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Tahkuranna Lastead 30
Septembrikuu viimane
nädal pani elu Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli Võiste
lasteaia majas eriliselt
kihama. Põhjus väga lihtne
ja rõõmustav – meie lasteaed sai 30-aastaseks.
Nagu öeldud, kestsid
sünnipäevaüritused läbi
terve nädala.
Esmaspäeval käisid
„Rannakarbi” (vanema, 4–
7-aastaste) rühma lapsed
külas „Päikesekiirtel” (1,8 –
4-aastased). Koos lustiti ja
mängiti nii toas kui õues.
Teisipäeval võtsime vastu Tahkuranna kooli õpilasi
ja õpetajaid. Koolilastel oli
kaasas väike tervituskontsert. Koos maiustasime
lasteaia õunapuude kasvatatud õuntega ning jagasime
koolirahvaga lahkelt oma
mänge ja mänguasju.
Kolmapäev oli välja
kuulutatud kui lahtiste uste
päev – teretulnud olid kõik,
kes tahtsid oma silmaga
näha, kuidas meie majas
igapäevane lasteaiaelu käib.
Õhtupoolikul olid lapsevanemad ja kõik huvilised
oodatud lasteaia vastrenoveeritud saali naeruteraapia
koolitusele (üks tänuväärt
ettevõtmine tänases üsna
murederikkas ajas).
Neljapäeva oodati meie
majas eriti – külla saabusid
„Liblika” rühma lapsed
koos õpetajatega Uulu lasteaiast. Ja mis on sünnipäev

ilma üllatusteta? Uulu
„Liblikate”, Võiste „Rannakarpide” ja „Päikesekiirte”
ühise tralli juhtimise võttis
oma kindlatesse ning osavatesse kätesse Pipi Eefraimi tütar Pikksikk isiklikult. Aitäh, Tahkuranna
Kultuuriselts, meeldiva
sünnipäevakingi eest!
Reedel tegid „Rannakarbid” koos pikemate
„Päikesekiirtega” väljasõidu Pihlaka tallu Audru
vallas. Õhtuks oli lasteaia
direktriss Krista Saarse
palunud vastuvõtule lasteaia ja kooli töötajad ning
Tahkuranna vallavalitsuse,
kohalike seltside-seltsingute esindajad, tublisid

lapsevanemaid ja kõik, kes
läbi aastate meie headeks
sõpradeks on olnud.
Täname kõiki, kes meie
sünnipäevanädalal meiega

olid, ükskõik, kas kohapeal
või mõttes ja heade soovidega.
Tahkuranna LAK
Võiste lasteaia pere

Tähistasime eakate päeva
1. oktoober oli rahvusvaheline eakate päev, nii
tähistasime meiegi Tahkuranna vallas pidupäeva ja
pühendasime kontserdi
eakatele.
Eakate päev on päev, mil
me tunnustavalt räägime,
kui oluline on vanemaealiste inimeste panus meie
ühiskonna ellu. Eakate
inimeste südameasjaks on
ikka ja alati olnud elu
jooksul kogutud teadmiste
ja kogemuste pärandamine
noorematele põlvkondadele, et oleks tugev eluside
ja kultuur ning traditsioonid
jääksid kestma üle aegade.
Traditsioonide kestmajäämine kajastub tugevates
kogemuste-mälestuste
jagamises ja ringide-klubide töös.
Peo avaakordi andis
tantsuselts Ülejala, seejärel

sai sõna Tahkuranna valla
vallavanem Karel Tölp.
Vallavanem peatas hetkeks
aja ja meenutas, mida head
on tehtud käesoleval 2011.
aastal ning mis on plaanis
veel tulevikus.

Otse loomulikult ei
puudunud peolt meie valla
eakate lauluansambel Kuldne Iga Lehte Rinaldo juhendamisel ning särtsakad
Võiste tantsumemmed,
kellel juhendajaks Enda

Lorents.
Eakate päeva peaesineja
oli Toomas Anni. Ta tervitas
Tahkuranna valla eakaid ja
soovis neile kaunist pidupäeva ning siis läks lahti laul
ja tants.

James A. Garfield ( USA
20. president) on öelnud:
„Kui meie laubale kirjutatakse kortsud, siis ärgu
tekkigu neid südamele.
Hing ei tohi iial vanaks
jääda”.

Lõpetuseks – head väärikaima põlvkonna esindajad
– rohkeid päikeselisi päevi
nii õue kui südamesse!
Korraldajate nimel
Anu Nõmm

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
16.septembril
• Toetada Adeele Arneki osalemist Austrias Ramsaus
toimuvast Suusaliidu juunioride koondise mäestikulaagrist ajavahemikul 23.september kuni 09.oktoober
summas 150 eurot.
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Veski tee (Tahkuranna valla teeregistris tee
nr 8480190 ja 8480191)
• Mitte toetada Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi
taotlust XXXII Vabadusristi Päeva ürituse toetamiseks
seoses eelarvevahendite puudumisega
• Kinnitada Leina küla Ujumiskoha detailplaneeringuala
geodeetilise alusplaani koostamiseks OÜ Geobüroo poolt
esitatud hinnapakkumine summas 840 eurot. Hind
sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Reiu küla Silla teel asuva Silla Elamud teine
muutmine detailplaneeringuala katastriüksuste moodustamiseks FIE Olavi Loo poolt esitatud hinnapakkumine summas 1190 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Tahkuranna
vallas, Reiu külas 649 m2 suurusel maa-alal.
Määrata riigi omandisse jäetava maaüksuse lähiaadressiks 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee.
Määrata maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa
(007; L) 100%.
• Väljastada ehitusluba Võiste Sadamaarendus MTÜ-le
Võiste alevikus Kaluri tn 1 kinnistul olemasoleva jäähoidla tehnosüsteemi muutmisel, rekonstrueerimisel ja
laiendamisel laohooneks
• Väljastada ehitusluba Võiste Sadamaarendus MTÜ-le
Võiste alevikus Kaluri tn 1 kinnistul sadama kai
rekonstrueerimiseks
• Väljastada ehitusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le Piirumi
külas Angervaksa liitumisühenduse püstitamiseks
• Anda luba Articer OÜ-le reklaami paigaldamiseks PudroPõllu kinnistule vastavalt taotluses esitatud andmetele
21.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Eraldada tegevustoetust MTÜ-le Uhlapere selts 100 eurot
stiilipeo Kolhoosipidu läbiviimiseks. Peale ürituse toimumist esitada raamatupidamisele kuluaruanne
(maksekorraldus).
• Eraldada Tahkuranna Naisseltsile tegevustoetust 2000
eurot. Eraldada nimetatud summa Tahkuranna valla
eelarve reservfondist.
• Väljastada projekteerimistingimused MTÜ-le Uhlapere
selts Uulu külas Opmani kinnistu reoveekanalisatsiooni
liitumisühenduse projekti koostamiseks

• Väljastada projekteerimistingimused RMK Pärnumaa
metskonnale Reiu külas Surju metskond 59 ja Reiu taimla
laienduse kinnistutele Reiu taimla laienduse projekti
koostamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Philip Rex Eastwood´ile ja
Sonya Charmaine Eastwood´ile Tahkuranna külas
Merimäe tee 6 kinnistule väikeehitisena abihoone
püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Urmas Aavale Piirumi külas
Angervaksa kinnistule masinakuuri juurdepääsutee
püstitamisel
• Väljastada ehitusluba Merike Saks´ale Reiu külas
Reiujõe tee 19 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Anda otsustuskorras üürile vallale kuuluv 4-toaline korter
asukohaga Uulu küla, Mõisa väikekoht 1–15 Anja
Nigsch´ile tähtajaga kuni 06.06.2012 igakuise üüritasu
suurusega 150 eurot
27.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Muuta Tahkuranna valla Laadi külas katastriüksuste
maakasutuse sihtostarvet järgmiselt:
Siimu tee 31 (kat.tunnus 84801:001:1136),
elamumaa (001; E), 100%
Siimu tee 32 (kat.tunnus 84801:001:1137),
elamumaa (001; E), 100%
Siimu tee 36 (kat.tunnus 84801:001:1141),
elamumaa (001; E), 100%
• Muuta Tahkuranna valla Tahkuranna küla Lentsi
katastriükuse, katastriüksuse tunnus 84801:004:0014,
pindala 0,54 ha, sihtotstarbeks
elamumaa (001; E) – 100%.
Muuta Lentsi katastriüksuse nimi Rüütli’ks.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 30.
august 2011 korraldus nr 218.
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnev:
Karel Tölp
pidaja esindaja;
Anu Rentnik
õpetajate esindaja;
Kristel Talu
rühma vanemate esindaja;
Hiie Lainela
rühma vanemate esindaja;
Monika Reinsalu
rühma vanemate esindaja;
Reilika Metsaru
rühma vanemate esindaja.
• Väljastada projekteerimistingimused Vesta Rüütlile
Tahkuranna külas Rüütli kinnistule (endise nimega Lentsi
kinnistu) elamu ja abihoone projekti koostamiseks
• Anda “Hajaasustuse veeprogrammi” toetusprojekti alusel
toetused järgmistele isikutele ja projektidele:
Maire Sädele täiendavalt projekti “Puurkaevu rajamine
Kalli kinnistule” finantseerimiseks 2584,36 eurot.
Aruanne esitada 30 päeva jooksul peale tööde lõppu.

Ahjud ja pliidid korda
Pärnus põhjustas valesid ehitusvõtteid kasutanud ning tuleohutusnõudeid eiranud majaomanik omaenda kodus
tulekahju. Esiteks oli
puidust seinaroovitus
paigaldatud liiga lähedale
läbi maja seina jooksvale
korstna ühenduslõõrile
ning ka isolatsiooni kiht oli
liiga õhuke. Teiseks põletas omanik korstnas pigi,
mille tagajärjel tõusis
ühenduslõõri temperatuur
tavapärasest kõrgemaks
ning süütas seinaroovituse. Tuli levis elumaja
seina sees kuni katusealuseni välja. Pigi põletamist tohib teha ainult
kutseline korstnapühkija
rangelt ohutusmeetmeid
jälgides.
Selle aasta 7. septembril
Audru vallas puhkenud
tulekahju valguses on paslik
enne aktiivse kütteperioodi
algust meelde tuletada
põhitõed, mida ahjude,
kaminate ja pliitide juures
jälgida. Esmalt tuleks lasta
kogu küttesüsteem ennem
kütteperioodi üle vaadata:
nii küttekolle, soojamüür,
viimalõõrid kui ka korsten.
Soovitan seda teha kutselisel korstnapühkijal, kel on
ette näidata kutsetunnistus.
Nimelt toimus eelmisel
aastal seadusemuudatus,
mille kohaselt tohib teenus-

tööna küttesüsteeme puhastada ainult kutsetunnistusega korstnapühkija.
Siinkohal selgituseks, et
eramus tohib omanik enda
tarbeks ka ise küttesüsteemi
puhastada, kuid kord viie
aasta jooksul peab seda
tegema kutseline korstnapühkija, kes annab ka kogu
süsteemile üldhinnangu
ning väljastab korstnapühkimise akti, mida tuleb
säilitada kuni uue akti väljastamiseni. Samas soovitan
eramaja omanikul kutsuda
korstnapühkija juba sel
aastal, mitte jääda ootama
viie aasta möödumist. Omanik saab kutselise korstnapühkija tööd kõrvalt jälgida
ja esitada küsimusi oma
küttesüsteemi eripärade ja
puhastamise kohta, et juba
järgmisel aastal oma ahju/
pliiti spetsialisti näpunäidete järgi ise puhastada.
Kujutelm, et korstnapühkimistööd piirduvadki ainult
korstna puhastamisega tahmast, on vale. Iga küttesüsteem on unikaalne oma
lahenduste poolest ja tema
eripäradega kurssi viimiseks
on hea professionaali nõuanne.
Tihti on tulnud kohata
väärarusaama, et ka korterelamutes tohib küttesüsteemi ise pühkida. Mitme
korteriga majja, alates paariselamutest, tuleb kutsuda

alati kutseline korstnapühkija. Kaasa arvatud siis,
kui kortermajas on soojatootjateks tahke-, gaasi- või
vedelkütusel küttekolded.
Korstnapühkijal tuleb puhastada ka korteritesse
jäävad küttekolded, soojamüürid ja viimalõõrid. Mitte
nii, et korstnapühkija puhastab ainult korstna ja küttekolde puhastab korteriomanik ise.
Korstent tuleb pühkida
nii tihti, et tahmapõlengut
ei tekiks.
Seadusandluse mõistes
tuleb küttesüsteeme puhastada kas kasutusjuhendis
ettenähtud sagedusel või kui
kasutusjuhendit ei ole, siis
vastavalt vajadusele, aga
mitte harvem kui üks kord
aastas. Ka potsepa poolt
laotud küttekoldele peab
potsepp määrama puhastussageduse. Seejuures peab
pühkimissagedus välistama
tahmapõlengu ohu. Kuna
küttesüsteemid on väga
erinevad ning samuti ka
nende kasutusaktiivsus, siis
ongi puhastamissagedus
otseselt nende kahe teguriga
seotud. Kusjuures tuleb
rõhutada, et tahmapõlengu
tekkimisel on juba tuleohutuse nõudeid rikutud. Lisaks
kujutab kontrollimatu tahmapõleng, mis on oma
iseloomult juba lokaalne
tulekahju, endast väga suurt

Oktoober 2011

ohtu ning võib viia kogu
vara hävinemiseni.
• Küttekollet saab puhastada aastaringselt. Oluline on, et tagatud oleks nii
juurdepääs katuse kaudu
korstnale kui ka ruumidesse, kus asuvad küttesüsteemi osad
• Kutseliste korstnapühkijate kontakte saab
päästeala infotelefonilt
1524
• Kutseline korstnapühkija annab tehtud töö
kohta akti. Akt annab tehtud
tööle garantii. Akti võivad
hiljem küsida nii tuleohutuse inspektorid kui
kindlustus.
• Korraliku ja kuiva
küttematerjali kasutamine
säästab küttesüsteemi eluiga
ja kütmine on efektiivsem.
Kõige parem on kütta
lehtpuuga. Prahti ja sünteetilisi materjale ei maksa
küttekoldes põletada.
• Kõige ohutum on kütta
üks ahjutäis korraga. Väga
külma ilma korral tuleb
kütta mitu korda päevas,
mitte ühe kütmiskorraga
mitu ahjutäit korraga. Kütta
tuleb lahtise siibriga, lastes
puudel täielikult ära põleda
ja alles siis siibrid sulgeda.
Indrek Laanepõld
järelevalve teenistuse juht
Lääne-Eesti päästekeskus

29.septembril
• Kinnitada Uulu küla Mäealuse detailplaneeringu
lähteseisukohad
• Kehtestada Reiu küla Silla tee 44 kinnistu detailplaneering
• Mitte võtta otsusena vastu esitatud eelnõud “Rahalise
kohustuse võtmine”
• Vastu võtta Tahkuranna valla arengukava aastateks
2011–2016.

Euroopa Vabatahtlik Teenistus – EVS
MIS SEE ON?
Euroopa vabatahtlik
teenistus on võimalus
noortele, kes soovivad 2–12
kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures
tutvuda selle riigi keele,
inimeste ja kultuuriga.
Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on
arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada
üksteisemõistmist noorte
hulgas.
See on noore (18–30
eluaastat) võimalus kogeda
vabatahtlikuna töötamist
mõnes Euroopa riigis just
temale huvipakkuval alal.
Mõningatel juhtudel ka 16–
17-aastastele noortele. See
on noorele võimalus alates
kahest kuust kuni aastani
asuda vabatahtlikuna tööle.
Seejuures on enda valida nii
sihtriik kui ka organisatsioon, milles töötada soovitakse.
Oma olemuselt on
Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on
alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja
vastuvõttev organisatsioon.
Organisatsioonidele pakub
Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata
Eesti noori või kaasata enda
igapäevatöösse välisriigist
tulevaid vabatahtlikke. See
võimaldab tuua oma organisatsiooni uusi ideid, energiat
ja töömeetodeid. Projekti
partnerite leidmisel on abiks
üle-euroopaline andmepaas,
kus on Euroopa piires leita-

vad organisatsioonid, kellel
on õigus vabatahtlikke saata
ja vastu võtta. Mõlema
organisatsiooni toel ja
programmi Euroopa Noored
abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks. Vastuvõtvad organisatsioonid
tegutsevad väga erinevates
valdkondades. Nii võib
leida töö keskkonnakaitseorganisatsioonis, lastekodus, kunstimuuseumis,
noortemajas jne. Ühiseks
tunnuseks on see, et need
kõik on mittetulunduslikud
organisatsioonid.
Selleks, et minna vabatahtlikuks mõnes välisriigis,
pead Sa leidma endale
saatva organisatsiooni Eestist ning vastuvõtva organisatsiooni riigist, kuhu soovid minna. Vastuvõtvad
organisatsioonid leiad üleEuroopalisest andmebaasist, saatev organisatsioon
tuleb Sul leida enda ümber
ringi vaadates ning kontakti
luues kodukoha organisatsioonidega või nendega,
millega juba seotud oled.
Hea on teada, et kuni aastase vabatahtliku teenistuse
raames kaetakse sinu reisi-,
elamise- jm kulud. Euroopa
vabatahtlik teenistus on hea
võimalus enese tundmaõppimiseks ja maailma
avastamiseks!
Allikas:
Euroopa Noored Eesti
Büroo
Gerda Vares
Noorsootöö juht

Tutvustame Noortekeskuse
vabatahtlikku

Tere, ma tahan teile
lihtsalt ennast natuke
tutvustada. Võibolla olete
juba kuulnud minust või
näinud mind. Minu nimi on
Anja! Ma olen pärit Austriast ja olen 19-aastane.
Enne Eestisse tulekut lõpe-

tasin ma ärikallakuga
keskkooli. Aga nüüd
olen ma siin ja töötan
Uulus Tahkuranna
Avatud Noortekeskuses vabatahtlikuna
järgnevad kuud.
Praegu räägin ma
enamasti inglise
keeles, aga kindlasti
õpin ma ka eesti keelt
ja tulevikus olen ma
suuteline natuke rääkima ka eesti keelt
(vähemalt ma loodan!). Nii et tulge
lihtsalt noortekeskusesse ja külastage
Gerdat või mind. Või
võtke osa mõnest
minu saksa keele tunnist või
Austria kultuuri õhtust!
Oleks tore kohtuda
paljude inimestega, õppida
erinevaid asju Eesti kohta ja
veeta siin meeldivalt aega
koos osadega teist.
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Tahkuranna valla ajaleht

Tahkuranna
Avatud
Noortekeskus
kuulutab

Sündimine lääneriiki,
suhteliselt rikkasse, vabasse ning
rahumeelsesse piirkonda = lotovõit?*

ÜRITUSED UULUS (kultuurikeskuse keldrikorrusel)

10.10. kell 10.00.

Tööklubi (aktiivne töö otsimine, CV
koostamine, motivatsioonikiri jne.)
16–24-aastastele noortele. Projekti
„Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule”. Vajalik
eelnev registreerimine.
Austria kultuuriõhtu, viib läbi
vabatahtlik Austriast
Loovusõhtu – meisterdame koos
põnevaid asju
Austria kultuuriõhtu, viib läbi
vabatahtlik Austriast.
Ööüritus (koolitused, mängud,
võistlused), vajalik eelnev registreerimine
Mängude/võistluste päev
Põgenike ja pagulaste teemaline
infopäev, korraldab Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon.
Austria kultuuriõhtu, viib läbi
vabatahtlik Austriast.
Austria kultuuriõhtu, viib läbi vabatahtlik Austriast.
Puuetega inimeste teemaline päev
Austria kultuuriõhtu, viib läbi vabatahtlik Austriast.
Loovusõhtu – meisterdame koos
põnevaid asju

13.10. kell 16.00.
19.10. kell 16.00.
20.10.kell 16.00.
21.10.
24.10.
26.10. kell 18.00.
27.10. kell 16.00.
03.11. kell 16.00.
09.11.
10.11. kell 16.00.
16.11. kell 16.00.

ÜRITUSED VÕISTES (Tahku Tare teisel korrusel)
Iga teisipäev kell 14.00 on Tahku Tare noortetoas loovuspärastlõuna (meisterdame koos põnevaid asju)
13.10. kell 15.00.
Muinasjutuõhu
20.10. kell 15.00.
Lauamängude pärastlõuna
24.10. kell 15.00.
Filmiõhtu
07.11. kell 15.00.
Yatzy ehk kellel on kõige rohkem
õnne täringumängus?

REMONT
HOOLDUS
VARUOSAD
DIAGNOSTIKA
REHVIVAHETUS, MÜÜK
5068 360, 5656 2854

Carland
grupp

Kasutatud varuosad Euroopast ( käigukastid, mootorid jne. )

Rehvihooajal töötame ka
nädalavahetustel

Su kaitseingel pani kokku tiivad
Viis kaasa igaviku teele Sind.

Mälestame

KAJA KALLAST
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

EELK Tahkuranna kogudus
ja õpetaja

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak

„Enne kui me kujundame oma arvamust
põgenikest, tuleb ennast
kõigepealt asetada nende
kingadesse ning mõtiskleda
natuke selle üle, mida üldse
tähendab põgenemine ning
mida see endaga kaasa
toob.” Nii alustas Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatiooni (IOM)
poolt korraldatud konkursil „Mina ja Põgenik”
enda esseed Kaisa Margus
(3. koha võitja Inglise
Kolledzist). Kõik, sõltumata vanusest, kes soovivad
arutleda sallivuse ja
mõistmise, põgenike ja
pagulaste üle Eesti ühiskonnas, on oodatud filmiõhtule Tahkuranda!
Eestis ollakse harjutud
arvama, et vaid põgenikel
on meid vaja. Kas pagulastele uue kodumaa võimaldamise näol on tegemist
tõesti vaid altruismiga?
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilane Oliver Hoole
(noorema vanuserühma 3.
koha võitja) kirjutab oma
essees – „Suur hulk inimesi
ei teadvusta endale, et
maailmas on palju inimesi,
kes ei saa elada oma igapäevast elu rahus. Põgenikelt on meil õppida ka
säästmist ja kokkuhoidmist.” Tihti kipume unustama, et kahjuks ei ole pikk
rahupõlv enesestmõistetav,
küll on seda aga abivajaja
aitamine! Tänane abipakkuja võib olla homne abivajaja ning õnneks ka
vastupidi.
Sten Andreas Ehrlich (2.
koha võitja Inglise Kolledzhist) kirjutas „Mitte
keegi ei põgene oma kodumaalt kerge südamega,
pagemine on alati sunnitud
olukord ning seda tuleb
arvestada ka kohalikel”.
Ühtlasi on Sten ka seda

meelt, et „on ebaloogiline
arvata, et surnud või vangistatud dissident kodumaal
on parem vabadusvõitleja
kui elus põgenik välismaal”. Tihti lahkutakse
kodumaalt poliitilise tagakiusamise tõttu – sellisel
juhul tuleb valida elu ja
surma vahel. Neist esimene
on võimalik vaid väljaspool
enda kodumaad.
Me kõik võiksime aegajalt mõelda, kuidas me
käituksime riigis, mille keelt
ega kombeid me ei mõista
ning kus meis nähakse eelkõige ohtu kohalike elanike
töökohtadele. Konkursil
osalenud noorte seisukohad
väljendasid põgenike suhtes
eelkõige mõistmist ning
soovi aidata. Mida arvad
Sina?
Kõik huvilised, sõltumata vanusest, on oodatud
26. oktoobril kell 18.00
Tahkuranna Avatud Noortekeskusesse – vaatame
kaasahaaravat ning heasüdamlikku filmi, joome
kohvi ning arutleme sallivuse üle Eesti ühiskonnas.
Kõik kaasamõtlejad ja
arutlejad on väga oodatud!
Infotunnid ja võistlus
toimuvad Rahvusvahelise
Migratsiooniorganisatiooni
(IOM) projekti „Avalikkuse teadlikkuse ja sallivuse
tõstmine Eestis: Põgenikud, pagulased ja immigrandid” (PAREM) raames ning seda kaasrahastavad Euroopa Liit
Euroopa Pagulasfondi
kaudu ja Eesti Vabariigi
Siseministeerium.
* Tsitaat on pärit Sten
Andreas Ehrlichi esseest,
mis pälvis võistlusel vanemas vanuserühmas 2. koha.

Madis Paju loodusfotode näitus
Juba mõnda aega on
Võiste raamatukogu külastajad lisaks raamatute
laenutamisele ja interneti
kasutamisele saanud nautida ka Madis Paju kauneid
loodusfotosid. Madis on
Pärnus elav ja pensionipõlve pidav tuuker.
Oma harrastuse kohta
ütleb ta ise, et loodus on
selline asi, mida ei jõua nii
palju pildistada kui tahad.
Nagu enamusel nõukaaja
harrastusfotograafidel nii ka
temal olid esmasteks aparaatideks Ljubitel, Smena ja
Zenit TTL. Mingil ajal
tundus süstasõit pildistamisest huvitavam olevat ja
fotoaparaadid ununesid
täiesti.

Umbes kümme aastat
tagasi pöördus Madis uuesti
oma vana hobi juurde – olid
ju nüüd tehnilised võimalused hoopis midagi muud.
Kokku on raamatukogus
vaatamiseks 23 erinevas
formaadis raamitud fotot,
neist suurimad mõõdus 93
x 68 cm.
Madis Paju fotod jõudsid Võistesse tema sõbra
Kaido Kivi vahendusel ja
varem ei ole ta oma loomingut näitusel eksponeerinud.
Fotod jäävad Võiste raamatukogu seinu kaunistama
novmbrikuu lõpuni.
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• TEATED •
EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna valla
vähekindlustatud – töötuga ja paljulapselistele
peredele eraldatud tasuta jagamiseks järgmised
toiduained – kaerahelbed, jahu ja makaronid.
Sotsiaalnõunik K. Tints Tel. 4448 896; 5084640

Uulu Postkontor on suletud 18.–31.oktoober
seoses töötaja puhkusega
20. oktoobril kell 13.00
Uulu raamatukogus kohtub lugejatega
Kärt Hellerma
Tahkuranna valla Külapillimeeste
kokkutulek
toimub 22.oktoobril kell 12.00
Tahkuranna Algkooli saalis
Tule pilli mängima ja kaasa elama vahvale pillimängule!
Võiste Pillipiigad
Tahkuranna Kultuuriselts

Tantsuselts Ülejala ootab
oma ridadesse uusi särtsakaid rahvatantsu huvilisi naisi.
Tantsutunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 19.00–21.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Tule julgelt tantsima!
Tantsuõpetaja Tiiu Pärnits - 56680085

Teadmiseks!
Pärnu Maavalitsus lõpetab liini nr 36
Pärnu – Uulu Kalmistu tellimuse talveperioodiks
(01.november – 31.märts)
alates 01.novembrist 2011

Uulu kaltsutare avatud
R., L. 13.00 –16.00

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Raasuke rahu ja piisavalt õnne,
rohkesti päikest täna ja homme!
Oktoober 2011
28. oktoober Johannes Õis
20. oktoober Laine Kuusk
31. oktoober Heldur Virak
12. oktoober Urve Kask
18. oktoober Helgi Laanemaa
27. oktoober Svetlana
Mokhnacheva
06. oktoober Viivi-Malle Lilleste
16. oktoober Aimi Laanela
26. oktoober Milvi Noormets
27. oktoober Peeter Kangruoja
01. oktoober Ugo Viljak
06. oktoober Oleg Zaikin

81
80
80
75
75
75
70
70
70
70
60
60

Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu
juhataja

OSTAME
KAJA KALLAS
13.11.1956-22.09.2011
Võiste alevik

Ostame kokku kõikvõimalikke plastjäätmeid (kiled,
kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme ise järgele.
Tel. 59 18 49 49
vetsek@hot.ee
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Tahkuranna valla ajaleht

Oktoober 2011

• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Septembrikuu Tahkuranna koolis

Uulu kooli uudised

Aeg lendab kiirelt! Alles
see oli, kui 1. septembril
võis näha koolimaja uksest
sisse tungivat sädistavat
lastekampa. Nüüd juba aga
on uudistavate silmade kuu
minevik. Väike meenutus
meie tegemistest:
• 6. septembril lõhnas
koolimaja eksootiliselt:
meil oli maitsetaimede
näitus.
• 9. septembril toimus
tervisenädala
Reipalt
koolipinki raames maastikumäng, mis haaras oma
tegevusse kõik õpilased ja
õpetajad. Oli tore sportlik
päev!
• Kooli traditsiooniline
krossijooks toimus 20.
septembril.
• Projekt „Kodukoha
loodust avastamas” kutsus
meid õue – vaatlesime met-

• Esimesel koolipäeval tervitasid õpilasi, õpetajaid ja
lapsevanemaid kooli direktor Johan Kärp ja vallavanem
Karel Tölp.
• 7. septembril korraldati iga-aastane üle-eestiline tervisepäev „Reipalt koolipinki”.
Sel päeval oli kogu kool, nii õpilased kui õpetajad, spordipisikuga nakatunud. Koos matkati
suvise metsa rüppe, kus õpetajad korraldasid õpilastele põneva orienteerumismängu ning
õpilased jooksid ka krossi. Päev oli tõeliselt tore. Ka Ilmataadiga oli meil leping sõlmitud
ja meid ei veetud alt – ilm oli soe ja päikesepaisteline.
I–III kl kolm parimat tüdrukut:
I–III kl kolm parimat poissi:
Agnes Võsanurm
Harli Uibu
Emily-Nora Urla
Mihkel Kersalu
Debora Puusepp
Andreas Jaaniste

Ju pihlakobarad löönd rooste karva,
kõik nõmm on kanarbikust violett,
ja siin - seal mõni sinikelluke harva
end noppima veel meelitab mu kätt!
Ilusat sügist!

IV–V kl kolm parimat tüdrukut:
Andra Hunt
Anette Eylandt
Janne Piiri

IV–V kl kolm parimat poissi:
Maido Kaiste
Kristofer Pint
Joosep Jaaniste

VI–VII kl kolm parimat tüdrukut:
Kelly Hunt
Raili Pitkmann
Anneli Sommer

VI–VII kl kolm parimat poissi:
Martin Priidik
Sander Salusoo
Reimo Madissoo

VIII–IX kl kolm parimat tüdrukut:
Kairit Paju
Käroly Reidla
Gätriin Gerlein

VIII–IX kl kolm parimat poissi:
Siim-Sander Pihu
Dalmat-Cristofer Klein
Kristo Krüger

• 13.septembril tähistas 2. kl Uulu raamatukogus kirjanik Jaan Rannapi 80. juubelit.
Raamatukogujuhataja Helje ja õp Stella tutvustasid lastele Jaan Rannapi kirjutatud
lasteraamatuid. Vaadati illustratsioone ja loeti katkendeid raamatutest. Pärast joonistati
pilte.
• 20.septembril käisid 6. ja 7. klassi õpilased õp Anu Tammikuga Soomaal tutvumas
loodusega.
• 21.septembril osalesid meie kooli VI–VII kl poisid Pärnu maakonna jalgpallivõistlustel. Poisid mängisid mehiselt.
Võistkonda kuulusid:
Rauno Pitkmann, Henry Laurson, Reimo Madissoo, Kert Pulst, Rando Klein,
Argo Linnaste jaIndrek Kaiste.
• 27.septembril oli 1. klassil liikluspäev. Külas käisid Lääne Prefektuuri
piirkonnapolitseinikud Anni Tuulmägi ja Jaanus Vanker, kes näitasid õppefilmi ja rääkisid
õigest liiklemisest kooliteel. Lõpetuseks kingiti igale lapsele Liiklusaabits ja helkur.
•
30.sept esindasid meie kooli tublimad sportlased maakondlikul jooksukrossil.
Ilusat sügist soovides Stella Vilumets ja Merike Lilleleht

Uulu kool 100 aasta pärast
sataimi sügisel, lõpptööna
valmib lastel mapp ühest
taimest ja loodusvaatlustest.
• Väga huvitav ja
teguderohke oli lasteaia
juubelinädal 26.–30. september. Ühistegevused
lasteaiaga olid koolilastele
mõnus meenutus mängudest ja mängimisest. Oodatud olid ka vilistlased lasteaeda ning „Naeruteraapia” loeng oli tõeline
lõõgastus.
• 28. septembril oli meil
külas Kabli Looduskeskuse
töötaja Küllike Sisask, kes
tutvustas põnevaid metsameeste tööriistu ja rääkis
huvitavalt meie kooliümbruse metsast. Lisaks

Uulu kool on saja aasta
pärast palju suurem. Siin on
29 klassi. Igal õpilasel on
oma õppimisruum, oma
arvuti. Maa all asub parkla,
sest kooli saabutakse autodega, mida lapsed ise juhivad. Kui kellelgi on oma
lennuk või helikopter –
palun väga! Selleks on
territooriumil maandumis-

vaatasid lapsed filmi ja said
maitsta metsameeste pekileiba ja magusat teed.
• 30. septembril toimus
Jõulumäel maakondlik
krossijooks.

paigad. Meie viljapuuaed
kannab saaki läbi aasta, sest
üle selle laiub soojendav
kuppel. Samal põhimõttel
kasvavad palmid. Basseine
on laste jaoks mitu. Väga
suure ala võtab enda alla
veepark, kus on mõnus
lõbutseda. Eriotstarbelisi
spordisaale jätkub pea igale
spordialale – tennisele,

sulgpallile, võrkpallile, ka
suusatunnelile koos kelgurajaga. Kindlasti on Uulu
koolil oma loomaaed.
Võimalusi saab olema
palju, peaasi, et lapsed siis
veel õppida viitsiksid!
Uulu kooli
praegune 3. klass

Uulu Lasteaia tegemised septembris
Käes on jälle sügiskuu ja
lapsed taas rõõmsalt lasteaias käimas. Õppeaasta
alguse puhul oli Uulu
Lasteaia fuajees üles pandud
raamatunäitus „Targaks ei
sünnita, targaks õpitakse.”.
1.septembril tähistasime ka
tarkusepäeva. Koos lauldi,
loeti luuletusi ja tantsiti.
Kuna kevadel said 7aastased Liblika rühma
lapsed kooliteele saadetud,
siis sel aastal alustame jälle
tillukeste „liblikatega”.
Nemad on saamas alles 2–,
2,5- või 3-aastaseks. Enesestmõistetavalt on neil
ema-isa käest lahtilaskmine
väga suur ja tähtis elumuutus ning nõuab kannatlikku harjutamist kõigilt
osapooltelt. Esimest korda
on meie lasteaias ka laps,
kelle emakeel ei ole eesti
keel. Väikesed uustulnukad
on aga väga huvitatud
kõikidest mängudest – olgu
tegemist siis plastiliiniga,

värvidega või laulmisetantsimisega. Eks mäng
olegi väikese inimese kõige
tähtsam töö suureks ja
tubliks kasvamisel. Täname
lapsevanemaid, kes on toonud meie rühma õunu,
viinamarju, toetanud rühma
nii paberiga kui ka materjali paljundamisega.
Jaanimardikad tutvusid
uute lasteaia kaaslastega ja
uute rühmaruumidega. Vanemate abiga sai teoks
rühmas väike seenenäitus.
Suurt rõõmu pakkus aiasaaduste maitsmine nii
toorelt kui ka konserveeritult. Täname Karl
Martini isa Imre Veberit,
kes kinkis Uulu Lasteaia
lastele helkurid. Hämaral
ajal on lapsed nüüd nähtavad.
Lepatriinu rühma tuli
juurde uus poiss, kes kohanes kiiresti. Kaalusime ja
mõõtsime üle kõik Lepatriinud. Oleme kenasti

kosunud ja pikemaks sirgunud. Suur tänu meie
tublidele kokatädidele
maitsvate toitude eest.
Tutvusime lasteaia ümbruse
liiklusega – õppisime liiklusmärke tundma ja õiges
kohas teed ületama. Seenemetsas korjasime ka mitu
kärbseseent. Rühmaruumis
oli tore väljapanek metsas
korjatust. Kordasime üle ka
kõik köögiviljad – vaatasime, nuusutasime, maitsesime. Suur tänu kõikidele
lapsevanematele, kes põnevaid aiasaadusi lasteaeda
tõid.
Mesimummid meenutasid liiklusnädalal, kuidas
tänaval ohutult liigelda,
samuti meenutati helkuri
kandmise vajadust. Sügise
alguse puhul oli väljas
sügisandide näitus. Lapsevanemad tõid vaatamiseksmaitsmiseks kõike, mida
suvel oli hoole ja armastusega kasvatatud. Lapsed

õppisid ise köögivilja- ja
puuviljasalateid valmistama ning küpsetasid koolisöökla kokatädide abiga
õunakooki. Täname lapsevanemaid ja kokki, kes meid
sügisandidega varustasid
ning õpetasid neist maitsvat
suupoolist valmistama.
Andiderohke on ka metsalune. Lapsed uurisid erinevaid seeni, said teada,
milliseid neist ei tohi
korjata, millised on aga
maitsvaks kõhutäiteks.
Septembri lõpus käisid
Mesimummi rühma lapsed
külas Võiste lasteaia sõpradel, et üheskoos tähistada
nende lasteaia sünnipäevapidu.
Septembrikuu lõppes
orienteerumisega: „Märka
loodust enda ümber.”
Lapsed orienteerusid pargis, kooliaias ja lasteaia
hoovis ja neil tuli lahendada
mitmeid loodusega seotud
ülesandeid, preemiaks ootas
igat rühma suur õunakorv.

