TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanem KAREL TÖLP

Valimistsükkel hakkab
kohe-kohe läbi saama ja
paras aeg on vaadata tagasi
ja kirjutada pooleli olevatest tegemistest.
Nelja aasta sisse jääb
väga palju väiksemaid ja ka
päris palju suuri tegemisi.
Emotsionaalselt pakkus
mulle nelja aasta jooksul
kõige enam rahulolu sel
kevadel ilmunud raamat
Tahkuranna vald 25.
Raamatu
koostamisse
panustas suur meeskond
enam kui aasta oma teiste
ülesannete kõrvalt ja idee
autorina jäin resultaadiga
väga rahule, seda nii sisu kui
välise väljanägemise poolest. Veelkord suur aitäh
kõigile, kes raamatu koostamisse panustasid!
Teine rahulolu pakkuv
asi ei ole otsene tegevus,
vaid pigem tegevuste
tagajärg, ja seda juba
eelmise valimistsükli ajast.
Nimelt, Tahkuranna vald on
juba neljandat aastat järjest
peaaegu ainus omavalitsus
Pärnumaal, kus elanike arv
on tõusnud. Oleme teinud
juba eelmise valimistsükli
algusest peale süsteemset
investeerimist taristusse ja
viimase 4 aasta jooksul on
valda juurde lisandunud 30–
40 inimest aastas. Sel aastal
on elanike arv kasvanud
juba 50 inimese võrra.
Rõõmu teeb, et peale
pikki juriidilisi omandivaidlusi Uulu lasteaia
hoones õnnestus eelmisel
sügisel avada sõimerühm
väikestele mudilastele.
Kui elanike heaolusse
oleme aastaid panustanud ja
teeme seda ka sel aastal, siis
tuleb kiita kogu volikogu
koosseisu, kes mõistsid, et
panustada tuleb ka ettevõtluse arengusse. Just
tootmisettevõtted on need,
kelle maksudest ja kelle
töötajate maksudest me
üldse riigile ja vallale
lisaraha saame. Igatahes,
Uulu tööstusala trassid,
teed, kergteed on valmis.
Lisaks oleme sel aastal
panustamas ettevõtetele
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Huvitavaid uusi tegevusi
Tahkuranna valla noortele

Vallavanema veerg
vajalikesse veevõtukohtadesse Uulus ja Võistes.
Kui Eestis on palju
omavalitsusi, kus vallajuhid
ei oskagi nimetada üle
kodumaa teada-tuntud
kohta vallas, siis Tahkuranna valda lisandus lisaks
Eesti esimese presidendi
sünnikohal asuvale Konstantin Pätsi ausambale ja
Jõulumäele juurde Lottemaa ja Pärnu Bay Golf
Links. Kui nende puhul ei
ole tegemist valla poolt
tehtud investeeringuga, siis
valla osa ehitusõiguseks
dokumentatsioonide korda
ajamisel on olnud väga
töömahukas, lisaks oleme
teinud investeeringuid
mõlema ettevõtmise taristusse.
Nelja aasta sisse mahub
ehitustest veel suurel hulgal
mustkattega teid, Laadi ja
Võiste kergliiklusteed,
suurel hulgal tänavavalgustust, Reiu ranna taristu
ehitus ning Võistes asuva
lasteaia rekonstrueerimine
koos õuealaga.
Kui valimistsükli jooksul tehtud asjade loetelu on
väga pikk, siis me ei ole
teinud vallamajas tööd nii,
et valimisteks asjad valmis
ja sealt edasi peaks uus
valitsus liikuma paigalseisust. Alustatud, kuid
tänases seisus pooleli
olevate tegevuste nimekiri
on samuti päris soliidne.
Esimesena on pooleli
olevatest tegemistest valmimas Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapp, mis saab
valmis novembri lõpuks.
Silla ehitus käib juba ligi 2
kuud ning maa seest on
jõutud kandekonstruktsiooni ehituseni. Valgustuse
osas on paigaldatud maakaabel koos postikannudega
ning kergliiklustee ehitus
käib.
Uulu-Pärnu kergliiklustee II etapi iseloomustamise kohta julgeks
kasutada väljendit kümne
tabaga uks. Päris palju on
küsitud, miks meil ei tehta
kergliiklusteed Uulu ja
Pärnu vahele, mujal Pärnu
ümbruses on teed olemas ja
muudkui ehitatakse juurde.
Karm reaalsus on olnud see,
et Tõllapulga ristmiku ja
Pärnu linna vahel asuv mets
on sihtkaitsevöönd ja
kergliiklusteed pole olnud
võimalik seal kuskile ära
mahutada, ei maantee äärde
ega kaugemale. Neid
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kümmet tabalukku oleme
valitud strateegia järgi
aastate jooksul ükshaaval
lahti muukinud. Kaasa
aidanud inimesi on olnud
palju ja see periood on
olnud pikk, et teha riigiametnikele selgeks kergliiklustee vajalikkus ja et tekiks
üldse võimalus Metsniku
sihtkaitsevööndit vähendama hakata. Tänaseks oleme
jõudnud olukorda, kus meil
on olnud Keskkonnaameti
seisukohtade tõttu lõpuks
võimalik välja kuulutada
kergtee II osa kekskkonnamõjude hindamise ja tee
projekteerimise hange.
Siinkohal tänan kõiki
inimesi, kes sellesse väga
pikka ja taktikalisse protsessi panustanud on!
Oleme edasi liikumas ka
Uulu-Laadi kergliiklusteega, mis saab olema
järgmine prioriteet. Kõige
kitsamast ja ohtlikumast
kohast saime tee läbi juba
mõned aastad tagasi, kuid
hädavajalik on see kergtee
vähemalt Siimu teeni.
Vahepeal nii rahalise kui
inimressursi piiratuse tõttu
pooleli jäänud kergliiklustee
vajadus on väga suur. Kui
tee varasem ehitus takerdus
maaomanike vastuseisu
taha, siis loodame, et
mitmed omanikevahetused
ja ajafaktor on mõjunud
edasi liikumisele positiivselt.
Teine kergliiklustee, kus
peame maaomanikega läbirääkimisi ja tänaseks on
tellitud metsas puidu
hindamise aktid, on Uulu ja
Uulu kanali vaheline
kergliiklustee lõik Via
Baltica ääres.
Koostamisel on tänavavalgustuse projekt, mille
alusel on plaanis valgustada
Reiujõe, Reiusilla, Kivialliku, Karu, Killi, Uraveere, Rooli, Ringi ja Ringi
põik teed. Valminud on ka
projekt Uulu Lasteaia ja
Kultuuri-Spordikeskuse
hoone soojustamiseks koos
uue välisfassaadiga. Tegemist on ühinemisel kokku
lepitud esimese investeeringu objektiga.
Tänan volikogu võimaluse eest juhtida Tahkuranna
valda möödunud 4 aasta
jookusl. Tänan ka kogu
vallavalitsust, kõiki ametnikke ja allasutusi, tegite
kõik tublit tööd selle aja
jooksul!

1. juulist 2017 jõustus
noorsootöö
seaduse
täiendatud redaktsioon,
millega pannakse alus
noorte huvihariduse ja
-tegevuse riigi täiendava
toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse
eesmärk on teha huvitegevus noortele kättesaadavamaks ning pakkuda
mitmekesiseid osalusvõimalusi. Tänu antud
toetusele on saanud võimalikuks luua uusi huviringe Tahkuranna valla
7–19-aastastele noortele.
Uued ringid loodi
Tahkuranna LasteaedAlgkoolis, Uulu põhikoolis,
Võiste Noortetoas ning
Tahkuranna Avatud Noortekeskuses.
Tutvustamaks
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse korraldatud
huviringe mis hakkavad
toimuma Uulu KSK ruumides, toimus teisipäeval 19. septembril Uulu
huvitegevuste mess “HUVIPESA“. Huvipessa olid
kohale tulnud kõikide uute
tegutsemist alustanud/
alustavate huviringide
juhendajad, kes tutvustasid
millega nende ringis tegeleda saab.

Kõikides huviringides
osalemine on TASUTA ning
antud kava kehtib september-detsember 2017.
Võiste
Noortetoas
hakkavad toimuma DJ ring,
matkaring, muusikaring
ning breiktantsuring.
Tahkuranna LasteaedAlgkoolis toimuvad tehnoloogiaring, ujumise algõpe,

keraamikaring, showtants,
aikido.
Uulu Põhikoolis toimub
rahvatantsuring.
Täpsustav info kodulehtedel ja facebooki
lehekülgedel.
Ege Altmart
Noorsootöö juht

UULU KSK ruumides toimuvad ringid:
* ESMASPÄEV –
* TEISIPÄEV –

kell 15.00 DISC GOLF
kell 15.00 SEIKLUSRING
17.30-18.30 TAEKWONDO
* KOLMAPÄEV – kell 14.00 KOKANDUS
14.30-15.30 SHOWTANTS
16.00 DJ ring
* NELJAPÄEV – kell 15.00 DISC GOLF
* REEDE –
kell 19.00 BREIK
VÕISTE NOORTETOA ringid:
MUUSIKARING kaks korda kuus laupäeviti,
kell 16.00-17.30 külakeskuses
Tahku Tare.
BREIKTANTS
trennid algavad 4. oktoobril,
kell 19.00-20.30 TahkurannaLasteaed Algkooli saalis.
Trennid toimuvad neli korda kuus.
MATKARING toimub üks kord kuus, esimene kord
14.oktoobril,kell 13.00-16.00
külakeskuse Tahku Tare juures.
DJ RING alates novemrist, neli korda kuus külakeskuses
Tahku Tare.
Kõik huviringid on noortele tasuta ja kes pole kindel,
kas talle meeldib ükski ring, siis tulge julgelt proovima!
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Vallavalitsuses otsustati:
05.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kinnitada Tahkuranna valla 4- ja enamalasteliste perede
liikmete, kellel on tasuta sõidu õigus Pärnumaa avalikel
bussiliinidel, nimekiri vastavalt lisale.
Edastada nimekiri koos vastavasisulise taotlusega MTÜle Pärnumaa Ühistranspordikeskus sõidusoodustuse
saamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le
Randlased suvelõpupeo korraldamiseks Võiste Suveaias
23.09.2017
• Väljastada kasutusluba Annika Salak´ile Reiu külas
Kalevi pst 19 kinnistule ajamaja püstitamisel.
• Lükata tagasi „Võiste Sotsiaalmaja kahe korteri remont“
hankes esitatud pakkumus ja lõpetada hankemenetlus.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Võiste Sotsiaalmaja
eluruumi remontimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
12.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Laadi küla, Hindriksi
kinnistu (katastritunnus 84801:001:1509).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Laadi küla, Laadi tee
43 kinnistu (katastritunnus 84801:001:0504).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Metsaküla, Sipelga
kinnistu (katastritunnus 84801:001:0504).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Leina küla, Pärli
kinnistu (katastritunnus 84801:004:0131).
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 22. mai 2017. a
korralduse nr 155 punkt 2 ning kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa
(001; E) 100 %.“.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 22. mai 2017. a
korralduse nr 155 punkt 4 ning kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„4. Maaüksuse maksustamishind on nelikümmend eurot
(40 eurot).“.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 22. mai 2017. a
korralduse nr 154 punkt 2 ning kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa
(001; E) 100 %.“.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 22. mai 2017. a
korralduse nr 154 punkt 4 ning kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„4. Maaüksuse maksustamishind on üheksakümmend
eurot (90 eurot).“.
• Väljastada projekteerimistingimused Metsaküla Rannaniit
MTÜ-le, esindaja Jan Pulk, Metsakülas poollooduslikule
kooslusele juurdepääsutee projekti koostamiseks.
• Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse
algatamine Raido Kirschbaumile Laadi külas Urvalinnu
kinnistule üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, projekti
koostamine, hoonestusala suurendades kuni 10% ja
nihutades 30% ulatuses.
• Väljastada ehitusload:
- Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele, esindaja Toomas
Kallaste (projekteerija Hellar Okas, Eltel Networks AS)
Laadi külas ja Uulu külas elektroonilise sidevõrgu
liinirajatise – multitorus fiiberoptilise sidakaabli (I
ehitusetapp – Surju-Uulu) rajamiseks/paigaldamiseks;
- Andres Väljapõhi‘le, Uulu külas Uraveere tee 19
kinnistule tiigi rajamiseks.
- Aimi Saar‘le, Laadi külas Ilvese kinnistule Päikeseelektri
mikrotootmisjaama rajamiseks/paigaldamiseks.
• Väljastada kasutusload:
- Andrei Tammikule Reiu külas Pulga tee 12 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.
- Simo Teesalule Laadi külas Pihla tee 12 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.
• Lükata tagasi „Männiküla tee sademevee eesvool“ hankes
esitatud pakkumused ja lõpetada hankemenetlus.

Tahkuranna valla ajaleht
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Volikogu esimehe mõtteid sügisel 2017
Üks väga huvitav ja
tõsine periood minu elus,
ehk volikogu esimehe
ametiaeg hakkab läbi
saama, proovin seda natuke
kokku võtta. Eks volikogu
esimees ole samasugune
volikogu liige nagu teisedki,
vaid asjaajamisi ja esindamisi on rohkem.
Volikogu töö on minu
arvates sujunud väga hästi.
Vallavalitsus, kes eelnõusid
ette valmistab ja majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjon, kes kõik
volikogusse
minevad
päevakorrapunktid põhjalikult läbi arutavad on
teinud samuti väga tublit
tööd. Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjonil niipalju
teemasid igakuiselt arutada
ei ole, kuid tuli ju neilgi sel
aastal korraldada konkurss
nii humanitaarnõuniku
asendaja kui kahe koolijuhi
leidmiseks. Uus kooliaasta
algaski valla mõlemas
koolimajas uute juhtidega,
saan siin neile edu ja
kordaminekuid soovida.
Suurematest asjadest
kirjutades peaks puudutama
maakonna mereplanee-

ringut, kus meie volikogu
ühena vähestest ei olnud
nõus seda kinnitama.
Tuuleparke on ju vette küll
ehitatud, kuid seda, kas nad
sellisesse kohta rajades ja
energiat risti üle lahe
transportides ka kalavarusid
ja kogu kalandussektorit
mõjutavad, pole kindlasti
piisavalt uuritud. Rail
Baltiku kohta saab infot nii
maakonna, kui Vabariigi
väljaannetest. Meie valda
puudutavas osas on raudtee
koridor küll teada, kuid
valla kinnistute kompensatsiooni suurus ja tasumise
aeg teadmata.
Üks suuremaid murekohti Tahkuranna vallas on
kindlasti meie valda läbiv
maantee ehk Via Baltica.
Liiklus sellel kasvab ju
silmnähtavalt iga aastaga.
Oleme juhtinud sellele
tähelepanu nii ajalehes
kirjutades, kui televisioonis
näidates, oleme ise neid
sõidukeid lasknud kokku
lugeda, neid andmeid
maanteeametile esitanud,
oleme poliitikutega rääkinud ja erinevate ministritegagi kohapeal käinud.
Kergliiklustee osas Pärnust

Uulu poole oleme läbimurde saavutanud ja see
maanteest merepoole tuleb.
Maantee neljarealiseks
ehitamist mingit muud
lahendust meile veel ei
lubata. Probleemiga ollakse
küll kursis, aga takerdub see
ettevõtmine küllap ikka
rahaliste vahendite taha.
Vald ise on aga pidevas
arengus, iga päev kuskil
midagi ehitatakse või
remonditakse. Palju uusi
maju on juurde ehitatud,
palju uusi inimesi on valda
elama tulnud. Suurematest
projektidest on Golf ja
Lottemaa valminud, teid ja
tänavaid on nii juurde
ehitatud, mustkatte alla
viidud, kui valgustatud.
Reiu rand sai ilusa tee ja
parkla, Uulu tööstusala läbis
korraliku uuenduskuuri,
Uulust Pärnu suunal käib
kergliiklustee ja silla
ehitamine jne jne. Uuendusi
ja ehitamisi on ju igal pool,
kus rohkem kus vähem, just
nii kuidas olukorrad tekivad
ja materiaalsed võimalused
neid lahendada lubavad.
Kes valla peal käib ja ringi
liigub, see märkab ju isegi.
Teha on kindlasti palju veel

ja “valmis” ei ole vald veel
sugugi.
Kindlasti jääb seda
volikogu meenutama vabariigis käimasolev haldusreform ja kõik sellega
kaasnev, oleme ju ühinemas
Häädemeeste vallaga. Uues
vallas saab olema ligi 5000
elanikku, algab ta Pärnu
linna piirist ja läheb välja
kuni Lätini. Valla keskuseks
saab Uulu praegunegi
vallamaja ja väiksemaks
keskuseks vallamaja Häädemeestel. Hirmu, et kedagi
vallandama või koondama
hakatakse küll ei tohiks olla,
sest häid spetsialiste vajab
vald ju niikuinii. Vallakodanikele ei muutugi suurt
midagi, tööle jäävad koolid
ja lasteaiad ja muud
asutused. Volikogu tuleb
meil ühine ja valitakse
kahes ringkonnas kokku 19
liiget, aga kes sinna kuuluma hakkavad, seda
otsustavad juba valijad
lähenevatel valimistel.
Soovin kõigile ilusat
sügist, rahulikku meelt ja
üksteisemõistmist selles
lähenevas uues olukorras.
Argo Mengel

Kõigis kortermajades
tekivad 1. jaanuaril korteriühistud
Uus korteriomandi- ja
korteriühistuseadus (KrtS)
jõustub 1. jaanuril 2018.a.
Pooltes Eesti kortermajades
puuduvad korteriühistud.
Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab
seadusandja parandada
elamute haldamist ning
kehtestada ühesugused
valitsemisreeglid kõikide
elamute suhtes. KrtS
rakendub kõikides majades,
kus on moodustatud korteriomandid. Korteriomand
koosneb reaalosast (elu- või
mitteeluruum) ja sellega
seotud kinnisasja kaasomandiosast. Ühistu tekib
ka siis, kui kinnisasjal on
ainult kaks korteriomandit
või kui kõik korteriomandid
kuuluvad ühele isikule. Uus
seadus ja ühistu nõue ei
kehti kinnisasjade suhtes,
mis on kaasomandis mõtteliste osadena (näiteks igal
omanikul on 1/4); ridaelamutes, kus iga elamuosa
alla on moodustatud oma
krunt ja majades, mille
omanik on hooneühistu.
Kui korteriühistu on
olemas, siis KrtS mõjutab
teid vähe, sest senine ühistu
jätkab tegevust. Kuigi uus
seadus ei nõua otseselt
põhikirja muutmist, tasub
see siiski üle vaadata. Kui
mõni olemasoleva põhikirja
säte on uue seadusega
vastuolus, siis kehtib selles
osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole,
siis ühistu asutamine
2017.aastal ei ole kohustuslik. Kui te siiski soovite
seda teha, peab korteriomanike enamik vastu
võtma ühistu asutamise
otsuse, kinnitama põhikirja,
valima juhatuse ja kandma

korteriühistu registrisse. Kui
ühistut ei ole sel aastal
asutatud, siis 01.01.2018.
loob riik selle ise! Teie
elamu korteriühistu kantakse automaatselt registrisse ja ühistu nimeks on
teie kinnisasja aadress
täiendiga KÜ. Kõik omanike ühise valitsemisega
seotud õigused ja kohustused lähevad üle ühistule.
Sellisel ühistul ei ole esialgu
põhikirja ja maja valitsemine toimub otse KrtS
sätete alusel.
Kui maja haldamiseks
oli korteriomanike üldkoosoleku poolt enne 01.01.
nimetatud valitseja (kinnisvarahaldusettevõte,
iseseisev majahaldur või
keegi omanikest), siis alates
KrtS jõustumisest on tema
automaatselt juhatuse
ülesannetes. 30. juuniks
2018.a tuleb registrile
esitada andmed tekkinud
ühistu juhatuse kohta
(senise valitseja või uue
valitud juhatuse andmed).
Juriidiline isik (haldusettevõte) võib ka tulevikus
üldkoosoleku otsusel olla
juhatust asendav organ
(valitseja).
2017. a jooksul selgita
välja, kas Sinu korterelamus
on korteriühistu asutatud!
Kui te ühistut ise ei asuta,
siis kontrollige, et oleks
kehtiv üldkoosoleku otsus
valitseja nimetamise kohta.
Kui keegi majaelanikest
faktiliselt kogus remondifondi vahendeid või sõlmis
üldelektri- ja veelepingud
enda nimel ja te soovite, et
ta jätkaks uuel aastal ühistu
juhatuse liikmena, siis
nimetage ta käesoleval
aastal ametlikult korteri-

omanike üldkoosoleku otsusega valitsejaks.
Kui majas on kuni 10
korteriomandit või kuuluvad kõik korteromandid
ühele isikule, siis ei pea
juhatust valima ja registrit
teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut sel
juhul ühiselt või mõnele
omanikule antud volikirja
alusel. Soovitav on siiski ka
väikestes majades juhatus
valida ja registrisse kanda.
Kuni 10 korteriomandiga
elamu ühistu võib pidada
kassapõhist raamatupidamist ja ei pea esitama
majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks enam ühte korteriühistut asutada ei saa.
Olemasolevad
mitme
kinnisasja korteriühistud
jagunevad mitmeks ühis-

tuks, kui 31. detsembriks
2016. a ei võetud üldkoosolekul vastu teistsugust
otsust.
Kõiki korteriühistu
dokumente või teateid saab
korteriühistute registrile
esitada ettevõtjaportaali
(ettevotjaportaal.rik.ee) või
notari kaudu. Registrikande
eest tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti
Omanike Keskliidust või
esita oma kirjalik küsimus
meie nõustamiskeskuses
Õiguskindlus. Loe ka
t ä p s e m a l t
w w w. o m a n i k u d . e e / u u s
korteriomandi- ja korteriühistuseadus.
Priidu Pärna
Eesti Omanike
Keskliidu esimees

09.-15. OKTOOBER 2017
TAHKURANNA VALLA NOORTELE
VANAPABERI KOGUMISE KAMPAANIA

Kogutud vanapaber peab olema kuiv ja sorteeritud muust prügist.
10 PARIMALE AUHINNAD

Uulus võtame vanapaberit vastu
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses E-R kl 12.00-18.00
Tahku Tares E, T, R kl 13.00-18.00
Lisainfot küsi noorsootööjuhilt tel 5204633

Oktoober 2017

Tahkuranna valla ajaleht

Tänan usalduse eest!
On kokkuvõtete aeg.
Volikogu liikmena on
viimased neli aastat
möödunud sisutihedalt –
täis pühendumist, pingelist
tööd, saavutusi ja tagasilööke – kõike, mis rikastab
uue kogemuse võrra ja
pakub võimaluse edasi
püüelda.
Neli aastat tagasi
soovisin näha mõningaid
asju Tahkuranna vallas
teisiti või paremana. Andsin
endale aru, et ei saa välja
anda valimislubadusi,
teadmata valla rahalisi
võimalusi. Seepärast sõnastasin punktid järgmiselt:
1. „Seisan selle eest, et
Lottemaa teemapargi arendusega säiliks kvaliteetne
elukeskkond ja tekiks
eneseteostusvõimalusi
kohalikule elanikkonnale”
Lottemaa teemapargi
arendus ja selle avamine
tõid kaasa mitmeid probleeme ning kohalike elanikega mittearvestamise.
Kohati võis nende käitumist
tõlgendada üleolevana nii
vallavalitsuse kui ka valla
rahva suhtes. Keeruliseks,
kuid tulemuslikuks osutus
ÜVK projekti tagasilükkamine, mis oleks kaasa
toonud põhjendamatu veeja kanalisatsiooni hinnatõusu. Pingelised läbirääkimised toimusid avaliku
Reiu supelranna säilitamise
ja parkimisprobleemide üle,
mis häirisid kohalike
elanike igapäevaelu. Suutsin veenda majanduskomisjoni ja volikogu, et
mitte algatada Lottemaa
kolmandat detailplaneeringut, mis nägi ette 200
kohaga kämpingu rajamist
ning seisin selle eest, et
Lottemaa panustaks 1/3
omaosalusega Reiuranna
tee ehitusse.
Kui esimesed kolm
aastat kulusid erinevatele
vaidlustele, siis sellel suvel
elasime Lottemaaga üksteise kõrval rahumeelselt ja
sõbralikult. See teeb ainult
rõõmu.
2. „Valla teed oleksid
hooldatud vastavalt reaalsetele vajadustele”.
Suur osa valla teedest on
saanud musta katte alla,
seda just valla põhja osas.
Samas vajab veel nii mõnigi
tee uuendamist ja aastaringset hoolt. Hea uudis on
see, et Rae peatuse juures
jõudsime Maanteeametiga
kokkuleppele Via Baltica
laiendamise, turvasaare ja
liikluspiirangu kehtestamise
osas. Praegune olukord
tagab jalakäijatele turvalisema teeületuse.
3. „Valla ja Pärnu vahele
rajataks valgustatud kergliiklustee”.
Minu suurimaks eesmärgiks oli, et Uulu ja Pärnu
saaksid ühenduse kergliiklustee näol. Volikokku
valituna, sain tutvuda
erinevate materjalidega.
Selgus, et kergliiklustee

ehitamine ei jää rahaliste
vahendite puudumise taha,
vaid suurimaks takistuseks
on Pärnu maastikukaitseala
Metsniku sihtkaitsevöönd,
mis hõlmab enda alla
eeldatava kergliiklustee
asukoha. Tajusin vallamajas
jõuetust selle teemaga
tegelemisel ja leppimist, et
teed ei tulegi.
Vallarahva soov ja
vajadus kergliiklustee järele
oli suur. Alustasin elanike
allkirjade kogumist. Edastasin need pöördumistega
erinevatesse ministeeriumidesse, Maanteeametisse,
Pärnu Maavalitsusse ja
Linnavalitsusse. Korduvatel
kohtumistel keskkonnaministri Marko Pomerantsiga jõudsime kokkuleppele, et Tahkuranna vald saab
kergliiklustee, mispeale
algas tõsine töö ka meie
vallavalitsuses. Palju asjaajamisi on tehtud, kuid palju
on veel ees. Käesoleval
suvel sai alustatud UuluPärnu kergliiklustee I etapi
ehitusega. Soovin osaleda
kergliiklustee II etapi
projekteerimise ja ehituse
jätkamisel ka tulevases
ühendvallas vastavalt
ühinemislepingus
kokkulepitud investeeringute kavale.
4. „Valla ja Pärnu Haigla
vahel oleks tagatud ümberistumiseta ühistranspordiühendus”.
Soovisin neli aastat
tagasi ning soovin ka
praegu, et valla ja Pärnu
Haigla vahel oleks ümberistumiseta bussiühendus.
Olen seda teemat korduvalt
üles tõstatanud, kuid
kahjuks pole see idee teiste
volikogu ja vallavalitsuse
liikmete tähelepanu köitnud. Sellega tuleb veel tööd
teha.
5. „Valla õpikeskkond
oleks autoriteetne ning
õpetajat ja õpilast väärtustav.
Mul on hea meel tõdeda,
et Tahkuranna valla õpikeskkond on õpetajat ja
õpilast väärtustav.
Head vallakodanikud,
soovin Teid tänada usalduse
eest, mille olete mulle
delegeerinud möödunud
neljaks aastaks. Tänan ka
Tahkuranna Vallavolikogu
koosseisu, Vallavalitsuse
liikmeid, erinevaid ametnikke ja vallatöötajaid.
Meid ootab ees teadmatus, mis ja kuidas edasi
saab? Seepärast kutsun
kõiki üles olema sallivad ja
tolerantsed. Üheskoos
jõuame rohkem. Rõõmsat
meelt!
Merike Saks
Volikogu liige 2013-2017
Majandus-, planeerimis- ja
eelarve komisjoni liige
2013-2017
Juhtkomisjoni liige
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Pärnumaa Rannamängudelt II koht
Oma artiklit alustan
kiidusõnadega. Suur aitäh
vahvale Jõulumäe Tervisespordikeskuse
meeskonnale!
Suur aitäh Jüri Kõresaar,
et toetasid ning aitasid, kui
minul jaks otsa sai!
Suur aitäh Argo Mengel,
et esindasid väärikalt
Tahkuranna valda!
Kiidusõnad Pärnumaa
Spordiliidule, koostöö ning
korraldus sujusid suurepäraselt!
Suur suur aitäh valda
esindanud sportlastele, kes
olid nõus juulikuu esimesel
nädalavahetusel Jõulumäele
tulema ja Tahkuranna valla
eest võistlema!
1.–2. juulil kuue valla
sportlaste vahel toimunud
Pärnumaa Rannamängud
jäid viimaseks. Kuidas ja
kas edasi, näitab aeg... Ehk
tuleb nüüd piire ületada
ning vaadata Läti ja Leedu
sportlaste poole.
Enne aga vaataks tagasi
ja toon teieni Tahkuranna
valla sportlaste tulemused.
Pendelteatejooks:
II koht (Geir Suursild,
Maido Kaiste, Reiko
Mengel, Evert Saarnak,
Mariann-Krõõt Mätas,
Lenne Vaher, Marite
Lemmik, Annely Lihtne,
Juta Lemmik).
Võrkpall naised:
IV koht (Piret Lepik,
Katrin Kivi, Klarika Kunst,
Merike Pilve).
Võrkpall mehed:
II koht (Karol Nairis,
Ott Liivaru, Karl Erik
Eisenschmidt, Oliver Stimmer).
Discgolf:
II koht (Henri Ojatamm, Ranol Onno, Maario
Arnek, Taavi Arnek, Marthen Tasalain).
Juhtkonna võistlus:
II koht ( Argo Mengel,
Ardo Vakk).
Mälumäng:
III koht (Märt Hunt,
Maido Zukker, Valeri
Hahiljev, Andres Tammsalu).
Parvetamine:
II koht (Annely Lihtne,
Madis Kiin).
Kergejõustik
üldkokkuvõttes 5. koht
Kergejõustikust võtsid

Annely Lihtne, II koht
Annika Maasing.
NV 60 m – I koht
Annely Lihtne.
M kross – II koht Geir
Suursild.
MV kross – I koht Mart
Lemmik.
Köieveo 6.koht on
kindlasti märkimist väärt,
sest punktide üldtabelisse
saime ikkagi punkte ja seal
ei haigutanud null.
Suur aitäh julguse eest
Reiko Mengel, Maario
Arnek, Taavi Arnek, Ardo
Vakk, Andres Lemmik ja
kapten Argo Mengel.

osa – Reiko Mengel, Maido
Kaiste, Ranno Sutt, Evert
Saarnak, Lenne Vaher,
Mariann Krõõt Mätas,
Peeter Kangruoja, Argo
Mengel, Sirje Kõresaar.
Kirkamad medalid:
N 100 m – III koht

Marite Lemmik.
NV kross – I koht Anu
Taveter, II koht Annely
Lihtne.
NV kuul – III koht Marvi
Arnek.
NV kaugus – I koht

Taidlus – kultuurikava
pealkirjaga „Rannamängud läbi aegade“
II koht Merily Kopelmaa, Eleanor Ojatamm,
Liina Ojatamm, Cristelle
Marii Merirand, Anu
Taveter, Annely Lihtne,
Heldi Salusoo, Mare Nee,
Gerda Kopelmaa, MaiaLiisa Kasvandik, Egle
Rumberg, Annika Maasing,
Marvi Arnek, Ege Altmart
ja Terje Pill.
Kultuurikavas esitatuid
rannamängude slaide on
võimalik näha Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses, kõiki sportlikke tulemusi
näeb Pärnumaa
Spordiliidu kodulehel ning
kõiki pilte rannamängude
võistlusmelust Tahkruanna
valla facebook lehel.
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15.oktoober on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päev
Valimised erakondade, valimisliitude tuvustused
Häädemeeste valla valimiskomisjon (Häädemeeste ja Tahkuranna vald)
Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukoht on Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (Pärnu maavanema 18. juuli 2017.a korraldus nr 1-1/
17/292).
Kontakttelefon 446 4175; e-post: kylliki.kiiver@haademeeste.ee
Valimiste päeval 15.oktoobril on Häädemeeste vallas avatud kaks valimisjaoskonda - valimisjaoskond nr.1 hõlmab Häädemeeste valla territooriumi ja valimisjaoskond
nr 2 hõlmab Tahkuranna valla territooriumi.
Valimisjaoskond nr 2 hääletuspunktid asuvad Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses ja külakeskuses Tahku Tare. Valimiste päeval saab hääletada kella 9.00 – 20.00-ni.
Elektrooniline hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva alates kella 9.00 ja kestab ööpäeva ringselt. Elektrooniline hääletamine toimub kuni neljanda päevani
enne valimispäeva (kolmapäev) kella 18.00-ni ehk 5.oktoobril kuni 11.oktoobrinil kella 18.00-ni.
Kõik valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks kuuendal päeval enne valimispäeva (esmaspäeval) ehk 9.oktoobrist kuni 11.oktoobrini kaasa arvatud. Hääletamine
toimub kolme päeva jooksul kell 12.00 kuni 20.00.
Valimispäevale eelneval neljapäeval, reedel ja laupäeval hääletamist ei toimu.
Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart. Juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb Teil
pöörduda elukohajärgse vallavalitsuse poole. Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole valijate nimekirjas.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus
Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa.
Häädemeeste valla kahes valimisringkonnas on kandidaate kokku 110. Häädemeeste ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste valla volikogu
suuruseks on 19 liiget. Valimisringkonnas nr 1 on 10 mandaati, valimisringkonnas nr 2 9 mandaati.

Valimisliit Koostöö
lubadused ja tegevused möödunud 4 aastaga

Valimisliit Ühtne Koduvald

1. Taristu arendamine: Uulu kanalisatsioon, Uulu sadevesi; Mäeotsa kanalisatsioon; Tõllapulga-Pärnu kanalisatsioon,
Reiusilla vesi. Mustkatted: Postitee, Mereküla, Killi, Männiku, Rae, Golfi, Klubi, Siimu, Käärdi, Reiuranna tee, Kivialliku,
Munta, Jõe, Viira, Ringi, Ringi põik, Rooli, Silla, Reiujõe, Vana-Paradiisi, Ranna tänav, Savi tänav.
Kergteed: Võiste, Laadi, Lepaküla, Uulu-Pärnu kergtee I etapp. Tänavavalgustus: Tõllapulga tee, Võiste alevik, Siimu
tee.
2. Hariduse edendamine: Uulu Lasteaia sõimerühm, Tahkuranna Lasteaed Algkoolis maaküte, lae soojustus, sadeveed,
rühmaruumide rekonstrueerimine, õueala tehtud. Lisaks tasume eelmisest õppeaastast lapse kohta 2 huviharidust varasema
1 asemel.
3. Tervise edendamine: Toetame jätkuvalt Jõulumäe Tervisespordikeskuse, apteegi ja perearsti tegevust.
Rekonstrueerisime perearsti ruumid, apteek sai uued ruumid.
4. Tulevikku vaatamine: Oleme jätkuvalt toetanud MTÜ-de tegevust. Aitasime kaasa Lottemaa ja Pärnu Bay Golf
Links‘i arenduste elluviimisele; samuti ettevõtluse arendamisele ja uute töökohtade loomisele Uulu tööstusala
rekonstrueerimisega ning Lottemaa ja golfiarenduse taristu rajamisega.
5. Elukeskkonna parandamine: Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi ehitus käib, Uulu Pärnu kergliiklustee II etapi
projekteerimine käib. Rajatud on Reiu ranna taristu.

Meie kandidaadid ja lubadused 2017. a. kohalike omavalitsuste volikogude valimistel on:
184. Karel Tölp
186. Argo Mengel

Tahkuranna Vallavalitsus, vallavanem
Võiste Sadama OÜ, juhatuse liige,
volikogu esimees
188. Indrek Kaiste Leonhard-Weiss Energy AS, elektrik
190. Marko Karu
OÜ Fenser Holding, juhataja
192. Kärt Kiviselg
Decora AS, sekretär
194. Kauri Krüger
OÜ Krüger Mets, juhataja
196. Monika Kunder OÜ Scanfil, projektijuht
198. Viljar Metsaoru,
200. Karol Nairis
202. Aivo Pedak
204. Ago Raudsepp
206. Priit Sommer
208. Lennart Sünt
210. Valdar Tamm

OÜ Weiss Aiand, juhatuse liige
OÜ Taimgrupp, operaator
AS Oma Ehitaja, projektijuht
Pärnu Linnavalitsus, ehituse
peaspetsialist
AS Laarman & KO, logistik
Lentsius OÜ, juhataja
Grossi Puit OÜ, juhatuse liige

185. Kalmer Metsaoru OÜ Weiss, juhatuse liige
187. Malle Fosti
Pärnu Lasteaed Mai, tervishoiutöötaja
189. Anne Kalda
MTÜ Võiste Külaselts, tegevjuht
191. Eneli Kimmel OÜ Tolmetex, raamatupidaja abi
193. Külli Klein
Pritetsons OÜ, juhataja
195. Ahti Kukk
Staigervik OÜ, tegevjuht
197. Toomas Kängsepp OÜ Tolmetex, Pärnu osakonna
juhataja
199. Madis Mätas
OÜ Vesoka, juhataja
201. Ivo Orasmäe
BestCrew OÜ, lennuki piloot
203. Kaisa Raadik
OÜ RK Rebroc, juhatuse liige
205. Pille Siitan
207. Teet Suursild
209. Tauno Tamm

kodune
Intrac Eesti AS, Pärnu osakonna juhataja
Kolmtex OÜ, hooldustehnik

Jätkame vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, mustkattega teede, kergteede ja tänavavalgustuse ehitamist.
Toetame Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ja Uulu Põhikooli jätkamist, lastele huvihariduse andmist.
Toetame jätkuvalt Jõulumäe Tervisespordikeskuse, apteegi ja perearsti tegevust.
Aitame jätkuvalt kaasa ettevõtluse arendamisele ja uute töökohtade loomisele.
Rajame Uulu Põhikoolile aula ning rekonstrueerime staadioni.
Tõstame sünnitoetuse 600.- eurole.
Toetame küla- ja spordiseltside tegevust.
Loome ühtse ja hästi toimiva valla.
Rajame kergliiklustee Pärnust Iklasse.
Rajame Uulu laululava ühisürituste korraldamiseks.
Jätkame ligipääsude loomist merele ja jõgedele.
Rajame kergliiklustee Laadi tee äärde ja Lepakülla.
Kui sa tahad, et vald oleks edasiarenev ja turvaline kodukoht sulle,
hääleta Valimisliit Koostöö poolt, sest koostöös peitub jõud!

Valimisliit ÜHTNE KODUVALD
vallavolikogu liikme kandidaadid
korraldavad
kohtumise vallarahvaga
teisipäeval, 3. oktoobril kell 18.00
Uulu Raamatukogus ja
kolmapäeval, 4. oktoobril kell 19.30
Võistes Tahku Tares

Oktoober 2017

Tahkuranna valla ajaleht

Lk. 5

15.oktoober on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päev
IRL nimekirja põhiseisukohad
2017.a kohalike omavalitsuste valimistel
Tahkuranna vallas

106 Margus Must
107 Elton Jets
108 Sirje Jõgiste
109 Kersti Merimaa
110 Allan Mägi

111 Astrid Rosenberg
112 Kaido Kivi
113 Maimo Kukk
114 Alari Afanasjev
115 Marje Kaalep

• Muudame Tahkuranna ja Häädemeeste valdade
ühinemisotsuse ja edasised arengud rahvahääletuse korras.
• Võtame vastu külavanema statuudi, rakendame tööle
külavanemad.
• Võtame kasutusele tänapäevased vahendid vallakodanikega dialoogi pidamiseks.
• Volikogu töö läbipaistvuse tagamiseks jäädvustame
volikogu hääletuse tulemused nimeliselt protokolli.
• Koostame reaalsetele vajadustele põhineva valla
üldplaneeringu.
• Teostame viimase miili projekti, millega tagame kiire
internetiühenduse kõigile soovijatele.
• Viime ühistranspordi liikumisgraafiku vastavusse
inimeste reaalsete liikumisvajadustega.
• Võimaldame kõigile vallakodanikele tasuta
ühistranspordi.
• Vabastame vallakodanikud eluaseme maamaksust.
• Arendame välja kergliiklusteede ja tänavavalgustuse
võrgustiku, vastavalt asustustihedusele ja uuendatud
arengukavale.
• Rajame Reiu ja Võiste ettevõtlusküla ja äriinkubaatori.
• Võimaldame majandusalaseid konsultatsioone alates
eraisikutest, korterisühistutest kuni ettevõtjateni.
• Parandame arstiabi ja ravimite kättesaadavust kogu
valla ulatuses.
• Toetame sularaha väljamaksmise süsteemi rajamist
kohalikesse kauplustesse.
• Loome keskustesse taluturud.
• Rajame küladesse külakeskused ja mänguväljakud,
kus neid veel ei eksisteeri.
• Korrastame rannad ja tagame neile juurdepääsud.
• Ehitame väike alustele veeskamiskohad.
• Võtame kasutusele kaasava eelarve.
• Soetame vallale bussi, erinevate sihtgruppide
kasutuseks.
• Seisame selle eest, et lastel oleks võimalik saada kodu
lähedal parim haridus.
• Loome Uulu kooli ühtse kompleksi ja ruumipuudus
saab lahenduse.
• Korrastame kooli staadionid ja unarusse jäetud
spordiväljakud.
• Loome lastele neid huvitavad ja innustavad püsivad
huviringid ning õpilasmaleva.
• Loome toimiva tervisespordiradade võrgustiku, koos
välijõusaaalidega.
• Laiendame Uulu parki ja ehitame sinna laululava ning
discgolfi raja.
• Toetame külade korraldatud kultuuriüritusi.
• Loome valla ajaloomuuseumi.
• Paigutame kergliiklusteede äärde ühtse kujundusega
ning pühendusega pingid.
• Toetame sularaha väljamaksmise süsteemi rajamist
kohalikesse kauplustesse.
• Loome keskustesse taluturud.

Seisame Tahkuranna valla perede ja noorte heaolu
ning valla jätkusuutliku arengu eest. Me oleme oma
kodukoha üle uhked ja soovime, et see oleks ka tulevikus
parim paik elamiseks.
Meie viis aluspõhimõtet 2017. aasta kohalike
omavalitsuste valimistel on:
1. peresõbralikkus ja hea elukeskkond
2. head võimalused tööks ja eneseteostuseks
3. noored on hea tuleviku võti
4. turvaline kodukoht ja kindlustunne tuleviku ees
5. ausad ja kompetentsed inimesed, kes lähtuvad oma
töös omavalitsuse elanike ja kogukondade huvidest.
Soovime, et meie vald on peresõbralik ja hea
elukeskkonnaga. Meie jaoks on oluline, et
1. omavalitsuses on head liikumisvõimalused ja
korralikud teed tööle, kooli ja tõmbekeskustesse
2. peredele, noortele ja eakatele on tagatud kvaliteetsed
avalikud teenused ka peale ühinemist
3. igal kodul peab olema võimalus puhtale veele ja
kanalisatsioonile
4. säilitame oma rikkust – puhast õhku ja puhas loodust.
Soovime, et meie vallas on head võimalused tööks ja
eneseteostuseks. Meie jaoks on oluline, et
5. omavalitsus hoiab bürokraatia minimaalsena ja teeb
koostööd ettevõtjate ja investoritega, et luua uusi tasuvaid
töökohti
6. omavalitsuses on head võimalused meelelahutuseks,
sportimiseks ja kultuurielus osalemiseks. (näiteks Võiste
Rahvamaja taastamine)
7. täiskasvanud saaksid ka silmaringi laiendada erinevate
kursuste näol. Julgustada ja abistada inimesi mikroettevõtete
loomisel.
Soovime, et meie vallas oleks noortel hea elada. Meie
jaoks on oluline, et
8. lastele on kättesaadav hea ja taskukohane huviringide
valik. Selleks annab riik alates 2018. aastast omavalitsustele täiendavat huviharidustoetust
9. rannapiirkond oleks puhas ja korrastatud. Jätkuks
piisavalt avalikke ujumiskohti, kuhu mugavalt ligi pääseda.
10. käivitame volikogu juures Noortevolikogu ja noorte
komisjoni
11. oleme avatud uutele võimalustele ja ideedele.
Soovime, et meie vallas oleks turvaline ja kindel
elada. Meie jaoks on oluline, et
12. lastel on turvaline koolitee, maantee ületuskohad
on selgelt märgitud
13. pere saab vajalikku abi, kui vanemad ei suuda oma
laste eest hoolt kanda.
Soovime, et meie valda juhivad ausad ja
kompetentsed inimesed, kes lähtuvad oma töös
omavalitsuse elanike ja kogukondade huvidest. Meie
jaoks on oluline, et
! oleme isamaalised, peame tähtsaks K. Pätsi ausamba
külastamist ja au sees hoidmist
! juhime valda ja kavandame elukeskkonda koostöös
kogukondade, kohalike elanike ja ettevõtjatega
! vald oleks ühtses infoväljas, selleks loome kaasaegse
ja lugejasõbraliku ajalehe
! tagame, et omavalitsus on kodanikule lähedal ja
suhtlemine omavalitsustega on lihtne, kiire ja mugav ka
peale ühinemist.
Et minna uue hooga edasi, vajab meie vald uusi
inimesi ja mõtteid.
Anna noortele võimalus!

Vali meid!
Lugupeetud vallakodanik!
Kandideerides EKRE nimekirjas lubame panustada
kogu oma jõu ja oskused selleks, et uues loodavas suurvallas
volikokku valitud saades olla väljas siinset paika koduna
tundva inimeste huvide eest. Anname tuld ehk põletame
lõket valgustamaks teed kõigile ettevõtmistele, mis meie
mõtet toetavad.
Hariduses: Kool peab olema kodu lähedal, väikekoolides antav haridus pole tänapäeval tänu digivõimalustele sugugi madalama tasemega kui suurtes
linnakoolides. Seega pole vaja sõita pikki vahemaid linna
tasemel hariduse omandamiseks. Taotleme Uulu koolile
juurdeehitust, et luua paremad võimalused noortele
teadmiste andmiseks ja spordiga tegelemiseks ning
huviringide tegutsemiseks.
Majanduses: Kuidas peaks arenema majanduslik
tegevus meie vallas? Toetame uues vallas kogukondade
arvamusi respekteerides ühise majandusliku arengu kava
koostamist ja selles kavandatava elluviimist. Näeme, et
puhkemajanduse kompleksne arendamine looks võimaluse uute ettevõtete ja töökohtade loomisele. Lisaks
külalistemajadele on võimalik välja arendada neid
teenindavad struktuurid – transport, spordirajatised,
toitlustusasutused jne. Oleme avatud ka päris uutele
ettevõtmistele – mida rohkem töökohti, seda tugevam
majanduslik baas.
Kultuurielus: Meie kandis on seni vähe väärtustatud
oma ajalugu, ajaloomälestistisi ja pärandkultuuri objekte.
Viimane aeg on tulevaste põlvede jaoks jäädvustada
rannarahva eluolu. Selleks kavandame ühtseks süsteemiks
arendada juba olemasolevad muuseumid. Esimese
presidendi koduvallana on meie kohustus tema mälestuse
jäädvustamiseks luua ajalootuba. Vajame seltsimaja ja
laululava vanade traditsioonide jätkamiseks.
Kogukondlik tegevus: Haldusreformis kavandatakse
kogukondade senisest suuremat kaasamist. Meil pole senini
sellist eesmärki toetavaid meetmeid, mitte alati ei toetata
kogukondade ettevõtmisi. Vajalike arengute kujundamiseks
on vaja muuta oma suhtumist külade kogukondadesse.
Oleme valmis algatama ja toetama vallas külade
aktiviseerimist, ühtse süsteemi loomist valla juhtorganite
ja kogukondade koostööks. Nii saame ühiste jõududega
kodukandis oma elu korraldamises ja mõningate
elukondlike probleemide lahendamises osaleda. Turvalisus, taaskasutuse arendamine, abivajajate märkamine ja
toetamine – need on ühiselt lahendatavad teemad.
Valla juhtimine: Tahame seista hea selle eest, et
vallaametnikud ja volinikud lähtuksid oma tegevuses
vallaelanike soovidest ja vajadustest. Anname tuld tuimuse
ja ükskõiksuse pihta ning toetame valda avara silmaringiga
kompetentsete juhtide valimist. Meie eesmärk on, et valla
asjatundliku juhtimise kaudu tagada kodukandi jätkusuutlik areng.
Meie kodud on siin, nii jääb. Kes hakkab tulevikus
korraldama, kuidas meie kodukandis elu arenema peab, on
valijatena teie otsustada. Teist oleneb, keda usaldate oma
elukohas toimetama. Kas senise rutiini järgi tegutsejad või
mõtlemis- ja tegutsemisvõimelisi uusi inimesi. Kui usaldad
meie ideid ja valid meid, siis võid kindel olla, et peame
oma sõna. Oleme senise tegevuse kaudu näidanud, et meile
pole võõrad kodukandi probleemid ja et suudame nende
ellu viimise nimel tegutseda.
Vali meid!
Meie kandidaadid on:

Meie kandidaadid on:

172
173
174
175

TEELE KARRO
SANDRA LEPPIK
ANNELI LEPPIK
ASSO MERIRAND

119
120
121
122

HENN SAAR
RAIMOND LAATS
REET SAI
ILLIMAR HELIN

Lk. 6

Tahkuranna valla ajaleht

Oktoober 2017

• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
September Tahkuranna koolis

Uudised Uulu koolist

1.
september
oli
tarkusepäev. See oli kooliperele tore ja rõõmus
sündmus. Meiega liitus 5
särasilmset poissi-tüdrukut.
Aabitsad kaenlas, astuti
uudishimulikult ja kindlalt
oma klassi esimesse tundi.
Juba esimene nädal oli väga
toimekas. Tööd alustas
pikapäevarühm,
ujumisring ja ka esimese
reisi jõudsime juba teha. 8.
sept toimus Ülenurmel Tartu
Põllumajandusmuuseumis
meepäev. Tutvuti mesindusega seotud töövahenditega,
maitsti mett, valmistati
kärjest küünal ning paitati
pisikesi küülikuid. Sõit oli
pikk ja päev oli väsitav,
maitsev kõhutäis lõunaks oli
igati asja ette. Mesilindudest
teame nüüd tänu reisile
palju rohkem.
14. septembril oli I
klassil külas noorsoopolitseinik, kes vestles
liiklusest ja tuletas meelde
ohutu liiklemise reegleid.
Lapsed said helkuri ja
liiklusaabitsa. Ongi juba
hämar ja helkur võikski jope
küljes rippuda!
18. septembril käis I
klass tutvumas Võiste
noortekeskusega. Paljud
olid seal enne käinud, kuid
mitte kõik. Saadi tuttavaks
noorsootöötajaga, kes lahkesti lapsi aega veetma
kutsus esmaspäeviti, teisipäeviti ja reedeti kella 12.00
–18.00.
Sel aastal töötab koolis
palju ringe. Iga laps leiab
kindlasti mingi toreda
võimaluse vaba aja sisustamiseks uudselt ja põne-

Nagu juba traditsiooniks
saanud, võttis Uulu kool ka
sel aastal osa ülevabariigilisest spordinädalast.
Oleme LIIKUV KOOL,
nagu tänukirjas kirjas.
Meie nädal jäi kahte
nädalasse.
Neljapäeval 14. septembril toimus matk
Konstantin Pätsi ausamba
juurest Uulu koolini.
Ilmataat meid kahjuks
seekord ei soosinud. Kui oli

treenida, sõnu kokku seada.
Õpilased tulid ülesannetega
kenasti toime.
Kuna aga vihma sabinad
olid meid märjaks teinud,
siis otsustati, et nooremad
viiakse bussiga koolimajja
tagasi. Suured aga ei jätnud
jonni ja läbisid matka
lõpuni. Au ja kiitus neile
kõigile!
Aitäh ka kooli kokkadele, kes kiiresti ümber
reageerisid. Ja me saime

otsustamise aeg, kas matk
toimub või mitte, paistis
päike. Kahtlused vihma
suhtes jäid muidugi üles.
Kuid õpetajate ühisel
otsusel siiski läksime.
K. Pätsi ausamba juures
tegi sissejuhatuse päevale
direktor Egle Rumberg. Kes
asetas ka lillekorvi kooli
poolt mälestuseks Eesti
Vabariigi esimesele presidendile.
Seejärel andis väikese
ülevaate Konstantin Pätsi
elust ja sünnipaigas olevast
ausambast ajalooõpetaja
Gerli Jürima.
Ja oligi aeg teele asuda.
Ühtse pika rivina väikesed
ees ja suured järel. Väikene
hirm oli suure maantee
ületamisel, kuid kõik laabus
kenasti.
Matka vahepeatuse oli
mõeldud kolm. Kuid kahjuks ilmataat mängis
vingerpussi ja saime teha
vaid ühe. Aga see-eest
vahva ja lõbusa. Õpilastele
oli üles seatud metsa alla 9
punkti, kus siis klass käis
punktist punkti. Pesades sai
harjutada meeskonnatööd,
visata täpsust, mälu

kenasti koolisööklas soojas
süüa. Olid ju neil juba asjad
pakitud, et meile metsa alla
süüa tuua!
Tegelikult tahaks tänada
kõiki vapraid matkalisi, kes
olenemata ilmast, naeratus
näol matka läbisid! Seekordne retk oli üks
meeldejäävamaid! Matk oli
pühendatud Eest Vabariik
100. sünnipäevale. Mõeldes Eesti ajaloole, on olnud
ju ka raskeid aegu ja ikkagi
on saadud hakkama, nii ka
meil. Ära tegime!

valt. Kooliaasta algus on
olnud kiire ja töine, aga ka
huvitav.
TAHKURANNA
LASTEAED-ALGKOOLI
HUVIRINGID
september–detsember
2017 7–19 -aastastele
lastele.

TEHNOLOOGIARING
toimub koolimajas, kord
nädalas. Juhendaja Enn
Kübar.
KOORILAUL toimub
koolimajas, õpetaja Maike
Lääne.
UJUMISE ALGÕPE
ESIMESELE KLASSILE
toimub kaks korda nädalas
Pärnu Haigla Heaolukeskuses. Treener Margot.
KERAAMIKARING
toimub Tahku Tares, kord
nädalas korraga 2 tundi.
Juhendaja Kristina AedmaKaldmäe.
PEKITI TIRSIA KALI
toimub koolimaja saalis,
kaks korda nädalas.
Juhendab Pärnu Aikido
Klubi treener Vladimir.
SHOW-TANTS toimub
koolimaja saalis, kaks korda
nädalas. Treener Riina Orav.
Huviringid on lastele
kuutasuta.
Ringidesse registreerumine algas 4. septembril
2017 lapsevanema avalduse
alusel.

Reede, 15. septembri
hommik algas meil tervisliku salati valmistamisega
klassides. Kes, siis kuidas!
30 minutiga valmistati
imemaitsvad salatid. Väga
raske oli kõike seda ilusat,
maitsvat ja tervislikku
hinnata. Valik oli suur –
ülitervislikud ja maitsvad
soolased salatid, tervislikud
magustoidud, smuutid.
Õpilased te olite super
tublid!
Züriil jätkus kiidusõnu
kõigile ja loodame, et nii
mõnigi laps proovib ka
kodus ise salatit järgi teha.

Aitäh ka vanematele ja
õpetajatele, kes aitasid ja
suunasid lapsi.
Suur tänu züriile – õp.
Maie, õp. Marikka, õp. Ly,
direktor Egle Rumberg ja
koolitädi Piret, kes hindasid
hindamatuid tervislikke
salateid.
Teisipäeval toimus
jooksukross I–V klassile.
Seekord ilmaga vedas.
Taevas paistis päike ja sooja
oli parasjagu. Kuna õpilaste

arv on suurenenud, siis
esimest aastat jooksid I–III
klass, iga klass eraldi
arvestuses.
Parimatest parimad olid:
Katry-Mary Burk, Kennet
Saar, Krethel Kiviselg,
Kerto Jets, Mirjam Rohtoja,
Hannes Valk, Rebeka Nora
Jürgens, Richard Kiviselg.
Kolmapäeval toimusid
kõikidele klassidele Suhkrukratti loengud. Eha
Ristimets rääkis suhkrust.
Suhkrusisaldus toiduainetes
ja mõjust organismile.
Neljapäeval toimus
jooksukross ja orienteerumine VI–IX klassidele.
Kuna Oma Leht antakse see
kuu varem välja, siis
parimatest parimad järgmises lehes.
Reedel võtsime nädala
kokku ja autasustame ja
täname spordinädalast
osavõtjaid.
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Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
JUMPING

Teisipäev kell 19.00
Reedel
treener Piia Soon

SHINDO

Kolmapäev kell 19.00
õpetaja: Lagle Suursild

KLASSIKALINE JOOGA
HOMMIKUJOOGA 50 +

Neljapäev

ZUMBA

Esmaspäev kell 19.00
treener Piret Kaldasaun

TANTSUÕPE 2.–4. kl.

Esmaspäev kell 18.00
Kolmapäev
õpetaja Liina Ojatamm

VÕIMLEMINE LASTELE
alates 4.–5. eluaastast

kell 10.00
kell 18.00
treening kõigile
õpetaja Kai Siidirätsep

Esmaspäev kell 16.00–17.00
(lasteaialapsed)
Kolmapäev
õpetaja Anu Nõmm

VÕRKPALL
Teisipäev
(info Karol Nairis +37256607185)

kell 19.00 –21.00
SK Tahk sportlased

RAHVATANTSURÜHM „Ülejala”
Esmaspäev kell 18.30–20.00
Kolmapäev
juhendaja Eneli Rüütli
NB! Tantsuselts ootab uusi rahvatantsuhuvilisi!
SUUSATREENING
Kõik treeningud toimuvad Jõulumäe Tervisespordikeskuses

(9.–12. kl) edasijõudnud
(1.–3. kl) algajad
täiskasvanud

(2.–4. kl)
edasijõudnud

oktoober 2017
14. oktoober Mariya Memi
87
20. oktoober Laine Kuusk
86
05. oktoober Neeme-Johann Holm 83
27. oktoober Ella Kolla
83
21. oktoober Laine Suur
82
28. oktoober Avo-Eedu Toomla
82
12. oktoober Urve Kask
81
18. oktoober Helgi Laanemaa
81
21. oktoober Ants Kütt
81
27. oktoober Svetlana Mokhnacheva 81
13. oktoober Valter Abar
75
07. oktoober Liida Mengel
70
09. oktoober Aare Kraak
70
19. oktoober Mikko Sakari
Koivistoinen
70
30. oktoober Imbi Ilves
70
31. oktoober Silvi Merilaht
70
06. oktoober Hele Einmann
65
01. oktoober Ene Rahuorg
60
09. oktoober Andres Väljapõhi
60

T, K, N
kell 16.45
Pühapäev kell 11.00
Pühapäev kell 12.00
Kolmapäev kell 18.30
Pühapäev kell 13.30
treener Kadri Madissoo
tel. 51 11816
Teisipäev
Reede

(5.–8. klass)
edasijõudnud

Naeru, lilli, kingitusi toogu kaasa sünnipäev.
Õnnehetki imelisi
aga iga järgnev päev …

kell 15.00
kell 16.45

T, K,R
kell 16.45
Pühapäev kell 11.15
treener Anu Taveter
tel. 51 72674

JALGPALL LASTEAIALASTELE ja KOOLI ÕPILASTELE
JK POSEIDON treenerid: Martin Kuldmägi,
Joonas Einfeldt
täpne info treeningute kohta: +372 56492025
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• TEATED •
RAHVUSVAHELINE EAKATE PÄEVA
tähistamine toimub pühapäeval, 1. oktoobril
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis
algusega kell 12.00.
Buss üritusele alustab sõitu Reiu (Tiblagorsk)
bussipeatusest kell 11.15 ja
Piirumi külast kell 11.35.
Kõik soovijad võetakse tee äärest bussi peale.

Tahku Tare salongiõhtute korraldajad annavad
teada, et peale suvevaheaega jätkuvad
salongiõhtud 07.oktoobril algusega 19.00.
Salongiõhtud saavad edaspidi toimuma iga kuu
esimesel laupäeval algusega 19.00.
Oma soovide ja küsimustega salongiõhtute kohta
saate pöörduda tel. 5109678 (Kadri) ja 56643221
(Anne).

Pillimeeste päev toimub
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis
14.oktoober kell 12.00
Sissepääs 2 EUR

Jälgige ka reklaame!

Tantsuselts Ülejala alustab taas!
Tantsuselts Ülejala ja juhendaja Eneli Rüütli
alustavad uut hooaega.
Ootame kõiki tantsuhimulisi naisi oma kollektiivi!
Ees on tulemas suur 2019. aasta üldtantsupidu.
Ühendust saab võtta Tiinaga tel: 56507458 või
Katriga tel: 55519334.

Sünnid
HUGO KUUSEMETS

Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel: 5013429

08.07.2017

Ema Eveli Kuusemets,
isa Raigo Kuusemets

SPORDIKESKUSE JÕUSAAL ON AVATUD TÖÖPÄEVITI
KELL 9.00 –21.00

BORIS LIIVA
11.11.1945-04.09.2017
Võiste alevik
SULEV ÕIS
20.02.1936-08.09.2017
Võiste alevik

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

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

Mis juhtus?
8.septembril kell 11.31 teatati häirekeskusele, et
Tahkuranna vallas Reiu külas immitseb veoauto
kütusepaagist kütust. Sündmuskohal selgus, et veoautol
oli rehv katki läinud ning omakorda selle tagajärjel olid
tekkinud kütusepaaki mõrad. Päästjad aitasid kütuse
pumbata katkisest paagist tervesse paaki.
!

14. septembril kella 11.40 paiku käisid päästjad
Tahkuranna vallas Võistes, kus puu oli sõiduteele
kukkunud. Päästjate saabudes oli teehooldus puu teelt
eemaldati.
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Kuidas kodupiirkond noorte ja
kogukonnapraktika kaasabil paremaks
saab
Haldusreformi eel on
põhjust otsida uusi viise
oma kodukandi väärtuste
ja ühtsustunde hoidmiseks
ja suurendamiseks. Kuidas jätkuvalt kogukonnaelu toetada ning inimesi
kokku tuua? Vabaühenduste liidu EMSL üleEestiline kogukonnapraktika programm loob
juurde ühe võimaluse,
kuidas lapsevanemad,
kogukonnad ja koolid
saavad noori valmistada
ette muutuste ellu viimiseks, andes selleks praktilisel kogemusel põhineva
hüppelaua.
Kogukonnapraktika
programmi üks eesvedajatest, Helen Talalaev,
räägib, mida programm
ühele kogukonnale annab
ja miks peaks selles kaasa
lööma.
Neli aastat tagasi kutsus
Eesti vabaühenduste (mittetulundusühingute ja sihtasutuste) katusorganisatsioon EMSL ellu kogukonnapraktika programmi,
mille idee on lihtne:
õpilased löövad kodanikuaktiivsuse kogemuse saamiseks mõne nädala jooksul
ligikaudu 15 tunni jagu
kaasa mõne kodupiirkonna
organisatsiooni tegevustes,
täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning
vabaühendusele vajalikku
ülesannet. Nad näevad,
kuidas sünnib ja toimib
kodanikualgatus ning saavad teada, milliseid ühiskonna probleeme vabaühendused lahendavad ning miks
nad seda teevad.
Noored saavad väärt
kogemuse oma kogukonnast.
Nii vabaühenduste,
õpetajate kui noorte endi
sõnul on kogemus, mida
kogukonnapraktika käigus
saadakse, väga väärtuslik.
Noored mõistavad, et ühe –
tihtipeale ka päris esimese – töökogemusena on
praktika väärt samm edasise
karjääri kavandamisel.
Oluline on ka midagi oma
kätega ära teha ja ennast
kasulikuna tunda. Varasematel aastatel on noored
kogukonnapraktika raames
korraldanud üritusi, pakkinud ja jaganud toiduabipakke, osalenud värbamisprotsessis, hoolitsenud laste

ja loomade eest, kogunud
annetusi, viinud läbi
küsitlusi, otsinud sponsoreid, loonud andmebaase,
jäädvustanud sündmusi
videotes ja fotograafidena,
puhastanud matkarada ja
aidanud veel väga mitmel
erineval moel.
Võidavad ka kogukond
ja vabaühendused kodupiirkonnas.
Vabaühendused leiavad
oma meeskonda lisajõudu,
värskeid ideid ning võimaluse avastada noorte
maailma. Paljud juhendajad
vabaühendustes rõõmustavad, et praktikandid aitavad
päriselt tööd teha ja muutusi
saavutada. Tõdetakse, et
kuigi praktikantide juhendamine võib näida lisatööna, mis nõuab eraldi
läbimõtlemist, ettevalmistamist ja aega, toovad
praktikandid ühendusse
energiat ja teotahet, mis
juhendamise pingutuse üle
kaalub. Rääkimata vahvatest koostöösuhetest, kus
ühing saab praktikandi näol
uued vabatahtlikud, liikmed
või lausa töötajad. Nii saab
kohalik kogukond juurde
hulgaliselt teadlikumaid
noori, kes kodukoha
arengus tahavad kaasa
rääkida.
Kogukonnapraktika
toob kooli põnevaid kogemusi ja arutelusid.
Sel kevadel kohtus
President Kersti Kaljulaid
kogukonnapraktika
tegijatega Rakvere Reaalgümnaasiumis ning soovitas
kogukonnapraktika programmiga liitumist kõikidele koolidele ja vabaühendustele. President tõi
esile, et kõige olulisemaks
programmi tulemuseks on
selgem arusaam, et elu meie
ümber on just selline,
milliseks ta ise oma
ettevõtmistega kujundame,
ning igaüks saab seejuures
oma oskuste ja teadmistega
panustada.
Õpetajad hindavad
praktilist kogemust, mille
õpilased kogukonnapraktikat tehes saavad. Praktikakogemused võimaldavad
ühiskonnaõpetuse tunnis
arutleda mitmete teemade
üle, mis Eesti ühiskonnas on
olulisel kohal. Näiteks
kõneldakse vaesuse ja
ebavõrdsuse teemal, arutatakse koostöö ja abivalmi-

duse tähtsuse üle ning
mõtiskletakse, miks inimesed koduloomi hülgavad.
Sageli arutatakse ka vabaühenduste toimimise ja
vabatahtliku tegevuse üle
ning tekib ideid, mida oma
kodupiirkonnas saaks ise
ette võtta. Paljude noorte
jaoks on üllatav, kui palju
tööd vabatahtlikuna ära
tehakse. Samas on silmiavav, et vabaühendustes on
võimalik ka palgalist tööd
ning karjääri teha.
Õpetajate sõnul laiendab
kogemus oluliselt tunnis
antud teoreetilisi teadmisi,
muudab ainetunnid huvitavamaks ja aitab õpetajatel
paremini oma õpilasi ning
nende võimeid tundma
õppida. Samuti toovad
õpetajad välja, et kogukonnapraktika annab kodanikuaktiivsuse kogemuse –
noored saavad aru, et oma
väikeste tegudega ongi neil
võimalik ühiskonnas midagi
muuta, midagi ära teha.
Kuidas programmiga
liituda?
Kogukonnapraktika
programmiga on algava
õppeaasta eel liitunud juba
üle 20 kooli üle Eesti.
Sellest sügisest liigume
edasi uutesse koolidesse ja
piirkondadesse Põlva-,
Valga-, Pärnu- ja IdaVirumaal ning jõuame
saartelegi. Programmi ning
vahva kogukonnaga liituma
on oodatud aga kõigi
maakondade koolid ja
vabaühendused, sest soovime, et noored kõikjal
Eestis saaksid võimaluse ja
kogemuse kodanikualgatustes kaasa löömisest.
Huvi korral võta
ü h e n d u s t
helen@heakodanik.ee
ning uuri programmi
kohta
lähemalt
ka
kogukonnapraktika
kodulehelt.
Kogukonnapraktika
programm on Haridus- ja
Te a d u s m i n i s t e e r i u m i
Noortegarantii osa ja seda
rahastatakse 2015-2018
aastatel haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava
ESF
kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse
parandamine“.

Tantsugrupp “Uhlatajad” tänab Tahkuranna valda, kes toetas
meie suvist sõitu Praha tantsufestivalile “Prague Folklore Days”

Oktoober 2017

Septembrikuu tegemisi Uulu lasteaias
September on olnud
kõige väiksematele Sipelgate rühma (1,5–3a) lastele
aktiivne harjutamise periood, mil lapsed päeva
esimesel poolel proovisid
ise hakkama saada ilma
vanemateta. Rühmatuba oli
täis rõõmsat saginat nagu
tõelises sipelgapesas.
Tarkusepäeva tähistati
lõbusate mängude-harjutustega vallamaja ees pargis.
Enne seda tutvuti muinasjutuga „Kitsetall, kes oskas
lugeda 10-ni“. Mängud
olidki seotud selle muinasjutu ja loendamisega.
Vesteldi möödunud
suvepuhkusest ja meenutati

kokkuleppeid rühmaruumides käitumisest (et kõigil
oleks tore olla!).
Aedviljade nädalal olid
rühmades näitused puu- ja
aedviljadest. Lepatriinud
valmistasid tervisliku salati.
Maitseelamusi pakkusid
füüsal, mustrõigas, maapirn,
lilla kartul ja teised põnevad
aedviljad. Mängiti turumängu, kus lapsed ostsid
mänguraha eest puu- ja
aedvilju
Kõik rühmad osalesid ka
ühisel spordipäeval „Õunaussi olümpia“ Lapsed tegutsesid võidu õunaussidega,
toitsid õunaussija toimetasid erinevates tegevus-

pesades. Pargis tutvuti
mitmete puudega ja otsiti
erinevate puude lehti.
Spordipäev lõppes igale
lapsele maitsva õunaga.
Septembrikuu lõpus
külastavad Lepatriinud ja
Jaanimardikad Kabli looduskeskust, et osaleda
programmis „Kodukoha
puud läbi aasta“. Looduse
vaatlemise käigus kujuneb
arusaam, et igal nähtusel on
põhjus ja igasugune muutus
looduses kutsub esile teisi
muutusi.
Ilusat sügise algust
kõigile!

Septembrikuu Võiste lasteaias
„Kõik, kõik on uus septembrikuus...”.
Sel aastal sobib see luulerida meile nagu valatult: septembrikuu algas meil ilusas ja
uues rühmaruumis. Tõsi küll: kuu algupäevil toimetasid Rannakarbid ja Päikesekiired
veel ühes rühmas koos. Siit tuleb meie suur-suur tänu kõigile peredele, kes suhtusid
viivitusse arusaavalt ja mõistvalt ning leidsid võimaluse oma lapsi veel kodus hoida kuni
mõlema rühma avamiseni. Aitäh!
September algas rühmades loogilist rada pidi: meenutasime üksteise nimesid, rühma
reegleid ning pöörasime siis pilgud ümbritseva poole: mis toimub aias ja põllul. Lasteaia
sünnipäeva on meil sel aastal plaanis tähistada hoopis uutmoodi – ühise spordipäevaga
nimelt. Sellest pikemalt järgmine kord.

Shindo kui tervendussüsteem
Läbi venitus- hingamisharjutuste ja massaazi korrastatakse organismi töö ja
ennetatakse haigusi.
Shindo venitustes järgime viie elemendi teooriat, mis pakub sügavamat seletust sellele,
kuidas eluenergia füüsilises ilmas väljendub. Igale elemendile, Puu, Tuli, Maa, Metall ja
Vesi on omane isesugune iseloom, neid seostatakse keha ja emotsioonide eri külgede
valitsemisega. Viie elemendi tasakaal tagab terve keha ja vaimu. Tunni jooksul vahelduvad
koos harjutustega pingestatus ja puhkus. Puhkusele eelneb alati pinge ja vastupidi, kui
pinget ei ole siis puhkust ei tule.
Oled tabanud end mõttelt “kogu aeg on külm”, “kogu aeg on pime”?
Meie igapäevaelu on valdavalt pidev stress, sõltumata sellest, kas juhtiv on positiivne
või negatiivne emotsioon, sõnum ajule üks - pidev pingutus. Puudub rütm kus on selgelt
eristuvad pingutus lõdvestus paus, mis looduses seostub aastaaegade vaheldumisega.
Venitustund paneb märkama looduse rütme iseendas. Pime-valge, kuum-külm, kuivniiske...
Tekitades distantsi oma enda elu suhtes annab sulle juurde veel ühe elu – saad võimaluse
vaadata seest välja ja näha, mis sinu elus reaalselt toimub, millega sa tegeled ja kuhu sinu
eluenergia igapäevaselt kaob.
Koostegemise mõju on nagu heal supil. Ained ei segune omavahel vaid maitsed tõusevad
esile teineteise mõjul. Teised toovad meis esile emotsiooni, mis meid parasjagu valdab viha kurbus raev rõõm solvumine... Ilma ühenduseta jääks elu seisma ja see mis ei voola
on määratud hääbuma. “Shindo koos sinuga” on venitustund tavalisele inimesele!
Teisipäeval kl 19.00 Tahkuranna koolimajas
Kolmapäeval kl 19.00 Uulu Kultuuri- ja Spordihoone peeglisaalis.
Lagle Suursild

