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Head vallakodanikud
tulge kuduma JÕULUSOOVISALLI

Tahkuranna Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi “Tahkuranna valla meene” eesmärgiga luua
Tahkuranna valla esindusmeene(-d) ja Tahkuranna valla
mainet kujundavad turismimeened/suveniirid.
Eesmärk on seeläbi ka ergutada väikeettevõtjate ja
käsitöömeistrite oma tootearendust ning loomepotentsiaali.
Ootame, et konkursile esitatu oleks kaunis, esteetiline,
rõhutaks koha omapära ja seostuks Tahkuranna vallale
omaste tunnustega (paiga, objekti, legendiga). Valla vapi
kasutamisel pole vaja luba küsida. Materjali valik on vaba.
Loodame, et meenete oskusliku ideelahenduse ja disaini
korral tuleb välja meie valla eripära ja saame väärtustada
koha mainet.
Konkursil võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised
isikud, välja arvatud hindamiskomisjoni liikmed.
Hindamisele kuuluvad ainult valmis esemed, mitte
ideekavandid.
Konkursitööde hindamisel võetakse aluseks järgmised
kriteeriumid:
- seotus Tahkuranna valla looduse, ajaloo, kultuuri,
traditsioonide, sümbolite ja legendidega;
- kvaliteetne teostus, kaunis, stiilne ja maitsekas
välimus;
- unikaalsus, originaalsus, uuenduslikkus, nutikus;
- praktiline väärtus;
- hind.
Konkursitööd tuua või saata Tahkuranna
Vallavalitsusse (Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald,
Pärnumaa) hiljemalt 01.12.2015 kell 18.00
Konkursile esitatava eseme juures peab olema:
- seletuskiri (valiku ja kujunduse põhjendus, sh seotus
Tahkuranna vallaga, võimalik tootmismaht kuus,
hind);
- märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, milles on
autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post).
Konkursi auhinnafond on 700 eurot: I koht 300 eurot,
II koht 200 eurot, III koht 100 eurot. Eripreemia 100
eurot valla Facebooki lehel enim “meeldib” kogunud
toode. Komisjonil on õigus vajadusel teha muudatusi
auhinnafondi siseselt. Konkurssi rahastatakse Tahkuranna
valla eelarvest.
Tellitavaid meeneid kasutab Tahkuranna Vallavalitsus
valla esindamisel, tutvustamisel ja reklaamimisel.
Töö(d) tagastatakse osalejatele nende soovi korral pärast
konkursi lõppu. Konkursil osalemisega seotud kulutusi
konkursi korraldaja ei hüvita.
Tahkuranna Vallavalitsus paneb perioodil
7–18.12.2015.a oma ruumides välja näituse ja avaldab
kodulehel ja valla Facebooki lehel pildigalerii laekunud
töödest.
Töid hindab Vallavalitsuse poolt määratud 5-liikmeline
konkursi hindamiskomisjon. Facebookis on võimalik töid
vaadata ja oma lemmikut toetada „meeldib” nuppu
vajutades kuni 17.12.2015.a.
Komisjonil on õigus määrata eriauhindu.
Tahkuranna Vallavalitsus jätab endale õiguse:
- hiljem meenega seotud lugu kasutada, muuta ja
toimetada;
- peale tulemuste välja kuulutamist paluda vajadusel
mõne töö autoril konkursile esitatud eset muuta
sobivamaks.
Konkursi tulemused kuulutatakse välja Tahkuranna
valla aastapäeva kontsert-aktusel 19.12.2015.a ja
avaldatakse valla kodulehel.
Info konkursi kohta: tel. 444 8890,
e-post tahkuranna@tahkuranna.ee.

Igal aastal jõuluajal on vallamaja fuajeed ehtinud spordikeskuse meeskonna kätetöö.
Sellel aastal ootame Sind, hea vallakodanik kuduma JÕULUSOOVISALLI.
Ootame Sind salli kuduma tööpäevadel kell 9.00 – 21.00 Sinule sobival ajal. Kududa võid täpselt nii palju, kui Sa
ise õigeks pead ja tahad. Meil on olemas lõngad ja vardad, kui aga soovid kaasa võtta oma lõnga valiku, siis on
see suurepärane! Ka lõnga taaskasutus on teretulnud!
Esimesed head mõtted ja soovid kudusid JÕULUSALLI Helju, Mare ja Heldi.
Ole Sina järgmine.
Sinu kudumist soojendab tassike teed!
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
06.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist Poolas Mikolajkis toimuva World
Dance Week 2015 disko- ja showtantsu võistlustel
summas á 30 (kolmkümmend) eurot:
o
Annika Absalon
o
Angela Absalon.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 16.juuni 2015 korralduse nr 228 p 2 ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:
„2. Kinnitada Tahkuranna valla omandis oleva ametiauto
KIA SPORTAGE, riiklik registreerimismärk 256 BNL,
eest vastutavad isikud, garazeerimiskohad, kasutamise
hinnad ja kütuse kulu piirmäärad alljärgnevalt:
2.1 vastutav isik Klaudi Tints;
2.2 garazeerimiskohad:
2.2.1 Künka kinnistu Metsaküla küla Tahkuranna vald
Pärnumaa;
2.2.2 Papiniidu tn 25 Pärnu linn.
2.3 mootorikütuse kulu piirmäär 130 liitrit kuus.“.
• Võtta Tahkuranna valla bilanssi Tõllapulga ristmiku
ehitustööde käigus tekkinud 22,84 tm männi-paberipuud
koguväärtusega 600 (kuussada) eurot ja 69 senti.
• Müüa otsustuskorras vallale kuuluvat metsamaterjali
alljärgnevalt:
- Karo Mets OÜ-le
22,84 tm hinnaga 29,00 eur/tm
(millest arvestatakse maha tasu transpordi eest 2,7 eur/
tm) maksumusega 600,69 eurot.
• Väljastada kasutusluba Golfer OÜ-le, esindaja Urvo
Martens, Reiu külas Latimetsa väikekoht 21 kinnistule
Golfiväljaku hooldushoone püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Golfer OÜ-le, esindaja Urvo
Martens, Reiu külas Latimetsa väikekoht 21 kinnistule
Golfiväljaku hooldushoone varjualuse rajamisel.
• Väljastada kasutusluba Golfer OÜ-le, esindaja Marko
Kaldoja, Reiu külas Klubi kinnistule rajatud puurkaevu
kasutusele võtmiseks.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu küla sademeveesüstemi rajamisel.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu küla kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimisel ja laiendamisel.
• Väljastada kasutusluba Aili Pea‘le, Reiu külas, Kalda
kinnistule üksikelamu püstitamisel.
• Kinnitada 05.10.2015 esitatud projekti “Kiviniidu
kinnistu kanalisatsioonisüsteem ja juurdepääsutee”
aruanne ning teha väljamaksed teostajatele: (OÜ
Puurvesi) 3706,17 eurot ning (OÜ Wakerman Grupp)
2694,83 eurot vastavalt 15.01.2015 sõlmitud toetuslepingule nr 6-11/1 ja esitatud kuludokumentide alusel.
• Osaleda koos Riigimetsa Majandamise Keskusega Reiu
külas asuva Taimla tee äärde rajatava tuletõrje veevõtukoha (kuivhüdrant) rajamisel.
Ehituse kogumaksumusest (13 020 eurot) on vallapoolse
osamaksu suurus 3600 eurot.
Eraldada nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
20.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Mitte rahuldada alljärgnevaid avaldusi:
- MTÜ Aino Lepa Ajaloopreemia Pärnumaa Noortele
taotlus rahalise toetuse saamiseks;
- Eesti Õpilasesinduste Liidu Pärnu-, Hiiu- ning Saaremaa Regionaalse koolituse korraldusmeeskonna taotlus
rahalise toetuse saamiseks;
- MTÜ Uulu segakoor taotlus rahalise toetuse saamiseks.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahku Tare sadevete ja
sissepääsu korrastamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Leina küla, Kalju
kinnistu (katastritunnus 84801:004:0186).
• Väljastada ehitusluba Aare Kösterile Uulu külas Ranna
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Erko Sergejevile Reiu külas Pulga
tee 5 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kuno Raudele Reiu külas Kalevi
pst 29 kinnistule üksikelamu püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Lottemaa Teemapark OÜ-le,
esindaja Rein Malsub, Reiu külas Linnaku kinnistule
kämpingu 1 püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Lottemaa Teemapark OÜ-le,
esindaja Rein Malsub, Reiu külas Linnaku kinnistule
kämpingu 2 püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Lottemaa Teemapark OÜ-le,
esindaja Rein Malsub, Reiu külas Linnaku kinnistule
terrassi püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Lottemaa Teemapark
OÜ-le, esindaja Rein Malsub, Reiu külas Linnaku
kinnistule terrassiga varjualuse rajamisel.
• Lubada kasutada ühist jäätmete kogumiskonteinerit kuni
28.veebruarini 2016 alljärgnevalt loetletud jäätmevaldajatel:

29.oktoobril
Jrk
nr.

Ühiskonteineri
asukoht
Kinnistu
aadress

Jäätmetekkekoht
Kinnistu
aadress

Jäätmevaldaja
nimi

1.

Reiusilla tee3,
Reiu küla

Reiusilla tee3,
Reiu küla

Skvortsov Leonid

2.

Reiusilla tee3,
Reiu küla

Reiusilla tee7,
Reiu küla

Mitrofanova Lidia

!

• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
28.veebruarini 2016 vabastatuks alljärgnevalt loetletud
jäätmevaldajad:
Jrk
nr.

1.

Jäätmetekkekoht
Kinnistu
aadress

Jäätmevaldaja
nimi

Paju-Nurga
kinnistu,
Laadi küla

Salusoo Bruno

!

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

kinnistul ei elata
enam

27.oktoonril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 14
kalendripäevaks ajavahemikul 03.novembrist kuni
16.novembrini 2015.a. (01.01.2014-31.12.2014 tööaasta
eest).
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis
alljärgnevalt:
Lene Hirvela
pidaja esindaja;
Maarika Puussepp
lapsevanemate esindaja
Herme Koit
lapsevanemate esindaja
Andrus Lootus
lapsevanemate esindaja
Aina Henning
kooli toetavate organisatsioonide
esindaja
Marikka Metsis
õpetajate esindaja
Anti Kuusk
õpilasesinduse esindaja
Lenne Vaher
kooli vilistlaste esindaja
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis
alljärgnevalt:
Lene Hirvela
pidaja esindaja;
Kaire Aava
õpetajate esindaja;
Gerli Jürima
rühma vanemate esindaja;
Reilika Kiviselg
rühma vanemate esindaja;
Kristiina Reier
rühma vanemate esindaja;
Mario Susi
rühma vanemate esindaja.
• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseis alljärgnevalt:
Argo Mengel
pidaja esindaja;
Marii Lääne
lasteaia lapsevanemate esindaja
Tanel Toots
lasteaia lapsevanemate esindaja
Gerli Aava-Teas
kooli lapsevanemate esindaja
Eiko Tasalain
kooli lapsevanemate esindaja
Lea Anniko
kooli õpetajate esindaja
Piret Linnumäe
lasteaiaõpetajate esindaja
Külli Klein
kooli vilistlaste esindaja
!Kuulutada välja konkurss “Tahkuranna valla meene”.
Kinnitada konkursi “Tahkuranna valla meene” konkursitingimused.
Moodustada konkursi komisjon alljärgnevas koosseisus:
esimees:
Karel Tölp
liikmed:
Argo Mengel
Ahti Kukk
Iris Ristmäe
Merit Reinhold

!

Toimus Tahkuranna valla 2015.aasta II lisaeelarve I ja II
lugemine, võeti vastu 2015.aasta II lisaeelarve.
Võeti vastu Tahkuranna valla arengukava aastateks 20152019.
Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastati Ülari Järvoja,
vallavalitsuse liikmeks kinnitati Lene Hirvela.

Kandidaatide esitamisest Tahkuranna
valla vapimärgi saamiseks
ja teiste tunnustuste saamiseks
Tahkuranna Vallavolikogu kehtestas oma 25.novembri
2010 määrusega nr 17 uue Tahkuranna valla vapimärgi
statuudi. Selle kohaselt antakse valla vapimärk kandidaadile
üle valla aastapäeva tähistamisel, mis tänavu toimub
19-ndal detsembril koos aastalõpupeoga.
Kirjalikke ettepanekuid vapimärgi kandidaatide
ülesseadmiseks ootab vallavanem kuni 1.detsembrini,
misjärel ta esitab kandidaadid vapimärgi omistamise
otsustamiseks Vapimärgi Nõukogule.
Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on
igaühel.
Meeldetuletuseks veel niipalju, et Tahkuranna valla
vapimärk antakse Tahkuranna valla elanikele, erandina ka
Eesti ja välisriikide kodanikele, kellel on erilisi isiklikke
teeneid Tahkuranna valla ees. Igal aastal võidakse anda
üldreeglina üks vapimärk, erandkorras kaks, märk antakse
vaid üks kord ühele isikule.
Tahkuranna valla vapimärgi on saanud tänaseks
üheksateist meie valla kodanikku – Peet Maruste,
Lehte Rinaldo, Asta Kütt, Uno Saat, Kaljo Ruubis,
Enn Tasalain, Saima Vaher, Andrus Veerpalu,
Andres Ilves, Arkadi Kallaste, Jüri Kõresaar, Eevi
Vallek, Hilde Pulk, Sirje Kõresaar, Tiiu Pärnits, Ilmar
Tõnisson, Kaudi Tints, Krista Saarse ja Kalmer
Metsaoru.
Tahkuranna valla vapimärki ei anta postuumselt.
Lisaks vapimärgile tunnustatakse:
! Tahkuranna valla parimat sportlast.
Tahkuranna valla parima sportlase nimetus on valla aasta
tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi.
Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele
ning sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev;
! Valla parimat kultuuritegelast.
Valla parima kultuuritegelase nimetus on valla aasta
kultuuriauhind, millega tunnustatakse k u l t u u r i l i s i
algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike
traditsioonide hoidmist.
Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev;
! Tahkuranna valla tänukirjaga tunnustamine.
Tahkuranna valla tänukiri on tunnustus, mis antakse
isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena
oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga.
• Tunnustuse “Parem keskkond” saaja autasustamine
Tunnustus “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse
isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud
hoone või rajatise korrastamise eest.

Vallavolikogus otsustati:

Naabrivalve - hooli, märka,reageeri...
Septembri lõpus allkirjastati vallas neljapoolne leping
vallavalitsuse, politsei, Eesti Naabrivalve ja Uulu sektori
vahel naabrivalve piirkonna moodustamiseks. Liitujateks
oli 9 majapidamist. Vallas on nüüd 2 naabrivalve piirkonda
ja Pärnumaal kokku 21 sektorit 280 majapidamisega.
Sektori vanema Ahti Kuke sõnul jõuti Pääsukese
sektoris elanikega arutades järeldusele, et oleks mõtekas
tugevdada turvaolukorda. Kaasa aitasid sellele otsusele
mõningad vargused majapidamistes. Lisaboonuseks on
Naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja
ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalve sildid
annavad teada, et piirkonna inimesed suhtlevad omavahel
ja hoolivad üksteisest. Naabrivalvega liitumine on odavaim
turvalisuse tõstmise viis.
Kui Sina aitad naabrit, aitab tema Sind.
Pärnumaal on loota veel sel aastal uute naabrivalve
piirkonna tekkimist.
Sõbralik naeratus ja TERE naabrile on esimene samm,
et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.
Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka vajalikku infot MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt:
www.naabrivalve.ee.
Jüri Siim,
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

Ettepanekuid tänukirjaga tunnustamiseks võivad esitada
vallavolikogu esimees, volikogu komisjonid ja volikogu
liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla
allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, seltsid ja
seltsingud, füüsilised isikud.
Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult
esildisena hiljemalt 1.detsembriks 2015 vallavalitsusele.
Esildises tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.
Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja
kinnitab vallavalitsus. Vallavanem ja volikogu esimees
võivad tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava
taotluse ja vallavalitsuse kinnituseta.
Tahkuranna Vallavalitsus
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Keskküla talli sügisvõistlus ja kokkuvõte
võistlushooajast

MÄÄRUS
Uulu

Lk. 3

29.oktoober 2015 nr 8
Tahkuranna valla 2015.aasta
II lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tahkuranna
Vallavolikogu 29.veebruari 2012 määruse nr 7 “Tahkuranna
valla põhimäärus” § 57 alusel
§ 1. Tahkuranna valla 2015.aasta II lisaeelarve
(1) Võtta vastu Tahkuranna valla 2015. aasta II lisaeelarve
vastavalt määruse lisale 1:
1) eelarve kogumaht
3 000 747.eurot;
2) põhitegevuse tulud
2 240 686.eurot;
3) põhitegevuse kulud 2 127 847.eurot;
4) investeerimistegevus
376 678.eurot;
5) finantseerimistegevus 135 000.eurot.
(2) Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve
lahutamatu lisa.
(3) Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel võtta jooksvalt
eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendeid.
§ 3. Reservfond
Reservfondi suuruseks kinnitada 72 812.- eurot.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse seaduses ettenähtud korras.
Argo Mengel
Volikogu esimees

Muusika nõuab taevalikku sädet...
...on ühes oma intervjuus öelnud paljude tiitlitega
pärjatud mitmekülgne muusik Ilmar Tõnisson. Just seda
taevalikku sädet said 27. oktoobri pärastlõunal Võiste
Raamatukokku kogunenud inimesed kuulda. Uskumatu, et
ühes mittemuusikaliseks otstarbeks ehitatud ruumis võivad
suupill ja akordion nii kaunilt kõlada. Kuulates ja jälgides
Ilmari ja tema abikaasa Alta musitseerimist sai mulle
selgeks, et mitte üheski paigas ja mitte ühtegi muusikapala
esitades ei tee nad hinnaalandust.
Mul on siiralt hea meel, et meie oma koduvalla lugupeetud muusikamees Ilmar Tõnisson soostus kohtuma
kodukoha rahvaga päeval, mida Eestimaa raamatukogudes
tähistati märksõna all „tuntud inimene raamatukogus.“
Kuna ka muusika-aasta tormab üha kiiremas tempos lõpu
poole, siis oli väga sobiv hetk raamatukogus enne saabuvaid
jõuluaskeldusi muusika-aastale väärikas punkt panna. Kõik
soovijad said endale mälestuseks Ilmar Tõnissoni pühendusega Heino Rannapi poolt koostatud raamatu „Ilmar
Tõnisson Pärnu muusikaelus ja Eesti muusikahariduses.“
Oli väga meeldiv õhtupoolik erudeeritud ja humoorika
esineja ning südantsoojendava muusikaga.
Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu juhataja

Koolivaheajal, 18. oktoobril korraldasime Keskküla tallis jälle oma talli
trennirahva võistlused.
Võistluspäeva avasid
kõige nooremad ratsanikud
– kaheksa väikest tüdrukut
tegid oma etteaste, lõpuks
rivistusid ja tegid pealtvaatajatele suure kummarduse.
Järgnesid võistlusalad:
takistussõidud puhtusele ja
päeva kõrgem ala – valiktakistussõit, mille võitis
Elisabeth Käbin, hea sõidu
tegid ka Kelly Roosilill ja
Mariann-Krõõt Mätas.
Väike võistlusplatsi
ümberkorraldus ja algas
võistlejatele ja pealtvaatajatele väga põnev ratsamäng Stoilo. Selles mängus
tuleb teha igasuguseid
harjutusi, mis nõuavad
osavust ja kiirust. Alustasid
kümme võistlejat. Iga harjutuse sooritamisel viimaseks
jäänud võistleja langeb välja
ja nii võisteldakse, kuni jääb
veel üks võistleja, kes ongi
võitja. Oli päris tihe rebimine ja kaasakiskuv vaatemäng.
Järgnes autasustamine.
Kõigepealt kutsusime autasustamisele väikesed ratsanikud – meie nn „tulevikulootused.” Roseti ja
diplomi andsid ning edukat
ratsaspordi tulevikku soovisid neile Mariann-Krõõt
Mätas – Eesti Meister 2010
ja Taisi Viire – Eesti Meister
2015. Treeneri poolt
väikesed šokolaadimedalid,
et pärismedaleid hakkaksid
juba ise võitma!
Roseti ja auhinna said
puhtalt parkuuri läbinud
sõitjad ning kõik valiktakistussõidus ja Stoilos
osalenud võistlejad. Sel
aastal olid ka omalt poolt
pannud sponsorite auhinnalaua lapsevanemad. Aitäh
Teile!
Kõik võistlejad said
trenniaastast mälestuseks
väikese karika Keskküla
2015.
Tragid lapsevanemad
katsid laua, sõime, ajasime
juttu ja lugesime ette ka
tüdrukute kirjutatud luule-

tusi – luuletused loomulikult olid oma armsast
suksust.
Tore päev oli. Aitäh!
kõigile, kes lahkesti abiks
olid!
Kokkuvõtted
Keskküla talli 2015
võistlushooajast
Käesoleva aasta võistlushooaeg on lõppenud.
Viimasena toimus 31.oktoobril Tallinnas Tondi
Ratsabaasis Ponide Karikasarja Finaal, sari koosnes
kümnest etapist, arvesse
läksid seitsme parema etapi
punktid. Meie ponivõistleja
Taisi Viire ponil Hidalgo
osales kaheksal etapil ja
saavutas viiel etapil esikoha,
kogus seega niipalju punkte,
et oli tegelikult juba enne
finaali teistele kättesaamatus kauguses. Niisiis on
Taisi Viire Eesti Ratsaspordi
Liidu koolisõidu karikasarja võitja, karikas ja
auhind antakse pidulikult
kätte aastalõpugaalal.
Suvel oli veel palju suuri
võistlusi, kus Keskküla
Ratsaspordikeskuse
võistlejad saavutasid väga
häid tulemusi. Ratsaspordi
Eesti Meistrivõistlustel
ponide arvestuses sooritas
Taisi Viire mõlemal päeval
kõik puhtad sõidud ja tuli
Eesti Meistriks 2015!
Väga pingelised võist-

luspäevad olid Saaremaal
toimunud Eestimaa Suvemängudel. Pärnumaa võistkonnas võistlesid Taisi Viire
ja Mariann-Krõõt Mätas.
Esimesel päeval Mariann
võitis avatud sõidus III
koha, aga võistkonna
arvestuse sõidud ei läinud
väga hästi, seega teisel
päeval oli vastutus ja närvipinge tuntav. Meie raudse
võistlusnärviga tüdrukud
aga pidasid lõpuni vastu,
Taisi oma sõidus II koht,
Mariann avatud sõidus II
koht ja võistkonna arvestuse
sõidus meie noorukese
hobuse Kentuga üliraske
parkuur puhtalt – IV koht.
Teiste võistkondade paljud
võistlejad lihtsalt põrusid ja
ei lõpetanud sõitu.
Kokkuvõttes saavutas
Pärnumaa võistkond II
koha. Suvemängude juunioride klassis võitis pronksmedali Mariann-Krõõt

Mätas.
Augusti lõpus toimusid
Kurgja ratsavõistluste raames ka Pärnumaa Meistrivõistlused. Samal ajal
toimus ka Niitväljal Noorhubuste Tšempionaad, siis
kahjuks Mariann-Krõõt
Mätas ja Birgit Säinas ei
saanud Kurgjal võistelda,
aga kohal olid meie
ülejäänud võistlejad. 75 cm
ponide arvestuses võitis
auhinnalise VII koha
Elisabeth Käbin. 85 cm
ponide arvestuse võitis Taisi
Viire ja sai Pärnumaa
Meister ponidearvestuses.
Taisi võistles poniga
Hidalgo ka 100 cm juunioride arvestuses, saavutades
samuti I koha – Pärnumaa
Meister juunioride arvestuses.
Kindlasti oli väga-väga
tore võistlus meie enda
korraldatud Keskküla Karikas 2015. Võistlejaid oli
teistest maakondadest ja ka
Lätist. Meie tüdrukutel läks
jälle väga hästi. Koju jäi
päris mitu karikat. Järgmisel
aastal korraldame kindlasti
oma Keskküla talli võistlused.
Väiksematel võistlustel
võistlesid Vivian Rull,
Kelly Roosilill, Kelli Järvoja, Johanna Kasenurm,
Birgit Hint. Tüdrukutel
igatahes võistlustahet jätkub!
Teeme hoolega trenni ja
järgmisel aastal jälle uue
hooga võistlema!
Treener
Anne Lahesoo

Tahkuranna tutvustas treeninguid
Spordiklubi Tahk kutsus
ellu spordiürituste sarja
„Tahkuranna tutvustab
treeninguid“, mille eesmärgiks tutvustada sisetreeningu
võimalusi meie oma vallas.
2. oktoobri õhtupoolikul
toimus järjestikku kohe mitu
treeningut, kus iga osaleja
sai valida endale sobiva
stiili.
Kõige väiksemad trennihuvilised said kogeda
LASTEJOOGA treeningut.
Õpetaja Juta Ild oli lastele
ette valmistanud põneva
joogatunni, kus ta õpetas
lastele joogatreeningu põhitõdesid, just laste vaatevinklist.
Kell 18.00 tegi stardi
BODYATTACK treening,

treener Katrin Saare juhendamisel.
See treeningstiil on
erinevatest spordialadest
inspireeritud intervalltreening lõbusa popmuusika
saatel, milles vaheldusid
intensiivsed liigutused lihtsate liikumistega. Väidetavalt oli pärast tunnist trenni
tunne, nagu oleksid läbinud
kiires tempos joostes
kilomeetreid. BodyAttack
treening parandas meie
saalis olnud treenijate
vastupidavust ja üldfüüsilist
vormi. Peale selle põletati
suuremal hulgal kaloreid!
Teine veidi rahulikum
treeningstiil oli FAT-BURNING (rasvapõletus) –
pikema aeroobse osaga

tund, kus ühtlase pulsisageduse hoidmiseks tehti suure
korduste arvuga lihtsamaid
liikumiskombinatsioone
vaheldumisi püstiasendis
sooritatavate ja enamasti
alakeha lihaseid treenivate
jõuharjutustega.
Jõuharjutused olid suunatud probleemsetele piirkondadele – tuharad, reied,
kõht. Treeningu eesmärgiks
oli lihaste kütusena kasutada võimalikult rohkem
rasvavarusid. Treener Julia
Šablojeva kaasabil haarati
treeningtöösse kõik suuremad lihasrühmad ning anti
keharasvadele tuld!!!
Kui kahe eelneva treeninguga saadi oma organism
tugevasti tööle ja lihased

valusaks, siis ülejäänud
treeningud oli suunatud
keha/meel treeningutele.
Füsioterapeut ja treener
Mari -Liis Sprenk tõi saali
rahulikuma treeningstiili
BODYBALANCE – kontsepttreeningu, mille käigus
tehti rahuliku muusika
saatel harjutusi ja venitusi,
mis põhinesid jooga-, Tai
Chi- ja pilatese tehnikatel.
Tund andis mõnusa koormuse ning lisaks sellele
parandas osaleja liikumiskvaliteeti ja rühti ning
samas aitas kaasa vaimsele
lõõgastumisele ja arengule.
Lõppakordi treeningpäevale andis KUNDALINI
JOOGA tund, õpetaja Ülle
Jaaniste juhendamisel.

Kundalini joogatund liigutas kehas energijaid kasutades selleks füüsilisi
harjutusi, heli, spetsiaalseid
käteasendeid, kehalukke,
hingamist ja meditatsiooni.
Kundalini joogatunni eesmärk oli lõõgastada oma
keha täielikult, lubada
meelel selgineda ning kehal
rahuneda.
Suurepärase üllatusesitluse tegi kõikidele
osalejatele ORIFLAME.
Vallamaja fuajees oli uhkelt
ülespandud wellness toodete degusteerimislaud, kus
iga osaleja sai maitsta tervislikke šokolaaditükkidega
snäkke, mis andis valguja kiudaineterikast energiasüsti igale osalejale ning

šokolaadimaitselist toitaineteküllast vahepala, mis oli
rikas proteiinide, oomega 3
ja oomega 6 rasvhapete
poolest.
Tänan südamest, kõiki
neid, kes kohal olid. Usun,
et õppisite ennast tundma ja
jõudsite arusaamisele,
milline treeningstiil sobib
teile kõige paremini. Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses
toimuvad treeningud edasi,
kahjuks mitte kõik eelpool
nimetatud.
Spordiklubi Tahk poolt
ellukutsud spordiüritustesari peaks jätkuma 2016.
aasta veebruaris, kas üldse
ja millisel kujul, näitab aeg.
Anu Nõmm
SK Tahk projektijuht
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Oktoober Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis

Oktoobrikuu uudised Uulu Põhikoolist

Sügisel on vihmamärjad
silmad, värvilised soengud
ja tegemisi tuhandeid… No
sel aastal olid sügise silmad
küll täis päikesesära ja
kelmikust, sest vihm oli aja
maha võtnud ega keelanud
inimestel nautida päikest ja
koguda energiat pikaks
talveks. Õpilaste patareisid
aitasid laadida veel mitmesugused kooliüritused.

Oktoobris tööd on teha
palju:
lapsed poriga tein´d nalju,
lehed vaja riisuda,
aias õunu korjata.

Kuu algul tähistasime
õpetajate päeva. Noored
õpetajad said tunda selle töö
rõõme ja raskusi nii koolis
kui ka lasteaias. Igatahes
käis koolis töö täie auruga
ja tegemata ei jäänud
midagi.
Tänu noortele pedagoogidele!
Kaasa lõime ettevõtlusnädala üritustes. Koolis
käis kolm vahvat külalist,
kes rääkisid oma tegemistest. Margit Toodu tutvustas
Lottemaa tegemisi. Jutt oli
kaasahaarav ja huvitav.
Julgemad said endale ka
näomaalingud. Südamed
pani kiiremini põksuma
lendurivormi kandnud Ivo
Orasmäe – päris lendur ja
meie oma vallas elav! No
siin oli palju vaatamist ja
arutamist. Meil on koolis
poiste ülekaal ja seega
tehnikahuvilisi kuhjaga ning
küsimisi-kostmisi jätkus
kauemaks. Raili Mengel viis
lapsed ettevõtlusradadele.
Unistada tuleb suurelt ja
tegutseda julgelt. Tore nädal
oli!
8.oktoobril said lapsed
koolis nautida etendust
„Puhh ja tema sõbrad”.
Jänes ja Puhh jagasid tarkusi, mis vajalikud nii suurtele
kui ka väikestele.
15.oktoobril oli lastevanematel võimalik kohtuda
Lääne prefektuuri noorsoopolitseinik Kairi Õilsaluga.
Veerandi viimasel nädalal tõid lapsed kaasa vanu
kooliga seotud asju: raamatuid, pinaleid, koolikotte,

pilte, spikrimasina jne.
Kaasa lõid kõik. Lõpptulemuseks saime uhke näituse
„185 aastat hariduselu
Tahkurannas“.
Enne tunnistuste saamist
pidasime maha ka ettelugemise hommiku koos
vahvate lauamängude mängimisega. Kui lauamängud
olid kaasaegsed, siis
kirjanduspalad ja luuletused
meenutasid vanaaegset
koolielu: pinginaabreid,

kaebamist, tindiga kirjutamist, Tahkurannas töötanud
koolijuhte jne. Tegemised
sidus tervikuks õpetaja Lea
mälestused ja mängud
Tahkuranna kooli ajaloost.
Oli rõõmus hommikupoolik!
Tahkuranna kooli
õpetajad

TÄNUD!
Eriliselt suured tänud kuuluvad Peeter Henningule ja tema töömeestele, kes
üle Uulu kanali ehitasid ja paigaldasid uue silla.
Tahkuranna Vallavalitsus ja kõik silla kasutajad.

Meil koolis on olnud ka
aega õppimiseks ja mõnusateks tegemisteks.
Kuu algas õpetajate
päevaga, mil üheksandikud
said tunda, kuidas on klassi
ees seista ja õppijatele
midagi ka selgeks teha.
Õpetajatele oli üllatus kooli
raamatukogus, kus I klassi
õpilased esinesid väikese
eeskavaga ning pärast seda
toimus humoorikas joogakoolitus huvijuht Annika
eestvedamisel. Õpetajad ja
õpilased olid sel päeval oma
rollidega väga rahul.
Suured tänud 9. klassile ja õpetaja Ly´le ning
huvijuht Annikale.
Vabariigis käisid meistriliiga korvpalliturniiril poisid
7.–9.klassini. Saavutati I
koht. Super!
Jalgpallivõistlustel
osalesid poisid 6.–9.
klassini. Võistlus oli pingeline, poisid olid väga tublid!
„Ettevõtlikkus kooli“
nädala raames said meie
kooli 4.–9. klassi õpilased
nii mõndagi uut teada
ettevõtlusest ning kohalikest
ettevõtjatest. Nimelt andsid
nendele klassidele 8.oktoobril ühe tunni
külalisõpetajad. 4.–
5. klass tutvus
astelpajude kasvatamisega, 6. klass
käis laevaehitust
uurimas ettevõttes
Polar Yacht Manufactory OÜ, 7.klass
sai teada mesindusest, 8. klass kuulis
hokivarustuse tootmisest ning 9.klass
külastas Lepaküla
kanafarmi. Tagasiside oli väga positiivne, kõik said
midagi põnevat
teada või kogeda.
Siinkohal tahaksime veel kord

Septembrikuu tegija
EMILIA IGASTA

tänada ettevõtjaid, kes olid
nõus tunde andma. Aitäh,
Peeter Henning, Mirjam
Mühlmann, Maarika
Puusepp, Imre Taveter ja
Ahti Kukk!
20. oktoobril tähistatakse ettelugemispäeva. Ka
meie kooli 4. klass otsustas
mõned lood teistele ette
lugemiseks selgeks õppida.
Mõeldud, tehtud! Veerandi
viimasel päeval oldi valmis.
Kuulajateks olid õpilased
1.–3. klassini. Käimas on ka
muusika-aasta ja lood, mis
ette lugemisele tulid, olid
seotud muusikaga, siis
lugude kuulamise vahel
tutvustati ka erinevaid
muusikuid ning muusika-

stiile. Kuulati-näidati lugusid lõõtspillist ja sümfooniaorkestrist kuni punkmuusika ning räpini. Pärast
ettelugemistundi üllatas
algklasse 2.klass vahva
näidendiga „Seene varjus“.
Lõpuks veel mälumänguturniir ning võiski rahuliku
südamega vaheajale minna.
Ka 5.–9.klass ragistas
mälumänguga enne sügispuhkusele minekut ajusid.
Kevadeks selguvad mitme
turniiri peale parimatest
parimad.
Vaheajal võtsid kolm
noormeest, Kerhard Kiviselg ja Richard Kiviselg
ning Tanel Tamm ette
väikese retke Pärnu jõe
paisude ning kalade maailma. Käidi Pärnu jõe ääres
ning tehti tutvust kalade
sisemusega. Päris põnev oli!
Sügiskuu viimane nädal
oli samuti teguderohke.
4.klass harjutas lugemist
lasteaialastele ette lugedes,
kolm õpilast (Elise Jõgiste,
Ranno Sutt ning Kaari
Pulst) osalesid jäätmeseminaril ning 9.klass käis
lõpureisil Rootsis.
Käes on november,
hingekuu – rahulikku
hingedeaega!
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MTÜ Võiste Külaselts

Aedniku aastaring
Kollasest kollasem sügis on liikunud hingedeaega.
Nüüd on aega mõelda endale: sõita
puhkama Pärnusse
või kaugemale, jõuda
teatrisse, tulla seltsimajja
üritustele.
Septembri lõpus tähistasime traditsiooniliselt
puuviljanädalat. Sel korral
uurisime Riina Luige hoidiseid. Natukese tegemislustiga saab hapukurgigi
lõbusamaks muuta.
Uhlapere Seltsis toimus
Täiskasvanud Õppija Nädala raames uue aiahooaja
ettevalmistus. Raili Võiste
Puukoolist tutvustas aiaplaneerimise põhimõtteid,
mille järgimist saaksime
alustada juba nüüd –
sügisel, kui aega rohkem,
aias avarust ja värve
omajagu. Kuidas vaadata,
mida juurde tuua, mida
maha lõigata või ümber
istutada. Seltsimajja oli
kohale toodud terve
peenratäis taimi. Nende
hulgas oli nii tuttavaid kui
uuenenud tuttavaid taimi.
Läbi räägitud said kõik
sügistööd. Juttudega jõudsime kevadiste aiatöödeni.
Mõlemaid üritusi toetasid
KÜSK ja Kodukant.
Hingedeajal liiguvad
meie ümber erinevad vaimud. Pime aeg toob meelde
vanad kombed ning mõnelgi
sügisõhtul võib küla vahel
liikumas näha kummalistes

riietes tegelasi – martekadrisid. Laskem nad
siis sisse ja koti täitmine hea-paremaga
annab uueks aastaks
ainult õnne majalekarjale-perele. Kadrid
annavad teada, et peagi on
saabumas jõulud.
6. detsembril kell 14.00
ootame kõiki lapsi koos
vanemate-vanavanematega kohtuma Jõuluvanaga. Seltsimaja ukse
ees avatakse taas postkast,
millest võtab Jõuluvana
isiklikult kirjad välja 20.
detsembril. Seltsi vana
aasta ärasaatmine toimub
26. detsembril kell 19.00,
kui tantsuks mängib Viljo
Tamme Band.
Sügise juurde kuulub
lehtedes ilmuva talvise ilma
ennustuse lugemine. Aednikud uurivad, kas ja kui palju
taimi katta, sportlased
tahavad teada, kas tuua välja
suusad või jätkub jooksuaasta. Igaühel omad huvid.
Mihklipäeva järgi ennustades ei ole väga külma talve
oodata. Lund on loota paar
sentimeetrit rohkem kui
möödunud aastal. Kuid
kevad annab ennast taaskord oodata.
Uued uudised ikka meie
kodulehel
http://
uhlapere.weebly.com/
Rahulikku hingedeaega
Uhlapere Selts

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki võlu.

Novembri kuu

04. november
07. november
10. november
28. november
10. november
06. november
09. november
18. november
23. november
05. november
21. november
27. november
11. november
13. november
15. november
19. november
24. november
27. november
27. november
28. november

Helma Sipelgas
Arkadi Kallaste
Elmi Somelar
Helju Lilleste
Mart Kenk
Salme Lehiste
Pavel Smirnov
Harald Kumm
Amilda-Villentine
Grosšmidt
Mart Lyra
Liia Koppel
Anatoly Stepanov
Boris Liiva
Eerika Riiel
Ille Helin
Alo Liidemaa
Evald Pärnaste
Virve Lääne
Andres Alari
Valentina Anderson
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88
84
83
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82
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60
60
60
60
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• TEATED •
Lahkunute mälestamine Tahkuranna õigeusukirikus toimub
laupäeval, 28. novembril. Liturgia algus on kell 11, pärast
liturgiat hingepalve.
Ülempreester Ardalion Keskküla

Müüa lõhutud küttepuid koos transpordiga ning
ehituslikku saematerjali.
Teostame ka metsa- ja võsaraiet. E.E. Forest OÜ.
Info telefonil +372 52 31 051.

Naisseltsi käsitööhooaeg on avatud

Tares avatud Võiste Noortetuba.
Nii lastele kui täiskasvanutele, nii meestele kui
naistele pakume võimalusi
osaleda erinevate ringide,
klubide, ühingute ja seltsingute töös. Majas jätkavad
tegutsemist Tahkuranna
Naisselts, Tegusate Vanaemade Klubi, Elurõõmu
memmed, Beebid-emmed,
Keraamika, Shindo, Võiste
Külaselts.
Hoolitseme selle eest, et
kogukonna liikmed saaksid
ühistegevustes, olgu selleks
siis külapäevad, spordi- või
kultuuriüritused, kaasa lüüa.
Meie kõige suuremaks
väljakutseks on külakeskusega Tahku Tare seonduv.
Külaselts võttis endale
kohustuse viia lõpule hoone
renoveerimine, ehitada puuduolevad süsteemid, samuti
haljastada õueala. Kõige
selle jaoks on vaja kirjutada
hulgaliselt projekte ja leida
muid võimalusi.
Meie soov on, et külakeskus areneks ning pakuks
ennekõike rõõmu ja rahulolu kõigile kogukonna
liikmetele.
Palume kõigil, kellel
seoses eespool loetuga
tekkis mõtteid ja tahtmist
osaleda külaseltsi tegemistes, võtta meiega ühendust.
Astuge Tarest läbi tööpäeviti 10.00–16.00-ni või
helistage mob. 5109678.
Facebookis vaadake:
Tahku Tare Kogukond
e - m a i l :
voiste.kulaselts@mail.ee

5. novembril saab külaselts poole aastaseks.
Praegu võib julgesti öelda,
et meil läheb hästi.
Meil on rõõmsameelne
ja teotahteline juhatus ning
väga vahvad liikmed.
Tegutseme külakeskuse
ruumides. Koos oleme
jõudnud juba nii mõndagi
teha. Osa üritusi tahame
muuta traditsiooniliseks
nagu näiteks kogukonna
perepäeva, kevadise rohevahetuse koos täikaga,
hoidiste degusteerimise
koos retseptivahetusega,
jõululaada, teadmistepäeva
piduliku lõunaga, vanavanematepäeva tähistamise jne.
Mõtetes on augustikuised päikeseloojangu õhtud
maja taga paikneval aasal ja
rõdul, olgu tegu siis etenduste või kontsertidega.
Suvel aga tahame korraldada kogukonna lastele
keskkonnateemalisi laagreid.
Kuna Tahkuranna valla
kogukonna maja – külakeskuse näol on tegemist suure
hoonega, siis on mõistlik, et
see täidab ka edaspidi mitut
funktsiooni.
Majas on piisavalt ruumi
pidude ja ürituste korraldamiseks, hoolitseme ka
peolaudade katmise ja
toitlustamise eest.
Matkajate ja turistide
tarbeks on avatud infotuba.
Samas on võimalik tutvuda
ja osta kohalikku käsitööd,
niisama puhata ja keha
kinnitada maja kohvikus.
Õppeaasta jooksul on

Sünnid
DANER SIITAN

Teljed külakeskuse II korrusel ootavad kõiki valla
naisi kuduma ja endile kauneid käsitöö tooteid
valmistama. Huvilistele pakutakse võimalust teha
rahvuslikke vöösid, punutisi, gobelääni, siidimaali,
pakutrükki, tikkimist, õmblustööd ja maalimist. Samas
pakutakse ka muid koolitusi.
Huvilised helistage telefonil 55515507.
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuses
Kolmapäeval 11.novembril kella 12.00 –13.00
Rahvusliku motiiviga kardiganide, retuuside,
tuunikate, pükste jne. SOODUSMÜÜK
Tooteinfo koduleht www.ethel.ee
Lisaks bambus sokid, retuusid, aluspüksid, jne!
NB! Kampaania: Kõik tooted -30%

Uus mälumängu hooaeg Männiku
talukambris
Männiku Talukamber alustas oma viiendat hooaega.
Oktoobri esimestel päevadel saime kokku, et otsustada, kas
teeme veel, või lõpetame. Aga inimesed olid nii häälestatud,
et teeme edasi. Tuli ka uusi liikmeid, tervelt kaks võistkonda
tuli juurde. Võistkonda Laadi, kus muidu ragistas ajusi
Maido Zukker üksinda, tulid talle paarilisteks Jüri Kõresaar
ja Ülo Sommer. On veel kaks uut võistkonda Pagulased ja
Mak. Esimesed mängud on tehtud, kõik on hoo sisse saanud.
Läheme nii edasi kevadeni, nagu meil ikka tavaks on olnud.
Ilusaid talveilmu ja saabuvat vaikset advendiaega, teile
kallis vallarahvas.
Männiku Talukambri rahvas

Mis juhtus?
5. oktoober kell 14.43 teatati häirekeskusele, et
Tahkuranna vallas Reiu külas oli toimunud liiklusõnnetus. Pärnu
päästjad likvideerisid süttimisohu.

27.09.2015

ema: Pille Siitan
isa: Gert Siitan

HELEEN AKKER
KAIDO RATBERG
01.02.1985-20.08.2015 Metsaküla
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29.09.2015

!
28. oktoober kell 18.08 said päästjad väljakutse
Tahkuranna valda Reiu külla, kus teataja sõnul põles suitsuahi.
Päästjate kohale jõudes, olid omanikud juba alustanud
kustutustöödega. Päästjad likvideerisid põlengu kell 18.39

ema: Kairit Joost
isa: Venno Akker

MIHKEL SIIG
ema: Jana Jõesalu
isa: Andrus Siig

05.10.2015

Väljaandja:
Lehe makett:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel. 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Tahkuranna valla ajaleht

Lk. 6

September-oktoober Võiste lasteaias
Sügis on meile sel aastal
rõõmustavalt pikka aega
oma kuldset poolt näidanud.
Võiste lasteaia väikesed ja
suured on seda aega usinasti
kasutanud.
Septembris tähistasime
oma lasteaia 34ndat sünnipäeva. Rannakarbid tegid
külaskäigu Pärnu Loodusmajja, sedapuhku seenenäitusele.
Oktoobrikuu esimesel
päeval võttis meid lahkelt
vastu Puusepa mesila
perenaine, kes tutvustas
oma mee töötlemise ruume
ja masinaid. Mesilinde
endid ei õnnestunud kohata
– nemad olid juba magama
läinud.
Õpetajate päeval käisid
lasteaias kätt proovimas
Anni-Marii Männi, Annabel Helin (nooremas rühmas) ning Kirke ja Kaili
Kirt (vanemas rühmas).
Veidi enne kolletamispäeva käisid Rannakarbid
koos vanematega sügisesel
retkel Tolkuse rabas.
Leivanädala oleme juba
aastaid lõpetanud ühise
leivateoga. Sel aastal sattus
küpsetamine samale päevale, mil Häädemeeste
komando päästjad käisid
meile „Tulest targem”
koolitust tegema. Kinkisime
oma sõpradele päästjatele
ahjusooje leivakakukesi.
Koolivaheajal, mil osa

November 2015

Oktoober Uulu lasteaias
Meil mütsid, joped,
kummikud
ja taskus soojad sõrmikud.
Õunad puus ja tõrud
maas,
kasel kuldne kleit on taas.
Sa sügis pole üldse kole,
meile parem sõbraks ole!

lapsi pisikest sügispuhkust
pidasid, käisid õpetajad
ning õpetaja abid õppereisil
Viimsi Lasteaedade Leppneeme majas, kus juba mitmendat aastat kasutatakse
sama väärtusõpetuse metoodikat, mida meiegi
lasteaias.
Suur tänu teile, Eneli
Kimmel, Riina Toots,
Lagle Suursild ja Aire
Pirs-Soosalu, et olite valmis meie asemel selle päeva
lastele pühendama!
Oktoobri sabapoolel
käis lasteaias külas noorsoopolitseinik Kairi Õilsalu ja Lõvi Leo.
Rannakarbid tegid pere-

nädala raames oma igaaastase külaskäigu Võiste
eakate Jututuppa, külakostiks kaasas laulud, tantsud,
ühismängud ning omavalmistatud puzzled.
Ja veel üks tore uudis
meie majast: hoolekogu
liikme Tanel Tootsi eestvõttel ja lapsevanemate
abiga sai korda ja turvaliseks Päikesekiirte rühma
rõdu piirav aed.
Sooja ja sõbralikku
sügise jätku kõigile!
Võiste lasteaia pere

Ongi kätte jõudmas aasta
kõige pimedam aeg. Aga
meil lasteaias ei ole selle üle
aega mõelda ega kurvastada.
Oktoober on meile tähtis
kuu, sest oktoobris on meie
lasteaial sünnipäev. Seekord
tähistasime juba 11ndat
sünnipäeva. Selleks puhuks
kutsus lõvikuningas meid
lõvikoopasse
suurele
sünnipäevapeole. Loomi oli
saabunud igast maailma
paigast. Pidu oli vägev, sai
kõvasti lauldud ja tantsitud
ning omavalmistatud torte
ja maiustusi süüa.
Sügis rõõmustab meid
kõiki oma värviküllusega.
Lapsed on terve kuu pargis
kirjude lehtedega hullanud,
saanud selgeks, milliseks
värvuvad erinevate puude
lehed. Liblika rühma lapsed
joonistasid muinasjutu
„Puude sügisene vaidlus“
põhjal toredaid sügispilte ja
otsisid pargist üles puud, kes
omavahel vaidlema läksid.
Leivanädalal mängiti
leivapoodi, kust oli võimalus osta päris leiba. Tehti
tervislikke võileibasid,
maitsti kodudest toodud

erinevaid leivasorte.
Lepatriinude rühm matkas mere äärde, et uurida
binokliga, kas luiged on
lahkunud juba, sest kangesti
oodatakse lund. Ütleb ju
vanarahvatarkus – „luiged
läevad lumi taga“, aga
luiged alles kogunesid
parvedesse. Täname tublisid
onusid, kes olid uue silla üle
jõe ehitanud, väga ilus sild!
Oktoobris külastas
lasteaeda päästeamet.
Projekt „Tulest targem“
andis lastele eakohaseid
teadmisi tuleohutusest ja
tutvustas päästjate tööd.
Vahval näitusel „Kivid
kõnelevad“ olid lapsed koos
vanematega kaunistanud ja
värvinud erineva kuju ja
suurusega kive, kus igal
kivil oli rääkida oma lugu.

Täname vanemaid, kes
loovalt mõttega kaasa tulid.
Täname samuti Uulu
kooli neljanda klassi õpilasi
ja õpetaja Gerlit, kes käisid
ettelugemispäeval toredaid
lugusid lugemas, tulge
meile jälle külla!
Muusika-aasta raames
kutsume lasteaias kõiki
vanemaid omavalmistatud
pille meisterdama. Nendest
soovime välja panna põneva
näituse ja esitada pillidel
toredaid muusikapalasid.
Pimedat aega teeb helgemaks muusika ja kaunis
küünlaleek. Süüdakem siis
küünlad, mis valgustaksid
teie tuba ja teie hinge.
Kaunist sügist soovib
Uulu lasteaiapere

Teguderohke koolivaheaeg Tahkuranna Avatud Noortekeskuses
Taaskord on möödunud
õppeaasta esimene koolivaheaeg. Noortekeskuse
jaoks oli see aeg kiire ja
teguderohke. Teisipäeval
toimus fotokoolitus, mille
viisid läbi Jüri ja Vadim
Vlassov. Koolitusest võttis
osa 12 noort, kes said
esmased teadmised fotograafiast. Kuna noori
huvitas koolitus väga, siis
tuleb ka jätkukoolitus.
Fotokoolitust ja noortekeskusele uue peegelkaamera soetamist toetas
Pärnu Maavalitsuse Avatud
Noortekeskuste projektikonkurss.
Kolmapäeval toimus

traditsiooniline väljasõit
Tallinnasse, mille käigus
külastasime Patarei vanglat,
Lennusadamat ning Glehni
loss ja parki. Osalejad jäid
väga rahule, eriti meeldis
neile ekskursioon Patarei
vanglas.
Neljapäeval korraldasid
neli hakkajat noort koolivaheaja peo. Toimusid
erinevad võistlused ja
mängud ning loomulikult ka
disko. Õhtu lõpetasime
üllatusega, milleks oli imemaitsev küpsisetort. Suur
aitäh peo korraldamise
eest Angela Kaiste, Terhi
Kuuse, Aron Kivilo ja
Sander Sommer!

Koolivaheaja lõpetas
meie noortekeskusest alguse
saanud üritus ehk Pärnumaa
Noortekeskuste kokkutulek,
mis toimus seekord Paikuse
Avatud Noortekeskuses.
Suur aitäh kõigile
noortele, kes võtsid Tahkuranna Avatud Noortekeskuse poolt korraldatud
üritustest osa.
Merit Reinhold
noorsootöö juht

