nüüd olen,
hinges väike ärevus, mis küll
päris ruttu lahustub mälestuste
virvarri. Esimene tund on just
parajasti käimas, nii et mul on
aega oma mõtteid koguda ja
natuke ringi vaadata. Pilk jääb
esmalt pidama ühel fotol, mis
on kooli koridoris üleval. Sellel on palju õpilasi, aga teiste
hulgas tunnen sellel ära oma
vanaema, kes samuti oli siinse
kooli vilistlane. Tema ajal
kandis kool küll Dreimanni
Algkooli nime. Siinses koolis
on käinud mõlemad minu
vanemad ja samuti õed ning
paljud lähemad ja kaugemad
sugulased, sest see on olnud
kohaliku hariduselu keskpunkt
kauem kui Eestis on korraldatud suuri laulupidusid. Leian
ennast vana saali aknast välja
vaatamast ning mu pilk jääb
juba mitmendat korda pidama
uuel võimlahoonel. Unistused
saavad teoks, mis sest et vahel
võivad nad võtta kaua aega.
Tänu järjekindlatele inimestele
sai see projekt lõpuks teostatud
ning see teeb jätkuvalt rõõmsaks. Olles natuke ringi reisinud ja elanud erinevates riikides, julgen väita, et praegused
õppetingimused ning huvialadega tegelemise võimalused on

Õpilasansamblite päev Tallinnas
kuna osavõtjaid oli palju. Meie
esinesime kolmandal kontserdil
koos VHK Muusikakooli, Viimsi
Muusikakooli, Keila Muusikakooli, Kuusalu Kunstide Kooli,
Jõhvi Muusikakooli ja erinevate
klaveristuudiotega. Kontserdi
tegi nauditavaks erinevate pilliliikide ansamblite vahelduv mäng
ja teosed eriajastutest. Nii võisime
kuulda plokkflöödiperekonna teoseid vanamuusikast uue moodsa

muusikani välja. Meie ansambli
kava koosnes kolmest teosest,
millest viimasena kõlas Brahmsi
Ungari rapsoodia nr 2 niisuguse
emotsiooniga, et tulises heitluses
palaga ei pidanud isegi osa Hanna
viiulipoogna jõhvidest vastu. Oli
tore ja meeldejääv päev. Tänud ka
Hanna vanematele, kes olid lahkesti nõus meid sõidutama.
Lelde Jalakas

Margaret Pajuväli esindab Häädemeeste muusikakooli vabariiklikul
konkursil „Parim noor instrumentalist 2019“
11. märtsil toimus noorte pianistide
piirkondlik eelvoor Paide muusikakoolis. Võistlema oli tuldud Pärnu,
Kilingi-Nõmme, Orissaare, Tallinna, Viljandi, Koeru, Kuressaare,
Tabasalu, Türi ja Häädemeeste
muusikakoolidest, Pärnu kunstide
majast ning Märjamaa muusika- ja
kunstikoolist.
Noori pianiste oli kokku 54.
Häädemeeste muusikakooli
esindas Margaret Pajuväli võisteldes III vanuserühmas, kus oli
kokku 10 osavõtjat. Selle vanu-

serühma pianistid pidid esitama
kaks teost: kohustusliku pala ja
suurvormi.
Margareti esinemine õnnestus
maksimaalselt. Žürii (koosseisus
Marko Martin, Jelena Elkind ja
Astrid Silla) hindas ta III koha
vääriliseks. Seega sai Margaret
võimaluse esindada meie kooli
vabariiklikul noorte pianistide
konkursil Tartus H. Elleri nimelises muusikakoolis 30.-31. märtsil.
Margaret alustas oma lauluja klaveriõppimist õpetaja Lelde

Metsapoolel maailma tasemel.
Märkamatult ongi aeg seal
maal, et saali tulevad praegused õpilased ja mitmed
õpetajad. Tore on näha õpetajate hulgas nii palju tuttavaid nägusid. Loodan siiski,
et täna hinnet ei panda...Nii
räägin kooliperele “oma loo”
just selliselt nagu oskan ja
vajalikuks pean. Kohtumise
lõpust jääb ühena küsimustest
kõlama – millal ma lõplikult
tagasi Eestimaale tulen? Küsija
tabas naelapea pihta. Loodan,
et varsti, sest “pidepunktid” on
kodumaal olemas. Suur soov
on rakendada oma kogemusi
ja teadmisi, mis viimased rohkem kui 10 aastat Inglismaal
elamist, töötamist, õppimist,
vabatahtlikuks olemist on
andnud. Läksin aastaks, aeg
on läinud omasoodu.
Pärast kohtumist kogu kooliperega, osalen kahes inglise
keele tunnis ning väga lahe
on natuke tuttavamaks saada
praeguste 6.-9.klassi õpilastega.
Püüdlikult tutvustavad kõik
ennast inglise keeles ning on
lahked rääkima, millega tege-

levad ning mõned tulevikuplaanidki öeldakse julgelt välja.
Nagu ühes korralikus koolis
ikka, ei puudu ka Metsapoolel maitsev koolilõuna, millele mind lahkelt kutsutakse.
Hommikupoolik on lõpule
jõudmas ning jätan koolipere
oma toimetuste juurde. Samal
õhtul on tulemas ka iga-aastane kevadsimman, mille juured ulatuvad minu põhikooliaega 1990ndatel. Traditsioone
osatakse siinkandis hoida ja
hinnata ning endaga kaasaski
kanda, kui siit mingil põhjusel
mujale elama minnakse.
Loodan siiralt, et siinne
kool kestab veel kaua ja ikka
9-klassilisena. Metsapoole
kool ja siinne töökas, tegus ja
entusiastlik rannarahvas on
seda väärt, et leida võimalus
jätkata just selliselt.
Suur tänu direktor Esta
Vesikule ja kogu kooliperele nii
sooja, südamliku ning inspireeriva hommikupooliku eest. Jätkake samas vaimus! Järgmiste
rõõmsate kohtumisteni!
Sirly Jürioja
Metsapoole kooli vilistlane

Kabli ja Häädemeeste lasteaedade laste vahva
spordipäev

Häädemeeste muusikakool
Nagu kahel eelneval aastal, nii ka
sel kevadel 10.märtsil esindasime
Häädemeeste Muusikakooli Tallinnas Vanalinna Muusikamajas õpilasansamblite päeval „Teeme koos“.
Sedapuhku toimus üritus väikeses
juubelihõngus, nimelt viiendat
korda. Meie ansambli koosseisus
mängisid viiuldajad Hanna Allikas ja Renata Talts (õpetaja Irina
Aitai) ja klaverisaatja Lelde Jalakas.
Päeva oli mahutatud 3 kontserti,

Sirly Jürioja räägib oma lugu. Foto: Heino Einaste

Jalakase käe all ning on võitnud
auhinnalisi kohti laulukonkurssidel. 2018. aasta kevadel osales
ta Hiiumaal R. Tobiase nimelisel
klaverikonkursil.
Käesoleva õppeaasta algusest
juhendab Margareti klaveriõpinguid õpetaja Vaike Väljamäe.
Suur tänu õpetajatele Lelde Jalakasele ja Vaike Väljamäele pingelise
ja tulemusrikka töö eest!
Tiia Soomre
muusikakooli direktor

Kabli ja Häädemeeste lasteaedade vanemate rühmade lastel on saanud toredaks
traditsiooniks kohtuda igal kevadel Häädemeeste Spordikeskuses, et panna proovile oma sportlikud võimed.
Sel aastal leidis see oodatud kokkusaamine aset 19. märtsil.
Õpetajatel oli ette valmistatud hulk
mitmesuguseid võistlusmänge, mis nõudsid osalejatelt nii kiirust kui osavust, täpsust ning erinevaid liikumisviise. Näiteks
tuli takistusrada läbida hüppepallidel
hüpates või rullikutega sõites, liikuvaid
sihtmärke tabada sabapalle lennutades,
tennisepalle ümber koonuste veeretada
hokikeppidega jms.
Foto: Piret Born

Kõik olid väga tegutsemishimulised
ning osalesid suure lusti ja hasardiga –
selle kinnituseks said väikesed vahvad
sportlased kaela uhked medalid!
Peale energilist sporditegemist maiustati ühiselt puuviljade, pirukate ja mahlajoogiga.
Oli sõbralikus õhkkonnas ja väga
mõnusas meeleolus kulgenud hommikupoolik!
Aitäh Teile kõigile, kes ürituse suurepärasele õnnestumisele kaasa aitasid
ja oma õla alla panid!
Aili Altoja
Häädemeeste lasteaia muusikaja liikumisõpetaja
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Kabli Lasteaed
Kabli lasteaia tegemised
Aasta algusest on möödunud juba
kolm kuud. Selle aja sisse on mahtunud toredaid üritusi ja ettevõtmisi ka
meie lasteaia tegemistesse. Jaanuar
on tavaliselt rahulikum kuu, et anda
aega puhata jõulutrallidest ja koguda
jõudu eelseisvateks tähtpäevadeks ja
toimetamisteks.
Veebruaris oli meie lasteaial suur
rõõm külla oodata ja kostitada oma
sõpru Häädemeeste lasteaiast. Koos
sai lauldud, mängitud, tantsitud ja
maiustatud, sest mis pidu see ikka
on, kui suud magusaks ei saa.
Vahvate sõprade külaskäiku jäid
meenutama armsad laste omavalmistatud suveniirid ja südamed, mis meile
kingiti. Häädemeeste lapsi ära saates
jäi hinge soe tunne laste rõõmust ja
tahtmine, et selliseid koos tegemisi
rohkem oleks.
Veebruarikuus oli ka meie lasteaia
sünnipäev, mida me tähistasime väikese kontserdi ja kokatädi valmistatud
maitsva tordiga.
Sel aastal oli meie lastel võimalus
esmakordselt osa võtta Eesti Vabariigi
sünnipäevale pühendatud pidulikust
kontsert-aktusest, mis toimus Eesti
Vabariigi esimese presidendi K. Pätsi
monumendi juures. Ega meie lapsed
vist veel täpselt aru ei saa, kui tähtis
roll sellel presidendil meie Eesti jaoks
on, aga tore oli kuulata kauneid laule,
mida esitas koor, kus laulsid ka oma
lasteaia õpetajad.
Üheskoos Häädemeeste lasteaia las-

tega sõideti märtsi alguses Jõulumäele,
et pidada maha üks tore vastlapäeva
trall, ning võtta mõõtu vastlaliu pikkuses. Kuigi mujal oli lumi juba ammu
sulanud, siis Jõulumäel jagus seda lustimiseks ja kelgutamiseks kuhjaga.
Vahva ettevõtmise lõpuks ootas
meid lasteaeda jõudes kokatädi tehtud maitsev hernesupp ja mõnusad
vahukoorekuklid.
Märtsi lõpus toimus Häädemeeste
Keskkooli saalis juba traditsiooniliseks
saanud Häädemeeste ja Kabli lasteaedade talvine spordipäev. Sellel aastal
osalesid spordipäeval kokku 4 rühma
lapsed. Spordipäev algas rivistusega ja
sellele järgnesid erinevad teatevõistlused ja liikumismängud. 1,5 tundi
kadus linnutiivul, sest oli vahva ja
põnev. Sellise toreda ürituse juures
on oluline laste rõõm sportimisest
ja aktiivne osavõtt ning seetõttu said
kõik võrdselt kaela ka toreda spordipäeva medali. Peale väsitavat sportimist said kõik lapsed ja täiskasvanudki
põske pista Häädemeeste lasteaia koka
Tiina poolt valmistatud imemaitsvaid
pirukaid. Kabli lasteaed tänab väga
hästi organiseeritud päeva eest Häädemeeste lasteaia liikumisõpetajat
Aili Altojat! Oli väga vahva üheskoos
sporti teha!
Nii nagu vaikne vetevulin,
heliseb mu emakeel…
Märts on emakeelepäeva kuu, teatrikuu, raamatukuu ja üldse üks vahva
kuu, kus oma emakeelele ja rahvus-

Kabli lapsed vastlapäeval
Jõulumäel

kultuurile muude toredate askelduste
kõrval rohkem aega pühendada. Seda
me oma lasteaias ka tegime.
Seadsime üles väljapaneku muinasjuturaamatutest ja igal hommikul
lugesime neid koos.
Proovisime kätt ka näitemängu
esitamises- lapsed esitasid muinasjutu
„Kolm karu”.
Vanema rühma õpetajad tutvustasid kunstnik Edgar Valteri loomingut,
sest kõigile on ju armsad ja tuttavad
sellised tegelased nagu, Sipsik, Krõll,
Kunksmoor, Naksitrallid ja Pokud.
Siis tulid õpetajad välja jällegi vahva
ideega ja lapsed tõid kodust kaasa oma
lemmikraamatu ning rääkisid sellest
oma sõpradele.
Emakeelepäeval, 14.märtsil tuli

Tahkuranna lasteaed

külastasime koos Kabli Raamatukogu,
kus õppisime seda, kuidas raamatukogus käituma peab ja mida seal üldse
tehakse.
Igal rahvusel on oma emakeel väga
kallis ja lapsed kuulasid õpetaja lugusid teistest keeltest, mis meile iga päev
kõrvu jäävad, kuid ei ole meie oma
emakeel. Erinevaid keeli kuuleme me
igapäevaselt ka oma lasteaias- Annal ja
Darta Martal on emakeeleks läti keel
ja väikesel Pavlil hoopiski vene keel.
Ilusat kevadet soovides
Kabli lasteaia õpetajad Epp
Antson ja Tatjana Raap

Tahkuranna kool

Tegus märts Tahkuranna
koolis

Märts Tahkuranna lasteaias
Kevad on käes! Lõunasoe tuli koos
lõokestega juba märtsi algul, päevaja öösoe lasevad end ilmselt veel
pisut oodata...
1. märtsil toimus Tahkuranna koolimajas programmi viimane Liider
Minus Eneses (LME) lasteaia töötajatele mõeldud
koolitus. 15. märtsil külastasid programmis osalenud Pärnumaa õpetajad Peetri kooli,
kus LME 7 harjumuse meetodeid
kasutatakse juba neljandat aastat.
Vastlapäev jäi sel aastal lausa märtsikuusse. Eks lumeke oli
küll juba sulast söödud, aga
MINGI suvine linakasv sai
siiski endale kindlustatud.
Emakeelepäeval käisime
oma mõlema rühmaga
meiega samas majas asuvas
Võiste raamatukogus. Rannakarbi rühma koolieelikud
lugesid lasteaiakaaslastele ette
tunnustust leidnud kaunikõlalisi eestikeelseid lauseid
ning raamatukogu juhataja
Ülle Toomla lahkel loal said
kõik priipärast raamatuid
vaadata.
18. märtsil külastasid
ra a mat u kog u Teg u sad
Vanaemad ning Rannakarbid
lendasid sel puhul siuhti! Ülle
Toomla palvel raamatukogust üllatuskülalistena läbi, et Vanaemadele laulda, eelpool mainitud kauneid lauseid ning luuletust lugeda.
Teatri ja muinasjutu nädalal meisterdasime sokkidest käpikloomi ning mängisime
isekeskis indiaani muinasjuttu „Kuidas soe
ilm kadunud oli”

Häädemeeste Raamatukogust külla
raamatukoguhoidja Mai Sepp ehk siis
laste jaoks lihtsalt rõõmus raamatutädi Mai põnevate raamatutega. Koos
arutlesime selle üle, et milline võiks
olla kõige ilusam sõna meie emakeeles. Kas need võiksid olla sõnad nagu
kodu, ema, sõber, õpetaja. Jõudsime
koos järeldusele, et kui ilusatele ja headele sõnadele ,,kallis,, ette öelda, siis
ongi kõige ilusam ja parem ja kallimkallis kodu, kallis ema, kallis õpetaja,
kallis sõber.
Arvasime üheskoos ära mõistatusi
ja lugesime luuletusi, uurisime üheskoos puudutamisraamatuid, mis mängisid pilli, tegid loomade hääli, ja mida
sai silitades ning katsudes tunnetada.
Vanema rühma õpetaja Meeliga

Emakeelepäeval käis külas Mai Sepp.
Fotod: erakogust

Teatrinädal

Emakeelepäev. Fotod: Piret Linnumäe

Praegu valmistume hoolega oma
14. aprillil toimuvaks Simbi-Rimbiks.
Ootame kõiki huvilisi Tahkuranna
kooli saali – pidu algab kell 11.11.
Rõõmurohket kevadet kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere

Märts algas puhkepäevadega – oli
vaheaeg. Tundus, et puhati hästi, sest
energiat jagus igasse koolipäeva kogu
kuu vältel.
14.märtsil tähistasime emakeelepäeva. Igal vahetunnil oli vaja
oma võistkonnaga lahendada
mõni ülesanne. Kaasa tuli võtta
ka oma lemmikraamat, mida sai
vahetunnis lugeda. Toredaid hetki
jäi meenutama „Mina loen”, kus
kirjas õpilaste ja õpetajate lemmikraamatud.
Kolmanda klassi õpilased
osalesid maakonnas VARIA
viktoriinil.
Kuuenda klassi õpilased
käisid tutvumas õppimisvõimalustega Häädemeestel ja Uulus.
Teistmoodi koolipäeva muljed
olid positiivsed.
Majanduse ja progemise ringid
viisid huvilised õppereisile. Külastati Mektory Tehnoloogiakooli ja
ABB tehast Jüris. Nähtust räägivad kuuenda klassi õpilased Sophia
ja Mariann: „Mektory Tehnoloogiakool pakub huvitavaid võimalusi
tehnika- ja tehnoloogiahuvilistele
õpilastele. Tutvumist alustasime
muuseumist, mis oli valminud Eesti
100. sünnipäevaks. Siin kuulsime
palju huvitavat infot lihtsatest asjadest kuni robotiteni. Seejärel läksime
laborisse. Seal näidati rauaprinterit,
isesõitvat bussi, virtuaalreaalsuse prille
jm huvitavat. ABB-s võttis meid vastu ErkiSiim. Ta oli väga tore ja noortepärane. Saime
hea ülevaate sellest, millega firma tegeleb. Kõik
oli väga põnev ja inimesed toredad. Sinna võiks
veel minna.“
Palju põnevat pakub matkaring. Viimane
väljasõit toimus Soomaale, kus vesi oma võimu

rli Õis
Fotod: Ke

mets

n ä it a s .
Karl Otto räägib nähtust nii: „Võrreldes eelmise aastaga, oli sel aastal vett vähem.
Kanuu ümber ei läinud, aga kummikud ja riided
said märjaks küll. Varuriided peavad ikka kaasas
olema. Muidu olid muljed lahedad ja kindlasti
tahaksin sinna veel minna.“
On aprill. On naljakuu. Rõõmsaid hetki igasse
päeva soovib kõigile Tahkuranna koolipere.
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Uulu Põhikool
Märts Uulu Põhikoolis
1.03 – õppekava koostamise seminar õpetajatele
5.03 – 1.-3. kl saalijalgpalli võistlus KilingiNõmmes
Osalejad: Kerto Jets, Kerdo Pärnpuu, Tarmo
Türn, Andro Türn, Ekke Rahu, Kennerth
Ööpik, Kennet Saar, Robin Põder, Mathias Must
5.03 – õpetajate vahetus, vastlapäeva teemalise
tunni läbiviimine
6.03 – Pärnumaa huvijuhtide koosolek Uulu
Põhikoolis
6.03 – Uulu Põhikooli osalemine Audru kooli
Playbackil
8.03 – naistepäeva teemalised tunnid õpilastele
9.03 – 4.-6. klassi matemaatikaolümpiaad
Osaleja: Rudolf Harald Kivi
12.03 – 4.-5. klassi jalgpalli osavusfestival
12.03 – pranglimise finaal Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumis
Osaleja: Triinu Kirschbaum
12.03 – 9. klassi loodusainete test
12.03 – 4. klass TOMUSKImängul
Osalejad: Karmen Kõresaar, Mirjam Rohtoja,

Tublid sportlased
Anelle Kurm, Lisanna Onno, Jass Harjaks, Marten Saar, Ron-Sebastian Tamm
12.03 – 5. klassi klassiõhtu
13.03 – pranglimise piirkonna finaal
Osaleja: Kerdo Pärnpuu
14.03 – emakeelepäeva tähistamine
19.03 – Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ja Uulu
Põhikooli 5. ja 6. klassi ühine õppepäev
19.03 – Uulu ja Audru Põhikooli lastekooride
ühisproov Uulu KSK-s
20.03 – 1.-3. klassi VARIA
22.03 – käsitöö olümpiaad
Osaleja: Linda-Mai Jõesalu, III koht
22.03 – tehnoloogiaõpetuse olümpiaad
Osaleja: Jaagup Orasmäe, IV koht
23.03 – osalemine Pärnumaa Playbackil
25.03 – Uulu ja Audru Põhikooli lastekoori
ühine proov ja ettelaulmine
25.03 – Projekti Erasmus+ majutajate infokoosolek
26.03 – TOMUSKImäng
31.03 – Projekti Erasmus+ õpilaste saabumine

Uulu Põhikooli veebruari kuutegijad ja Pranglimise Pärnumaa finalistid Triinu Kirschbaum ja Kerdo Pärnpuu. Fotod: Egle Rumberg

1. veebruaril toimusid Pärnumaa talimängude suusatamise
võistlused Jõulumäel. Kuna see
aasta oleme saanud päris palju
suusatada, siis esindasime
Uulu kooli ja Häädemeeste
valda suure võistkonnaga.
Õpilased olid tublid ja võistlesid südilt ja sitkelt!
Kooli esindasid Madleen
Luik, Jaanika Orasmäe, Madli
Pulst, Lisete Kunder, Karmen
Kõresaar, Angeliina Maasing,
Kennet Saar, Krethel Kiviselg,
Saara Sofia Jürgens, Karmen
Kartau, Mathias Must, Ekke
Rahu, Jass Harjaks, Marten
Saar, Aleks Janson, MatsMadis Maddison, Kaarup
Kask, Oliver Luik.

Uulu PK ja TLAK 5 ja 6 kl. ühine õppepäev.

Uulu Põhikooli arengukava 2019-2022
Veebruarikuus kinnitas
Häädemeeste Vallavalitsus
Uulu Põhikooli uue arengukava ning tänaseks on
selged kooli järgmise nelja
aasta peamised eesmärgid.
Arengukava valmimisse
olid kaasatud kõik kooli
töötajad ja igaüks andis
endast väga suure panuse.
Uute eesmärkide seadmisel olid kaasatud laiemalt
kõik õpilased ja lapsevanemad läbi rahuloluküsitluste, lisaks toimus lastevanematele arengukava
koostamise seminar ning
arengukava valmimist
toetas igati kooli hoolekogu. Tulevikuplaanide
koostamisele aitas kaasa
ka Häädemeeste Vallavalitsus läbi toimunud
vestlusringi vallavanema
ja abivallavanemaga. Siiras tänu teile kõikidele,
kes Uulu Põhikooli uue
arengukava valmimisse
panustasid!
Kooli a reng u k ava
uuel perioodil keskendume neljale peamisele
valdkonnale: kaasaegne
õpikeskkond, kaasaegne
õpikäsitus, koostöö

kogukonnaga ning tervise ja keskkonna väärtustamine. Peamistele
eesmärkidele on seatud
alaeesmärgid ning eesmärkide ja alaeesmärkide saavutamiseks on koostatud
tegevuskava. Märtsikuus
alustasime arengukava
täitmiste esimeste sammudega.
Esimesed sammud
arengukava täitmisel
Kaasaegse õpikäsituse
üheks alaeesmärgiks on,
et õppe- ja kasvatustegevuses on ainevaldkonnad
lõimitud. Selle eesmärgi
saavutamise esimeseks
tegevuseks oli aidata õpetajal mõista teise õpetaja
ainetundi. 5. märtsil viisid
kõik õpetajad läbi vastlapäeva teemalise ainetunni,
mille õpetajad nad igapäevaselt ei ole. Õpetajad
võtsid nädal varem loosi
ja said teada, mis klassis,
millise ainetunni läbi
viivad. Õpilastele üllatuseks viis näiteks 8. klassi
keemiatunni läbi 2. klassi
õpetaja Annika Kersalu,
5. klassi eesti keele töö-

õpetuse- ja füüsikaõpetaja Pärt Kukk ja 7. klassi
matemaatikatunni eesti
keele ja kirjanduse õpetaja
Ly Soosaar. Õpetajad said
suurepäraselt oma ülesandega hakkama ja õpilased
arvasid, et vahetatud ainetunde oleks võinud sellel
päeval rohkem olla.
Lisaks on õpikäsituse
alaeesmärgiks, et õpetajate professionaalse arengu
toetamine lähtub arengukava eesmärkidest, mille
üheks tegevuseks on, et
õpetaja õpib läbi kolleegi
tundide vaatluse. Märtsikuus said kõik õpetajad
ülesandeks külastada ühe
kolleegi ainetundi ning
anda üksteisele positiivset
tagasisidet. Õppealajuhataja Gerli Jürima tunneb
head meelt, et õpetajad
on selle mõttega kaasa
tulnud. Tagasisidena on
õpetajad kiitnud näiteks
kollegide huumorimeelt,
lihtsaid seletusi, konkreetsust ja huvitavaid
harjutusi.
Om a a ren g u k av a
perioodil soovime tõhustada ka koostööd kogu-

6. veebruaril toimusid
Pärnu mk 1.–3. kl rahvastepallivõistlused Sindis. Võistkonnad olid väga võrdsed,
mängud tasavägised. Enamus
alagrupi mängudes mängiti
kolm geimi. Meil läks hästi,
pääsesime teisena edasi poolfinaali. Kokkuvõttes tubli
neljas koht! Võistkonnas mängisid- Kerdo Pärnpuu, Kerto
Jets, Andro Türn, Kennerth
Ööpik, Damir Sobolev, Ekke
Rahu, Jessika Borissova, Mathias Must.
7. veebruaril käis 8. klass
Kuutsemäel mäesuusatamas.
Olime seal esimest korda. Suusamäel õppisime suusakoolis
instruktori käe all kõigepealt,

konnaga, seal hulgas
teiste haridusasutustega.
19. märtsil toimus Uulu
Põhikooli ja Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli 5. ja 6.
klasside ühine õppepäev
Uulu Põhikoolis. Õpilastele viidi esimese tunni
ajal läbi tutvumismäng
ning kõik külalisõpilased
said endale selleks päevaks
saatjad. Seejärel toimusid
õpilastele neli ühist ainetundi ning päeva kokkuvõttev tund. Külalisõpilased täitsid ka tagasiside
küsimustiku, milles toodi
välja, et neile meeldis: võimalus olla teises koolis, et
kõik olid rõõmsad ja toredad, ainetunnid, õpetajad
ja õpilased, et nad said
uusi sõpru, et neil olid
päeval sõbralikud saatjad
ja koolisöök.
Ma tänan teid kõiki,
kes on uskunud, toetanud ja panustanud meie
ühise visiooni loomisesse!
Aitäh teile kõikidele, kes
on juba esimesed sammud
astunud! Ja edukaid järgmiseid ühiseid samme!
Egle Rumberg
direktor

kuidas on õige tehnika. Algul
oli kõik hirmuäratav- mägi
suur, suusad libedad, püsti
seismisega mõningad probleemid. Kuid kõik laabus kenasti.
Peale suusakooli tundi julgesid
ja olid valmis kõik vallutama
kõrgemaid mäenõlvu. Saades
seal kenasti hakkama! Suusatati hiliseõhtutundideni.
Õhtuks olid küll kõik väga
väsinud, kuid õnnelikud. Me
saime hakkama!
Õpetaja Kaja Stimmer
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Laulupidu 150
2019. aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning
85-aastane tantsupidu toimub kahekümnendat korda.
Seetõttu on kultuuriministeeriumi üleskutsel 2019. aasta
kuulutatud laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks
– Laulupidu 150. Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta.
Aasta tippsündmuseks on 4.–7. juulil toimuv XXVII
laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ ning sellele eelnev
tuletulemine, mis 1. juunist kuni 3. juulini läbib kõiki Eesti
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Kabli naisrahvatantsurühm „Rannapiigad“
maakondi. Häädemeeste valda Uulu parki – Laulupäeva
mälestuskivi juurde saabub tuli 10. juunil kell 11.
Laulu- ja tantsupeole püüavad esinema pääseda meie
vallast kaheksa rühma.
Aprilli lehes tutvustame teile nelja neist ja mai lehes
ülejäänud nelja rühma.
Lisainfot küsi Aire Kallas-Maddisonilt.

Treimani segarahvatantsurühm „Lendar“
Segarahvatantsurühm alustas Treimanis tegutsemist
1946.aastal. 27. juunil 1947.
a osalesid Treimani ja Kabli
tantsijad koos Kadrioru staadionil rahvakunstiõhtul,
mida hiljem hakati nimetama
III üldtantsupeoks. Treimani
rahvatantsijaid juhendas Valter
Soomre, kes viis rühma ka IV
üldtantsupeole 1950. a. Väikeste vaheaegadega tantsisid
tüdrukud – poisid Valtri käe
all 1970. aastani, mil osaleti
IX suurpeol. Üldse on rah-

vatantsurühm osa võtnud 11
üldtantsupeost. Tantsijaid on
juhendanud ka Lydia Simson,
Silvia Einaste, Eha Tehvand
Tammiku, Liivi Tammet
ja alates 1989. aastast Heidi
Müürisepp.
Rühma nime nuputasime
koos 1993. aastal, sest XV üldtantsupeo üldjuht Mait Agu
soovis peole nimelisi rühmi.
Aastate jooksul on rühma
nimekirjadesse kantud 179
tantsijat, kes on tantsinud üle
130 erineva tantsu. Reper-

tuaaris on ka omaloominguline tants – Lendari reilender
–, muusika ja sõnade autoriks
Viktor Reigo.
Käesoleval aastal on rühmas
18 suurele peole pürgijat. Nad
on tublid ja tantsud on selgeks
õpitud, kuid kas piisavalt hästi,
selgub 7. aprilli ülevaatusel.
Naistel on valmimas Häädemeeste kihelkonna rahvariided, meestel on alates 1999.
aastast Mihkli rahvariided.
Heidi Müürisepp

Treimani rahvatantsurühm Lendar proovis 2019. a jaanuaris. Esireas: Aire Kivimurru, Tiit Järv, Maret Salak, Mario Pokasaar, Tiina Saar, Aivo Tali, Kai Marjamägi, Alari Targem. Teises reas: Tiiu Hunt, Vahur Kesküla, Merike Visnak, Sulev Saar, Urve Muru, juhendaja Heidi Müürisepp, Lasha Kapanadze, Lina Šmite
Šohireva, Viktor Reigo, Saima Uusma, Heino Einaste. Foto: erakogust.

Pildil tagant vasakult lugema hakates: Iti Maddison, Aira Rahu, juhendaja Ege Hünerson, Sigrid Pill, Eve
Närep, Milvi Lobjakas, Ene Kielas, Epp Antson. All vasakult lugedes Eeva Noni, Kai Ein, Kaili Viljak, Riio
Antson, Küllike Naar. Foto: Annika Kalnin

Tantsurühm alustas kooskäimist 11.oktoobril 2007. aastal. Rühma Rannapiigadeks
nimetamise ettepaneku tegi
Terje Mägi. Algselt tantsis 13
aktiivset naist, juhendajaks
oli Tiina Laidla. Esimene
esinemine oli 9.novembril
2007 Treimani rahvamajas,
kus esitati tants “Kadrill”. 4.
mail 2008 oli esimene suurem
ülesastumine Pärnu maakonna
tantsupeol “Tantsin Sinust ja
Sulle, Eestimaa”, Pärnu kontserdimajas.
29. aprillil 2009 saadi PRIA
projekti raames valmis 14
komplekti Häädemeeste rahvarõivaid (toetas ka Häädemeeste
vald). Komplekti kuuluvad:
valge pluus ning põll, tumesinine punasetikandiga vest,
Häädemeeste sinisetriibuline
seelik, punane kirivöö, lilleline
punane rätik, sinise siidpaelaga

kõrge pidulik tanu ning lihtne
madal tanu. Lisaks ametlikule
rahvarõivale on veel stiliseeritud linased punasetikandiga
kleidid. Hetkel on valmimisel
uued punasetriibulised kleidid,
õmblejaks Katrin Mitt. Rannapiigade repertuaaris on üks
eriline tants – “Rannapiigade
valss”, sõnad ja muusika Viktor
Reigo, linti laulnud Kabli Seltsimaja naisansambel “Capella”,
klaveril Virge Lind, tantsu
autor Tiina Laidla koos tantsijatega. Rannapiigad on käinud
ka Tallinnas võimlemispeol
– 2016. aastal moodustasid
Rannapiigad alagrupi võimlemisrühma (liitusid Marju Paas
ja Merle Vaik). Võeti osa võimlemispeost “Hingelind”, Tallinnas Kalevi staadionil. Rannapiigad on osalenud ka I ja II
Eesti naiste tantsupeol Jõgeval
– “Naise lugu” ja “Mehe Lugu”.

Rannapiigadel on sõprusrühm
Sakust – naisrahvatantsurühm
Linderatas. Samuti hoitakse
häid sõprussidemeid Lätiga,
kus nii mõnigi aasta on käidud
Ainaži kultuurimaja üritustel
esinemas. 19.–20. augustil
2018 võeti osa “100aastane öö”
kontsertetenduselt Pärnus, kus
tantsiti viimased kolm tantsu
Tiina Laidla juhendamisel. 3.
septembril 2018 andis Tiina
Laidla rühma Rannapiigad üle
uuele juhendajale Ege Hünersonile, kes juhendab ka Paikuse
segarahvatantsurühma “Kuu”.
Suurele peole ei ole kunagi
varem veel jõutud, kuid soov
ning tahe on raugematud,
trenne tehakse intensiivselt
lisaks Kabli seltsimajale veel
Treimani rahvamajas, Metsapoole ja Häädemeeste kooli
võimlates.
Kaili Viljak ja Ülle Sulu

Treimani laulukoor
Treimani koor tekkis 1993.
aasta oktoobrikuus Tiia ja
Viljar Soomre eestvedamisel.
Esialgu oli tegemist naiskoosseisuga, kuid paari aasta järel
liitusid meile mehed (vahel ka
üksainus).
Kuigi mehed juba naiste
seltsi kuulusid, tundus, et
„segakoor” kõlab liiga suureliselt ja saigi koor nimetatud
Treimani laulukooriks. Algusest peale on koorijuht olnud
Tiia Soomre.
Liikmete arv on meil olnud
kahekümne kanti (pisut ehk
üle). Koori kuulub kõige roh-

kem vist õpetajaid, kuid on ka
ettevõtjaid, meedikuid, pensionäre jne. Naised on olnud püsivamad, mehi on vahetunud 25
aasta jooksul päris palju.
Esmakordselt osalesime
laulupeol 2000. aastal ja pärast
seda pole siiani ühtki laulupidu
vahele jäänud. Laulupeovahelistel aastatel tegutseme omasoodu, käime külas naabritel
Lätimaal ning korraldame
kohalikke laulupäevi. Oleme
sisustanud Treimani rahvamaja
peo- ja kontserdiõhtuid ning
osalenud iga-aastastel stiilipidudel.

Mitmel viimasel aastal
oleme esinenud ja pidutsenud
koos Uulu segakooriga, kuulume ju nüüdsest ka ühte ja
samasse Häädemeeste valda.
Rahvariided pärinevad meil
teadaolevalt Pärnu kihelkonnast ja on valminud juba esimeseks Tallinna peost osavõtuks ehk 2000. aastal.
Hetkel siis proovime omandada eeloleva laulupeo Minu
arm kava ja see sooritus ei ole
meile just kerge.
Tiia Soomre
koorijuht

Uulu segakoor

Pildil vasakult Retti Laos, Ülle Leidur, Raissa Peet, Piia Salomon, Merje Luuk, Eve Koppel, Tiiu Orasmäe, Eha Jõgiste, Mati Leidur, Ülle Avamere, dirigent Annely Kuningas, Henn Saar, Ivo Orasmäe, Valdek
Tuulma, Aare Laanemets, Avo Mändmaa, Laura-Johanna Jõesalu, Tõnis Tamm, Vaike Mändmaa, Evelin
Tamm, Kaire Aava, Kalev Pung, Ingrid Lilles, Hana Kivi, Herme Koit, Merle Tasane, Anu Rentnik, Merike
Maidle. Lapsed – Luise Lee Leidur ja Jaanika Orasmäe. Pildilt puuduvad: Alan Karus, Kaja Stimmer. Foto:
Jarno Orasmäe

Treimani Laulukoor Vabariigi aastapäeva tähistamisel 2019. Dirigent Tiia Soomre. Esireas: Epp Antson,
Riio Antson, Silvi Koovit, Kai Marjamägi, Anneli Graudina, Ida Karm, Helgi Tammeleht. Teises reas: Virve
Tali, Raili Talts, Hanna Kitt, Maia Liiber, Meeli Hanson, Ilvi Eichen Kolmandas reas: Viljar Soomre, Mario
Pokasaar, Mihkel Vainula, Johannes Gill. Pildilt puuduvad: Lelde Jalakas, Vaike Kallas, Annika Kalnin,
Tiina Laidla. Foto: erakogust.

Koorilaul on Uulu-mail kõlanud juba ammustel aegadel.
Seda tähistab 2017.aastal Uulu
parki paigaldatud mälestuskivi
1867.a. I Pärnu kihelkondlikule laulupühale (laulupäevale)
Uulus.
Praegune Uulu segakoor
tuli kokku 2011.a. sügisel
Uhlapere seltsimajja, et elustada vanu traditsioone ning
tunda rõõmu laulu-ja seltsielust. Aastast 2014 tegutse-

takse iseseisva MTÜ-na.
Koori on algusest peale
juhendanud Uulu kooli muusikaõpetaja Annely Kuningas,
abiks Piia Salomon. Liikmeid
on 27, koori juhib juhatus, esimees Ivo Orasmäe.
Oma kodu kooril ei ole,
tegutsetakse koolimajas ja
noortekeskuse ruumides, kus
alati tuleb enne proovi paigaldada toole, klaverit jms.
Uulu sega koor osa les

2014.a. üldlaulupeol, esinemisriided saadi Uhlapere
seltsi kaudu. Praegu täiendame
komplekti lisanditega – meeste
peakatted, noodikotid jt.
Kooril on välja kujunenud
tavad – esinemine valla üritustel, jõulukontserdid. Osaleme
ka Treimani laulupäevadel,
peame ühiseid pidusid Läti
kooridega Ainažis, oleme laulnud vabariiklikel segakooride
kontsertidel Viljandis, Tartus.
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Emakeelenädal Uulu Raamatukogus
Kas siis selle maa keel
laulutuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?
Kristjan Jaak Peterson
Emakeelepäev on riiklik
tähtpäev, mida tähistatakse
1996. aastast luuletaja Kristjan
Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil.
Emakeelenädala avaüritus
„Lugemiseks ja ettelugemiseks
lastele“ oli lasteaia saalis 11.
märtsil kell 16.00, kus tutvustati uusi lasteraamatuid. Lapsevanemad vaatasid koos lastega
trükitähtedega pildiraamatuid
ja võtsid koju lugemiseks.
Raamatukogu külastasid
lasteaia- ja koolilapsed.
Lepatriinud vaatasid ilusaid
eesti autorite pildiraamatuid,
kuulasid muinasjuttu ja harjutasid raamatukogus vaikselt
olemist. Küsimusele: „Kes on
Eesti lastekirjanik?“ vastati:
„Andrus Kivirähk“.

Mesimummid uurisid erinevaid aabitsaid ja otsisid oma
nime tähti ning kuulasid aabitsajutte.
Liblikad esitasid kaks luuletust, kus oli palju ilusaid eesti
sõnu. Mudilased vaatasid raamatuid loomadest ja lindudest
ning kuulasid muinasjuttu.
Jaanimardikatel oli kaasas
paber oma nime ja isikukoodiga ning raamatud ja joonistused. Kõik sügisel kooliminejad lapsed registreeriti
raamatukogu lugejateks ja nad
said koju lugemiseks võtta ühe
raamatu.
Tulge raamatukokku vaatama Jaanimardikate kunstinäitust „Raamatud ja teisi
pilte“!
Koolilaste õpetajate erisoovid olid: „Vll klassile palume
tutvustada seikluskirjandust ja
maagilisi lugusid nendeealistele, Vlll klassile ulme- ja näitekirjandust, lX klassile uusimat

APRILLI ja MAI sündmused

Foto: Helje Pulk

eesti kirjandust, mis põhikooliealistele sobiks ja lV klassile A.
Lindgreni loomingut, teistele
klassidele sobib lihtsalt uute
raamatute tutvustus.“
Õpilased nägid ja kuulsid,
milliseid uusi ja toredaid raamatuid on lastele ja noortele
ilmunud, lugesid üksteisele
katkendeid ette ja võtsid raa-

matuid läbilugemiseks kaasagi.
Vaadati ka koolide näitust.
Eesti keele aasta 2019 tähistab eesti keele mainimist riigikeelena sajand tagasi.
Mõnusaid lugemiselamusi
eesti keele aastal!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Kevadsimman Treimani Rahvamajas
Märtsikuu keskmisel reedel
täitus Treimani rahvamaja
tantsuhimulisest rahvarõivais
seltskonnast, alates päkapikusuurustest lõpetades elukogenud rahvaga. Taas oli käes
aeg pidada maha traditsiooniline kevadsimman. Lapsed
said algatuseks jalad soojaks
ringmängudega. Käidi rukist
lõikamas, astuti kaks sammu
sisse- ja väljapoole ja võeti paljud muud tantsudki ette.
Peo ametlikuks alguseks
andis märku regilaul, mis
juba aastaid on ka päevateemasid kajastanud. Tiia
Soomre eestlaulmisel sai sellest osa kogu peorahvas.
Kuidas aga hakata pidu
pidama, kui ei olda omavahel tuttavad?! Sellekski on läbi
aastakümnete tehtud teretustants, kus kõik paarid üksteist
ära teretavad ja kallistavad.
Siis said kõik kollektiivid
oma esinemisnumbritega
üles astuda ja teised neile
kaasa elada. Metsapoole kooli
lapsed armastavad Mutionu
tantsu, nii ei möödu selletagi
ükski simman. Lisaks sellele
on neil selged mitmed tantsud
saabuva tantsupeo repertuaarist.

Tänavusele kontserdile
andis oma kindla suuna
suvine ees ootav laulu- ja
tantsupidu, millele pääsemiseks kõik tantsu- (ja laulu)
kollektiivid praegu palehigis
harjutavad.
Tantsijatest esinesid niisiis
peale Metsapoole koolilaste
Treimani tantsumemmed ja
“Lendar”, Kabli “Rannapiigad” ja Uulu “Ülejala”. Publikuks olid peaasjalikult teised
omasugused tantsijad, nõnda
elati kõikidele esinejatele tuliselt kaasa.
Tantsude vahele lükkisid
laulunumbreid Treimani
trio ja laulukoor. Eriliselt
sooja vastuvõtu pälvis Lasha
Georgiast oma rahvapillil
ja rahvaviisidega. Lasha on
Häädemeeste keskkoolis
vabatahtlikuks ja tantsib sel
hooajal koos „Lendariga”.
Ta nt simine-lau lmine
mõjub seedimist soodustavalt
ja nõnda on aastast aastasse
pärast kontserti korraldatud
koogioksjonid. Seegi kord sai
koogilaud üsna kiirelt tühjaks
ja kookide valmistajad suure
tänu osaliseks.
Tantsitud sai simmanile
sobivalt rahvamuusikaka-

TREIMANI RAAMATUKOGU

Kohtumine kirjanikuga

Fotod: Viljar Soomre

pelli saatel ja tantsijaid leidus
hiliste öötundideni.
Suur tänu kõikidele korraldajatele: tantsujuhendajad
Tiina Laidla, Heidi Müürisepp, Eini Mäll, Ege Hünerson ja Eneli Rüütli, kapelli
eestvedaja Virge Lind, Metsapoole kooli poolt Esta Vesik,

tortide ja kookide valmistajad
ja kogu simmaniõhtu korraldaja Viljar Soomre.
Jääme ootama järgmist
kevadsimmanit!
Tiia Soomre
Peoline ja simmani
laulupoolne toetaja

TÄNU!

21. märtsil kohtusid Metsapoole lapsed kirjanik Mika Keräneniga. Muheda olemisega kirjanikuhärra esinemine tõi kaasa
küsimusterahe kohalolnud lastelt. Lõpuks said soovijad osta
Mika Keräneni raamatuid ja sinna sisse ka autogrammi.
Evi Laarents

LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Treimani rahvamajas
13. aprillil kell 13
LasTe kevadkonTserT “LauLuõied”
• Osalevad laululapsed Häädemeeste ja Kabli
lasteaedadest, Metsapoole koolist ning
Häädemeeste huvikeskusest, neid saadab
Treimani rahvamaja ansambel, üles astub
Treimani poiste bänd.
• Sündmust toetavad OÜ A.H.T.Korall ja Kabli
Pagar

Fotol Karl-Kuldar koos oma vanematega. Foto: Anneli Naar

Kabli lasteaia pere tänab Karl-Kuldari
vanemaid ilusa uue kiigu eest!
Foto: Evi Laarents

Häädemeeste valla lahtised malevõistlused
Häädemeeste KK saalis
13.04
Laste kevadkontsert „Lauluõied“ Treimani
Rahvamajas kell 13
14.04
Häädemeeste valla lahtised kabevõistlused
Häädemeeste KK saalis
16.04
Kinoõhtu uus Eesti komöödia „Lõbus
perekond“ Treimani Rahvamajas kell 19
16.04
Mälumängu hooaja lõpetamine Tahku
Tares
16.04
Käsitööseltsi RÄÄK kevadise maalinäituse
avamine Häädemeeste Raamatukogus kell 15
18.04
Viiuliõpilaste kontsert „Mängime koos“
Häädemeeste Muusikakoolis kell 16
18.04
Jüriöö jooks Häädemeeste alevikus, kell 18
20.-21.04. Spring Masters 2019 disc golf’is
20.04
Tervisekõnni päev Kabli RMK matkarajal,
korraldaja Kabli Külaselts
21.04
Luitejooks Rannametsas, kell 11.30
lastejooksud, kell 13 start 7,4 km jooks ja
tervisekõnd
27.04
Avatud kalasadamate päev Võiste sadamas
30.04
Tahkuranna-Jõulumäe Jüriöö teatejooks
01.05
Jalgpallimatš POISSMEHED vs
NAISEMEHED Uulu staadionil
03.05.
Pärnu maakoolide meistrivõistlused:
Kevadkross
04.-05.05. Agility võistlused koertespordis
04.05
„Teeme ära talgud“ Kabli külas, Treimani
külas, Häädemeeste Keskkoolis
05.05
Taimelaat ja täika Tahku Tare õuealal
06.05
Mälumängu hooaja lõpetamine Kabli
Seltsimajas
09.05
Uulu Lasteaia ülemajaline muusikapäev
KSK saalis kell 16
09.05
Naised köögis uue albumi „Igavesti heitlike
tunnete tango“ esituskontsert Treimani
Rahvamajas kell 19, pilet eelmüügist 15.10.05
Emadepäeva kontsert Häädemeeste
Seltsimajas
13. 05
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse
huviringide tänupidu Uulu KSKs.
18.05
Häädemeeste Muusikakooli kevadkontsert
Treimani Rahvamajas kell 13
22.05
Õpilastööde näitus Häädemeeste
Raamatukogus
25.05
Rahvusvaheline peotantsuvõistlus „Treimani
suvi“ Treimani Rahvamajas kell 12
25.05
Jõulumäe raudmees 2019: Duatlon
30.05
Laste etendus .”Nähtamatu poiss” Uulu
Kultuuri- ja spordikeskuses. TASUTA
31.05-02.06 Field Target Estonian International
Open Jõulumäe Tervisekeskuses
13.04

16. aprill kell 20
kinoõhTu
Eesti komöödiafilm “Lõbus perekond”
Pääse 5.- sooduspilet 4.-
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Mälestusküünalde süütamine
Aprillis möödub 100 aastat Eesti
Vabariigi esimese rahvaesinduse
kokkutulemisest. Jüripäeval, 23.
aprillil 1919 kogunesid Tallinnas
Estonia majas Eesti Asutavasse
Kogusse valitud rahvasaadikud,
see päev on ühtlasi Eesti Riigikogu sünnipäev. Asutava Kogu
valimised toimusid 5.-7. IV 1919
kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise
hääleõiguse alusel ning salajasel
valimisel proportsionaalsuse
põhimõttel. Valimisõigus oli
mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli
esimene Eesti rahva poolt valitud
rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega
tuldi edukalt ka toime.
Seda Eesti Vabariigi esimese
demokraatliku esinduskogu
valimise ümmargust tähtpäeva
tähistati üle Eesti – süüdates
reedel, 5. aprillil austusküünlad
kõikide 120 Asutavasse Kogusse
valitud rahvasaadikute sünnikohas.
Häädemeeste vallas on sündinud kolm Asutava Kogu liiget:
vennad Konstantin ja Voldemar
Päts ning Nikolai Talts.
Küünla süütamine Nikolai Taltsi mälestuseks toimus
5. aprillil kell 13.00 MASSIAMassiaru endise koolimaja saalis.
Küünalde süütamine vendade
Konstantin ja Voldemar Pätsi
mälestuseks toimus 5. aprillil kell
14.30 Konstantin Pätsi ausamba
juures.
Mõlemal sündmusel võttis
sõna XIV Riigikogu koosseisu
liige Alar Laneman, rõhutades,
et Asutava Kogu liikmed olid
kõrgelt haritud mehed, kes Eesti
haridusmaastikul palju korda
saatsid.
Nikolai Taltsi auks mälestusküünla süütamisel meenutas
ajalugu veel endine Massiaru
raamatukogu juhataja ja koduloouurija Marie Iir. Vanas ja väsinud saalis panid kaunid laulud
kõlama Tiia Soomre ja Lelde
Jalakas.
Vendade Pätside mälestus-

küünla süütamisel rääkis hariduse tähtsusest
volikogu liige Aule Kink ja vendade Pätside saatusest lähemalt rääkis lähisugulane Madis Päts,
kes oli sündmusele tulnud koos tütrega. Sooja
päikesepaiste ja tärkava kevade keskel aitasid
piduliku meeleolu luua muusikalise etteastega
Tiia Soomre ja Kai Marjamägi.
Täname kõiki osalejaid ja sündmuste kordaminekule kaasa aitajaid.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Madis Päts koos tütrega küünlaid süütamas.
Foto Aire Kallas-Maddison
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Kroonika
5. aprillil viibis Häädemeeste vallas Läti
Vabariigi erakorraline ja
täievoliline suursaadik,
T.E. Raimonds Jansons.
Teenuskeskuses toimus
vestlus piiriülese koostöö
võimaluste osas. Häädemeeste Keskkoolis kohtus suursaadik õpilaste ja
õpetajatega, teemaks olid
suursaadiku tegevus ja riikide suhted üldisemalt.
Suursaadik Raimonds
Jansons (paremal) ja
vallavanem Karel Tölp
kohtumisel Häädemeeste
teenuskeskuse ruumides.
Foto: Aire KallasMaddison

RAHVUSLIKU MOTIIVIGA RIIeTe
UUS KeVADKOLLeKTSIOON
17.04 Uulu Kultuuri- ja spordikeskuses
17.04 Häädemeeste Seltsimaja
18.04 Treimani Rahvamaja
18.04 Võiste Raamatukogu
Mälestusküünla süütamine Massiarus. Foto: Aire Kallas-Maddison

12-13
15-16
12-13
14-15

MAGeVeepäRLITeST, HõbeDAST
jA VääRISKIVIDeST DISAINeHTeD
ALLAHINDLUSEGA

-20% KUNI -50%

Bambusretuusid, stretšpüksid ja värvilised sukkpüksid

www.ethel.ee
Fb: ethel Design

Häädemeeste tervisetUBa
TEATAB:

14.06.19 – 16.06.2019 toimub
Häädemeeste vallas
Qi gongi kursus algajatele
Mälestusküünalde süütamine K. Pätsi ausamba juures. Foto: Aire Kallas-Maddison

Qi gongi võib sõnastada kui eluenergiat. See õpetus
on pärit Hiinast, aastatuhandeid kasutusel olnud ja seda tänaseni.
Paljud meist tunnevad päikselisel päeval rohkem elujõudu ja töötahet,
samas pilves, vihmase ja tuulise ilmaga tajume, et ka elujõudu on
vähem. Qi gong on õpetus, kuidas harjutuste läbi oma kehas elueluenergiat tõsta/taastada ning seeläbi olla igal ajahetkel reibas ja terve.
Meie kehas olevatel organitel (südamel, kopsul, neerudel jne…) on
just sellele konkreetsele organile omane energia ehk Qi.
Kogu meie keha on üks süsteem, millel on tugev seos Suure Loodusega, siis pisima organi elujõuetus tõmbab ajajooksul teised organidki
kaasa… ja nii tuleb haigus meie kehasse.
Kes vähegi oma kehast ja tervisest hoolib, võtab vastutuse terve
olemise eest endale. Asi on selles: kui me igapäevaselt teeme Qi
gongi harjutusi (20-25 min), siis ühel heal päeval meie keha võtab
vastutuse terve olemise eest endale!
Me teame, et meie keha on isetervenev, kuid sageli unustame…
Qi gongi kursus on võimetekohane koolilapsest eaka pensionärini. Harjutusi tehakse püsti, ei ühtki täiskükki ega pikali
harjutust põrandal. Info Margot Põllalt, 51 14 039.
Häädemeeste tervisetoa teenused:
tuina massaaž – kroonilised kaela-, õlavöötme-, selja-, alaselja-,
puusa- ja jalgade valud.
neerumassaaž – alaselga ja neere toetav massaaž
refleksoteraapia – jalatalla punktmassaaž
energeetiline massaaž – keskuse tasakaalustamine
kuppude panek – lihaste lõdvestamine
moksa – valulike kehapunktide soojendusravi
suhtlemisalane nõustamine
konfliktide lahendamine
stressimaandamise õpetus
Uusi kliente registreeritakse telefonil – 51 14 039.
Osutan teenust kliendile sobival ajal, teen ka koduvisiite.
Häädemeeste Tervisetuba asub Pärnu mnt 22, I korrusel.
Info: margot põlla – 51 14 039.
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Raamatukogu kutsub ja näitab
Kevade ootuses seadis käsitööhuviline Katrin Hanson
üles näituse „Betoon ja Vill”.
Huvitava ja vastandliku peal-

kirja taga saab aimu, mis liiki
käsitöö Katrinit köidab.
Viltimisega on ta tegelenud
pea kümme aastat ja valminud

Katrin Hanson koos tütar Hanna ja ema Meeliga näituse avamisel

Vilditud kaunis merevaade

Naised Köögis
sallid, mänguasjad, riided, seinapildid ja ehted on rõõmustanud paljusid sõpru ja tuttavaid.
Uus avastus, betoonist tarbeja iluesemete valmistamine
on tema elus olnud viimased
kaks aastat. Huvitav materjal
esitab palju väljakutseid, et
mis ja kuidas lõpuks valmib.
Nii on näitusel võimalik näha
betoonist erinevas suuruses
lillepotte ja küünlaaluseid.
Katrinil on ette näidata isegi
betoonist ehete komplekt, mis
kõlab küll raskelt, aga on täiesti
kantav ja kaunilt kerge.
Rampsu rullib, rullib...
Niikaua rullis, kuni kohale
jõudis. Raamatukogu lastetoas
on uus värviline lastesõbralik
riiul Rampsu. Selline omapäraste riiulite, ehk mobiilse
lugemiskeskuse jõudmine
raamatukogudesse üle Eesti
sai teoks sellise fondi abil nagu
Aitan lapsi. Koos riiuliga läks
käima lugemisprogramm
„Aitan lapsi raamatute juurde”
Riiuli kujundasid kursusetööna Eesti Kunstiakadeemia
tudengid Ellen Rannametsa ja
Liina Kurvits, nime Rampsu
pakkus välja kirjanik Mika
Keränen, kes märtsikuul Metsapoole ja Häädemeeste lastega

Marie Allikas leidis riiulist sellise
aabitsa, mis oli tema isal, kui ta
kooli läks. See on praegu Marie
lemmikraamat

kohtumas käis ja oma kirjanikuelust jutustas.
Pääsulinnu ja Päikesekillu
rühmad koos õpetajatega tulid
raamatukokku, riiulit mänguliselt avama. Lapsed uudistasid
Rampsu sakilisi riiuleid, mängisid sõnamängu ja jutustasid
oma lemmikraamatutest.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

Kutsume kõiki vallakodanike osa võtma vahvast aktsioonist,
mis toimub 19. aprillil üle Eesti!
Nimelt toimub 15.–20.
aprill Keskkonnanädala
(https://www.facebook.com/
events/310506586284880/)
r a a me s m it meid ke skkonnateema lisi ü rit u si.
M AT-I N F t uden g i selt s
korraldab“Prügimatka”, kus
kutsume üles kõiki tudengiorganisatsioone, sõpruskondi,
kollektiive, koole ja klasse, valdasid jne veetma ühte mõnusat
kevadpäeva looduses matkates.
(https://www.facebook.com/
events/487520565115904/).
Tegemist on vahva kevadpäevaga, mil kogukonnad
saavad üheskoos veeta ühe
toreda suure reede looduses
matkates, piknikku pidades
või seltskonnamänge mängides. Kevade tulekuga sulab
lume alt välja palju talvel
mahavisatud prügi, mis jääb
tihti metsa alla vedelema. Siit
tulebki meie ürituse eripära –
kõigil prügimatkal osalejatel on
kaasas kilekotike, kuhu korjata
ettejääv maas vedelev prügi.
Anname eelkõige võima-

luse 19. aprillil sõpradega
mõnusalt looduses aega veeta
ja selle kõrvalt panustada ka
kaunimasse keskkonda meie
ümber. Eesmärk on sütitada
inimestes harjumus linnas või
looduses jalutades korjata üles
praht ja visata see lähimasse
prügikasti, mitte ükskõikselt
mööda jalutada järjekordsest
maas vedelevast krõpsupakist.
Samuti ootame kõik i
tegema oma päevast toredaid pilte ning jagama neid
sotsia a lmeedia s #Prügimatk2019 alt või teha postitusi meie Facebooki ürituse
alt! Keskkonnanädalal on
ka Instagram, kus kajastame
tublide kogukondade osalust.
Mida rohkem on osalejaid,
seda kiiremini levib sõnum ja
seda tervemaks muutub meie
ümber olev keskkond. Näitame
ühiskonnale, et kogukonnad
tõesti hoolivad meie loodusest
ja soovivad näha muutusi!
PS. MITSi nipid matkajatele:
• Prügikoti võtab igaüks oma
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kodust.
• Matkaradadele ja metsa saab
sõita ka tasuta maakonnasisese ühistranspordiga.
• Piknikukorvi saab igaüks
midagi kodus südamega
kaasa küpsetada
• Oma kinnas võiks kõigil
kaasas olla, nii on hoopis
hõlpsam prügi üles korjata
Meie algatame, aga ei vastuta ürituse toimumise eest.
Sellegi poolest sooviksime
osalenud kogukondade arvu
ja nimesid teada. Selleks palun
registreeri enda tubli seltskond
matkale siin: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScTG8s9E1AdvBBol1Yr5H

UULU TALUTURG
KUTSUB:

Tule toast õue müüma,
ostma, vahetama.

KEVADLAAT
18. mai 2019
kell 10 – 15

*
*
*
*

taimed
mesi
kala
liha/vorst ja kõik mis
turul olema peab

Müügikohtade broneerimine:
uuluksk@haademeeste.ee või 44 48 898 kuni 1. maini.

aF6b62E2QyaCTM06yzUC
GZdPqhdQ/viewform?usp=sf_
link.
Prügimatk toimub Tartu
tudengiorganisatsioonide
korraldatud Keskkonnanädal
2019 raames. Üritusest lähemalt saad lugeda Facebookist
“Keskkonnanädal 2019”.
Hoiame üheskoos loodust
ning teeme tänavuse suure
reede eriti Suureks!
Küsimuste korral kirjuta
julgelt
Hanna-Marii Kaljas
hannamarii.kaljas@
gmail.com

Müüa TOMATITAIMI,
KURGI-, PAPRIKA-,
KABATŠOKI-,
KÕRVITSATAIMi jm.

Tuule 10,
Häädemeeste
Tel 5568 6864 Anne

Kolmanda autoriplaadi väljaandmisele pühendatud kevadtuurikontsertidel pakume
publikule verivärskeid lugusid aga ka vanu hitte. Tuuriga
samaaegselt ilmuv plaat “Igavesti heitlike tunnete tango”
kutsub märkama meis ja meie
ümber toimuvat elutantsu,
mis paneb meid hoolimise ja
armastuse nimel tegutsema
ja kui vaja, siis ka aastate
viisi oravarattas jooksma.
Tunded on ikka veel üks
kõige võimsamaid jõude siin
maailmas.
Nad tantsitavad inimest
läbi kauneimate hetkede
ja panevad elama täiel rinnal. Kuid oleme lauludesse
püüdnud ka need hetked,
kus tunnete heitlikkus meid
jalust maha niidab.
Meid on innustanud neid
laule looma ühine vaimsus
köögilaua taga ilmaasju arutades, rõõm laulust ja pillimängust, ühine absurditaju
ja pärimuskultuurile toetuv
vahetu elutunnetus. Meid
ühendab ka usk sellesse, et
laulu kaudu saab maailma
mõjutada ja isegi paremaks
muuta. Teravkeelne päevakajalisus ja üleelusuurune
ning filosoofiline tunnetuslaad sulavad meie loomingus kokku lahutamatuks
tervikuks, lastes kõlada
meie motol: “Laulud enesest
lugupidavale naisele ja arukale ning suure südamega
mehele.”

Me ei karda katsetada
mistahes žanrites ja seetõttu ulatub meie repertuaar
romanssidest räpini ning
lüürikast lorilauludeni.
Naised Köögis on andnud välja kaks CD-d, “See
pole ainult sääskede ja siilide
öö” (2015) ja “See tantsusaal
on nugadega kaetud” (2017).
Esimene plaat pälvis Kuldse
Plaadi “Aasta uustulnukas”
kategoorias. 2016. a tunnustati ansambli tegevust
etnomuusika auhinnaga
Etnokulp “Aasta parim
lugu” (Naised, naised) ja
“Aasta uusfolkartist” kategooriates. Väga laialdast
ühiskondlikku tähelepanu
pälvis 2017. a avaldatud lugu
“Aasta ema”, mis oli nomineeritud ka Eesti Muusikaauhindade 2018. a parima
laulu kategoorias.
Katrin Laidre: laul, karmoška, basskitarr, kannel
Kristiina Ehin: laul, karmoška
Sofia Joons: laul, viiul,
kitarr, löökpillid
Kairi Leivo: laul, parmupill, basskitarr
* Kiirematele piletid hinnaga:
Täispilet 15 €
Laps vanuses 7-13a. 10 €
* Piletid hiljem:
Täispilet 17 €
Laps vanuses 7-13a. 12 €

UUE ALBUMI

IGAVESTI HEITLIKE
TUNNETE TANGO
ESITLUSKONTSERT 9. 05 / 19:00
TREIMANI RAHVAMAJA

Head kunstihuvilised!
Treimani akvarellikursusele
on järge oodata. 25.-28. juunil korraldame jälle kursuse
Soome kunstiõpetaja Maikki
Ha apa la ju henda misel.
Ootame nii eelmisi kursuslasi
kui uusi huvilisi juba kümnendat korda oma emotsioone
värvides väljendama.
Akvarellikursus algab 25.
juunil kell 10 ja lõpeb näituse avamisega 28. juunil
kell 15. Õppuseks vajalikud
vahendid ja materjalid on
olemas, kursuslaste kanda

jääb väike osalustasu. Registreerumismaks 10€ kanda
MTÜ Treimani Külaselts
a/a EE182200221027507569.
Kuna õppusel osaleb ka
Soome kunstihuvilisi, on kohtade arv piiratud. Kiirustage
registreerumisega!
Akvarellikursuseks palume
end registreerida hiljemalt 15.
juunil Treimani rahvamajja
(viljar.soomre@gmail.com
või tel 522 8196), samas ka
täpsem info.
Viljar Soomre

HÄÄDEMEESTE RAAMATUKOGUS

16. aprillil kell 15
kutsuvad

käsitööselts RÄÄK naised

kevadisele näituse avamisele

Häädemeeste valla leht
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KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Olen alustav ripsmetehnik
ning pakun klassikaliste
ripsmepikenduste paigaldust ja
hooldust.
Esimesed 10 tööd nüüd tehtud,
kuid soojendame neid sõrmi
veel kümne töö ja soodsate
hindadega!
Paigaldus 20 / hooldus 15
ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

KAISER AUTO OÜ
pakub autode varuosi ja
kere detaile, autokeemiat
(puhastusvahendid,
kütuselisandid jne),
margipõhised kummimatid.
Helista +372 5770 4098 või
kirjuta kaiser@prefix.ee
NB! Transport
Häädemeestele tasuta!

White house
Puhkemaja
Pakub tööd
administraatorile ja
pUHkemaJa
pUHastUsteenindaJale suveks.
Lisainfo 58050480 või
whouse@hot.ee
www.whitehouse.ee

UUE-JAANI TALU Iklas
vajab ABILIST
heakorra-, niitmis- jt abitöödel.

ÄRA PIINA ENNAST
MURUNIITMISEGA

Tel 504 5191

Mardi Metsatalu OÜ
müüb lõhutud
pliidi- ja ahjupuid.

Tel 5347 0723
SOOVIME ÜÜRIDA umbes aastaks
3-4TOALISE KORTERI
eelistatult Häädemeeste piirkonnas.
Kontakt:
Elena (vene ja saksa keel): 5889 4393
Norbert (inglise keel): 5889 4393; 558 1571

TELLI RAIDERTEENUS
Tel 557 5681
Müüa kvaliteetset PUITBRIKETTI.
Transport TASUTA.
Tel. 5618 4138

E. E. FOREST

pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab raietöid.
Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.

Häädemeeste aiandis tulevad
müügile KÖÖGIVILJADE,
SALATI-, MAITSE- ja
LILLETAIMEDE istikud
alates maikuust.

Tel 5648 3429 Lea
Lisainfo 5850 4050, 523 1051
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Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

KRISTOFER KARU
08.03.2019
Ema Kersti Karu, isa Kristo Karu
Krundiküla küla

4.04

LEIDA OJA

95 Treimani küla

26.04 ELLEN JUURIK

95 Sooküla

8.04

KLARA ANDERSON

93 Reiu küla

18.04 ELFRIEDE JÕESAAR

90 Reiu küla

3.04

88 Uulu küla

KALJO RUUBIS

16.04 ELLEN STERN

87 Uulu küla

30.04 ADA NIKOLAI

87 Krundiküla

27.04 MARJO-ENGAJA SÕRMUS 86 Häädemeeste alevik
28.04 LUDMILLA KVELL

85 Võiste alevik

25.04 LEIDA LEPIK

84 Nepste küla

29.04 LEILI POST

83 Orajõe küla

10.04 ASTRI LUIK

82 Võidu küla

14.04 ENDEL LAIDONER

82 Laadi küla

14.04 VICTOR SMOLNIKOV

82 Reiu küla

5.04

81 Metsaküla

ENE TOOMLA

10.04 MARE METSAOTS

81 Lepaküla

13.04 AIME MÄESALU

81 Urissaare küla

22.04 ARVO SILDMÄE

81 Reiu küla

23.04 JAAK KARI

81 Reiu küla

27.04 ELGA TAMME

81 Sooküla

28.04 MAIMO TOOTS

81 Arumetsa küla

11.04 MARET SILLAOTS

80 Papisilla küla

14.04 JUTA VOKI

80 Majaka küla

20.04 LAINE PÕHJALA

80 Treimani küla

21.04 TÕNU POTTER

80 Laadi küla

22.04 ARMA ALJAS

80 Kabli küla

28.04 LINDA ILVES

80 Uuemaa küla

29.04 LINDA VIRAK

80 Piirumi küla

2.04

75 Ikla küla

ERIKA AIGRO

12.04 KALJO HARJAKS

75 Laadi küla

18.04 VIIA OKS

75 Krundiküla

23.04 MAIE SOHKIN

75 Metsapoole küla

29.04 HARRY JÕGISTE

75 Jaagupi küla

13.04 ADA KRAAK

70 Uulu küla

14.04 TIIT KASS

70 Häädemeeste alevik

20.04 HELVE BUSCH

70 Treimani küla

25.04 MARE MÄGI

70 Kabli küla

3.04

ENE LOOSAAR

65 Reiu küla

8.04

ALEXANDER TSELIKOV

65 Reiu küla

11.04 ANDRES KIVIMÄE

65 Orajõe küla

22.04 ÜLO VALTENBERG

60 Võiste alevik

26.04 ELVE VAHENÕMM

60 Kabli küla

27.04 URMAS LINKMANN

60 Häädemeeste alevik

30.04 INGA ROODEN

60 Rannametsa küla

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

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2120 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

Häädemeeste Vallavalitsus võtab tööle Uulu
PARGI PEENARDE HOOLDAJA (aprill-oktoober).
Lisainfo telefonil 444 8890.

HERMAN SOOPALU
25.03.2019
Ema Tiina Murulauk, isa Andrus Soopalu
Häädemeeste alevik

koGUdUste teated
eelk Häädemeeste püha miikaeli kirikus
14. aprillil kell 12.00 Palmipuudepüha
17. aprillil kell 12.00 Suure nädala kolmapäev
18. aprillil kell 12.00 Suur Neljapäev
19. aprillil kell 12.00 Suur Reede
20. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmispüha vigiilia
21. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmise püha
22. aprillil kell 10.30 lestõusmispüha palvus
hooldekodus
22. aprillil kell 12.00 II ülestõusmispüha
24. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisnädala kolmapäev
28. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja II pühapäev
28. aprillil kell 13.15 Piiblitund
1. mail kell 12.00
Apostlite Filippuse ja Jaakobuse
püha
5. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja III pühapäev
12. mail kell 13.00 (!) Ülestõusmisaja IV pühapäev,
emadepäev
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
eelk tahkuranna maarja kirikus (võistes)
21. aprillil kell 9.30
Kristuse ülestõusmise püha
5. mail kell 9.30
Ülestõusmisaja III pühapäev
eelk treimani püha matteuse kirikus
21. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
21. aprillil kell 15.00 Palmipuudepüha
26. aprillil kell 10.00 Suur reede
28. aprillil kell 10.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
11. mail kell 11.00
25. vaimulik laulupäev
18. mail kell 9.00
Liturgia
kell 11.00
Koguduse täiskogu
Treimanis:
28. aprillil kell 13.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
5. mail kell 16.00
Koguduse täiskogu
Urissaares:
28. aprillil kell 15.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
12. mail kell 16.00
Koguduse täiskogu
Tahkurannas:
4. mail kell 11.00
Liturgia. Peale liturgiat
koguduse täiskogu
NB! Idakirikus toimuvad ülestõusmispühad 2019. aastal
nädal hiljem läänekristlastest.
11. mail kell 11.00
Häädemeeste õigeusu kirikus
25 vaimUlik laUlUpäev
Osalevad lauljad Tallinnast ja Vändrast

MÄLESTAME LAHKUNUID
LUULE-INNA ALJASMETS
29.08.1942 – 18.03.2019 Võiste alevik
HELDI VAHER
28.03.1951 – 28.03.2019

Jaagupi küla

ELDUR REI
27.03.1933 – 02.04.2019

Aprill 2019

Laadi küla

RIIGIMETSA
MAJANDAMISE
KESKUS
võtab tööle hooajalisi töötajaid Pärnumaale
Reiu taimlasse:

• kevadhooajaks (aprill – mai), kelle
tööülesanneteks on taimede väljavõtmine,
sorteerimine ja pakendamine
• taimekasvatushooajaks (mai – oktoober),
kelle tööülesandeks on taimede istutamine ja
hooldamine.

Soovijatel võtta ühendust
telefonil 526 2977 Rein Anniko

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Pakume küttepuude saagimise
ja lõhkumise teenust mobiilse
halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas.
Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge.
Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 13 eurot/tihumeeter
OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Mis juhtus

24. märtsil kell 16.24 reageerisid päästjad liiklusõnnetusele Häädemeeste vallas Reiu külas. Tegemist oli bussi
ja sõiduauto kokkupõrkega. Autos oli 4 inimest, kellest 3
viidi haiglasse. Bussis olnud 45 inimesest keegi vigastada ei
saanud. Päästjad likvideerisid süttimisohu ning puhastasid
tee liiklusõnnetuse tagajärgedest.
*
04. aprillil kell 10.31 kulupõleng Häädemeeste vallas Krundikülas. Lõkkest tuule tõttu laiali levinud kulu põles 50 x 50
m suurusel alal.
*
04. aprillil kell 11.26 kulupõleng Häädemeeste vallas
Arumetsa külas. Lõkkest süttinud metsaalune kulu põles
50 x 50 m suurusel alal.
*
04. aprillil kell 15.53 kulupõleng Häädemeeste alevikus
Majaka tänaval. Kulupõleng sai aluse lõkkest.
*
04. aprillil kell 22.51 kulupõleng Häädemeeste vallas Laadi
külas. Põles ligi 2 hektarit kulu.

