ELAMUSTEROHKE LASTEKAITSEPÄEV

TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Väikelapsepäev vallas

Vallavanema veerg

Vallavanem Karel Tölp

Üle-eelmises Oma Lehes
kirjutasin Uulu Põhikoolis
toimunust. Lootsin teemat
jätkata juba eelmises valla
lehes, kuid siis ei olnud see
veel võimalik. Kuna ma
tookord pühendasin koolis
toimunule pika loo, siis
siinkohal jätkaks seda ainult
nii palju, et vahepealsel ajal
karistas eksamiga seonduvalt kooli direktor noomitusega eelmise aasta 9.kl
klassijuhatajat.
Peale seda, maikuu keskel esitas Uulu Põhikooli
direktor töölt lahkumisavalduse alates 28. juunist.
Plaanin lahkumisavalduse
rahuldada ja seetõttu kuulutas oma 01. juuni istungil
vallavalitsus välja Uulu
Põhikoolile direktori leidmiseks konkursi ja kinnitas
konkursikomisjoni. Komisjoni kuuluvad vallavalitsuse
poolt allakirjutanu ja planeerimisnõunik Maia-Liisa
Kasvandik, volikogust Urmas Org ja Eeri Tammik
ning koolist hoolekogu
esimees Tarmo Mätas ja
õpetajad Ülle Avamere ning
Gerli Jürima. Loodame uue
direktori leida võimalikult
kiiresti, et ta jõuaks enne
kooliaasta algust uues töökohas mingilgi määral sisse
elada.
Alates eelmisest kuust
tegime Oma Lehe kojutoimetamiseks lepingu Eesti
Postiga. Kuna Eesti Post

teadis täpselt, kui palju meil
on postkaste ja kus need kõik
asuvad, siis olime kindlad, et
kõik postkasti omanikud
saavad ajalehe probleemideta koju kätte. Paraku
peab tunnistama, et see oli
esimesel korral koostööpartnerile ülejõu käiv ülesanne. Paljud ajalehed jagati
postkastidesse hiljem, ilmselt kõik inimesed ei saanudki ja kummalisel moel
said Tahkuranna valla
ajalehe Häädemeeste valla
kahe küla elanikud. Selleks
korraks on postiljonid
instrueeritud, nii et loodame
parimat.
Mäletatavasti sai Tahkuranna vald 2008. aastal
enam külaelu arendava
omavalitsuse tiitli. Seoses
sellise meeldiva üllatusega
oleme üritanud jätkuvalt
igati kaasata erinevate kavade ja planeeringute tegemisse võimalikult palju
inimesi. Oleme seetõttu
korraldanud palju koosolekuid ja osalenud mitmel
külakoosolekul. Maikuu
lõpus korraldasime valla
arengukava muutmiseks 3
koosolekut (Uulus, Võistes
ja Reiu külas). Kui Võistes
tundis valla arengu ühe
oluliseima dokumendi kokkupaneku vastu huvi 15
inimest, siis teistes külades
see huvi sisuliselt puudus,
Uulus oli kohal vaid üks
inimene. Vallavalitsuse näol
on tegemist sisuliselt teie
soovide täitjaga (seda muidugi vastavalt seadustele ja
rahalistele võimalustele),
teie olete kõrgem võim vallas, aga ilmselt ei ole päris
võimalik, et ainult kümmekond vallavalitsuse ametnikku suudaks valla arengusuunad paika panna. Täna on
meil tegelikult küll olemas
korralik arengukava, kuid
sellegipoolest vajavad sellised dokumendid muutmist
ja ootaksime siinkohal
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aktiivsemat abi teilt. Oma
ettepanekuid on võimalik
teha 01. septembrini. Tänane
arengukava on nähtav valla
koduleheküljel
www.tahkuranna.ee
Mai kuus korraldasime
hanke valla teede ehituseks.
Kahjuks on sel aastal ehitusvõime väga väike ja ehitushinnad tulid suuremad,
kui algul lootsime. Seetõttu
läheb tööde alustamisega
aega. Küll aga tellisime ligi
50 tuhande krooni eest
liiklusmärke ja viitasid, tagamaks märkide olemasolu
ja liikluse turvalisuse. Kõik
märgid loodame paigaldada
juuni kuu esimese poole
jooksul.
Suure saavutusega said
hakkama Tahkuranna valla
elanikud Ille Helin ja Valve
Sommer, kes käisid Pärnu
Spordiselts Kalevi naiskonna liikmetena Soomes
veteranide võrkpalli maailma meistrivõistlustel. Oma
vanusklassis saavutati maailmameistri tiitel. Palju õnne
Teile kogu vallarahva poolt,
jõudu ja jaksu järgnevate
tiitlite võitmiseks!
Juuni kuu on koolide ja
klasside lõpetamise aeg,
samuti lasteaedade. Tahkuranna vallas lõpetas sel
kevadel lasteaia 18 last.
Põhikooli lõpetajatel on
peale eksamite sooritamist
ees tähtsad otsused. Vaja on
teha oluline samm, kas
valida gümnaasium või
kutsekool. Siinkohal ei ole
õige mul suunda soovitada,
kuid üht küll soovitan, tehke
see otsus ise. Kindlasti vajab
läbimõeldud ja kaalutletud
otsus palju informatsiooni
kogumist, kuid tänapäeva
info- ja arvutite ühiskonnas
ei tohiks teil see raske olla.
Soovin kõigile koolilastele edukat klassi ja kooli
lõpetamist ning koolide
lõpetajatele ka õigeid otsuseid!

Tahkuranna vallas on
toredaks traditsiooniks
kujunenud kaks korda
aastas – emadepäeva ja
isadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva,
kuhu on palutud kõik aasta
jooksul sündinud ja valda
registreeritud pisipoisid ja
-tüdrukud.
Seekordne volikogu esimehe Kalmer Metsaoru ja
vallavanema Karel Tölp´i
vastuvõtt toimus 13.mai
pärastlõunal Uulu Kultuurija Spordikeskuse kohvikus.
Vastuvõtule oli palutud need
pisipõnnid koos vanematega,
kes nägid ilmavalgust ajavahemikul oktoober 2009
kuni mai 2010. Kutsutute
nimekirjas oli viisteist (15)
nime, mis on tõeliselt rõõmustav, sest uusi vallakodanikke on jällegi rohkem.
Loodame, et novembris,

isadepäeva paiku toimuval
üritusel on väikeste vallakodanike arv sama suur.
Muusikalise tervituse
pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Uulu lasteaia
lapsed Iti-Mai Mätas, Annika Absalon ja Angeliina
Laanepõld muusikaõpetaja
Piret Variksaare juhendamisel.
Vallavolikogu esimehe
Kalmer Metsaoru ja vallavanema Karel Tölp´i tervitusi täiendasid suured karvased mänguasjad, millest
ühe võis kohe päriseks
endale valida ning kohaliku
sepa poolt sepistatud lusikad. Rauast lusika varrele oli
taotud Tahkuranna valla
vapp. Lusikas ise oli takunööriga puualusele seotud.
Iga lusika juurde oli lisatud
vaskplaat lapse nime ja
sünnipäevaga. Emmed aga

said lilleõied. Vallapoolse
“hambaraha” olid lapsevanemad kätte saanud juba
varem.
Pärast arutati ühiselt kõige üle, mis puudutab lapsi,
peresid, toimetulekut ja valla
arengut, elu-olu.
Tere tulemast vallakodanikeks – Lily Dubik,
Analota Helin, ChrisKennet Leetsaar, Marten
Liiber, Eerik Jõgiste,
Skärlet Kütt, Eljas Vojedilov, Janelle Aaslaid,
Simon Andreas Smagin,
Stein Marius Smagin, Richard Reidma, Mirell Võsanurm, Cristelle Marii
Merirand, Andre Pihu,
Ksenija Bai.
Klaudi Tints
sotsiaalnõunik

Elamusterohke lastekaitsepäev
Kõigepealt räägin lühidalt sellest, kust on pärit
traditsioon lastekaitsepäev.
Nimelt sai lastekaitsepäeva
tähistamine alguse 1925.
aastal Genfis toimunud
ülemaailmsel konverentsil.
Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis

kinni peetud 1. juuni tavast,
mis on pärit Ameerikast.
Nimelt kutsus Hiina konsul
1925. aastal San Franciscos
traditsioonilise Hiina Draakonifestivali tähistamiseks
kokku Hiina lapsed, kellel
polnud vanemaid. Sealt saigi
alguse traditsioon tähistada
lastekaitsepäeva igal aastal
juunikuu esimesel päeval.
Juba kolmandat aastat
tulid 1. juunil ka Tahkuranna
valla lapsed kokku, et tähistada rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Vihmasest ilmast ei lastud end heidutada
ja algsest ürituse kohast,
Uulu pargist koliti Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
saali. Tänu kiiretele töömesilastele (Uulu KSK administraatoritele) pandi saali
põrandale PVC kate maha ja
üritus võis alata.
Mida sellel üritusel siis
kõike näha ja teha oli või-

malik? Kõigepealt sai saali
siseneja nautida Janeli,
Anneli ja Raili esinemist
lõbusate hip-hop rütmide
saatel. Seejärel võis alata
seiklusterohke ringreis läbi
saali. Vasakul pool oli võimalik teha proovisõite Sauga
Avatud Noortekeskuse trikke
rattaga, keskel tegid Tahkuranna ANK-i aktiivi tüdrukud Mari-Liis ja Anu kõigile
soovijatele vahvaid näomaalinguid. Saali paremas nurgas oli oma boksiga väljas
Eesti Politsei, kelle juures sai
panna aja peale kokku
puzlesid ja lahendada ristsõnu. Politsei kõrvallauas
said nii suured kui ka väikesed valmistada endale
Tahkuranna ANK-i rinnamärgimasinatega kahes
erinevas suuruses rinnamärke. Saali kõige tagumises nurgas oli võimalik
(Järg 6. lk)
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Vallavalitsuses otsustati: Vallavolikogus otsustati:
11.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kinnitada Tahkuranna vallas Võiste alevikus Sadama t 1313 asuva korteriomandi müügitingimused
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 20. mai
2009 korraldus nr 131 „Teenindusmaa määramine.
Sihtotstarbe määramine“.
Kinnitada Uulu kalmistu pindala suuruseks 22,92 ha.
Määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa
(017;Üm) 100%
• Kinnitada valla avalikele teedele paigaldatavate liiklusmärkide maksumuseks Pärlep OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine pakkumishinnaga 50 496. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 05.jaanuari 2010
korraldus nr 4 “Hinnapakkumise kinnitamine”.
Kinnitada joogiveetöötlusseadmete – rauafiltrisüsteemi
paigaldamine koos reoveesüsteemiga Reiu puurkaevpumplale OÜ Halinga Energeetika poolt esitatud
hinnapakkumine pakkumishinnaga 254 732 krooni.
• Väljastada kirjalik nõusolek Maie Kapanenile Laadi külas
Rooli tee 21 kinnistule veetorustiku liitumisühenduse
(väikeehitise) püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Tahkuranna Vallavalitsusele
Reiu külas Silla kinnistul asuva veepumpla tehnosüsteemide muutmiseks.
18.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Toetada Peeter Kangruoja osalemist Tamperes toimuvatel
MM võistlustel veteranidele summas 1000 krooni.
• Toetada Ille Helin´i osalemist Tamperes toimuvatel MM
võistlustel veteranidele summas 1000 krooni.
• Kinnitada Uulu tööstusala arendamise tasuvus- ja teostatavus analüüsi koostamiseks OÜ Cumulus Consulting
poolt esitatud hinnapakkumine (17.05.2010) summas
78000 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Eraldada p 1 nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Kinnitada valla avalikele haljasalade hooldajaks OÜ
Vesoka pakkumishinnaga 87 408 krooni
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 20.juuni 2005 korralduse
nr 153 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine”
punkti 1.2 ning sõnastada see alljärgnevalt:
“1.2 Allika tn 13 – suurusega 7,16 ha – sihtotstarve
maatulundusmaa (011; M) 100%” – Võiste alevikus.”.
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 17. veebruari 2010
korraldus nr 55
Kinnitada Reiu kooli tee teenindusmaa järgmiselt:
Tahkuranna vallas, Reiu külas, Reiu kooli tee – pindala
1,45 ha
Määrata munitsipaliseeritava maaüksuse nimeks Reiu
kooli tee
Määrata Reiu kooli tee maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa (007; L) 100%.
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 17. veebruari 2010
korraldus nr 48.
Kinnitada Käära tee teenindusmaa järgmiselt:
Tahkuranna vallas, Piirumi, Käära tee maaüksus T1 –
pindala 0,22 ha
Tahkuranna vallas, Piirumi, Käära tee maaüksus T2 –
pindala 0,26 ha
Määrata munitsipaliseeritavate maaüksuste nimed järgmiselt:
- Käära tee T1
- Käära tee T2
Määrata Käära tee maaüksuste sihtotstarbeks transpordimaa (007; L) 100%.
• Väljastada kirjalik nõusolek Tõnu Kivisele Võiste alevikus
Pikk tn 6D kinnistule abihoone (väikeehitise) püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Kalle Kuusele Reiu külas Nõmme
kinnistule puurkaevu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Gunnar Vooremäele Tahkuranna
külas Mõisa põik 20 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
26.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Toetada Valve Sommer´i osalemist Tamperes toimunud
MM võistlustel veteranidele summas 1000 krooni.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 8 MTÜle Rahvatantsuansambel Kajakas III suvepäevade korraldamiseks 30.–31.juulil 2010 Tahkuranna vallas Reiu
külas Jungi kinnistul
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 22.septembri 2009
korraldus nr 284
Liita Tahkuranna vallas, Metsaküla külas Merlimaa
katastriüksus (katastritunnusega 84801:004:0563) ja
Sondra katastriüksus (katastritunnusega 84801:004:0137)
üheks katastriüksuseks ning määrata tekkiva katastriüksuse
lähiaadress ja sihtotstarve järgmiselt:
- Merlimaa sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
• Väljastada ehitusluba Tiina Heinsalule Reiu külas Viira
tee 35 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

27.mail
• Seada sundvaldus Tahkuranna vallas Tahkuranna külas
vastavalt Merimäe detailplaneeringule projekteeritud
komplektalajaama, keskpinge elektriõhuliinide,
elektrimaakaabelliinide ning elektrikappide rajamiseks
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks alljärgnevatele
kinnistutele:
Merimäe tee kinnistule (katastritunnus
84801:004:0599), elektrimaakaabelliini kaablikapi
kaitsevööndi pindala 1323m2;
Paju
tee
kinnistule
(katastritunnuse
84801:004:0579), elektrimaakaabelliini kaablikappide
kaitsevööndi pindala 242 m²;
Merila
kinnistule
(katastritunnusega
84801:004:0578), keskpinge elektriõhuliini kaitsevööndi
pindala 4920 m²;
Merimäe tee 4 kinnistule (katastritunnusega
84801:004:0602), komplektalajaam, kaitsevööndi pindala
33 m²;
Sonni tee kinnistule (katastritunnusega
84801:004:0587), elektrimaakaabelliinid, elektrikapid,
kaitsevööndi kogupindala 646 m² .
• Kehtestada Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskiri
• Mitte algatada Reiu küla Kalevi puiestee 21 kinnistu
detailplaneeringut maa sihtotstarbe muutmiseks
• Mitte algatada Võiste aleviku, Võiste Sadama kinnistu
detailplaneeringu (algatatud Tahkuranna vallavolikogu
29.08.08 otsusega nr 47) keskkonnamõjude strateegilist
hindamist.
Tühistada Tahkuranna Vallavolikogu 29.08.2008.a otsus
nr 48.
• Tunnistada revisjonikomisjoni liikmeks valituks Kauri
Krüger.

Uulu ristmiku ehitustöödest
Maikuu lõpul alustas Lääne Regionaalne Maanteeamet
Uulu asulas ristmikule tee keskele bussipeatuse kohale
liiklussaare ehitamisega. Tööd peaksid lõppenud olema
hiljemalt 22.06.2010.a. Tegevuse eesmärk on parandada
jalakäijate liiklusohutust teeületamisel. Jalakäijatel on
võimalik pärast ühe sõidusuuna ületamist oodata ohutult
liiklussaarel ennem teise sõidusuuna ületamist. Ehituse
käigus asendatakse ka kellaajaline liikluspiirang 70 km/h
ööpäevaringse piiranguga 70 km/h. Ühtlasi kõrvaldatakse
vana teekattemärgistus, asendades selle uue liiklusskeemi
kohasega, ning märgistakse eraldi vasakpöörderada Pärnu
poolt Uulu–Soometsa teele (Uulu keskasulasse) sissesõiduks.
Vastavalt uuele liiklusskeemile vahetakse välja ka osa
liiklusmärke. Kindlasti piiratakse kiirust töötsoonis sõltuvalt
tööde iseloomust, liikluse ümbersuunamist ei ole ette näha.
Jaak Saard
Lääne Regionaalne Maanteeamet
Liikluskorralduse osakonna juhataja
Tel 5100853

Vallavalitsuse teated
ETTEPANEKUID TAHKURANNA
VALLAARENGUKAVA 2008–2013

MUUTMISEKS JA TÄIENDAMISEKS
ESITADA VALLAVALITSUSELE KUNI
1.SEPTEMBRINI 2010.a.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda internetis
www.tahkuranna.ee Avalikud dokumendid, Arengukava.
Uulu ja Võiste raamatukogudes ning valla kantseleis.
uuu

Tahkuranna vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Võiste alevikus Sadama tn 13–13 asuva
sanitaarremonti vajava 1-toalise korteri alghinnaga
60 000 EEK. Enampakkumise läbiviijaks on Tahkuranna Vallavalitsus.
Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumine
Tahkuranna Vallavalitsusele kirjalikult kinnises ümbrikus
märksõnaga “Sadama 13–13 hinnapakkumine” hiljemalt
14.06.2010.a kell 12.00. Pakkumine peab sisaldama
järgmiseid andmeid: pakkuja nimi ning elu- või asukoht;
nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel
kehtestatud tingimustel; maksekorralduse koopia tagatisraha ja osavõtumaksu tasumise kohta; sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;
pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri;
füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav
dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus).
Enampakkumiste avamine toimub 15.06.2010.a kell
10.00 vallamajas volikogu saalis. Kõik tähtajaks
laekunud pakkumised avatakse registreerimise järjekorras,
allkirjastatakse vallavanema poolt ja kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste avamine on avalik ja
selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või
vastava volituse olemasolu korral nende esindaja. Kogu
ostusumma peab olema laekunud Tahkuranna Vallavalitsuse arvele enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja
on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja
loobub korteri ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu
sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine antud korterile
nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on
Tahkuranna Vallavalitsuse kontole nr 10902001672004
SEB pangas makstud osavõtumaks 1000.- krooni;
tagatisraha 6000.- krooni.
Täpsem info telefonil 444 8890 ja www.tahkuranna.ee.

Üleminek digitelevisioonile
01. juulil 2010.a. lõpetavad kõik Eesti telesaatjad
analoogtelevisiooni edastamise ning teleprogramme näeb
tavaantenni kaudu ainult digitaalsena. Selleks hetkeks
peavad kõik need, kes näevad täna vaid kolme Eesti
telekanalitest (ETV; Kanal 2; TV 3) soetama endale
digiboksi või võimaluse korral ostma uue digiteleri.
Palun andke teada, kellel (üksielavad eakad;
vähekindlustatud lastega pered) tekib raskusi digiboksi
hankimisel – arvan, et üheskoos saame sellega hakkama ning
te saate edasi vaadata TV saateid.
K. Tints Sotsiaalnõunik
tel 4448 896; 5084640

Prügi sorteerimisest
Eelmises Oma Lehes kirjutasime, et Vallavalitsus võttis
Pätsi platsi juures olevad pakendi ja paberi konteinerid ära,
kuna neid ei kasutatud sihipäraselt. Palusime neil inimestel,
kes oma prügi sorteerivad, viia sorteeritud prügi kas Võistes
asuvate kaupluste juurde, Uulu poe juurde või vallamaja
juurde. Tänaseks on aga selgunud, et ilmselt need inimesed,
kes risustasid Pätsi platsi juures olevaid konteinereid oma
olmeprügiga, viivad oma prügi nüüd poodide prügikasti, mille
eest maksma peab aga poe omanik. Ei saa kuidagi õigeks
pidada, et keegi kolmas isik peab maksma sinu prügi eest.
Eestis kehtib saastaja maksab printsiip. Igal majapidamisel
peab kodus olema prügikast, kuhu ta oma olmeprügi paneb.
Täna saab igaüks meist omale teenusepakkuja ise valida.
Hinnad on küll vabaturu tõttu kõrged, kuid loodame, et aasta
lõpuks saab meie vald ka korraldatud jäätmeveoga hõlmatud,
mis tähendab märgatavalt odavamaid hindu.
Janno Tomingas Keskkonnanõunik

Märka ja tunnusta tublisid inimesi
ja organisatsioone!
Eestimaal on uskumatult palju inimesi, kelle elu on
õppimise läbi oluliselt muutunud. Eelmise aasta Tartumaa
aasta õppija ja innovatsiooniaasta eripreemia laureaat Tiia
Peetsu on üks neist õnnelikest inimestest. Pärast töötuks
jäämist algas tema uus elu. Tiia õppis ja asutas oma ettevõtte
ning kuigi kõik ei ole olnud kaugeltki kerge, kumab tema
sõnadest praegu suurt soojust ja rahu. See, et teised tema
püüdlusi märkasid, tähendab Tiia jaoks palju: „Uskumatult
palju oli abi sellisest tunnustamisest, märkamisest, poolehoidjate sõbralikest õlalepatsutustest... See andis ja annab tänaseni julgust jääda igas olukorras iseendaks ja
inimeseks! Enese rahu ja õnne leidmine on tõeline eesmärk,
mille poole püüelda.”
Selleks, et sellegi aasta täiskasvanud õppija nädalal, mis
toimub 8.–15. oktoobrini, oleks taas võimalik inimeste ja
organisatsioonide õpijulgust ja -sõbralikkust tunnustada,
tuleb tegutseda juba nüüd. Tunnustamiseks võib kandidaate
esitada igaüks ja märkamist väärib igasugune täiskasvanud
inimeste õppimine, ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone. Tunnustame neljas kategoorias:
• aasta õppija,
• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
• aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi leiad: www.andras.ee/
tunnustamine ja esitamiseks on aega kuni 15. juunini. Leiame
koos kõik särasilmsed ja õpihimulised inimesed Eestimaalt
üles!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Hapukurgifestival
Romantilise Rannatee
suursündmus Hapukurgifestival ja rannarahva
tegemisi kajastavad sõnad
käsitöö, kala ja kurk ehk
lühidalt KKK.
Nii nagu viimasest
tähekombinatsioonist on
näha, siis käsitöö, kala ja
kurk on rannarahva kaaslasteks olnud juba sajandeid . . .
Selleks, et need kolm
lahutamatut sõna ja sellel alal tegemised ei lõpeks kunagi,
korraldab MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu oma
Romantilisel Rannateel reedel, 20. augustil 2010 Tahkuranna
külas, Tahkuranna vallas, Tahku Tare juures (VIA Baltica
ääres) Hapukurgifestivali.
Millest koosneb meie tegus, õpetlik, meelelahutuslik,
traditsioone austav, meeldetuletav ja jätkav päev
Tahkuranna vallas? Ikka kõigest, mis puudutab käsitöö, kala
ja KURGI teemat.
Miks just Tahkuranna? Aga ikka sellepärast, et
Tahkurannas on olnud ka oma kurgisort. Kurk on olnud
paljude inimeste elatusallikaks. Kurgist on sündinud palju
tõsielulugusid ja legende.
Mis sellel päeval toimub? Rannarahvas korraldab töötoa
kurgi soolamisest. Lisaks kurgi soolamisele pakub teadmisi
kurgi marineerimisest. Rannarahvas on lahke ja jagab
mitmeid põnevaid retsepte, mis on võimalik kurkidest
valmistada ja annab Teil võimaluse maitsta omavalmistatud
head ja paremat, mille üheks lahutamatuks komponendiks
on just KURK. Kõigil on võimalus välja valida oma lemmiktoode kurgist! Oma lemmiktoodet kurgist on Teil soovi
korral võimalik tellida toote pakkujalt kohapeal. Rannarahvas
jagab ka oma ilusaladusi, mis taaskord seotud kurgiga.
Selleks kõigeks peab olema valmis, sest kõik kurgist on selle
päeva moto.
Et aga rannarahva lahutamatuks osaks söögilaual on
olnud kala, siis ei möödu ka hapukurgifestival ilma kalata.
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tutvustab rannarahva
kalapüüdmise ja -söömise traditsioone, kombeid ja harjumusi
nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus.
Rannarahva käsitööd tutvustavad rannaäärsed tublid
tegijad, eesotsas MTÜ Tahkuranna Naisselts, MTÜ Häädemeeste Martad jpt. Avatud on näitus-müük, õpikojad,
meisterdamistoad lastele jpm.
Osalema olete oodatud Kogu Perega, sest tegemist jagub
Kõigile ja kogu päevaks.
Hapukurgifestival kestab keskpäevast hilisööni ning
päeva lõpetab üks korralik Hapukurgisimman.
PS! Täpsem päeva programm on koostamisel.
Kohtumiseni Hapukurgifestivalil!
Raili Mengel-Sünt
raili@maaturism.ee

tel 521 9722
www.plp.ee

Lp. Loomaomanikud!
Kui Teie koer või kass on sellel aastal marutaudi vastu
vaktsineerimata, siis on seda võimalik teha 12.juunil
2010. aastal järgmistes kohtades ja aegadel:
1. Võiste sadama kaupluse ees, kell 10.00
2. Domuse ees parklas, kell 10.30
3. Endise karusloomakasvatuse väravas, kell 11.00
4. Tahkuranna kiriku juures suvilate ees, kell 12.00
5. Uulu kaupluse juures (Riia mnt), kell 13.00
6. Uulu kaupluse (Klep) juures, kell 13.30
7. Endise bussipargi suvilate tee alguses bussipeatuses,
kell 14.00
8. Reiu korruselamu ees, kell 14.30.
Vaktsineerimine on tasuta, hilisemad kojukutsed
tasulised.
Veterinaararst
Info 53 494 324
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Tahkuranna vallast vallakodaniku pilgu läbi
Pean ennast vallakodanikuks aastast 2003 ja seetõttu
arvan endal olevat õigust
välja pakkuda oma nägemus
valla arengutest. Miski siin
maailmas pole aga igavene
ja inimeste vaated ning seisukohad muutuvad nii ajas
kui ruumis. Seega on see siis
mu nägemus asjadest täna,
külvikuul 2010.
Pärnul kui linnal on õnneks (või õnnetuseks, kui
lähtuda sellest, et maksuraha
läheb valda) nn. lähivallad:
Tahkuranna, Paikuse, Sauga
ja Audru. Nende kodanikeks
on tublid põlised maainimesed (põllumehed, kalurid
ja metsamehed) ja uuskodanikud, kes omavad maja
või suvilat valla territooriumil. Ma ei oska kahjuks
välja pakkuda, palju on neist
valdade kodanikud, aga
kindlasti on neil valik vaba,
jääda linnakodanikuks või
panna ennast kirja vallas.
Igal neist valdadest on oma
eripära ja tugev arengupotentsiaal. Käsitleksin edaspidi siiski ainult Tahkuranna
valda.
Meie plussid on:
1. Suurepärane loodus.
Kohati on maastik küll üsna
räämas ja kasimata ning täis
nõukaaegseid varemeid (aga

neid saab koristada, maastikku suurejooneliselt tekitada ei saa!)
2. Inimeste ettevõtlikkus.
Tänu sellele on loodud
hulgaliselt tegelikke töökohti
(mitte mingisuguseid „reisisaatjaid“ või „koolide sihtasutusi“). Kuna on teada, et
Eesti majanduse ainuke
tulevikutee on eksport, siis ka
siin annavad meie ettevõtjad
tubli panuse.
Vahemärkusena – siseturg on huvitatud ainult toidu
ja alkoholi ostmisest ning
diivanil oleskelemisest
(„seebikate“ vaatamise
maania jms.). Majandustõusu aegadel panustati küll ka
laenurahadega kinnisvara ja
uute autode soetamisse, aga
nagu näeme, see ei olnud
jätkusuutlik. Siseturu ostuvõimet piirab muidugi ka
päris ränk tööpuudus. Ja
kindlasti minu arvates ka
täiesti varjamatu soovimatus
tööd teha (lootus, et tuleb
keegi ja annab raha niisama!).
Lisamärkusena: hästi
läheb ka diivanimüügifirmadel, sest muidu ei oleks
neid nii suuri ja nii kohutavalt palju!
3. Meri, Reiu jõgi, luitemännikud

4. Jõulumäe suusakeskus
5. Uulu mõisapark ja
kirik koos üsna hinnatud
Uulu linliku elurajooniga
6. Tallinn–Ikla ja Uulu–
Valga maanteed
7. Palju uusi perspektiivikaid projekte („Tahkuranna Golf“ ja „Lotteküla“)
on teoksil
8. Tegus noor vallavalitsus. Kindlasti saab siia
veel ühtteist lisada.
Miinuste poole pealt:
1. Inimlik kadedus ja
väiklus ning oma pisikese
kasu lõikamine kellegi arvelt
(naaber, vald või ettevõte)
2. Intriigitsemine/urgitsemine ja olematute sisevaenlaste vastu võitlemine. Tahaksin juhtida tähelepanu
ühele minu arust väga tähtsale asjaolule – SIIN MAAILMAS ON LEIUTATUD
VÕI OSUTUNUD MÕNED ASJAD VÕIMALIKUKS AINULT TÄNU
SELLELE, ET TULI MÕNI
MEES VÕI NAINE, KES
JUHUSLIKULT EI TEADNUD, ET SEE VÕIMALIK
POLE JA TEGI ASJA
TEOKS!
Praegu keskendume sellele, et võidelda golfiraja
ehitamise ja Lotteküla rajamise nimel, sest neid lihtsalt

tavamõistuse ja tavabürokraatia arusaamise kohaselt
pole võimalik rajada (ja
bürokraatide arvates pole ka
vaja, seadus ei luba ju!).
Unustatakse siinjuures, et
seadust saab alati muuta (ja
aeg-ajalt peabki, kui seesama seadus on muutunud
totraks või mõttetuks või
lihtsalt jäänud ajale jalgu!).
Ka Vabadussõda polnud ju
võimalik võita ja aastal 1991
iseseisvuse taastamine võimalik.
Aga mis juhtus reaalselt?
Kas me täna aastal 2010
oleme oluliselt äpumad ja
anname enne lahingut kohe
alla nagu tavaloogika käsib?
Lõpetuseks
tsitaat
Lennart Merilt: „Eesti mees
peab nii kõvasti tööd tegema,
et küüsi pole vaja lõigata!“
Raimo Saar
Susimetsa talu
Susimetsa Maastikuehitus
OÜ
07.05.2010
P. S. Naised Tahkuranna
vallas peaks siiski EV-s
aastal 2010 leidma võimalust maniküüriks.

Mida toob meile euro
Kaua oodatud ja palju
räägitud euro on lõpuks
käeulatusse jõudnud ning
väga võimalik, et euro
võetakse Eestis kasutusele
1. jaanuaril 2011. Võtame
allpool kokku, mida euro
endast kujutab, mis kasu
see võib tuua ning kuidas
toimub üleminek.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Eesti 17. riik,
mis võtab euro ametliku
maksevahendina kasutusele.
Tegelikkuses on Eesti olnud
fikseeritud kursi kaudu
euroalaga seotud juba alates
1992. aastast – alguses oli
kroon seotud Saksa margaga
ning hiljem euroga. Euro
tuleku näol ei ole tegu rahareformiga nagu 1990-ndate
alguses, kus raha väärtus
üleöö muutus. Tegu on põhimõtteliselt tavalise rahavahetusega, millele andsime
oma jah-sõna juba 2003.
aasta rahvahääletusel, kiites
heaks liitumise Euroopa
Liiduga.
Mis kasu toob euro
Eestile ja Eestis elavatele
inimestele
Euro on Eesti tulevase
arengu oluline eeldus. Euroopa ühisraha kasutusele
võttes hakkame kuuluma
ühte maailma võimsamasse
rahandusliitu, mis suurendab
Eesti majanduslikku usaldusväärsust ja stabiilsust.
Sellest hargneb omakorda edasi mitu kasutegurit.
Stabiilsem keskkond teeb
lihtsamaks välisinvesteeringute kaasamise, sest
krooni devalveerimise risk
kaob. Lihtsustub Eesti
kaupade müümine euroala
riikidesse: arveldame oma

euroala kaubanduspartneritega samas valuutas, mis
aitab kokku hoida tehingukuludelt (näiteks pidi varem
euroalalt kaupade ostmiseks
raha vahetama). See kõik
arendab edasi majandust
ning aitab luua laiema heaolu
tekkeks vajalikke töökohti.
Oluline on ka see, et saame
hakata euroalal varasemast
rohkem poliitilisel tasemel
kaasa rääkima.
Lisaks toob euro inimestele kaasa pisemaid võite.
Kohe pärast euro kasutusele
võtmist läheb euroalas reisimine oluliselt mugavamaks – enam ei pea raha
vahetama ning palju lihtsam
on eri riikide hindasid võrrelda. Tänu euro stabiilsusele hakkavad loodetavasti
alanema ka laenuintressimäärad, mis vähendab inimeste kulusid.
Väikene võit on ka see,
et andmaks head eeskuju
erasektorile ümardab valitsus maksud, riigilõivud,
toetused ja muud eelarvega
seonduvad kroonisummad
eurodesse elanikkonnale
soodsamas suunas.
Kuidas plaanitakse
eurole üle minna
Eurole üleminekul on
laiemalt neli olulist teemat:
hindade kuvamine kroonides
ja eurodes, paralleelkäibe
periood, krooni-müntide vahetamine ning euro sularaha
saamine. Järgnevalt nendest
teemadest lähemalt.
Uute eurodes näidatud
hindadega harjumiseks on
jaekaupmeestel kohustus
kuus kuud enne ja pärast
euro kasutuselevõtmise
päeva näidata müügikohas
hindu kahes vääringus –

kroonis ja euros. Summade
ümardamiseks on riik välja
töötanud ametlikud ümardamisreeglid, mille kohaselt
tuleb hinnad eurodesse ühe
eurosendi täpsusega ümardada. Seega saab juba juuli
algusest kõikide eelduste
kohaselt igas kaupluses
euro-hindasid näha.
Paljudel on aja jooksul
kogunenud suur hulk kroonimünte, mis tuleks enne euro
tulekut ära vahetada. Selle
soodustamiseks algab alates
oktoobrist pankade mündikampaania, mille raames
saab kodus olevad kroonimündid panka tuua ning
teenustasudeta ära vahetada.
Soovitus on oma mündid
kohe oktoobris või novembris ära vahetada, sest detsembris võivad rahavahetuse
tõttu pankades järjekorrad
tekkida.
Eesti plaanib eurole üle
minna kiiresti ehk pikka
kahes rahas arveldamise
aega ei tule. Plaani kohaselt
kehtivad kroon ja euro kõrvuti kaks nädalat ning
seejärel on ainus ametlik
maksevahend euro. 2011.
aasta esimesed kaks nädalat
saab kõikjal ostude eest ka
kroonides tasuda, kuid vahetusraha antakse enamasti
tagasi eurodes. Kuna paralleelkäibe perioodil on
kauplustel kahe raha kasutamise tõttu suurem koormus
ning võivad tekkida järjekorrad, on soovitus sel ajal
võimalusel kaardimakseid
eelistada.
Eurode saamiseks on
mitmeid võimalusi ning
keegi ilma ei jää. Esiteks on
ette nähtud, et pangad vahetavad kuu aega enne ja kuus

kuud pärast üleminekupäeva
kroone eurodeks Eesti Panga
keskkursiga ja ilma teenustasuta kõigis pangakontorites. Teiseks pole põhjust
muretseda pangakontol
olevate kroonide pärast, sest
kõik pangakontodel olevad
kroonid muutuvad 1. jaanuaril automaatselt eurodeks, säilitades oma väärtuse
eurodes täpselt samasugusena, nagu nad olid kroonides. Pangakontol oleva
raha saab alates 1. jaanuarist
mugavalt eurodes sularahaautomaadist välja võtta.
Kolmandaks võib jaanuari
alguses allesolevate kroonidega kauplustes maksta
ning kroonidega makstes
saab enamasti tagasi eurosid.
Samuti saab aasta alguses
palga või toetusega eurosid.
Muretsema ei pea pangaga sõlmitud lepingute
pärast, sest euro kasutuselevõtmine ei muuda automaatselt ühegi lepingu tingimusi. Kõik pangateenused
muutuvad euro kasutuselevõtmise päevast euro-põhiseks ehk ülekanded tehakse
eurodes, arved tasutakse
eurodes jne. Ka hoiusel
olevad kroonid muudetakse
eurodeks ning kõik muud
tingimused, sealhulgas
intress ja tähtaeg, jäävad
samaks.
Kust leida rohkem infot
euro kohta
Euroga seonduva info
edastamiseks on loodud
Euroveeb, kust leiab taustainfot, saab lugeda korduma
kippuvaid küsimusi ning ka
ise küsimusi esitada.
Hanno Hussar
Swedbanki eurole
ülemineku koordinaator
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Maikuu tegemisi
Tahkuranna lasteaias

Uulu Lasteaia tegemistest
Mai on kõigil rühmadel
olnud taas väga tegus ja
toimekas.
* Emadepäeva nädalal
joonistasid lapsed pildi oma
emast ning iseloomustasid
teda. Meisterdati ka emadele
kingitusi.
* Orava rühma lapsed
tutvusid mai keskel Euroopa
kaardiga ja otsisid kaardilt
üles Eestimaa asukoha.
Kuna Oravate rühma lastel
seisab sel sügisel ees koolitee, külastati ka Uulu Kooli.
Lapsi võttis vastu ja tutvustas koolimajas õpetaja Stella
Vilumets. Kool jättis lastele
väga koduse mulje.
* Enne spordipäeva võtsid Oravad ette ka matka,
mille käigus vaadeldi ja
nauditi kevadist loodust.
* Lepatriinu rühma lapsed otsisid „Hoia loodust!”
nädala raames loodusesse
mittekuuluvaid esemeid ja
prahti. Tutvusid ka põnevate
putukatega, kelle tegemisitoimetusi jälgisid.
* Mesimummi rühma
lapsed istutasid lillepeenrasse toas ettekasvatatud
lilletaimed, mille eest tuleb
lastel ise järjepidevalt hoolt
kandma. Veel uurisid lapsed
sipelgaid ja jälgisid teo
teekonda.
* Mesimummid ja Liblikad osalesid Pärnumaa laste
laulupeo raames väljakuulutatud kunstikonkursil,
mille raames maaliti aialipid
laulupeo kaunistuselementideks. Annika Stimmeri ema
Kaja Rinaldo juhendas lapsi
aialippide kujundamisel.
Aialippide eest täname
Maarja isa Priit Kõresaart,
Mihkli isa Allan Mägi ja
Kärdi isa Valdar Tamme.
* Mesimummidele ja
Liblikatele” tuli rõõmusõnumina postipakk Matkamängus osalemise eest, mis
sisaldas kahte toredat loodusraamatut.
Projektis Tere, kevad!
osalemise eest kingiti meile
CD Kevadekuulutajad ja
igale Mesimummi ja Oravate rühma lapsele kleepsud
linnupildiga.
* Liblikad ja Mesimummid käisid koos metsamatkal
kanali juures. Jälgiti loodust,
mängiti mänge ja pisteti
nahka kaasa võetud proviant(võileivad).
* Liblikad veetsid Kärdi
koduõues selle õppeaasta
lõpupiknikuna mõnusa õhtupooliku, kus mängiti ja
tunti koosolemisest lihtsalt
rõõmu. Tänusõnad veelkord
Kärdi vanematele Valdar ja
Karin Tammele külalislahkuse eest.
* 6. mail toimus emadele

ja vanaemadele pühendatud
suurüritus Muusikapäev, kus
kõik Uulu Lasteaia rühmad
esitasid liikumisnumbreid
solistide poolt lauldud laulude saatel. Tantse-laule ilmestasid ka erinevad rütmipillid ja muud meeleolukad
vahendid. Külalistena astusid üles Uulu Põhikooli lapsed õpetaja Stella Vilumetsa
juhendamisel kahe numbriga. Esimest laulu laulis
vägagi mehine algklasside
poiste vägi. Teist laulu aga
kaunilt kokkukõlav tütarlaste trio. Õpetaja Anu
Nõmme juhatamisel tantsis
värvikates kostüümides
Müramee tantsu võilillelastest. Kogu kava sidus
tervikuks õpetaja Sirje
Kiviselg. Muusikapäevale
panid õla alla Tahkuranna
Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital ja Uulu KSK.
Täname teid! Suur tänu
kõigile lapsevanematele,
Uulu Lasteaia pedagoogilisele ja abipersonalile igakülgse toetuse ja abi eest
muusikapäeva ettevalmistamisel.
Siinkohal tahaksin mõned nimed eraldi välja tuua.
Tänu Ene Rüütlile, kes
seadis ja aitas muusikapäevaks selgeks õpetada
lastele 4 tantsu ja Ave
Lepikule, kes juba teist aastat võttis enese vastutusele
saali kaunistamise. Tänan
Uku isa Feliks Kütti laulu
tausta ehitamise eest ja
hilinenud tänu eelmise aasta
muusikapäevale kingitud
laulu eest. Lepatriinu rühma
lapsed särasid oma kaunites
keepides tänu õpetaja abi
Maire Sädele, kes keebid
valmistas. Aitäh Sulle,
Maire!
Muusikapäeva kontserdi
järel siirdusid lapsed koos
oma vanematega ja õpetajatega rühmadesse, kus andsid
emadele üle enda meisterdatud kingitused. Liblikad ja
Oravad lugesid ka selgeks
õpitud luuletusi.
* 13. mail laulsid Uulu
Lasteaia lapsed Iti-Mai
Mätas, Annika Absalon ja
Angeliina Laanepõld valla
Väikelapsepäeval.
* 13. mail toimusid meil
heakorra talgud, mille käigus
liivakastid ja turnimiskiikumisalad said täidetud
uue liivaga, jõeäärne ala
puhastati võsast. Suur tänu
kõigile lapsevanematele, kes
osalesid Uulu Lasteaia heakorra talgutel. Varikatuste
aluse laudpinna paigaldamise eest suured tänud
Mihkli isale Allan Mägile,
Maarja isale Priit Kõresaarele, Angela isale Indrek
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Esimeses reas vasakult lugedes: Johanna-Liisa Jürgens,
Mia Aleksandra Talu, Iti-Mai Mätas, Kloria Pint, Triine
Randmäe, Lisette Eylandt, Elise Jõgiste,
Teises reas vasakult lugedes: Jasper Must, Sten-Eric
Laadre, Jaagup Orasmäe, Andres Pihu, Sander Sommer,
Karol-Kenneth Lootus, Emil Andreas Pukk, Carl Mängel,
Karl-Eerik Sommer, Alex Lepp.
Jasper Must sellel fotol pole veel koolieas. Tema jätkab
koos „Liblikatega” lasteaias.

Maikuu kinkis meile
pikki kauneid päevi lausa
südasuviste soojakraadidega.
Päikesekiired külvasid
oma katsepõllule pisut redist
ja tilli ning uurivad usinalt
kasvu, päris põnev on seda
jälgida ja lõpuks supi seest
oma kasvatatud tilli leida.
Kuidas redise söömisega
läheb, seda näitab aeg.
06. mail pidasid Päikesekiired ja Rannakarbid
meeles oma emasid. Kutsusime emad lasteaeda ja esinesime neile tänutäheks nende hoolitsuse ja armastuse
eest.

kogeda ja õppida ennast
tundma uudses keskkonnas,
paljude teiste eakaaslaste
seas ja väga suure maa-ala
peal. Lisaks saame oma
erinevaid õppeaasta jooksul
õpitud oskusi rakendada.
Tuult organiseerijatele tiibadesse, et sellist ainulaadset üritust korraldate ja veate, mida meie, lasteaiaõpetajad, oskame vääriliselt
hinnata. Järgmiste kohtumisteni!
Peopäeval Päikesekiired
šeikisid (loe: ooteks Jänksi
jogurti-shake) ja õues piknikul koos vanematega,

9. mail oli meie lasteaia
lastel võimalus värskendada
vastlapäeval sõlmitud sõprust ponidega. Sõita sai nii
kahekaupa kaarikus kui ratsa
päris üksipäini, tänuks pakkusime vahvatele loomadele
leiba.
20. mail käisime Uulus.
Meile meeldib väga, et oleme oodatud Tahkuranna
valla eelkooliealiste lastespordipäevale juba 4ndat
korda. Meil on suurepärane
võimalus tulla bussiga tervelt kahe rühmaga kodust
kaugemale ja kogeda teise
lasteaia rühmade seas oma
kuuluvust Võiste lasteaeda.
Saame end proovile panna
mitte ainult sportides vaid ka

vendade, õdedega tšillisid
ning grillisid. Tahame tänada
oma lasteaia kokka, Maretit,
rikkaliku peolaua eest. Täname veelkord kõiki rühma
lapsevanemaid – meil on
rõõm Teid tunda ja Teiega
kohtuda, koos tegutsedes
kasvame koos.
Rannakarbid saatsid seekord heade soovidega kooliteele kaks arukat ja hakkajat poisterahvast. Lasteaia
lõpetasid Märt Mihkelson
ja Päär Suursild. Soovime
neile siledat kooliteed.
Soovime kõigile peagi
algava suve algust!

Foto autor Eiliki Pukk

Kaistele, Matlena isale Tõnu
Lemberile, Jürgeni onule
Kristjan Haasmale, Davidi
isale Jevgeni Jeršovile,
Andrese vendadele Marek
Pihule ja Andman Pihule.
Täname Jürgeni isa Marek
Laansood puitmaterjali eest
riiulite tarvis õuemajadesse.
Täname Raidi vanemaid
Aini ja Eelika Lumistet
mulla eest lillekastidesse ja
Beriti ema Margit Ritsi
lilletaimede eest lasteaia
hoovipeenardesse.
* 20. mail sai Uulu
Põhikooli staadionil teoks
juba neljandat aastat toimuv
Ülevallaline eelkooliealiste

tingimuste parendamine
Uulu lasteaias.
* 28. mail saatsid rühmaõpetajad Anu Rentnik ja
Aire Rea ning õpetaja abi
Liina Sommer kooliteele I
lennu Oravate rühma lapsi.
Koolitee võtab jalge alla
Uulu Lasteaiast 16 poissitüdrukut.
Täname lapsevanemaid
meeldiva koostöö eest kõigi
nende 5 aasta jooksul ja oleme rõõmsalt üllatunud
kingiks saadud meeleoluka
fotokroonika raamatu üle.
* 30. mail osalesime
Orava ja Liblika rühma
lastega Pärnumaa laste

Lasteaiaõpetajad
Võistest

Õuesõppe tingimuste
parendamine Uulu lasteaias
laste Spordipäev Uulu Lasteaia eestvedamisel. Osalesid Uulu ja Võiste Lasteaia
kõik rühmad. Spordipäev algas rongkäiguga vallamaja
eest. Staadionil tõmmati
kõigepealt lipp vardasse,
seejärel tehti soojendusharjutusi Anu Nõmmega
ning siis juba suunduti rühmiti erinevatesse tegelusjaamadesse. Hüpati kaugust,
mängiti jalgpalli, läbiti
takistusrada, joosti, visati
täpsust ja veedeti lõbusalt
aega üllatuskülalise Sirje
Kõresaarega. Iga osalenud
laps sai diplomi ja kõrremahla.
* Lõpusirgele jõudis
2009. aasta märtsis alanud
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt heaks kiidetud
ja finantseeritud projekt
„Õuesõppe tingimuste parendamine Uulu Lasteaias”.
Projekt päädis kokkuvõtva
üritusega „Märka loodust
enda ümber”, millesse olid
kaasatud ka lapsevanemad.
Üritusest pikemalt Eva
Metsatalu artiklis Õuesõppe

laulupeol, mis kandis alapealkirja Lapsepõlv on lahe
aeg. Pidu toimus KilingiNõmme Suveaias. Oli tore
päev nii osalenud lastele, kui
laste vanematele, kes selle
päeva koos oma lastega
veetsid. Muusikaõpetaja
poolt teile kõigile suur tänu!
Uulu Lasteaia õpetaja
Piret Variksaar
Etendus Tark hammas
Ladies Circle Eesti Pärnu
klubi nr 6 korraldas 7. mail
k.a. 2010 Lugemisaastale
pühendatud heategevusürituse Toome lapsed raamatutele lähemale! Uulu
Lasteaia lastele. Klubi liikme Laura Arumi juhendamisel esitasid Pärnu koolinoored aasiapärase muinasjutulise näidendi “Võluhammas” (sissepääsuga 1 komm)
ning kogu klubi kinkis lastele endile lugemiseks ning
kasvatajate poolt ettelugemiseks hulganisti raamatuid.
Samuti jagati lastele maiust.
LC6 liige
Külli Laanepõld

2009. aasta märtsis
käivitus SA Keskkonnainvesteeringute poolt rahastatud projekt Õuesõppe tingimuste parendamiseks Uulu
Lasteaias. Keskkonnateadlikkuse programmi projektirahade eest on aasta jooksul
lasteaiale soetatud erinevaid
vahendeid õuetegevuste
mitmekesisemaks muutmiseks, valmis kaks õuesõppe
klassi.
25.mail toimus projekti
kokkuvõttev üritus „Märka
loodust enda ümber!”, milles
osalesid kõikide rühmade
lapsed koos vanematega.
Lepatriinude rühma 2–3aastased mudilased koos
oma isade-emadega käisid
kooliaias uurimas õitsvaid
kevadlilli, luupidega vaadeldi valgele paberilehele kogunenud putukate askeldamist.
Seejärel sai iga lapsevanem
lehe, millele oli kirjutatud
tema lapse eesnime esitäht.
Sellest pidi vanem joonistama ühe loodusobjekti.
Vanemad näitasid üles suurt
leidlikkust.

Mesimummide rühma 3–
4-aastased lapsed käisid oma
vanematega pargis, kaasas
otsimisleht ülesannetega –
pargist tuli leida kõige suurem ja kõige väiksem asi,
nuusutada erinevaid lõhnu,
maitsta erinevaid maitseid,
mõõta kätega kõige jämedama puu ümbermõõtu. Oli
muidki põnevaid ülesandeid.
Liblikate rühma 4–5-aastased käisid oma vanematega samuti pargis, ülesandeks mõõta nööriga puu
ümbermõõtu, leida lehe järgi
õige puu, kuulata ümbritsevaid hääli ning koostada
helikaart.
Orava rühma lapsed
alustavad sügisel kooliteed,
sestap olid ka ülesanded
keerulisemad – liigu looduses kirjelduse järgi, too üks
raske ja üks kerge kivi, otsi
oma käsivarre jämedune oks,
joonista pilt looduslikke
vahendeid kasutades. Ülesandeid jagus veelgi.
(Järg 6. lk)
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID
Tegemisi Uulu Põhikoolis

Tahkuranna kooli uudised

Õppeaasta hakkab läbi
saama. Selles on olnud nii
head kui halba. Seekord
räägime heast!
Õpilased ja õpetajad on
meil tublid! Tasemetööd
õnnestusid sel kevadel nii
hästi, et puudulikku hinnet ei
saanud keegi.
Lõpuklassi nooredki on
näidanud end vaid heast
küljest. Iga gümnaasium
korraldab kevadel õppeainete teadmiste testid. Nende
tulemusena jätkavad gümnaasiumis meie kooli 7
õpilast, s.o.50% lõpetajatest.
See on hea näitaja!
Viimastel õppeaastatel
on meie koolist gümnaasiumitesse sisse saanud
2006/07. õppeaastal 45%;
2007/08. õ.-a.57% ja 2008/
09. õ.-a. 48% õpilastest.
Arvan, et võime selle üle
küll ainult rõõmu tunda!
Osa on võetud paljudest
olümpiaadidest, konkurs-

sidest, spordivõistlustest.
Selle õppeaasta edukamad
Uulu kooli esindajad:
• Silver Põlgaste – I koht
eesti keele olümpiaadil
maakonnas
• Kadri Avamere – II
koht „Koidulauliku“ konkursil maakonnas
• Angela Absalon – I koht
maakondlikul lauluvõistlusel
„Kaunim metsalaul“
• Marily Kikkas – I koht
maakondlikul lauluvõistlusel
„Kaunim metsalaul“
• Madli-Ann Jõesalu – I
koht maakondlikul lauluvõistlusel „Kaunim metsalaul“
• Karl-Enrik Kriis –
„Miniteatrite festivalil“ I
koht
• Karl Karlson – „Miniteatrite festivalil“ I koht
• Maido Kaiste – „Miniteatrite festivalil“ I koht
• Angela Absalon – „Miniteatrite festivalil“ I koht

• Joosep Jaaniste – „Miniteatrite festivalil“ I koht
• Sondra Udu – „Miniteatrite festivalil“ I koht
• Anett-Cathy Kängsepp
- „Miniteatrite festivalil“ I
koht
• Andra Hunt – „Miniteatrite festivalil“ I koht
• Reelika Veso – „Miniteatrite festivalil“ I koht
•Silver Salusoo (sel aastal Vabariigi I koht suusatamises) , Kairit Paju, SiimSander Pihu, Rasmus Sutt,
Romet Sutt – tublimatest
tublimad Uulu kooli sportlased
Lisaks nendele tublidele
õpilastele on koolis veel
lapsi, kes on õppinud sel
õppeaastal nii hästi, et õppeaasta lõpus tunnustab kool
neid kiituskirjaga. Need
lapsed on:
•
Angela Absalon
•
Joosep Jaaniste
•
Annet Jeršova

4.mail külastasid Uulu
kooli Emakeele Seltsi liikmed Tartu ülikoolist.
7.–9.klassi õpilastele ja
õpetajatele peeti hariv loeng,
anti ülevaade emakeele hetkeseisust meie keelemaastikul. Loengu lõpus tehti
välkviktoriin, kus tublimateks ja kingituste osalisteks
osutusid Romet Sutt, Karl
Jõumees ja õpetaja Anne
Oga. Kooliraamatukogule
kingiti hulgaliselt eesti keele
alaseid raamatuid ja vahava
lauamäng. See oli sisukas ja
igale eesti keele õppijale ja
paremate teadmiste soovijale
igati kasulik üritus!
Maikuu oli koolis põnev
ja tegevusi jätkus kõigile.
Lisaks pingutustele õppetöös, tehti ka usinalt sporti.
6. mail osales 47 meie

kooli õpilast heategevuslikul
maijooksul Pärnus. Järgmisel päeval tuldi kooli kingiks
saadud kaunites punastes
särkides, et teistelegi näidata
ja tekitada soovi järgmisel
aastal osaleda. Suur tänu
õpetaja Kaja Stimmerile.
13. mail vaatasid 1.–5.
klassi õpilased etendust
„Muinasjutuvestjad“.
18. mail oli õppeekskursioon 7.–9. klassil
Ülenurmele. Õpiti küpsetama leiba, valmistama võid,
vaadati seppade tööd ja suurt
huvi tunti linakasvatuse
vastu.
19. mail toimus tervele
koolile tuletõrjeõppus. Õppehäire läks kenasti, kuigi
treenida on veel palju.
Poistes tekitas muidugi kõige
suuremat huvi tuletõrjeauto.

28. mail oli kooli kevadkontsert. Tore, et paljud
lapsevanemad olid leidnud
aega vaatama tulla. Kõik
kontserdil esinenud lapsed
on kiitust väärt. Erilise tänu
tahaks öelda õpetajatele,

NB!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele-Riin Ojaveer
Joosep Orasmäe
Kaari Pulst
Kelly Roosilill
Karl Sommer
Karl-Enrik Kriis
Martina Puusepp
Stella Rubin
Dan Mängel
Argo Linnaste
Kert Pulst
Silver Põlgaste
Madli-Ann Jõesalu
Daisy Pukkonen
Raul Leemet

Soovime oma lõpetajatele „Head põrumist!“
Kõigile teistele aga „Ilusat suvevaheaega!“
Evelin Tamm
Uulu Põhikooli
õppealajuhataja

juhendajatele Stella Vilumetsale, Merike Lillelehele,
Sirje Kõresaarele, Toomas
Vollile, Anu Nõmmele,
Sigrid Absalonile, Lehte
Rinaldole.
Jõudu Teile edaspidiseks!

Uulu Põhikooli lõpuaktus toimub 18.juunil kell 16.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

V klassi õpilane
Johanna Kaldas valiti
aasta õpilaseks

•
20. mail, neljapäeval, käisime me Paikre
prügilas. See oli väga
huvitav kogemus. Sain teada
palju prügist ja prügi taaskasutamisest. Seal oli näha
suuri prügiväljasid. Igatahes
oli see tore õppekäik.
• Buss peatus…, uksed
avanesid. Esimene emotsioon – „Mis hais see on?”
Kõik astusid bussist välja ja
vaatasid ümberringi. Tuli
giid, teretasime. Seejärel
astusime kõik kaalu peale, et
teada saada ühiskaalu. Sealt
edasi läksime vaatama,
kuidas prügi sorteeritakse
erinevatesse konteineritesse.
Edasi liikusime suure kummihunniku juurde. Seal
nägime erinevaid kumme,
mis kõik ootasid, et neid
taaskasutatakse. Ja sellega
meie ekskursioon prügilasse
lõppeski – kõik bussi ja koju
tagasi.
• Enne Paikre prügilasse minekut käisime Pärnu
veepuhastusjaamas, kus
nägime, kuidas puhastatakse
vett. Paikre prügilasse jõudes oli ilm palav ja lämbe.
Prügilas nägime, kui palju
meie kooli õpilased kokku
kaaluvad, nägime prügi ja
mis sellega tehakse. Lõunaks
jõudsime kooli ja sõime
kõhud täis.
• 25. ja 26. mail käisime

ekskursioonil Ida-Virumaal. See oli väga tore.
Minule meeldis kõige rohkem Rakvere linnus ja
Kohtla kaevandusmuuseum.
Rakvere linnuses nägime,
kuidas elati keskajal ja saime
mängida mänge. Kaevanduses saime sõita rongiga,
millega veeti vanasti töömehi tööle. Nägime, kuidas
töötati masinatega. Käisime
ka Siimusti potitehases, kus
nägime, kuidas tehakse
savist nõusid ja palju muud.
Peipsi järve juures saime
puhata. Õhtul jõudsime
Pannjärvele, kus me veetsime öö.
• Õhtul kella kuue paiku
jõudsime Pannjärve puhkekeskusesse. Algul, kui kõik
bussist välja said, jaotati
meid tubadesse, kuhu pääses
magnetkaardiga. Kõik olid
ikka mõelnud, et see on
mingi tavaline puhkekeskus,
kuid tubadesse sisse astudes
jäi kõigil karp lahti. Toad
olid väga ilusad: telekad,
vannitoad… Õhtul läksime
tuubitama. See oli kihvt koht.
• Esimesel päeval tutvusime ka eluga Kuremäe
kloostris. Nägime, kuidas
nunnad elavad, palvetavad,
töötavad. Eriti huvitavad
olid hiigelsuured puuriidad,
mida meist keegi laduda ei
oska. Rakvere lähedal külastasime ka piisonite kasvatust. Küll oli seal vägev
piisonipull! Tore oli Mustvees pikniku pidada. Valaste
juga oli pooleldi suletud, sest
valitses varisemisoht. Ometi
nägime, kuidas vesi sealt alla
langes. Bussiaknast imetlesime Narva-Jõesuud. Narva kindlusest paistis meile
kätte idanaaber Venemaa.
Kahepäevane reis oli vägev!

Uulu Põhikooli 2010. aasta spordipäeva parimatest parimad
I–III poisid
Karl Karlson I koht -300 m, pallivise, kõrgushüpe, II k - kaugushüpe
Maido Kaiste I koht - 60 m, II koht - 300 m, III k - pallivise
Joosep Jaaniste III koht - 300 m
Karl Sommer I koht kaugushüpe, III koht 60 m
Mihkel Kersalu II koht 60 m,kõrgushüpe,III koht kaugushüpe
Kristofer Pint II koht pallivise, III koht kõrgushüpe
I–III tüdrukud
Andra Hunt I koht kõrgushüpe, 60 m, III koht pallivise
Martina Puusepp I koht kaugushüpe, II koht kõrgushüpe
Agnes Võsanurm II koht kaugushüpe, 300 m
Anette Eylandt III koht kaugushüpe, 300 m
Kelly Roosilill II koht pallivise, 60 m
Janne Piiri I koht pallivise
Emily Nora Elizabeth Urla III koht kõrgushüpe
Cryslin Sinimäe I koht 300 m
IV –V poisid
Kert Pulst I koht – 60 m, kaugushüpe, II koht 600 m, III koht
kõrgushüpe
Argo Linnaste II koht – 60 m, kõrgushüpe, III kaugushüpe, III–IV
pallivise
Dan Mängel II koht kaugushüpe, III–IV pallivise
Indrek Kaiste I koht pallivise, kõrgushüpe
Henry Laurson II pallivise, III koht 600 m
Sander Salusoo I koht 600 m
Hardo Piiri 60 m
IV–V tüdrukud
Anneli Sommer I koht kõrghüpe, 60 m, kaugushüpe, 600 m
Anu Kivilo I koht pallivise, II koht kõrgushüpe, kaugushüpe
Kelly Hunt II koht 600 m, III koht 60 m
Katariin Kiviselg II koht 60 m, pallivise
Käroli Luur III koht kaugushüpe
Maris Mitt III koht pallivise

VI–VII poisid
Dalmat Cristofer Klein I koht – kuulitõuge, kaugushüpe, 60 m,
kõrgushüpe,
II koht 1000 m, pallivise
Silver Salusoo I koht 1000 m, pallivise,II koht kuulitõuge,
kaugushüpe, 60 m
Kermo Kiviselg II koht kõrgushüpe, III koht kuulitõuge, kaugushüpe,
Sten Pihu III koht 1000 m, 60 m, kõrgushüpe
Siim-Sander Pihu III koht pallivise
VI–VII tüdrukud
Kairit Paju I koht – pallivise, kõrgushüpe, 600 m
Mariann-Krõõt Mätas I koht kaugushüpe, 60 m, III koht kõrgushüpe
Käroly Reidla II koht 60 m, kõrgushüpe, 600m,III koht kaugushüpe,
Johanna Aava – II koht pallivise
Margot Havik III koht pallivise
Karin Vahenurm I koht kuulitõuge
Margit Priidik II koht kuulitõuge, III koht 600 m
Daisy Pukkonen III koht kuulitõuge
VIII–IX poisid
Rasmus Sutt I koht pallivise, 1000 m, 60 m, III koht kuulitõuge
Janis Pihu I koht kaugushüpe, II koht pallivise, 60 m
Kairo Kivis III koht pallivise
Ragnar Hõbemägi II koht 600m,kõrgushüpe
Romet Sutt III koht 1000 m, kaughüpe
Karl Jõumees II koht kaugushüpe, III koht kõrgushüpe, 60 m
Hardi Holland I koht kuulitõuge
Enar Jürgenson II koht kuulitõuge
Rait Madissoo I koht kõrgushüpe
VIII–IX tüdrukud
Marily Kikkas I koht pallivise, II koht kaugushüpe, 60 m,
kõrgushüpe, 600 m
Piia Prii I koht kaugushüpe, 60 m, III koht kuulitõuge
Kairit Laanepõld I koht kõrgushüpe, 600 m, III koht kaugushüpe
Sandra Savvest I koht kuulitõuge, II koht pallivise
Egle Kuusik II koht kuulitõuge, III koht pallivise, 60 m.

Edukad õpilased:
Väga hea õppeedukusega õpilased:
II klass: Carmen Juninen, Uku Lumiste, Caspar Lääne,
Reiko Mengel, Eliise Talts, Ethel Saarnak, Greta Tamm
III klass: Evert Saarnak, Rain Raadik, Marliis Miilimäe
V klass: Johanna Kaldas
VI klass: Kristo Karl Aedma
Hea õppeedukusega õpilased:
II klass: Keidi Tasalain, Oliver Leppik
III klass: Maritte-Greteliis Saks, Holger Holland, Kaspar
Merilaht, Marthen Tasalain, Jarek Must, Riivo Klein, Liisa
Viirna
IV klass: Siim Lumiste, Kalvin Oeselg, Klenet Klein
V klass: Elery Must, Rando Klein, Reimo Madissoo
Üks õppeaasta taas on jõudnud lõppu,
vaid korra heliseb veel tuttav koolikell.
Ja tormavadki lapsed suve rüppe,
soe päiksesära silmis kõikidel.
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Õuesõppe tingimuste parendamine
Uulu lasteaias
(Algus 4. lk.)

Oma tegevustes kasutasid rühmad KIK-i projekti
toetuse abiga soetatud vahendeid.
Üritus lõppes ühise
kringlisöömisega vastvalminud õuesõppe klassis.
Kuigi ilmataat mängis
väikese vingerpussi ning
saatis lasteaia kohale vihmapilve, ei rikkunud see
kellegi indu avastada midagi
uut ning põnevat.
Lapsevanemate seas viidi
läbi ka rahulolu uuring, mille
kaudu soovisime teada saada, kui oluliseks peetakse
õuesõpet ja looduskeskkonda puudutavate teadmiste
andmist lasteaias ning kuidas
ollakse rahul õuesõppe tingimustega Uulu Lasteaias.
Enamus vastanutest peab
tingimusi looduskeskkonna
alaseks õppeks Uulu Lasteaias väga heaks ning on väga
rahul loodusalase keskkon-

nakasvatusega Uulu Lasteaias. Toon siinkohal mõned
lapsevanemate laused rahulolu uuringust:
Tunneb lilli ja loomi.
Laps leidis õuest helesinise
linnumuna koore ja teadis
hästi, et see on kuldnoka
muna koor. Teab, et metsas
elavad linnud, loomad, keda
ei tohi segada. Lapsed on
hakanud ise märkama ja
leidma muutusi looduses ja
neid muutusi ka suurtele
inimestele näidanud. Tuli
koju, näitas tigu ja rääkis,
et lasteaias olid nad just
uurinud, kuidas tigu liigub.
Laps märkab looduses üha
rohkem erinevaid asju.
Korjab lilli, kuulab hääli,
märkab väiksemaid loomi.
Lapsel on kadunud kartus
vihmaussi ees.
Uulu Lasteaia õpetaja
Eva Metsatalu

Lk. 6

Kas lõpupidu võib lõppeda
hästi?
Teadagi on hiliskevad
paljude koolinoorte jaoks
ühe olulise etapi lõpuks – kel
lõpeb koolitee, kes tunneb
rõõmu läbitud klassikursuse
üle. Iga sündmust tahetakse
ka kindla peale tähistada ja
seda peabki tegema – pingutus väärib tunnustust ja
lõõgastust.
Pidutseda saab alati ka
nii, et ei minda vastuollu
seadustega ja olukord jääb
kontrolli alla. Kutsume
koolinoori üles teadlikule
käitumisele. Olgu noor
alaealine või juba täisealine
– tema enda teod, tõekspidamised ja arusaamad on
need, mis kujundavad tervikpildi. Vanematel on küll
vastutus oma lapse ees, kuid
kui noor on piisavalt iseteadev viibimaks kuskil omapäi
ja pidutsedes, siis eelkõige
peab noor ka ise aduma oma
tegude võimalikke tagajärgi.
Alkoholi ja tubakatoodete kahjulikust mõjust siinkohal rääkima vast ei pea,
see on teada igaühele. Kuid
ilmselgelt ei pea noored
nende tarvitamisest tulenevat enda tervisele kahjulikuks – mina olen ju noor,
mind need asjad ei puuduta.
Puudutavad küll – just kogenematus alkoholi tarvitamisel on üks peamisi põhjuseid,
miks noorte olengud kurvalt
lõpevad. Kurb lõpp ei tähenda siin seda, et käest ära
läinud pidu peab lõpetama
tulema politseipatrull, kes
joobes alaealised vanematele üle annab ja väärteoprotokolle vormistab. Traagiliseks kisuvad aga asjad

hoopis siis, kui noored seadusest üle astudes siiski
alkoholi tarbivad ja teevad
seda üleliia. Kui seltskonnas
pole täisealist ja teovõimelist
vastutajat ning piduliste
vanemategi eest on kõike
salajas hoitud, siis kes on see,
kes hätta sattunud noort
aitab, kes on see, kes eluohtlikku alkoholimürgistusse sattunud noorele abi kutsub, kes on see, kes teavitab
politseid, kui erapeole on
tikkumas võõras rahvas ning
pidu kakluseks pöördub?
Need situatsioonid on elust
enesest ja aeg on näidanud,
et noor sellele ei mõtlegi
enne, kui häda käes.
Noored, olge mõistlikud.
Keegi ei taha keelata teile
rõõmu ja toredat koosolemist, vaid teie pärast ollakse
lihtsalt mures. Öelge oma
vanematele, millised on teie
plaanid ja kellega koos te
aega veedate. Hoolitsege
selle eest, et keegi seltskonnas oleks täisealine ja oleks
ka tõepoolest võimeline
vastutama. Politsei ei riku
ühtegi pidu, kui alaealised
alkoholi ei tarbi. Enesele
lubatu teadvustamine on
kõige tähtsam. Ka on heaks
soovituseks, et kui koolilõpetajatest seltskond otsustab
peopaiga kuhugi üürida, siis
hoolitsege ka selle eest, et
võõras ja kutsumata rahvas
sinna ei pääseks.
Ilusat kooliaasta lõppu
kõigile ja ilusat suve algust!
Mehis Mets
Pärnu politseijaoskonna
juht

• TEATED •
EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna
valla vähekindlustatud-, töötutega- ja paljulapselistele peredele eraldatud tasuta jagamiseks
toiduaineid.
20. mail 2010 tulid ära kaerahelbed ja neid on
võimalik soovi korral kohe saada.
08. juunil tuleb eraldatud kogus jahu.
18. juunil tuleb eraldatud kogus makarone.
K. Tints tel 4448 896; 4456 075, 5084 640

OÜ Lentsius teostab heinamaade niitmist
ja muid traktori teenustöid.
Telefon 5175667.

KALTSUTARE Uulus avatud
juunikuus
T
K
L

13.00–17.00
13.00–17.00
12.00–16.00
Telefon 53845601.

Palju uut kaupa!

TAHKURANNA VALLA LASTE
SUVELAAGER

Sünnid

Elamusterohke lastekaitsepäev
(Algus 1. lk)

hüpata vahval kuuetornilisel
õhkbatuudil. Lisaks kõigele
sellele toimus veel laval juba
traditsiooniks saanud pimesi
kommilõikamismäng ja saalis võistlused trikke rattal,
„mähkmetega“ ja suurte
saabastega. Trikke ratta
võistluse pani kinni Erkki
Tammik ja saabaste-mähkmete koondvõistluse võitsid
võistkonnad Oota ja Kiired
ja Vihased.
Üritus oli mõeldud kõigile Tahkuranna valla lastele. Tellitud buss peatus
Võiste lasteaia ja Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ees
ning tõi kõik soovijad Uulu
kohale. Kahjuks aga kas
info/huvi puuduse tõttu või
lihtsalt inimeste soovimatuse
tõttu tuli bussiga Võistest
Uulu ei rohkem ega vähem
kui 3 last. Siinkohal jääb
minul paratamatult mulje, et
selliseid üritusi ei ole Võiste
lastele vaja. Sest isegi siis,
kui buss tuleb praktiliselt
kodu juurde ja toob pärast
tagasi ka, ei ole huvilisi peale
paari kolme lapse. Olukord
on nukker. Koputan alatiste
virisejate ja vingujate südametunnistustele. Kas saab
viriseda, kui pakutud või-

malusi ei kasutata? Kahju on
otsesõnu raisatud transpordi
rahast ja lastest, kes jäid
väga lahedast üritusest ilma.
Kõigest hoolimata oli
meil äärmiselt tore lastekaitsepäev. Kohal oli umbkaudu 60 last pluss veel
lisaks kümmekond täiskasvanut. Oli palju erinevaid
tegevusi erinevas vanuses
poistele ja tüdrukutele.
Kiidan Tahkuranna Avatud
Noortekeskuse aktiivseid
noori, kes ennastsalgavalt
aitasid üritust läbi viia: Sigrit
Salusoo, Mari-Liis Luhka,
Anu Tamm, Karin Vahenurm, Marlen Tammik,
Karolina Kuusik, Katariin
Kiviselg. Samuti suur aitäh
Sauga ANK-i juhatajale
Ivika Uslovile ja tema noortele, Uulu KSK kollektiivile,
Eesti Politseile, OÜ Hüppale, Tahkuranna Vallavalitsusele. Eraldi tänu OÜ Järv
L.M.-le vastutulelikkuse ja
mõistva suhtumise eest.
Kohtume loodetavasti veel
suurema lastehulgaga järgmine aasta 01. juunil.
Gerda Vares
Noorsootöö juht
Tahkuranna vald

MEELIKE UDU 24.aprill 2010
Alla Luuri ja Marek Udu peres 3.laps
SILVER SEMJONOV 03.05. 2010
Triin Salujärve ja Veiko Semjonovi peres 1.laps

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Taisa Närripä
Helma Jürisoo
Agate Ostrjakova
Robert Trink
Tiidu Pulst
Ülo Savvest
Peeter Henning

Ootame laagrisse lapsi vanuses 7–15 a.
Registreerimine toimub ainult lapsevanema poolt
1. juuni–30. juuni 2010
Laagris osalejatega võetakse enne laagrit ühendust.
Osalejate arv 47 last.
Registreerida saab vallamajas sekretäri juures või
telefonidel 44 48 890 või Gerda Vares +372 51 71 997
või noortekeskus@tahkuranna.ee

JALGRATTAMATK
Soometsa 15.juuni 2010

Õnn suuremaks, mure väiksemaks,
hing nooremaks, aastad pikemaks.

Juuni kuu
30. juuni
16. juuni
04. juuni
03. juuni
30. juuni
16. juuni
28. juuni

„Aarded looduses“
09.–13.august 2010
JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUSES

86
85
83
81
70
60
60

Matk on mõeldud noortele vanuses 10–15 a.
Registreerimine toimub ainult lapsevanema poolt
1. juuni–14. juuni 2010.
Registreerida saab vallamajas sekretäri juures või
telefonidel 44 48 890 või Gerda Vares +372 51 71
997 või noortekeskus@tahkuranna.ee
NB! Rattaretkele ootame lapsi, kes tahavad ja
suudavad pika retke kaasa teha (30 km edasitagasi).

Väljaandja:

KALEV SEPPMANN

Tahkuranna Vallavalitsus,
tel. 4448 890
Lehe makett: Tiiu Sommer,
tel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee

02.09.1955 – 07.05.2010
Võiste alevik

Trükkis:
Küljendus:

AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak

