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Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine on alanud
Uulu tööstusala nimetuse on endale saanud
ligikaudu 19 ha suurune ala,
mis asub Uulu endise
töökoja ja bensiinijaama
ümbruses. Tööstusalal asub
19 tootmismaa kinnistut
ning tegutseb kokku 8
ettevõtet, milledest 5 on
otseselt tootmisettevõtted.
Reservis on 9 sobilikku
tootmiskinnistut. Kruntide
suurused on erinevad ning
algavad 0,22 hektarist
ulatudes 1,77 hektarini.
Uulu tööstusala näol on
tegemist ainsa LõunaPärnumaal asuva tööstuspiirkonnaga.
Uulu tööstusala arendamisega alustas Tahkuranna
vald juba 2009. aastal,
eesmärgiks oli tööstusala
tugitaristu/infrastruktuuri
rekonstrueerimine ja laiendamine struktuurfondide
rahaga, kuna puudulik
infrastruktuur takistas
olemasolevate ettevõtete
edasist laienemist ja ka uute
siirdumist piirkonda.
Pärnu EKE Projekt
koostas vallale ehitusprojekti ja juba 2010. aasta
suvel saime Piirkondliku
arengu kavandamise programmist toetuse Tahkuranna valla Uulu tööstusala
arendamise tasuvus- ja
teostatavus analüüsi koostamiseks.
2010. aasta sügisel
esitaski Tahkuranna vald
projektitaotluse EAS-i.
Meie ootused ja lootused
olid suured, kuid juhtus nii,
et seekord jäime toetusest
ilma 0,05 punktiga (praktiliselt kogu toetus läks IdaVirumaale).
Kui 2014./2015. aastal
koostati Pärnumaa objektide nimekirja maakonna
arendusstateegiasse ja
Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetmesse, siis esitasime
nimekirja Uulu tööstusala
tugitaristu kaasajastamise.
Täna saame öelda, et
ettevalmistused on olnud
pikad, kuid ehitustööd
käivad ning tööd peavad
olema lõpetatud 2017
sügiseks, ehitaja ise planeerib aga lõppu juba suvel.
Kas ka meie ootused,
olemasolevate ettevõtete
laienemine, uued töökohad
ja uute ettevõtete tulek Uulu
täituvad, näitab aeg. Täna
töötab tööstusalal ligikaudu
145 inimest.
Ehitustööde käigus
tagatakse igale kinnistule

pikenduseks oleval tootmisalal on igati mõistetav ja
loogiline tänasel päeval. On
ammu aeg vaadata ka
olukorrale ettevõtte ümber,
mitte ainult sees. On selge,
et need ettevõtted, kes
tööstusalal tegutsevad on
liiga väikesed, et ise selliste
asjadega tegelda ja valla
initsiatiiv igati tervitatav.
Üks Tšehhovitest on öelnud: “Inimeses peab kõik
ilus olema, nii hing kui ka
mõtted, nii nägu kui ka
riided.“ Nii ka külas.

juurdepääsu avaliku tee
kaudu ning igale kinnistule
ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon. Rajatakse kergliiklusteede võrgustik,
tänavavalgustus ja tuletõrje
veevõtukohad. Olgu siin
juure öeldud, et kergliiklustee Lepaküla poole saab
juurde ca 700 m.
Samuti on projekti
elluviimise tulemusena
võimalik olemasolevat
kergliiklusteed pikendada
kuni Lepakülani, muutes
jalakäijatele liiklemise
ohutumaks Uulu-Soometsa
suunal. Sama kehtib ka veeja kanalisatsioonitrasside
suhtes – projekti käigus
rajatavaid ühendusi on
võimalik jätkata.
Projekt on rahastatud
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Projekti kogumaksumus on 595 890 eurot,
millest toetus on 506 506.50
eurot ja omafinatseering ehk
valla osalus 89 383.50
eurot.
Küsime ka ettevõtjatelt.
Kuidas see projekt
aitab kaasa Sinu firma
arengule?
Raiko Gustavson
OÜ GGGoup, PÄRNU
LOG HOMES
Meie ettevõtted saavad
kasu mitmel moel: tootmised saavad tsentraalse
kanalisatsiooni ning parendatud veetrassid. Väga
oluliseks peame tuletõrje

veevõtukohtade rekonstrueerimist ning uue rajamist
meie lähedale. Uus veevõtukoht on eelduseks
täiendavate tootmishoonete
rajamiseks tööstusalale.
Kui majanduskliima
võimaldab, siis meie enda
plaanid on seotud uuete
laopindadega ning täiendava majakomponentide
tsehhiga.
Lisaks pean oluliseks
märkida, et uued juurdepääsuteed ning kõnniteed
lahendavad olukorra, kus
kohalikud elanikud peavad
täna koju sõitmiseks läbima
ettevõtete tootmisterritooriume. Edaspidi on kõik
juurdepääsud lahendatud
avalike (valgustatud) teedega. Võiks veel mainida, et
üks oluline tulemus on
tuletõrje veevõtukohtade
rekonstrueerimine, mis
suurendab olemasolevate
puidufirmade ohutust ning
on eelduseks uute ettevõtete
tulekuks.
Kogu Uulu tööstusala
saab kaasaegse väljanägemise ja tehnilise taseme
ning loodame, et see aitab
siia meelitada uusi ettevõtteid. Sellest omakorda
saavad kasu kohalikud
elanikud töökohtade näol,
vald maksude ning teenindusettevõtetele tekib uusi
kliente. Loodame sünergiale.
Uulu tööstusala konkureerib oma 9 vaba tööstuskinnistuga peamiselt
Pärnu, Audru või Paikuse
töösusaladega. Alatest
2017. aasta juunist, mil

Uulu tööstusala taristu on
valmis, loodame olla uutele
investeeringutele ning
ettevõtetele Pärnu piirkonna atraktiivseimaks
kohaks. Siis ei pea Uulus
kulutama uue tööstuse
rajamiseks aastaid aega vaid
võib koheselt rajada uusi
tootmispindasid ning töökohti. Uulu tööstusala
suudab reageerida üldisele
majanduskasvule koheselt.
Kalmer Metsaoru,
OÜ Uulu Mõis.
Oleme teravilja ja
eelkõige piima tootmisega
tegelev ettevõte ja tööstusalal asub töökoda ja Uulu
osakonna kontor. Ehk siis
otseselt ei muuda tööstusala
ettevõtte arengus midagi,
kaudselt aga küll. On ju
tööstusala
kujunenud
omaaegsete kolhoosi hoonete baasil ja stiihiliselt.
Selline korra loomine küla

Vallavanem
Karel Tölp:
Kuidas Uulu tööstusala
viie aasta pärast välja
näeb?
Olemasolevad ettevõtted
on saanud omale korralikud
valgustatud ligipääsud,
trassid ja tuletõrje veevõtukohad. Aga kui vaadata
tulevikku, siis taotluse
eelmise esitamise ja teise
esitamise vahel olnud ca 6
aasta jooksul on reaalseid
plaane uue ettevõtte loomiseks Uulu tööstusalale
olnud 2 kuni 3, kuid paraku
suuresti kommunikatsioonide puudumise tõttu jäid
need realiseerumata. Ma
loodan, et sama aja jooksul
tekib inimestel vähemalt
sama palju uusi ideid ja
need ka realiseeruvad.
Tööstusala infrastruktuuri
rajamisega kaasevad võimalused, kus enamikel
tühjadel kruntidel võiks
ettevõtmisega alustav inimene vallamajja tulla juba
tootmishoone ehitusloa

taotlusega. Ära jääb nii
bürokraatlik pool kui kommunikatsioonide ja ligipääsude rajamiseks kuluv
raha ja aeg.
Kuidas projekt on
mõjunud tervele piirkonnale?
Seda on vara öelda,
suvel saab näha visuaalset
mõju, kuid ala ettevõtluse
arengule võiks anda suure
tõuke asjaolu, et ettevõtlusideega inimene saab
sisuliselt kohe alustada
tegevusega. Ettevõtja ei pea
kulutama oma ressursse
asjadele, mis ei ole otseselt
tema tegevusega seotud.
Kui tekib äriidee, peab
saama selle ellu viia nüüd ja
kohe või see idee on juba
vana.
Lisaväärtusena Soometsa tee äärde rajatav
kergtee toob kindlasti
piltlikult öeldes Lepaküla
Uulule lähemale, juba on ka
käidud elamualade arendamiste mõtetega vallamajas. OÜ Vesoka plaanib
lisamahtu Lepaküla poole
suunduvatel veetorustikel.
Valla poolt rajame ehituse
käigus Uulu tööstusala
vastas asuvale vallale
kuuluvale ca 7 ha suurusele
Lillepõllu kinnistule ühistrasside liitumiskohad, mis
annab parema võimaluse ka
sellel alal olemasoleva
planeeringu realiseerimiseks või ümberplaneerimiseks.
Tiiu Sommer
Arendusspetsialist
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
5.jaanuaril
Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks alljärgnevalt nimetatud
jäätmevaldaja:
Jrk. Jäätmetekkekoht Jäätmevaldaja
nr. Kinnistu aadress
nimi

1. Tahkumere tee 7,
Tahkuranna küla

Toivo Päärson

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

Kinnistul
ei toimu eluja äritegevus

Kohustada korralduse punktis 1 nimetatud jäätmevaldajat
esitama hiljemalt 01.10.2017 Tahkuranna Vallavalitsusele
kirjaliku selgituse aasta kestel oma kinnistu(te) kasutamise
kohta.
• Kinnitada, Tahkuranna Vallavalitsuse 01.11.2013.a
korraldusega nr 315 määratud maahindaja Helene Klein‘i
poolt koostatud õigusvastaselt võõrandatud Metste 19 talu
maade (toimik 01961), kinnistu nr 105, kogu pindalaga
11,30 ha, millest kompenseeritav osa on suurusega 4,2
ha (7,1 ha on tagastatud), kompensatsiooni suurus.
Määrata kompensatsioon käesoleva korralduse punktis
1 märgitud maa eest.
• Algatada Uulu külas Uraveere tee 19 detailplaneering
ning kinnitadadetailplaneeringu lähteseisukohad. 5,6 ha
suuruse planeeringuala piiriks on Uraveere tee 19 kinnistu
piirid.
Juurdepääsuservituudid seada enne detailplaneeringu
kehtestamist.
Enne detailplaneeringu vastuvõtmist sõlmida vastavalt
planeerimisseadusele § 131 notariaalne leping, millega
detailplaneeringu algatamise taotleja kohustub välja
ehitama avalikuks kasutamiseks ettenähtud tee ja sellega
seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning
tehnorajatised.
• Tagastada Hajaasustuse programmi kasutamata
riigipoolset toetust summas 1 sent (üks sent) EAS-i
arveldusarvele.
• Viia läbi riigihange Tahkuranna Lasteaed Algkooli lasteaia
rekonstrueerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna LasteaedAlgkooli lasteaia rekonstrueerimiseks - kahe rühmaruumi
mööbli ostmiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Tiiu
Sommer.
16.jaanuaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist EYBL (Euroopa Noorte
Korvpalliliiga) võistlustel Liepajas summas á 50 eurot:
Mihkel Kersalu
Kaspar Lootus.
• Väljastada ehitusluba Pille-Riin Rüütlile Tahkuranna
külas Sutipõllu kinnistule talli püstitamiseks.
• Kinnitada täiendava maamaksuvabastuse saajate nimekiri
• Väljastada välireklaami paigaldusluba AS-le Papiniidu
Projekt (esindaja Tiina Saks). Reklaami paigaldamise
asukoht on Reiu küla, Pudro-Mäe kinnistu (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1284). Reklaami pinna suurus on
50 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg 1.01.-31.12.2017.a.
24.jaanuaril
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist Lätis Riias toimuval LatOpen
tantsuvõistlustel summas 45 (nelikümmend viis) eurot
lapse kohta:
Angela Absalon
Annika Absalon.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kinnitada 19.01.2017 esitatud projekti “Sillaotsa kinnistu
joogiveesüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale
(Puurkaevumeistrid OÜ) 3800 eurot ja 00 eurosenti
vastavalt sõlmitud toetuslepingule nr 6-11/11 ja
22.11.2016.a sõlmitud lisalepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Pikendada Nordium OÜ-le Tahkuranna Vallavalitsuse
18.10.2016.a korraldusega nr 301 antud välireklaami
paigaldamisluba kuni 30.06.2017.a.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 31.
augusti 2016. a korraldus nr 249 „Maaüksuse lähiaadressi
ja maakasutuse sihtotstarbe määramine”.
Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 18. septembri 2012. a
korralduse nr 289 punkte 1 ja 2 ning kehtestada need
alljärgnevas redaktsioonis:
„1. Määrata Võiste alevikus asuva 3,2 ha pindalaga
maaüksuse lähiaadressiks Männiku (Lisa 1).
Määrata Männiku maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks
sotsiaalmaa, alaliigina üldkasutatav maa (017; Üm)
100 %”.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Leina külas Keskküla
katastriüksuse (pindala 9 ha, katastriüksuse tunnus
84801:004:0354) jagamisega kolmeks.

Määrates katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt
(lisa 1):
Keskküla, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Maneezi, sihtotstarve: ärimaa (002; Ä) 100%;
Keskküla tee, sihtotstarve: transpordimaa (007; L)
100 %.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks alljärgnevalt nimetatud
jäätmevaldaja:
Jrk. Jäätmetekkekoht Jäätmevaldaja
nr. Kinnistu aadress
nimi

1. Tahkumere tee 13,
Tahkuranna küla

Ants Kaljund

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

Kinnistul
ei toimu eluja äritegevus

Kohustada korralduse punktis 1 nimetatud jäätmevaldajat
esitama hiljemalt 01.10.2017 Tahkuranna Vallavalitsusele
kirjaliku selgituse aasta kestel oma kinnistu(te) kasutamise
kohta.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks alljärgnevalt nimetatud jäätmevaldaja:
Jrk. Jäätmetekkekoht Jäätmevaldaja
nr. Kinnistu aadress
nimi

1. Reiujõe tee 3,
Reiu küla

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

Kinnistul
Nikolai Martšuk ei toimu eluja äritegevus

Kohustada korralduse punktis 1 nimetatud jäätmevaldajat
esitama hiljemalt 01.10.2017 Tahkuranna Vallavalitsusele
kirjaliku selgituse aasta kestel oma kinnistu(te) kasutamise
kohta.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks alljärgnevalt nimetatud
jäätmevaldaja:
Jrk. Jäätmetekkekoht Jäätmevaldaja
nr. Kinnistu aadress
nimi

1. Ringi tee 13,
Laadi küla

Veebruar 2017

Maie Käpp

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

Kinnistul
ei toimu eluja äritegevus

Kohustada korralduse punktis 1 nimetatud jäätmevaldajat
esitama hiljemalt 01.10.2017 Tahkuranna Vallavalitsusele
kirjaliku selgituse aasta kestel oma kinnistu(te) kasutamise
kohta.
• Anda nõusolek puude raieks Reiu külas Haaviku tee 11
kinnistul (lisa 1). Töö teostajal võtta alljärgnevad
kohustused:
pidada raietööde käigus kinni tuleohutuse ja töökaitse
eeskirjadest;
võtta endale vastutus kahju puhul, mis võib tekkida
ebaõigetest raievõtetest või muudest raietöödega seotud
tegevustest;
koristada kogu puude maha saagimise käigus tekkinud
praht; tekkinud oksad võib põletada tingimusel, et
jälgitakse tuleohutusnõudeid;
puu saagimisel peab nn ohutsooni piiritlema ohutuslindiga
ning peab jälgima, et möödujad ei satuks ohutsooni.
• Väljastada ehitusluba Lauri Varepile Leina külas Vahtra
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

26.jaanuaril
• Kehtestada Uulu küla tehnovõrkude detailplaneering.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn
12915) kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine
kinnistu:
- Tahkuranna vald, Laadi küla, Siimu tee L2 kinnistule
nr 3184106 (katastriüksuse tunnus 84801:001:1098),
koormatava ala suurus 25 m2,
- Tahkuranna vald, Laadi küla, Siimu tee kinnistule nr
286706 (katastriüksuse tunnus 84801:001:1145),
koormatava ala suurus 303 m2,
- Tahkuranna vald, Laadi küla, Siimu tee kinnistule nr
4561806 (katastriüksuse tunnus 84801:001:1592),
koormatava ala suurus 194 m2,
- Tahkuranna vald, Laadi küla, Siimu tee L1 kinnistule
nr 4494306 (katastriüksuse tunnus 84801:001:1762),
koormatava ala suurus 194 m2,
- Tahkuranna vald, Laadi küla, Mäeotsa tee kinnistule
nr 3155606 (katastriüksuse tunnus 84801:001:1173),
koormatava ala suurus 367 m2,
- Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus omada ja majandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud elektrimaakaabelliini;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnovõrgu
või -rajatise ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks,
remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu või -rajatise juurde
pääsemiseks vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh
tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks vajalike sõidukite
ja tehnikaga.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn
12915) kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine
kinnistu:
- Tahkuranna vald, Tahkuranna küla, 8480017 Mõisa tee
mü (katastritunnusega 84801:004:0706), koormatava ala
suurus 16 m2.
Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus omada ja majandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud elektrimaakaabelliini;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnovõrgu
või -rajatise ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks,
remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu või -rajatise juurde pääsemiseks vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh
tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks vajalike sõidukite
ja tehnikaga.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega OÜ Vesoka
(registrikood 10498834, Pargi tee 1, Uulu küla 86502)
kasuks Tahkuranna vallale kuuluvad järgmised kinnistud:
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Kalevi puiestee T10
(katastriüksuse tunnus 84801:001:1757), koormatava ala
pind 22,6 m2.
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Klubi tee 1 (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0402), koormatava ala pind 440,8 m2.
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Klubi (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0473), koormatava ala pind 7524,8 m2.
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Kure vkt 28 (katastriüksusetunnus 84801:001:1070), koormatava ala pind
468,7 m2.
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Mättaaluse (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0474), koormatava ala pind 217,1 m2.
-Tahkuranna vald, Reiu küla, Rae (katastriüksuse tunnus
84801:001:1735), koormatava ala pind 1375,5 m2.
- Tahkuranna vald, Reiu küla, Silla tee 4 (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1289), koormatava ala pind 612,8 m2.
• OÜ Vesoka kasuks seatava isikliku kasutusõiguse sisuks
on:
- õigus omada ja majandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud kanalisatsioonitorustikku;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnovõrgu
või -rajatise ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks,
remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu või -rajatise juurde pääsemiseks vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks vajalike sõidukite ja
tehnikaga.
• Toimus Tahkuranna valla 2017.aasta eelarve II lugemine.

Vallavolikogus otsustati:

31.jaanuaril
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse,
Hanna Anore Tohver, osalemist Tallinnas toimuval Kuldse
Karika võistlustel summas 20 eurot.
• Kompenseerida Tahkuranna valla elanike registris olevate
alla 3-aastaste laste lapsehoiuteenuste kulud Pärnu
Waldorf Pauliine lasteaias alljärgnevalt:
Daily Harjaks´i poja Kusti Harjaks´i lapsehoiuteenuse
kulud alates 1. aprillist 2017 arvete esitamisel summas
kohamaksumus – (miinus) 23,50 eurot.
• Kinnitada Tahkuranna vallas detailplaneeringu algatamise
taotluse vorm
• Vastu võtta Reiu küla Linnaku kinnistu ranna kindlustusrajatise detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada avalik väljapanek
ja vajadusel avalik arutelu.
• Viia läbi riigihange Reiu ranna puhke- ja supluskoha
juurdepääsu ning peatuskoha ehitamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Pärnu linna ja Uulu küla
sidumiseks – kergliiklustee rajamine Muuli teelt Uulu
kanali sillani ja sillast Uuluni sh uue kergliiklus silla
rajamine ning kergliiklustee Postiteelt Uuluni valgustamine, projekti ekspertiis.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.

Mina, Kaido Stimmer olen blogi Uulu
kooli „uudised“ aadressil http://
uulu.blogspot.com.ee/ pidaja.
Kahetsen, et olen avaldanud selles blogis
22. mail 2013. a postituse „Koerte kooli
uudised“, mis põhjustas Johan Kärbile ja
Urmas Orule ebameeldivusi.
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Algas uus aasta

Uus töötaja vallas
kõrgharidust Tartu Ülikooli
Pärnu kolledzis sotsiaaltöö
ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. Enne Tahkuranna Vallavalitsusse tööle
asumist töötasin matemaatikaõpetajana.
Humanitaarnõuniku
ametikoha põhieesmärk on
haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöö korraldamine vallas.
Usun, et edukaid tulemusi
on võimalik saavutada
ainult tänu heale koostööle
ja loodan, et valla elanikud
ja asutused on valmis seda
vajadusel ka tegema.
Soovin anda väärilise
panuse valla haridus-, sotsiaal- ja kultuuriga seotud
valdkondade arengusse.

Minu nimi on Egle
Rumberg ja 16. jaanuarist
olen valla uus humanitaarnõunik.
Olen lõpetanud Tartu
Ülikoolis haridusteaduse
bakalaureuseõppe ning
hariduskorralduse magistriõppe koolijuhi suunal.
Sellest õppeaastast omandan lisaks rakenduslikku

humanitaarnõunik
Egle Rumberg
egle.rumberg@tahkuranna.ee
+372 444 8896

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Pärnus
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel
tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
02-05.03.2017, 06-09.04.2017, 04-07.05.2017.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel korrusel
(Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 58867665 või külasta meie
kodulehte: www.ametikoolitus.ee
Tõeliselt praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad
autojuhtide ametikoolitused.
Ametikoolitus OÜ
E-post: info@ametikoolitus.ee
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Tel: 588 67665
www.ametikoolitus.ee

Aasta alguses on tavaks
tõmmata joon alla eelnenule
ja mõelda välja soovid
uueks aastaks. Mereküla
jaoks oli möödunud aasta
edukas. Viiel korral
kogunesime kord kuus
Roosiaeda ühisüritusele.
Alustasime maikuus
talgutega „Teeme ära!”
raames kogunesime traditsiooniks saanud jaanitulele,
23. juulil panime Roosiaeda
esimese pingi, 7. augustil oli
muinastulede õhtu ja 24.
septembril tähistasime aasta
möödumist Mereküla nime
taastamisest.
Selliste rahvaürituste
kõrval toimus veel mõndagi.
Meie Roosiaia on üles
leidnud mitmed ekskursioonigrupid. Kõige kaugemalt
jõudsid meieni noorteorganisatsiooni 4H juhendajate
rahvusvaheline grupp.
Roosiaeda tutvustas neile
inglise keeles Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi
õpilane Maritta Pirn, kellele
see oli gümnaasiumi lõputööks.
Toetasime joogipunktis
Uhla-Rotiküla elamusjooksu läbiviimist, osalesime Pärnumaa külade I
võistlusmängul “Turvaline
Küla”, alustasime Naabrivalve organisatsiooniga
ühinemist. Tänu Angela
Absalonile ja Kaari Pulstile
on meil olemas Uulust
kiriku kaudu Roosiaiani
matkaraja kirjeldus.
Kõik need üritused said
teoks tänu paljudele
inimestele. Tänada tuleb
kõiki osalejaid, kõiki

korraldajaid ja üritustele
tulijaid. Pikemat aega on
meie tegemistele õla alla
pannud lisaks MTÜ
Pulverki juhatusele Heino
Pulst, Peeter Henning,
Sigrid Absalon, Ly Kukk,
Maire Säde, Männiku talu
mälumängurid, Vaike ja
Aavo Mändmaa ja veel
paljud teised.
Praegu käib uue aasta
plaanide täpsustamine.
Kindel on see, et toimuvad
kõik traditsioonilised üritused, muutub väheke nende
sisu. Külas saab olema
Naabrivalve organisatsioon, konteinerid prügi
taaskasutuse korraldamiseks. Koostamisel on
palju räägitud terviseraja
jaoks kavand. Neist kõigist
saab rääkida mõne aja
pärast.
Sellise tegutsemise
taustal on kummaline
lugeda ajalehest, et Mereküla soovib liituda Pärnu
linnaga. MTÜ Pulverk on
tegutsenud neli aastat, meie
tegemistest oleme vallalehes pidevalt informatsiooni jaganud. Selle aja
jooksul oleme muude
tegevust kõrval organiseerinud Mereküla nime
taastamist.
Aasta tagasi, kui
Mereküla nimi ametlikult
veel kinnitatud polnud,
otsustasid inimesed kuni
küla arengukava vastu
võtmiseni ja külavanema
valimiseni volitatakse küla
nimel asju ajama MTÜ
Pulverk. Üllatav oli ühel
päeval teada saada, et

Mereküla soovib ühineda
Pärnu linnaga.
Mul on veel väga hästi
meeles, millise kadalipu
pidime läbima selleks, et
volikogu lõpuks otsuse
teeks. Tegelikult mindi
mööda mitmest tol ajal
kehtinud seadusest, tõlgendati neid oma soovi
kohaselt. Siis sai määravaks
11 majapidamisest saadud
eitav arvamus vastukaaluks
50 majapidamisest saadud
Mereküla nime taastamist
toetavale arvamusele.
Ajalugu tundub korduvat.
Seepärast leian vajaliku
olevat teatavaks teha, et
MTÜ Pulverki nimel on
Tahkuranna valla volikogule esitatud taotlus.
Selles on välja toodud, et
haldusreformi arutamise
käigus on selgunud, et
suurem osa Mereküla
elanikest ei soovi ühineda
Pärnu linnaga, hoopiski on
tõstatatud küsimus Mereküla piiride muutmisest
esialgselt soovitud kujul.
Lühidalt öeldes soovime, et Mereküla saaks
esialgselt taotletud mõistlikud piirid. See on esimene
samm teel otsustamisele,
kuidas ja koos kellega
jätkata tegutsemist. Seni on
tegelikult paika panemata
kindel tööjaotus riigi ja
omavalitsuse vahel. Kuulda
pole midagi Pärnu linna
plaanidest, kuidas SuurPärnu toimima hakkab.
Ma ei tea, millest
lähtusid inimesed ühinemistaotlusele alla kirjutades. Arutamise käigus

olen aru saanud, et osadel
juhtudel mängib kaasa
sõpruskonnana tegutsemine, osadel juhtudel soov
kätte maksta mingite
ebakõlade eest senisel
asjaajamisel vallaga, vahel
tuuakse põhjuseks laste
ringides osalemise toetamine. Laste mängu toomine
on eriti küsitav, sest
omavalitsuse süsteemi
luuakse pikkadeks aastateks. Lapsed kasvavad
suureks ja lahkuvad kodust,
linna äärealal elamise
staatus jääb.
Senine ühinemisjärgne
info räägib sellest, et uues
suures
omavalitsuses
rakendatakse linnareegleid.
Kas see toob kaasa maamaksu kasvu? Kas tulevikus
saab majaomanik trahvi, kui
ta värava tagant pole lumi
koristatud? Kogukondlik
tegevus toetust endisel kujul
ei leia? Vastuseta küsimusi
on palju.
Seega on uuel aastal eriti
oodatud rahulik arutelu ja
põhjendatud otsuste tegemine. Soovin meile kõigile
head uut aastat, tahet
arvestada otsuste tegemisel
nende mõjuga pikemas
perspektiivis. On aeg lõpetada üksteisele otsa
põrnitsedes emotsioonide
peal otsustamine. Vaatame
ikka ühes suunas, siis näeme
selgemini, mis meil muutmist vajab ja kuidas seda
teeme!
Reet Sai
MTÜ Pulverk

Häirenuputeenus päästab – kuus aastat kõikjal Eestis
Medi häirenuputeenus
on igas Eestimaa otsas
kättesaadav olnud tervelt
kuus aastat. Selgitasime
välja, kuidas häirenupp
hättasattunuid aidanud ja
mitmekümnel inimesel
lausa elugi päästnud on ning
kuidas teisedki abivahendid
oma kodus kauem elada
võimaldavad.
Häirenupp on maailma
kõige lihtsam abivahend.
Üldjuhul on selle kasutaja
eakas või liikumispuudega
inimene, kes kannab kodus
ja kodu lähistel viibides
randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse korral –
olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab hätta sattunu
punast nuppu. Seejärel
helistab spetsiaalne käedvaba hoolekandetelefon –
mis on paigutatud inimese
koju – Medi kõnekeskuse
operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja
kohapealne abivajadus.
Operaator saadab vajadusel
kohale hoolealuse enda
usaldatava isiku – lähedase,
naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi
või päästeameti. Häirenupu
eesmärk ja suurim kasu ongi
kohene teavitamine abivajadusest ning abi kiire
saabumine. Paljudel juhtudel on abi saamise kiirus
kriitiline, et minimeerida

õnnetuse tagajärgi. Medi on
aastatega
lahendanud
kümneid olukordi, kus ilma
häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või
lausa ööpäevi oma kodus
abita olnud. Häirenupuga
saadakse abi üldjuhul
vähem kui tunniga, mis on
hätta sattudes ja abi oodates
tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul
on lisaks käsitsi nupu
vajutamisele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva
põrutuse korral häirekõne
automaatselt sel juhul, kui
inimene pärast kukkumist
enam ei liiguta. Nii saab
info võimalikust õnnetusest
hoolealuse abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse
kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes mobiiltelefoniga on häirenupul
mitmeid olulisi eeliseid.
Häirenupp on randmel alati
käepärast, mitte nagu telefon, mis kipub kodus ikka
kindlas kohas olema.
Häirenupp on veekindel,
sellega võib ka dušši all
käia, kus on libe ja servad,
millest üle astudes on
kukkumisoht veelgi suurem.
Samuti ei saa häirenupp
ootamatult tühjaks, patarei
kestab aastaid. Häirenupul
on vaja vaid üht nuppu
vajutada või teeb sellegi ära
kukkumisandur. Häirenupu

vajutus on palju lihtsam ja
mugavam kui telefoni
käsitlemine, eriti ärevas
ohuolukorras, kus isegi
noortel ei tule numbrid
meelde.
Häirenuppu kasutatakse
Eestiski üha sagedamini
ohtlikes tootmistes, laborites, taastusraviasutustes ja
mujal, kus üksinda viibiv
isik õnnetuse tagajärjel
ootamatult abi vajada võib.
Aeg-ajalt vajavad häirenuppu nooremad ja üldjuhul
terved inimesed, näiteks
operatsioonijärgselt
taastudes, mil kukkumisoht
suurem või haigushoog
kasvõi ajutiselt üksi kodus
olles abivajaduse tingida
võib. Kasulikum on igasugusteks ootamatusteks
valmis olla kui hiljem
kahetseda ja pikaajalise
tervisekahjustusega riskida.
Medi häirenupulahendusega saab ühendada
spetsiaalse suitsuanduri,
mis on kodudes niikuinii
kohustuslik. Kui tavapärane
suitsuandur piiksub vaid
lokaalselt, siis hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur algatab koheselt
automaatse häirekõne ja
Medi kõnekeskuse operaator kutsub vajadusel päästeameti välja. Seda kasutavad
nii üksikutes metsataludes
kui suurlinna korterites
elavad inimesed, sest
õnnetus võib tabada igaüht

ja ka kortermajas ei oska
naabrid iga hetk seinte taga
juhtunut kahtlustada. Medi
häirenuputeenusega on abi
ühe nupuvajutuse või
suitsuanduri automaatse
häirekõne kaugusel.
Kuue aasta jooksul on
Medi häirenuputeenuse abil
erinevaid muresid lahendatud ja abilised koju
saadetud üle 600 korral,
sealhulgas üle 30 kiirabi ja
isegi üks politsei väljakutse.
Pea kolmekümnel korral
on häirenupp aidanud
hoolealuse elugi päästa,
mille üle on õnnelikud nii
hoolealused, lähedased kui
ka väärt teenuse pakkuja
töötajad.
Teine, paljudele noorematelegi vajalik ja meil
uudne abivahend on automaatne ravimidosaator,
mis Soomes, Rootsis ja
mujalgi juba 25 aastat
kasutusel olnud. Hõlpsalt
käsitletaval seadmel on 28
eraldi ravimilahtrit, kuhu
hooldaja või lähedane
ravimid valmis paneb.
Täpselt määratud kellaaegadel annab ravimidosaator meloodia ja punase
tulukese vilkumisega märku, et on aeg tablett võtta.
Ravimidosaator tagab, et
unustama kippuv inimene
õigel ajal just õige ravimi
manustab. Lihtne lahendus
välistab valede ravimite
võtmise ja võimaliku

üledoseerimise. Paljude
haiguste puhul on ravimi
õigeaegne võtmine ju
erakordselt oluline, hoides
ära traagilised tagajärjed ja
elukvaliteeti kahjustavad
tüsistused.
Unustama kippuvatel
inimestel aitab oma kodus
turvaliselt elada ja sooja
toitu valmistada elektriline
pliidivalvur. Lahendus
sobib kõikidele elektripliitidele, hoides ära
kõrbema läinud toidust
tekkida võiva tulekahju ning
ohu varale ja eludele.
Pliidivalvur mõõdab nii
temperatuuri pliidi kohal
kui sisse lülitamise lubatud
aega ning lülitab pliidi välja
enne,
kui
võimalik
süttimisoht üldse tekib.
Pliidivalvur on erakordselt
tarvilik ühisköökides,
sotsiaalkorterites ja -majades ning üksinda elavatel
eakatel.
Kui hajameelne eakas
või dementne isik peaks
uitama minema, aitab tema
asukohta tuvastada väike ja
ülilihtne positsioneerimise
abimees. Lähedane või
hooldaja saab oma nutitelefonist alati vaadata, kus
inimene asub. Samuti saab
tellida automaatse teavituse,
kui inimene hakkab liikuma
või jääb pikemaks ajaks
liikumatuks. Nii teab
vajadusel huvi tunda, kas
kõik on korras.

Medi häirenuputeenus,
automaatne ravimidosaator,
elektriline pliidivalvur ja
kaduma läinud eaka asukoha tuvastamise lahendused tagavad eakale
lähedasele tema enda
kodus ja kaugemalgi kõrgema turvatunde ja
kõigile hoolivatele lähedastele hingerahu.
Lisainfot saab Medi
nõuandeliinil 661 8181,
e-postiga info@medi.ee ja
kodulehel www.medi.ee.
Vajadusel suhelge ka linna
või valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud abivahendid saamata ei jääks ja
igaüks saaks end oma kodus
kindlalt tunda ja kauem
iseseisvalt elada.
Medi häirenuputeenus
tel
661
8181
|
info@medi.ee
|
www.medi.ee
|
www.häirenupp.ee
Hädaabinupu teenuse
kohta on võimalik küsimuste ja abisoovidega pöördud
samuti teie piirkonna
sotsiaaltöötajate poole.
Teenuse maksumus
algab 31€/kuus ja see
sisaldab nii seadmete renti
kui 24h/7p täisteenust.
Mati Vares
mati.vares@medi.ee
tel +372 50 22497
Medi häirenuputeenus
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Jaanuar Tahkuranna koolis

Jaanuarikuu Uulu koolis

Kehaline kasvatus
ja talverõõmud.

Ongi käes uus, 2017.
aasta. Meie koolis on see
aasta alanud väga toimekalt
ja kiirelt. Kuna jaanuar,
veebruar ja märts on
olümpiaadide kuud, siis
tegeleme hoolega olümpiaadideks ettevalmistamisega
ja neist osavõtmisega.
Samuti lõppes jaanuaris
meie koolis sügisest peale
toimunud karjääriõpe 9.
klassile. Karjääriõppe üritustest sai osa võtta ka 8.
klass, kuna neil seisab juba
järgmisel aastal ees tähtis
valik – kuhu minna edasi
õppima.
* 9. klassile toimus
karjäärinõustamine.
Õpilased jäid karjääriõppe
üritustega väga rahule.
Siinkohal mõned õpilaste
selgitused ja arvamused.
„Kuna me õpime 9.
klassis ja peame peale
põhikooli lõpetamist leidma
oma tee, mida edasi teha
soovime, siis sellest tulid
meile rääkima karjäärinõustajad Rajaleidjast.
Esimene osa toimus mitu
kuud tagasi, kui meile
räägiti õppimisvõimalustest
Pärnumaal ning tegime testi,
mis selgitas, mis töövaldkonnad kellele kõige paremini sobiks.
Me oleme külastanud
Pärnu Kutsehariduskeskust,
Koidula Gümnaasiumit ja
Ühisgümnaasiumit.
16. jaanuaril toimus meil
karjääripäev, kus meile
räägiti kõigest lähemalt. Me
tegime erinevaid teste,
mängisime, koostasime
plakateid, meile räägiti
töökoha leidmisest ning
muust üldisest, mis seostub
tööga. Kolmapäeval toimus
meil individuaalne nõustamine, kus saime rääkida,
mis on meie edasised plaanid ning küsida küsimusi,
mis meid huvitasid. Saime
ka läbida vestluse proovi,
mis meil tuleb läbida, et
gümnaasiumisse sisse saada
See tuli mulle tohutult
kasuks ja andis rohkem
enesekindlust ja kogemust.
Katsed algavad juba
veebruari keskpaigast ning
nüüd olen ma selleks hoopis
rohkem valmis. Sellist õpet
soovitan ma kõigile ning
mul on super hea meel, et
saime seda oma klassiga
läbida. Minule on sellest
tohutult abi ja arvan, et
tervele meie klassile ka.“
Cätlin Sutt.
...„Kõige huvitavam osa
päevast oli rikkusemäng.
Seal anti alguses kindel arv
esemeid, millel olid
erinevad väärtused. Meile
anti 3x5 minutit teistega
esemeid vahetada ning selle
läbi rikkamaks saada. Mul
õnnestus kasumit teenida
umbes 20% algsest summast...“- Karl Sommer.
...„Minule isiklikult
meeldis väga raha mäng.
See oli väga õpetlik: kuidas
ka kõige väiksema varaga
inimesed võivad suure
tööga saada rikkamaks, kui
mõni keskpärasema varaga
inimene. Saime nende
päevade jooksul tohutult
palju teadmisi, võib-olla oli
kohati ka liiga palju infot,
kuid ma olen tänulik, et
karjäärinõustajad meie

Ümbrus meie kodude
ümber oli tegelikult väga
igav: libedus, jää ja vesi olid
jaanuaris argipäevased
kaaslased.
Talv ja talverõõmud olid
olematud. Aga siiski...
Tõeline talveparadiis oli
tegelikult olemas – Jõulumäe. Kooli juurest üle mäe
ja kohal olidki! Õpetaja
Kadri seisis hea selle eest,
et lapsed ei unustaks suusatamist ega uisutamist.Ta
näitas, et talv on rõõmus ja
tervislik aastaaeg. Tundides
lustiti nii suusarajal kui
karjäärijääl. Kuuendike
mõtteid kehalise kasvatuse
tundidest:
- Jõulumäel oli tore
suusatada. Suusaradadel
pole midagi üleliigset ja
puudu pole ka millestki.
Väga tore sõita! Karjääris
oli tore jäähokit mängida.
- Kuigi mujal lund pole,
on Jõulumäel ikka lumi
maas. Rajad on väga korras
ja suusatamist harjutada
väga lahe.
- Meil on õpetaja Kadriga väga vedanud, et ta meid
Jõulumäele suusatama viib.
Mulle meeldib õues olla ja
suusatada on eriti mõnus.
- Jõulumäel on palju
parem suusatada kui kooli
juures. Minule meeldib küll
hoopis rohkem uisutada kui
suusatada.
- Tunnis on tore suusatada, eriti mäest alla sõita
nii, et vesi silmist väljas.

Matemaatika
huvitav.

on

Mõtelda on tegelikult
mõnus, aga mõnikord on
ikka raske ka. Seekordsel
matemaatikapäeval oligi
esikohal rõõmsama poole
rõhutamine ja lahendamisrõõmu tundmine. Päev algas
sellega, et õpetaja Kerli oli
meisterdanud kastidest
toreda ruumilise kujundi,
mis tuli paberile võimalikult
täpselt maha joonistada,
värvida ja numbrid ka peale
panna. Kõhuli maas töötada
on ikka palju põnevam kui
laua taga sama asja teha!
Numbrite taga peitusid
ülesanded, mis seejärel
lahendamist vajasid. Kuues
klass aga sai kätte valiku
ülesannetest ja punktidest:
ise otsusta, mida teed, et
punkte koguda. See meeldis
neile, sest omavaheline
võistlus oli, aga esikoht
polnud tähtis. Rohkem
lahendati hasardi ja lõbu
pärast. Vahetundides said
lapsed kodust kaasatoodud
legodest kujundeid moodustada. Kuuendikud ehitasid Pekingis asuva
Taevatempli, mis sobis
suurepäraselt ajalooga.
Rõõmsalt nauditi kõiki
tegemisi, kartmata viimaseks jäämist. Õpilaste
meelest tõi matemaatika
toreda vahelduse igapäevaellu!

Noorus on ilus aeg!
Vat siis, kui mina noor
olin... Tuleb tuttav ette? Eks
me kõik ütle seda aeg-ajalt.
Sotsiaalmeediad jagavad
must-valgeid nostalgiliste
esemetega fotosid küsimusega „kes mäletab?” ja
alati koguvad need pildid
suurel hulgal kommentaare
ning rõõmsat äratundmist.
Kes siis ei mäletaks linnatänavatelt gaseeritud vee
automaate, kaljavaate, köögiriiulil seisvaid täpilisi
hoiupurke. Kuid kes
mäletab karjas käimist ja
teiste karjalastega mängimist? Kui paljud mäletavad
laadaplatsi ja suviseid
laatasid? Kellele ütleb
midagi toiduputka „Mare”?
Kuidas tehti vanaema juures
olles kaugekõnesid Tallinna
ja kaugemale?
Käesolev aasta on kuulutatud laste- ja noorteaastaks. Meie klubi plaanib
tähistada seda aastat näitusega lastest ja noortest.
Laste tegemistest, mängudest, kooskäimistest paistab
aja edasiliikumine rohkem
silma. Esimesena torkavad
silma uhked roniladmänguväljakud. Kui tänaste
laste vanavanemate ronilaks
olid vanad õunapuud ja
noored kased, vanemad
kasvasid üles suurtel
raudkonstruktsioonidel
turnides. Võrdluseks tänased soojad vetthülgavad

kombekad ja vanaemade
kootud karupüksid. Naljakas, eks! Selline vesine
sügise moodi talv on just
õige aeg vanad fotoalbumid
kapist välja otsida ja rääkida
lastele, kuidas oli elu siis,
kui vanemad ja vanavanemad väikesed olid ning
äppe polnud veel leiutatud.
Kui leiate oma albumist
fotosid, mis näitavad laste ja
noorte elu siinkandis läbi
erinevate aegade, siis
ootame nende piltide
koopiaid näitusele selle
aasta suvel. Samas on
oodatud fotoseeriad läbi
aegade „enne ja nüüd”.
Jaanuari lõpus toimus
EV 100. sünnipäeva korraldava meeskonna kohtumine külade esindajatega.
Lähemalt kirjutan nendest
märtsis kui kõik oluline on
meedias kajastust leidmas.
Eelmises ajalehes esitatud küsimus „meie-külaAljoša” kohta tõi fotoalbumist välja vana foto.
Vastuseks on: „Aljoša”
seisis Reiu tee bussipeatuses, sellel kummalisel
kolmnurgal keset ristmikku.
Järgmine kohtumine
ajaloohuvilistega toimub
16.veebruaril kell 18.00
Uulu raamatukogus. Olete
oodatud!
Pikka liugu vastlapäevaks!
Terje Pill

Jaanuarikuu tegijad
KELLY ROOSILILL ja KARL BUNTSEV

koolis rääkimas käisid.“
Kaspar Lootus.
...„Päeva viimases pooles rääkis meile noor ja
lõbus Karin CV-st. Ta
rääkis, kuidas peaks CV-d
vormistama ja mida sinna
peaks kirjutama ja mida
mitte. Samuti anti meile
nõu, mida internetis postitada, mida mitte, sest sellest
kujuneb meie digitaalne
jalajälg ja tööle võtmisel
võidakse ka seda arvestada...“ - Kaari Pulst.
...“Mulle see meeldis ja
mulle öeldi, et ma sain
sellega hästi hakkama. Ma
arvan, et karjääriõppest on
kasu ja see aitab kasvõi
natuke endas selgusele
saada...“ - Kelly Roosilill.
...“Minu arvates on karjääriõpe äärmiselt vajalik ja
see peaks olema üheksandikel juba tunniplaani
sisse kirjutatud. Kuigi mina
olin oma karjääri valiku
juba teinud, aitas see mõnda
teist õpilast kindlasti väga
palju...“ - Joosep Orasmäe.
* 12. jaanuaril käis 4.

klass koos oma klassijuhatajaga veekeskuses.
* 20. jaanuaril käisid 6.,
7. ja 8. klass Pärnu muuseumis Animatsiooni töötoas. Pärnu muuseumis on
detsembrist märtsini avatud
näitus “Rao Heidmetsa
animamaailm“. Selle raames oli 6., 7. ja 8. klassi
õpilastel võimalus osaleda
animatsiooni töötubades.
Kunstiõpetuse tundides olid
õpilased eelnevalt tutvunud
animatsiooni ajalooga,
erinevate liikidega ja
olulisemate Eesti animaatoritega. Õppetöö kestus oli
1 tund. Muuseumipedagoogide T. Kase ja T. Leisi
juhendamisel said õpilased
teada animatsiooni valmistamise olulisemad etapid
ning teha ka järeltöötluse, st.
lisada tiitrid ja muusika.
Meeleoluka ühistegemise
käigus valmisid 10 lühianimatsiooni. Õpetaja Liie
Juhkam.
* 21. jaanuaril toimus
Maakonna keemiaolümpiaad. Meie koolist võtsid

olümpiaadist osa 4 õpilast.
Tulemused olid väga head:
9. klass Kelly Roosilill –
II koht,
Kark Buntsev III koht
8. klass Romet Henning
– 5. koht,
Andry Afanasjev 6.–7.
koht.
Nende tublide õpilaste
õpetaja on Marika Jagomägi.
* 24. jaanuaril võtsid
kuus 9. klassi õpilast õpetaja
Marika juhendamisel osa
„Teaduslahingust“, mis
toimus Koidula Gümnaasiumis. Tulemustest kuuleme hiljem.
Samal päeval käisid
meie bioloogiahuvilised
õpilased (7) Surjus, järjekorras juba 4. õpikojas, kus
seekord räägiti toitumisest.
* 25. jaanuaril toimus
meie kooli „Musamikri“
eelkonkurss. 30. jaanuaril
said võistlustulle astuda:
I klassist: Karmen
Kartau, Jaanika Orasmäe,
Saara Sofia Jürgens, Sten
Erich Haljasoks ja Sofia
Helene Pukk. II klassist:
Karmen Kõresaar. III
klassist: Evert Kose, Rebeka Nora Jürgens ja Kerhard
Kiviselg. IV klassist: Rudolf
Harald Kivi, Kaspar Rahnu,
Lisete Haljasoks, Richard
Kiviselg, VI klassist: Terhi
Kuuse. Hoiame neile kõigile
pöialt!
Samal päeval külastas
Uulu kooli tuntud laulja Gerli Padar. Eesti Kontsert koostöös koolidega,
jätkab koolikontsertide
traditsiooni. Koolilapsed
võivad osa saada muusikast
klassikast rahvamuusikani.
Nad saavad kuulda nii uusi
noori muusikuid kui ka juba
Eestis teada-tuntud esinejaid, kes ootavad põnevusega kohtumisi lastega,
soovides pakkuda koolipäeva üht meeleolukat
muusikatundi.
* 26. Jaanuaril toimus
Kilingi-Nõmmes laulukonkurss „Kaunim metsalaul“ Uulu kool tõi ära kaks
eripreemiat: 1. klassi solist
Karmen Kartau (taustalauljad Jaanika Orasmäe,
Caroly Kopelmaa, Krethel
Kiviselg, Saara Sofia
Jürgens) – Kilingi-Nõmme
koolilehe
„Kirjatark“
lemmik. 4. klassi solist
Rudolf Harald Kivi –
„Muhe muusik“Laululaste
juhendaja õpetaja Annely
Kuningas
* 30. jaanuaril toimus
kooli
laulukonkurss
„Musamikker“, tublisid
lauljaid oli palju. Uulu
kooli Musamikkeri võistlusel said zürii preemiad:
Saara Sofia Jürgens. Evert
Kose, Lisete Haljasoks,
Rudolf Harald Kivi,
Karmen Kartau.
Soovime kooli poolt
kogu valla rahvale toredat
Punase Tulikuke aastat!
Kiregem ikka kõik koos –
siis on hääl kenam ja kostab
kaugemale!
Lood kirjutas kokku
õpetaja Maie Sarapik
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• TEATED •
Jõulupakkide kättesaamisest!

PLPK 2014-2020 Leader projektitoetuse
taotluste esitamise tutvustamise INFOPÄEV
Ootame Teid neljapäeval, 16.02.2017 algusega kell 16.30
külakeskuses Tahku Tare.
Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad:
ettevõtjad, vallavalitsuse ja valla allasutuste
esindajad, MTÜ-d, SA-d.
TÄIENDAV INFO telefonidel 433 1053 või 50 92261
ja kodulehel www.plp.ee
Infopäevad toimuvad veel:
13.02.2017
Häädemeeste vallas HÄÄDEMEESTE
SELTSIMAJAS algusega 16.30
14.02.2017
Saarde vallas KILINGI-NÕMME
KLUBIS algusega 16.30
21.02.2017
Koonga vallas LÕPE KLUBIS
algusega 16.30.

Jõuluvana Eedu mõtted!
Head tulikuke aastat!
Aasta 2017 on kestnud
juba terve kuu. Vaidlused
valdade ühinemisest ja
nimemuutustest kütavad
kirgi. Pole midagi hirmsat.
Inimesed – nende kodukoht
ja lapsed ei kao ju kuhugi.
Kogu elu jätkub ja kestab
ikka edasi. Jõulud tulevad
ka sel aastal. Soovida võiks
vaid lund.
Möödunud jõuludest jäi
Eedule meelde palju särasilmseid lapsi. Toredad
jõulupeod eriti Võiste lasteaias.
Jõuluvana Eedu aastalõpp oli sedakorda väga tihe
ja töökas.
Ka möödunud aastal
aitasid Tahkuranna valla
sotsiaaltöötajad valida 6
peret ja Surju Hooldekodu,
kellele Jõuluvana isiklikult
koos päkapikk Klaudiga
käis tunnustust jagamas,
mida jätkus südamesse ja
jõululauale.
Heade inimeste ja
firmade abiga saime kokku
päris kopsakad kingikotid.
Samuti avas Jõuluvana
Eedu postkastid Kabli
pagari juures, Häädemeeste

lillepoe juures, Võiste
rahvamaja juures ja Uulus
lasteaia fuajees 1.korrusel.
Postkastide sulgemisel
jagus lastele kingitusi ja
meeleolu oli ülev.
Sel aastal avab Jõuluvana Eedu Võiste postkasti
külakeskuse Tahku Tare
juures.
Jõuluvana Eedu ja õnnelikud lapsed ning nende
pered tänavad lahkeid suure
südamega inimesi, tänu
kellele saab heategu võimalikuks.
Raiko Gustavson, Viljar
Metsaoru, Valdar Tamm,
Peeter Henning, Ahti Kukk,
Argo Mengel, Illimar Helin,
Maarika Puusepp, Kertu
Krapp, Arvo Tõnismäe,
Maie Rohumägi.
Pärnu Majandusühistu,
kpl. Magazin ja Jysk,
Roverto OÜ, Spa Estonia,
Hoidised Riinalt.
Tore, et häid inimesi
tuleb järjest juurde – sügav
kummardus Teile.
Soovin kõigile rahulikku
meelt ja rõõmuküllast
aastat.

UUS TREENING
SKY Pumping

Esmaspäev
Teisipäev
Reede

(infotelefon: +372 53048116)
SHINDO

Neljapäev

kell 17.30
kell 19.30
kell 18.00
kell 19.00
treener Piia Soon
kell 18.30
õpetaja: Lagle Suursild

KLASSIKALINE JOOGA
HOMMIKUJOOGA 50 +

Teisipäev kell 18.00
Neljapäev kell 10.00
õpetaja Kai Siidirätsep

TANTSUÕPE 1.– 3 kl. Esmaspäev
Kolmapäev

kell 14.00–15.00

VÕIMLEMINE LASTELE
alates 4 – 5. eluaastast
Esmaspäev
Kolmapäev

õpetaja Liina Ojatamm

kell 16.00–17.00
(lasteaialapsed)
õpetaja Anu Nõmm

Uulu segakoori uus hooaeg
VÕRKPALL
Teisipäev
(info Karol Nairis +37256607185)

kell 19.00–21.00
SK Tahk sportlased

RAHVATANTSURÜHM „Ülejala”
Esmaspäev
Kolmapäev

kell 19.00–21.00

SUUSATREENING
(edasijõudnud
8.–10. kl)

(algajad
1.–3. klassist)
(4.–6. klass)

juhendaja Tiiu Pärnits

T, K, N
Pühapäev

kell 16.45 (Jõulumäe)
kell 11.00 (Jõulumäe)
treener Kadri Madissoo
tel. 51 11816

Teisipäev

kell 15.00 (Uulu
staadion ja KSK)
kell 13.00 (Jõulumäe)
kell 16.45 ( Jõulumäe)
kell 11.15 (Jõulumäe)
treener Anu Taveter
tel. 51 72674

Pühapäev
T, K,R
Pühapäev

JALGPALL LASTEAIALASTELE ja KOOLI ÕPILASTELE
treenerid: Martin Kuldmägi, Joonas Einfeldt
täpne info treeningute kohta: +372 56492025
SPORDIKESKUSE JÕUSAAL ON AVATUD TÖÖPÄEVITI KELL
KELL 9.00–21.00

Jõuluvana Eedu.

VILNIUSE KÄSITÖÖLAAT

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Et iga päev Sul oleks isemoodi kaunis
ja igas uues päevas isemoodi rõõm!

Veebruari kuu
07. veebruar
25. veebruar
09. veebruar
28. veebruar
06. veebruar
25. veebruar
14. veebruar
07. veebruar
17. veebruar
20. veebruar
06. veebruar
10. veebruar
12. veebruar
16. veebruar
07. veebruar
04. veebruar
15. veebruar
07. veebruar
06. veebruar

Alidia Kaseoja
Maria Peterson
Liidia Väljapõhi
Selda Pulst
Hilde Pulk
Asta Kütt
Asta Pihlaste
Ilse-Alice Pärna
Vello Pärna
Sulev Õis
Eino Kaldas
Maret Luuse
Milvi Kubja
Elma Kari
Jaan Pross
Liidia Kuusk
Valve Sommer
Rein Pulst
Arvid Arroval

95
89
88
87
86
86
84
81
81
81
80
80
80
80
75
70
70
65
60

REISIKAVA:
REEDE, 3.03.2017
Reede lõunast stardime Pärnust Vilniusesse. Väljasõit
Tõstamaalt 11.00, Vändrast 11.00, Kilingi-Nõmmest 11.00,
Torist 11.30, Pärnu-Jaagupist 11.30, Audrust 11.30, Pärnust
12.00, Uulust 12.30 ja Häädemeestelt 12.45. Sõit läbi Läti
ja Leedu. Teel teeme sirutuspeatusi. Õhtuks jõuame
Vilniusesse. Majutume hotelli.
LAUPÄEV, 4.03.2017
Hommikusöök hotellis.
Pärast hommikusööki laadale! Veedame pika päeva
käsitöölaadal, nautides Leedu käsitöömeistrite töid ja
tegemisi. Kaziukase laat on iga-aastane Baltikumi suurim
käsitöölaat Leedus, kus saavad kokku käsitöömeistrid ja
folkesinejad.
Kell 16.00 alustame sõitu kodu poole. Hilisõhtul jõuame
tagasi Eestisse.
Palun kõigil kaasa võtta ID-kaardid või passid. Soovitame
teha reisikindlustuse.
Hind: 119 eurot. Hind sisaldab: Bussitransporti, 1 ööbimist
hotellis koos hommikusöögiga.
Info ja registreerimine hiljemalt 24.02.2017
info@venderloo.ee
Kalvin Eisenschmidt tel. +3725189441

Kodused eelkooliealised lapsed ja mujal koolides
õppivad põhikooli õpilased saavad jõulupakke kätte
Uulus igal tööpäeval, Võistes igal neljapäeval.
Jõulupakid saavad ka 80 ja vanemad
vanaduspensionärid.
Eakad, kes liiguvad ise või teie lähedased, kes käivad
poes, palun leidke võimalus pakile järele tulla.
Kommipakke saab kätte kuni 17.02.2017. aastani.
Maaeluministeeriumi poolt eraldati Tahkuranna vallale
toiduabi – sealihakonservid.
Saabunud toiduabi on jagamiseks vähekindlustatud
peredele:
(paljulapselised pered; vähekindlustatud lastega pered;
töötud; mittetöötavad üksinda elavad pensionärid).
Info: Klaudi Tints Sotsiaaltöö spetsialist
4448896; 5084640
4456075 (Võiste)

Hea Tahkuranna valla elanik!
Uulus, vallamaja esimesel korrusel kaupluse kõrval
avatud ILUTUBA,
kus pakume erinevaid juuksuri ning kosmeetiku,
maniküüri ja pediküüri teenuseid.
Broneeri aeg:
53978597 Elme (juuksur)
56916940 Alliki (kosmeetik, maniküür, pediküür)

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351

Firma teostab ehitus- ja remonditöid.
Info allraehitus@gmail.com,
tel. 53414291 või 5055289.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 53 529 476 email: mehitus@gmail.com

Tule kodust välja
Alates jaanuarist Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
peeglisaalis.
Sky Jumping treeningud on ideaalseks võimaluseks
hoida selg terve ja tugevana. Treening toimub pehmel ning
ultraelastsetel batuutidel. Treeningtulemuseks tugevad
lihased ning liigeste parem liikuvus, tasakaal ja
koordinatsioon.
Sky Jumping® treeningud on universaalseks
lahenduseks neile, kes soovivad, et selg oleks tugev ning ei
valutaks. Seda isegi istuva eluviisiga. Lisaks ei ole batuudil
hüpped mitte ainult hõlpsaim viis südame treenimisel,
täiendavalt pakub Sky Jumping® treening treenijale hulga
positiivseid emotsioone, lõbu ja rõõmu. Iga batuudil hüpe
aktiveerib ning tugevdab kõik 638 lihast teie kehas.
Sky Jumping® batuudi treening ei tekita põlvevaegusi. Võin
kinnitada, et tänu batuutide heale amortisatsioonile ei hakka
põlved valutama. Vastupidi. Osa spetsialiste on asunud
seisukohale, et suure tõenäosusega Sky Jumping® treening
isegi leevendab valu põlvedes, parandades ühtlasi nende
liikuvust.
Registreeru juba täna: Facebook - Uulu Jumping!
Sealt juba näed millal on trennid ja kuidas registreerida.
Treeningtasu 4 €.
Piia Soon, Sky Jumping treener

Mis juhtus?
17. jaanuaril kell 18.29 sai häirekeskus teate tulekahjust
Tahkuranna vallas Uulu külas Laadi teel. Teataja sõnul põles
viljakuivati. Päästjate saabudes põles 2x3 meetri suuruses
kuivatis väike kogus vilja. Tulekoldele ligipääsemiseks lõhuti
konstruktsioone, põleng likvideeriti kell 19.10.

*
NIKITA GORSHKOV 25.07.1980-7.01.2017
Reiu küla

25. jaanuaril kell 20.22 sai häirekeskus teate põlevast
kaubikust Tahkuranna külas. Päästjate saabudes selgus, et
sõiduk oli sõitmise ajal tossama ning seisma jäädes võttis leegid
üles. Tulekahju kustutati kell 21.12. Veok hävines 80% ulatuses.
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Jaanuar Võiste lasteaias
Eks te näe – aasta 2017
on juba kuu aega vana, päev
paar kukesammu pikem ja
aasta täiskäigul käima
läinud.
Aasta esimene kuu
pakkus tavapäraseid ja ka
erilisi ettevõtmisi. Juba
eelmise aasta lõpul alustas
Noortekeskuse juht Astrid
Rosenberg mõlema rühma
lastega Nõo Lihavürsti
korraldatud Ampsiku tantsuvõistluseks valmistumisega. Filmimisel tantsisid
kaasa ka koolilastest tantsutüdrukud. Video sai
võistlusreeglite kohaselt
Youtube’i keskkonda üles
laetud ning rõõmsa üllatusena tabas meid teade, et
oleme võistluse viimase
nädala lemmikud. Siin on
just see koht, kus tahame
tänada oma poolehoidjaid,
kõiki, kes meile oma
poolthääle andsid: SUUR
AITÄH!
Talv pole siiani oma
karmimat poolt näidanud,
aga linnud võivad kindlad
olla: lasteaiast saab ikka
üht-teist noka vahele.
Mõlema rühma rõdul on
väljas lindude toidumajad,
Päikesekiirte rühm pani
oma jõululaadal teenitud

rahagi linnutoidu alla,
Rannakarbid meisterdasid
rasvakäbisid ja tihasekellasid, seega võivad sulissõbrad julged olla.
Talispordinädal sai
samuti peetud. Lume puudumine pole meid kunagi
peatanud– tehtud said kelgutamine, suusatamine,
hoki ja võistkonnamäng.
Kes teab, ehk on nii, et
igasuguse ilmaga õues
viibimine, pori ja vee trotsimine, kokkade valmistatud tervislik toit ja sport

ongi need põhjused, miks
Eestis ringi hulkuvad
viirused meie majast eemale
on hoidnud. Loodame, et nii
jääbki.
Jaanuari lõpupäevil
valmis Rannakarpidel ühistööna vahva voolitud
asukatega loomaaed ning
nädalake varem imetleti
talve võlumaad.
Soovime meile kõigile
tõvevaba veebruari ning
ootame kelgu- ja suusalund!
Võiste lasteaia pere

Veebruar 2017

Jaanuar Uulu lasteaias
Uus aasta algas meie
lasteaias juba traditsiooniks
saanud pühade ärasaatmisega. Kolmekuninga
päeval esinesid kõikide
rühmade lapsed kordamööda laulude-tantsudega,
mida jõulupeoks oli õpitud.
Ühiselt korjati kuuselt ehted
ja saigi pühadeaeg läbi.
Et jõulude ajal maiustamist tavaliselt rohkem, oli
Mesimummi rühmas (6–7
a.) nädal, kus pühendati
tähelepanu hammaste eest
hoolitsemisele, tervislikule
toitumisele ja sportimisele.
Jaanuarikuu talv üllatas
meid ka lumega ja see tegi
õues käimise rõõmsaks,
sest kelgumäel oli mõnus
liugu lasta kogu lasteaia
perel.
Talvel on meie lasteaia
hoovis lindude toidulaud

alati kaetud. Lepatriinu
rühma (5–6a.) lapsed
jälgisid lindude tegevust
linnumaja lähedal ja tuletasid meelde meil talvituvate lindude nimetused.
Liblika rühma (3–4 a.)
lapsed said teada, et linnud
ei söögi juustu ja leiba, vaid
hoopis pekki. Jaanimardika
rühma (4–5a.) lapsed tutvusid meil talvituvate
lindudega ka interneti
vahendusel. Suurt huvi
pakkus lastele aasta linnuks
valitud turteltuvi. Lastel
valmisid kaunid pildid meil
talvituvatest lindudest.
Tubaseid tegemisi jagub
muidugi talvel enam, kui
soojal ajal. Täiskasvanute
maailma tarkused saavad
sammhaaval tuttavaks ikka
läbi mängu ja ise tegemise.
Kõige väiksemad Sipelga

rühma (1,5–3 a.) lastel on
igapäevaselt palju tegemist
iseendaga. On ju tore, kui
õpid ennast ise riietama,
sööma, tudule sättima ja
paljude muude asjadega
iseseisvalt hakkama saama.
Liblika rühma laste lemmik
mänguks toas on „võluliiv”,
millega saab mõnusalt
vormida erinevaid kujusid.
Eks talvel ole ka toas mõnus
raamatuid uurida. Lepatriinu rühma lapsed uurisid
piltide, teatmeteoste ja
interneti abil põhja- ja lõunamaaloomade elu. Liblika
rühma lapsi külastasid
esimese klassi õpilased, kes
jutustasid väikestele muinasjutu aastaaegadest „Neli
soovi”. Mesimummi rühma
lapsed lugesid ise pannkoogi retsepti ja küpsetasid
pannkooke. Küll tulid
maitsvad!
Lasteaias käisid külas
klounid Piip ja Tuut. Lapsed
nägid lustakat etendust
„Loomamuinasjutud”.
Nalja ja naeru jätkus kogu
lasteaiaperele.
Jaanuaris külastasid
meid Pärnu linna lasteaia
õpetajad. Tutvuti meie lasteaiaga ja vahetati tööalaseid
kogemusi.
Soovime teile kõigile
kena talveaega.
Uulu lasteaia pere

Võiste Noortetoa tegemised
Mul on siiras rõõm
öelda, et Võiste Noortetoa
2016. aasta on lõppenud ja
2017. aasta alanud väga
aktiivselt. Oleme osalenud
erinevatel üritustel, võistlustel ning korraldanud ka
ise erinevaid üritusi. Eriti
edukaks ürituseks on kujunenud Halloweeni pidamine, mis Eestis tegelikult nii
populaarne polegi.
Noortele meelepäraseks
on kujunenud ka Võiste
Noortetoas ööbimised, kus
tegeleme peamiselt mängude mängimisega, filmide
vaatamisega, ajujahiga ning
huvitavate külaliste kostitamisega. Võiste Noortetuba osaleb ka Tahku Tares
korraldatud mälumängus,
mis on äärmiselt põnev ja
teadmisi rikastav.
* Uued tegemised 2017.
aasta uusimad üritused on
märtsis toimuv taaskasutuse
teemal moe-show ning
novembri kuus toimuv
playback.
* Tänusõnad.
Soovin tänada kõiki, kes
on Võiste Noortetoa tegemistele kaasa aidanud.
Suur aitäh neile, kelle abil
me
saame
muretult
meisterdada ning üritusi
korraldada. Suur aitäh: Tiia
Kalnin, Merle Lilleleht,
Raili Mengel, Külli Klein ja
Maia-Liisa Kasvandik.
Soovin tänada Teid, kellega
koostöö on olnud suurepärane ning toimiv: vallavanem Karel Tölp, humanitaarnõunik Lene Hirvela,
MTÜ Võiste Külaselts,
Tahkuranna LasteaedAlgkool ja Tahkuranna
lasteaed.
* Vabatahtlik Itaaliast.

Soovin tänada vabatahtlikku Itaaliast, Michele
Colonna, kes on valmis
alati Võiste Noortetuba
külastama, tutvustama
Itaalia traditsioone ning
noored saavad arendada
inglise keeles suhtlemist
ning tutvuda itaalia keelega.
* 2016. aasta aktiivseimad külastajad.
2016. aasta aktiivsemad
Võiste Noortetoa külastajad
on (trummipõrin) 1. Koht
Margitta Miilimäe 72

külastusega, 2. Koht Greta
Tamm 58 külastusega ning
3. Koht Aaron Juurikas 53
külastusega.
Võiste
Noortetuba
külastas 2016. aastal 943
noort. Meid külastas sellel
aastal ka Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, keda
Võiste Noortetuba üllatas
Tahkuranna valla kohta
koostatud kuldvillakuga.
Astrid Rosenberg
Võiste Noortetoa juht

Noortekeskuse jaanuar
12. jaanuari hommikupoolikul täitus Uulu KSK saal särasilmsete Tahkuranna valla
lastega. Meile olid külla tulnud Piip ja Tuut kes mängisid vahvat etendust „Loomamuinasjutud“. Rõõm etendusest oli kahepoolne, klounid meeldisid lastele väga ja meie
rõõmsameelne publik meeldis väga klounidelegi.
Sama päeva pärastlõunal toimus T.A.N.Kis pidu „Tere UUS Aasta“. Jagatud said 2016.
aasta aktiivseimate külastajate medalid ja tänukirjad. Kõige aktiivseimaks külastajaks osutus
Devin Borissov, teine
tulemus Hannes Valk ja
kolmas Kristofer Pint.
Tahkuranna Avatud Noortekeskust külastas 2016.
aastal 172 erinevat noort
kokku 3304 korral. Tunnustus jagatud, sai Aron
Kivilo valitud muusika
saatel discotada ja õhtu
peakülalisena tuli Tallinnast
külla noor youtuber Victoria
Villig.
Kõigega mis T.A.N.Kis
tulekul ja toimunud saad
kursis olla meie Facebooki
lehel.
Ege Altmart
noorsootöö juht

