TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg
Täna aknast välja vaadates on raske uskuda, et
mõne päeva eest kattis maad
paks lumevaip. Lumi tekitas
liiklemisel palju probleeme
ja viis paljudest kodudest
valguse ja soojagi. Paraku
selline olukord tabas meid
kõiki – keda rohkem, keda
vähem. Vallavalitsuses oli
elekter ära ühe päeva, kuid
paljudes kodudes palju
kauem. Tänaseks päevaks
peaks kõikides kodudes
elekter tagasi olema.
Paljud hädasolijad küsisid abi vallast, paraku ei ole
vallal olemas brigaadi, kes
tegeleks elektrikatkestuste
likvideerimisega, kuid on
valmis igati aitama infot
vahendades ja jagades.
Suurem probleem meie
jaoks aga sealt algabki, Eesti
Energia oleks nagu mõni
salaorganisatsioon, sest isegi omavalitsusliidul oli sealt
täpsema informatsiooni kätte
saamisega suuri raskusi.
Esimesed, suhteliselt vigased
andmed elektrikatkestustest
tulid alles kolmanda päeva
õhtuks. Helistades numbrile
1343 sai ühte ja sama
informatsiooni veel viiendal
päevalgi.
Selles valdkonnas hakkab omavalitsusliit pidama
läbirääkimisi Eesti Energia
juhtkonnaga. Usun, et enamus inimesi mõistab, et
elektrikatkestusi tuleb ette ja
nende likvideerimine võtab
aega ning et liinide remondil
tehakse oma järjekord, on
see siis õiglane või mitte.
Aga kui 4–5 päeva öeldakse
sulle telefonis, et täna õhtul
kella kuueks saab elektri, siis
sellist olukorda ei saa kuidagi normaalseks pidada.
Leian, et sellist katkestuste
nimekirja ja parandamiste
aegu saab üsna lihtsa vaevaga teha inimestele kättesaadavaks ja oleks võimalus
telefoni teel infot saada või
internetist vaadata. Siis teaks
igaüks oma tegemisi planeerida, vajadusel kasvõi
osta või rentida generaator.
Selles suures tormis sai
oma õppetunni ka vallavalitsus. Kui Võistes said
teed lumest puhtaks väga
kiiresti, siis mujal see kahjuks nii ei olnud. Kuna
lumekoristusega tegelevaid
ettevõtteid on valla territooriumil mitu, siis on ka
põhjused erinevad. Loodame edaspidi Teid sellistel
rasketel hetkedel rohkem
aidata. Siinkohal suur tänu OÜ Weissile, kes lumetõrjel lisaks lepingulistele
lumelükkajatele oma kahe
traktoriga appi tuli.
Soovin kõigile ilusaid
valgeid jõule ja head vana
aasta lõppu!
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Uulus alustati kergliiklustee rajamist
Juba pikka aega on Uulus
oodatud ja on olnud vajadus
valgustatud kõnnitee järele.
Novembri keskel alustasid
Vändra MP töömehed Uulus
kergliiklustee tegemist koos
tänavavalgustuse paigaldamisega. Valmib 400m teed
läbi Uulu pargi, rahvamaja,
endise kontori maja ja koolimaja eest. Esialgu jäävad
tööd seisma 1. ja 4. maja
juures, seniks kuni saavad
sõlmitud maakasutuslepingud majade elanikega. Tänavavalgustuse paigaldab alltöövõtuna OÜ Halinga
Energeetika. Kergliiklustee
asfalteerib Pärnu Teedevalitsus 2009. aastal.

Valmis sai Tahkuranna mõisa ajaloovihik
tematiseeris kogu materjali
ja pani raamatuks kokku;
Raili Mengel-Sünt ja Lennart Sünt-Mengel vedasid
projektiga seonduvat ja
juhtisid arutelusid; Elvi
Kreegi andis raamatu koostamiseks asjalikud soovitused ja nõuanded. Väga
kulusid ära ka Ülle Toomla
teadmised ja oskused. Sisu ja
keelelist korrektuuri tegi
Karl Pajusalu, Tartu Ülikooli Eesti keele osakonnajuhataja, Eesti keele ajaloo
Novembrikuu viimasel
päeval toimus Tackendorfi
Puhkemajas MTÜ Tahkurandlane aastalõpu koosviibimine.
Hoolimata halvast ilmast
ja vihmast oli rahvast kokku
tulnud palju: esindajaid pea
igast külast ja ka naabervallast.
Tutvustati uut Tahkuranna ajaloovihikut, mis
seekord kandis pealkirja
Tahkuranna mõisast ajaloo-

allikate valgusel ja milles käsitletakse Tahkuranna mõisa
kujunemist ja sellega seonduvat.
Ajaloovihik on sündinud
tegusa ja üksteist toetava
meeskonna koostööna. Oma
vaba aja, hea tahtmise ja
teadmised andsid raamatusse Jaan Akermann muretsedes arhiivimaterjalid.
Nende muretsemisel abistas
teda Jüri Jürgenson Tartu
Arhiivist; Eevi Vallek süs-

Kaunist ja rahulikku jõuluaega!

Tahkuranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus

ja murrete professor, kelle
juured on samuti Tahkurannast. Nagu ikka projektitööde puhul, pole ka seekord
läbi saadud Tahkuranna
valla arendusspetsialisti Tiiu
Sommeri abita.
Arutati tulevikuplaane,
mida põnevat oleks vaja veel
uurida. Huvitava ettepaneku,
uurida Tahkuranna kurgikasvatuse lugu, mis on siinse
piirkonna eripära, tegi Sulev
Kasvandik. Täna on veel
olemas vanemaid inimesi,

kes kindlasti mäletavad seda
huvitavat ja töörohket aega
ning kurgisorti “Tahkuranna
Muromi”.
MTÜ Tahkurandlane
eestvedajad pidasid tänusõnadega meeles raamatu
tegijaid ning pakkusid kohvi
ja kringlit kõigile kohaletulnuile.
Aitäh Kohaliku Omaalgatuse Programmile ja
Tahkuranna Vallavalitsusele
toetuse eest.
Aino Pukki
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
06.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Asendada Tahkuranna Vallavalitsuse 15.novembri 2002
korralduse nr 3 “Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine” punktis 1 tekst “Rein Soomäe´le (isikukood
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, elukoht xxxxxxxxxxxxxxxx)”
tekstiga
“Rein
Soomäe´le
(isikukood
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elukoht xxxxxxxxxxxxxxxxx)”
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 30.juuli 2008 korralduse
nr 278 “Kinnistu jagamine. Sihtotstarvete määramine”
punkti 1.2 ning sõnastada see alljärgnevalt:
“1.2 Ruusamäe alajaam - sihtotstarve tootmismaa 100%”
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Teeääre kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0960 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Laanepõllu
sihtotstarve väikeelamumaa
100%
Teeääre
sihtotstarve väikeelamumaa
100%
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Leina külas
Jõulumäe Tervisekeskuse elektriliitumisühenduse püstitamiseks
11.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Mitte arvestada renditasu ega esitada selle eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvate
apteegiruumide kasutamise eest alates 01.novembrist 2008
kuni 31.detsembrini 2009.
Mitte arvestada kommunaalkulusid (vesi ja kanalisatsioon,
elekter, küte, prügivedu) ega esitada nende eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvates
apteegiruumides tehtud kulutuste eest punktis 1 nimetatud
ajavahemikul.
Viia sisse vastavad muudatused Tahkuranna Vallavalitsuse
ja OÜ Mai Apteek vahel 12.märtsil 2007 sõlmitud
mitteeluruumi rendilepingusse
• Väljastada projekteerimistingimused Marju Pulst´ile Reiu
külas Piiri kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Tõnu Potterile Laadi külas
Liiva kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Lepaküla külas
Lohu tee 1 kinnistu elektriliitumisühenduse püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas
Rooli tee 42 kinnistu elektriliitumisühenduse püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Reiu
tee 29A kinnistu elektriliitumisühenduse kasutamiseks
• Eraldada valla eelarvest Jõulumäe Tervisekeskusele raha
investeeringuteks 30 000 krooni
• Eraldada valla eelarvest OÜ-le Hüdromel Silla Elamud

Uulu tööstusala projekti
tutvustamine
Septembrikuu Oma Lehes kirjutasime vallavalitsuse ja ettevõtjate ühisprojektist, mille eesmärgiks on
lahendada Uulu keskasula
tööstuspiirkonna infrastruktuur – paigaldada tööstusalale vee- ja kanalisatsiooni- ning küttetrassid,
välisvalgustus, rajada kergliiklustee ja juurdepääsud
ettevõteteni, muutes tööstuspiirkonda ja Uulu keskasulat
kaasaegsemaks.
Reedel, 5. detsembril oli
vallavalitsuse ja ettevõtjate
esindus (Karel Tõlp vallavanem, Raiko Gustavson
OÜ GG Group, ettevõtjate
esindaja ja Tiiu Sommer
arendusspetsialist) kutsutud
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusse, et oma projekti
ideed lähemalt tutvustada ja
saada kinnitust idee sobivusele ning leida lahendused
ka meid huvitavatele küsimustele. Et EAS-i konsultandid meie ideest paremini
aru saaks, olime kaasa
võtnud hulgaliselt kaardimaterjali, tööstusala-, kinnistute-, vee- ja kanalisatsioonitrasside asukohtadega.
Põhilised lahendamist
vajavad küsimused puudutavad maaomandit, kuna

kavandatavad trassikoridorid läbivad ettevõtjate
kinnistuid. Projekti tingimus
on, et maad oleksid kas valla
omandis või kasutusõiguslepingutega paigas. Maaomandi küsimus peab aga
olema lahendatud enne
projektitaotluse esitamist.
Kuna EAS-i konsultandid ei
olnud kohtumise ajal päris
kindlad, missugune pakutud
lahendus sobib ja mis oleks
meie projekti ideele parem,
otsustasid nad pidada veel
läbirääkimisi siseministeeriumi esindjatega. Neile
meeldis, et soovime projektiga lahendada komplekselt
mitmeid kitsaskohti, mis
muudaksid ettevõtluskeskkonna paremaks ja kaasaegsemaks nii praegustele
kui ka uutele ettevõtjatele.
EAS-il on piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamise programmist
jagada 1,5 miljardit krooni,
tänaseks on 400 miljonit
kulutatud, seega vahendeid
on piisavalt, et projekt
rahastada. Ka see, et meid
juba kohale kutsuti, näitab
suuremat huvi meie poolt
kavandatu vastu.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Vallavolikogus otsustati:

detailplaneeringu I etapi – vee- ja kanalisatsioonitrasside
ja liivast teetammi ehitamisel teostatud lisatööde eest
täiendavalt 40 631 krooni. Summa sisaldab käibemaksu
• Eraldada valla eelarvest 51 218 krooni ligipääsu ehitamiseks Uulu külas asuvale Veepuhastusseadmete kinnistu
katastriüksusele katastritunnusega 84801:001:1445.
Summa sisaldab käibemaksu.
Tahkuranna valla kasuks on sõlmitud isikliku kasutusõiguse
leping naaberkinnistule Nõmme kinnistu katastriüksusele
katastritunnusega 84801:001:1445
17.novembril
• Nõustuda Tahkuranna vallas Lepaküla külas Hallikassi
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:004:0470
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata katastriüksuste nimed, aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Hallikassi
sihtotstarve elamumaa
100%
Viru tee T3
sihtotstarve transpordimaa 100%
• Väljastada kirjalik nõusolek Andres Pukk‘ile Uulu külas
Kirsisalu kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Urmas Org‘ile Uulu külas
Kanali kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Karupesa kinnistu elektriliitumisühenduse kasutamiseks
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
23.oktoobri 2008 korraldus nr 373 “Parimaks pakkumiseks
tunnistamine”.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
23.oktoobri 2008 korraldus nr 374 “Parimaks pakkumiseks
tunnistamine”
25.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine)
• Toetada viie lapse osalemist Soomes suusalaagris summas
kokku 7500 krooni
• Toetada Jõulumäel suusalaagris osalenud vähekindlustatud
perede lapsi summas kokku 1350 krooni.
• Kinnitada ühisveevärgiga liitumise kulu suuruseks Võiste
alevikus 4200 krooni (1 liituja = 1 kinnistu)
• Väljastada projekteerimistingimused Urmas Aava´le
Piirumi külas Angervaksa kinnistule masinakuuri projekteerimiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Kasesalu kinnistu elektriliitumisühenduse püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Tahkuranna
külas Paju tee 4 ja Kurvekese kinnistute elektriliitumisühenduste püstitamiseks

Uuenenud Uulu Apteek
ootab kliente
Uuenenud Uulu Apteek
on avatud esmaspäeviti
kella 12–17 ja
neljapäeviti 8.30–13.00,
telefon 4460697;
haruapteek@hot.ee.
Kindlasti oleks apteeker
nõus käima ka mõnel kolmandal päeval lisaks. Seoses
sellega ootan Teid kõiki
apteeki oma mõtteid vahetama, muret kurtma ja endale
vajalikku ravimit leidma/
ostma. Apteegi kaubavalik
on uue apteekri tulekuga
tunduvalt suurenenud. Kaubavalik võiks vallarahva
soovil veelgi laieneda. Ka on
mõeldud jõuluostudele, mida
saaks apteegis sooritada.
Rõõmuga ootaks noorte
perede ettepanekuid, sest
näha niipalju lapsi aknast,
on lust ja siiras rõõm.
Siinjuures ei saa märkimata
jätta, et olen ise kahe täiskasvanud lapse ema.
Teekond vallamajast
apteeki polegi nii pikk ja omi
asjatoimetusi seal majaotsas
tehes leidke aega ka apteegist läbi astuda. Mina
olen selle vahemaa juba
mõnel korral läbinud.
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Apteegi omanikuna olen
otsustanud pikemalt ise siia
tööle käia ja sooviksin, et
valla elanikud leiaksid samuti tee Uulu apteeki. Veel
parem lahendus oleks. kui
leiaksime apteekri kohapealt,
sest ka mina tulen siia Sauga
vallast, teiselpool Pärnut.
Teie eelmine apteeker oli
väga tubli, kuid ka kahes
vallas töötades jäi temagi
teenistus alla miinimumpalga. Üheskoos on meil täna
võimalik olukorda muuta.
Nimelt apteekri töötasu
määrab läbimüük, aga selles
osas on vallarahval võimalus
olukorda parandada, ostes
vajaminevad ravimid kohapeal toimivast apteegist.
Ühel päeval võib juhtuda, et pärast suuri vaidlusi
avastate äkki, et pole kauplust, arsti, apteeki jms.
Hooligem ikka teineteisest. Mina olen valmis ja
täis tahtmist Teid kõiki
aidata.
Rahulikku jõulukuud
soovides
proviisor Ly Jaanson

07.novembril
• Osta Tahkuranna vallale Tahkuranna külas asuv OÜ TTG
omandis olev Tare kinnistu katastritunnusega
84801:005:0189 hinnaga kuni 2 000 000 krooni.
Võtta nimetatud kinnistu soetamiseks vallale rahaline
kohustus kuni 2 000 000 krooni ulatuses tagasimaksmise
tähtajaga kuni viis aastat
• Osta Tahkuranna vallale Uulu külas asuv Tiina Parkja ja
Raivo Sommeri kaasomandis olev Mõisa kinnistu
katastritunnusega 84801:001:0187 hinnaga 875 000 krooni
Uulu Lasteaia laiendamise eesmärgil.
Võtta nimetatud kinnistu soetamiseks vallale rahaline
kohustus 875 000 krooni ulatuses tagasimaksmise tähtajaga
kuni viis aastat.
28.novembril
• Toimus Tahkuranna valla ehitusmääruse I lugemine
• Toimus Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2009–2021 I lugemine
• Algatada Uulu külas paikneva Mõisa kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistule lasteaiahoone
rajamiseks ehitusõiguse andmine ning kinnitada selle
lähteseisukohad
• Algatada Leina külas paikneva Keskküla kinnistu osaline
detailplaneering, mille eesmärk on kinnistust krundi
eraldamine ja sellele maneezi rajamiseks ehitusõiguse
andmine ning kinnitada selle lähteseisukohad
• Kehtestada Laadi külas läbiviidud Männiku III detailplaneering, mille eesmärk on maaüksuse jagamine
elamukruntideks, tingimusega, et planeeritud krundist nr
22 eraldatakse planeeringuväliselt transpordimaa kinnistu
läbipääsu tagamiseks naaberkinnistutele
• Kehtestada Laadi külas läbiviidud Hindriksi II detailplaneering, mille eesmärk on maaüksuse jagamine
elamukruntideks
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elion
Ettevõtted Aktsiaselts kasuks Tahkuranna vallale kuuluva
Kooli kinnistu registriosa 2555506 katastriüksus
katastritunnusega 84801:005:0319
Kinnistu asukoht Tahkuranna vald, Võiste alevik, pindala
3,61 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa, koormatava ala pindala
1363 m2.
Elion Ettevõtted Aktsiaselts kasuks seatava isikliku
kasutusõiguse sisuks on õigus omada kinnistul maatükiga
püsivalt ühendatud elektroonilise side võrke ning teostada
kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude
ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks
ja likvideerimiseks
• Anda MTÜ-le Tahkuranna Naisselts Tahkuranna vallale
kuuluva hoonestatud Tare kinnistu katastritunnusega
84801:005:0189 (Tahku Tare) tasuta kasutamiseks
tähtajaga 15 aastat
• Kinnitada Tahkuranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009–2021.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 28.juuni
2002 määrus nr 15 “Tahkuranna valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine”.
• Vastu võtta Tahkuranna valla arengukava aastateks 2008–
2013 lisatud kujul.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
23.september 2005 määrusega nr 17 vastu võetud
Tahkuranna valla arengukava aastateks 2006–2010.

TEADMISEKS
Seoses ümberkorraldustega piirkondlike metsameeste töös, seonduvalt teenistujate koondamisega, on meie spetsialistide vastuvõtuajad
järgmised:
Tahkuranna
Häädemeeste
Saarde (end Tali)
Audru
Are

E
K
E
T
T

13.00–15.00
9.00–13.00
9.00–12-00
9.00–12.00
13.00–15.00

Piirkondlik metsanduse spetsialist LEMBIT
ALLIKSAAR, mobiil 510 7985.
Eelpoolnimetatud graafik kehtib alates
01.12.2008. Muudatustest informeerime Teid
täiendavalt.
Pärnumaa Keskkonnateenistus
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Tahkuranna valla ajaleht

Üldplaneeringu
koostamisest
Novembrikuu lõpus toimus kaks üldplaneeringut
tutvustavat koosolekut,
26.11 Uulus ja 27.11
Võistes. Esimesel oli kohal
ca 50 inimest, teisel ca 40.
Paljud huvilised osalesid
mõlemal kohtumisel. Arutelud olid aga kardinaalselt
erinevad, Uulus tunti rohkem
huvi planeeringu korraldusliku poole suhtes, Võistes
aga oli väga konstruktiivne
arutelu planeeringu sisuliste
küsimuste üle. Tänases
„Oma Lehes“ on mõned
mõtteavaldused koosolekuil
osalenud vallakodanike sulest.
Kuidas jätkub üldplaneeringu koostamise protsess? Kuigi on tehtud ettepanek suurendada üldplaneeringu koostamise juhtrühma, ei ole vallavalitsus
seda põhjendatuks pidanud.
Kõikide inimeste kõik otsused ei saagi meeldida kõigile.
Toimunud koosolekud näitasid, et enamik tehtud sisulistest ettepanekutest on
võimalik ja otstarbekas sisse
viia. See ei ole kuigivõrd
keerukas. Kui aga jääda
koostama, laiendama ja
täiendama töörühmasid,
võib juhtuda, et me ei jõuagi
asja sisuni. On väga tänuväärt, et leidub vallaelanikke, kes võtavad vaevaks üldplaneeringu seletuskirja
rida-realt läbi lugeda ja osutada eksimustele või teha
täpsustusi. Kuid lõpptulemus
peaks olema balansis tehtud
tööga. Tänu ettepanekutele
enne arutelusid ja arutelude
ajal on üldplaneeringut palju
täpsustatud ja täiendatud.
Jätkuvad läbirääkimised ja
kooskõlastamised ametkondade ning naabritega. Kogu
planeeringu vastuvõtmise
eelse aja on veel võimalik
teha omapoolseid ettepanekuid, samuti viime planeeringusse sisse ametkondade
nõuded. Seega üldplaneeringu koostamine kestab.
Jätkuvat koostööd soovides
Maia-Liisa Kasvandik
planeerimisnõunik
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Tahkuranna valla volikogule ja vallavalitsusele
Üldplaneeringu arutelust 26.november 2008.aastal
26.novembril k.a. toimus
uue üldplaneeringu järjekordne arutelu. Kas see
arutelu täitis oma ülesande?
Paljud küsimused said lahendatud, nii mõnigi asi sai
selgemaks. Kuid mõned
asjad läksid veelgi segasemaks. Kohati valgus teema
laiali, küttis üles kirgi ja
emotsioone. Tuli süüdistusi
eelnevate valla volikogude ja
vallavalitsuste halva töö ja
otsuste kohta, mis on viinud
mõnigi kord valla võimu ja
rahva vastasseisu. Näiteks,
kas või Reiu spoonitehase
lugu, mis siiani ei ole rahval
meelest läinud. Arutelul jäi
mulje nagu oleks praegune
vallavalitsus neis paljudes
eelnevates hädades süüdi.
Ka volikogu esimees sai
mõne asja eest teenimatult

nuhelda. Et ei oleks võõriti
mõistmist tahan siinkohal
kinnitada, et Reiu tee elanikel ja ka minul ei ole süüdistusi ja kaebusi praeguse
vallavanema hr. Karel Tölp´i
ning noorte ja tublide nõunike suhtes. Nad teevad oma
tööd hästi ja selle lühikese
aja jooksul, mis nad on vallas
töötanud, on nad meie heaks
palju rohkem ära teinud kui
eelnevad vallavalitsused
kokku. Ka volikogu esimehe
hr. Kalmer Metsaoruga, kui
aruka inimesega on võimalik
ja saab leida mõlemaid pooli
rahuldava lahenduse. On
vaja ainult rohkem läbirääkimisi ja kontakte.
Arutusel öeldi, et üldplaneeringu eskiisi on vähe
selgitatud ja tutvustatud.
Inimesed ei teadnud paljusid

asju. See võib õigegi olla.
Kõigil ei ole interneti ühendust, vanematel inimestel on
liikumisega raskusi ning
paljud ei saa infot kätte. Asja
saab ehk valla lehe kaudu
külade viisi, koos vastava
plaaniga, üksikasjaliku artikliga parandada. Siiani on
üldplaneeringut käsitlevad
artiklid liialt üldsõnalised.
On vaja väga täpset ja üheselt mõistetavat sõnade ja
terminite kasutamist.
Tundus, et üldplaneeringu esitaja ja rahva vahel oli
teatav pinge ning vastasseis.
Tema esitluslaad ei olnud
päris õige. Paljud vastused
olid: ”Ei saa või seadus ei
näe nii ette.” Paljud küsimused jäid vastamata või
vastus oli segane ja arusaamatu. Selguseta on see, miks

ikka Reiu elamuala ei saa
käsitleda tiheasustusalana
(kiri 14.nov.2001.a nr.65032/1-52). Reiu elamurajoon
jääb oma nõudmise juurde.
Palun volikogul küsimus
lahendada, Reiu elanike
soovi arvestades. Vastus
palun kirjalikult.
Alati on võimalik asju
paremini teha ja seda ka
arutelude korraldustel. Et töö
oleks tihedam ja tulemuslikum, oleks otstarbekas kehtestada küsimuse esitamiseks ja vastamiseks mingi
aeg, nagu Riigikogu teeb.
Mõne küsimuse peale, mis ei
omanud erilist tähtsust, kulus
palju aega. Käsitleda arutelul kogu valla üldplaneeringu materjali ei ole haaratav. Pean õigemaks, et
Uulu küsimusi tuleb arutada

Uulus – Uulu rahvaga. Reiu
küsimusi – Reiu rahvaga.
Siis tulevad ka inimesed
kokku. Praegu oli võib-olla
igast külast 1–2 inimest kui
sedagi. Käsitleda võiks üldplaneeringut teemade kaupa.
Spetsiifilised küsimused
(näiteks – kalandus, turism)
arutada läbi vastava huvigrupi inimestega. Need on
minu mõtted ja tähelepanekud ning subjektiivne
arvamus kahest arutelust,
kust olen osa võtnud.
Soovin valla volikogule
ja vallavalitsusele ilusaid ja
rahulikke jõule.
Head uut aastat.
Lugupidamisega
Mart Kenk
28.november 2008.a.

Kas on olemas nähtus nimega „jant planeeringute ümber“?
Olles
elanud
Tahkuranna
vallas
2003.
aastast,
on mul
olnud
võimalus end natuke kurssi
viia ehitus-arendus-tegevusega vallas. Ja seetõttu on
mul kujunenud asjast oma
nägemus. Kõigepealt vastuolu põllumeeste ja kinnisvaraarendajate vahel. Kogu
valla tsivilisatsioon on põhinenud ja põhineb ka praegu
maaviljelusele ja metsakasvatusele. Ma arvaksin maaviljeluse alla ka maaturismi,
mis hoiab korras vanad põlistalukohad ja annab tööd
kohalikele elanikele. Kui
meil oleks tegemist ainult
XXI sajandi nn. „igamehe
kinnisvaraarendusega“, mis
mõningatel juhtudel on siiski
kedagi rikkaks teinud (aga
see raha on ka vallast välja

läinud!), aga mis enamasti
on toonud kaasa pankrotid,
maade hülgamise ja võsastumise, lagunevad, pooleliolevad ja valmishooned,
mida keegi ei osta ja vaevalt
ostma hakkab (sest alla
igasugust arvestust ehituskvaliteet!) – oleks Tahkuranna vald kaunis trööstitus
olukorras, lokkaks tööpuudus, põldude asemel laiuks
võsa ja varemed, alustatud ja
lõpetamata ehitused ning
uhked rannametsad oleks
maha raiutud, et teha kohta
uutele arenduspiirkondadele.
TÖÖKOHAD, PÕLISTALUD, UUSTALUD,
UUSASUNIKE ELAMUD – need on valla
eksisteerimise põhialus.
Kuidas vald areneb ja kuidas
seda suunatakse? Need ongi
need kurikuulsad planeeringud, nii üld-, kui detailplaneeringud. Mis puutub
palju pahameelt (ilmselt
ainult siiski ruttu-ruttu
rikkakssaajates!) tekitanud

2500 m 2 krundi suuruspiirangusse, siis see on
normaalne, et maal on
rohkem territooriumi ümber
maja.
Milleks siis üldse maale
tulla elama? Kui oleks minu
teha, siis ma suurendaks seda
piirmäära veelgi sõltuvalt
asukohast. Kõige absurdsem
kinnisvaraarendajate etteheide, mida ma olen kuulnud,
on – meil ei lasta riigitee
äärde põllule maju ehitada,
keskkond on põllupidamiseks seal nagunii liiga mürgine. Lagedale põllule ilma
igasuguse haljastuseta elurajooni planeerimine on küll
asi, mis ei allu inimloogikale
ja ülemaailmsetele üldtunnustatud headele ehitustavadele. Veel – teadvustagem endale mõisted: mürareostus (valdavalt maanteemüra), valgusreostus (autotuled öösiti), vaatereostus
(aknast paistvad varemed või
naabri praht, samuti mahajäetud naaberkrundil kasvav

Kalmistutest
TEADMISEKS
Tahkuranna Vallavalitsus teatab, et 2009.
aastal jääb maamaksumäär samaks, ehk
maamaks ei muutu. Maamaksu maksjal, keda
varem ei ole kantud maksusoodustuse saajate nimekirja, esitada soodustuse saamiseks
vallavalitsusele kirjalik avaldus hiljemalt
09.jaanuariks 2009.
Soodustust saavad ainult Tahkuranna valla
elanikud.

D

Lume lükkamisest!
Lugupeetud erateede omanikud!
Palume valla elanikel, kes tahavad, et nende
koduteelt saaks lumi lükatud, teha Vallavalitsusele vastav avaldus.
Avaldusi saab esitada kuni 19. detsembrini
2008.
Vallavalitsus

Tahkuranna vallal on
kaks kalmistut – Metsaküla
kalmistu ja Võiste kalmistu,
lisaks asub valla territooriumil veel Pärnu linna
kalmistu – Uulu kalmistu.

Juba mitmendat aastat on
vald kalmistute juurde liiva
viinud ning oleme palju
positiivset tagasisidet sellest
saanud – kindlasti jätkame
seda traditsiooni ka edaspidi.

Tänu kalmistuvahtide,
Vendo Kvelli (Võiste kalmistu) ja Helju ja Ain
Toomla (Metsaküla kalmistu) väga tublile tööle on meie
kalmistud heas korras ning
meil ei tule piinlikust tunda
kalmistute välja nägemise
pärast. Siinkohal tahan
tänada meie kalmistuvahte
hea töö eest.

Erilist tänu tahan avaldada proua Elvi Kreegile,
kes oma initsiatiiviga on
koostanud Võiste kalmistu
asendiplaani ning tänu millele me teame nüüd, kes kuhu
on maetud.

Suve jooksul parandasime Metsaküla kalmistu
kabeli puitkimm katuse, mis
oli üles paisunud ja ei täitnud
enam korrektselt katuse
funktsiooni.

Lähiajal seisab ees kalmistu asendiplaani digitaliseerimine ehk maakeeli öeldes arvutisse panek, et oleks
võimalik paremini ja kiiremini leida inimeste haudasid.
Janno Tomingas
keskkonnanõunik

Vaatereostus Laadi külas

võsa).
Meil on ametis noor ja
hakkaja vallavalitsus. Kõigil
ametnikel ei ole võib-olla
veel rikkalikku elukogemust,
aga asjatundlikkust ja pealehakkamistahet on küll
täiesti piisavalt. Ärme suhtume neisse kui vaenlastesse,
vaid kui rahva teenritesse,
keda võiksime võimalusel
aidata. Veel – see üleskutse

on küll üldine, aga ometi,
kõik valla territooriumil
elavad ja töötavad inimesed peaksid olema valla
maksumaksjad ja registreerima end valda valijateks. Ainult nii võime me
mõjutada ka omaenese
elu-olu paremuse suunas.
Raimo Saar
Laadi küla elanik

Pensioni saab
endiselt
postkontorist
1. veebruarist 2009
lõpetab riik pensionide
väljamaksmise postkontorites, kandes edaspidi
pensioni pangakontole.
Pangad pakuvad pensioni
väljavõtmiseks erinevaid
lahendusi, milleks on kas
sularahaautomaatide või
pangakontori teenuste kasutamine. Kuid SEB Pank
pakub võimalust võtta ka
edaspidi pension välja postkontoris.
Koostöös Eesti Postiga
maksab SEB Pank raha välja
250-s postkontoris tegutsevas Postipangas üle Eesti.
Postipanga teenus on kättesaadav ka väiksemates kohtades, kus alternatiivsed

pangakanalid puuduvad.
Kliendile on see mugav,
lihtne ja turvaline – postitöötaja maksab raha välja
isikuttõendava dokumendi
alusel, vajadusel ka klienti
abistades.
Pensioni saamiseks postkontorist avatakse pangakonto (juhul, kui konto on
mõnes teises pangas või
puudub hoopis), väljastatakse pangakaart, täidetakse
avaldus pensioni kandmiseks
kontole ning edastatakse see
Sotsiaalkindlustusametile.
Täiendavat konsultatsiooni saab postkontoris ja
SEB kontoris või infotelefonil 66 55 100.
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Tahkuranna valla ajaleht

Kuidas küll tagasi hoida oma
emotsioone?
...Kui õues on külm ja
pime, taevas saadab alla oma
esimese, ootamatult suure
lumesaju...
...kui aina räägitakse keerulisest ja raskest majandusseisust...
...kui firmajuht ei tea,
mida homme oma töötajatele
öelda...
...kui homme kuuled, et
sa ei pea ülehomme enam
tööle tulema...
...kui valla elanikuna
soovid, et koostatav üldplaneering oleks konstruktiivne,
seadustekindel ja vastaks
igati valla elanike ootustele
ja soovidele...
Arvan, et turritavaid
mõtteid ja emotsioone pole
vaja edasi kanda, räägime
parematest asjadest, aegadest ja tegudest.
Olin kutsutud novembrikuu viimase pühapäeva pärastlõuna koosviibimisele
Tackendorfi puhkemajja, et
rõõmu tunda tublide inimeste
tegemistest. Taas on jõudnud
kaante vahele ja näinud
ilmavalgust uus ajaloovihik
Tahkuranna mõisa ajaloost.
See on suur ja tänuväärne
töö tänastele ja tulevastele
põlvedele.
Saime lugeda ja teada
novembrikuu Oma Lehest
nii vallavanema veerult kui
ka volikogu esimehe sügismõtetest, et Tahku Tare on
taas valla omand. Majal on
pikk ajalugu seljataga, vahetanud mitmeid omanikke ja
jõudnud jälle vallarahva
kasutusse. See on tore
kingitus ja usun et ühtsel
meelel ja jõul saame luua
Tahku Tarest sellise koha,
kus saavad nii vanad kui
noored, külad ja seltsid koos
käia, teha seda, mis aitab
meie elukeskkonda ja meid
endid paremaks muuta.
Maja asukoht on hea ja
ümbrus oma avarusega annab hulga tegevus- ja kujundusvõimalusi.
Praegu on majas paras
segadus ja korralagedus, siis
kui endine peremees oma
sodi välja viib, saame edasi
hakata mõtlema ja tegutsema. Kõigepealt tuleb
töökorda viia kütte-, vee-,
elektri- ja kanalisatsiooni

süsteemid, siis töödega edasi
minna.
Kõige selle jaoks on vaja
raha ja mida muud kui
MTÜ-del tuleb loota kaugemalt liikuvatele abirahadele
PRIA-st, KOP-ist ja koostööd teha Pärnu Lahe Partnerluskoguga ning muidugi
meie valla projektijuhi Tiiu
Sommeriga.
Tahkuranna NS arutles ja
kaalus võimalust olla üks
osanikest Tahku Tare rentnikuna, selleks esitasime vallavalitsusele ka oma visiooni.
Vallavalitsuse ettepanekul ja volikogu otsusel on
Tahku Tare antud naisseltsile viieteistkümneks aastaks
rendile. Seltsi esinaisena
tunnistan, et me võtsime
omale tõsise ja vastutusrikka
kohustuse mitte ainult enda,
vaid kogu valla ees.
Usun, et kõik koos, nii
eakate klubi „Elurõõm“,
MTÜ„Tahkurandlane“,
MTÜ „Võiste Pillipiigad“,
MTÜ Tahkuranna Kultuuriselts, Tahkuranna kooli
hoolekogu ja paljud head
inimesed aitavad kaasa maja
kordategemisele ja uue hinge
sissepuhumisele. Kindlasti
on paljudel ideid ja mõtteid
ning iga hea soov ja ettepanek on teretulnud ja
arvestatav.
Avaldan Tahkuranna
Naisseltsi mõningad visioonid, millisena näeme Tahku
Tare kui valla külade, seltside ja erinevate huvigruppide keskusena.
1. Hoida ja arendada
siinkandi rahva ajaloo-,
haridus- ja kultuuripärandit.
Kindlasti peaks Võiste raamatukogu kui infokeskus
asuma Tahku Tares.
2. Kultuuripärandi edasikandmine toimub läbi isetegevusseltside koostöö.
Hästikorraldatud rahvaüritused kutsuvad külainimesi
ka rohkem kokku.
3. Võimalik on arendada
meie valla piirkonna turismivõimalusi, luua turismistrateegia, muuta oma koduvallas asuvad looduslikud
vaatamisväärsused külastajasõbralikuks, kaardistada
turismimarsruudid.

4. Kohalike noorte seas
peaks suurem huvi tekkima
oma kodukohas toimuva elu
vastu kui neil on tegevusvõimalused ja koht kus koos
käia.
5. Valla eakatel inimestel
peab olema võimalus osaleda aktiivselt kohalikus
elukeskkonnas.Tihti näeme,
et just seltsielu on eakate
hulgas palju aktiivsem.
6. Luua kohalike käsitööliste koda, aidata kaasa meie
piirkonna käsitöömeistrite
tööde laiemale propageerimisele, tekitada võimalus
aidata kohalikel aiapidajatel,
väikeettevõtjatel pakkuda ja
tutvustada oma tooteid, luua
kohalik märk, mida müüa.
7. Koostöö valla spordiklubidega, propageerida
terveid eluviise, võimaldada
ruumisiseseid füüsilisi tegevusi, Tahku Tare ümbruses
on piisavalt ruumi, kus teha
õuesporti.
8. Teenuste pakkumine:
Arvestades kohaliku
elaniku ja väljast tuleva
inimese vajadusi erinevate
teenuste osas, peaks külakeskuses toimima:
• Raamatukogu ja avalik
interneti punkt
• Turismiteenuste pakkumine, mõningad majutuskohad
• Avatud ruumide väljaüürimine (perekondlikudja seltskonnaüritused, koolitused, näitused jne.)
• Catering toitlustamine,
kuid köögiplokk peaks vastama tingimustele, mis võimaldab valmistada ka kohapeal (suupisted, salatid,
soojad joogid ). Suveperioodil võimalik ka välitoitlustus.
• Saun, juuksur, massöör
jm. (teenuste määratlus
sõltub inimeste vajadusest).
Tegevuste koordineerimiseks peab olema valitud
keskuse nõukogu.
Kui on häid ideid, ärge
hoidke neid endale. Omad
emotsioonid olen kirjatükki
lükkinud.
Soovin kogu vallarahvale
ilusat jõuluaega, hoida oma
lähedasi ja sõpru.

Jutlus Eliisabeti koguduse õpetaja Enn Auksmann.
OLETE OODATUD
KOGU PEREGA! (Kirik
on võimaluste piires köetud!).
Kõik kindlasti veel ei tea,
missugune on kiriku praegune staatus. Uulu kirik
kuulub Pärnu Eliisabeti
kogudusele ja on raamatutes
kirjas koguduse kohaliku
abikirikuna.
Mis ootab Uulu kirikut
ees? Restaureerimise plaane
on peetud paar aastat, aga
asjad võtavad kõik aega.
Rahastamist tuleb põhiosas
taotleda Euroopa Liidult.
Päris vähese töö järel on
kirik võimalik kasutusele
võtta kontserdisaalina. Lähiaegadel uuendatakse Uulu
park. Selle loogilise jätkuna
tuleks korrastada ka nn.

JÕULUKUU ÜRITUSED TAHKUR ANNA VALL AS
Teisipäev, 16.detsember

kell 11.00

Kolmapäev, 17. detsember

kell 16.30

Neljapäev, 18.detsember

kell 9.00

Neljapäev, 18.detsember

kell 9.30

Neljapäev, 18.detsember

kell 10.30

Neljapäev, 18.detsember

kell 11.30

Reede, 19.detsember

kell 16.30

Laupäev, 20.detsember

kell 12.00

Eelkooliealiste koduste laste
JÕULUPIDU Võiste lasteaia saalis
Uulu Lasteaia Mesimummi rühma
JÕULUPIDU lasteaia saalis - üritus
kinnine
Uulu Lasteaia Oravate rühma
JÕULU VÄLJASÕIT
Nurmenuku tallu – üritus kinnine
Võiste Lasteaia Päikesekiirte rühma
JÕULUPIDU lasteaia saalis
Võiste lasteaia Rannakarpide rühma
JÕULUPIDU lasteaia saalis
Uulu Põhikooli JÕULUPIDU
Uulu KSK-s
Uulu Lasteaia Liblikate rühma
JÕULUPIDU
lasteaia saalis – kinnine üritus
Valla eakate JÕULUPIDU
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis

TRANSPORT ÜRITUSELE
Kell 11.15 Rae bussipeatusest Võiste suunas
Kell 11.45 Piirumist (Häädemeeste ja Tahkuranna piirilt) Võiste suunas
Buss võtab peale kõik tee äärsed ootajad ja viib ürituse toimumise paika.
TRANSPORT ÜRITUSELT TAGASI
Kell 16.00 alustab Piirumi poole sõitu
Kell 16.15 alustab Uulu poole sõitu.
Pühapäev, 21.detsember
Pühapäev, 21.detsember

kell 10.00
kell 15.00

Esmaspäev, 22.detsember

kell 16.30

Kolmapäev, 23.detsember

kell 16.00

Kolmapäev, 24.detsembril

kell 15.00

Kolmapäev, 24.detsember

kell 20.00

Laupäev, 27.detsember

kell 19.00

JÕULULAAT Võiste Rahvamajas
Eelkooliealiste koduste laste
JÕULUPIDU Uulu KSK-s
Uulu lasteaia Lepatriinude rühma
JÕULUPIDU
Uulu KSK laval – üritus kinnine
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Uulu kirikus
Muusikaline jõulutervitus Agape
käsikellade ansamblilt
EELK Tahkuranna koguduse
JÕULUÕHTU
JUMALATEENISTUS Võiste kirikus
Tahkuranna Jumalasünnitaja
Uinumise Koguduse
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Tahkuranna Õigeusu kirikus
VALLARAHVA AASTALÕPUPIDU
Uulu KSK-s

Pilet 125 krooni, eelmüügis kuni 15.detsembrini vallamajas sekretäri juures.
TRANSPORT ÜRITUSELE JA TAGASI.

Pühapäeval, 21.detsembril Võiste Rahvamajas

J Õ U L U L A A T.
kell 10.00 laada avamine
kell 11.00 Jõuluvana, kontsert, laadatrall.
Jõululaada korraldaja MTÜ Tahkuranna Naisselts
Täpsem info 55515507

Lugupidamisega
Renate Lind

Kirik UULUS
Uulu kirikus toimub juba
teist aastat pidulik jõulujumalateenistus. Sel aastal
otsustas kogudus paigaldada
pisikese altarimaali, mille
maksumus on 1000.- (+ 400
krooni raami eest). Eraisikute vabatahtlike annetustena on rahast kogutud
peaaegu pool.
Kui te leiate võimalikuks osaleda toetamises, siis
palun viige sularaha vallavalitsusse kantseleisse sekretäri kätte või saatke Raimo
Saare
arveldusarvele
221003108047 (märge:
kiriku toetus).
Selle aasta pidulik jõulujumalateenistus Uulus
Teie kodukirikus toimub
23. detsembril kell 16.00.
Muusikaline jõulutervitus
Agape käsikellade ansamblilt Helvi Treibluti
juhatusel.
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„Akaatsiaallee“, ehk suurte
läätspuudega ääristatud
jalgtee vallamaja eest kirikuni. Kel mahti, jalutage see
läbi ja andke teada, mida te
asjast arvate! Kindlasti
peaks kiriku restaureerimisprojekti lisama maastikulised restaureemis-uuendustööd, avama osaliselt
merevaated, rajama korralikud auto- ja jalgrattaparklad
jne.
Kõik ettepanekud, mis
puudutavad Uulu kiriku kui
kultuuriobjekti aktiivsemat
kasutuselevõttu, on väga
teretulnud
(aadressil:
raimosaar@hot.ee) ja need
võetakse arvesse.
Head advendiaega kõigile!
Raimo Saar
koguduse liige

RUBRIIK LAPSE SUU

RUBRIIK LAPSE SUU

RUBRIIK LAPSE SUU

RAHA
Arvan - ilma rahata
mina hakkama ei saa.
Küpsised ja limonaad
mulle väga maitsevad.
Aga ilma rahata
Poest neid kätte küll ei saa.
Hardo Piiri III klass

TULE UULU KOOLI
PRAEGU JA…
Tere! Olen Eesti haridusminister. Mulle on saabunud
ütlemata palju kirju üleskutsetega tulla õppima Uulu
kooli. Kirjutatakse järgmist:
1) koolis on väikesed klassid;
2) õpetaja saab ja jõuab
tegelda iga õpilasega;
3) head õpetajad;
4) sõbralikud õpilased;
5) ei anta palju õppida;
6) kool asub ilusas kohas;
7) uus mööbel;
8) töötab pikapäevarühm,
kus saab abi õppimises;
9) tasuta ringid;
10) hea toit;
11) heade hinnete kool (kui
sa ise loru ei ole!).
Kahju, et mul on põhikooli
tee läbitud! Andmete põhjal
on Uulu Põhikool SUPERKOOL. Tore!

… TULEVIKUS
Meie meelest on see
maailma parim kool. Siin on
ujula, kus on ka veepark,
töötavad meisterkokad,
burgeriparadiis. Lausa iga
päev tehakse kõigile kolm
burgerit ja friikartuleid pealekauba.
Koolis on arvutituba, kus
on 135 arvutit. Valminud on
kohalik šokolaadivabrik,
töötab R-kiosk ja jalgrataste
tasuta laenutus ning paadilaenutus, sest meri on ligidal.
Meeli köidavad kinosaal
ning autokool.
Mina ei õpikski mujal kui
Uulu Gümnaasiumis!

RÄPANE RAHA
Raha on räpane, raha on
must.
Tulnud ta on – ei tea kust.
Vahel haiseb nagu surnud
räim, vahel on ta päevi
näind.
Mõnel kõliseb ta kaelas ja
taskus, mõni aga hoiab
hoiutaskus.
Mina pole raha ammu näind,
sest meie majandus on alla
käind.
Rohkem mul pole riimi,
Lähen ajan raha liimi.
Dan Mängel koos isaga

IV klass
(Katariin, Indrek, Martin,
Kristo, Henry, Kert, Silver,
Martin, Argo, Rauno,
Laura-Johanna, Anneli)
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Võiste tantsumemmede mõtisklusi
Liikumine on heaolu
aluseks. Seda arvavad ka 8
Võiste tantsumemme ja
nende juhendaja Enda, kes
ei pea paljuks kord nädalas
kohale tulla Häädemeestelt.
Viieteistkümne aasta
jooksul on kujunenud ühtekuuluvustunne. Vahetunud
on tantsijaid ja juhendajaid.
Alles on jäänud vaimsus.
Kes on tantsuringist lahkunud tervislikel põhjustel,
nende asemele on alati leitud
uued memmed.
Ega meil seda “memmede” tunnet väga olegi
Proovidesse tullakse rõõmsa
meelega küll jalgsi ja jalgratastega. Juttu on ka alati
palju – mida põnevat keegi
nädala jooksul kodus on
teinud, mida telerist nähtudkuuldud.
Kõik memmed on omaette isiksused oma arvamustega, ainult mõned ei
avalda alati oma arvamusi.
Küsimusele, mida mõelda ja meenutada mööduvast
aastast, tuli lustakaid vastuseid. Kellel on tervis suve
jooksul paranenud (Helbe,
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• TEATED •
DETSEMBRIS ÕHTUTI AVATUD
SOLAARIUM JA JUUKSUR
UULUS VALLAKESKUSES
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

17.00 – 20.00
8.30 – 14.00
18.00 – 20.00
8.30 – 14.00

Aastalõpuloos kõikide solaariumi külastajate vahel.
Välja loositakse: Kinkekaart 150.Sampoon+palsam
Solaariumikreem
Iga seitsmenda solaariumikülastuse saate tasuta!
Müügil professionaalsed juuksuritooted ja kinkekaardid.
HEA KINGIIDEE JÕULUDEKS JA SÜNNIPÄEVADEL!
Telefon 55 650 358

kes sai ühe päevaga kahekordseks vanavanaemaks
(Lilli), kes sai uued hambaproteesid (Saima) jne ja jne.
Meenutati äpardusega sõitu
memme-taadi päevale (Helgi) ja pakutakse välja mõtlemiseks ka igihaljast prob-

leemi – miks me ei suuda
leida ühist koostööd Võiste
Pillipiigadega. Kurb oli vaadata suvel Ares esinenud
naaberkollektiive ühiste
esinemistega. Paraku meie
omad olid nagu kaks võõrast
kollektiivi. Kus küll on see

võlukepike, mis liidaks meid
ühtseteks võistekateks?
Mõtisklused pani paberile üks tantsumemmedest
Elvi.

Massaaz
Info ja registreerimine
telefonil 56492 037 või 446 065.
Tiina

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Et aastad Teil tervist ja õnne tooks,
et elu näitaksvaid päikesepoolt!
Detsemberi kuu
28. detsember
25. detsember
17. detsember
27. detsember

Ilse Kallas
Arvo Sinimäe
Aime Merimaa
Ina Kosenkranius

81
70
65
60

Sünnid
MIIRO LUMERA
15.november 2008
Mirjam Aedma ja Mairo Lumera peres 1.laps

SAARA SOFIA JÜRGENS
12.november 2008
Eeva ja Jaak Jürgensi peres 3.laps

Võsa ülestöötamise teenus. Tasuta.
Tel 56 63 88 22.

Kallis õpetaja Kaja.
Meie südamlik kaastunne Sulle ja sinu perele
ema, vanaema ja ämma

VIRVE TOOMIKASE

SURMAD
ELMAR PALU
03.05.1934–01.12.2008
Võiste alevik

surma puhul.
Sinu VI klass

Võiste eakate Elurõõm
mälestab oma liiget

VIRVE TOOMIKAS
15.11.1932–01.12.2008
Uulu küla

ELLEN LAINET
j a avaldab sügavat

kaastunnet omastele.

Detsember 2008

Tahkuranna valla ajaleht

Kooliuudised Uulu
On tore, et lõpuks sai läbi
see pime ja nukker novembrikuu. Lõppes november
päris talviselt, suure lume ja
tuisuga.
Lastele pakkus lumi muidugi suurt rõõmu, aga eks
nagu ikka, kui midagi on
palju, oli ka muret lumekoristajatel, autojuhtidel,
elektrimeestel.
Ka üks koolipäev jäi
pooleli just tänu ilmataadi
tempudele.
Novembrikuu tähtsamad tegemised Uulu koolis
on nüüd teie ees.
* 3. ja 25. novembril said
meie algklasside õpilased
vaadata teatrietendusi „Onu
Remuse jutud„ ja „Härra
Huu” .
* 10. novembril toimus
koolis stiilipäev. Nagu alati
olid väga toredad algklasside
õpilased, edasi aga oleks
võinud veidi rohkem ettevõtlikkust olla.
* 14. novembril lustisid
kõik klassid maailmakuulsaid või ka kohalikke staare
jäljendades. Ilma kahtluseta
oli see novembri kõige kuumem üritus. 7. klassi Kairit
kirjutab nii:
Kõik klassid jagati gruppidesse:1.–3. klass; 4.–6.
klass ja 7.–9. klass.
Olid ka kohtunikud. Nende pealikuks direktor Lembi
Nõmm ja abilised Ülle
Avamere ja Gerda Vares.
Esinemised olid omamoodi
ja lahedad. Kohti ei jagatud,

Põhikoolist

võitjad olid kõik. Kommipakke jagus igale klassile, oli
ka eripreemiaid.
Tore oli see, et kõik klassid osalesid ja keegi ei jäänud auhinnast ilma.
* 21. novembril toimus
traditsiooniline kadrijooks.
Kõik osalejad said šokolaadi
ja lisaks veel iga klassi parim
poiss ja tüdruk kringli.
* ”Sügisulg” on üks Pärnu linna ja maakonna noorte
solistide tähtsamaid laulukonkursse. Sel aastal esindasid meie kooli õpetaja
Toomas Volli laululapsed
Annika Koppel, kes pälvis
zürii eripreemia eheda
esituse eest ja Tauno Tamm,
kelle artistlik esinemine
võitis zürii südamed.
* 5.–9. novembrini viibis
meie kooli inglise keele
õpetaja Marikka Metsis
Londonis Comeniuse programmi seminaril.

Tahkuranna koolist
„Meie kandis on kõik papsid enamasti mehed,
kuigi mõni kannab patsi, mõni kaelaehet.
Isa, käes su päev nüüd ongi – mehepoja püha.”

Eesmärgiks oli uute projektipartnerite otsimine,
tutvumine ja esialgsete tööplaanide paika panemine.
Eelmises projektis osalejatel on suurepärased mälestused tehtud tööst. Loodame väga, et uus projekt
õnnestub käivitada ja sellele
vajaminev toetus Euroopa
Liidust saadakse.
Tahaks ju väga oma
väikese kooli õpilastele näidata maailma, seda enam, et
seekordseks teemaks on
sport ja meie vallal on päris
huvitavad sporditraditsioonid.
Lõpetuseks soovime kõigile saabuvat ilusat jõuluaega. Märkame ja hoiame
üksteist!
Õpetajad Ülle ja Marikka

Nii oligi, et 7. novembri
õhtul kogunes koolimajja
kaalukas meespere. Mõnel
pikkust põlvejagu, teisel
pikkust parasjagu. Ilm oli
mõnus ja rahvas lõbus.
Mängud ja võistlused tõid
põrandale vahvad ja julged
isad ning neid vapralt toetavad pojad ja tütred. Emade
ülesandeks oli seekord olla
lihtsalt rõõmsad ja nautida
meespere tegemisi.
Novembrikuu meelitas
jooksma lõbusaid ja naljakaid mardisante. Lasteaiapere võttis vastu marte,
koolirahvas kutsus külla
kaunid kadrid.
Koolis oli üleval ka laste
tehtud värvikad mardi- ja
kadrimaskid.

Algamas on jõulukuu,
ilusat rahulikku advendiaega kõigile!

Novembrikuu tegemistest Võiste
lasteaias
Nii Päikesekiired kui
Rannakarbid pidasid isasid
meeles toreda peoga. Päikesekiirte isadele tuli väikese
üllatusena, et ka nemad
laulda saavad. Nad said väga
hästi hakkama. Rannakarpide isad said koos lastega
osavusmänge mängida ja
omavahel kätt suruda. Näha
on, et lapsed saavad isade
käest palju paisid, sest kõik
isad tundsid „oma“ ka seotud
silmadega ära. Ühtekokku
oli sume, rõõmus, kommiküllane pidu, lapsed olid
õnnelikud, et nende pere
tähtsamad ja tugevamad,
kelle tegu ja sõna maksab,
olid nendega.
Päikesekiirte rühmas oli
üleval novembrikuus ka
perepildinäitus, kus laps sai
oma pereliikmeid tutvustada
ja pildi abil rääkida oma
perest. Täname koostöö eest
Mairo, Marleeni, Anni-Marii ja Taavi pere.
Rannakarbid käisid külas
Saviaugu talu muuseumis.
Lapsed arvasid, et see on üks
„äraütlemata äge koht, kus
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on nii palju
vanaks
läinud
a s j u “ .
Muuseumi
peremees
Ain Peterson on palju vanavara oma kätega tükkidest taastanud ja vaatamisvääriliselt välja pannud. Suur tänu ja jõudu!
24. novembril võtsid
Rannakarbid kodust kaasa
kostüümid. Hommikul tegime veel proovisoojenduse ja
siis läks lahti. Esimene
peatus oli köögis, kus kees
hernesupp (millest oli meil
mitu head mõistatust). Kuigi
seal oli soe, tantsisime varbad veelgi soojemaks. Siis
põrutasime Päikesekiirtele
külla – nagu nimigi ütleb,
ootas meid seal soe vastuvõtt. Järgmine peatus oli
raamatukogus. Ei sellest
olnud midagi, et Ülle-tädi
asemel teised tädid meid
ootasid – seda
põnevam. Siis
sõidutas tädi
Teevi meid
läbi tuisu
koolimajja.
Lahke pererahvas, suur
saal ja filmikaamerad
juba ootasidki meid. Mõnusalt tor-

makas-tuisune päev jääb
kauaks meelde.
Päikesekiired valmistusid katri minema oma
lasteaiamaja tubastele naabritele. Kadrijooks maskeeritult ja kelladega, et pahad
vaimud välja ajada, mõjus
tõhusalt. Kadridena saime
teada, et pererahva seas
valitses kord ja puhtus.
Aeg on nii kiiresti läinud
ja aasta hakkab loojuma.
Oleme astunud advendiaega.
Mitu aastat on meil olnud
tavaks korraldada jõulueelseid töötubasid. Sel aastal
valmistasime pühadekaarte,
jõuluehteid ja -linikuid. Tahame tänada Raili Tammani,
Pirje Esingut ja Anne Krügerit, kes tulid töötuppa,
„vaim valmis“, kaasas
omapoolsed vahendid ja
head ideed.
Soovime Sulle, hea
Oma Lehe lugeja, kaunist
advendiaega ja jõuluootust. Ära kaota usku
päkapikkudesse!
Võiste lasteaia pere

Uulu lasteaia tegemisi novembris
Novembrikuu üllatas
meid suure lumerohkusega,
mis põhjustas nii meeldivaid
kui ka ebameeldivaid üllatusi. Kuu esimesel poolel
tähistasid kõik rühmad
isadepäeva. Mesimummid
veetsid toreda mängulise
õhtupooliku oma isadega
õues, kus hämaras sai
taskulampidega mängida
erinevaid valguse ja varjumänge. Põnev oli koos
isadega taskulambi valguses
otsida helkureid riietelt,
puudelt ja leida üles üllatus.
Üllatuseks aga oli igale
lapsele helkur ja kommid.
Peale mängimist oli kosutav
õues koos isadega juua teed
ja maiustada.
Liblikad korraldasid
isadele lustaka võistlusmängu. Lapse joonistatud isa
portree pidi iga isa ära
tundma ja isad esinesid lastele lauluga. Oravad ja
Lepatriinud lustisid ka oma
isadega. Isad osalesid koos
lastega sportlikes mängudes,
lapsed esitasid luuletusi ja
laulsid. Oravad valmistasid
ette ka toreda Mardipäeva

peo, külastati vallarahvast ja
kokatädisid.
Muinasjutu nädalal külastati raamatukogu, kus
lisaks raamatu laenutamisoskuse õppimisele kuulati ka
muinasjuttu. Lepatriinud
pugesid lausa muinasjutu
sisse. Kuulus võlur Harry
Potter oli lastele saatnud
kirja, kus palus abi printsessi
äratamisel.
Kadrinädalal oli lasteaias
avatud tublide lapsevanemate näputöödest valminud
käsitöö näitus. Aitäh neile!
Kadripäeva tähistasid kõik
rühmad üheskoos, kuulates

Lepatriinude rühma etteastet, kus kadritaat ja -eit
pakkusid ka külakosti. Hiljem mindi ühiselt koos
vallarahvale külla, külastati
ka raamatukogu ja toredaid
kokatädisid. Väikesed mesimummid käisid päris esimest
korda kadrijooksul, see oli
neile uus ja põnev kogemus.
Kuu lõpus külastas meid
Ervin Lillepea ja Raimo
Aasa teater „Minu sõber
härra Huu“, mille vaatamiselt naasid lapsed hea tujuga.
Kena advendiaega ja
rahulikke jõule kõigile!
Uulu lasteaia pere

