TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg
Koolides algas järjekordne kooliaasta, seda ka
meie koolides. Uulu Põhikoolis alustas kooliteed 14
poissi-tüdrukut ning äsja
ametisse nimetatud noor
energiline direktor Johan
Kärp.
Ükski algus pole kerge,
seetõttu loodan, et koolipere
võtab värsked alustajad
vastu ja soovin, et aitaksite
neil kiiresti uues kohas
kohaneda.
Kahjuks sedakorda Tahkurannas esimesse klassi
lapsi ei läinud. Kuid õnneks
ei ole ükski halb ilma heata,
nimelt on seal järgmisel
aastal I klassi alustamas
ligemale 10 last.
Lisaks soovin kooliperedele, et kevadel oleks teist
igaühel asju, millele saaksite uhkusega tagasi vaadata. Edukat kooliaastat!
Viimased 1,5 kuud toimusid päris suuremahulised
pinnasetööd Võiste alevikus. Võsast puhastati ja
süvendati ära enamus asulat
sade- ja pinnasevetest vabastavad kraavid. Kraave
süvendama hakates ei olnud
ka kaevajal aimu, et töömaht nii suur tuleb. Kraavides oli väga suures ulatuses setet ja kuna see oli pehmemaks teinud ka vana
kraavi põhja, siis nüüd on
mitmed truubid kraavi põhjast kõrgemal. Seetõttu on
kraavides täna väike hulk
vett. Paraku ei annaks ka
väga kuluka tööna truupide
allapoole laskmine tulemust, sest vesi vajab voolamiseks langu. Seda aga
Võiste piires piisavalt
saavutada on väga keeruline. Nüüd jääb tehtud tööde
ulatuses vaadata ära kevadise suurvee ajal toimuv,
ning seejärel saab teha
edaspidised otsused. Lisaks
tehtud töödele plaanime sel
aastal veel ära teha Pika tn.
äärse kraavi süvendamise ja
Pikalt tänavalt sadevete ärajuhtimise kanalisatsiooni

Matsi tn. äärde. Viimase töö
rahastamiseks andis nõusoleku vallavolikogu augustikuu viimasel päeval toimunud istungil. Varem korraldatud ehitushanke võitis
sama ettevõtte, kes tegi
senised kaevetööd.
Lisaks viimati nimetatud
töö teostamiseks lubati
reservfondist raha ümber
jagada Kivialliku tee veevõtukoha ehitamiseks, ning
Karu ja Mereküla tee ehituseks. Nende objektide
hanked võitis Nurme Teedeehitus OÜ. Kui neist
kahel ehitamisel otseseid
takistusi ei ole, siis Karu tee
ehitus Õisu planeeringuga
tekkinud teemaale võtab
mõnevõrra aega. Vajalik on
sõlmida maaomanikuga
leping maakasutuseks ja
keset tulevast teed on hetkel
püsti Eesti Energia madalpingeliini post.
Mereküla tee ehitamisel
on plaanis ära ehitada viimane osa, mille järgselt on
omavahel ühendatud Karu
tee Postitee ja Reiuranna
teega.
Pikemat aega oleme
Reiu küla elanikele võlgu
Reiu tee peatuse bussipaviljoni. Kahjuks on nii, et
kui ei ole valla maa, siis eraomandi kasutamise vajaduse tõttu võib tulla ette
igasuguseid takistusi. Tänaseks on maaprobleemid
lahendatud ja lehe ilmumise
hetkeks peaks ka paviljon
lubatud kohas olemas olema.
Tuletan kõigile aktiivsetele vallakodanikele meelde, eriti pallimängudest lugupidavatele inimestele, et
ehitasime kevadel Uulu
KSK saalile korraliku põranda. Plaanime veel sel
sügisel parandada ventilatsiooni toimimist. Seega on
olemasolev saal valmis
vastu võtma uusi treeningrühmi.
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Koolikell kutsub esimest korda
Uulu Põhikoolis tundi 14 last

Uulu Põhikoolis alustavad kooli teed
Lisette Eylandt, Elise Jõgiste, Johanna-Liisa Jürgens, Alex Lepp, Carl Mängel, Iti-Mai Mätas,
Jaagup Orasmäe, Andres Pihu, Kloria Pint, Emil Andreas Pukk, Karl-Eerik Sommer, Sander
Sommer, Mia Aleksandra Talu, Sten-Eric Laadre. Klassijuhataja Stella Vilumets.
Tahkuranna Lasteaed Algkoolis jääb 1.klass avamata.

September
Veel silmanurgast säratab
September kollast päikest.
“Nüüd kooli! Kooli” äratab
ta iga suurt ja väikest.
Ning õuntega, täis lusti meel,
ta pillub lapsi kooliteel.

Kuid pehmeid unelinasid
ta karukoopas valmis seab
ja lumememmeninasid
ta porkna peenrast välja veab.
Ellen Niit

Ilusat ja turvalist kooliteed kõikidele valla koolijütsidele!
Tahkuranna Vallavolikogu
Tahkuranna Vallavalitsus

Head kooliaastat kõigile!

Uulu Põhikoolil uus direktor
Uus kooliaasta algab.
Uulu Põhikoolis alustavad
sel õppeaastal oma kooliteed 14 vaprat väikest
koolijütsi. Ka minul on
nendega koos siin koolis
imeline võimalus taas
kooliteed alustada.
Minu haridustee algas
Läänemaal Taebla Keskkoolis, sealt sain ka põhikooli hariduse. Kooliteadmiste õppimise kõrval oskas
minu esimene treener

õpetada mulle ka armastust
korvpalli vastu, mis viis
minu koolitee Tallinnasse
toonasesse Spordiinternaatkooli. Praegu on selle
kooli järeltulija Audentese
erakool.
Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetasin 1994.aastal kehakultuuri teaduskonnas spetsialiseerumisega
korvpalli erialale.
Pärast ülikooli lõpetamist asusin tööle kindlustus-

valdkonnas, alustades müügiagendina ning lõpetades
2006.aastal ERGO Elukindlustuse müügidirektorina. Töö rahvusvahelises
ettevõttes pakkus piisavat
väljakutset edasiõppimiseks
ja nii kaitsesin magistrikraadi 2004.aastal turunduse erialal Tartu Ülikooli
majandusteaduskonnas.

vides anda oma panuse eesti
noorte korvpalli arendamisele, kutsusime mõttekaaslastega ellu Korvpalliklubi
Pauluse. Selle klubi tegevust
juhin treeneri ja juhatuse
liikmena praegugi. Usun, et
Eestis on olemas poisse, kes
on võimelised saama headeks korvpalluriteks ja seda
ka rahvusvahelisel tasemel.

Sport on alati onud minu
elus olulisel kohal. Soo-

Esimene kuu uues ametis
Uulu Põhikoolis on olnud

väga huvitav ja uusi kogemusi pakkuv.
Usun, et Uulu Põhikool
koos tugevate õpetajatega
suudab pakkuda õpilastele
turvalist ja innustavat õpikeskkonda, sooja ja inimlikku suhtumist ning oskusi
päris elus toimetulemiseks.
Soovin kõikidele lastele,
õpetajatele ja ka lastevanematele head uue õppeaasta algust.

Johan Kärp
Uulu Põhikooli direktor
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
27.juulil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramise tühistamine)
• Eraldada tegevustoetust MTÜ-le Tahkuranna Naisselts
16 017 krooni.
• Eraldada raha MTÜ-le Tahkuranna Naisselts 2290,90
(kaks tuhat kakssada üheksakümmend) krooni ja 90 senti
seoses Tahku Tare käsitööruumide renoveerimisega tehtud
lisakulutustega
• Toetada Suusaklubi Jõulu poolt suvisel koolivaheajal
korraldatavatest laagritest osavõtjaid alljärgnevalt:
Karl Jõumees
500 krooni
• Kinnitada Uulu Põhikooli direktori ametikohale Johan
Kärp ning sõlmida temaga tööleping
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Siimu tee 31-36
kinnistute detailplaneering
• Väljastada kirjalik nõusolek Susimetsa Maastikuehitus
OÜ-le Laadi külas Ilvese kinnistule abihoone püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Kalle Kuusele Reiu külas
Nõmme kinnistule külmaveetorustiku püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Võiste alevikus Riia mnt 2 kinnistule mänguväljaku
püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Võiste alevikus Sadama tn 12 kinnistule mänguväljaku
püstitamiseks

• Nimetada OÜ Vesoka nõukogu liikmeteks Argo Mengel,
Tiiu Sommer ja Janno Tomingas
13.augustil
• Sotsiaalhoolekande ettepanekute kinnitamine (toetuste
maksmine, hooldaja määramine)
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Kulli kinnistu
(katastriüksuste tunnusega 84801:001:0743) jagamisega
eraldi katastriüksusteks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kulli sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Pääsukese sihtotstarve elamumaa (001; E)
100%
Rähni sihtotstarve elamumaa (001; E)
100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas
Lennartimaa maaüksuse, katastriüksuse tunnusega
84801:004:0659 jagamisega eraldi katastriüksusteks ja
määrata katastriüksuste nimed, aadressid ning maa
sihtotstarve alljärgnevalt:
Lennartimaa sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Lennartimasti sihtotstarve ärimaa (002; Ä)
100%
Rätsepa tee sihtotstarve transpordimaa (007; L) 100%
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Lottemaa detailplaneering
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Kasesalu kinnistu
detailplaneering
24.augustil

03.augustil
• Anda luba MTÜ-le Rae Koss noortele suunatud laagri
läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses ajavahemikul 08.august kuni 13.august 2010.aastal
• Kinnitada 02.08.2010 esitatud projekti “Nõmme
puurkaev” aruanne ning teha väljamakse teostajatele
(Tulundusühistule Puur) 84 582 krooni toetuslepingu
nr 6-12/18 alusel
• Väljastada projekteerimistingimused Femitron OÜ-le
Reiu külas Reiva kinnistule olemasoleva motell-elamu
rekonstrueerimiseks.
• Väljastada kasutusluba Kalle Kuusele Reiu külas
Nõmme kinnistule puurkaevu püstitamisel
• Kinnitada kontorimööbli soetamiseks (hind sisaldab
paigaldust ja transporti) võetud hinnapakkumised
alljärgnevalt:
OÜ Primastor
53 958 krooni.
sh käibemaks 20 %.
Eraldada nimetatud tööde teostamiseks Tahkuranna valla
eelarve reservfondist 53 958 krooni
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 27 kalendripäevaks alljärgnevalt:
perioodi 01.07.2009/31.12.2009 eest 4 kalendripäevaks;
perioodi 12.11.2007/11.11.2008 eest 23 kalendripäevaks
ajavahemikul 09.augustist kuni 05.septembrini 2010.a.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks
09.augustist kuni 22.augustini Alar Vahtra;
23.augustist kuni 05.septembrini Maia-Liisa Kasvandik.
• Kutsuda tagasi OÜ Vesoka nõukogu liikmed Urmas Org,
Tiiu Sommer ja Janno Tomingas.

TEADMISEKS

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Kihnu
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:005:0349
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, aadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
Terra sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Mäe sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
• Väljastada projekteerimistingimused Heino Virak´ile
Võiste alevikus Sadama tn 5 kinnistule üksikelamu
projekti koostamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Jaan Kivile Reiu külas
Männi kinnistule olemasoleva aida (väikeehitise)
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Keio Aganile Uulu külas
Nõmmetiigi kinnistule kuuri (väikeehitise) püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Maarika Maripuule Reiu
külas Pulga tee 29 kinnistule sauna (väikeehitise)
püstitamiseks
31.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Väljastada projekteerimistingimused Helle Tammele Reiu
külas Reiujõe tee 6 kinnistule üksikelamu projekti
koostamiseks
• Mitte algatada Reiu küla Lottemaa detailplaneeringule
keskkonnamõjude strateegilise hindamist.

VANADE KODUMASINATE
JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE
Laupäeval 11. septembril

Tahkuranna Vallavolikogu on algatanud
Tahkuranna valla arengukava 2008–2013
muutmise ja täiendamise. 1.septembrini 2010
oli võimalik kõigil valla elanikel esitada
muudatus- ja täiendusettepanekuid aadressil
tahkuranna@tahkuranna.ee või postitatult
Uulu 86502 Tahkuranna Vallavalitsus.

KODUMASINAD – külmkapid, pesumasinad,
televiisorid, elektripliidid, arvutid, tolmuimejad,
föönid, röstrid, mikserid.
OHTLIKUD JÄÄTMED – patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, ravimid, kasutatud õlid, õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-,
lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega
määrdunud pakendid.

Laekunud muudatusettepanekute avalik
arutelu toimub kolmapäeval,15.09.2010
kell 18.00 Tahkuranna Lasteaed Algkooli
saalis.

Kui Te soovite neist vabaneda, siis andke sellest
teada kuni 09. septembrini: helistades 15155
Saates e-kirja:
parnu@ragnsells.ee; info@ragnsells.ee
Külastades Tahkuranna vallamaja

Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
internetis www.tahkuranna.ee, avalikud
dokumendid, arengukava. Uulu ja Võiste
raamatukogudes ning valla kantseleis
tööpäevadel.

Registreerumisel teatage:
Aadress, kus soovite jäätmeid ära anda.
Milliseid jäätmeid ja millises koguses soovite ära
anda.
Nimi, kontakttelefon ja olemasolul e-posti aadress.
PS! Ohtlikud jäätmed kogutakse ainult eraisikutelt.

September 2010

Vallavolikogus otsustati:
31.augustil
• Liita Tahkuranna vallas, Reiu külas Kivialliku tee 51
maaüksus (katastritunnusega 84801:001:1518), Kivialliku
tee 61 (katastritunnusega 84801:001:1520), Kivialliku tee
71 (katastritunnusega 84801:001:1522), Kvialliku tee 81
(katastritunnusega 84801:001:1524), Kivialliku tee 91
(katastritunnusega 84801:001:1526), Kivialliku tee 101
(katastritunnusega 84801:001:1528) üheks katastriüksuseks ning määrata tekkiva katastriüksuse lähiaadress
ja sihtotstarve järgmiselt:
Kivialliku tee sihtotstarve transpordimaa (007; L) 100%
• Liita Tahkuranna vallas, Reiu külas Kivialliku tee 111
(katastritunnusega 84801:001:1514) ja Kivialliku tee 121
(katastritunnusega 84801:001:1516). üheks katastriüksuseks ning määrata tekkiva katastriüksuse lähiaadress
ja sihtotstarve järgmiselt:
Kivialliku veehoidla sihtotstarve tootmismaa (003; T)
100%
• Kehtestada Tahkuranna küla Merilaineni kinnistu
detailplaneering
• Kinnitada Uulu küla Mäealuse detailplaneeringu lähteseisukohad
• Tagada Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele esitatud projekti „Pärnumaa
omavalitsuste korvpalliväljakute ehitus” tulemusena
loodud vara säilimine ja jäämine avalikku kasutusse Uulu
korvpalliväljakuna taotluses ning taotluse rahuldamise
otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel projekti kestel
ja viie aasta jooksul alates projekti lõppemisest, ning mitte
sooritada selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi
• Lükata tagasi otsuse eelnõu “Võiste Rahvamaja
rekonstrueerimine”
• Teha Tahkuranna valla 2010.aasta eelarvesse järgmised
muudatused:
(1) Vähendada
1) Tegevusala
01114 Reservfond
622 000 krooni
(2) Suurendada
1) Tegevusala
08102 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus
Kulu liik
15 rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
40 000.- krooni
40 000.- krooni on vajalik KSK ventilatsiooni
rekonstrueerimiseks
2) Tegevusala
04900 Muu majandus
Kulu liik
5512 rajatiste majandamise kulud 97 000.- krooni
Sellest Viira elamupiirkonna tuletõrje-veevõtukoha väljaehitamise kaasrahastus
30 000.- krooni
ja Kivialliku teele tuletõrje veevõtukoha rajamiseks
67 000.- krooni.
3) Tegevusala
04510 Valla teed
Kulu liik
15 investeeringud

395 000.- krooni

Sellest Matsi tn äärde Pikalt tänavalt sadevete ärajuhtimise
kanalisatsiooni rajamiseks ja alumise kraavi merega
ühendamiseks kraavi kaevamine Matsi ning Käärdi
tänavate vahele 65 000.- krooni, Karu tee ehitus Õisu tee
kinnistul esimese etapina 105 000 .- krooni ning Mereküla
tee teise etapi ehitamine 225 000.- krooni
4) Tegevusala
09210 Tahkuranna Lasteaed Algkool
Kulu liik
50 Personalikulu
55 000.- krooni
Majanduskulud – kinnistute ja hoonete maj. kulud
25 000.- krooni
Majanduskulud – kom.kultuur ja vaba aeg
10 000.- krooni
Töötasu lisavajadus on tingitud 4 õpetaja haridustaseme
tõusust. Kinnistute ja hoonete majanduskuludest kulub
10 000.- krooni lasteaias ühe ruumi valgustuse vahetuseks
ja kooli saalis puitseinte ehituseks. Kom. kultuur ja vaba
aja raha kulub ujumisõppele.

Uulu kohvik avatud

esmaspäevast laupäevani
kella 8.00–18.00.
Pühapäeval kella 9.00–16.00.
Korraldame peo- ja peielaudu
ning laste sünnipäevapidusid.
Telefon 58052102.
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Tahkuranna valla ajaleht

Koostöös Tahkuranna
Vallavalitsusega korraldab Eesti
Töötukassa TEABEPÄEVA
tööandjatele

Lugupeetud tööandja!
Olete oodatud 21. septembril 2010 teabepäevale,
mis toimub Tahkuranna vallamajas Uulus
PÄEVAKAVA:
10.00–10.15 Tervituskohv ja registreerumine
10.15–10.30 Tööturu olukorrast Pärnu maakonnas,
Tahkuranna vallas
Gerli Mets, osakonna juhataja
10.30–11.20 Tööturuteenused tööandjatele (palgatoetus, tööpraktika, koondamise- ja
maksejõuetushüvitis)
tööandjate konsultant
11.20–12.00 Küsimused-vastused, ühine arutelu.
Osavõtust palume teatada hiljemalt 17.09.2010 telefonil
4448897 või e-postiga tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Lugupidamisega Tiiu Sommer
Tahkuranna Vallavalitsus
arendusspetsialist

Ohtlike jäätmete kogumise
teine ring
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Sotsiaalvalveseadmed ja
häirenuputeenus

Mis juhtus Tahkuranna
vallas

Kuidas võimaldada eakale või puudega inimesele
iseseisev, turvaline ja muretum elu?
Kas Teie eakas või puudea sugulane tuleb üksi kodus
olles turvaliselt toime? Mõelge sellele.
Sotsiaalvalvesüsteem
• Sotsiaalvalveseadmete komplekti kuulub hoolekandetelefon ning randmel või kaelas kantav häirenupp
• Hoolekandetelefon ühendatakse tavatelefoni- või
mobiilivõrku.
• Häire korral helistab kuni 10-le eelprogrammeeritud
numbrile. Häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 m
raadiuses.
• Lisaseadmed: suitsuandur, kukkumisandur, liikumisandur jpm.
Häirenuputeenus
• Häirenupule vajutades võtab valvesüsteem ühendust
ööpäev läbi töötava Medi kõnekeskusega.
• Kõnekeskus suhtleb isikuga valveseadme vahendusel,
selgitab välja häire põhjuse ja seejärel:
• lahendab probleemi kõne käigud
• teavitab häire andja kontaktisikuid: hooldustöötajat,
sugulast, naabrit vm.
• vajadusel kutsub välja kiirabi, päästeameti või politsei.
Kunagi ei tea, millal tervis võib alt vedada või õnnetus juhtuda.
Abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

2010. aasta esimese poolaasta (so. 1. jaanuar kuni
30. juuni) jooksul Lääne Prefektuuris registreeritud
kuriteoteadetest ja väärteokoosseisudest, mis on toime
pandud Tahkuranna vallas.
Ajavahemikul 01.01–30.06 on Tahkuranna vallas toime
pandud 586 väärtegu.
Väga suure osakaalu registreeritud väärtegudest moodustavad liiklusseaduse rikkumised, mida oli 335. Alaealiste
poolt toimepandud rikkumisi oli 7. Samuti tuleks eraldi
märkida riigipiiriseaduse rikkumiste suurt arvu – 155.
Selgituseks olgu lisatud, et riigipiiriseaduse rikkumine ei
ole mitte ainult vales kohas loata riigipiiri ületamine vaid
ka reisidokumendita (pass või ID-kaart) riiki saabumine.
Murettekitav on alaealiste poolt toime pandud alkoholiseaduse rikkumiste arv – 53.
Kuritegusid registreeriti esimesel poolaastal 18.
VargusI registreeriti 10 korral. Enimlevinud varguse liik
oli luku või mõne teise takistuse eemaldamine ning
värvilise- ja musta metalli vargused. Joobes mootorsõiduki
juhtimine tõi kaasa kriminaalkaristuse neljale juhile.
Politseil on kodanikele palve, ärge olge teid ümbritseva
suhtes ainult kõrvaltvaataja. Kui näete õigusrikkumist või
midagi, mis võiks aidata kaasa kuriteo avastamisele,
helistage alati politsei ühtsel lühinumbril 110. Ei tea meist
keegi, millal meil endil kaaskodanike abi vaja läheb.

Liitu Medi häirenuputeenusega!
Teenus sisaldab:
• seadmete renti või müüki
• paigaldust ja koolitust
• ööpäevaringset kõnekeskuse teenust
• hooldust ja tehnilist tuge
Kuutasu alates 345 krooni ehk 22 EUR. Liitumine
tasuta!
Teenusega seotud kulude katmise võimalusi uurige ka
kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast.
Küsi lisa: Meditech Estonia, tel.6618181, info@medi.ee,
www.medi.ee
Tahkuranna vallas elavatel isikutel, kes soovivad
häirenuputeenusega liituda pöörduda sotsiaalnõunik
Klaudi Tintsi poole telefonil 4448 896; 4456075 või
5084640.

Käes on marja- ja seenehooaeg
Metsas liikudes peaks aegajalt seene- või marjakorjamise
vahel ka ringi vaatama, et tutvuda ümbruskonnaga. Jätta
meelde olulised märgid – kuivanud puu, lagunenud maja,
sipelgapesa jm. Päikesepaistelise ilmaga tuleb jälgida
päikese asukohta enne metsa sisenemist, mis aitab vajadusel
suunda valida. Kuid kindlasti peab arvestama, et metsast
väljatuleku ajaks on päikese asukoht muutunud.
Kui olete eksinud, siis üritage säilitada rahu. Kuulake,
kas ümbruskonnas on kuulda hääli – koduloomade hääled,
sõidukite müra jm. Sellised hääled annavad märku, et
läheduses on inimtegevus, kust võite abi saada õige suuna
kättesaamiseks. Kui õiget suunda ei leia, siis helistage 110
või 112 ja kuulake edasisi korraldusi.
Turvalist suveaega!
Rauno Lensment,
piirkonnavanem

Kokkuvõte
Uulu Põhikooli eksamitest

Tahkuranna Vallavalitsus korraldas kevadel ohtlike
jäätmete kogumise ringi, mille käigus koguti kokku üle 4
tonni ohtlikke jäätmeid. SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus on Tahkuranna valla ohtlike jäätmete kogumise ringi
toetanud 40 996 krooniga, millele lisanud veel valla
omafinantseering 5590 krooni. Esimese kogumise ringi
käigus kulus rahast täpselt pool ning SA KIK andis
nõusoleku korraldada veel teinegi ring. Tahkuranna
Vallavalitsus kutsub Teid üles andma ära oma ohtlikud
jäätmed, mille käigus saavad puhtamaks meie kodud ja kogu
vald. Ohtlike jäätmete kogumise teine ring toimub 11.
septembril, vajalik on eelregistreerimine, mida saab teha
Ragn Sells’i lühinumril 15155 või külastades Tahkuranna
vallamaja. Ootame rohket osavõttu.
Janno Tomingas
keskkonnanõunik

Lõpueksamid toimusid meil tegelikult juba juunis.
Praeguseks on aga ka selgunud see, et meie kool maakonnas
on ikkagi esiridades.
Eesti keeles oli meil keskmine 4,1 (maakonnas 3,7);
matemaatikas 3,3 (maakonnas 3,2); inglise keeles 4,3
(maakonnas 4,2); geograafias 3,5 (maakond 3,3); keemia 5
(maakond 4,7). Ainult paaris aines olime maakonna
keskmisest madalamal tasemel.
Soovin meie lõpetajatele kordaminekuid järgmistes
koolides! Õpetajatele aga jõudu meie valla hariduspõllu
kündmisel!
Evelin Tamm
Uulu kooli õppealajuhataja

Mida ma eurole üleminekust peaksin teadma?
• Eesti liitub euroalaga
1. jaanuarist 2011.
• Euro võetakse kasutusele järsu üleminekuga, see
tähendab, et kontodel olevad kroonid vahetatakse €päeval eurodeks ümberarvestuskursiga, mis kinnitati
Euroopa Liidu Nõukogu
otsusega 13. juulil (kehtiv
kurss on 1 euro = 15,6466
krooni).
• Alates €-päevast kehtib
kahenädalane paralleelkäibeperiood, kui kroon ja
euro on sularahas võrdväärsed maksevahendid.
Kauplustes saab maksta nii
kroonides kui ka eurodes,
vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
• Kuu aega enne ja kuus
kuud pärast €-päeva vahetavad kõik sularaha teenuseid osutavad pangakontorid kroone eurodeks
Eesti Panga ametliku kur-

siga ja ilma teenustasuta.
Osas pangakontorites saab
kroone eurodeks tasuta
vahetada terve aasta jooksul. Eesti Pank jääb seda
tegema samadel tingimustel
tähtajatult.
• Krooni sularaha kogutakse käibelt ja euro sularaha lastakse ringlusesse
sujuvalt pangakontorite,
kaupluste ning teenindusasutuste kaudu.
• Kaardimaksed muutuvad europõhiseks alates €päevast, sularahaautomaatides asendatakse kroonid
eurodega hiljemalt 48 tunni
jooksul.
• Maksud ja toetused
ümardatakse eurole üleminekul inimestele soodsamas
suunas, millega riik näitab
positiivset eeskuju erasektorile.
• Kauplused näitavad
alates 1.juulist ja kuni kuus

kuud pärast €-päeva hindu
nii kroonides kui ka eurodes.
• Tarbijakaitseamet jälgib tähelepanelikult hindade
muutust enne ja pärast
eurole üleminekut.
Praktiline info eurole
üleminekust
• Kroonid vahetatakse
eurodeks ümberarvestuskursiga 1 euro = 15,6466
krooni.
• Kontod konverteeritakse ühe eurosendi täpsusega ja lõppsummad
ümardatakse kolmanda
koha järgi pärast koma.
• €-päevast alates ei saa
ülekandeid enam Eesti
kroonides teha ning ka
kaardimaksed muutuvad
europõhisteks.
• Kontoraha vahetusel
eurodeks näidatakse klien-

dile kontoväljavõttes nii
kroonikonto lõppsaldot,
vahetuskurssi kui ka eurokonto algsaldot.
• Kontorahas toimub €päeval eurole järsk üleminek, st üleminekuperioodi ei ole. Krooni kontoraha konverteeritakse üheaegselt ning täies ulatuses
eurodeks.
• Ettesaadetud ja lepingulised maksed konverteerib iga kommertspank ise
eurodesse.
• Lepingu tingimusi euro
tulek ei mõjuta: kõik võetud
kohustused jäävad kehtima
ning lepinguid on endiselt
võimalik muuta vaid poolte
kokkuleppel.
• Alates €-päevast kehtib
kahenädalane paralleelkäibe periood, mil euro ja
kroon on sularahas võrdväärsed maksevahendid.
• Kauplustes saab

maksta nii eurodes kui
kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
• Pärast paralleelkäibe
perioodi on euro ainus
seaduslik maksevahend
Eestis.
Kroonide ümbervahetamine eurode vastu
Sularahavahetus
Euro sularaha on võimalik saada kolmel moel:
pangakontoritest, sularahaautomaatidest ja jaekaubandusest. Krooni sularaha
kõrvaldatakse käibelt pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu.
Jaekaubandus. Pärast
€-päeva saab kroonides
maksta veel kahe nädala
jooksul. Paralleelkäibe aja

jooksul saab kõigis kauplustes ja teenindusasutustes
maksta nii eurodes kui
kroonides. Vahetusraha antakse reeglina tagasi eurodes.
Pangad. Kuu aega enne
ja kuus kuud pärast €-päeva
vahetavad sularaha teenuseid osutavad pangad kroone eurodeks keskkursiga ja
teenustasuta ning jätkavad
seejärel nimetatud teenuse
osutamist vähemalt kuue
kuu jooksul piiratud kontorivõrguga. Pärast seda
organiseerib kroonide vahetuse eurodeks Eesti Pank
– tähtajatult, keskkursiga ja
piiramatus koguses.
Sularahaautomaadid.
Sularahaautomaadid on üks
olulisemaid vahendeid euro

(Järg 4. lk.)
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Ilmar Tõnisson 75
Muusika – mida temast
arvata? Ei laiskust mugavust korva ta.
Aga kui sul on püsivust,
ei iial tunne tüdimust, kui
sul on MUUSIKA.
Nii algab muusikapedagoogi Heino Rannapi raamat oma õpilasest Ilmar
Tõnissonist, kes juba üsna
pikka aega on oma elupaigaks valinud ilusa mereäärse koha meie vallas.
Oma kolmandaks sünnipäevaks sai Ilmar kingituseks suupilli (189 aastat
tagasi, kui Saksa orelimeistri poeg Christian Buschmann valmistas esimese
lestkeeltega puhutava instrumendi, nimetati seda
mundharmoonikaks), mille
mänguoskused omandas
kiiresti ja varsti oligi ta hinnatud pillimees pidudel ja
simmanitel.
Käesoleva aasta 11.juulil
toimus Pärnu raekojas plaadiesitlus “Ilmar Tõnisson
mängib suupillil”, kus
rohkearvuline kuulajaskond
sai meeliköitva elamuse
suupillimängu ilust ja võimalustest nii klassikalise
muusika autorite (Bach,
Vivaldi, Haydn, Bizet) kui
ka meie heliloojate (Valgre,
Normet) teoste ettekandmisel Ilmar Tõnissoni poolt.
14.augustil aga tähistas
väärikasse ikka jõudnud
muusik oma juubelit kontserdiga Pärnu raekojas,
Pärnu linnaorkestri ette
astus dirigendina juubilar
ise, solistidena Maano
Männi (viiul), Mati Uffert
(viiul), Leonora Palu (flööt),
Anne Kann (flööt) ja Pille
Lill (laul). Kõlasid Bachi,
Vivaldi, Telemanni, Grieg´i,
Türnpuu ja Sink´i loodud
heliteosed. Kontserdi esimese osa lõpetanud Kuldar
Sink´i “Meie isa palve” Pille
Lille esituses tekitas muusikaelamuse, mida on raske
sõnadega kirjeldada. Kuuldud helid tekitasid aeg-ajalt
selliseid tundeid, nagu oleks
tuhat sipelgat üle sinu keha
kihutanud ning kuulajate
silmanurkades võis näha
vaimustuse pisaraid.
Kontserdi teine osa toimus raehoovis, kus juubilari
olid tervitama tulnud, nii
sõnas kui muusikas, tema
endised õpilased, laulu- ja
suupillivirtuoos Karl Madis,

Piccolo orkester, suupillimängijad Soomest ja Piccolo kvintett, mille koosseisus esines ka juubilar ise,
andes kuulajatele meeliköitvaid emotsioone oma
virtuoosse suupillimängu
oskusega. Elevust tekitas
Peeter Kaljumäe esinemine,
kes esitas juubilari kauaaegse sõbra ja kolleegi Leo
Normeti (sünnijärgse nimega Leopold-Bruno Norberg) loodud viise. Selle
heliloomingu jaoks oli helilooja saanud inspiratsiooni
juubilari kodust Tahkurannas, mida ta sageli külastas.
Viis aastat tagasi ilmunud eluloolises raamatus
“Ilmar Tõnisson Pärnu
muusikaelus ja Eesti muusikahariduses” kirjutab
autor, kuidas on võimalik
saada heaks muusikuks, kui
sa oled selleks sündinud
ning sul on visa tahe selleks
saada.
Paljude pillimänguoskuste kõrval on Ilmar Tõnissoni muusikpedagoogi ja
dirigendi oskused väärinud
kõrgeid tunnustusi nii
Eestimaal, kui ka väljaspool
meie riigipiire paljudelt
rahvusvaheliselt tuntud
muusikutelt.
Pikka aega on olnud
juubilar Pärnu Muusikakooli õppejõud (1960–1992),
oli Eesti Muusikakadeemia
dotsent, Pärnu-Jaagupi
Muusikakooli õppejõud.
Tema käe alt on sirgunud
mitme põlve andekad muusikud. Üks on meile kõigile
tuntud Aivar Mäe.
Olles paljude Pärnu
muusikafestivalide traditsioonide rajajaid, suvekontsertide taaselustajaid,
Tahkuranna rahvusvaheliste
muusikakursuste idee autoreid ja ellukutsujaid, suupilliklubi Piccolo üks asutajatest, iga-aastaste suupillifestivalide korraldaja-

test, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonna üks asutajatest, on Ilmar aktiivselt
löönud nendel muusikaüritustel kaasa küll dirigendina, interpreedina või
züriiliikmena. Ta on olnud
pikka aega dirigent Pärnu
Sümfooniaorkestril, vabariiklikul noorte puhkpilliorkestril, omaaegsel Pärnu
KEK-i kammerorkestril.
Ilmar Tõnisson on
J.V.Jannseni nimelise preemia laureaat 2005.aastast,
Pärnumaa vapimärgi (nr.60)
omanik 2006.aastast.
Tunnen Ilmarit üsna
pikka aega ning oma rahuliku korraarmastava, elujaatava suhtlejana ja eluprobleemidega kursis oleva
inimesena on lugupidamist
vääriv. Ta peab lugu perekonnaväärtustest, armastab
oma peret.
Kunagi on Ilmar öelnud:
“Meri annab mulle midagi
suurt.” 2005.aasta jaanuaritorm “Gudrun” laastas
kodumajutusega tegeleva
Tõnissonide pere kodu
mitmeaastase töö mõne
tunniga. Meri tõusis üle
kallaste ja tungis sisse ka
akendest. Oli küllaltki
troostitu ja lootusetu olukord. Ei suutnud torm
murda visa hingega inimeste
tegevust ning praeguseks on
Tõnissonide pere kodu
korras ja ümbrus roheline ja
meri annab muusikule inspiratsiooni, hingekosutust.
Ja ega kalasaagi suhtes ole
vetevana hobikaluriga tülis,
poetades vahel mõne vimma, lesta, särje või mõne
muu kalakese tema püünisesse.
Linda Goodmani raamatus “Päikesemärgid” Lõvi
tähtkujus sündinud mehe
kohta on kirjutatud: “Jah,
armastus, vaid armastus on
see, mis kõik meie ümber
paneb liikvele.”
Usun, et paljud vallakodanikud ühinevad minu
juubeliõnnitlustega ja soovivad Ilmar Tõnissonile
tervist, jõudu armastada
ning tahet elada ja tegutseda
veel kaua-kaua meie keskel.

Isetegevuslaste pidu suvaaias!
Juba 7-ndat aastat pidutsesid ja näitasid Tahkuranna valla isetegevuslased ja
külalised endi oskusi Võiste
suveaias. Seda korda toimus
pidu 17.juulil. Vaatamata
muudele sooja suve tegemistele leidsid esinejad ja
pealtvaatajad tee Suveaeda.
Üles astusid Anu Nõmme lapsed oma väljendusrikka eeskavaga, kes teenisid publiku poolehoiu,
laululusti pakkus väsimatu
rahvalauluansambel Kuldneiga Lehte Rinaldo juhtimisel. Tantsu ilu näitasid
tõi elurõõmsad muusikud
otse vahepeatuseta armastatud kodulavale.
Lõbusat kuulamist pakkus Kihnu Maali tegemistest Janno Tali.
Külalistena astusid üles
Janne Ristimetsa v.s. Pipipikksuka tantsu lapsed kes
esitasid koreograafilise
tantsukava ja näitasid tantsimist teise nurga alt.
Külalisena oli oma andeid ja õpitut näitamas paljude rahvusvaliste auhindadega pärjatud akordionist
Vasil Levski.
igavesti noored Eakad
Tantsumemmed Enda Lorentsi juhendamisel. Rahvatantsu head taset näitas
rahvatantsuansambel
Kajakas Rita Mändla juhendamisel. Rahvatantsuansambel Kajakas kuulub
sellest aastast Tahkuranna
Kultuuriseltsi koosseisu ja
seega võib neid „omadeks”
pidada.
Mitte üheltki Tahkuranna valla ürituselt ei puudu
meie väsimatu ansambel
Pillipiigad. Sel korral oldi
samal ajal Hiiumaal ja vaid
bussijuhi kiire tegutsemine
Kohal oli ka puhvet ja
suveöö tantsulusti pakkus
ansambel Polero. Järgmiseks aastaks on juba õige
aeg valmistuma hakata.
Ootame veel suuremat
osavõttu nii esinejate kui
publiku näol. Ootame teie
ettepanekuid-arvamusi.
Uute kohtumisteni.
Tahkuranna Kultuuriselts
e-mail:
tahkurannaKS@gmail.com

Vallakodanik ja
Ilmar Tõnissoni
talendi austaja
Andres Ilves

Veera 56743262;
Riina 56500581

Mida ma eurole üleminekust peaksin teadma?
käibelelaskmisel. Need püütakse ümber häälestada nii,
et kõik automaadid väljastavad ainult euro rahatähti hiljemalt 48 tunni
jooksul alates €-päevast.
Peale kahenädalast paralleelkäibe perioodi on kupüüride valik iga panga
otsus nagu ka täna.
Müntide kokkukogumiseks korraldatakse eraldi
kampaania. Kampaania
eesmärk on anda elanikkonnale võimalus tuua enne
€-päeva olemasolevad kroonimündid kommertspanka
tavapärasest lihtsamas korras.

Pangakontod arvutatakse ümber ametliku
kursi järgi
Pangaklientidele ei kaasne euro tulekuga mingeid
lisakohustusi – kommertspangad lahendavad kõik
formaalsused. Kontodel
olevad Eesti kroonid muudetakse €-päeva saabudes
üheaegselt ning täies ulatuses eurodeks ning seda
ametliku kursiga ning teenustasudeta. See võtab
pankadel aega umbes kaks
tundi, kogu pangasüsteemi
viimine europõhiseks ligi 12
tundi.
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Konverteerimisel kasutatakse kurssi, mille Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas 13.juulil. Ametlik
ümberarvestuskurss on 1
euro = 15,6466 krooni.
Valuutahoiused
Eurole üleminek ei mõjuta pankades hoitavaid
valuutahoiuseid. Eesti kroonides hoitavad hoiused
arvestatakse ümber eurodeks, kuna Eesti krooni
asemel võetakse kasutusele
euro. Valuutahoiuste konverteerimisel puudub aga
majanduslik mõte ja otstarve, kuna need vääringud

(Algus 3. lk.)

jäävad kehtima ka peale
euro kasutuselevõttu.
Mündiautomaadid
Parkimisautomaatide,
kasiinode ja teiste sularaha
aktsepteerivate automaatide
kohta ei ole eraldi eurole
üleminekuga seotud regulatsioone plaanis vastu võtta.
Kuna alates paralleelkäibe
perioodi lõpust on ainuke
seaduslik maksevahend
Eestis euro, peaksid kõik
sularahaautomaadid paralleelkäibe perioodi lõpuks
olema eurole üle viidud.
Rohkem infot
www.euro.eesti.ee

Loojang
Kaob metsa taha viimne päiksekiir
Ja päevavalgus une hõlma vajub,
Vaid kaunilt kuldseks muutub silmapiir,
Jõe kaldal tukub vana küürus paju.
See imeline hetk, mis avab hingeNüüd oma sisemusse vaadata sa võid.
On kadunud kõik elumured, pinge
Ja uusi väljakutseid sellest leida võib.
Kas oskame me olla tänulikud,
Et näeme ilu, mille loojakäed on loonud?
Kas kordki kummardame tema ees,
Sest tasuta ta selle meile toonud?
Sa vaata, imetle ja jõudu kogu.
Ja selles ilust janu kustuta,
Siis jõuad käia pikki eluradu,
Ei miski halb su päevi tumesta
Kersti Mihhailova Reiu küla

September 2010

Tahkuranna valla ajaleht

HUVITEGEVUS UULU KULTUURI- ja
SPORDIKESKUSES
Käeline tegevus

Tubli ratsutaja

• TEATED •

Kolmapäev kell 16.00
juhendaja: Gerda Vares

Animatsioonring
sept. – dets.
Grupid komplekteeritakse koolides
juhendaja: Eno Pihla
Kõhutants

Esmaspäev
kell 18.00 (algajad)
kell 19.00 (edasijõudnud)
juhendaja: Heivi Tähe

Aeroobika

Teisipäev
kell 19.00 (step,
fatburning)
treener: Kati Põldots
Kolmapäev
kell 18.30 (zumba)
treener: Piret Kaldasaun

Neljapäev
kell 19.00 (fatburning)
treener: Triin Tõnts
Aeroobika treeningute treeningtasu on 45.- krooni
Treeningud algavad 13.septembrist
Rahvatants
TS ÜLEJALA

Esmaspäev
Kolmapäev kell 19.00
juhendaja: Tiiu Pärnits

Lasteaialaste tantsurühm
MÜRAMEE
Teisipäevm kell 16.00
treener: Anu Nõmm
Ilu- ja rühmvõimlemine
(1.–.4 klass)

Suusatamine
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Teisipäev
Neljapäev
kell 14.00–15.30
treener: Anu Nõmm
lisaks külalistreenerid
treeningtunnid kokkuleppel
treeneritega
treener-õpetaja:
Anu Taveter 5172674
(edasijõudnud)
treener: Kadri Madissoo
5111816 (algajad)

Võrkpall

Teisipäev
Neljapäev
kell 19.00–20.30
Valda esindavad sportlased ja harrastajad
Jõusaal

Esmaspäevast reedeni
avatud kell 11.00–21.00
Info vabade treeningaegade kohta spordikeskuse
juhatajalt +372 53451405

Kultuuritegijate ja isetegevuslaste
ümarlaud!
Kutsume kokku kõiki vallaelanikke, kes tegelevad ja
tahavad tegeleda kultuuri või isetegevusega Tahkuranna
vallas. Ümarlauas arutame kultuuri ja isetegevuses
osalemise võimalustest Tahkuranna vallas 2011.aastal.
OOTAME HUVILISI NELJAPÄEVAL,
23.SEPTEMBRIL vallamajja volikogu saali
kell 18.00.

Anu Nõmm, Uulu KSK juhataja
telefon 53451405
anu@tahkuranna.ee

EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on
Tahkuranna valla vähekindlustatud-töötuga
ja paljulapselistele peredele eraldatud tasuta
jagamiseks järgmised toiduained –
kaerahelbed; jahu ja makaronid.
K. Tints
Tel. 4448 896; 5084640
Mariann-Krõõt Mätas –
Eesti Meister ponide takistussõidus.
Selle suve suuremateks võitudeks on veel Pärnumaa
Meistrivõistluste kuld ja hõbe, Raplamaa MV kuld ja Eesti
Ratsaspordiliidu Suvise Karikasarja üldvõit.

XIII Täiskasvanud Õppija
Nädal
Õppimine seob põlvkondi
8.–15. oktoobrini 2010
Vanaemad-vanaisad,
emad-isad, lapsed-lapselapsed, kõik vanad ja
noored – sel nädalal
mõtleme rikkusele, mis
meil põlvkondade näol
on, väärtustame üksteise
oskusi ja kogemusi,
oleme ja teeme koos.
Leiame üksteise jaoks aega!
Vabariiklikud üritused:
Avaüritus
8. oktoobril Moostes, Põlvamaal
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev
13. oktoobril
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva kohta
saab informatsiooni Pärnumaa TÕNi koordinaatorilt,
kelleks on: Sirje Pauskar, tel 55642968,
sirje.pauskar@hariduskeskus.ee
ning www.andras.ee

KOHTUME TÕNil!

Sünnid
KETU-KETRI RÜÜTLI
Keit Rüütli peres 1.laps

Veoteenus
Kalluriga, täismass alla 8t, kandevõime 3,8t.
Info ja tellimine 53901313
Mario Hansberg (e-mail:ooresoo)

Litsentsiga korstnapühkija
ARVO 53325958
Arvo.joe@hotmail.com

Õnnitleme
eakaid sünnipäevalapsi!
Et su rõõmudemaa oleks ääretult lai,
kus iga päev liigud, vaatad ja käid!
September 2010
28. september
21. september
08. september
08. september
13. september
16. september
22. september
21. september
08. september
10. september
25. september

Hilda Männik
Ekateriina Aava
Ilse Merivee
Selma Arula
Hilja-Anete Aedma
Valde Arula
Virve Ohkar
Arvi Jürima
Mahmut Baiburin
Aavo Aljasmets
Avo Rahu

87
86
83
82
81
81
81
75
70
65
65

02.07.2010

GRETE PÄRNPUU
23.07.2010
Vaike Mägi ja Kaspar Pärnpuu peres 2.laps
ELEANORA KRÜGER
30.07.2010
Marii Lääne ja Gert Krügeri peres 1.laps

Surmad
KERSTI KIVISELG
06.12.1981–30.08.2010

Uulu küla

KATRY-MARY BURK
01.08.2010
Katrin Pint´i ja Margus Burk´i peres 3.laps

Varleton OÜ
otsib oma
kollektiivi
puusepp-ehitajat.
Tel. 44 56 275; 50 61 890

RASMUS AEDMA
13.08.2010
Jaana Väli ja Anti Aedma peres 2.laps
SUSANNA-LOTA SUSI 13.08.2010
Kerli Rein ja Mario Susi peres 1.laps
REMO ALASOO
20.08.2010
Egvel Paevere ja Janno Alasoo peres 1.laps

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

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

Lk. 6

Tahkuranna valla ajaleht

Toimus esimene uus
suursündmus
just oma sahvri head ja
paremat või tutvustama veimevakas peituvat ning seda,
et kala meie meres ikka otsa
ei lõpeks ja kalurid saaksid
kostitada kõiki rannaäärseid
külastajaid oma hõrgutistega.
Õnnitlused Inge Mustale, sest just tema kurgid
pälvisid esimese Päeva
Maitse tiitli.
Aitäh Teile Kõigile!
Jätkuvalt meeldivat
koostööd soovides
Raili Mengel-Sünt
Toimus esimene uus
suursündmus – Hapukurgifestival – meie piirkonna
ühise kaubamärgi all Romantiline Rannatee.
Reedel, 20. Augustil
2010 toimus PLPK tegevuspiirkonna 10 valla ühine
suursündmus – Hapukurgifestival Romantilisel Rannateel. Antud festival sai
ellu kutsutud selleks, et
väärtustada rannarahva
kolme peamist tegevusala:
kurgikasvatust, kalapüüki ja
käsitööd läbi aastakümnete.
Ilm soosis kogu sündmuse elluviimist ning kõik
tegevused, mis olid selleks
päevaks planeeritud, õnnestusid... kui vaid seda
kurki oleks jagunud hiliste
õhtutundideni...
Suured ja südamlikud
tänud Pärnu Lahe Partnerluskogu poolt Kõigile, kes
uue suursündmuse ellukutsumisele, teostamisele ning
läbiviimisele kaasa aitasid.
Tänud ka neile, kes andsid juba kohapeal külastajana tagasisidet ja innustasid
korraldajaid ellukutsutud
sündmust jätkama ka järgmistel aastatel. Seda kõike
saame aga teha ainult üheskoos.
Kindlasti on Kõigil
omad muljed, emotsioonid,
arvamused toimunust ja
kuhjaga ettepanekuid, et
järgmisel korral planeeritav
sündmus veelgi paremini
õnnestuks. Ootan Teie tagasisidet, ettepanekuid ja
arvamusi
e-postile:
raili@maaturism.ee või
telefonil 521 9722 või kirja
teel aadressil: Pärnu Lahe
Partnerluskogu, Raili Mengel-Sünt, Ringi 1a, Audru
alevik, 88301 Pärnumaa.
PS! Omalt poolt loodan,
et toimunud sündmus innustas paljusid järgmisel aastal
tulema osalema ja pakkuma

September 2010

Otsides ja leides looduse
aardeid
09.–13. augustil toimus
Jõulumäe Tervisespordikeskuses juba traditsiooniks
saanud Tahkuranna valla
laste suvelaager. Seekordne
laager pealkirja „Aarded
looduses” oli keskkonnateemaline ja projekti teostamist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tahkuranna Vallavalitsus.
Laagri eesmärgiks oli
pakkuda 47 lapsele/noorele
võimalust suvevaheaja sisukaks ja kasulikuks veetmiseks kodukoha looduses,
andes uusi teadmisi keskkonnavaldkonnas, tegeldes
sportlik-kultuurilise tegevusega, õppides tundma
erinevaid looduse aardeid
nagu taimed, putukad, marjad ja ellujäämist metsas.
Korraldajana jäin laagriga
rahule ja usun, et täitsime
oma eesmärki ning parandasime 7–15-aastaste Tahkuranna valla noorte kesk
konna- ja looduse teadlikkust.

pikaks ajaks poiste üllatavalt usin seinavaiba meisterdamine, grupp lapsi, kes
GPS matkas tegid ~ 4km
ringi, poiss, kes tund aega
ennastsalgavalt aitas ja
õpetas endast väiksemaid
rinnamärkide tegemisel,
laste isetehtud luuletused ja
laulud taidlustel, kanuuga
allakukkunud puude alt läbi
sõitmine ja madalas vees
kinni jäämine, alati positiivsed kasvatajad ja palju,

palju muud.
Laager sujus ilma suuremate probleemideta, ilm
oli kõik viis päeva päikseline ja soe nii et jääb ainult
üle oodata järgmise aasta
laagrit, mida saab olema
raske üle trumbata.
Lisaks laagrile toimus
projekti raames ka 30.
augustil veel viimane ühine
kokkusaamine ja piltide
vaatamine. Meenutasime
vahvaid hetki ja tõmbasime
otsad kokku. Kõiki neid
meie ühiseid mälestusi on
ka sinul võimalik vaadata
noortekeskuse kodulehelt
http://web.zone.ee/tank
Suured tänud kõigile
neile tänu kellele see projekt ellu viidi ja eraldi kiitus
kasvatajatele Anule, Sirjele
ja Kadrile, kes viis päeva
vapralt vastu pidasid.
Gerda Vares
Noorsootöö juht ja
projekti koordinaator

Laagris toimusid mitmed põnevad ja huvitavad
õpitoad nagu taimede tundmaõppimine, taimeseade,
putukate püük ja tundmaõppimine binokulaari all,
looduslikest materjalidest
meisterdamine, marjade ja
seente tundmaõppimine,
rinnamärkide meisterdamine, metsas ellujäämise
õpetus ja esmaabi teooria.
Lapsed said seigelda GPS
matkal, esmaabi simulatsiooni mängus ja viimasel
päeval Soomaal kanuutades. Nalja sai rühmadevahelistes võistlustes, etüüdide esitamisel, laagri tüdruku ja poisi valimisel ja
eelviimasel õhtul nö. diskotades. Enim jäävad meelde kindlasti need tegevused,
mis olid kuidagi tavapärastest erinevad või kus
juhtus naljakaid seiku. Minu
mälestustesse jäävad veel

