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Rõõm ühest ilusast päevast!
Tahkuranna kooli saal
on sügispäikesest kullatud
ja rahvast täis. Sissejuhatav
sõnavõtt ja tervitus vallavolikogu esimehelt Kalmer
Metsaorult ning lava ette
kogunesid pillimehed.
Ühismängus kõlasid igituttavad meloodiad Läänemere lainetest ja kätt ulatavast Viljandi paadimehest.
Nii algas viies külapillimeeste kontsert Tahkuranna
koolis.
Edasi esinesid Pärnu
külapillimehed (Henno
Sepp, Raido Koppel, Vassil
Zotovich), isa ja poja (Raivo
ja Rasmus Koppel) duo,
„Iiukala” bänd, Ott Süld
akordionil, Ethel Saarnak
plokkflöödil ja akordioni
saatel, noored kandlemängijad Marliis Miilimäe ja
Maritte Greteliis Saks ning
taas Pärnu külapillimehed
koos ja üksikult, sekka
mõnusaid muljeid senistest
esinemistest (üle 3000 ülesastumise nii kodus kui
võõrsil). Brahmsi ungari
tantsu virtuoosse esitamisega lõppes kontserdi esimene pool. Vaatan kella –
poolteist tundi läks nagu
lennates.
Vaheajal kinnitatakse
perenaiste Viivi ja Kaire
organiseeritud kohvilauas
keha, vahetatakse muljeid,

vesteldakse sõprade-tuttavatega...
Kontserdi teist poolt
alustas „Iiukala” bänd,
kellele järgnevad suupillimängijad Pauline Metrikis
ja Elmar Mitt, viimane
jutustab paar naljalugu oma
militaarsest minevikust.
Taas vaheldusid akordionisoolod – Albert Müristaja
valsside popurrii, Aivo Tali
Ukuaru valss, Vassil Zotovich‘i virtuoosselt esitatud
palad –, Võiste „Pillipiigade” esituses kolm vana ja
vallatut lugu, Peeter Joosepi
ja August Rappi poolt
pillimeeste hümn, tuttavad
meloodiad Uulu lauluansamblilt „Kuldne iga”
(„Vaya con Dios” jt),
„Iiukala” ja „Pillipiigade”
ühislaul lapsepõlve Võrumaast.
Lõpulugudena kõlasid
kõigi pillimeeste poolt „Ma
tahaksin kodus olla” ja
„Jää vabaks Eesti meri”.
Järgnes tänukirjade ja
meenete jagamine. Meelde
jääb ühe esineja väljaöeldud arvamus, et on
kohti, kuhu peab minema,
aga siia tahaks alati tulla.
Ladusa organiseerimise eest
kandsid hoolt Maimu-Aliise
Puistama, Pärnu pillimeeste
poolt August Rapp ja Henno Sepp, peo juhtimine

delegeeriti Iiukala bändi
liikmele Janno Elmile.
Innukalt fotografeeris Tiiu
Sommer. Kogu ürituse korraldus aga on Võiste Pillipiigade organiseeritud.
Edasi sai iga mees ja
naine tantsu keerutada,
saatjaks „Iiukala” bänd.
Kuuldavasti kestnud simman kella kaheksani õhtul.
Koju kõndides rõõmustan, et olen üle hulga aja
kuulnud nii hästi ja südamlikult organiseeritud
säravat ja hoogsat esinemist.
Jätkugu tervist ja entusiasmi kõigile pillimeestele
ja laulunaistele oma tegevuse jätkamiseks! Ilus
sügispäev oli.
Anu Lepik

Oktoobrikuu tegemised Tahkuranna noortekas
Kui septembrikuu oli
veel mingil määral sisseelamiskuu peale päikeselist
suvevaheaega, siis oktoobris käib juba töö täies hoos.
Septembri lõpus ja oktoobri alguses alustas
taaskord tegutsemist huviring loovpärastlõuna, kus
kõigil soovijatel on võimalik meisterdada erinevaid
põnevaid asju. Teeme
klaasimaali, siidimaali,
meisterdame vildist, savist
ja paberist. Kasutame ka
huvitavaid lahendusi erinevatest taaskasutuse tehnikatest ja palju muud. Loovpärastlõunad toimuvad
teisipäeviti kell 14.00. Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
ja kolmapäeviti kell 16.00
Tahkuranna Avatud Noortekeskuses. Noori juhendab
noorsootöötaja Gerda.
Projekt „Võitleme suit-

setamise ja alkoholi tarvitamise vastu läbi animatsiooni” käib täies hoos. Juba
septembri algusest saati on
toimunud animaringi tunnid. Noored on praeguseks
välja mõelnud lood, joonistanud oma tegelased ja need
arvutisse skaneerinud.
Erinevate programmidega
objektid nö. välja lõiganud
ja teinud animatsiooni
kaadreid. Ringis osaleb üle
kümne noore ja praeguse
seisuga valmib meil detsembriks 4 multikat. Seejärel on plaanis külastada
projektis osalenud noortega
Pärnu maakonna noortekeskusi ja näidata ka neile meie
noorte suure vaevaga tehtud
tööd.
Oktoobri keskel, Uulu
Põhikooli muusikanädala

(Järg 5. lk.)
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Vallavalitsuses otsustati:
05.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine
• Kinnitada T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla laienduse teenindusmaa
järgmiselt:
Tahkuranna vallas, Reiu külas, T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla
laienduse – pindala 2268 m2.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega ja määrata riigi
omandisse taotletava maaüksuse nimeks T-4 TallinnPärnu-Ikla laienduse.
Määrata T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla laienduse maaüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa (007; L) 100%.
• Müüa otsustuskorras vallale kuuluvat saematerjali
alljärgnevalt:
Toomas Valgemäele 2,435m³ (50x100x3000mm)
kokkuleppehinnaga 1900 krooni m³.
• Kinnitada Uulu tööstusala tehnovõrkude ja juurdepääsuteede põhiprojekti ekspertiisi koostamiseks Tinterrojekt OÜ poolt esitatud hinnapakkumine (977/7-8)
summas 28 800 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 137,7
km (paremal tee poolel) kiiruskaamera elektriliitumisühenduse projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 141,4
km (vasakul tee poolel) kiiruskaamera elektriliitumisühenduse projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Reiu külas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 137,7 km (paremal tee
poolel) kiiruskaamera elektriliitumisühenduse püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Reiu külas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 141,4 km (vasakul tee
poolel) kiiruskaamera elektriliitumisühenduse
püstitamiseks
12.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise
lepingu lõpetamine)
• Toetada Adeele Arneki osalemist Põhja-Soomes
toimuvast lumelaagrist ajavahemikul 31.10.201027.11.2010 summas 2000 krooni
• Väljastada kirjalik nõusolek Ladeinvest OÜ-le Reiu külas
Lahe kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Mitte rahuldada MTÜ Võiste Pillipiigad taotlust rahalise
toetuse saamiseks, kuna küsitud summaga on juba
arvestatud 2010.aasta eelarves
• Kinnitada Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamiseks Erkas Valduse OÜ poolt esitatud hinnapakkumine (915/7-8) summas 114 000 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
19.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Toetada Thea Kask osalemist Põhja-Soomes toimuvast
lumelaagrist ajavahemikul 19.11.2010-28.11.2010
summas 1000 krooni
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 07.
augusti 2003 korraldus nr 272 “Maa riigi omandisse
jätmine”.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina Pärnu maakonnas, Tahkuranna vallas, Leina
külas asuv maaüksus (AT030618121) ja määrata riigi
omandisse taotletava maaüksuse nimeks Surju metskond
55, pindalaga 7,07 ha.
Määrata Surju metskond 55 maaüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa (011;M) 100%
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 07.
augusti 2003 korraldus nr 273 “Maa riigi omandisse
jätmine”.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina Pärnu maakonnas, Tahkuranna vallas, Uulu
külas asuv maaüksus (AT030618122) ja määrata riigi
omandisse taotletava maaüksuse nimeks Surju metskond
58, pindalaga 0,26 ha.
Määrata Surju metskond 58 maaüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa (011;M) 100%.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 07.
augusti 2003 korraldus nr 274 “Maa riigi omandisse
jätmine”.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina Pärnu maakonnas, Tahkuranna vallas, Leina
külas asuv maaüksus (AT030618123) ja määrata riigi
omandisse taotletava maaüksuse nimeks Surju metskond
57, pindalaga 0,88 ha.
Määrata Surju metskond 57 maaüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa (011;M) 100%
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 21.
augusti 2003 korraldus nr 288 “Maa riigi omandisse
jätmine”.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina Pärnu maakonnas, Tahkuranna vallas, Leina
külas asuv maaüksus (AT030618120) ja määrata riigi
omandisse taotletava maaüksuse nimeks Surju metskond

56, pindalaga 1,58 ha.
Määrata Surju metskond 56 maaüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa (011;M) 100%
• Väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Lepaküla külas Väljaku kinnistu elektriliitumisühenduse
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba EMT AS-le Tahkuranna külas
Lennartimasti kinnistule EMT tõmmitsatega 39 m
antennimasti püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Pille Vinnele Reiu külas Viira tee
53 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
21.oktoobril
• Suurendada osaühing Vesoka osakapitali mitterahalise
sisemakse tegemisega, milleks anda üle otsustuskorras
osaühingule Reiu ülepumpla koos trassidega, Uulu
keskasula kanalisatsioonitrassid, Võiste biopuhasti,
Võiste vee- ja kanalisatsioonitrassid, Uulu biopuhasti.
Suurendada osaühing Vesoka osakapitali ühesaja
kahekümne tuhande krooni võrra, osakapitali suuruseks
osaühingul on ükssada kuuskümmend tuhat krooni.
Osaühingu osakapital moodustab ühe osa, mille
nimiväärtus on 160 000 ja osa omanik on Tahkuranna
vald
Mitterahaline sissemakse toimub viiesaja kolmekümne
seitsme tuhande seitsmekümne seitsme krooni ja 98 sendi
ulatuses, millest ükssada kakskümmend tuhat krooni
läheb osakapitali suurendamiseks ja nelisada seitseteist
tuhat seitsekümmend seitse krooni ja 98 senti kajastub
osaühingu Vesoka raamatupidamises ülekursina.
Mitterahalise sissemakse moodustavad põhivarad annab
Tahkuranna Vallavalitsus osaühingule Vesoka üle
mitterahalise sissemakse üleandmise lepinguga notaris.
27.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramise tühistamine)
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Surju metskond
maaüksuse, katastriüksuse tunnusega 84801:001:1380
jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed, aadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
Kanali tee
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)
55%
sihtotstarve tootmismaa
(003; T)
45%
Muuli tee
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)
100%
Muuli tee L1
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)
100%
Surju metskond 47
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 60
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 61
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 62
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
• Väljastada ehitusluba SW Energia OÜ-le Uulu külas
kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks
• Kooskõlastada alates 01.jaanuarist 2011 SW Energia OÜ
teeninduspiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 935,56 kr/
MWh (ilma käibemaksuta).
• Kinnitada Tahkuranna valla kahe küla ühisveevärgi
rekonstrueerimise ja ehitamise ning ühiskanalisatsiooni rajamise ehitusprojekti (tööprojekt)
koostamiseks Uulu külas AS Pärnu EKE Projekt poolt
esitatud hinnapakkumine summas 72 000 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Tahkuranna valla kahe küla ühisveevärgi
rekonstrueerimise ja ehitamise ning ühiskanalisatsiooni rajamise ehitusprojekti (tööprojekt)
koostamiseks Reiu teel AS Pärnu EKE Projekt poolt
esitatud hinnapakkumine summas 60 000 krooni.
• Hind sisaldab käibemaksu 20%.

Arengukava avalikustamine
Tahkuranna Vallavalitsus korraldab arengukava
eelnõu avalikustamise 25.10.–21.11.2010.a.
Muudatusettepanekud on oodatud aadressile
tahkuranna@tahkuranna.ee või Tahkuranna
Vallavalitsus, Uulu küla 86502
Arengukava eelnõu:
1. seletuskiri
2. tegevuskava
S a a d a v a l : h t t p : / / w w w. t a h k u r a n n a . e e /
index.php?option=com_content&task=
view&id=730&Itemid=1
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Vallavolikogus otsustati:
21.oktoobril
• Anda osakapitali suurendamiseks mitterahalise
sissemaksena osaühingule Vesoka tasuta üle Tahkuranna
valla omandis olevad põhivarad bilansilise koguväärtusega 537 077 ja 98 senti alljärgnevalt:
Jk.nr. In.nr. Põhivara nimetus
Jääkmaksumus (EEK)
1.1 32 Reiu ülepumpla + trassid
14 125,31
1.2 611 Uulu keskasula kanalisatsioonitrassid
(isevoolu ja surve)
140 232,91
1.3 19 Võiste biopuhasti + vee- ja
kanalisatsioonitrassid
207 352,72
1.4 29 Uulu biopuhasti
175 367,04
Kokku
537 077,98
• Projekti “Tahkuranna valla Uulu, Võiste, Reiu,
Tahkuranna reoveekogumisalade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine” heakskiitmisel
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmest “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” KIK-i poolt,
Tahkuranna vald garanteerib vajadusel tütarettevõtte OÜ
Vesoka doteerimise aastatel 2013-2028 (maksimaalselt)
5 100 000 krooni.
• Toimus Tahkuranna valla arengukava aastateks 20102015 II lugemine.
• Kehtestada Reiu küla Kasesalu detailplaneering
• Kehtestada Leina küla Keskküla kinnistu osaline detailplaneering
• Mitte võtta otsusena vastu eelnõu “Vallavara tasuta
kasutusse andmine” - käsitles Pätsi platsi kasutusele
andmist MTÜ-le Tahkurandlane.
• Anda nõusolek mittetulundusühingule Tahkuranna
Naisselts Tahkuranna vallale kuuluvas Tahku Tares
asuvate I korruse ruumide nr 1, 2, 3 ja neid ühendava
koridori allkasutusse andmiseks mittetulundusühingule
Võiste Pillipiigad
• Kinnitada Tahkuranna valla kohalike teede, avalike
erateede, mitteavalike erateede, metsateede ja kergteede
nimekirjad
• Toimus projekti ”Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke
siduv teemaplaneering” tutvustus
• Võtta vastu Tahkuranna valla omandisse Allimäe
detailplaneeringu tulemusel Karu tee L2 kinnistule
lisandunud 403 m2
• Kinnitada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse personali
koosseis, kokku 6,0 ametikohta, alljärgnevalt:
juhataja
1,0
noorsootöö juht
1,0
noorsootöötaja
0,5
treener-õpetaja
1,5
perenaine
1,0
administraator-puhastusteenindaja
1,0 ,
mis tähendab luua noorsootöötaja ametikoht, esialgu
koormusega 0,5, asukohaga Võiste alevikus Tahku Tare
ruumes.
• Kinnitada vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud
alljärgnevalt:
Majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon
Komisjoni esimees
Argo Mengel
Komisjoni aseesimees
Aivo Pedak
Komisjoni liikmed
Alo Sinimäe
Raimo Saar
Urme Raadik
Marek Lind
Ago Raudsepp
Viljar Metsaoru
Lennart Sünt-Mengel
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon
Komisjoni esimees
Urmas Org
Komisjoni aseesimees
Kauri Krüger
Komisjoni liikmed
Anu Nõmm
Renate Lind
Veera Virak
Tiiu Pärnits
Krista Saarse
Johan Kärp
Jaanus Alviste
• Teha Tahkuranna valla 2010.aasta eelarvesse järgmised
muudatused:
(1) Vähendada
1) Tegevusala
Reservfond
132 000 krooni
(2) Lisada kulude reale uus rida – KIK - kahe küla
vesi ja kanal
1) Tegevusala
Kulu liik: KIK - kahe küla vesi ja kanal
immateriaalsete mittetoodetud varade soetamine
(projekt)
132 000.- krooni
• Ei kogunud vajaliku arvu hääli eelnõu vallavanem Karel
Tölp´ile umbusalduse avaldamise kohta.
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Ülevaade sotsiaaltoetuste,
hüvitiste ja pensionite
arvestamise korrast
Pöördun Teie poole, et anda ülevaadet sotsiaaltoetuste,
hüvitiste ja pensionite arvestamise korrast alates 01.
jaanuarist 2011.
Sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et alates 01.
jaanuarist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele
toetused, hüvitised ja pensionid juba eurodes. Nende
ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension, toetus
ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti ei muutu pensionide,
toetuste ja hüvitiste saamise tingimused ja kord ning
rahaline väärtus. Muutub üksnes valuuta – kroonide asemel
saab need eurodes. On oluline, et kõik omavalitsustes
elavad pensionite ja peretoetuste saajad oleksid nendest
põhimõtetest teadlikud.
Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab
alates detsembrist elukohajärgsest pensioniametist või
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 16106; 744 8300;
357 9021; 664 0126 ning e-postilt: ska@ensib.ee.
Tuletame veel meelde, et pangakontol olevad kroonid
vahetuvad eurodeks automaatselt. Sularaha saab
teenustasuta ja üleminekukursiga eurodeks vahetada juba
alates 01. detsembrist 2010. Pangakontorid vahetavad
kroone eurodeks teenustasuta ja kuni 30. juunini 2011.
Eesti Pangas saab kroone ümber vahetada tähtajatult. Raha
saab vahetada ka Eesti Posti kontorites, kuid Eesti Postil
on õigus kehtestada piirang kuni 1000 eurot inimese kohta
päevas.
Loodame, et koostöös kohalike omavalitustega
suudame tagada sujuva ülemineku ja kogu Eesti
elanikkonna hea informeerituse. Kohalikud omavalitsused
on maapiirkondades keskseks infokanaliks, seetõttu on ka
Teie roll kogu teavitustöös väga oluline. Kindlasti võib
sotsiaaltöötajate poole pöörduda inimesi, kes vajavad
abistamist rahavahetuse läbiviimisel või kes ei tea, kuidas
seda teha. Palume Teid aidata igati kaasa inimeste murede
lahendamisele ja anda neile asjakohast nõu. Kohalikel
sotsiaaltöötajatel oleks otstarbekas kaardistada enne eurole
üleminekut oma piirkonnas rahavahetusel potentsiaalselt
abi vajavate inimeste arv, võtta nendega kontakti ning
kavandada vastavalt vajadusele tegevusi.
Kogu teave eurole ülemineku kohta on üleval internetis
aadressil: euro.eesti.ee või tasuta euro infotelefonil 800
3330.
Riho Rahuoja
Sotsiaalala asekantsler

Päästeamet kutsub
kodanikeühendusi
osalema projektikonkursil
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi osalema
projektikonkursil, millega antakse raha õnnetuste
ennetamiseks.
Projektide teemad on tulekahjude ennetamine, veeõnnetuste ärahoidmine ning tuletõrjespordi populariseerimine. Samuti oodatakse projekte tuletõrjeajaloo
tutvustamiseks noortele ning hädaabinumbri 112
meeldetuletamiseks vanuritele.
Projektikonkursiga toetab Päästeamet häid ideid ja
tegevusi kokku 300 000 krooniga. Ühe projekti toetuse
ülempiir on 80 000 EEK/ 5112,93 EUR. Projekti omaja/või kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt
10% projekti kogumaksumusest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.
Projektid võivad kesta kuni 12 kuud. Projektikonkursi
täpsem juhend ja dokumendid www.rescue.ee
Iga-aastase projektikonkursi eesmärgiks on kaasata
kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks
õnnetuste vähendamise nimel.
Sirle Matt
avalike suhete büroo Lääne-Eesti päästekeskus
tel 507 2662, 444 7820

Uulu kohvik avatud

esmaspäevast laupäevani
kella 8.00–18.00.
Pühapäeval suletud.
Korraldame peo- ja peielaudu
ning laste sünnipäevapidusid.
Telefon 58052102.
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MTÜ TAHKURANNA NAISSELTSi
tegemised
olmehoones üürnikena. Sa
olid hea ja lahke peremees.
Kindlasti laheneb õige
pea ka lastele ja noortele
mõeldud ruumide kasutamise kord, usun, et Pillipiigad ja Elurõõm saavad
varsti oma uutesse ruumidesse. Ka Võiste juuksur
toimetab praegu Tahku
Tares, kuigi juuksuriruum
pole veel valmis, leidsime
siiski ajutise lahenduse.

Pole ammu koduvalla
leheveergu täitnud ega meie
tegemistest pajatanud. Põhjuseid leiab ikka – aega on
vähe, puudub tahtmine või
jääd hiljaks, sest leht on juba
täidetud palju oluliste teemade ja materjalidega.
Meeldetuletus meist
Selts loodi 1993. aasta
kevadel. Algus oli paljutõotav, naisi kogunes kokku üle
neljakümne. Kui kandev
jõud suutis oma suuna ja
eesmärgid paika panna,
hakkas seltsiliikmeid ka
vähenema. Praeguseks on
seltsis 23 naist, neist seltsi
asutajad 8 naist. Seltsi tegevus on olnud ja on ka praegu
huvitav, muutuv ja ajaga
kaasaskäiv. Me pole kunagi
olnud telgede taga konutav
ja külajutte heietav naistehulk (kuid seda tuleb aegajalt teha), sest elu pakub
huvitavaid väljakutseid ja
võimalusi.
Mis tehtud eile, teoksil
täna ja homme
Jätkame ikka oma traditsioonilisi rahvaüritusi,
need on jõulu- ja kevadlaat,
Võiste Suveaia jaaniõhtu,
rannarahva käsitööpäev, mis
tänavu haakus hapukurgi
festivaliga, korraldame
koristustalguid Suveaias ja
Tahku Tares. Juba kahel
suvel oleme osalenud Pärnu
Hansapäevadel ning meie
tublid perenaised on käinud
toidu- ja hoidiste messidel,
võtnud osa Pärnu Lahe
Partnerluskogu poolt pakutud õppereisidest ja koolitustest. Seltsi siseselt oleme
korraldanud kursuseid, käinud ekskursioonidel, kutsunud külalisi, tervitanud uut
aastat ja vastlapäeva. Olen
kuulnud väljastpoolt tulevaid arvamusi, et tuleks
naisseltsi küll, aga pole aega
niipalju ja äkki tekivad
seltsis olles liiga suured
kohustused. See ei ole nii.
Kõik, mida me teeme, teeme
koos ja kui ei saagi alati
kohale tulla või millestki
osa võtta, ei tähenda veel
seda, et Sa ei peaks seltsi
liige olema. Iga naine on
teretulnud meie hulka.
Tahku Tare
Tahkuranna Vallavalitsuse ja volikogu otsusel
osteti 2008.a. Tahku Tare, et
sellest ehitada ja kujundada
külade keskus. Tingimuseks
oli, et mõni selts või MTÜ
hakkaks külakeskuse ehitamise ja arendamisega tegelema. Kõikidel vallas tegutsevatel seltsidel oli võimalus pakkuda välja oma
visioon, võtta vastu otsus ja
alustada. Paraku pakkujaid
ei olnudki rohkem kui meie
– naisselts. Meil on sõlmitud vallavalitsusega 15-ks
aastaks kasutus- ja koostööleping. Meie ülesanne on
leida rahastusvõimalusi
erinevate projektidega, luua
Tahku Tarest kaasaegne,
kõigile vallaelanikele avatud külakeskus, kus on
võimalik korraldada seltside
ja vallarahva üritusi ning

seltskondlikke koosviibimisi.
Loomulikult olime esialgu pisut kõhklevad ja
mures, kas me saame ikka
hakkama, kas meie juhatuse liikmetel jätkub julgust
võtta pangalaene ja kanda
võlakoormat. Tänaseks on
hirmud hajunud, kõik liigub loomulikku ja ausat
radapidi edasi. Meie koostöö vallavalitsusega sujub
ja usaldus jätkub.
Kust on tulnud ja tulevad need rahad, millega
Tahku Taret renoveeritakse?
Maakütte paigalduse ja
hoonesisese küttesüsteemi
rahastus – PRIA külade
investeeringutoetuse meede 3.2 projektitoetus 938
796 krooni + valla toetus
104 311 krooni (valla toetus
- see on projekti omafinantseering, mille naisseltsile
annab tegevustoetusena
vald) + pangalaenu protsent.
Hoonesisese vee- ja
kanalisatsiooni- ning elektrisüsteemide paigaldus –
Pärnu Lahe Partnerluskogu,
LEADER projektitoetus
500 000 krooni + valla
toetus 128 068 krooni +
pangalaenu protsent.
Noorte ja laste mõeldud
ruumide osaline ehitus ja
sisustus: Pärnu Lahe
Partnerluskogu LEADER
projektitoetus 115 611
krooni + valla toetus 12 849
krooni + pangalaenu protsent. Noortele mõeldud
ruumidest vajavad kolm
veel ümberehitust ja ka
rahastust.
Ventilatsioonisüsteemi,
tulekahju- ja valvesignalisatsiooni paigaldus: Pärnu
Lahe Partnerluskogu LEADER projektitoetus 500
000 krooni + valla toetus
86 860 krooni + panga
protsent. Projekt on saanud
positiivse vastuse, töid
hakatakse teostama paralleelselt 2011 aastal.
Valmis on ehitatud käsitööruumid, mille rahastuse
saime Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP)
läbi kahe projekti 31 748
krooni pluss kaasfinantseering vallavalitsuse poolt
21 211 krooni.
Toon mõningad selgitused. Omaosalus tähendab
MTÜ kohustust tasuda
vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest. Kuna

MTÜ ei oma sellist raha, siis
Tahkuranna Vallavalitsus
toetab seltsi tegevustoetuse
näol.
PRIAST eraldatud toetus makstakse välja alles siis
kui projektis loetletud tegevused on töö teostaja poolt
tellijale üle antud, akteeritud,
meie poolt tasutud ja kontrollitud. Seega tuleb meie
seltsi juhatuse liikmetel võtta
pangalaenu, maksta intresse
ja oodata ca 90 päeva raha
laekumist PRIAST.
Praegu oleme kolme
rahataotluse projekti vastuste ootel. Taotlused on
esitatud Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADR programmile I korruse renoveerimiseks, Võiste Pillipiigade
poolt on KOP-ile esitatud
taotlus muusikaruumide remontimiseks ja ka Naisseltsi
poolt KOP-ile esitatud taotlus näituseruumide remontimiseks. Need ruumid
antakse Pillipiigade ja eakate
Elurõõm kasutusse. Oleme
valinud raskema tee – ehitada Tahku Tare külamajaks
etapiviisiliselt, projektitaotluste abil. See tee on vaevalisem, aeganõudvam,
seotud riskiga raha mitte
saada. Aga kus on öeldud, et
kõik peab lihtsalt kätte
tulema.
Tänaseks on naisselts
kolinud Tahku Taresse,
oleme oma ruumide üle väga
uhked ja õnnelikud, sest ise
tegime. Teeme plaane, kuidas muuta huvitavaks ja
sisukaks seltsi tegevus.
Ootame väga endi hulka uusi
liikmeid. Meie uksed on
kõigile valla elanikele avatud. Siinkohal tahan naisseltsi nimel tänada Kalmer
Metsaoru’t. Me tundsime
olmehoones end väga hästi,
mis siis, et mõnikord oli
natuke külm ja pisut kitsas.
Oleme tänulikud, et andsid
meile võimaluse olla 8 aastat

Talvised plaanid
Varsti on jõuluaeg tulemas, arvasime seltsiga, et
võiksime sisse seada ühe
ruumi käsitööde näitusmüügiks. Kui kellelgi on
toredaid käsitöid, meeneid
kingitusi, mida soovite
müüa ja näidata, siis tooge
need Tahku Taresse. Usun,
et kindlasti leidub huvilisi ja
külastajaid.
Igal esmaspäeval, kell
11.00 toimub käsitööruumides avatud käsitöötund.
Õpime ja õpetame. Praegu
pole veel põhjalikku programmi koostatud. Plaanis
on õppida kuduma rahvuslikku vööd, lõngade värvimist taimede ja looduslike
vahenditega, õpime tegema
kingikotte ja pakke, vildime, maalime, heegeldame,
koome, punume, meisterdame..., ka perenaised on
oodatud huvitavate toidutegemise retseptidega ja
õpetustega. Kui on huvilisi,
kes sooviksid meiega liituda, kuid pakutud aeg ei
sobi, tehke kindlasti oma
pakkumisi ja ettepanekuid.
Kui oleme oma aasta tegevusplaani paika saanud,
avaldame selle ja oodatud
on kõik huvilised.
Soovin vallarahvale
Tahkuranna Naisseltsi poolt
tervist ja jõudu, üksteise
mõistmist ja toetamist.
NB! JÕULULAAT
TOIMUB
18.DETSEMBRIL
TAHKU TARES,
ALGUSEGA
KELL 10.00
TULGE OSTMA JA
MÜÜMA !
Meie kontaktid:
mob.555 155 07
naisselts@gmail.com
Tahkuranna Naisseltsi
nimel
Renate Lind
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Tahkuranna valla ajaleht

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub
Eestis käibelolev raha –
1992.
aasta
juunist
kasutuselevõetud krooni
asemele tuleb euro ehk
Euroopa ühisraha. Kuna
raharingluse toimimisel on
pankadel kanda tähtis roll,
siis on kindlasti hea teada,
mida tähendab eurole üleminek pangaklientidele.
Kõigepealt tuleb öelda,
et pangaklientidele on
üleminek tehtud lihtsaks.
Aktiivsed pangakliendid,
kes hoiavad raha kontol, ei
varu suuri summasid sularaha koju ning maksavad
igapäevaselt pangakaardiga,
ei pea tegema euro tulekuks
erilisi ettevalmistusi. Juhul
kui teil on kodus suurem
kogus Eesti sente, siis
soovitame need novembri
lõpuks kampaania „Too
mündid panka!” käigus
panka tuua. Kampaania
käigus on müntide töötlus ja
oma kontole kandmine või
vahetus paberraha vastu
tasuta. Juhul kui hoiate
kodus suuremat summat
sularaha, siis saate sama
pangaskäiguga selle kontole
panna. Kontol olevad kroonid vahetab pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta
ja ametliku kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad
sularaha, saavad alates 1.
detsembrist pankades kroone teenustasuta ja ametliku
kursiga eurodeks vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus
säilib ka hiljem: kommertspangad teevad seda 2011.
aasta suveni kõigis sularaha
teenust pakkuvates kontorites ja pärast seda
piiratud kontorivõrguga,
Eesti Pangas saab aga
kroone vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema
panka, et muuta oma laenu-, pangakaardi- või teisi
lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja
muude juriidiliste doku-

mentide järjepidevust ja
nende tingimusi, ega vabasta võetud kohustuste täitmisest, samuti ei anna
õigust kehtivat dokumenti
ühepoolselt muuta või
lõpetada. See puudutab ka
intresse: näiteks kui teil on
sõlmitud kroonihoius, mille
aastaintress on neli protsenti, siis arvutatakse
hoiusesumma küll eurodesse, kuid intress jääb kuni
lepingu lõppemiseni endiseks. Kroonilaenude tagasimaksmine hakkab toimuma
eurodes – laenusummad
arvutatakse pankade poolt
ümber samamoodi ametliku
kursi järgi ning tasuta.

Kõik Eesti ligi 25 000
kaarditerminali ja kassasüsteemi vajavad euro tulekul ümberseadistamist, kuid
tõrked kaardimaksetes
peaksid olema minimaalsed.
On võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole kohe
peale keskööd valmis eurotehinguid tegema. Enne
kaarditšeki allkirjastamist
või PIN-koodi sisestamist
soovitame veenduda, et
näidatud summa on õiges
vääringus – summa eurodes on 15,6466 korda
väiksem. Igaks juhuks ja
oma meelerahu säilitamiseks hoidke alles kaardimaksekviitung.

Alates 1. jaanuarist ei
võimalda arveldussüsteem
enam kroonimaksete töötlemist. Hoiustel olev raha
arvutatakse ametliku kursiga, ning tasuta eurodesse
ja kõik pangaülekanded
hakkavad toimuma eurodes.
31. detsembril 2010 on
pankades tavaline arvelduspäev (viimane kliiring on
kell 18.00), mis tähendab et
ka pärastlõunal saate veel
pankadevahelisi makseid
teha.

Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna
sularahaautomaatide kaudu
lastakse ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti eurokupüüridest, siis on tegemist
väga suure logistilise väljakutsega nii pankade kui
Sularahakeskuse jaoks.
Sellegipoolest on võetud
eesmärgiks täita eurodega
kõik ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt
48 tunni jooksul. Juhul kui
automaati ei ole jõutud euro
rahatähti veel viia, siis
automaat sularaha ajutiselt
ei väljasta. Olenevalt ATMi
tüübist saab automaadist
uue aasta esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20-euroseid
kupüüre, 10–20% automaatidest väljastavad ka
50-euroseid.
Lisaks
ATMidele tuleb euro sularaha käibele pangakontorite
ja jaekaubanduse kaudu
ning 2011. aasta 1.–15.
jaanuarini saab kroone
eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro väärtuses päevas ka 179 Eesti
Posti postkontoris.
Pangaliit ja pangad
annavad lähikuudel ohtralt
detailsemat infot eurole
ülemineku
praktiliste
aspektide kohta, selge on
aga see, et üleminek on
kõige lihtsam pangakaarti
kasutavatel klientidel, sest

Kroonilt eurole „ümberlülitumisel” on pangasüsteemid (internetipank,
makseautomaadid, teleteenused, telefonipank,
mobiilipank jne) osaliselt
suletud. Teenused hakkavad
samm-sammult taastuma
1. jaanuaril – esimeste seas
on näiteks internetipangas
võimalik vaadata kontojääki
eurodes ning algatada
pangasisesed maksed. Et
vältida pangasüsteemide
ülekoormust on soovitav
mitte kohe aasta esimestel
tundidel uudishimust oma
internetipanka siseneda,
vaid teha seda siis, kui on
tõesti vajadus tehinguid
teha. Niipalju raha kui teil
oli pangakontol kroonides
saab ametliku kursi järgi
olema ka eurodes. Näiteks
12 000-kroonine hoius
muutub 766,94-euroseks.

Eurosid saab 2011. aasta alguses
vahetada ka Uulu postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu
kahe esimese nädala jooksul
saavad kliendid kroone
eurodeks vahetada 179
Eesti Posti postkontoris.
Nende hulka kuulub ka
Uulu postkontor.
Perioodil 1.–15. jaanuar
on Uulu postkontor iga päev
avatud. Rahavahetusteenuse
osutamise kellaajad võivad
erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest. Missugustel kellaaegadel vahetus toimuma hakkab, sellest anname teada
Uulu postkontori infostendil. Ühe kliendi kohta
vahetame päevas kuni 1000
eurot, rahavahetuse ajal
viibib postkontoris ka
turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks eurole üleminekuks
soovitame teha juba praegu

– pakume postipangas SEB
klientidele head võimalust
kasutada sularaha sissemaksmise teenust. Kuni
9999 krooni suuruse summa
sissemaksmine eraisiku
arvelduskontole on ilma
teenustasuta. 1.01.2011
muutuvad kontol olevad
kroonid automaatselt fikseeritud kursi 15,6466 alusel eurodeks.
Need, kes veel SEB
panga kliendid ei ole,
saavad meie postipangas
konto avada ning arveldamiseks vajaliku deebetkaardi tellida. Pangakaardi
saab klient kätte postkontorist ning see võtab
aega orienteeruvalt 2
nädalat.
Uutele klientidele pakub
pank SEB Start paketi näol
esimesel aastal võimalust

pangaga tutvuda – paketi
kuutasu on 10 krooni ning
deebetkaardi hoolduse ja
internetipangas tehtud ülekannete eest täiendavaid
teenustasusid ühe aasta
jooksul ei lisandu. 60-ne
aastased ja vanemad kliendid saavad deebetkaarti
kasutada ja internetipangas
ülekandeid sooritada ilma
teenustasuta.
Postipank on hea võimalus eurole üleminekuga
seotud tehingud kodu lähedal korda ajada!

nende raha on alati õiges
vääringus. Piisab ühest
pangakontori külastusest, et
panna kontole kodus olevad
mündid ja sularaha – soovitav on seda teha enne
detsembrit. Üheski järjekorras pole vaja seista – krooni
saab euroks vahetada tähtajatult.
TÄHTIS TEADA
€-päev – 1. jaanuar 2011
1 euro = 15,6466 krooni
Krooni saab kasutada
maksevahendina kuni 15.
jaanuarini, pangakaart on
alati õiges vääringus.
Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole
panna alates 1. oktoobrist.
Krooni sularaha saab
euro sularahaks vahetada
teenustasuta alates 1. detsembrist.
Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks
1. jaanuaril.
Ühtegi lepingut muutma
ei pea – pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute
väärtused automaatselt
eurodesse.
Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis
kõige parem on pöörduda
oma kodupanka.
AJAKAVA
1. oktoober 2010
Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta krooni
müntide vastuvõttu.
1. detsember 2010
Pangad alustavad eraisikute sularaha kroonide
eurodeks vahetamist.
1. jaanuar 2011 Eesti
võtab kasutusele euro.
1.–14. jaanuar 2011
Krooni ja euro sularaha
paralleelkäive.
1. juuli 2011
Krooni sularaha vahetus
läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011.a.
ning seejärel tähtajatult
Eesti Panga poolt.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu
tegevdirektor

EELTEATED
EAKATE JÕULUPIDU
toimub pühapäeval,
12. detsembril
kell 12.00
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses
Koduste
eelkooliealiste laste
jõulupidu toimub
laupäeval,
18. detsembril
kell 15.00
Uulu kultuuri- ja
Spordikeskuses
Jälgige täpsemat
reklaami
teadetetahvlitelt!
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Kaunist sügise jätkumist ja
saabuvat tubast ärkamisaega
On tahtmine jälle oma
mõtteid jagada. Sügisene
kodukant on lausa hingematvalt ilus. Mets, meri ja
nende inimeste hinged, kellega olen põgusalt suhtlema
jäänud. Palju on kulunud
aega ja eksisamme, et natukenegi mõista rannaäärse
rahva elu, arusaamu, nende
vankumatuid tõdesid ja ka
minevikunostalgiat. Küll
nutetakse taga suurmajandiaegu, kus sööta oli nii
palju, et õnnestus ära toita
ka kodune loomakari. Kalurid olid rahamehed, et sanatooriumides puhkamas
käies võidi rannarestorani
uks jalaga lahti lüüa. Jaa, kui
naabrimees veel elas, siis
iga jumala päev võtsime
viina, aga tööd sai tehtud
nii, et oi, oi, oi. Aga mis
nüüd! Naaber ei tunne
naabrit. Kellegagi ei saa
rääkida, ilma, et sellest
mingi segane kuulujutt
tekiks ja need sisserännanud... Kui vanasti oli
vallavanemaks see või teine,
vaat, kus siis läks elu edasi.
Mida need ametnikud seal
vallavalitsuses üldse teavad? Vallavanemast, noh
liiga noor ka teine, on
saanud partorg. Selline tore
diskussioon tekkis lehte
lugedes. Ka sellega olen
nõus, et leht on liiga koolilastekeskne. Aga ju ei ole
siis teistel teemadel julgeid
kirjutajaid! Olen sellel suvel
suht vähe kodus olnud, aga
need kaks üritust, millele
põgusalt silma peale viskasin, mulle küll väga
meeldisid. Noo see hapukurgifestival oli tõesti
vahva. Ometi üks noorem
naine, kes selle korraldamisega hakkama sai. Edu
talle ja tema meeskonnale
(naiskonnale). Meeldis ka
kultuuriseltsi taidlejate
üritus. See oli kuidagi nii
kodune. Ometi said inimesed üle pika aja üksteist
näha. Sain aru, et osa
tantsumemmesid lõpetab.
Kahju! Enne ei tohiks, kui
enda asemele uus välja
valitud. Hädasti oleks vaja
ka vapratele piigadele
täiendust ja mõnda head
solisti. Sorry, sest see on
tegelikult paljude arvamus.
Kultuuriselts peaks vana
rahvamaja kuidagi ellu
äratama! Raamatukogus
olen kohanud väga erksa
vaimuga inimesi, oleks see
vaid lähemal. Mul on tunne,
et Tahku Tare ei saa veel
niipea kooskäimise kohaks.
Asi ei ole ruumide ilus, vaid
selle sisus. Ka see ei ole
ainult minu arvamus.

Naised teevad ju ilusat
käsitööd. Mida veel kuulda
on olnud? Igavene probleem
perearstinduse ümber!
Minule meie armas Ülle küll
väga meeldib! Olen isiklikult talle peaaegu et elu
võlgu. Asi on ilmselt
suhtlemises. Tänapäeva
meditsiin on osaliselt äri,
seda tunnistavad isegi Tartu
kuulsaimad arstid. Muuseas
Tartu kuulsuste juurde on
väga lihtne pääseda. Tasuline vastuvõtt vaid 200.- ja
perearsti saatekiri. Aga juba
minu töötamise ajal sai
Tartusse sokutatud vaid
neid, kellel oli väga tõsine
diagnoos ja kodutöö oli
piisavalt põhjalik. Kui te
vaid teaksite, kui raske oli
siis Tartusse saada. Ikka läbi
väga suurte tutvuste ja
veel... Mitte niivõrd ümbrik
taskus, vaid rohkem pool
põrsast kotis või kodumaine
vääriskala väärt joogi kõrvale. Ehk mäletate veel? Ah
jaa! Vallavalitsus? Mulle nii
meeldib vallavanema veerg.
Põhjalik aruandmine ja
vastused paljudele küsimustele. Samuti peaksid
nn. aru andma ka teised
ametnikud. Eriti kuumad
oleksid uudised sotsiaalvaldkonnast. Iga valitsus on
ju nii tugev, kui tema
üksikud liikmed. Aga paljudel on ju võimalus meili
teel teada saada, mis hingel
kripeldab. Julgust ainult
vaja ja arvutit! Ah jaa, tuli
veel meelde tänada meie
suure poe (PMÜ pood,
toimetaja märkus) naisi.
Väga head suhtlejad ja
targad. Nendega saab absoluutselt kõigest rääkida.
Siiralt imestan, kuidas nad
ometi toime tulevad nn. poe
taha ja kuhu iganes kogunevate interrindelastega. No
on alles seltskond. Kirjuta
neist või romaan. Kati
Murutar on pooled oma
raamatute ideed sellistega
koos napsu võttes maha
spikerdanud. Olen nii mõnegagi rääkinud, üllatavalt
elutargad mehed. Ja millised
on veel põhjused, et oma
aastast aastasse kulgevale
hobile õigustust leida! Kui
poleks pangalaenu ja lastelaste aitamist, võiks katsetada. Aga pole raha, tervist
ega sisemist vajadust vist!
Sellised ongi minu laupäevased mõtted. Võtke heaks
või pange pahaks! Tore
oleks ka teiste omasuguste
mõtteid kuulda, lugeda.
Päikest ja ilusaid sügisilmu soovides.
Aime Tomson Võistest

VALLARAHVA JÕULUPIDU
17.detsembril, kell 20.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
* Anname üle Tahkuranna valla vapimärgi ja
tänukirjad
* Õhtujuht
* Ansambel “AREST”
* Avatud puhvet
Pilet 100 krooni.
Piletid ainult eelmüügis alates 15.11–03.12.2010
vallamaja kantseleis ja Võiste Raamatukogus.
Rohkem infot: 4448 890, 53451405
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Uulu lasteaia tegemised

Oktoober Tahkuranna koolis
• Õpetajatepäev on
meil traditsiooniline noorte
õpetajate päev nii koolis kui
ka lasteaias. Seekord kaasati
õpetajate raskesse ametisse
ka IV klassi tüdrukud ja V
klassi poisid, kes said lasteaias pisikeste mudilastega
suurepäraselt hakkama.
Koolis lasti uue direktori
käskkirjaga staazikad pedagoogid pidupäeva kringlit
maitsma. Tunde andsid
verivärsked õpetajad: Tago,
Marte, Johanna, Elery,
Rando, Reimo ja Marko.
Võime vaikselt arvata, et
pedagoogid välja ei sure.
• Ühel oktoobrikuu
hommikul oli koolis peale
laste ja õpetajate kõne
kuulda ka lemmiklooma
hääli. Kooli sai kaasa võtta
koera, merisea, jänese,
tuhkru ja isegi kala. Kala ja
jänes pakkusid vaatamisrõõmu toas, tuhkrud ja koer
lõbustasid lapsi õues.
Huvitavad olid tuhkrud, sest
nad olid erinevad nii välimuselt kui iseloomult.
Natuke said loomad nuusutada tarkuse lõhna. Igal
juhul koos lemmikuga oli
tunnis palju lõbusam olla.
See oli üks tore päev.
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• Igal aastal viime oma
koolis läbi ka leivanädala.
Seekord pöörasime rohkem
tähelepanu sellele, kuidas
leib meie toidulauale jõuab.
VI klassi tüdrukud küpsetasid käsitöö tunnis õpetaja
Anuga leiba. Tänu II ja III
klassi emadele saime
maitsta kodus valmistatud
leiba. Suur tänu neile!
• Ka sellel aastal kutsusime hea õpetaja kuu
raames kooli vilistlase.
Õpilastega tegeles Mirjam
Pikla, kes töötab Tartu
Keskkonnahariduse Keskuses ja õpib Tartu ülikoolis. See oli tegus päev,
kus õpilased said koos
lõbutseda, mängida ja tarkust koguda. Õues õpiti
loodust märkama, kuulama
ja tundma. Näiteks kuulati
kivide helisid, otsiti tõukudeks muutunud makarone
ja rakendati meeskonnatöö
oskust maastikumängus.
Klassis mängiti põnevaid
meeltele tuginevaid mänge.
Lisaks vaadati huvitavaid
filme loodusest. Lastele see
üritus meeldis.
• Kuu lõppes tunnistuste jagamise ja vaheajaga.

Märkamatult on kätte
jõudnud november ja oktoober oma rohkete askeldustega on jäänud seljataha.
Ilusad ilmad lubasid veel
rohkesti õues tegutseda ja
mängida.
Algas see kuu maitsva
näitusega „Sügis purgis”.
Saali oli välja pandud mitu
lauatäit sügisesi hoidiseid.
Lapsed ja vanemad said
maitsta emade ja vanaemade valmistatud moose ja
salateid. Saadaval olid ka
hoidiste retseptid. Kõik olid
ülimalt maitsvad, kuid kõige
paremini mekkis ikka oma
emme valmistatu. Täname
kõikide rühmade vanemaid,
kes aitasid laste päeva
huvitavamaks muuta.

Leivanädalal võrdlesid
Jaanimardikate rühma mudilased saia ja leiva maitse
erinevusi ja vaatasid rühmas
lauateatrit Kakukese seiklustest. Lepatriinude rühma
lapsed uurisid leiva teekonda lauale ja maitsesid
erinevaid leiva sorte.
Mesimummi rühm võttis
ette leiva küpsetamise.
Henriko ema tõi rühma
leivaküpsetusmasina ja
küpsetas koos lastega päris
ehtsa leiva. Küll maitses soe
leib võiga hästi! Kõige
vanemad lapsed Liblikate
rühmast võtsid aga ette
õppekäigu Pärnu Leivakom-

binaati, see oli lastele täiesti
uus elamus: suurte masinate
mürin ja konveieril jooksvad leiva-saiapätsid. Maitsta sai ka ahjust tulnud sooja
leiba.
Oktoober on Uulu lasteaia sünnipäevakuu, lasteaed
sai nüüd kuueaastaseks.
Tähistasime seda lõbusa
laulu-mänguhommikuga
lavasaalis. Kõik pidulised
olid kostümeeritud oma
rühma nimetusele vastavatesse kostüümidesse.
Täname kõiki lapsevanemaid, et muretsesite lastele toredad kostüümid.
Rühmades valmistasid lap-

sed ka küpsisetorte. Täname
Robini ema, kes leidis aega
tulla lastele appi maiust
valmistama.
Elukutsete ja ametite
nädalal käisid lapsed külas
meie kokatädidel, et näha,
kuidas valmivad köögis
meile maitsvad söögid.
Liblikate rühm külastas
vallavanemat, et teada saada, milline õieti on tema töö.
Nii mõndagi sai selgemaks.
Oktoobris külastas meie
lasteaeda HTM välishinda-

mise inspektor, kes jäi
rahule lasteaia tööga. Veel
käisid meid inspekteerimas
Toidu- ja Veterinaarameti
ning Tervisekaitse inspektorid. Ka nemad ei tuvastanud mingeid puudujääke
lasteaia töös.
Oli väga huvitav ja tegus
oktoober.
Uulu Lasteaia õpetajad

Tegemised Võiste lasteaias
Lasteaed alustas töiselt –
juba augustikuus hakkasid
uued lapsed kohanema
„Päikesekiirte” rühmas. 1.
septembril tuli „Rannakarpide” hulka kolm uut
tüdrukut, kes rõõmuga vastu
võeti. Nüüd on „Rannakarpides” 11 tüdrukut ja 8
poissi – tüdrukute ülekaal
seega.
Peetud on meeleolukas
lasteaia 29. sünnipäev. Sai
mängitud, tantsitud ja
maiustatud.
„Rannakarbi” rühmas
toimus pimesi maitsmine
kolm nädalat järjest.
September pakub oma
rikkuseid aiast ja põllult.
Rannakarbid maitseid ühel
nädalal puuvilju, teisel nädalal aedvilju ja kolmandal
juurvilju. Iga nädala lõpus
katsetasime oma maitsmismeele tugevust, pimesi neid
vilju ära tundes – jätkus nii
üllatusi kui äratundmisrõõmu. Kõige parem puuviljade tundja oli Mairo
Nairis. Kõik aedviljad tund-

sid ära Johanna, Eleanora,
Mairo, Rihard, Margitta,
Annabel ja Henri K. Kõik
juurvilju tundsid Henri T.,
Rihard ja Annabel.
Rannakarbid korraldasid
juba kolmandat aastat
tammetõrude korjamise
võistluse. Tänavu neist
viljadest puudust ei tuntud.
Kõige tublim oli Margitta
Miilimäe, kes kogus 29,1
kg. Talle järgnesid: Rauno

Junninen – 11,1 kg; Rihard
Klein – 9,65 kg; Anni-Marii
Männi – 8,65 kg; Mariann
Must – 6,8 kg ja Marleen
Kesamaa – 3,9 kg. Kappide
peal ootab 69,2 kg kuivatatud tõrusid talvel metsa
viimist ja eks meisterdada
saame nendega ka nii palju
kui soovime.
Õpetajatepäeval tegelesid Rannakarpide rühmas
lastega Siim Lumiste ja

Klenet Kein. Aitäh, te olite
väga tublid!
Hea õpetaja kuu raames
käis Päikesekiirte lastega
tegelemas lasteaia vilistlane
Külli Klein, kes on samas
rühmas käivate 2 poisi ema,
peres on veel 2 koolitüdrukut ka. Oli huvitav
päev. Täname veel kord
Küllit. Kuu viimane nädal
on mõeldud õpilastele, mille
jooksul on lastel aega
tegeleda oma lähitulevikuga! Lasteaias oli siis
vabam aeg ja Päikesekiired
külastasid siis Rannakarpe
– oma lähitulevikku.
Peale esimesi öökülmi
otsustasid Rannakabi lapsed
koos vanematega ka raba ilu
nautima minna. Päev sattus
ilus, nagu meile loodud, ei
tuult, külma ega vihma.
Retke lõpetasime traditsioonilise teejoomisega
metsa all. Retkest lastel
toredad mälestused, mis
said ka paberile maalitud.
Päikesekiirtel on rõõm
osaleda koostöös Ranna-

karpidega piltide väljapanekul Võistes, Sadama
poes. Väljapanekut aegaajalt värskendatakse. Kes
sinna poodi peaks sattuma,
siis teate vaadata. Täname
poodnikke ja ostjatest vaatajaid, kes meie oskustest
lugu peavad.
Päikesekiired tänavad
lapsevanemaid meeldiva

koostöö eest perepiltide
näituse läbiviimisel. Lapsed
saavad teineteisega veelgi
rohkem tuttavaks, see on
rikastav kogemus, et me
kõik oleme erinevad ja
erilised.
Rahulikku hingedeaega
soovivad
Tahkuranna lapsed ja
õpetajad

