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On märkamise aeg…
Jõulud on märkamise aeg ja seepärast soovitakse head teha, öelda ja kuulda just jõulude ajal. Kuid hea võib ju olla ka igapäevaselt – jõuludest sõltumatult.
Olgem inimeste suhtes sõbralikud, kuulakem nad ära ja märgakem neid.
22.detsembril toimunud valla aastapäeva kontsert-aktusel Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses soovisime tunnustada valla asutuste töötajaid, õpetajaid, treenereid,
ametnikke ning avaldada tänu aktiivsetele inimestele mittetulundusühingutest. Anda üle Tahkuranna valla vapimärk, aasta kultuuriinimese ja parima sportlase
tiitel. Tunnustada sporti toetavat ettevõtet ja Kauni kodu konkursil osalenuid.

KRISTA SAARSE

Tahkuranna valla 18.
vapimärk anti Tahkuranna Lasteaed Algkooli
direktorile Krista Saarsele.
Ta on lõpetanud Tartu
Ülikooli kehakultuuri ja
spordiõpetaja eriala.
Peale Ülikooli lõpetamist 1971. aastal on
Krista Saarse töötanud
Puurmani ja Jõgeva Keskkoolis.
Pärnu tüdrukuna igatses
ta tagasi Pärnumaale. 1982.
aastal see võimalus
avaneski.
1.augustil 1982 asus
Krista Saarse tööle Võiste
Lastepäevakodu juhatajana,
mis tol ajal oli kalurikolhoos Pärnu Kalur alluvuses.
Ta on erialase kõrgharidusega spetsialist, kes
juhib kooli ja lasteaeda ning
kannab vastutust asutuse
üldseisundi, arengu ning
rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Olenemata riigikordadest, lasteaia, kooli suurusest, kooliga liitmisest,
kohaliku võimu muutustest,
on Krista Saarse üle 30 aasta
suutnud Tahkuranna vallas
haridusasutuse juhina vastu
pidada.
Krista ise on öelnud, et
ennekõik on ta õpetaja.
Talle meeldib lapsi
õpetada, nendega tegelda ja
neile tunde anda.
Krista Saarse on olnud

ANNELY KUNINGAS

Tahkuranna valla volikogu
liige aastatel 1996–1999 ja
1999–2002.
Krista on sõbralik ja
abivalmis kolleeg.
Tahkuranna kultuuriinimene 2012 on Annely
Kuningas.
Ta on lõpetanud Heino
Elleri nimelise Muusikakooli koorijuhtumise eriala.
Ta on eesti koorijuht ja
muusikapedagoog.
Ta töötab Uulu Põhikooli muusikaõpetajana.
2011. aastal taaselustas
Uulu Segakoori tegevuse.
1991. aastast töötab ta
Pärnu Kunstide Majas koorijuhi ja vokaalansamblite
juhendajana.
Mitme kollektiivi juhina
on ta saavutanud auhinnalisi
kohti koorikonkurssidel nii
Eestis kui välismaal.
2006. aastal lõpetas ta
Tallinna Ülikooli Kunstide
Teaduskonnas muusikateraapia kursuse ja alates
sellest ajast töötab ta SA
Pärnu Haigla Psühhiaatria
Kliiniku Päevakeskuses
muusikaterapeudina.
Alates 2007. aastast
laulab ta Eesti Koorijuhtide
Naiskooris.
Aastal 2008 pälvis ta
Pärnu linna Aasta Õpetaja
tiitli.
Uulu segakoori liikmed
ütlevad: „ Anneli on oma ala
professionaal. Ta on sõbralik, abivalmis, kohuse-

KARL VALGEPEA

tundlik ja empaatiavõimeline. Segakoori proovide
õhkkond on alati positiivne
ja tegus.”

aastal täitus Karl Valgepeal
80. eluaastat.

Tahkuranna parim
sportlane 2012 on Karl
Valgepea
Ta on alati reipalt
jalgrattal, suuskadel või
jalgsi ringiliikuv inimene.
Meile kõigile eeskujuks
tervislike eluviiside poolest.
Ta on öelnud: „Sport –
see on eluviis,” tema
lemmik spordialaks on
orienteerumine.
Karl Valgepea on oma
teadliku elu tegelenud
spordiga, kuid suurde sporti
pole ise tahtnud minna.
„Nägin, et pole nii kõva
mees”: ütleb Karl Valgepea
ise.
23 korda on ta osa
võtnud Tartu suusamaratonist, viimati 2008. aastal.
2012. aasta suvel osales
Karl Valgepea Maailmameistrivõistlustel orienteerumises M80A vanuseklassis Saksamaal ning
saavutas 25.koha tavarajal.
See on väga hea tulemus
maailma mastaabis.
Eesti Meistrivõistlustel
M75 vanuseklassis saavutas
Karl 7. koha tavarajal ning
ühisraja tulemuseks 7 . koht.
Karl Valgepea terviseretsept oma eakaaslastele:
„Treening peab olema pidev
ja mõõdukas.”
21. detsembril 2012

Anu Alloja – õpetaja
Anu on sõbralik, rahulik,
hea suhtleja nii laste kui
täiskasvanutega. Uuendustega kaasamineja, aktiivne
tegutseja nii koolis kui
väljaspool kooli. Abivalmis
kolleeg.
Lea Anniko – on
nõudlik õpetaja ja hea
suhtleja. Tegeleb aktiivselt
Tahkuranna Algkooli õppekava tööga. Sõbralik ja
lojaalne kolleeg.
Boris Bai – on Uulu
kooli usaldusväärne remondimeister, kes on alati
olemas kui on tarvis ükskõik
mida remontida, ümber
paigutada. Samuti kooli
õuealal on ta asendamatu
abiline. Ja seda kõike teeb
ja toimetab ta ennastsalgavalt, vaatamata oma
kõrgele eale.
Maia -Liisa Kasvandik
– Maia-Liisa on viimased 6
aastat vedanud valla planeerimistegevust. Käesoleva aasta esimesel poolel
valmis tema juhtimisel valla
üldplaneering. Lisaks igapäevatööle on tema eestvedamisel vallas korraldatud talguid “Teeme ära”.
Hiljuti seadis Maia-Liisa
ennast elama Tahkuranna
valda Leina külla ning võtab
aktiivselt osa Tahku Tare

Tahkuranna valla
tänukirjad said

mõttekoja tööst.
Sirje Kõresaar
–
Sirjele omistati käesoleval
aastal AASTATE ÕPETAJA
AUNIMETUS, mis annab
kinnitust, et tegemist on
väga toimeka ja austust
vääriva inimesega, kes on
auks ja uhkuseks mitte
üksenes Uulu Põhikoolile
vaid tervele vallale.
Teevi Leppik – Teevi
töötab Tahkuranna Lasteaias õpetaja abina, tema on
isik, kelle kohta võib öelda:
Õige Inimene Õiges Kohas.
Ta on abivalmis ja toetav,
töökas ja alati sõbralik.
Vabal ajal tegeleb Teevi
rahvatantsuga. Igati meeldiv
töökaaslane.
Kadri Madisso
–
2012. aasta augusti kuus
täitus Kadril 10-aastane
tööstaaz. Kadri oli Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
administraator, kuid Kadri
sportlase hing ei andnud
rahu ja ta alustas suusalaste
õpetamisega. Tänaseks on
Kadri omandanud Tartu
Ülikooli bakalauruse kraadi
ja jätkab õpinguid magistriõppes.
Raili Mengel-Sünt –
igale paikkonnale annavad
tuntust juurde sündmused.
Hapukurgifestival on üks
sellistest sündmustest, mis
Tahkuranna valda on nähtavamaks teinud. Võib
julgelt öelda, et Raili on
Hapukurgifestivali maaletooja. Samuti on Raili
Romantilise Rannatee projektijuht ja Eesti Maaturismi
edendaja.
„Ehedus, personaalsus
ja sõbralikkus on need kolm
põhjust, mis mind ikka ja
jälle panevad valima
maapuhkuse kasuks” ütleb
Raili Mengel-Sünt.
Ulvi Poopuu – Ulvi on
Tahkuranna Vallavalitsuse
raudvara. Tänu pikaaegsele
töökogemusele tunneb
suuremat enamust valla
elanikest. Tema töö
oskustest ja teadmistest on
abi saanud vallaametnikud,
kui ka allasutuste juhid.
Lisaks vallasekretäri ametikohustustele on Ulvi abiks
vallas haridusküsimuste
lahendamistel ning nõu ja
jõuga abistab sotsiaalnõunikku.
Anu Rentnik – 2007.
aastast töötab Uulu LA

õpetajana ja pedagoogilist
tööstaazi on üle 36 aasta.
Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel on lapsesõbralik ja
oskab rühmas luua asjalikuusaldusväärse töömeeleolu.
Kolleegide poolt on ta
leidnud tunnustust abivalmiduse, usaldusväärsuse, südamlikkuse ja
põhjalikkuse poolest.
Külli Saat – on Tahkuranna LA õpetaja abi. Ta on
lapsesõbralik ja hea suhtleja. Kolleegid ütlevad:
„Külli on töökas inimene,
abivalmis, rõõmsameelne ja
meeldiv kolleeg”.
Ülle Toomla – 2008.
aastal anti Ülle Toomlale
tiitel AASTA MAARAAM AT U K O G U H O I D J A
PÄRNUMAAL. Ülle töötab
Võiste raamatukogus 1987.
aastast. Ülle on vaikne
kulgeja, alati abivalmis ja
sõbralik raamatukogutädi,
kes kiires elutempos jääb
igapäeva tegemiste varju.
Ülle on inimene, kes enne
mõtleb ja siis ütleb, tooreid
mõtteid ta välja ei ütle.
Maie Vakk – Maie on
olnud 18 aastat aktiivne
naisseltsi liige. Vabatahtlikkuse alusel tegutseb
EELK Tahkuranna koguduse vöörmündrina. Alati
aitab kaasa talgute korraldamisel, külakeskus
Tahku Tare koristustöödel.
Toetab oma nõu ja jõuga
külaelu arengut ning on
abivalmis.
Piret Variksaar – 2008.
aastast töötab Piret Uulu LA
muusika- ja liikumisõpetajana. Pedagoogilist tööstaazi on 23 aastat, sellest 15
aastat Tahkuranna vallas.
Oma töös on Piret järjekindel, loominguline ja
tulemuslik. Ta teeb oma
tööd hästi ja nõuab seda ka
teistelt.
Kahel õppeaastal on
Pireti laululapsed leidnud
kõrget tunnustust maakondlikul laulukonkursil
„Sügisulg”, 2 õpilast jõudsid vabariiklikku „Laulukarusselli” saatesse võistlema.
Sporti toetav ettevõte
on OÜ Uulu
Osaühing Uulu Ehitus
on aastataid elus hoidnud
meie valla 1. mai jalgpalli
(Järg 3. lk.)
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Vallavalitsuses otsustati:
04.detsembril
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Nemme
maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:004:0359)
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
- Nemme sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
- Pihlaku sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Nemme
maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:004:0363)
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
- Nemme sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
- Haava sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Tankla detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1
nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek, sellest
teavitamine ning vajadusel avalik arutelu vastavalt
seadusele.
• Väljastada projekteerimistingimused Reola Gaas AS-le,
esindaja Jaanus Mumm, Võiste alevikus Käärdi tn 1
kinnistule, olemasolevasse tanklasse, vedelgaasi tankimisseadme lisamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Ilmar Konsapile
Laadi külas Laane kinnistule üksikelamu ja abihoone
projekti koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Ain
Talts, Tahkuranna külas Kalla mü elektriliitumise
püstitamisel.
• Premeerida Kaunis Kodu 2012 konkursil osalenud ja
tunnustust pälvinud osavõtjaid alljärgnevalt:
perekond Absalon Reiu külast kinkekaart väärtusega 100.eurot Bauhofilt;
GG-Group OÜ kinkekaart väärtusega 100.- eurot
Bauhofilt.
• Premeerida Tahkuranna valla sporti toetavat ettevõtet
OÜ Uulu Ehitus kinkekaart väärtusega 100.- eurot
Bauhofilt.
• Teha 2012.aasta Tahkuranna vapimärgi kavalerile Krista
Saarsele rahaline kingitus summas 100 (ükssada) eurot.
• Nimetada Tahkuranna valla parimaks sportlaseks aastal
2012 Karl Valgepea ja premeerida teda summas 100
(ükssada) eurot.
• Nimetada valla parimaks kultuuritegelaseks aastal 2012
Annely Kuningas ja premeerida teda summas 100
(ükssada) eurot.
• Premeerida alljärgnevaid valla tänukirjade saajaid:
Sirje Kõresaar
50 eurot;
Boris Bay
50 eurot;
Kadri Madissoo
50 eurot;
Anu Alloja
50 eurot;
Lea Anniko
50 eurot;
Teevi Leppik
50 eurot;
Külli Saat
50 eurot;
Anu Rentnik
50 eurot;
Piret Variksaar
50 eurot;
Maie Vakk
50 eurot;
Ülle Toomla
50 eurot;
Raili Mengel-Sünt
50 eurot;
Maia-Liisa Kasvandik
50 eurot;
Ulvi Poopuu
50 eurot.
11.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Pikendada Fevronika Aas‘aga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–3 alates
01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Pikendada Malle Lille‘ga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–4 alates
01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Pikendada Maarika Lehissaar‘ega elamispinna
üürilepingut Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi
1–5 alates 01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Pikendada Endel Joala‘ga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–7 alates
01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Pikendada Eha Põld‘iga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–9 alates
01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Pikendada Avo Alloja‘ga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–10 alates
01.01.2013 kuni 31.12.2013.a.
• Toetada Sander Salusoo osalemist talvises treeninglaagris
ajavahemikul 25.–29.detsembrini summas 50 eurot.
• Pikendada Pärnu Linnavalitsusega sõlmitud kokkulepet
Uulu kalmistu majandamiskulude osaliseks hüvitamiseks
summas 192 eurot kuus kuni 31.12.2014.
• Korraldada lihthankena riigihange “Reiu puurkaevu
rekonstrueerimine”.
Kinnitada korralduse juurde lisatud riigihanke
hankedokumendid.
Määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks Alar Vahtra.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Võistes Kaare tn 8 laululava
rekonstrueerimisel, laiendamisel ja tehnosüsteemi
muutmisel.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Võistes Kaare tn 8 välisvalgustuse

püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba MTÜ-le Võiste Sadamaarendus,
esindaja Argo Mengel, Võistes Kaluri tn 1 kinnistule
sadamakai rekonstrueerimisel.
• Väljastada kasutusluba MTÜ-le Võiste Sadamaarendus,
esindaja Argo Mengel, Võistes Kaluri tn 1 kinnistul
laohoone rekonstrueerimisel, laiendamisel ja
tehnosüsteemide rekonstrueerimisel.
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnev:
Urme Raadik
pidaja esindaja;
Maarika Puussepp
lapsevanemate esindaja
Sigrid Absalon
lapsevanemate esindaja
Jaana Rubin
lapsevanemate esindaja
Aina Hening
kooli toetavate organisatsioonide
esindaja
Sirje Kõresaar
õpetajate esindaja
Martin Leemet
õpilaste esindaja
Tiia Jaaniste
kooli vilistlaste esindaja.
18.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada ehitusluba Kuldar Feldmanile, Laadi külas,
Mäeotsa tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba FIE-le Pilliroo Mahetalu,
esindaja Jaanus Jõesalu, Laadi külas Pilliroo kinnistule
lihaveiselauda kasutamiseks.
• Väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Kadri
Raap, Reiu külas Närepi kinnistu elektriliitumise
püstitamisel.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn
12915) kasuks Tahkuranna vallale kuuluvad järgmised
kinnistud:
Reiu küla, Karu tee L1 kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1357), kinnistu registriosa nr 3481306,
koormatava ala suurus 105 m2 (Lisa 1).
• Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
-õigus omada ja majandada mõlemal kinnistul maatükiga
püsivalt ühendatud maakaabelliine, edaspidi
liinirajatised;
-õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud liinirajatiste
ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks
ja likvideerimiseks;
-õigus kasutada liinirajatise juurde pääsemiseks vajalikku
maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh liinirajatiste
majandamiseks vajalike sõidukite ja tehnikaga.
Isiklik kasutusõigus seatakse tasuta.
Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu notari tasu ja
riigilõivu tasub Elektrilevi OÜ.
• Väljastada ehitusluba Papiniidu Projekt AS-le, esindaja
Ivar Pinsel, Reiu külas Pudro-Mäe kinnistule valgustatud
välireklaamtulba püstitamiseks koos elektriliini
rajamisega.
27.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
4maksmine).
• Toetada 27.–29.detsembrini 2012 Kaunases toimuvatel
korvpalli jõuluturniirist osalevaid Tahkuranna valla lapsi
alljärgnevalt:
Mihkel Kersalu
50 eurot;
• Väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Siim
Holm, Reiu külas Tiiru kinnistu elektriliitumisühenduse
püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Papli Invest AS-le, esindaja
Andrus Sonts, Reiu külas Kulla tee 7 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.

Eesti Post teatab pensioni kojukande
muudatustest
Alates 1. jaanuarist 2013 lüheneb riiklike pensionide
kojukande periood 3 päeva võrra. Uus pensionide
väljamakse periood kojukandes on iga kuu 1.–15. kuupäev,
senise 1.–18. kuupäeva asemel. Pensionärid, kelle pensioni
kuupäev on seni olnud iga kuu 16.–18. kuupäev, hakkavad
alates jaanuarist 2013 pensioni saama paar päeva varem:
16. kuupäeva pensionid on toodud 14. kuupäeva peale;
17. ja 18. kuupäeva pensionid on toodud 15. kuupäeva
peale.
Detsembrikuu väljamaksetega jäetakse pensionäridele
ka teavituskiri uue pensioni väljamakse kuupäeva kohta.
Riigihanke tulemusel muutub alates 1. jaanuarist 2013 ka
pensioni kojukande teenustasu. Senise 4,60 € asemel
hakkab pensioni koju tellimine maksma 4,88 €. Uus hind
kehtib järgmised 2 aastat. Muudatus puudutab pensionäre,
kes tellivad pensioni koju oma kulul.
Vastavalt riiklikule pensionikindlustuse seadusele saab
pensionär esitada elukohajärgsele pensioniametile taotluse
pensioni koju toomiseks riigi kulul, kui esineb liikumistakistus või kui pensionär elab hajaasustusalal ja pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes on:
1) sügava puudega töövõimetuspensionär;
2) sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud
rahvapensioni saav isik;
3) vanaduspensioniealine isik.
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Vallavolikogus otsustati:
20.detsembril
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 28.01.2010.a otsuse nr
15 punkti 1., asendades sõnad „pindalaga 0,07 ha”
sõnadega „pindalaga 0,06 ha”.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 29.04.2010.a otsuse nr
29 punkti 2.1, asendades sõnad „pindalaga 0,22 ha”
sõnadega „pindalaga 0,1 ha”.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 29.04.2010.a otsuse nr
29 punkti 2.2, asendades sõnad „pindalaga 0,26 ha”
sõnadega „pindalaga 0,1 ha”.
• Toimus Tahkuranna valla 2013.aasta eelarve I lugemine.
• Lükati tagasi eelnõu “Koolieelses lasteasutuses vanemate
poolt kaetava osa määra kinnitamine”, mille kohaselt
oleks vanema poolt kaetav õppekulu suurenenud 2,50 euro
võrra.
• Pikendada SW Energia OÜ-le Tahkuranna vallale
kuuluval Laadi tee 5 katastriüksusel, katastritunnusega
84801:001:0386, asuva Uulu katlamaja tasuta kasutamiseks andmise tähtaega kuni 31.05.2033.aastani.

Isapuhkus ja lapsepuhkus
1. jaanuaril 2013 jõustuvad töölepingu seaduse sätted,
mille järgi tasutakse isapuhkuse eest isa keskmise töötasu
alusel ning lapsepuhkuse eest Vabariigi Valitsuse
kehtestatud töötasu alammäära alusel.
Tasustatud isapuhkus
Alates 2013. aastast taastatakse isapuhkuse eest
riigieelarvest tasu maksmine. Isapuhkuse tasu arvutatakse
isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on
kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk üle-eelmises
kvartalis.
Isapuhkust saavad isad võtta perioodil, mis vahetult
eelneb ja järgneb lapse sünnile. Isal on õigus saada kokku
kümme tööpäeva isapuhkust, mida võib võtta ka osade
kaupa. Seejuures peavad kõik puhkuse osad jääma
neljakuulisesse perioodi, mis algab kaks kuud enne arsti
või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva
ja kestab kaks kuud pärast lapse sündi.
Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust on isadel olnud
võimalik kasutada 2002. aastast. Kuni 1. jaanuarini 2008
oli isapuhkuse hüvitise päevamäär 66 krooni (4,25 eurot).
2008. aastal hüvitati isapuhkust isa keskmise töötasu
alusel, kuid mitte rohkem, kui kolmekordne riigi statistiline
keskmine brutokuupalk üle-eelmises kvartalis.
Alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2012 on
isal küll õigus saada isapuhkust, kuid puhkusepäevi
riigieelarvest ei hüvitata.
Tasustatud isapuhkuse jõustumine on seotud Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 pere- ja tööelu
ühitamise võimaluste edasiarendamisega, mille raames on
ette nähtud tasustatud isapuhkuse taastamine.
Lapsepuhkuse tasu
Alates 2013. aastast suureneb lapsepuhkuse päevade eest
makstav tasu. Lapsepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis käesoleval
ajal on 290 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu suurus on
ühele tööpäevale vastav tasu kuu töötasu alammäärast.
Kuni 31.12.2012 on lapsepuhkuse tasu 4,25 eurot
päevas. Lapsepuhkust on õigus saada kas emal või isal, kes
kasvatab alla 14-aastaseid lapsi. Emal või isal, kellel on
üks või kaks alla 14-aastast last, on õigus igal kalendriaastal
kolme tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele. Emal või isal,
kellel on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt
üks alla 3-aastane laps, on õigus kuue tööpäeva pikkusele
lapsepuhkusele kalendriaastas. Õigus lapsepuhkusele on ka
lapse eestkostjal ja isikul, kellega on sõlmitud lapse
perekonnas hooldamise leping.

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste
katustelt õigeaegselt ära koristada
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste
omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt
jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää
õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja
lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m. Liigne
lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese
katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised,
angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud
ehitisi.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus
on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega.
Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse
räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja
-lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme
ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.
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Ajutiselt juhtima ehk üle kolmekümne aasta tööd koolijuhina
Kui 1981.a. avati Võistes lasteaed, tekitas peavalu
lasteaia komplekteerimine
vajaliku kaadriga. Tasapisi
asjad laabusid, kuid lasteaia
juhtimises tekkis kohe
alguses vajakajäämisi. Vaja
oli leida uus inimene, kes
oleks suuteline lasteaia tööd
korraldama
vajalikul
tasemel. Valik jäi peatuma
Kristale, kes alguses puikles
vastu, kuid pika veenmise
tulemusena nõustus ajutiselt, kuni leitakse keegi
teine. Kas olid uue kandidaadi otsijad saamatud või
tekkis otsijatel küllaltki
kiiresti arusaam Krista
suutlikkusest lasteaia tööd
korraldada? Oli kuidas oli,
kuid üsna ruttu hakkasid
lasteaiaga seotud probleemid lahenema ja on
lahenenud rohkem kui 30
aasta jooksul. On vahetunud
riigikord, on vahetunud
omandisuhted, on vahetunud lasteaia personaalkoosseis, kuid ajutiselt
tööpostile asunud Krista on
jäänud ja on teinud seda
tööd hästi. Ajapikku on
lasteaia juhtimisele lisandunud ka kool ning Krista
on Tahkuranna Lasteaed-

Algkooli juhi kohustuste
kõrval olnud suuteline
korraldama Uulu Lasteaia
töid ja tegemisi, on olnud
kaua aega Tahkuranna valla
volikogus nõuandja ja
kaasarääkija haridus- ja
kultuuriküsimustes. Kui
1996.a. esitati Kristale
küsimus, miks kandideerid
valla volikokku, oli vastus
lihtne: “Keegi peab ju selle
töö ära tegema ja mitmed
pooleliolevad asjad tahavad
lõpetamist”.
Kuidas iseloomustada
Kristat? Linda Goodmani
raamatus”Päikesemärgid”
on Vähi tähtkujus sündinud
inimest iseloomustatud
selliselt. Tal on nakatav
naer. Ei aja taga avalikku
tähelepanu. On kaastundlik
ja ülihea vaistuga, valmistades oma sammud
hoolikalt ette, toetudes kas
enda või mõne teise kogemustele. Ei otsi tööst
meelelahutust, vaid suhtub
sellesse täie tõsidusega.
Veekogu lähedus on temale
oluliselt vajalik. Ei armasta
rääkida oma eraelust. Kodu
on tema jaoks paik, kus ta
elab, unistab ja tunneb
ennast turvalisena.

Ma ei usu ettekirjutisi,
kuid kaldun arvama, et
eespool Vähi tähtkujus
sündinud inimese iseloomustusest võis leida
paljuski sarnasust Krista
iseloomuga. Arvan, et
Krista on väärikas Tahkuranna valla vapimärgi
omanik.
Meie lehelugejad, osad
tunnevad sind rohkem
teised vähem. Tänase loo

põhjal teatakse sinust taas
pisut rohkem. Sulle meeldib õpetajaamet ja tegelemine lastega.
Mida Sa ise oled nende
aastate jooksul, töötades
kooli juhina, õppinud?
Tegelikult on nii, et
pidevalt tuleb midagi juurde
õppida, eriti hariduselus,
kus toimuvad muudatused,
uuendused ja reformid väga
tihti ja tempokalt! Juhtides

Need muusikapedagoogi
ja dirigendi Ilmar Tõnissoni
loodud laulusõnad kõlasid
30.novembril ja 28.detsembril Tahku Tares
toimunud salongiõhtul.
Minule teadaolevalt on
Tahkurannast loonud laulu
peale eespool nimetatu veel
helilooja Leo Normet
(Tahku tants) ja muusikamees Mihkel Kalbus (Tahku
valss). 30.novembril toimunud salongiõhtul rääkis
Ilmar Tõnisson väga
huvitavalt muusikast ja
muusikutest ning esitas ise
klarnetil ja suupillil mitmeid
muusikapalu. Tema laul sai
salongiõhtul korraldatud
konkursil, Tahkurannast
loodud kolme laulu hulgast,

kõige rohkem hääli.
Raamatu ”Ilmar Tõnisson
Pärnu muusikaelus ja Eesti
muusikahariduses” omanikuks said kaks salongiõhtust
osavõtjat, kelle laudkonnad
vastasid võrdselt hästi
viktoriini küsimustele. Õhtu
meeleolu hoidsid üleval
dirigeerimise erialaga
muusikamees Priit Kask ja
omapärase tämbriga laulja
Ardo Juhkov, kelle nooruslik temperament ja esinemine võlus tantsupõrandale
nii noore kui vana.
28.detsembril toimunud
salongiõhtu peaesinejaks oli
Enn Tasalain, kelle elutöö
on Jõulumäe tervisekeskus.
Tema töid ja tegemisi on
hinnatud nii vabariigi,

maakonna kui ka valla
tasandil. Teenete eest on
talle omistatud Eesti
Punaseristi IV klassi
teenetemärk, EOK hõbedane teeneteplaat, Pärnumaa vapimärk, Tahkuranna
valla vapimärk, maakondlik
spordiinimese aastapreemia, kultuurkapitali aastapreemiad. Enn Hallik oma
raamatus “35 aastat Jõulumäel” on kirjutanud ”...üks
heas mõttes tõeliselt hull
mees, kes oma meeskonnaga on Pärnumaal Jõulumäe teinud.“ Selle raamatu
omanikuks sai sporditeemalise viktoriini võitnud
laudkonna esindaja, kelle
sportlaseteed on paljuski
mõjutanud Enn Tasalain.
Salongiõhtute peaesinejatele, Ilmar Tõnissonile ja
Enn Tasalainile, sügav
kummardus.
Kas sellised salongiõhtud on vajalikud? Nii
novembri kui detsembri kuu
kummastki salongiõhtust
võttis osa natuke üle neljakümne külastaja, kelledele
väljastatud küsitluslehtedest
selgub soov, et salongiõhtud
toimuksid üks kord kuus
ning kus oleks erinevate
erialade esinejaid ja saaks
tantsujalga keerutada elava
muusika saatel.

(Algus 1. lk)

Tahkuranna vallast
esitati Kauni kodu 2012
maakondlikule konkursile
perekond Absaloni kodu
ja ettevõtetest GG -Group
OÜ.
Üleriigiline Eesti Kaunis kodu konkurss, mille
patrooniks on Vabariigi
President on toimunud
juba 15 korda, Pärnumaal
14 korda. Tahkuranna
vald on esitanud igal

aastal konkursile oma
valla kauneid kodusid ja
korrastatud ettevõtteid.
Käesoleval aastal võitis
„Kaunis Kodu” konkursil
Looduslähedase keskkonna
kategoorias I koha perekond
Absalonide kodu Reiu
külast.
Maakonna hindamiskomisjoni liikmete arvates
vastab perekond Absaloni
aed oma olemuselt inimli-

Koolid Uulus, Tahkurannas, elav tegevus neil sees.
Kui torm tõstab veed ja majad, kaldad üleni on vees.
Tõttab appi vallarahvas, valitsejad kõige ees.
Peatselt möödas rasked ajad, kalapaadid jälle vees.
Kuigi kohti tööks on vähe, koha merest kadumas.
Ei me siit küll enne lähe, kuni meri olemas,
Firma Weiss ja mitmed teised, elu sees meil hoiavad.
Laulu löön ja tantsu vihun, kuni jalad kannavad.

tähtsündmust „Poissmehed
-Naisemehed”
2012. aasta suvel toetas
Uulu Ehitus sõitu Pärnumaa
Rannamängudele. Tahkuranna valla sportlased on
uhked, et nad said istuda
spetsiaalselt nende jaoks
ehitud auto kastis ja sõita
läbi Kihnu Pärnumaa
Rannamängudele.

Inimesed on kõik tublid ja
töökad, ma tean tegelikult
üsna täpselt, kes on
millekski võimeline. Ma
usaldan oma töötajaid, nad
on kohusetundlikud ja
lojaalsed kaasteelised.
Krista: Kui kõigepealt
oli juhus, et siiakanti tööle
sattusin, siis edasi tuli juba
kohustus, siis vastutus ja
nüüd võin öelda, et mul on
olnud õnn ja au teha
koostööd nii tublide inimestega.
Koostöö vallavalitsusega on ka sujunud, mõistmist ja toetamist olen sealt
alati kogenud.
Tegelikult olen ma alati
tahtnud olla õpetaja, mulle
meeldib lastega tegeleda,
näha, kuidas nad hakkavad
järjest rohkem mõne asja
vastu huvi tundma, muutuvad julgemaks ja tublimaks. Oma õpilastega on
olnud õnneks positiivsed ja
usalduslikud suhted. Unistangi ajast, et saaks olla
lihtsalt õpetaja.
Vallakodanik
Andres Ilves ja
arendusspetsialist
Tiiu Sommer

Mõtted 1. jaanuaril, 2013

Kuidas elad sina, nii elab ka sinu küla!
Tahkuranna elu võluv, siin on sõpru palju ees.
Viibid justkui muinasriigis, tunned end kui kala vees.
Nagu näete, siin ja praegu, sõbrad kõik on piduhoos.
Meenutame möödund aegu, päevi mis viind kokku meid.

lasteaeda ja kooli olen
selgemaks saanud, mis
järjekorras olemasolevat
raha oleks tark kulutada,
kuidas kollektiivi motiveerida, kuidas suhelda lastega
ja kolleegidega, kuidas teha
tööd nii, et ei oleks ega
tuleks konflikte. Kohalike
inimeste ja oludega tuleb
arvestada. Olen õppinud, et
kui julgen otsustada, siis
pean julgema ka vastutada.
Aga ega ma targaks pole
saanud veel – ikka õpin ja
kogen üha uuesti. Olen
püüdnud ennast jagada kahe
maja ja kahe kollektiivi
vahel. Olen õppinud kuulama lapsi ja kolleege.
Koolijuhina tuleb pidevalt vastu võtta erinevaid
otsuseid ja lahendada
probleeme, mis pole mitte
kerged.
Kuidas on sündinud
sinu otsused ja kes on need,
kes on nende sünni juures?
Otsused sünnivad alati
koostöö, läbirääkimiste ja
arutelude tulemusena. Mul
on olnud õnn ise valida
endale kooli ja lasteaeda
õpetajad ja kõik teisedki
kollektiivi liikmed. Ja põhikaader on meil olnud püsiv.

Siinjuures tahangi tänada Kalmer Metsaoru ja Imre
Taveteri mõistvat abi, tänu
kelledele on saanud salongiõhtud elava muusika
saatel toimuda. Aitäh Anu
Nõmmele! Ka on suure
tänu ära teeninud vanaemade klubi poolt, kelle
paljude liikmete energiat ja
tegutsemist võib ainult
imetleda. Tänada tahaks ka
jõuluvana, kelle külastus
tuli paljudele üllatusena.
Tänusõnad kuuluvad ka
kõikidele salongiõhtust
osavõtjatele, kelle heasoovlikud tänud ja nõuanded
aitavad korraldajatel paljudest organiseerimisega
tekkinud probleemidest
kergemini üle saada.
Albert Einstein on
öelnud: ”Elada saab ainult
kahel viisil. Esimene viis on
elada nii, nagu ei oleks
miski ime. Ja teine viis on
elada nii, nagu oleks kõik
ime”.
Soovin kõikidele Oma
Lehe lugejatele head uut
aastat ning neile, kes on
leidnud või leidmas enda
jaoks salongiõhtu, kohtumiseni iga kuu viimasel
reedel Tahku Tares.

kule täiuseigatsusele. Haljastus sulab kokku männimetsaga, sealt vaatega
merele, muulile. Pilkupüüdvate lillepeenardega harmoneeruvad teerajad, laternad
ja voolav vesi.
Kaunis koduaed ei teki
üleöö või iseenesest, see on
järjekindla töö tulemus.
GG-Group on tegutsenud oma meeskonnaga
Tahkuranna vallas Uulus

Vallakodanik
Andres Ilves

Oleme üle elanud vana
kultuurirahva maiade ajaarvamise ja jälle elame edasi
meie aja arvamisega. Iga
hetk meie ümber ja me sees
on muutuv. Eesseisvat aega
võime ainult ennustada ja
ettekujutada.
Nägime teleri vahendusel, kuidas kaugel Siberis
valmistusid vissarjonovlased maailmalõpuks –
rahulolevatena, uskudes,
lootes, armastades ja teades,
et nende kõigi jaoks on
homne päev olemas, mis
väärib elamist. See väärtus
on lapsed, kes vajavad
armastust ja kindlusetunnet.
Armastus ja kindlusetunne
vormib meie olemust, mitte
meie välimust.
Mõnikord olen ma tundnud, et meis ja meie ümber
on liig palju ükskõiksust,
liiga vähe kindlusetunnet.
Liig palju üksteise peale
karjumist, liiga vähe ärakuulamist.
Liig palju kadedust ja
liiga vähe vastutusjulgust.
Tunnen üldist rahulolematust ja ka iseendas.
Talv tõi kaasa suure
lume ja rookimise – see ei
meeldinud meile. Uusaasta
esimesel hommikul ärgates

oli maa must ja libe, kõle
tuul käis üle välja, tundub
nii ebameeldiv.
Me elame neljas aastaajas: milline rikkus –
sügisöö pimeduses, talvises
lumes, kauaoodatud kaunis
kevades ja suve soojuses.
See kõik on imeilus.
Thomas
Dekker
(u.1570- u.1641) on öelnud:
Ärgata igal hommikul
naeratusega, mis mu näo
säravaks muudab; tervitada iga päev austusavaldusega võimaluste
eest, mida see sisaldab;
alustada iga tööd rahuliku
südamega; hoida kogu
aega, isegi väikeseid asju
tehes, silme ees ülimat
eesmärki, mille poole ma
püüdlen; kohtuda meeste
ja naistega, huulil naeratus ja südames armastus; olla igal ajal sõbralik,
lahke ja viisakas; heita
õhtul puhkama, tundes
väsimust, mis toob kaasa
une ja rõõmu, mis tuleb
hästi tehtud tööst – nõnda
soovin mina oma päevad
mõistlikult veeta.

enam kui kümme aastat.
Valdav osa tootmisest on
puitkarkassmajad, mida
transporditakse Skandinaaviamaadesse. Kõrvuti
tootmisega on selles firmas
rõhku pandud ka ettevõtte
territooriumi heakorrale.

külgsemaks muutmisele.
Aitäh Teile!
Kõigil kontsert-aktusel
osalenuil oli võimalik osa
saada Luisa Värk´i ja Alen
Veziko kaunitest lauludest.

Lugupeetud tunnustatud, Teie tegutsemislust
aitab palju kaasa valla elu
sisukamaks ja mitme-

Head käekäiku,
lugupidamisega
Renate Lind

Tiiu Sommer
arendusspetsialist
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Detsember Tahkuranna koolis

Uulu koolist

Kuu tegemisi ja toimetusi saatis jõuluootus.

Detsembrikuu oli meil
tegus, nagu tavaliselt ikka.
Ootasime kõik pikisilmi
päkapikke ja jõuluvana.
Detsembrikuu reeded
algasid meie koolis
advendihommikutega, kus
algklassid tegid väikesed
etteasted nii laulude kui
luuletustega ning süütasime
igal nädalal ka ühe advendiküünla. Luuletuste ja
laulude õppimisel olid
abiks ikka meie tublid
õpetajad Annely Kuningas, Sirje Kõresaar, Aive
Jõffert ja Annika Kersalu.
Suuremad õpilased said
võimaluse külastada Pärnu
muuseumi, kus giidiks oli
meie enda kooli õpetaja
Kati Reinhold.
Suur tänu talle põneva
muuseumiskäigu korraldamise eest!

3. detsembril süütas
aasta õpilane Marliis esimese advendiküünla.
13. detsembril külastas
I klass koos lasteaiaga
„Endlas” jõuluetendust
„Tiiger, tiiger!”
19. detsembril käisid
nooremad õpilased avamas
Võistes jõuluvana postkasti.
Kingitusi ja üllatusi jagus
kõigile lastele. Oli meeldiv
üritus!
20. detsembril toimus
kooli jõulupidu. Kuri kass ja
väike hiir jõudsid peo
käigus koos laste laulude ja
tantsudega leppimiseni.
Armastus ja üksmeel on

siin maailmas kõige tähtsamad! Krapsakas jõuluvana rõõmustas nii noori
kui vanu, sest kõik said
peole kaasa elada liikudes ja
lauldes. Laste silmad
särasid eriliselt, sest lahke
jõuluvana jättis maha mitu
kotitäit kingitusi.
21. detsember oli II
veerandi viimane koolipäev.
Paksu lund ja külma ilma
trotsides käisime porgandid-peedid kotis metsloomadele kingitusi viimas.
Nende toidulaud sai väga
rikkalik. Kooli tagasi jõudes
ootas ka lapsi pidulik ja
maitsev jõululõuna. Söödi
isukalt ja mindi rõõmsalt
vaheajale, sest ees ootas
pikk ja põnev puhkus.

Aasta uus on kätte
jõudnud,
palju tõotades ja andes.
Tuleb, kaasas uued
vembud,
uued tarkused ja
tembud.
Avab laialt uksepooled,
taga vastsed rõõmud hooled.
Head uut aastat
soovib
Tahkuranna kooli pere!

20.detsembril toimus
meie kõige nooremate
õpilaste jõulupidu Uhlapere
Seltsimajas, kus I–IV klassi
õpilaste esinemisi olid
tulnud kuulama-vaatama
paljud lapsevanemad. Suur
tänu peo ettevalmistamise
eest huvijuht Annika
Kersalule ning klassijuhatajatele.
21.detsembril toimus
Uhlapere Seltsimajas traditsiooniline kogu koolipere
ühine jõululõuna koos
kontserdiga. Tulemata ei
jäänud ka jõuluvana, kes
jagas lahkelt kommipakke
meie kõikidele tublidele
õpilastele.
Täname maitsva jõulutoidu eest kooli kokatädisid!
Ilusat uut aastat kõigile!

Tegemistest Uulu lasteaias detsembris
Detsember – aasta kõige
oodatuim kuu. Lasteaed
muutub muinasjutumaaks,
kus iga päev käivad päkapikud ja rühmaruumide
kaunistused loovad hubase
ning imelise tunde. Mured
unustatakse ja tuntakse
rõõmu kaunist jõuluajast,
mis pimedusse valgust toob.
Lapsed valmistuvad hoolega jõuluvana tulekuks –
õpivad laule, luuletusi,
salme, meisterdavad jõulukaunistusi, – kaarte ja
küpsetavad piparkooke.
Seda kõike ikka selleks, et
koostegutsemisest rõõmu

tunda ja lähedastele üllatust
valmistada!
Kõik jõulusoovid, mis
kirja panime, said toimetatud jõuluvana Eedu
postkasti. Küll tema juba
teadis kuidas toimetada nii,
et need soovid ka täituksid!
Täname Uhlapere toreda
jõuluhommiku eest!
Suur, suur aitäh kõikidele tublidele lastevanematele,
kes leidsid aega ja tahtmist
korraldada päkapikkude
töötuba ja jõululaata.
Täname õpetaja Sirjet ja
tema lapsi, kes esitasid
meile imetoreda jõulunäi-

dendi. Olete meile suureks
eeskujuks!
Kui jõulud on möödas ja
näärid on läbi, siis tükike
talve on ikka veel ees…
Palume talvetaadilt lund ja
mitte väga suurt pakast, et
saaksime ikka iga päev õues
möllata ja talverõõme
nautida. Jõulukuust võtame
kaasa jõuluvalguse, headuse, hoolivuse, üksteisemõistmise, rõõmu ja naeru.
Soovime seda kõike
teilegi, armas lehelugeja!
Rõõmu ja teguderohket uut
aastat!
Uulu lasteaia pere

Jõulukuu Võiste lasteaias
Jõulukuu lõi lasteaia
täis elevust, eelseisvatele
pühadele omaseid lõhnu,
salmide-laulude-tantsude
õppimist ja erinevaid
jõulueelseid ettevõtmisi.
Teist aastat kogunes meie
lasteaiapere detsembri
esmaspäevadel saali, et
alustada nädalat ühise
advendihommikuga.
Esimene detsembrinädal
lõppes traditsioonilise käsitöötoaga, kus emad koos
lastega õpetajatest, lapsevanematest ja lastest juhendajate käe all jõulukaunistusi valmistasid. Seegi kord
võis töötoas valmistatut
sümboolse hinna eest osta
Naisseltsi korraldatud
jõululaadalt.
13. detsembril käis kogu
meie rõõmus pere Pärnu
Endla teatri Küünis vaatamas jõuluetendust „Tiiger,
tiiger!”
17. detsembril täitsime
maja piparkoogilõhnaga.
Glasuuritud koogid nägid
kenad välja ja maitsesid
ülimalt hästi – ise tehtud,
hästi tehtud!
Energia avastuskeskuse
2012. aasta jõulukaarti tehes
tabas vanemat rühma (4–7a)
mõningane edu, mille nad

sõbralikult omavahel, enim
like saanute vahel, uuel
aastal ära jagavad.
Ühel karmil keskpäeval
sõitsid aga Rannakarbid,
tänu lapsevanematele,
Võiste Rahvamaja juurde
Jõuluvana postkontori kirjakasti sulgemisele/taasavamisele. Oli ilmselge
üllatus jõuluprotseduuris
osalejatele, et kõik kohale
tulnud lapsed said kingitused, see oli suurepärane
üllatus – lapsed olid nii
rõõmsad, õnnelikud ja
ülejäänud päevaosa kulges
igatahes muinasjutuliselt:
igaüks nosis millegi kallal,
kes pani kokku mosaiikpilti,
kes meisterdas jne. Nii
jagati teineteisega oma
rõõmu ning rõõmustati
sõbra pärast.
Märkamatult, kesk tegusid-toimetusi jõudis kätte
jõulupidude aeg. Kuna need
olid meil Jõuluvana Eeduga
ammu paika pandud ja
kokku lepitud, juhtus nii, et
maailmalõpu jaoks ei
jätkunud meil lihtsalt aega
– 21. detsember oli tihedalt
täis. ☺ Päikesekiired (2–4a)
pidasid oma jõululõhnalise
mängupeo maha hommikupoolikul ja Rannakarbid

õhtupoolikul karges õueõhus. Rannakarpide suureks üllatuseks sähvis peo
lõpuminutitel taeva poole
päris ilutulestik, sestap on
nüüd õhtuti valgem kui ei
kunagi varem. Tegelikult me
armastamegi hämaratel, kui
mitte öelda pimedatel sügis/
talveõhtutel olla õues. Meil
on oma kelgumägi, meil on
oma turvaline aed, kust
ainult hiir saab läbi, need
kaks olulist asja on jõudnud
meid rõõmustada juba
parasjagu. Valguse ja kõige
muu hoole eest 2012. aastal
täname meie lasteaedalgkooli hoolekogu.
Täname ka lapsevanemaid, et olete meid meeles
pidanud, täname toredate
laste eest, kelledega on tore
ja lust tegelda.
Soovime olla Teile toeks
Teie laste kasvamise teel ka
uuel aastal. Lasteaias on
enamikule lastest kolmekuningapäevani pisike
hingetõmbeaeg ... ning aasta
2013 võib täistuuridel
käima minna.
Head ja tegusat uut
aastat kõigile!
Võiste lasteaia pere

Külakeskus Tahku Tare kutsub
1. Igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 17.00–19.00 on avatud KERAAMIKASAVIKODA
2. Pühapäeval, 13. jaanuaril, kell 11.00 HAKKAME ÕMBLEMA vanadest riietest uusi
asju. Juhendaja Kalli Avaldi. Võimalik osa saada ka Kalli Avaldi tööde näitusest –
Taaskasutus.
3. Teisipäeval, 15. jaanuaril kell 18.00 JÄTKUB MÄLUMÄNG!
4. Pühapäeval, 20. jaanuaril kell 11.00 Õppeköögi kokakool PASTAROAD (kaasa
võta hea retsept, teeme koos, sööme koos).
5. Teisipäeval, 29.jaanuaril kell 18.00 MÕTTEKODA – tule kohale oma arvamuste
-soovituste ja ettepanekutega.
6. Iga kuu viimasel reedel kell 18.00 toimuvad SALONGIÕHTUD.
Külakeskuses on võimalik korraldada erinevaid seltskonnapeo- ja pereõhtuid,
kasutada köögiteenust.
Informatsiooni saab külakeskuse Tahku Tare facebooki lehelt; email:
naisselts@gmail.com , tel. 55515507. Tahku Tare on avatud tööpäeviti 10.00–17.00.
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Vanaemade klubi
Inimesi, kes on jõudnud
väärikasse ikka, vaevavad
sageli mitmesugused mured. Kõige rohkem tunnevad
nad üksindust, tahet suhelda, liikuda ning puudust
tegemistest ja toimetamistest, et tunda veel vajalikena. Nii otsustasimegi
moodustada vanaemade
klubi, kus üks kord kuus
kokku saada, et üheskoos
lõbusalt aega veeta.
Tegutseme alates 2012.aasta
aprillist. Liikmeid on 16,
kuid meie tegemistele
võivad kaasa lüüa kõik
soovijad. Võimaluste piires
tähistame kahe kokkusaamise ajavahemikule jäävaid
nime- ja sünnipäevi.
Meeldejäävaks kujunes
meie vanima 80-aastase
vanaema õnnitlus. Neil
kokkusaamistel meenutame
üheskoos läbikäidud eluetappe, vaatleme fotosid ja
tunneme koos rõõmu
tehtust. Suvel toimus piknik
Tahkuranna mändide all,
korraldasime mitmesuguseid võistlusmänge. Oli tore
päev. Koju minnes oli tuju
lõbus, keegi ei kurtnud

vaeva ja valu vananenud
liigestes.
Aktiivselt lõid vanaemad kaasa hapukurgi
festivalil. Registreerisime
osavõtjaid, korraldasime
õnneloosi, kus kõik vanaemad tõid kolm omavalmistatud eset. Sügisel
toimus
ekskursioon
Eestimaa kaunimatesse
aedadesse. Oli võimalus
osta istikuid. Saime toreda
elamuse. Septembris meenutasime kohvitassi juures
vanaemade, laste ja lastelaste kooliteid. Kaasa oli
võetud palju fotosid, rääkisime naljakaid lugusid.
Oli tore ja meeldejääv päev.
Väga huvitavateks ja kaasatõmbavateks on kujunenud salongiõhtud Tahku
Tares, kus vanaemad on
agaralt aidanud kaasa õhtu
läbiviimisel.
Kord kuus kokkusaamine on vanaemadele
alati oodatud päev.
Ühinege meiega, vanaemad!
Tahkuranna tegusad
vanaemad
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Talvemõtisklus
Jaanuaris on
midagi salapärast –
paukudega vastu
võetud uus aasta
annab lootust, et
midagi on muutumas, midagi läheb
paremaks, kõik ebaõnnestumised
jäävad seljataha. Seljataha
jäävad samas ka möödunud
õnnestumised. Aasta lõpus
tehakse kokkuvõtteid ja
antakse uusi lubadusi.
Milline oli meie aastaesimene aasta täis tegemisi.
Oli üritusi lastele, käsitööga
sisustatud
pühapäevi,
hoogtööpäevi, pidusid. Oma
koha seltsimajas on leidnud
tantsuklubi ja laulukoor,
kooskäimist alustas väike
ansambel. Suurimaks ürituseks peame Uulu III
Laulupüha toimumist.
Aasta jooksul on tunnustust
leidnud mitmed meie
seltsiga seotud inimesed,

külas käis kultuuriminister. Tagasivaade aastale näitab,
et meil oli jõudu ja
tahet kõik plaanitu
ellu viia.
Ees ootab uus
aasta. Milline ta
tuleb? Kes seda
täpselt teab ja ei tahaks
meediaväljaannetelt pealkirju endale haarata ennustuste tegemiseks. Kindlasti
on kellelegi tulemas väga
hea ja kellelegi lihtsalt hea
aasta. Meie uue aasta
lubadus on liikuda edasi
valitud suunas – hoida seda,
mis meil on – oma kodu ja
kodukanti.
Leidkem rohkem aega
üksteise märkamiseks ja
kuulamiseks. Täname kõiki
oma toetajaid ja soovime
rahulikku meelt ning häid
mõtteid!
Uhlapere Selts

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki võlu!

Ilmar ja Alda Tõnisson - 50
Ei aastad suuda kustutada leeki,
mis süttis armastusest nooruspäevadel.
See soojendagu Teid veel nüüdki
ja toetagu raskeil aegadel!

Jaanuari kuu
09. jaanuar
05. jaanuar
13. jaanuar
21. jaanuar
02. jaanuar
05. jaanuar
30. jaanuar
09. jaanuar
28. jaanuar
06. jaanuar

Hilda Rüster
Leida Kalm
Salme Raadik
Aino Sääsk
Helmi Lepiku
Lydia Koel
Lilli Siimsoo
Elfrida Mäeorg
Urmas Lehissaar
Ilmar Rebane

89
88
84
82
81
80
80
75
65
60

Ilmar ja Alda Tõnissonil möödus aastavahetusel
50.aastat abiellumisest.
Õnnitleme auväärse tähtpäeva puhul!
Teie sõbrad Võistest

Sünnid
LUBA ENDAL OLLA TERVE
JA ÕNNELIK
Jaanuari kuust alates on sul võimalus tulla kogema:
Massaazi:
 Laavakivi massaz, kestvus 1,5 tundi

Kvantpuudutuse seansi tehnikat kasutatakse keha
rühivigade parandamiseks, nimmepiirkonna,
skolioosi või turja piirkonna probleemide korral.
Seanss kestab 45 min.

Kvanthäälestuse seans töötab õrna puudutusega,
mis aktiveerib autonoomse närvisüsteemi, et
spontaalselt ja koheselt luua keskkond, kus on
võimalus sügavaks tervenemiseks. Võimalik
parandada oma füüsilist valu, spordisaavutusi,
unetust, vabaneda stressist jne.
Seans kestab 2–30min.
Seansid hakkavad toimuma vallamaja endises massaazi
ruumis. Jälgige infot.
Vajalik eelregistreerimine telefonil 56990963 õhtuti Piia.


VENDO-JOHANNES KVELL
13.12.2012
Võiste alevik

Jõulupakkide kättesaamisest
Kodused eelkoolilapsed ja mujal koolides
õppivad põhikooli õpilased saavad
kommipakke kätte Uulust igal tööpäeval,
Võistes igal neljapäeval.

Jõulupakid saavad ka 80 ja vanemad
vanaduspensionärid.
Need eakad, kes liiguvad ise või teie lähedased,
kes käivad poes, palun leidke võimalus pakile
järele tulla.
Kommipakke saab kätte kuni
31.01.2013. aastani.
Klaudi Tints, sotsiaalnõunik
tel 4448896; 5084640
tel 4456075 (Võiste)

EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on veel jagada
Tahkuranna valla vähekindlustatud - töötutega ja
paljulapselistele peredele eraldatud tasuta
jagamiseks järgmised toiduained – kaerahelbed,
jahu, makaronid ja toiduõli.
Jagamine toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtu
aegadel.
Sotsiaalnõunik K. Tints
Tel. 4448 896 ; 5084640

Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud.
Teostame erinevaid raideid.
RSG Invest OÜ tel. 56881135.

OÜ E.E. Forest müüb lõhutud küttepuid (kask, lepp)
ja kütteklotse ning ehituslikku saematerjali.
Teostame ka raietöid (võsa ja metsa ülestöötamine).
Info telefonil +3725231051.

Uulu kaltsutare on AVATUD
reedeti ja laupäeviti kell 13.00–16.00.
Telefon 53845601

24.11.2012

SERGO MENGEL

Piret Hanssoni ja Argo Mengeli peres 3. laps

MARLEEN KOITLA

06.12.2012

Mai Ree ja Marko Koitla peres 2. laps

Alternatiiv teraapia:


• TEATED •

Su kaitseingel pani kokku tiivad
Viis ära igaviku teele Sind.

TÄNU!
Täname südamest kõiki häid inimesi, kes tundsid meile
kaasa ja kes tulid viimsele teele saatma meie kallist

Vendo-Johannes Kvelli

ning tema kalmu rohkete lilledega katsid.
Suur tänu Tahkuranna Vallavolikogule,
Tahkuranna Vallavalitsusele ja perekond Luigele.
Omaksed

Mälestame oma kauaaegset
koguduse liiget
VENDO-JOHANNES KVELLI
ja avaldme sügavat kaastunnet
abikaasale ja poegadele.
Tahkuranna EELK
kogudus ja õpetaja

Väljaandja:
Lehe makett:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Mis juhtus?
19. detsembril kell 23.43 sai häirekeskus teate, et Tahkuranna
vallas Uulu külas on sõiduauto ja veoauto kokku põrganud ning
üks kannatanu on autosse kinni jäänud. Päästjad aitasid inimese
sõiduautost välja, andsid üle kiirabile ning eemaldasid süttimisohu
vältimiseks auto akult juhtmed.

*
30. detsembril kell 22.00 käisid päästjad Tahkuranna vallas Võiste
alevikus, kus sõiduauto oli sõitnud teelt välja kraavi. Päästjad
andsid ühe kannatanu üle kiirabile ning eemaldasid süttimisohu
vältimiseks auto akult juhtmed.

Tahkuranna valla ajaleht
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Mis tehtud, mis tulemas
Alustuseks
soovin
kõigile edukat ja teguderohket uut aastat! Kokku
võttes läinud aastat, võime
Tahkuranna avatud noortekeskuse ja Võiste noortetoa
poolt öelda, et meie aasta oli
igati edukas. Aasta lõpus
tehtud külastajate kokkuvõttest selgus, et Tahkuranna avatud noortekeskust
külastas aasta jooksul 160 ja
Võiste noortetuba 49 erinevat noort. See on
suurepärane tulemus, võrreldes noorte koguarvu
vallas.
19.12.2012
toimus
Tahkuranna avatud noortekeskuse ja Võiste noortetoa
ühine jõulupidu, kus
tänasime aktiivsemaid noori
ning WII turniiride võitjaid,
võistlesime, vaatasime
etteasteid ja tantsisime.
Usinamad külastajad olid
Tahkuranna avatud noortekeskuses: Sander Salusoo,
Markus Tammik ja EmilAndreas Pukk. Võiste noortetoa usinamad külastajad:
Greta Tamm, Margiita
Miilimäe ja Johanna
Aedma. Siinkohal soovin
tänada kõiki noori, kes

eelmisel aastal noortekeskuse ja noortetoa
tegemistest osa võtsid.
Samuti loodame, et kõik
sõbrad külastavad meid ka
sellel aastal.
Käesoleval aastal jätkame kindlasti traditsioonilisi üritusi nagu näiteks
sõbrapäeva pidu, noortekeskuse sünnipäevapidu,
lastekaitsepäev, Tahkuranna
valla laste suvelaager,
võtame osa „Teeme ära
2013" talgutest jne. Samuti
jätkame noortekeskuse ja
noortetoa väiksemaid tegevusi, mis külastajatele
meeldivad.
Selleks, et noortekeskuses toimuvaga kursis olla,
on võimalik saada infot
mitmest kohast. Kindlasti
kõige rohkem infot on
võimalik saada noortekeskuse ja noortetoa Facebooki
kontodelt. Samuti kooli-,
poodide ja Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuset infostendidelt.
Kohtumiseni noortekas!
Merit Reinhold
noorsootöö juht
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Kodanikuühiskond valis oma tegijaid
autoriteetsus ja aktiivsus
oma kodukohas. Rohkem
kui selle mõõdupuuga võib
hinnata MTÜ Tahkuranna
Naisseltsi esinaise Renate
Linnu tegevust. Ta on olnud
Tahkuranna vallavalitsuse
parem käsi Tahku Tarest
külakeskuse arendamisel.
Pärnumaa sädeinimene,
MTÜ Tahkuranna Naisseltsi
esinaine Renate Lind on
pühendunud Tahkuranna
vallas külaelu hoogustamisele, kujundanud Tahku
Tarest projektipõhiselt ja
visa järjekindlusega kohaliku keskuse, mille aknad
õhtupimedas kaua valged.
Sügisest alustasid Renate
Linnu eestvedamisel tegevust külakeskuse mõttekoda
ja õppeköögi kokakool,
avatud on käsitöö õpitoad,
tema algatusel toimuvad
Võiste kevad- ja jõululaat
ning palju jõudmise
võtmesõna on koostöö.

Kaunist tava järgides
tunnustab Pärnumaa jõulude eel lahkuva aasta
tegijaid, inimesi, kes
säratavad teisigi enda kõrval
ja on mõne algatuse või
ettevõtmise juures enim
silma paistnud.
Kodanikuühiskonna
tegijate tänuvastuvõtt toimus 19.detsembri pärastlõunal maavalitsuse saalis.
“Te kõik olete tegijad,
sest teile meeldib oma pere
kõrval hoolitseda teiste eest,
sest omaette nokitsemine ei
vii nii kaugele kui üheskoos
tegutsemine,” lausus Pärnumaa ettevõtlus- ja
arenduskeskuse (PEAK)
juhatuse liige Imbi LepikMartinson.
Pärnumaa külaliikumine
Kodukant valib tegijad
kolmes kategoorias, need on
aasta küla, sädeinimene ja
tegus maanoor.
Aasta sädeinimesele
esitatud nõuded on konkursi
statuudi järgi isiklik tuntus,

Tiiu Sommer

Uuel aastal uue hooga
Praed ja piparkoogid
on söödud, ülejäägid
likvideeritud, kingitused
jagatud ja võime tunda
rahulolu – uus aasta on
vääriliselt vastu võetud.
Headest soovidest ja
õnnitlustest peab jätkuma
terveks aastaks.
Häid soove pole kunagi
liiga palju, aga vahel jäävad
mõned mõtted õigel ajal
välja ütlemata. Tahangi
MTÜ Külaselts Pulverk
poolt tänada ja õnnitleda
kõiki ühingu liikmeid ja
toetajaid, kelledeni meie
head soovid veel jõudnud
pole. Ühtlasi õnnitlen kõiki
lehelugejaid vastupidavuse
ja tarkuse eest. Miks? Kõik,
kes seda lehte loevad, on
võidukalt üle elanud vähemalt kaks katastroofi –
maailmalõpu ja aastavahetuse.
Elu jätkub, aastavahetusel on kombeks vaadata
tagasi olnule ja mõelda
tulevikule. Rannarahvana
on meie elu rohkem või
vähem seotud merega. Pole
oluline, kui pikka aega
siinne kant koduks on, meri
ühendab meid. Siinse kandi
inimeste jaoks on sellise
ühenduse sümboliks pulverk ehk muul. Kahjuks

pole tal praegu kõige
paremad ajad. Tahame
olukorda parandada, kuid
ennem peame selgeks
saama, mis oli siin varem.
Kuidas elati, milline oli
rannarahva elu?
Rannarahvas on alati
teadnud, et üksi hakkama ei
saa ning üksteist tuleb aidata
ja toetada. MTÜ Külaselts
Pulverk pöördub kõigi
poole palvega – kui teil on
fotosid kalurite elust ja
tegevusest ning mereäärsest loodusest varasematel
aegadel, siis palun andke
teada . Milline võis olla elu
siinkandis möödunud
aegadel? Peale koopia
tegemist soovi korral fotod
tagastame.
Oleme väga huvitatud ka
lugudest rannarahva elust
läbi aegade – nii perekonna
pärimustest kui ka isiklikest
mälestustest. Huvitatud
oleme ka rahvajuttudest,
mis on seotud siinse kandiga. Kuuldavasti selliseid
on olemas. Pange oma lood
palun kirja ja saatke meile
või andke teada inimestest,
kellede poole tuleks pöörduda lugude saamiseks.
Ma ei tsiteeri palve
tähtsuse rõhutamiseks siinkohal suurmehi, neid on

varemgi kuuldud. Ajalugu
areneb spiraali mööda ja
tundub, et sajanditagusest
nooreestlaste loosungist
“Olgem eestlased, aga
saagem ka eurooplasteks!“
on esimene pool viimastel
aegadel kadumas. See
õõnestab meie otsustusvõimet ja enesekindlust,
raske on teha õigeid ja just
meile sobivaid valikuid.
Tahtmata pöörata elu tagasi
vanadesse rööbastesse on
siiski ehk just praegu õige
hetk vaadata peeglisse – s.o.
meenutada, mis aitas ka
kõige segasematest olukordadest eluga välja tulla
meie eelkäijatel. Oleme
nendega geenide kaudu
seotud nii otseses kui
kaudses mõttes ja neilt
võime õppida ja neile toetuda, kui otsustame, mis on
just meile ja praeguses ajas
õige.
Neile, kes toetavad meid
ja soovivad oma infot edastada kontaktandmed: e-mail
uulupulverk@gmail.com
telefon 53 484121 Reet
Sai aadress:
Killi talu
Reiu küla Tahkuranna vald.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

Ainult noortele
September 2012 tõi
Tahkuranna avatud noortekeskusele võimaluse osa
võtta
Eesti
Avatud
Noortekeskuste Ühenduse
korraldatavast ESF hankest,
mille üheks osaks on
kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond
ehk NAF on mõeldud
selleks, et noortekeskuse
piirkonna noored saaksid
aktiivselt osaleda otseselt
enda kavandatud ja
kogukonda arendavates
projektialastes tegevustes.

Noortekeskuste juures
toimiv fond toetab nii noorte
formaalseid kui ka mitteformaalseid gruppe.
Noorte grupil on
võimalus oma ideed ellu
viia, saades selleks rahastust. Kõik saabunud projektid vaadatakse läbi
projekti komisjoni poolt,
kelleks on 4 noort ja
noorsootöötaja. Noortealgatuste sihtrühmaks on
12–16 aastased noored.
Projekti puhul on oluline, et
sellest saaks osa ka teised

piirkonna noored. NAF
toetuse saamiseks tuleb täita
taotlusvorm, mis asub
www.ank.ee või küsida
noorsootöö juhilt ning saata
see elektroonselt või tuua
paberkandjal noortekeskusesse.
NAF projeki kirjutamise
kaudu on noortel võimalik
saada kogemus, kuidas üks
projekti kirjutamine välja
näeb. Lisainfot saab noorsootöötajalt, kes aitab nõu ja
jõuga.
Merit Reinhold
noorsootöö juht

Lugejate
lemmikraamatud
aastal 2012
Siin on üevaade möödunud aastal Uulu raamatukokku
saabunud
raamatutest, mida on kõige
rohkem loetud. Lugejatele
meeldivad elulooraamatud.
Armastatud kirjanik on Erik
Tohvri. Väga palju küsitakse
“Minu...” sarja raamatuid.
Välismaa kirjanikest on
kõige loetavam Ann Granger. Lastele meeldivad
“Jänku-Jussi lood” ja
Kipperi lood.
1. Kersna, Vahur “7x7”
– 25 laenutust. 2. Tohvri,
Erik “E-armastus” – 20
laenutust. 3. Nukke, Maret
“Minu Jaapan: 23 vaadet
tõusva päikese maale” – 13
laenutust. 4. Petrone, Epp
“Minu Ameerika 3. osa
Kriis”. 5. Kordemets, Gerda. Sulev Nõmmik “Kui
näeme, siis teretame!”. 6.
Lender, Mae “Eleanor”. 7.
Alari, Ann “Minu Inglismaa: vana ja hea”. 8. Granger, Ann “Hukatus, häving
ja mõrv”. 9. Remsu, Olev
“Bussiga Poolas” ll. 10.
Velli, Anne “Türkiissinine”.
11. Keränen, Mika “Minu
Supilinn: tõelise elu mekk”.
12. Org, Liina “Minu Suriname”.
Lastekirjandus
1.Leoste, Jaanus “JänkuJussi lood”, viies osa. 2.
Vainola, Kätlin “Tiigielu
aabits”. 3. Inkpen, Mick
“Kipper”. 4. Nordqvist,
Sven “Pettsoni peenramaa”.
5. James, Rebeca “Kaunis
kurjus”. 6. Inkpen, Mick
“Kipperi mänguasjakast”. 7.
Leoste, Jaanus “Jänku-Jussi
lood”, neljas osa. 8. Kunnas,
Mauri “Pööraselt põnev
autoraamat”. 9. Kriisa,
Kristel “Piinatud hinged”.
10. “Jänes hüppab kitse:
loomamõistatused sõnas ja
pildis”. 11. Sillaste, Kertu
“Pannkoogiraamat”. 12.
Weislander, Jujja “Mamma
Muu loeb”.
Soovin kõigile meeldivaid lugemiselamusi
algaval aastal.
Helje Pulk
Uulu raamatukogu juhataja

