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Väikese inimese suur päev
Teate mis minuga juhtus?
Ega te vist ei tea, aga ma ei
saa rääkimata ka jätta.
Nimelt algas see sedasi.
Ühel heal päeval oli postiljon
meie lehtede vahele pannud
mingisuguse valge, kandilise
asja, mille sees oli veel
midagi. Emmel oli selle üle
hea meel ja ta ütles, et see
on kutse. Mis see kutse on?
Seda ma veel ei tea, aga eks
neid asju ole rohkemgi millest mul veel aimu ei ole.
Läks mööda nädalake kui
ühel ilusal, päikeselisel päeval see juhtuski. Oli see nüüd
neljapäev või reede – kes seda enam mäletab, igal juhul
oli maikuu 9. päev.
Emme sättis juba hommikul õdede juuksed korda – oi
küll nad on mul ilusad! Mina
tegin samal ajal oma tegemisi: vehkisin oma kenade
kehaosadega, nõudsin valjuhäälselt süüa ja kurjustasin
kui keegi oli mu pepualuse
märjaks teinud (mina ju
ometi nii ei tee!).
Üheltmaalt ma tundsin
kuidas mul kops üle maksa
läks (nii ju öeldakse) kui
emme, keset päeva, mu kauni
keha paljaks „kraapis“ ja siis
teised riided selga sättis.
Kellele seda siis nüüd vaja
oli? Etskae – emme, issi ja
õed olid ka end üles mukkind. Tea, kas nüüd minnaksegi sinna kuhu kutsuti?
Juba mind topitigi kitsasse aga turvalisse tooli
ning issi pani nurruma selle
masina, millesse me kõik
pugesime. Küll selles on hea
olla, vägisi tuleb uni peale.
Hetkeks oma valvsuse kao-

tanuna ärkasin suure maja
ees, kus pidi toimuma väikeste (uute)vallakodanike
pidu.
Täpne mees, nagu ma
olen, jõudsin kohale esimesena. Ukse ees sain kokku
Kreetega, kes vaatamata
sellele, et on minust vanem,
tuli ka peole koos vanematega. Peale meid tuli väike
Laureen. Küll tal on ilusad
silmad (mis sest, et need
enamuse ajast kinni olid) ja
veel millised juuksed! Tüdrukud on ikka niiiiiii ilusad!
Ah jaa, mõni poiss peale
minu oli veel, aga ma ei taha
konkurentidest pikalt rääkida. Igal juhul sai meid
kokku 15 uut vallakodanikku: Hannes Valk, Mirjam
Rohtoja, Kreete Rahu,
Aleks Janson, Chrisette
Salujärv, Art-Robin Afanasjev, Eliise Jets, Priit ja
Teet Järvoja, Markus
Esing, Laura Laine, Karmen Kõresaar, Ron Sebastian Tamm, Liisi Lehtsalu,
Mathias Aleksander Õunpuu.
Lauad olid kaunilt kaetud
ja taldrikul meelitas mind
oma kollase keha ja valge
kattega huvitav asi, mis pidi
tort olema. Seda aga teadmata põhjusel ei mulle ega
mu uutele sõpradele ei pakutud – me olla veel liiga
väikesed (mida ma hästi ei
usu).
Siis tuli üksjagu nii suuri
tüdrukuid ja poisse nagu mu
õed. Selgus, et need olid
Uulu lasteaia superstaarid,
kes olid palutud meile, prominentidele, laulma. Küll

Tahkuranna Lasteaed-Algkool saatis teele
VI klassi lõpetajaid Juhan Viirna, Rait Madissoo,
Kristel Mere, Ketrin Oeselg, Ken Madissoo, Kristjan
Põlluste, Kairo Kivis. VI klassi õpetajaks oli Kaire
Õitspuu.

neil tuli hästi välja!
Mingid tädid ja onud olid
seal veel, aga neil polnud
oma titasid kaasas. Ma olin
juba hirmul, et järsku nad
tulid meie seast omale lapsi
valima – aga selgus, et need
inimesed teenindavadki uusi
ja vanu vallakodanikke. Üks
onu, see olevat volikogu
esimees Kalmer Metsaoru,
rääkis ka midagi, aga mul ei
olnud aega teda kuulata, sest
keegi oli terve leti sättinud
täis igasugu pehmeid elukaid, mis mu pilku köitsid.
Ehmatus oli suur kui
minu nimi öeldi. Oleks tahtnud küsida: “Mis jälle?“ aga
emme ja issi viisid mind
onude juurde, kes pigistasid
mu kätt. Emme sai vallavanem Karel Tölpilt roosi ja
issi jälle selle valge asja, aga
seekord ei pidavat seal enam
kutset olema vaid hoopis
hambaraha.
Ei tea kas see pannakse
hammaste vahele või tehakse
selle eest suhu hambad, mis
mul just puudu on? Ju emmeissi teavad, mis see tähendas.
Tead, nendest letil olnud
asjadest võisin siis ühe päris
omale valida. Õnneks olin nii
ettenägelik, et võtsin õed
kaasa, kes aitasid mul uhke
auto valida. Ega need vanemad oleks seda osanudki,
nad on ju enne mind ainult
plikasid kasvatanud.
Saal oli parajalt suur,
kuid kuna kired olid üles
köetud, sest arvatavasti toimus kõigi kohaletulnutega
sama mis minuga – istusime
kõik rahututena oma vanemate süles ja ootasime millal

saaks koju. Mõni meist läks
hirmus kurjaks, mõni hakkas
kõva ja heliseva häälega
laulma. Mina istusin ja
mõtlesin omaette, et on ikka
hea teada, et peale oma ema,
isa, õdede, vendade, vanaema ja vanaisa on veel kellegil hea meel meie ilmaletuleku üle.
Suured tänud vahva ja
väsitava peo eest! Emmedele-issidele kannatust ning
vastupidavust. Teile (meile)
aga kallid „saatusekaaslased“ palju kasvamis- ja
avastamisrõõmu ning ärge
unustage – MEIE PÄRALT
ON MAAILM!
Emme käe läbi
PRIIT või TEET JÄRVOJA
(kumb täpselt, selgub hiljem)

Uulu lasteaed saatis teele : (kükitavad vasakult)
Madis Lumiste, Maido Kaiste, Joosep Jaaniste,
II rida vasakult Kelly Roosilill, Ehtel Saarnak, Annet
Jeršova, Hele-Riin Ojaveer, Angela Absalon, Sondra
Udu, Kaari Pulst, Erika Tilsen, III rida Karl Sommer,
Kenet Jets, Joosep Orasmäe, Kaarel Mihhailov,
Kewyn-Dein Laadre.

Võiste lasteaed saatis teele: Eliise Talts, Keidi
Tasalain, Carmen Juninen, Greta Tamm, Oliver
Leppik, Caspar Lääne, Uku Lumiste.
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
08.mail 2008

• Väljastada projekteerimistingimused Estanc AS-ile Võiste
alevikus Pikk tn 15 kinnistul olemasoleva majandushoone
osaliseks lammutamiseks ja uue sauna püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Kaupo Grant´ile Reiu külas
Heinaru-Mere kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Tahkuranna
külas Metsa tee kinnistute elektriliitumisühendustele
• Kompenseerida Uulu külas asuva Rannaküla tee remontimiseks tehtud kulutused summas 3 200.- krooni
21.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Kinnitada Tahkuranna valla munitsipaaleluruumide (Võiste
Sotsiaalmaja) renoveerimise projekti koostamiseks korraldatud hinnapakkumise parimaks pakkumiseks Peeter
Tilk´a pakkumine pakkumishinnaga 21 240.- krooni
• Kinnitada valla teede hooldamiseks- tolmutõrje teostamiseks- Pärnu Teedevalitsuse poolt esitatud hinnapakkumine pakkumishinnaga 67 467 krooni ja 50 senti
• Kompenseerida Reiu küla elanikele Reiupulga tee remontimisega tehtud kulutused summas 4000.- krooni
• Toetada motokrossisportlase Karl Saat´i osalemist Eesti
Meistrivõistluste etappidel summas 3000.- krooni
• Toetada Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi XXIX
Vabadusristi Päeva ürituse korraldamisel summas 750.krooni
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 30.jaanuari 2007
korralduse nr 46 p 2.
Määrata vastutavaks isikuks, kellele pannakse vara võõrandamisaegse maksumuse määramine, keskkonnanõunik
Janno Tomingas
• Nõustuda Tahkuranna vallas Lepaküla külas Karjamõisa
farmi
katastriüksuse
(katastriüksusetunnus
84801:001:0710) nime muutmisega ning määrata
katastriüksuse uueks nimeks Karjamõisa pumpla
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Õisu kinnistu
(katastriüksuse tunnusega 84801:001:0501) ja Tõnsu I
kinnistu (katastriüksuse tunnusega 84801:001:0682) omavahelise piiri muudatusega ja määrata katastriüksuste
nimed, aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
- Õisu
sihtotstarve maatulundusmaa
100%
- Tõnsu
sihtotstarve elamumaa
100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Õisu kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0501 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt
Tukaotsa tee 3 sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Tukaotsa tee 1 sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Mereküla
sihtotstarve üldmaa
100%
Kauri
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Tiiru
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Meriski
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kajaka
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Luige
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Karu tee
sihtotstarve transpordimaa
100%
Teeotsa
sihtotstarve transpordimaa
100%
Õisutee
sihtotstarve transpordimaa
100%
Jalgtee
sihtotstarve üldmaa
100%
• Võtta vastu Võiste alevikus läbiviidav Kaupluse detail-

Tore on tõdeda, et meil
on vallas väga palju lemmikloomade omanikke, eriti
kasside ja koerte omanikke.
Kuid nii nagu elus ikka,
kaasnevad tihti iga heaga ka
vead, nii juhtub ka lemmiklooma pidamisega ja ennekõike seda kaaskodanike
suhtes. Tahangi siinkohal
juhtida loomaomanike tähelepanu sellele, et looma
pidades peab eelkõige arvestama naabrite ja kogu
küla heaoluga ning tagama,
et tema poolt peetav loom ei
oleks naabritele “pinnuks
silmas”. Koerte ja kasside
pidamist reguleerib Tahkuranna vallas “Koerte ja
kasside pidamise eeskiri”,
mis on kinnitatud Tahkuranna vallavolikogu määrusega. On kirjutamatagi selge,
et oma lemmiklooma hoiame
kinni nii, et ei tekiks ohtu
kaaskodanikele. Samuti on
iseenesest mõistetav, et koristame oma lemmiklooma
fekaalid koheselt. Need
punktid on ära toodud ka

Vallavolikogus otsustati:

planeering
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Kolmnurga detailplaneering
• Väljastada projekteerimistingimused Empower Engineering OÜ-le Reiu külas Niine kinnistu elektriliitumisühenduse projekteerimiseks
• Väljastada ehitusluba Alari Afanasjev´ile Uulu külas
Pilliroo kinnistule üksikelamu laiendamiseks
• Väljastada ehitusluba Ahti Tedremäele Reiu külas Tedre
kinnistule tootmishoone rekonstrueerimiseks
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Uulu külas
Männiku-Nõlva kinnistute elektriliitumisühendustele
• Kinnitada valla haljasalade muru niitmiseks OÜ Vesoka
poolt esitatud hinnapakkumine pakkumishinnaga 110 035.krooni
27.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine)
• Toetada valla noori transpordikulutuste katmisel sõiduks
Kloogaranna laagrisse 4000.- krooni
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Taivo kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0497 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Tõlla tee
sihtotstarve transpordimaa
100%
Tõlla tee 2 sihtotstarve väikeelamumaa
100%
Tõlla tee 4 sihtotstarve väikeelamumaa
100%
Tõlla tee 6 sihtotstarve väikeelamumaa
100%
Tõlla tee 8 sihtotstarve väikeelamumaa
100%
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Männiku III detailplaneering järgmiste märkustega:
- kergliiklustee jaoks reserveerida Männiku tee ääres 3 m
laiune maariba
- Männiku tee äärne pumpla planeerida vastavalt OÜ
Vesoka poolt väljastatud projekteerimistingimustele ning
jätta trassile servituudiala Liivamäe kinnistuni
- Teed planeerida 12 m laiusena, näha ette kraavid
- Näha ette ala sorteeritud jäätmete konteineritele
• Võtta vastu Tahkuranna külas läbiviidav Teeaia
detailplaneering järgmiste märkustega:
- Kogumiskaevudest erinevad reoveelahendused
kooskõlastada projekti staadiumis Pärnumaa Keskkonnateenistusega
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 30.04.2008 korraldus
nr 162
• Väljastada projekteerimistingimused Jaotusvõrk OÜ-le
Merimäe tee 8 Tahkuranna külas, elektriliitumisühenduse
projekteerimiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Jaotusvõrk OÜ-le
Reiujõe 29 Reiu külas elektri liitumisühenduse püstitamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Tõnu Lemberile Reiu külas
Männi kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Helmi Lepikule Reiu külas
Ike kinnistul väikeehitise- kuuri- lammutamiseks
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi külas
Nõgese kinnistu elektri liitumisühendusele
• Väljastada ehitusluba Kaspar Hunt´ile Reiu külas Pulga
tee 25 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Tuleohtlik aeg
meie metsades

Koerad-kassid
eelmainitud eeskirjas, kuid
seal on ka palju muid punkte,
mida lemmiklooma omanik
on kohustatud järgima. Viimasel ajal on vallamajja
jõudnud palju märkusi koerte
ja kasside mitte just kõige
parema käitumise kohta. Nii
näiteks on koer rünnanud
jalgratturit, kass rüüstanud
linnpuuri. Meie kõigi isiklik
huvi on ju, et saaksime end
tunda õnnelikuna ja turvaliselt end ümbritsevas keskkonnas. Siiralt loodan, et
meis kõigis on soov säilitada
meie turvalist elukeskkonda
ja hoolime kasvõi kübekese
oma naabri käekäigu eest ja
muretseme, et ega minu koer
või kass kellelegi tüli tee.
Soovin, et me jälgiksime
üldist heakorda ja teeksime
ka vajadusel naabrile märkuse, kui näeme, et ta on
eksinud. Viimane võimalus
on vallal vormistada “Koerte
ja kasside pidamise eeskirja”
rikkunud inimesele kuni
12 000krooni suurune trahv,
kuid see ei ole kindlasti valla

eesmärk. Eesmärk on, et me
suhtuksime oma lemmiklooma heaperemehelikult,
samas arvestades ka naabri
arvamust ja huve. Suvi on
ukse ees ja palju inimesi
liigub juba rattaga, jalutab,
jookseb metsa all jne. Palun
hoiame oma koerad kinni, et
naaber või naabri naaber ei
saaks meie koera poolt puretud. Teadmisega, et omad
ja võõrad koerad on kinni, on
meil palju turvalisem oma
koduvallas ringi liikuda ja
nautida suurepärast ning
turvalist elukeskkonda.
“Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga” saab tutvuda valla kodulehel, vallamajas ning Uulu ja Võiste
raamatukogus.
Janno Tomingas
Keskkonnanõunik
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Käes on ilus kevad,
peatselt saabub suvi. Päike
paistab, loodus on kõikjal
roheline ning hinges pakitseb
soov minna kodunt välja.
Tekib soov minna metsa või
randa jalutama. Ilusate ilmadega oleme kahjuks sattunud olukorda, kus metsas
käimine ei pruugi enam väga
ohutu olla – on väga suur oht,
et pisemastki hooletusest
võib mets või ranna ala süttida.
Hea valla kodanik!
Palume sul olla väga ettevaatlik looduses liikudes ja
ka oma kodu ümber toimetades ning jälgida kõiki tuleohutus nõudeid, et me ei
peaks võitlema kurbade tagajärgedega.
Tahkuranna vallavalitsus
on seisukohal, et kui metsade
tuleoht läheb väga suureks,
keelame metsa mineku. Palun jälgige valla teadandeid
ja oleme hoolsad!
Janno Tomingas
keskkonnanõunik

30.mail

• Algatada Piirumi külas paikneva Metsaveeru kinnistu
detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu sihtotstarbe
muutmine ja olemasolevate hoonete mahu suurendamine,
ja kinnitada selle lähteseisukohad
• Jätta algatamata Piirumi küla Mereveeru detailplaneeringu,
mille eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ja kinnistul
asuva olemasoleva ehitise mahu suurendamine, keskkonnamõjude strateegilise hindamine.
Metsaveeru detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tahkuranna Vallavolikogu, aadress Pärnumaa, Uulu 86502, telefon 4448890.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise
hetkel ei ole teada detailplaneeringu koostaja.
Pärnumaa Keskkonnateenistus on esitanud seisukoha
strateegilise hindamise läbiviimise vajalikkuse kohta
kirjaga 13.05.2008 nr 38-3-1/21355-7, milles leitakse, et
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine antud
detailplaneeringule ei ole vajalik.
Mereveeru detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti
8.30-17.00 Tahkuranna Vallavalitsuses, Uulu küla, Tahkuranna vald
• Kooskõlastada Paikuse valla üldplaneering
• Kinnitada Tahkuranna valla 2007.aasta majandusaasta
aruanne
• Mitte toetada Yoshiteru Akiyama kinnisasja omandamise
loa taotlust Tahkuranna vallas Leina külas asuva Männiku
kinnistu (suurusega 17,34ha) omandamiseks

Tahkuranna Vallavalitsus
teatab:
9.–23.06. 2008
on avalikul väljapanekul
järgmised detailplaneeringud:
Laadi küla Männiku III detailplaneering 6,74 ha suurune planeeringuala asub LaadiMänniku tee ääres. Planeering näeb ette
29 ühepereelamu krundi moodustamise ja teemaa
kinnistu eraldamise.
Võiste aleviku Kaupluse detailplaneering 3544 m2 suurune planeeringuala asub Võiste
alevikus aadressil Sadama tn 7. Planeering näeb
ette kinnistust elamukrundi eraldamise.
Uulu küla Kolmnurga detailplaneering –
detailplaneeringualaks on Viisnurga puhkebaas.
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine,
täiendavat hoonestust ei planeerita.
Tahkuranna küla Teeaia detailplaneering 3,6 ha suurune planeeringuala asub Tahkuranna
külas Via Baltica ääres maapoolsel küljel,
Jõulumäe teest 200 m Võiste poole. Planeering
näeb ette 6 ühepereelamu krundi moodustamise.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tahkuranna
vallamajas nõupidamiste ruumis ja valla kodulehel
www.tahkuranna.ee

TEADMISEKS!
Leina küla liitumine Võiste-Piirumi
arengukavaga
17.veebruaril 2008 toimus Suusaklubi Jõulu
initsatiivil Jõulumäe Tervisekeskuses
koosolek, kus arutati Leina küla arengut ja
ettepanekut liituda Võiste ja Piirumi küla
arengukavaga. Eelnevalt teavitati sellest
veebruarikuu OMA LEHES nr.125. Järgmistes Oma Lehtedes oli kõigil võimalus
öelda sõna sekka, kuid seda ei kasutatud.
Arengukava valmis tekstiga saavad küla
elanikud ja teised asjast huvitatud tutvuda
Jõulumäe Tervisekeskuse valvelauas alates
13.juunist kuni 30. juunini 2008.a
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Tahkuranna valla arendamisest ja juhtimisest
Olles Tahkuranna volikogu liige kaheksandat aastat, otsustasin kirjutada oma
esimese artikli valla lehte.
Tunnen kahetsust, et Tahkuranna volikogu liige olla ei
ole praeguses situatsioonis
mitte auväärne kohustus,
hinges kriibib jõuetus, viska
või volikogus tiritammi, see
kedagi ei huvita. Olen jõudnud täielikult veendumusele,
et meie koduvald on viimase
kolme aastaga saanud tuntuks maakonnas ja kaugemalgi, kui kõige tegevusvõimetuim vald maakonnas.
Olles asukoha suhtes üks
kõige atraktiivsemaid valdu
Pärnumaal, oleme ära blokeerinud viimase 2–3 a.
jooksul kõik arendused ja
investeeringud, mis tooksid
vallale kasu. Omavalitsuse
ülesanne on meelitada valda
uusi elanikke ja luua uusi
töökohti. Lugedes aastaid
tagasi koostud valla arengukavasid ja praegust arengukava, erinevad need nagu öö
ja päev, haihtunud on visioonid, et soovime valda palju
uusi elanikke ning ettevõtteid. Volikogus olles muud ei
kuule, kui et me oleme maalähedane koht ja meile ei ole
uusarendusi vaja, meile on
tarvis ainult põllumaid ja
säilitada maalähedust. Ja
need uuselanikud, need ostavad ju oma kodu pangalenuga, mis ei ole neile jõukohane ning varsti ollakse
sotsiaalabi järjekorras, auväärt volikogu esimees väljendus just nii, loodan ehk
tegi nalja. Olen nõus, maalähedust on tarvis, kuid mitte
ajaloo jooksul kujunenud
keskustesse, kuhu soovivad
inimesed endale kodu rajada,
vaid piirkonda, kuhu ei ole
uut infrastruktuuri majanduslikult otstarbekas rajada.
Praegu võimul olevale valimisliidule „Koostöö” on
auküsimus rõhuda krundi
suurustele, sest ilmselt nähakse siin võtmeküsimust,
kuidas arendajaid ja uuselanikke vallast eemale pele-

tada. Pidevalt väidetakse, et
5000m² ongi maal paras
krundi suurus, seda nõuab
volikogu liige Avo Rahu
praktiliselt Uulu keskusesse
algatatud Lillepõllu planeeringule, mis asub kiviviske
kaugusel vallamajast, ning
mille lähteülesanded ja
krundi suurused aastaid
tagasi kinnitatud volikogu
poolt ning planeering ka
nõuetekohaselt koostatud.
Kuidas saab kindlaid krundi
suurusi kehtestada, kui see
on ebaseaduslik, suurused
saavad olla ainult soovituslikud. Maaomanik peab
suutma hiljem ka seda maad
hooldada, heina niita, selleks
ilmselt peab soetama traktori
või võtma sulase.
Perekond Pulst jagab
Tahkuranna vallaga maid
juba aastaid, sest naabrihärra Org soovib Pulstidele
kuuluval maal näha ainult
metsa, sõita võõral teel,
kasutada ebaseaduslikult
rajatud veetrasse. See, et ka
omanik soovib midagi oma
maaga korda saata, teda ei
huvita, kompromissid on
siiani ainult maaomaniku
kahjuks. Kuidas saab vallavalitsuse liige seada enda huvisid vallakodaniku huvidest kõrgemale, kasutatakse
ära kõik oma võimalused ja
tutvused vallavalitsuse liikmena. Vallaametnikel on asja
lahendamiseks täielik huvipuudus, isegi maaomaniku
kirjadele ei vaevuta vastama.
Tuleks oluliselt enam
mõelda sellele, kuidas rohkem meelitada valda tööandjaid ja tuua valda elama rahvast, muidu võime jõuda
olukorda, kus suurim tööandja vallarahvale on vallavalitsus ise. Kuni volikogu
liikmed omavahel nääklevad
ja maid jagavad, kellel on
ikka õigus, kas meile on uusi
elanikke vaja või haritud
põllumaid, lähevad inimesed
maalt ära. Omavalitsuse
ülesanne on vallarahvale ta-

gada sotsiaalne kindlustunne, kättesaadav esmane haridus, arstiabi jne, kuid millest laekub tulu, kui elanikke
juurde ei tule. Ma võtan
nende inimeste ees mütsi
maha, kes julgevad ja tahavad riskida, et Tahkuranna
valla bürokraatiaga võideldes siia valda midagi investeerida. Uskuge mind, neid
inimesi praktiliselt ei ole ja
need “rumalad”, kes kord
siia sinisilmselt oma vahendeid investeerinud või maa
isaisadelt pärinud, on lihtsalt
sundseisus ning peavad
ellujäämise nimel alustatud
tööga lõpuni minema. Võimalusel valivad ettevõtlikud
inimesed investeerimiseks ja
äri rajamiseks mõne teise
omavalitsuse, kuhu neid
avasüli oodatakse. Sõitke
Pärnu ümberkaudsetes valdades ringi, see on lausa
uskumatu, kuhu on teised
vallad oma arenguga jõudnud, uhked elamurajoonid,
kaubanduskeskused, tööstushooned.
Maaomanikud, kui te ei
soovi endale kuuluval maal
kord avastada, et Tahkuranna valla üldplaneeringu järgi
teile kuuluvale kinnistule
põllumassiivid või rohealad
planeeritud, käia üldplaneeringu koosolekutel või valda
märku anda, mida teie soovite enda maal kord näha,
sest kui uus üldplaneering
valmis saab on väga raske
maa sihtotstarvet muuta.
Üldplaneeringu arutelud
toimuvad üldjuhul äripäeval
ja sellisel kellaajal, kui inimesed on tööl, nii et väga
raske sinna pääseda. Elu on
näidanud, et senistel üldplaneerigu koosolekutel on vallaametnikel kombeks dikteerida eravalduses oleva maa
sihtotstarbe muutmist valimisliidu “Koostöö” nägemuse ja käsu järgi, selle asemel,
et tegeleda muude suurte
kitsaskohtade lahendustega,
näiteks teedevõrgustik.

Koostades oma bakalaureusetööd 2006. aastal teemal “ Kohaliku omavalitsuse
tulubaasi dünaamika Tahkuranna valla näitel” tõdesin,
et koduvalla suurimaks tuluallikaks on tulud vara müügilt, mis on väga erandlik.
Sel ajal tegeles vald kinnisvara müügiga ja see läks
väga hästi, kuid vara saab
ükskord otsa ning siis muutub valla rahakott väga õhukeseks. Teiste samalaadsete
valdade suurim tuluallikas
on üksikisiku tulumaksu laekumine, mis on otseselt seotud omavalitsuse elanikkonnaga. Kahjuks ei mõelda
meie vallas ei ettevõtluse
edendamisele ega töökohtade loomisele. Tegeldakse pigem tagajärgedega, et lapsi
jääb koolis vähemaks, inimesed aga lähevad eelkõige
sinna, kus on tööd. Omavalitsus peaks hoopis enam
mõtlema, kas nende kandis
on piisavalt hästitasustatud
töökohti, korralik infrastruktuur. Kultuurikeskused on
vajalikud, aga kui pole kohta,
kuhu ettevõte saaks tootmise
püsti panna, pole ka kultuurimajal ning spordikeskusel
varsti mõtet ja ettevõtjaid see
kohale ei too. Arendajad on
vallas nagu sõimusõna –
hõlptulu teenijad, kuid enamus arendajaid on ka ise
maaomanikud ning vallakodanikud. Võimul oleval
valimisliidul “Koostöö” on
küll ilus nimi, mis kahjuks
küll oma nime ei vääri, seda
koostööd tehakse ainult oma
sõpruskonnas ja väljavalitute
hulgas. Olles ka ise “Koostöö” nimekirjas juba kolmandat korda kandideerinud
olen nüüd nagu jooksik, sest
kujutage ette, minul ja õnneks mõnedel inimestel volikogus on oma isiklik arvamus, mida mul ometi olla ei
tohiks. Minu arvamuseks on
ja jääb, et inimesele kuuluv
maa on tema eraomand ja ta
võib sellega esmajärjekorras
mõistlikkuse piirides ikka
seda teha, mida tema soovib,

Kas sinu kodu on sinu kindlus?
Iga inimene peab oma
kodu kindluseks ja arvatakse,
et seal õnnetusi ei juhtu. Kuid
kahjuks see nii ei ole. Väga
suur õnnetusi leiab aset just
kodustes tingimustes ja oma
hooletuse tõttu. Suurem osa
kõigist tekkinud tulekahjudest on tingitud inimese enese hooletusest ja hoolimatusest.
Küsimusele, kuidas siis
hoolitseda oma kodu eest, on
lihtne vastata, ta tuleb muuta
turvaliseks. Tulekahjude
puhul kehtib üks vana ja hea
ütlus: „Varas jätab varnagi
seina, tuli ei jäta sedagi!”
Just seetõttu tuleks alustada
oma kodu turvaliseks muutmist just tuleohutuse poole
pealt.
Esimene samm
suitsuandur
Esimene samm kodu turvaliseks muutmisel oleks

muretseda suitsuandur, mis
avastab tulekahju juba selle
algstaadiumis. Suitsuanduri
saab endale osta pea igast
ehitus- ja kodukaupade
poest. Suitsuanduri tööpõhimõte on avastada tulekahju
kiirelt ja anda sellest teada
kõva piiksumisega. Suitsuandur reageerib suitsule juba
esimeste minutite jooksul kui
ruumis on suitsu.
Vana elektrijuhtmestik
on ohu allikas
Kriitilise pilguga tuleks
üle vaadata ka kodune elektrisüsteem. Kui avastate midagi, mis pole silmaga ilus
vaadata, siis kindlasti pole
see ka kõige ohutum ja võib
tekitada üsna pea mõne
õnnetuse. Vananenud või
ülekoormatud elektrijuhtmestik võib saada Teie kodule saatuslikuks. Targem
oleks mõelda juhtmete uuen-

damisele ja kindlasti lasta
seda teha inimesel, kes on
seda tööd õppinud.
Küttekolded korda
Loomulikult tuleks mõelda ka korstende pühkimise
peale ja lasta oma küttekolded üle vaadata spetsialistil. Spetsialist oskab juhtida tähelepanu valupunktidele ja anda ka head nõu,
kuidas edasi tegutseda. Selleks, et endale spetsialist
koju kutsuda ei pea üldse
palju vaeva nägema. Ka sel
aastal on võimalik endale
päästespetsialist koju kutsuda. Spetsialist vaatab Teie
kodu üle ja annab nõu, kuidas oma kodu turvalisemaks
muuta. Samuti aidatakse
leida õige koht paigaldamata
jäänud suitsuandurile ja
soovi korral paigaldatakse
ka kohe peremehe silma all.
Samuti selgitatakse suitsu-

mitte seda, mida vallaametnikud ning volikogu liikmed
seal näha soovivad, meil
käib elu risti vastupidi. Kui
volikogu on kord ühe planeeringu lähteülesanded kinnitanud, siis ei saa ju arendajat või maaomanikku aastaid jooksutada ja kogu aeg
uusi põhjusi planeeringu
mittekinnitamiseks pastakast
välja imeda. Kuidas on see
võimalik, et põllumees on
rohkem eelistatud, kui maaomanik. Ei tee põllumees
tööd ka mitte selleks et künda, vaid ikka tulu teenimise
eesmärgil, palun toimetage
põllumajandusega seal kuhu
see sobib. Maaomanikke
lausa ignoreeritakse, kui nad
ei kuulu väljavalitute seltskonda ning nad soovivad
mõne tähtsa volikogu või
vallavalitsuse liikme elukoha, sugulase naabruses oma
maaga midagi toimetada.
Rida ebasoosingus olevaid
planeeringud, mis algatatud,
on näiteks hr. Kalmer Metsaoru sünnikodu naabruses
olev planeering, hr. Avo
Rahu kodu kõrval olev planeering, hr. vallavalitsuse
liikme Urmas Oru kodu kõrval olev planeering. Vallakodanikud, kui lähete planeeringutele vastuväiteid kirjutama, kellegi õhutusel ja ärgitamisel, siis pange ennast
kordki maaomaniku või
arendaja olukorda ning
mõelge, kas sooviksite sellises situatsioonis ise olla, te
olete kõik meie vallas maavõi korteriomanikud ja tahate olla seal otsustajad ja
peremehed.
Olles sündinud võistekana ja töötades praegu Uulus,
tunnen kadedust, et Uulus
põlevad lambid, nii vallakeskuses kui ka uutes elamurajoonides ja tunnen häbi, et
Võistesse ei ole ikka tehtud
valmis lastele lubatud mänguväljakut, rohi kasvab ja
tehtud tööde eest on raha
maha visatud. ”Koostöö” on
oma lubadustes rääkinud

kaheksa aastat jalakäijate
teest Võiste sadamast kuni
Tahkuranna Lasteaed- Algkoolini, rääkimata valgustusest. Sügisõhtutel on Võiste
tänavad nagu üks suur pommiauk, murra õhtupimeduses
jalad ära. Nii, et härrad komisjonides, viimane aeg asi
käsile võtta, sügis ei ole kaugel ja valimised ka õnneks
enam mitte.
Südamesse on väga jäänud treenerite koondamine
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses, nagu oleks 3 treenerit
väga palju vallarahva ja eelkõige meie tublide suusalaste
jaoks. On ka palju teisi
tublisid lapsi ja täiskasvanuid muudel spordialadel,
tublisid isetegevuslasi, kõik
on õige, kuid pole mõtet lõhkuda hästi toimivat organisatsiooni, sest suusatreenerina meie vallas kunagi
alustanud Eeri Tammik ei ole
sellist ”tänu“ küll ära teeninud, nagu talle osaks sai
volikogus hääletusel, kus
otsustati et 1,5 treenerikohta
on paras. See ju ka palk
“Koostööga”, mitte ühte
sammu astumise eest, kas
räpane poliitika peab laskuma nii madalale, et võtta lastelt ära nende treener, ka temal on pere toita. Suusalastele ja entusiasmist töötavatele treeneritele soovin ikka
jõudu.
Vastukommentaari antud
artiklile ei soovi ma käesolevas lehes lugeda, sest loodan tsensuurivabadusele, kui
artiklist puudutatud isikud
soovivad mõtteid jagada siis
palun seda teha järgmises
lehenumbris, nagu hea tava
ette näeb.
Soovin vallarahvale edu
ja ettevõtlikku meelt ning
avaldage alati julgelt oma
arvamust!
Tahkuranna volikogu
lihtliige Tiia Kalnin

SUVEKOOL
anduri tööpõhimõtet ja
käitumist, kui suitsuandur
peaks häiret andma. Sellise
nõustamisteenuse saab endale koju tellida iga peremees või perenaine, kes
vähegi oma kodust ja oma
pere turvalisusest hoolib.
Eks ole ju nii, et iga kodu
muudab turvaliseks tema
hoolitsev peremees.
Samuti osalevad päästetöötajad ka avalikel üritustel,
kus saab nõu küsida ohutuse
kohta, proovida kätt tulekustutiga kustutamisel ja uurida
saab ka päästeautosid.
Registreeri endale kodukülastus telefonil 1524, kodukülastus on tasuta.
Katrin Zagorski
Pärnumaa ennetustöö
vanemspetsialist
Lääne-Eesti Päästekeskus

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Suvekool on
tegutsenud juba 5 aastat, et pakkuda asjalikku ettevõtmist
ja koolitust just suvisel ajal suvises Pärnus. Kursustel
osalejaid on kokku tulnud üle Eesti ning tagasiside olnud
väga positiivne.
VI Suvekooli raames tahame olla veel rohkem
mitmekülgsemad. Esimest aastat hakkab Suvekool tööle
ka Tihemetsas Voltveti Mõisas, kus on oma õppehoone,
ilus renoveeritud õpilaskodu, looduskaunid õpperajad
ning lisaks lõbusale seltskonnale saab nautida ka
täielikku vaikust.
Iga-aastase traditsioonina toimuvad käsitööõpetajate
suvepäevad, inglise keele ja soome keele kursused nii
algajatele kui edasijõudnutele. Muukeelsetele pakume
välja eesti keele lühikursuse.
Palju uut on lisandunud ka huvikursustena – loodusfoto kursused algajatele, kuhu õpetama tulevad ajakirja
LoFo toimetajad Jaak Põder ja Sven Zacek; tervisehuvilistele on mitmekesine tervise pakett, kus õpitakse
meistrite käe all erinevaid teraapiaid.

Suvekool 2008 toimub: 01–04. juulil ning
29. juulist kuni 8. augustini.
Vaata ka: www.hariduskeskus.ee/taiendope
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Tahkuranna valla ajaleht

Elamusterohke projekt
“Käib töö ja vile koos ...“
Prügi kuhjumine pole
mööda läinud ka Tahkuranna
küla mererannast. Kes ei
tahaks nii omadest kui ka
külalistest viibida mõnedki
tunnid puhtal rannal. Ranna
loodus on seda väärt! Silmailu riivab aga räämas
veepiir ja metsaalune . . .
MTÜ Tahkurandlane
ühel ümarlaual tõstatati
küsimus rannast, mis leidis
osalejate aktiivse toetuse.
Rahalist abi otsustati taotleda Kohaliku Omaalgatuse
Programmist, selleks koostati projekt “Käib töö ja vile
koos ...“
Raha saadigi! Aasta

2007 korraldati 15. juulil
kirikukontsert, sellel aastal
määrati kindlaks aeg koristustöödeks. Selleks sai 3.
mai, vabariigi ulatuses “Teeme ära!” päeval. Üleskutsed
suuliselt ja kirjalikult kõigile
külaelanikele ja Tahkuranna
küla sõpradele edastatud, oli
3. mai hommikul kohal 37
osavõtjat, vajalikud tööriistad ja masinadki olemas.
Päev laabus töiselt ja parajalt lõbusalt. Kostitati osalejaid supi, maistsva kringli,
tee ja kohviga. Ilm oli ilus,
rahvas töökas ja indu täis.
Mõne tunni töö järel jäi
seljataha puhas rand ning
tee-äärne rannast Pätsi platsini. Selleks aga, et tulevikus
ei peaks kellegi järelt prügi
koristama, paigaldati randa
prügikastid. Siinkohal loodame kõigi heaperemehelikule suhtumisele ja sihtotstarbelisele kasutamisele.
Esimene prügikast sai küll
juba esimesed ristsedki huligaanitsevatelt noortelt 17.
mai ööl, ent see jäägu juba
nende südametunnistusele
piinama ... Kõik heatahtlikud
ja puhtustarmastavad rannakülastajad on teretulnud:)
Projektis “Käib töö ja vile koos ...“ planeeriti sisse ka
väike preemiareis aktiivsetele kaasaaitajatele külaelu

elavdamisel kui ka korrashoiul. Ekskursioon sai teoks
17. mail. Reisiplaanid, mille
olid kokku pannud Raili ja
Lennart, viisid meid Are ja
Tori valda. Et aga sõit viis
meid läbi ka Pärnu linnast,
siis lahke ja kohalikule rahvale tuntud bussijuht Rein
Tomp tutvustas Pärnu rannarajooni uuemaid ehitisi.
Edasine sõit läks läbi Are
Suigu suunas. Esimene peatus Suigu külamaja, kus
imetlesime kohalike elanike
suurt teotahet. Nautisime
särasilmseid ning entusiastlikke eestvedajaid Eveli´d ja
Signe´t, kelle plaanide ning

mõtete järgi käib keskuse
uuendamine.
Sõit jätkus Tori valla Muraka küla poole. Teel Muraka külla hakkasid silma Selja
OÜ poolt korralikult haritud
põllud (nii nagu meie Weissilgi).
Muraka külaseltsi peetakse sealses vallas üheks tugevamaks. Kuuma välikatlas
keedetud supi söömisel vestis meile Merle Adams küla
tegemistest-toimetamistest.
Pajas keedetud supp maitses
eriliselt hästi ... Külal on tore
külaplaan ja raamat küla
taludest. Edasi viis tee meid
Torisse. Giidina liitus meiega
Merle Adams.
Toriga tutvumine algas
kalmistul, kalmistult läheb

tee Tori Põrgu, sealt edasi
Tori kiriku õuele, kus kuulsime sõjameeste kiriku taastamisloost, imetlesime võimast monumenti.
Meil oli ka võimalus vaadata rahvusvahelisi ratsavõistlusi, kaasa elada võitjatele ratsudele ja ratsanikele. Mida kõike suudetakse
saavutada higi ja vaevaga!
Tori tõugu hobune on torilaste uhkus.
Entusiasmi õhkus ka
noore kultuurimaja juhataja
Argo Juske jutust Tori kultuurielu tutvustamisel korralikus rahvamajas (oleks Tahkurannas ka nii!).
Klaara-Manni puhkemaja ja kohaliku mahepõllu
kasvuhooned on koondunud
ühe väga tööka pere – Katrin
ja Mart Ruumet kätte. Kui
kasutate puhkemaja teenuseid (majutus, kanuumatkad,
seminarid jne.), kostitatakse
Teid ka mahetoitudega.
Meie sisutihe tutvumisreis lõppes Randivälja külas
endises apostlikus õigeusu
kirikus. Kirik lõpetas oma
tegevuse 1953. a. Olles vahepeal viljaait ja jahuveski,
on ta tänasel päeval koosviibimiste ja kontserdite-paigaks. Meilgi oli võimalus
nautida kohalikku teatrit,
vaadates etendust “Tisainer”. See oli monoetendus st
ühe tegelasega, kes andis
edasi Jüri Tuuliku mõtted
kohandades seda veidi
tänapäeva olukorraga. Näitlejaks oli kohalik klassiõpetaja Kristiina.
Järgnes kohalike kokkade valmistatud salati, kookide, kringli maitsmine ja
jutud Randivälja küla elustolust. Tõdesime, et Randivälja küla on Pärnumaa 300
külast üks elujõulisemaid.
Jutud ei tahtnud lõppeda!
Kodutee aga ootas... Muljeid
nähtust-kuuldust jätkusid
veel bussis. Tore reis oli!
Täname sõidu organisee-

rijaid Railit ja Lennartit ja
kõiki lahkeid ja sõbralikke
vastuvõtjaid. Mõnedki suigulaste ja torilaste teod vääriks rakendamist ka Tahkurannas!!!
MTÜ Tahkurandlase tegemisi toetas Kohaliku
Omaalgatuse programm.
Elvi Kreegi
MTÜ Tahkurandlane

Juuni 2008

Võistes esitleti raamatut

Raamatu koostamise toimkond: Saima, Anu, Ülle, Uno ja Anne

30.aprillil esitleti Võiste
raamatukogus ajaloovihikut
“Tahkuranna läbi aegade”.
Kuigi Tahkuranna kohta
on ilmunud erinevates trükistes palju ajaloolisi materjale, ei ole trükiväljaannet
seniajani ilmunud.
Võiste raamatukogu juhataja Ülle Toomla initsiatiivil tuli kokku grupp inimesi, kes otsustasid selle vea
parandada. Ajalootoimkonda ja raamatu koostamise
aktiivi kuulusid Uno Eesnurm, Saima Vaher, Anne
Aaslaid, Anu Alloja ja Ülle
Toomla.
Nagu raamatu eessõnast

selgub, oli ajaloovihiku valmimisele kaasaaitajaid palju.
Kogutud materjalid kirjutas
raamatuks Ülle. Raamat
sisaldab piirkonna ajalugu
minevikust kuni iseseisva
Eesti Vabariigi lõpuni 1940.
aastal
Ülle tänas kõiki raamatu
ilmumisega seotud inimesi
raamatu ja soojade sõnadega.
Leiame, et tegemist on
järgimist vääriva eeskujuga.
Olgu see raamat innustuseks
ja inspiratsiooniallikaks teistelegi.
Täname tegijate poolt ka
Kohaliku Omaalgatuse pro-

grammi ja Kultuurkapitali
toetusese eest, milleta poleks
raamat valminud.
Täname Tahkuranna Vallavalitsust, MTÜ Tahkuranna Naisseltsi, kes kinkis
“Uulust mitme kandi pealt”
ja “Tahkurannast läbi aegade” Pärnumaa raamatukogudele.
Soovime jõudu ja vahedat sulge kõigile tublidele
kodu-uurijatele.

kaubamärki. Tänaseks on
Baltecost kujunenud PõhjaEuroopa suurim vannitootja,
kes pakub kvaliteetseid lihtja massaazivanne, aurusaunasid, dušikabiine, massaazipaneele ning minibasseine.
Balteco toodete menu peitub
eelkõige valiku mitmekülgsuses ja kasutamismugavuses ning muidugi selles, et
arvestame alati tarbija soove
ja võimalusi.
Sel aastal täiendasime
oma salongi sortimenti tuues
sisse OÜ Varletoni poolt val-

mistatud infrapunasauna,
kus klient saab vastavalt oma
äranägemisele valida termotöödeldud või naturaalsest
puidust viimistlumaterjalid.
Tere tulemast meie
köögi- ja vannitoa sisustussalongi Pärnus, Papiniidu
58. Oleme avatud igal
tööpäeval 9–17, laupäeval
10–14.
Köögis ja vannitoas alati
Teiega – Cameron Grupp

Lenna Eliste
Pärnu Keskraamatukogu
maaraamatukogude
peaspetsialist

Cameron
grupp
tutvustab
Cameron Grupp OÜ
alustas tegevust 1995.aastal
köögimööbli- ja vannitoasisustuse vahendamisega
Pärnus.
1998.aastal hakkasime
ise OÜ Primastor nime all
mööblidetaile tootma Tahkuranna vallas Võistes.
Tänaseks päevaks oleme
kolinud mööbli valmistamisega uude ja avarasse
tootmishoonesse. Oleme
investeerinud uutesse seadmetesse võimaldamaks parimat kvaliteeti mõistlike hindadega. Primastor on orienteeritud lamineeritud plaadist mööblidetailide tootmisele. Põhitoodanguks on
köögimööbel, kuid teeme ka
muud mööblit vastavalt
kliendi soovile nii esikusse,
kontorisse kui vannituppa.
Mööbli hind on kliendi
enda teha – valides ise vastavalt soovidele materjalid ja
kodumasinad. Meie poolt on
nii mõõtmine, projekteerimine kui ka paigaldamine.
Olenemata sellest, kui väike
või suur on Teie köök, on
sinna kindlasti võimalik
mööblit planeerida ja paigutada nii, et Teie köök oleks
mugav, funktsionaalne ja
trendikas. Pakume igakülgset abi mööbli kujundamisel
ning nõustame materjalide ja
värvitoonide valimisel.
Alates 1995. aastast
esindame ka AS Balteco

Katrin Saat
salongijuhataja
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Uulu Lasteaia tegemisi maikuus
NAISTEPÄEVAPIDU
8. märtsil
kell 15.00
Tahkuranna
Algkooli saalis

RAIMONDO ja TÕNU LAIKRE

Õppeaasta jooksul on
Uulu Lasteaias palju toredat
korda saadetud. Aprill lõppes ülemajalise volbripeoga,
mille korraldas Mesimummi
rühm. Nii nõiduslikud nõiad
pole me varem olla saanud!
Maikuus kogunes tavapärase
õppimise ja mängimise kõrvale hulganisti huvitavaid
tegemisi. Üleriigilisest koristusaktsioonist ei jäänud
meiegi kõrvale. Hoiame hiljemgi metsa all silmad lahti,
et prügiseeme seal uuesti
idanema ei hakkaks.
i

9. mai oli kontserdipäev. Hommikul pakkusid
Uulu Põhikooli laululapsed
meile meeldejääva muusikaelamuse. Kohtusime ehtsa
helilooja Toomas Volliga,
kes on ka suurepärane pianist ja leidlik muusikaõpetaja.
Saime muuhulgas kontserdipublikuna käitumise kogemuse. Õhtul aga esitas iga
rühm oma emadele kontserdi. Noorim Liblika rühm oli
ette valmistanud näidendi
Siili keedupott, mis sai nädala pärast kogu lasteaialegi
ette kantud. Liblikad käisid
veel Kärbi talus uudistamas.
Keedupottidega siile seal
siiski ei kohatud, aga hobuseid ja kitsi küll. Orava rühma lapsed sõitsid miniloomi
jälgima Sigastesse Raja tal-

lu. Väga tore ja meeldejääv
reis oli.
i Vapustava teatrielamuse „Igaühel oma õnn”
saime 13. mail, kui Uulu
Spordikeskuses esines Ivar
Lett. Koos Võiste lasteaialastega sportisime ülevallalisel spordipäeval Uulu
Põhikooli staadionil 16.mail.
Lustisime seal koos Poksikaruga ja autasustama saabus vallavanem isiklikult!
i Lepatriinud on meil sel
aastal poisterühm. Mis teha,
kui 5–6 aastasi tüdrukuid
Uulu vahel praegu palju ei
leidu. Lepatriinud tegelesidki
enamasti mehiste asjadega ja
treenisid hoolega tuletõrje
teatejooksu. 23. mail osales

Uulu Lasteaiast koguni kaks
võistkonda Maakondlikul
Tuletõrjeolümpial. Nii Lepatriinude kui Mesimummide
võistkonnad võistlesid seal
ausalt ja tublilt. Olümpia
avamarsil Kalevi Staadionil
saime tuule lippudesse ja
kohe järgmisel päeval olime
jälle Tahkuranna Valda
esindamas Maakondlikul
laulupeol Kilingi-Nõmmes.
Laulsime südamed soojaks
ja meeled rõõmsaks. Ilm oli
ilus niikuinii.
Veidi nukrust tõi hinge
aga tõsiasi, et peame nüüd
hüvasti jätma oma Mesimummidega. Kõik rühma 17
last lähevad ju sügisel kooli.
Veel viimaseid tarkuseterasid koguti õuesõppel ja raa-

matukogus. Käidi sügise
tarvis koolielu uurimas ja
tutvuti õpetaja Merike Lillelehega. Lasteaia lõpetamise puhul sõideti ka reisile,
seekord Kurgjale. Lõpupeol
kanti ette näidend „Lenda,
Mesimumm!” ja tantsiti
Soovide valssi. Lasteaia
töötajad esitasid aga lastele
kingituseks ja üllatuseks
laulu „Hüvasti, Lasteaed!”
On aeg suvele vastu
minna...
Siiri Metsamägi
Uulu Lasteaiast

LAPSESUU
Elust ja armastusest
• Minu ema on väga ilus. On näha, et ta kunagi noor oli.
• Ekstreemsused on need, mis inimese küljes ripuvad.
Tüdrukud ei saa seistes pissida, kuna neil pole kuskilt kinni
hoida.
• Suleliste hulka kuuluvad kõik sulgedega elusolendid –
kanad, haned, pardid, linnud ja indiaanlased.
• Magamise ajal on hea aken lahti hoida, sest hingamine on
tervisele kasulik.
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Võiste Lasteaia tegemisi
Ilusad ilmad on ergutanud meid kauem õues
olema ja erinevaid tegevusi õues läbi viima.
Aprilli lõpus pidasid kaks
Päikesekiiretüdrukut 3. aastaseks saamise sünnipäeva:
ühe Kiire sünnipäev jätkus
suisa tema kodus, kus lahke
pererahvas meid ees ootas.
Täname veelkord pruukosti
ja mõnusa pikniku eest vabas
õhus. On meie õnn, et elate
lasteaiale nii lähedal.
Kiires tuhinas jäi Rannakarpidel eelmises ajalehes
kajastamata tore külaskäik
Naisseltsi töötuppa. Väga
huvitavalt rääkis naiste töödest ja vahenditest Renate
Lind. Kõik lapsed said ise ka
kangastelgedel vaipa kududa. Hiljem kudus Renate
väikese jätku juurde ning
kinkis meile – sellest sai
toreda toolikatte.
Rannakarbid külastasid
Võiste aiandit. Anneli Metsaoru tutvustas meile erinevaid lilli ja nägime ka palju
kurgi-, tomatitaimi.
Täname tädi Evelit hulga
ilusate mänguasjade eest.
Päikesekiirterühma noorimad osalesid Jänesselja
lasteaia korraldatud näitusel
oma töödega, juhendajateks
lasteaiaõpetajad Liis ja
Signe. Erinevate lasteaedade
sõimelaste töid sai vaadata
6. maist – 30. maini Pärnu
Keskraamatukogus. Ja veel
osaleme koos Rannakarpide
rühmaga üleriigilisel kunstikonkursil “Armastan Eestimaad”, mille korraldavad
Eesti Rahva Muuseum ning
Kunstihariduse Ühing. Töid
juhendasid lasteaiaõpetajad
Liis, Signe ja Piret.
30. aprillil käisid Rannakarbid uue raamatu “Tahkurannast läbi aegade” esitlusel
ning esitasid seal laulu
“Randlane”. Laul on elustunud just tänu selle raamatu
valmimisele.
Päikesekiired läksid ka
meile kõigile olulise prügisorteerimiskampaaniaga
kaasa. 2. mail avastasid lapsed koos vanematega lasteaeda tulles korralageduse
(jäätise-, kommipaberid
jms.) rühma siseõuealalt ja
rõdult. Mõni laps ei suutnud
vastu panna ja pidi juba kohe
prügi näpu vahele võtma.
Muide pügi käis kaemas ka
vares (me polnud oma silmaga nii suurt varest enne
lähedalt näinudki), et ka
temal midagi nägemata ei jää
ja üks kutsu tuli ka prügi
väisama. Nii et nägimegi
seda osa ka, mis praht
endaga võib kaasa tuua –
uudishimulikud loomad.
Lõuna ajal panime kummikindad kätte ja läksime

• Minul pole köhasiirupit vaja, ma saan ka ilma selleta
köhida.Ükskord ma olin nii haige, et mul oli 40 kilo
palavikku.
• Snitsli tegemisel tuleb kõigepealt liha surnuks kloppida.
Kõige parema meelega söön ma riisipudingit õunakompostiga. Mineraalvesi ilma gaasita mulle ei meeldi, see
on liiga vedel.
• Ma pean pidevalt oma tuba koristama. Hoolimata sellest,
et ma sündisin lapsena ja mitte orjana.
• Minu emal on beebi kõhus, aga ma ei tea, kuidas tal
õnnestus see alla neelata.
• Emadega ei tohi norida, sest nad on kasulikud.
• Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toiduülejäägid ära

koristama, kolme prügikasti
sorteerisime erinevat prahti.
Samad prügikastid on meil
juba jaanuari kuust rühmas
kasutusel, Jussike (neti
multikas) on meid inspireerinud. Sorteerimine läks
päris libedalt, küll nõustati
üksteist, küll küsiti kasvataja
käest. Pärast viisime prügi
ära suurtesse vastavatesse
konteineritesse, millest olime
teadlikud juba varem.
Emadepäevaks esitasid
“Rannakarbid” emadelevanaemadele eesti rahva
muinasjutte. Nii pajudki
emad-vanaemad tunnistasid,
et mäletavad veel neid muinasjutte oma lapsepõlvest.
Lapsed olid emadele meisterdanud omanäolised nõelapadjad ning vanaemadele
kaardid. Päikesekiired tegid
emadele ise torti ja esitasid
armsaid luuletusi, laule ning
kepsutasid rõõmuks tantsugi.
Kingiks tuli ise kasvatatud
päevalill ning oma tehtud
kaunis kaart.
13. mai hommikul hüppasid kõik “Rannakarbid”
koos rühmaõpetajate, liikumisõpetaja ja lasteaiajuhatajaga Kristaga ratastele
ning väntasid mereäärsele
suvilaplatsile. Seal sai
mängitud erinevaid rannamänge, vaadeldud linde ja
randa ning kiigutud ja ka
puhatud. Lõunaks tagasi
jõudes soovisid kõik süüa ja
kohe puhkama minna.
Tõeliselt vahva ja hästi
organiseeritud oli spordipäev
Tahkuranna valla eelkooliealistele lastele, mida korraldavad Uulu lasteaed ja
vald koos. Kõigil oli tegevust, kõik sujus, kordagi ei
hakanud igav. Täname korraldajaid, lastel oli väga hea
meel nii päevast kui kingitustest, mis kinnitas neile
veelkord ürituse olemuse
tähtsust ja et käidi kodust
kaugemal ja tehti midagi
väga olulist. Muidugi meeldis meile ka bussiga reisida.
Päikesekiirte tunnustused
spordipäevalt:
Mulle meeldis prillidega
valgete pükstega tädi,
…poksija onu, …jänes, kes
kaugelt metsast tuli, ...meeldis hüppeskauge, …kiikuda,
…karu. Üks poiss arvas: Ma
tegin väga hästi – ma tegin
liiga hästi. Täname omalt
poolt ürituse abistajaid ja
toetajaid.
Meil on päris liigirikas
õueala ja oma vabaõhuklassi
oleme maikuus vanemate
abiga uuendanud ning parendanud. Mõni taimeliik
võib veel maa sees oma aega
veeta, aga oleme kärsitud
looduseuurijad ja ei malda
oodata. Lisaks jagame tänud

ühele lapsevanemale, kes
juhuslikult avas meie silmad,
huvitavate puuliikide suhtes,
keda juba õueklassis omame.
Sellelgi aastal käisid
“Rannakarbid” Pärnus tuletõrjeolümpial. Saavutasime Pärnumaa keskmise –
13.koha. Tore on suurte
lasteaedadega rinda pista.
Päikesekiired pidasid
oma matk/Kevadpidu/
pikniku Anni-Marii koduõuel. Esitasid seal oma
vanematele, vanavanematele, tädidele, õdedele, vendadele väikese näidendi, kus
mahe kandlehääl oli toetamas laste oma valitud tegelaskujudele iseloomulikku
liikumist. Oli armas, südamlik õhkkond.
Laste areng ongi kiire,
nad on õppeaasta lõpuks
tükk maad iseseisvamad ja
julgemad. Tore on mõelda, et
väikesed kaheaastased, kes
maailma asjadest suurt midagi ei teadnud on nüüd
asjalikud, tragid poisid/tüdrukud. Tunnetame teadlike
vanemate tuge meiega koostööd tehes ja see on olnud
meeldiv kogemus ning täname südamest üllatuste
eest! Tunneme, et hoolite
meist. Peol pidasime ka
suvesünnipäevalapsi meeles
ja lasime kõigel paremal hea
maitsta. Täname külalislahkeid võõrustajaid, meil oli
Teie juures hea olla. Vanemasse rühma üle läheb siis
pooltosinat 4-aastast poissitüdrukut ja uuel õppeaastal
kohtume jälle rõõmuga uute
“rohelistega”, kes õpivad
kogema ise tegemise rõõme,
meie, täiskasvanute toel ja
suunamisel.
29. mail kogunes hulk
emasid-isasid lasteaeda, et
üheskoos tulevased koolilapsed lasteaiast teele saata.
Kontserdil kõlasid kaunid
laulud, tantsiti ja esitati eesti
rahvuslikke luuletusi. Tuult
teile tiibadesse ja sama
püüdlikku kooliteed teile:
Keidi Tasalain, Caspar
Lääne, Uku Lumiste,
Oliver Leppik, Carmen
Juninen, Eliise Talts ja
Greta Tamm.
Samal õhtul panime veel
kasvama laste poolt kingitud
pargiroosi.
Rõõmu ja päikeseküllast
suve soovivad
Teie lasteaiaõpetajad
Kohtumiseni uute uudistega uuel õppeaastal.

viskama.
• Trooja hobune oli ainult väljast hobune, seest oli see
vagunelamu.
• Kui mehel lapsed on, siis on tal ka naine kaelas.
• Kui armunud esimest korda suudelevad, kukuvad nad kohe
ümber ja ei tõuse enne tundi aega püsti.
• Tüdrukutele on parem mitte abielluda, aga poistele on
koristajat vaja.
• Jeesus oli nii ilus, et teda ei tahetud maha matta, vaid
naelutati ristile.
• Armastuse puhul saadakse alguses ühe noolega pihta, aga
mis pärast seda tuleb, ei tohiks enam haiget teha.
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Uulu Põhikoolist

Tahkuranna koolist

Kooli Omavalitsuse
veerg
Sel õppeaastal on kooli
omavalitsuses olnud suhteliselt rahulik aeg. Küll oli
vaja mõnel korral noomida
koolipoisse ebaõpilasliku
käitumise pärast, aga üldkokkuvõttes oli olukord rahulik. Eks asju rahumeelselt
ajada ongi õpilasomavalitsuse ülasanne. Olid viljakad arutelud kooliürituste
korraldamisest ning muhedad koosolekud. Soovin
jaksu uutele tegijatele!

Tahkuranna kool käis
RIIGIKOGUS
16. mail sõitsime kogu
kooliperega ekskursioonile
Tallinnasse. Riigikogu valges toas ootas meid aseesimees Jüri Ratas, kes meid
sinna ka kutsus. Saime istuda
istungite saalis ja tundsime
endki tähtsatena. Ära saime
käia ka „ sosistamise toas“.
Üllatuseks oli meile kaetud
pidulik söögilaud. Tore ja
vahva päev oli.
(Kristel Mere 6. kl)

Madis Mätas

Põnevamad üritused
* Spordipäev
* Külalised Karjalast
* Ekskursioonid Jurmalasse,
Rakverre, Paganamaale,
Kihnu, Leetu
* Emakeelepäeva tähistamine kooliraamatukogus
* Näitemäng vanas kultuurimajas
* Tutipidu
* Piknik
* Lõpuaktus 20.juunil
kl 16.00
* 9.klassi osalemine visioonikonkursil “Eesti-100”
* Osalemine Nukitsa konkursil Tallinnas (Sigrid
Kuusk)
Osalemine Nukitsa konkursil Tallinnas.

Kuivõrd pakub kool
enesearendamisvõimalusi?
Minu arust ei ole praegune kool Eestis väga võimaluserohke enesearendamiskoht, pigem tundides
õppetöö tegemise paik.
Joonestame kolmnurka,
tunneme konna siseelundeid, täidame töölehti… Aga
kõik see,mis hiljem päriselus vaja, jääb varju. Meie
koolipäevades võiks olla
hoopis enam praktikat, keeli
võiks veelgi rohkem suheldes õppida, loodust õppida
looduses.
Kindlasti peaks vältima
igasugust tuupimist, selle
meetodi tulemusena ei taha
tundidesse minna enam ei
õpilased ega õpetajad. Nii
langeb aktiivsus ja toimub
passiivne kokkupuude ainetundide ning koolieluga, see
väsitab. Kool pole enam
huvitav. Võtkem kõik koos
veelgi tihedamini ette toredaid arendavaid üritusi ja
praktilisi tunde – kevad kutsub enesesse, päris ellu!

Kuhu asuvad õppima meie üheksandikud
sügisel?
Adeele-Audentese Spordikool Otepää filiaal
Kertu-Pärnu Kutsehariduskeskus
Sigrid-Pärnu Ühisgümnaasium
Lauri-Pärnu Hansagümnaasium
Kristi-Pärnu Hansagümnaasium
Ergo-Pärnu Kutsehariduskeskus
Madis-Pärnu Koidula Gümnaasium
Arabella-Pärnu Hansagümnaasium
Ranol-Pärnu Ühisgümnaasium
Sandra-Pärnu Kutsehariduskeskus
Veroonika-Pärnu Hansagümnaasium
Sander-Pärnu Kutsehariduskeskus
Oliver-Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Marta-Pärnu Hansagümnaasium
Kristjan-Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Merlin-Pärnu Hansagümnaasium

Koolileht käis Tartus
Teatavasti võttis meie
kool osa Pärnu Postimehe
koolilehtede konkursist ning
võitis tunnuskirja ning tasuta
ekskursiooni Tartusse trükikotta Kroonpress, kus trükitakse ka Pärnu Postimeest.
Selle konkursi raames sai
igast koolilehest ekskursioonile 3 õpilast ja juhendaja.
Meie koolist käis sellel reisil
kolm õpilast: Madis, Kristjan, mina ning juhendaja
Uulu Põhikooli õpilased, kes lõpetasid selle
õpetaja Ly Kukk. Ülikooliõppeaasta kiituskirjaga:
linna jõudes oli meil algul
vaba aeg ning külastasime
Karl-Enrik Kriis I klass Mariann-Krõõt
Tartu Lõunakeskust. Seejärel
Dan Mängel
II klass Mätas
IV klass
jõudsime Kroonpressi, kus
Martin Leemet
II klass Madli-Ann Jõesalu V klass
nägime Eesti suuremate
Stella Rubin
II klass Daisy Pukkonen
V klass
ajalehtede-ajakirjade trükTauno Tamm
II klass Arle Uus
V klass
kimist. Meile tehti ekskurSilver Põlgaste
III klass Raul Leemet
VI klass
sioon terves suures majas.
Laura- Johanna
Laura Holter
VIII klass Nägime, kuidas tööelu trüJõesalu
III klass Pipilota Neostus
VIII klass kikojas käib, saime teada nii
Henry Laurson
III klass
mõndagi uut ja huvitavat.
Argo Linnaste
III klass
Näiteks seda, kuidas kogu
tööprotsessi jälgitakse arvutitest ja mis saab siis, kui
Äratati ellu vana
mõni seade katki läheb.
kultuurimaja!
Konverentsiruumis autasus30.aprillil toimus Uulu Kuusk. Peretütardel olid tati koolilehti, kes sellel
Lahe kõrtsis vahva etendus. oma väljavalitud – sulane konkursil osalesid. Saime
Kokku oli tulnud terve koo- (Marta Toomla) ja naabri- tutvuda paljude teiste koolide
lipere, vanemaid ja noore- poiss (Veroonika Piirikuus). ajalehtedega. Päeva lõpuks
maid pealtvaatajaid. Õpetaja Parimad rollid tegid minu valdasid meid positiivsed
Merike oli 9.klassiga lavas- arvates Oliver, Ranol ja emotsioonid, kuna olime
tanud näitemängu „Vigased Marta. Naljakas oli ka küla- rahul, et meile selline välpruudid”. Vigaseid pruute noorte koor, kus terve 9.klass jasõit võimaldati.
mängisid Oliver Stimmer ja koos õpetajate kapelli saatel
Aveli Stimmer
Ranol Onno. Nad olid oma laulis. Etendus sobis vana
rollides väga naljakad. Üks rahvamaja ruumidesse hästi.
oli hädas oma jalaga ja teine Peale etendust 9.klass tantoli poolkurt. See kõik oli sis, kapell mängis ja kõik
teeseldud, sest nad ei tahtnud külastajad said keha kinniisa (Merlin Ööpik) valitud tada vana-aegsete toitudega:
peigmeestele minna. Rikkaid liha, leib, korp, piim, hapumulke, kes tüdrukutele ei kurk.
meeldinud, mängisid AraVäga tore üritus!
bella Neostus ja Sigrid
Marjanne Priidik

Pipilota Neostus

Uulu Põhikooli noored tõid pealinnast üldvõidu
Meie noored sportlased noored samuti häid kohti:
Tütarlaste C vanuseklastõid 9.mail Tallinnas toimunud Sinimäe Triatlonilt 15 si võitis Sandra Savvest ja
sportlastiimi seast võist- poiste C klassis pani esikoha
kondliku esikoha. Võidukas- kinni Rasmus Sutt.
Neidude B vanuseklassis
se võistkonda kuulusid Uulu
Põhikooli õpilased Sandra oli Adeele Arnek 2.
Tublit minekut näitasid
Savvest, Rasmus Sutt ja Karl
ka Karl Jõumees ja Romet
Jõumees.
Individuaaldistantsidel Sutt olles poiste C klassis
saavutasid Tahkuranna valla vastavalt 5. ja 6.

Suur tänu lapsevanem
Aare Sutile, kes võttis enda
õlgadele spordivarustuse
transpordi korraldamise ning
rahastamise.
Tulemused:
http://
w w w. t r i a t l o n . e e / d o c s /
tulemused/2008/sinimae.pdf
Treener Anu Taveter

Uulu Põhikooli
IX klassi
lõpuaktus
toimub
20.juunil
kl 16.00
Uulu
Kultuurija
Spordikeskuses.

Jüri Ratas näitas meile
riigikogu ruume ja rääkis
ajaloost. Ühes ruumis oli
hiiglasuur käsitsi kootud ja
väga ilus põrandavaip. Kuna
olime kutsega külalised, siis
saime istuda istungite saalis
kuulsate poliitikute kohtadel.
Väga põnev päev oli.
(Ketrin Oeselg 6. kl)
Edasi läksime riigikogu
suurde saali. Igal pool olid
ilusad valgustid, vana ja ilus
mööbel. Käisime ka tornis,
sealt oli ilus vaade linnale.
(Merily Kikkas, 5. kl)
Riigikogu tähtsate kohtumiste ja vastuvõttude saalis
oli huvitav lagi – see lagi pidi
meenutama põlluvagusid ja
akende ääred kuusemetsi.
Lagi pidi olema teravate
nurkadega sellepärast, et
riigikogulased vajavad ka
teravat mõistust.
(Brigyta - Renata Piiri, 5. kl)
Toompea lossis asub
Pikk Hermanni torn, mis on
45 m kõrge ja sinna viib 215
kitsast trepiastet. Tornis
lehvib meie riigilipp ja sealt
on väga ilus vaade.
(Juhan Viirna, 6. kl)

ENERGIAKESKUSES
Energiakeskuses meeldis
mulle kõige rohkem „suur
tünn“, selle sees sai joosta ja
oli raske püsti seista.
(Laura Krapp, 5.kl)
Energiakeskuses oli väga
palju huvitavaid asju. Mulle
meeldis näiteks keerlev
maja.
(Kermo Kivis, 5. kl)
Energiakeskuses oli vägev, keerlev maja, kosmosekeskus ja palju muud
huvitavat. Meeldis väga.
(Dalmat Klein, 5.kl)
Energiakeskuses oli
palju lahedaid vidinaid ja
asju. Kõike ei jõudnud ära
proovidagi. Kõige lahedam
oli rulliv tünn. Sinna läheks
veelgi.
(Rait Madissoo, 6. kl)
Energiakeskuses meeldis mulle valgustuba, vana
auto. Sai katseid teha.

Soovitan kõigile energiakeskusesse minna, seal saab
palju huvitavat teada.
(Kristjan Põlluste, 6. kl)

ROCC Al MARE VABAÕHUMUUSEUMIS
Muuseumis oli palju vanema
aja ehitisi. Mulle meeldis
Sassi-Jaani talu. Nägime

kooli, kirikut ja pritsimaja.
Mina soovitan ka teistel
sinna minna.
(Ken Madissoo, 6. kl)
Vabaõhumuuseumis sai
näha erinevate aegade talusid. Majadel polnud korstnaid, ruumid olid suitsulõhnalised, voodid olid lühikesed, laed madalad ja lävepakud kõrged. Jahu tehti suure tuuleveski juures. Seal sai
proovida ka kahemehe saega
saagimist ja see polnudki
väga lihtne. Karask maitses
hästi.
(Kairo Kivis, 6.kl)
TLAK õpilaste muljed
ekskursiooni päevast võttis
kokku ja edastas juhtaja
K. Saarse
Tahkuranna kooli
AASTA ÕPILASEKS
valiti 5. klassi õpilane
Brigyta-Renata Piiri.
HEA ON JÄTTA OMA JÄLJED
AEGADE LIIVALE,
KUID VEELGI OLULISEM ON
SEE, ET NEED NÄITAKSID
ÕIGESSE SUUNDA.
(James Cabell)

Tahkuranna LasteaedAlgkoolis möödus õppeaasta
teguderohkelt ja hästi. Tahan
tänada kõiki oma õpilasi,
õpetajaid, kolleege ja lapsevanemaid. Oli meeldiv teha
koostööd.
Soovin kõikidele kaunist
suve.
K. Saarse TLAK juhataja
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Tahkuranna lastelaagrist osavõtja
meelespea
Laager toimub 7.–11. juulil 2008. aastal
Esimesed neli päeva oleme Jõulumäel, võta kaasa:
 2 voodilina
 Padjapüür
 2 käterätti
 pesemisvahendid
 jalanõud
 ujumisriided
 ilmakohane riietus
 riided, millega saab tööd teha (ja mida
ei ole kahju ära määrida)
 lemmik cd-d (et disko ajal suurem
valik oleks ☺ )
 ja kõige olulisemana: hea tuju ja
sõbralik suhtumine kaaslastesse
7.07–10.00 koguneme Uulu ja Tahkuranna kooli juures
10.07– umbes kell 14.00 jõuame koju
11.07– koguneme koolide ees kell 8.00,
sõidame ekskursioonile Vembu-Tembumaale
Ekskursioonile võta kaasa:
 ujumisriided
 käterätik
 toidupoolist
 taskuraha.
Kui Sa oled end juba registreerinud, aga siiski laagrisse
tulla ei saa, anna endast palun aegsasti teada telefonil
4448890, siis on võimalik kellelgi teisel Sinu asemel
osaleda

Sünnid
ARMIN LUIK
09.mai 2008
Riina Orava ja Artur Luik´e peres 1.laps

KRISTJAN FELDMAN
02.mai 2008
Kristi ja Kuldar Feldmani peres 1.laps

TÄNU
MTÜ Tahkurandlane tänab südamest kõiki
külaelanikke ja sõpru Tahkuranna külatalgupäeval osalemast.
Südames soovime, et talgupäevast saab
meie küla traditsioon. Hoiame siis üheskoos
aastaringselt heakorda.
Nii on lootus, et edaspidistel talgupäevadel
on meil vaid kokkutulemisrõõm ja seda ilma
suuremate prügihunnikuteta . . .
Südamlike tänude ja rõõmsate tervitustega,
MTÜ Tahkurandlane

Tänan südamest naisterahvast, kes pühapäeval,
25.mail Reiu bussipeatuses aitas mul jõuda
Pärnust 13.50 väljuvale Pärnu–Ikla bussile.
Olin tulnud Kilingi-Nõmmest 13.30 väljuva bussiga,
et Reius ümber istuda, aga kuna Kilingi-Nõmme teel
on teeremont, ei jõudnud buss enne Pärnust tulevat
bussi Reiu peatusse (bussid kohtusid mõlemad
peatustes). Naisterahvas, kes tuli Pärnust tulevalt
bussilt maha nägi mind teisel pool teed vehklemas ning
palus bussijuhil oodata.
Aitäh talle veel kord.
Tänan ka bussijuhti, kes tol päeval bussirooli keeras.
Tänulik vanamemm I.E. Võistest

Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel. 4448 890
Lehe makett: Tiiu Sommer, tel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis:

AS Pajo trükikoda

Inimesi meie seast
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• TEATED •
Uulu Raamatukogu suvised tööajad
juunis, juulis ja augustis:
E – R kl 10.00 – 18.00
L, P puhkepäevad
u u u

Kallid valla isetegevuslased
ja kõik valla elanikud!
Viimastel aastatel on
Tahkurannas ajaloovihikute
välja andmine saanud üsna
oodatud ja populaarseks
tegevuseks. Tänaseks oleme
juba kolme raamatu võrra
rikkamad ja lisa on oodata
veel sügis-talvel. Kui ajaloovihikute autorid on meile
teatud-tuntud inimesed, siis
ilukirjandusega tegelejad on
jäänud väheke võõramaks.
Oma raamatuid on Uulu
raamatukogus tutvustanud
vallast pärit noorkirjanik
Mikk Pärnits ja ega me
rohkemat teagi.
5.aprillil esitles Uulu
raamatukogus oma luulekogu “Hinge peegel” Laadi
külas elav Alevtina Chepurnaja.
Alates 2000. aastast elab
Alja Tahkuranna vallas
Laadi külas. Vaatamata
sellele, et ta on sündinud
Venemaal, Rjazani oblastis
ja elanud Tallinnas, meeldib
elu Uulus talle üle kõige.
Vene inimesena on ta sulandunud hästi eestlaste
kogukonda. “Siin on võrratu
loodus ja meeldivad inimesed ümberringi, eriti mu
naabrid. Minu rikkuseks on
minu luuletused, jutud ja

minu lapsed,” ütleb ta.
Luuletusi ja jutte on Alja
kirjutanud juba lapseeast.
Raamatud ja lugemine on
tema hobi. Tema luuletusi on
avaldatud ajalehes “Pärnu
Ekspress” ja luuleklubi
“Nadezda” kogumikus “Kuu
sära”. Lisaks neile väljaannetele on ta esinenud oma
luuletustega Raadio-4s. Ta on
külastanud ka lastekodusid
ning esitanud seal oma
luuletusi ja jutte.
Luulekogusse “Hinge
peegel” on Alja kogunud oma
luuletuste paremiku. Trükkimiseks ja sellega seotud
kulude katteks sai ta toetust
sõpradelt ja Eesti Kultuurkapitalilt.
Tänaseks on tal valmis ja
ootab tükkimist laste luuletuste raamatu käsikiri. Seal
sees on luuletused koos eesti
keelse tõlke ja joonistustega.
Kui kõik läheb hästi ja leitakse toetajaid jõuab raamat
lugejateni jõuludeks.
Siinjuures on hea tänada
kõiki neid inimesi, kes osalesid luulekogu esitlusel.
Tiiu Sommer

ELUPILT 1
Inimene pole kunagi
rahul: kuum suvi, külm talv,
soe talv. Ärgem kulutagem
oma närvirakke looduse eest
ja looduse pärast muretsemiseks! See on inimese
vaimu- ja jõuoskustest kõrgemal tasemel. Püüame
kohaneda!
Kui ettenägelik oli Jõulumäe rahvas oma lumepeitmisüritusega, et loodusele ise krutskit mängida,
seda kogesime sellel soojal

talvel. Tundus ju kõik
utoopiline – hiiglamasuur
lumemägi, lage väljak, soe
suvi. Loodus võttis sealt
loomulikult oma lõivu. Aga
see, mis alles jäi, see aitas
väikestel suusatajatel (ka
suurtel) treeninguid pidada.
Asi toimis! Jõulumäe rahva
ettenägelik katsetamisjulgus, töö on see, mille eest
soovime üle anda ülitugeva
käepigistuse.
Maria Mõtlik

Juba viiendat aastat korraldab Tahkuranna Kultuuriselts
isetegevuslaste päeva. Sellest päevast ootame osa võtma
kõiki Tahkuranna külade esindusi, kollektiive, laulu- ja
tantsuansambleid ning üksiküritajaid, kes isetegevusmaastikul midagi teha oskavad.
Isetegevuslastel palume registreerida telefonil 56500581
või e-mail: tahkukultuuriselts@hot.ee.

Kõiki valla elanikke aga ootame meie
isetegevuslaste peole, mis toimub
12. juulil algusega 19.00. 2008
VÕISTE SUVEAIAS
Tantsuks mängib ansambel ja muud üllatused.
Tahkuranna Kultuuriselts

MÜÜA
Müüa uus murutrimmer “Partner” väiksem variant.
Hind 2 200.- krooni.
Info tel 44 56 125 või 58 454 799.

PAKUN TÖÖD
Pakun tööd metsaraide järelkoristuseks. Peaks olema
veovõimalus. Tasuks küte.
Info tel 44 56 125 või 58 454 799.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Õnn suuremaks, mure väiksemaks,
hing nooremaks, aastad pikemaks.
Juuni kuu
30. juuni Taisa Närripä
16. juuni Helma Jürisoo
18. juuni Vilma Lauter
17. juuni Linda Pärnits
15. juuni Väino Sommer
05. juuni Milvi Sommer
23. juuni Valli Metsaoru
29. juuni Milvi Kukk
01. juuni Rein Eesmäe
26. juuni Krista Saarse
28. juuni Maarja Suurkivi
28. juuni Üllo Kaalep

84
83
83
81
75
70
70
70
60
60
60
60

§ POLITSEI TEATED §
Lääne Politseiprefektuuri Pärnu Politseiosakonnas ootavad
omanikku Tahkuranna vallast leitud esemed:
Murutrimmer Jonsered GT 25L P/N 530-056391
Jalgratas CONCEPT HOT METAL, hall, 21 käiku
Jalgratas SARDA, lillat värvi, mitmekäiguline, naistejalgratas.
Inimesed, kellelt on need esemed kaduma läinud peavad
ajalehe ilmumisest 10 päeva jooksul käima kas politseiosakonnas või internetis olevate fotode järgi leiu tuvastama.
Esemeid on võimalik üle vaadata aadressil: www.politsei.ee.
Omaniku mitteleidmisel antakse esemed üle Tahkuranna
vallale.
Info: telef.444 6601, Sander Peremees
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Aitäh ilusa ilma ja toreda päeva eest.
Tagasivaade XIV valla nimepäevale
Sedakorda sai valla nimepäev läbi mängude,
spordi, laulu ja tantsu peetud
Võistes. Päev oli päikeseline, nagu mullugi Metsakülas, vallarahvast just parasjagu koos ja seitse küla
valmis võistlema, võitma
ning päevast rõõmu tundma.
Kellel oma külast ei jätkunud hingelisi just niipalju
kui vaja, paluti naabri abi.
Külamees, vallavanem,
volikogu esimees – üks kõige
ja kõik ühe eest väljas.
Meie, võistelased täname
kõiki osalenud külasid ja
vallarahvast selle eest, et te
tulite ja saime koos olla ilusa
pika päeva.
Täname vallavanemat,
usinat sekretariaati, Jüri
Kõresaart, kes aitas meid
sportmängude korraldamisel, Anu Nõmme, kelle optimism ja sära ei lase kellelgi
ega millelgi kustuda, Anu
Kersalu – hea, vürtsika ja
mahlase päeva juhtimise
eest, isegi helitehnika ei
jõudnud Sulle järele.
Aitäh Tiiu Sommerile,
kes tegi projekti KOP-ile, et
saada rahaabi päeva korraldamiseks, Võiste Suveaia
trepi ehitamiseks ja lipuvarda ostmiseks.
Täname valda kingituse
eest – Tahkuranna LasteaedAlgkool sai koolimaja ette
hõbenupuga lipuvarda.
Täiskõht teeb hea tuju –
selle eest täname „Palmibaari“ Jaan Metsamäge ja
Võiste parimat kokka Külli
Saat´i
Meie ainus sponsor Enn
Sooväli kostitas meid suurepäraste suitsuräimede ning
„suitsuangerjatega“.
Suur, suur aitäh Sulle
selle eest!
Ma ei saa nimetamata
jätta Tahkuranna Naisseltsi
naisi ja Kaja Rinaldot, Kalev
Kuusikut, kelle valmistatud
olid autasud ja kingitused.
Ilma heade pannkookide,
kohvi ja värske hapukurgita
oleks päevast midagi puudu
olnud.
Need tegijad naised olid
Inge Must, Pauline Metrikis
ja Liivi Kadarik
Siinkohal tahaksin ära
nimetada need inimesed, kes
tegid väga palju selleks, et
see päev meil korda läheks.
Tänan Teid – Katrin ja
Marko Saat, Riina ja Taivo
Luik, Veera Virak, Maie
Vakk, Ilona Aava, Piret Linnumäe, Saima Vaher, Kalev
Kuusik, Andres Ilves, Ardo
Vakk , Argo Mengel, Karol
Nairis, Margus Lind.
Järgmine kord, 2009.
aastal kohtume Leina külas.
Jõudu Teile ürituse ettevalmistusteks, võistekatest
korraldustoimkond on alati
nõus teile appi tulema.
Kohtumiseni!
Lugupidamisega
Renate Lind,
Tahkuranna Naisseltsi
esinaine

Laste võistlusted

Pendelteatejookus võitja Leina küla

Võiste taas võidukas

Pensionäride võistlus

Uued trended Lepakülas

Köieveos võidukas Võiste

Lepaküla võidukas suusateam

Võiste minu kodu

Tahkuranna valla XIV nimepäeva võistluste tulemused:
Üldvõitja, I koht – Võiste 82 punkti, II koht Lepaküla 60,5 punkti, III koht Leina küla 56 punkti.
Jõunaine – I Annely Lihtne, II Erika Friedrichson, III Riina Luik
Jõumees – I Elton Jets, II Taavi Saarnak, III Priit Sommer.

Jõumees III koht
Priit Sommer

