TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Uulu Lasteaed 10

Vallavanema veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Märkamatult on valgusküllane osa aastast läbi
saanud ja alanud talvine
pime periood. Et see aeg
vähegi talutavam oleks,
oleme sügisel rekonstrueerinud Tahku Tare ja
Tahkuranna koolimaja
esised valgustused. Mõlemad valgustused olid
varasemast küll olemas,
kuid ei toiminud korralikult
ja kasutegur oli pehmelt
öeldes tagasihoidlik. Lisaks
tehtud töödele alustab
Elektritsentrum OÜ lähipäevil Tõllapulga tee
valgustamisega. Valgustus
on plaanis rajada alates
Pulga teest kuni Via
Balticani 6m kõrguste
postidega ning sealt edasi
mööda metsarada Raemetsa korterelamu sissesõiduni
4m kõrguste postidega. Kui
enamus valgustustest põlevad lisaks liikumise- ja
liiklusohutusele ka turvalisuse tagamiseks, siis uus
rajatav valgustus hakkab
töötama vaid ajal, mil
toimub pimedal ajal ühistransport.
Tõllapulga tee ja bussipeatuse vahele valgustust
rajades muudame ohutumaks inimeste liikumist Via
Baltica ääres, kuid kindlasti
ei ole see piisav. Viimase
kuu aja vältel on korjatud
üle 600 allkirja, peamiselt
Reiu, Uulu ja Laadi külade
elanikelt, Via Baltica äärse
kergliiklustee rajamise
toetuseks. Kui esmapilgul
tundub, et kergliiklustee
võiks ju lihtsalt raha
olemasolul Via Baltica
äärde rajada, siis tegelikkuses see nii lihtne ei ole.
Probleem on maantee ääres
oleva Natura ala ja sihtkaitsevööndiga, mis asub
kohe maantee ääres ja
kergliiklustee sinna lihtsalt
ära ei mahu. Sama probleem
on ka Golfi teega ning
kolmandale looduskaitsest
puutumata kohale rajatakse
tõenäoliselt Rail Baltic.
Tegemist on olukorraga,
mille lahendamiseks ei ole
vallal üksinda võimalik
lahendust leida. Probleemile lahenduste otsimiseks
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saatsime pöördumise küsimuste ja kogutud allkirjadega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse,
Keskkonnaministeeriumisse,
Siseministeeriumisse,
Keskkonnaametisse,
Maanteeametisse ja Pärnu
Maavalitsusse. Lisaks
kirjalikele vastustele ootame
kõiki adressaate detsembri
keskel vallamajja teema
arutelule ja lahenduste
otsimisele.
Sügis ja talv on hea aeg
järgmise aasta plaanide
koostamiseks. Oleme alustanud järgmise aasta eelarve
koostamist, kuid sellega
seoses oleme otsustanud
teha ühe olulise põhimõttelise
muudatuse.
Nimelt plaanime seltside
poolt taotletud summad
paberil ära jagada juba
novembrikuu jooksul.
Seeläbi saavad seltsid otsuse
teada 3–4 kuud varem ja
saavad oma üritusi pikemalt
ette planeerima hakata.
Samuti on võimalik siis
üritusi korraldada aasta
esimestelgi kuudel. Olulisem osa selles on ja
tegelikult ka muudatuse
tingis valla kalendri
koostamine. Plaanime järgmise aasta kalendrisse
märkida olulisemad vallas
toimuvad sündmused ja
üritused ning saata selle
postiga Teile kõigile
kodudesse. Järgmise aasta
kalendri alapealkirjaks
oleme planeerinud ettevõtluse Tahkuranna vallas.
Kui kalendri koostamine
õnnestub, siis plaanime
sellise kalendri tegemist
jätkata ning ilmselt muutub
igal aastal ka temaatika.
Vallas toimuvate suurürituste poolelt on rahastuseks taotlused esitanud nii
Hapukurgifestivali kui
Lamba Vesti korraldajad,
plaanis on ka suvelõpuüritus
Suveaias. Kindlasti sisustab
nädalavahetustel suveõhtuid
heade kontsertite ja muu
sellisega Lottemaa teemapark. 28. veebruar ja 1.
märts oleme aga korraldamas üle-eestilisi valdade
talimängusid. Mängud
koosnevad mitmest spordialast, kaasa arvatud viimasel
ajal vallale au ja kuulsust
toonud suusatamisest. Et
kodus toimuvatest võistlustest korralikult osa võtta,
siis siinkohal on teile kõigile
üleskutse endast Kultuurija Spordikeskuse juhatajale
(Järg 6. lk)

Oktoobri algus oli Uulu
Lasteaias täis õhinat ja
ootust – sünnipäev tulemas!
Lasteaed juba 10-aastane!
Sünnipäev tähendab ju
külalisi, üllatusi, küllap ka
midagi maitsvat... Ettevalmistused algasid kogu
majas aegsasti. Lastega
koos meisterdati lilli, lehvikuid, liblikaid, mesimumme, lepatriinusid ja
jaanimardikaid. Neid jagus
kaunistamiseks nii lasteaia
kui ka vallakeskuse peoruumidesse. Lisaks said
huvilised lugeda laste
arvamusi sünnipäevadest.
Lõunatundidel kostis saalist
pilliharjutamist: muusikaõpetaja Pireti juhtimisel
sündis väikekannelde ja
kitarri ansambel. Kanneldel
õppisid lasteaia tunnuslaulu
saatma Eva, Sirje, Anu,
Annela ja Piia, neile sai see
esmakordseks ülesastumiseks kandlega. Kitarrisaatega lõi kaasa lasteaia
direktor Krista. Rõõm
pilliõppest oli mõlemapoolne ja täname Piretit
kindlakäelise juhtimise eest.
Peonädalal jätkus sündmusi
igasse päeva. Toreda
üllatuse tegid Uulu kooli
õpilased: kõik rühmad said
kingiks muinasjuturaamatu,
kust külalised ka lastele ette
lugesid. Suur tänu neile –
meie endistele kasvandikele, oli tore kohtuda.
Peopäev saabus 10.
oktoobril. Suurde saali
kogunes lasteaiapere ja
külalised Võiste lasteaiast.
Ühine laul, pillimäng ja
tantsud tegid tõelise peo-

meeleolu, siis saabus
üllatuskülaline – Karlsson
katuselt. Lõbus tants,
pillimäng ja trall koos
Karlssoniga lõppes väikese
ilutulestiku ja ühise tordisöömisega. Lihapalle
Karlssonile küll ei olnud,
aga tort oli väga maitsev!
Õhtusel kontserdil esinesid kutsutud külalistele
lühikese kavaga lapsed koos
lasteaia personaliga. Kontsert oli meeleolukas ja
lapsed väga tublid.
Suur-suur tänu lastele!
Aitäh ka lapsevanemaile,
kes pidid oma päevakava
pisut muutma.
Muusikaõpetaja Piret
tänab kogu lasteaia täiskasvanute peret, kes ühise
meeskonnana toimetades
peonädala meeleolukaks
muutsid.
Suur tänu kõikidele
külalistele toredate kingituste eest.
Uulu Lasteaed
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Vallavalitsuses otsustati:
15. oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Sander Salusoo osavõttu Põhja-Soomes Levil
toimuvast treeninglaagrist summas 65 eurot.
• Mitte eraldada Kairit Paju´le 2014.eelarveaasta
vahenditest toetust lumelaagris osalemiseks
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Lene Hirvela
pidaja esindaja;
Maarika Puussepp
lapsevanemate esindaja
Jüri Aniste
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 Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseis alljärgnevalt:
Argo Mengel
pidaja esindaja;
Külli Klein
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.
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Lene Hirvela
pidaja esindaja;
Kaire Aava
õpetajate esindaja;
Aive Põder
rühma vanemate esindaja;
Reilika Kiviselg
rühma vanemate esindaja;
Herme Koit
rühma vanemate esindaja;
Mario Susi
rühma vanemate esindaja.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 11.03.2004.a korralduse
nr 56 punkti 3 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
„3. Erastatavate katastriüksuste sihtotstarbeks määratakse
tootmismaa (003; T)“.
• Määrata Tahkuranna vallas Uulu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Kooli tee (Tahkuranna valla teeregistris tee
nr 8480167).
• Muuta Tahkuranna vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Mängumaa
Arvo
Uulu alajaam
Auto
Hanne
Martini

84801:001:1100
84801:001:0048
84801:001:0232
84801:001:0485
84801:001:0050
84801:001:0052

Kooli tee 1
Kooli tee 2
Kooli tee 4
Kooli tee 6
Kooli tee 8
Kooli tee 10

Vallavolikogus otsustati:

• Väljastada projekteerimistingimused Empower AS-le,
esindaja Karmo Lillepõld, Reiu külas Muuli tee 5 kinnistu
elektriliitumisühenduse projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Keskkonnaprojekt
OÜ-le, esindaja Tõnu Pomerants, Reiu külas Raemetsa
tee 2 ja 4 elektriliitumisühenduse projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Keskkonnaprojekt
OÜ-le, esindaja Tõnu Pomerants, Uulu külas Alajaama
kinnistul asuva 0,4-20 kV elektrivõrgu ümberehituse
projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Vahur Reinule Reiu külas
Reinu kinnistule väikeehitise (maakelder) püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Hardo Kersile Võiste alevikus Kivi
tn 7 kinnistul olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.
21.oktoobril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Tunnistada hankemenetluses „Siimu teele veevõtukoha
rajamine” edukaks madalaima pakkumuse esitanud OÜ
Halinga Energeetika pakkumus hinnaga 2 251 eurot ja
91 senti koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada hankemenetluses „Tõllapulga teele välisvalgustuse rajamine” edukaks madalaima pakkumuse
esitanud AS Elektritsentrum pakkumus hinnaga 12 708
eurot koos 20% käibemaksuga.
Eraldada p 2 nimetatud summast 2 708 eurot Tahkuranna
valla 2014.aasta eelarve reservfondist.
• Anda nõusolek Tahkuranna külas Lülle ja Lülle-Jaani
katastriüksuste piiride muutmiseks vastavalt maamõõtja
OÜ Maamõõdubüroo 4x4 poolt koostatud katastriüksuste
plaanidele.
Kinnitada Lülle maaüksuse suurus 2,75 ha ja piirid
vastavalt katastriüksuse plaanile ja määrata maakasutuse
sihtotstarbeks „Maatulundusmaa-M-011”.
Kinnitada Lülle-Jaani maaüksuse suurus 15990m² ja piirid
vastavalt katastriüksuse plaanile ja määrata maakasutuse
sihtotstarbeks „Maatulundusmaa-M-011”.
• Anda nõusolek Võiste alevikus Allika tn 2 ja Allika tn 4
katastriüksuste piiride muutmiseks vastavalt maamõõtja
OÜ Maamõõdubüroo 4x4 poolt koostatud katastriüksuste
plaanidele.
Kinnitada Allika tn 2 maaüksuse suurus 11149m² ja piirid
vastavalt katastriüksuse plaanile ja määrata maakasutuse
sihtotstarbeks „Elamumaa-E-001”.
Kinnitada Allika tn 4 maaüksuse suurus 9001m² ja piirid
vastavalt katastriüksuse plaanile ja määrata maakasutuse
sihtotstarbeks „Elamumaa-E-001”.

MEELDETULETUSEKS! Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena hiljemalt
1.detsembriks 2014 vallavalitsusele.

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
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kultuuriauhind, millega tunnustatakse kultuurilisi 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.
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 2014 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

30.oktoobril:
• Nõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ-le (registrikood
10698390, aadress Näituse 21, 50409 Tartu) Võiste
uuringuruumi (vt. Lisa 1, teenindusala) geoloogilise
uuringu loa andmisega.
• Kõnnitee ja Rattatee mü-i taotletakse munitsipaalomandisse kergliiklustee rajamise essmärgil. Nende
maaüksuste munitsipaliseerimise otsuse õiguslikku alust
on vaja muuta, kuna maa-ameti arvates nii suurele mü-le
transpordimaa sihtotstarvet ei ole mõistlik määrata ja seda
peaks taotlema munitsipaalomandisse üldkasutatava
maana (haljasala ja pargi maa)
• Kehtestada Võiste aleviku Jaagu tn 2a kinnistu
detailplaneering, eesmärgiga jagada olemasolev kinnistu
kaheks elamumaakrundiks koos ühepereelamute ehitusõiguse määramisega.
• Tunnistada 21.10.2014 toimunud avalik kirjalik
enampakkumine Allika tn 1-6 korteriomandi müümiseks
nurjunuks soovijate puudumise tõttu.
Müüa otsustuskorras Tahkuranna vallale kuuluv
korteriomand (kinnistusregistriosa number 1929006,
üldpinnaga 22,5m²) asukohaga Tahkuranna vald Võiste
alevik Allika tn -6.
Määrata müügi minimaalseks hinnaks 1 500 (üks tuhat
viissada) eurot ja müügi korraldajaks vallavalitsus.
• Tunnistada nurjunuks Tahkuranna Vallavolikogu
28.08.2014.a otsuse nr 45 alusel toimunud kirjalik
enampakkumine, kuna enampakkumisel ei olnud osalejaid.
Müüa otsustuskorras alljärgnev kinnistu Laadi külas:
Katastriüksuse tunnus Kinnistu aadress
Pindala Hind EUR
84801:001:1778
Laadi k Männimetsa mü 9237 m² 7000

Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.
• Võtta vastu Tahkuranna valla omandisse Anu
Rentnik´ule kuuluv Laadi külas asuv Siimu tee kinnistu
(katastritunnus 84801:001:1592, transpordimaa 100%,
pindala 820m²).
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu alatise haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu alljärgnevalt:
- Arvata komisjoni koosseisust välja Kärt Kiviselg ja Taivo
Luik.
- arvata komisjoni koosseisu Lene Hirvela;
- kinnitada komisjoni koosseis alljärgneval kujul:
Komisjoni esimees
Ahti Kukk
Komisjoni aseesimees
Kauri Krüger
Komisjoni liikmed
Krista Saarse,
Johan Kärp, Anu Nõmm, Lene Hirvela, Egle Vutt,
Maia-Liisa Kasvandik, Anne Kalda, Urme Raadik,
Triin Piirsalu, Tiiu Pärnits.
• Võtta teadmiseks revisjonikomisjoni kontrollakt 14.08.
2014 „Vallavara valitsemise, arvestuse ja võõrandamise
vastavuse kontroll õigusaktidest tulenevatele nõuetele“,
arvestades vallavalitsuse seisukohti.
Juhtida vallavanem Karel Tölp´i tähelepanu olulistele
kontrollaktis toodud puudustele. Eelkõige vallavara arvele
võtmise, arvestuse pidamise ja volikogu pädevusse
kuuluvas küsimuses.
Kuulati Karel Tölp´informatsiooni.
• Põhimõttelise nõusoleku andmisest MTÜ-le Tõlla
Külaselts maa eraldamiseks laste mänguväljaku ehitamiseks.
• Tõllapulga teele välisvalgustuse rajamisest.

Hajaasustuse programm
Mitmel eelneval aastal on olnud võimalus Are, Audru,
Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde,
Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra
vallas elavatel lastega peredele läbi hajaasustuse programmi rajada kodumajapidamiste veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid ja juurdepääsuteid ning kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetati ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Eeltööd hajaasustuse programmi jätkamiseks 2015.
aastal käivad. Juhul kui programm rakendub, on vajalik et
toetuse taotleja:
1. elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete
kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb
(vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik,
kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust
taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri
andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015).
Juba täna on õige aeg mõelda programmi eesmärgile ja
tegevustele ning käituda teadlikult nii, et oleks võimalik
toetust taodelda.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
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Ei tohi seista käed rüpes, peab pidevalt midagi uut välja mõtlema
Intervjuu Tahkuranna vallavolikogu liikme Viljar Metsaoruga
Oled
Tahkuranna
vallavolikogu liikmeks
kandideerinud valimisliit
Koostöö nimekirjas. Oled
kandideerinud vallavolikogu liikmeks ka 2009.,
2005., 2002. ja 1999.aastal
Sinu hääletsaak on olnud
kandideerimiste jooksul 13
–23 häält. 2013. aasta valimistel hääletas Sinu poolt
21 vallakodanikku.
Kui suur peaks olema
vallaelanike toetus, et
volikogus end hästi tunda.
Kas Sinu meelest oli Sul
hea tulemus?
Tore, et selline hulk
inimesi mulle oma hääled
andsid. Üldjuhul on nii, et
igas toredas seltskonnas
tunnen ma end suurepäraselt, nii ka volikogus.
Boonuseks on asjaolu, et
saan kaasa rääkida valla
arengut puudutavates küsimustes.
Mis ajendas Sind
2013.aastal kandideerima
Tahkuranna vallavolikogusse?
Igal kandideerimise
korral olen mõelnud, et see
on nüüd küll viimast korda.
Kuid olles koos sõprade ja
lähedaste inimestega, suudavad nad taas minus

äratada selle särtsu, et
minna ja teha midagi oma
koduvalla heaks.
Kuidas on töö volikogu
liikmena mõjutanud Sinu
igapäeva elu?
Mina olen ikka mina
ning ei ole kunagi oma nina
püsti ajanud, olgu ma siis
volikogu liige või ettevõtte
juhataja.
Lisaks volikogu tööle
oled alatistest komisjonidest majandus-, eelarve- ja
planeerimiskomisjoni liige
ja osaled nende töös. Kas
see toob juurde palju lisakohustusi?
Komisjoni mõte on ju
see, et läbi arutada volikogu
päevakorras olevad küsimused. Enne volikogu istungit
tuleb kokku saada komisjoni liikmetega, et läbi
arutada ja võtta seisukoht
vallavalitsuse esitatud
eelnõude kohta. Eks ta ikka
tekitab pisut lisatööd.
Missugused on volikogu
liikme
Viljar
Metsaoru tulevikuplaanid,
missugustes valda arendavates küsimustes on Sul
senini olnud võimalik
kaasa rääkida?
Tuleviku kohta ei oska
ma midag öelda, eks aeg

Ameteid on mul olnud
päris palju: olen olnud
elektrik, külmutusseadmete
mehhaanik, haljassööda
operaator, müügimees ning
viimased 20 aastat tegelen
aiandusega. Minu igapäeva
töö on sootuks erinev volikogu liikme tööst, üks on
puhtalt vaimne, teisel on
lisaks vaja tugevat füüsist.

näitab. Elame ikka üks päev
korraga. Seni olen ma igat
head otsust ja tegemist, mis
puudutavad valla arengut,
toetanud.
Sinu haridustee?
Olen lõpetanud Hääde-

meeste keskkooli ja läbinud
aiandusalaseid koolitusi nii
Eestis kui mujal maailmas.
Mis ameteid oled siiani
pidanud/pead ja kas igapäeva töö ka volikogu
liikme tööd toetab?

Vallaelanikud tunnevad
ja seostavad Sind ja Sinu
pere Võiste aiandiga.
Aastaid oli Võiste aiandist
võimalik saada ilusaid
roose ning ampleid, nüüd
olete peamiselt kurgi ja
tomatikasvatajad. Mis
tuuled täna Võiste aiandis
puhuvad?
Jah tõesti toimetan ma
perega Võiste aiandis.
Suund on võetud tomatikasvatusele. Täna kasvatab
Võiste aiand väga palju
erinevaid tomatisorte, seda
ikka selleks, et tihedas konkurentsis püsida. Tulevikuplaanid on ikka positiivsed, ei tohi ju seista käed
rüpes, peab pidevalt midagi
uut välja mõtlema. Selles
osas on mul suur tugi pojast,
kellega koos plaanimegi
aiandile uuendust, aga eks

aeg näitab, kas nii ka läheb.
Mis on Tahkurannas
vallas hästi, mis on
halvasti/puudu?
Kunagi ei olda 100%
rahul. Alati on puudusi, nii
palju kui on inimesi nii palju
on ka arvamusi. Mina olen
rahul eluga Tahkuranna
vallas, siin oma töid ja
toimetusi tehes. Üheks
puuduseks on ehk see, et
Võiste võiks olla rohkem
valgustatud.
Mis on Sinu lemmik söök ja jook? Kas
valmistad ka ise perele
süüa? Äkki on anda mõni
omavalmistatud toiduretsept.
Toiduga ma ei pirtsuta,
aga jah, ämma valmistatud
tangu-kartuli puder lihakuubikutega on lihtsalt
imehea. Ise olen ma muidugi suurepärane nostalgiliste vahvlite valmistaja,
retsepti ei ole, teen asja
tunnetega.
Milline on Sinu sõnum
Tahkuranna valla rahvale?
Tehke tööd ja nähke
vaeva, siis tuleb õnn ja
armastus!
Viljar Metsaoruga ajas
juttu Tiiu Sommer

Risustatud konteiner toob arve tühisõidu eest

Kui pakendikonteinerisse on pandud ka
autokumme, saapaid või
mähkmeid, jätab RagnSellsi auto selle tühjendamata ning saadab lepingupartnerile arve auto
tühisõidu eest. Viimasel
ajal on AS Ragn-Sells
avalikud pakendikonteinerid Uulus ja Võistes
tühjendamata jätnud. Vald
päris aru OÜ-lt Tootjavastutusorganisatsioon, mis
vallaga sõlmitud lepingu
kohaselt on kohustatud
võimaldama elanikel pakendijäätmed tasuta koguda.
Konteinerid pildistatakse
Tootjavastutusorganisatsiooni Tegevjuht Alder
Harkmann vastusest selgub,
et ei tühjendata konteinereid, mille sisu ei vasta

sorteerimisjuhendile.
Sellistest tehakse kohapeal
pilt ja saadetakse see lepingupartnerile koos teatega
tühjendamata jätmise põhjuste kohta. Samuti esitatakse sellisel juhul 3,82 euro
suurune tühisõiduarve.
Edasi peab konteineri sisu
nõuetele vastavaks sorteerima, et seda saaks pakendijäätmetena tasuta ära
anda, või tellima konteineri
tasulise tühjendamise olmejäätmekonteinerina, mis
tähendab 2,5 m3 konteineri
puhul 13,20 euro tasumist.
Vale prügi toob lisakulu
„Kui konteinerisse on
pandud selliseid jäätmeid,
mida seal olla ei tohi, siis
mõnikord viskavad ka
autojuhid neid sealt välja,
kuigi see ei ole nende

tööülesanne. Sellise konteineri pildistamine on
loomulik, sest üksnes juttu
kliendid pahatihti ei usu.
Ragn-Sellsi ärikliendi konsultandi Urve Rootsi sõnul
tähendab valede jäätmetega
risustatud pakendikonteiner
prügifirmale arvestatavat
lisakulu: „Mittevastavate
jäätmete väljasorteerimine
maksab. Kui tegemist on
olmejäätmetega, mis määrivad ära ka pakendid, läheb
see ladustamisele – mis
samuti maksab. Neid lisakulusid ei kata prügifirmale
mitte keegi.“ Prügivedaja
poolt kinnitati, et inimeste
sorteerimisharjumused
üldiselt üha paranevad.
Korteriühistute juures paiknevate konteinerite sisu on
reeglina korralikum, rohkem muret on avalike
konteineritega, mille sisu on
vahel ikka väga kirju.“
Miks prügi sorteerida?
Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem prügi
toodetakse. Seetõttu kasvab
tekitatava prügi hulk aastatega, erandiks pole siin ka
Eesti ega Tahkuranna vald.
Rohkem prügi tähendab aga
suuremat tarbimist ja
ressursside raiskamist. Et
seda protsessi pidurdada, on
hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine.
Siis jääb eluks vajalikke
ressursse ka tulevastele
põlvedele. Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus
sorteerida. Mida rohkem
prügi sorteerida ja vanu
esemeid taaskasutusse
saata, seda vähem jäätmeid

jääb konteinerisse ja vähem
tuleb jäätmeveo eest
maksta. Seega kokkuvõttes
tuleb prügi sorteerimine
tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest
jäätmetest suurema osa
moodustavad pakendid,
toidujäätmed ja vanapaber.
Vähemalt vanapaberi, pakendid, toidujäätmed ja
ohtlikud jäätmed peaks iga
elanik oma muust prügist
eraldama, et säästa looduslikke ressursse.
NB! Pannes pakendid
prügikasti, maksad topelt,
sest pakendi käitlemise hind
on tootele juba lisatud!
Prügiveo reeglid
Igal ühistul või üksikul
majapidamisel on kohustus
sõlmida jäätmevedajaga
jäätmekäitlusleping.
Prügikonteinereid tuleb
tühjendada sellise sagedusega, et oleks välditud
konteinerite ületäitumine
ning haisu ja kahjurite teke.
Vastavalt jäätmeseadusele
tuleb tiheasustusalal kon-

teinerit tühjendada vähemalt üks kord nelja nädala
jooksul. Seetõttu tuleks
valida sobiva suurusega,
mis vastaks tekkivate
jäätmete hulgale.
Kuidas prügi sorteerida?
Paberi ja kartongi mahutisse tuleb panna:
* Pappkastid ja -karbid,
paberkotid jms puhtad
paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse ei tohi panna:
* Määrdunud või vettinud paberit ja pappi;
* Majapidamispaberit;
* Kasutatud pabernõusid;
* Kartongist joogipakendeid, kilet;
* Foolium- ja kopeerpaberit.
Pakendikonteinerisse
tuleb panna:
* Plastpakendid: jogurti- ja võitopsid; õli-,
ketšupi- ja majoneesipude-

lid; kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt
kreemipurgid, šampoonipudelid); plastnõud ka
karbid; kilekotid ja
pakkekile; muud puhtad
plastpakendid.
* Klaaspakendid: pandimärgita klaasist pudelid,
klaaspurgid, muud puhtad
klaaspakendid.
* Metallpakend: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja
korgid, muud puhtad
metallpakendid.
* Joogikartong: Puhtad
kartongist piima-, mahla- ja
jogurtipakendid.
Pakendikonteinerisse ei
tohi panna:
* Toiduga määrdunud
ning pooleldi täidetud
pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt kodukeemia),
aerosoolpakendeid (nt
juukselakk), akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne.

ETO JA TVO PAKENDIKONTEINERITE ASUKOHAD TAHKURANNA VALLAS:
Aadress

Pakendi liik Kont
maht

Kont
arv

Teenindaja

Tahkuranna vald

Uulu, Tahkuranna vallamaja
Uulu, Tahkuranna vallamaja
Uulu, garaazide juures
Võiste, Võiste kauplus
Võiste, Võiste kauplus
Reiu kortermajade juures
Reiu kortermajade juures
Võiste, Sadama tn 11 ja 13

Segapakend
Paber papp
Paber papp
Segapakend
paber papp
Segapakend
paber papp
Segapakend

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1
1
1
1
1
1
1
1

AS Eesti Keskkonnateenused
AS Eesti Keskkonnateenused
AS Ragn-Sells
AS Eesti Keskkonnateenused
AS Eesti Keskkonnateenused
AS Eesti Keskkonnateenused
AS Eesti Keskkonnateenused
AS Ragn-Sells
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See lugu rääbib Uulu külast
Uulu küla on üks
Tahkuranna valla 8 külast ja
ühest alevikust ning üks
Pärnumaa 324 külast.
Uulu küla asub Pärnu
maakonnas, Pärnu lahe
idakaldal maakonnakeskusest umbes 15 km kaugusel.
Ta on üks kaheksast külast
ja ühest alevikust Tahkuranna vallas. Elanike arvu
poolest on Uulu küla valla
suurim. Suur osa elanikkonnast elab kortermajades,
neid on Uulus koguni 8.
Uulul on soodne asend
nii liiklusteede kui looduslike objektide suhtes.
Küla lääneosa läbib TallinnPärnu-Ikla maantee, mis
nüüd Via Balticana tuntud
magistraali osa on. Külal on
merepiir piki lahe kallast.
Põhjapiiril kulgeb Uulu
kanal. Lähemad külad
Uulule on Lepaküla, Laadi
ja Metsaküla. Külast
lookleb läbi Ura jõgi.
Maastikuliselt asub Uulu
Pärnu madalikul, kunagisel
merest tõusnud alal.
Uulus on vaatamisväärsed Uulu jõgi ning
kanal, mille kaudu juhitakse
rannikuga paralleelselt
voolava jõe veed läbi luiteaheliku merre.
Küla ajaloohuviline
Henn Saar oskab pajatada
lugusid Uulus asuvate
keisrikivide kohta. Talve
jooksul on Hennul plaanis
sõnastada legendid ja neid
huvilistele/matkajatele
edasi anda. Täna uurib
Henn aktiivselt küla ajalugu
ja korraldab hobi korras
ajalooteemalisi matku.
Ilus on vana park
männimetsa ja Uulu jõe
vahel. Siin peeti 1867. a
Pärnu kihelkonna laulupidu
– esimene taolisi Eestis.
Osalesid 7 laulukoori 250
lauljaga külakoolmeistrite
juhatusel. Järgmine sellelaadne üritus toimus Uulus
1987.aasta
juulikuus,
korraldajaks kohalik V.I.
Lenini nimeline kolhoos
koos Pärnu RSNTK kultuuriosakonnaga– see üritus oli
pühendatud Pärnu kihelkonna esimese laulupüha
120.aastapäevale.
Kolmandat korda kutsus
Uulu parki lauljad kokku
Uhlapere selts aastal 2012 sellega tähistati 145 aasta
möödumist esimesest laulupühast.
Luidetest ida poole jääv
ala on palju kannatanud
tulvavete läbi, mida Reiu
jõkke voolav Uulu (Ura)

Uulu küla
pindala on 6,2571 km²,
see on 6% valla kogupindalast.
Valla kogupindala on 103,8 km².
Asustustihendus 85,18 in/km²,
vallas 22,35 in/km².
Uulu küla elanike arv on olnud
perioodil 2003 –2014 suhteliselt
stabiilne, aastal 2005 on Uulu
külas elanud 569 inimest ja
aastal 2006 571 inimest.
Pärast neid aastaid on elanike arv
hakanud langema.
Seisuga 01.01.2014
elab külas 533 inimest,
neist - mehi 247,
naisi 286.
Uulu külas on lapsi
0-7 k.a - 45
8-18 k.a - 60
pensioniealisi - 79
tööealisi - 349.
Uulu küla vanim
elanik on
sündinud
1920.aastal
ja vanuseliselt
järgmised on
sündinud
1923. aastal.

jõgi pole suutnud ära kanda.
Seepärast kaevati juba
aastakümnete eest Uulu
jõest otse merre kanal, mis
aga talle pandud lootusi ei
täitnud. 1981. a. rekonstrueeriti Uulu kanal täielikult, rajati ka automaatregulaator, Uulu jõe sängi
aga loodi mahukas veehoidla.
Setete kuhjumise, karjatamise puudumise ja
mõnedel muudel põhjustel
on toimunud rannaalade
ulatuslik roostumine. Veel
20.sajandi seitsmekümnendatel aastatel laialt
tuntud Uulu supelranda ei
eksisteeri enam. Võimust on
võtnud pilliroog, on sirgunud mäninoorendik.
Siseveekogudest tuleb
nimetada eelkõige Ura
(Uulu) jõge. Uulu jõeks
nimetati varemalt Kotkapesa lähedal Ura ja Soo- ehk
Tuijõe ühinemisel tekkinud
jõge kuni suubumiseni Reiu
jõkke. Praegu on kasutusel
peamiselt Ura nimetus.
Uulu küla piiril voolab
Uulu kanal, ta on 1,73 km
pikk. Kaevatud sai see
eesmärgiga juhtida veed
otsemat teed mööda Pärnu
lahte. Kanali
kaeveja
rekonstrueerimistööd
k e s t s i d
ühtekokku
ligi 100 aastat.
Uulu küla
on vanades
ürikutes
esmakordselt
mainitud
1514. aastal.
Nii küla kui
mõisa lugu
on omavahel
tihedalt seotud. Uulu

küla kohta on märgitud kui
“Winckeri külas asetsev”.
Nimelt otsis H. Hagemeister
Uulu mõisa algust ja leidis
selle Winckeri külas. F. Stakelberg, kes publitseeris
eelpoolmainitud 1514. a
üriku koopia, väitis, et tegu
oli ühe adramaa suuruse
maavaldusega, mis asus
Wincker ja Ulenn külas. Just
viimast ongi identifitseeritud hilisema Uulu
külaga. Uulu mõisa omanike ring on olnud väga
mitmekesine. Mõnesid neist
teatakse, mõnesid mitte.
1563.a ostis selle ainult
ühe adramaa suuruse B.
Stolterkampile kuulunud
mõisa 1200 marga eest
Ewert Deicker. Stephan
Bathory läänistas selle
1585. aastal koos Deickeri
majaga Pärnus ning
mõisakesega “Fablamõisa”
Balthasar Woysokyle.
Teatavasti käis Pärnumaa Liivi sõja ajal (15581583) käest kätte ning jäi
siis pikemaks ajaks (15821617) poolakate kätte.
Seejärel läks Pärnumaa
sajandiks rootslaste kätte.
Kuningas Gustav Adolf
annetas 1625. aastal Uulu
mõisa Elias Möllerile.
Edaspidigi vahetas mõis
omanikke veel mõnikord.
Aastal 1682. kuulus
mõis Pärnu raehärrale H.
Bryninghile, kes kaotas
selle arvatavasti reduktsioonis.
1700. aastal alanud
Põhjasõda pani alguse
venelaste valitsemisele.
Uulu mõisast sai tollal
kroonumõis.
1.jaanuaril 1799. a
annetas keiser Paul selle
salanõunik Balthasar von
Campenhausenile, kes selle
27 tuh. rbl. eest müüs juba
1801. aastal kindraliproua

von Vietinghofile (sündinud
Sucknile). Kindraliproua
pärast taas naitumist, nüüd
siis majoriproua Pilar von
Pilchauna pantis selle 32
tuh. hõberubla eest 1807. a
oma isale D.G. Suckni’le.
Pandi aegumise tõttu tuli
mõis müügile oksjonil.
1819. aasta märtsis
toimunud oksjonil omandati
see üheskoos naabermõisa
Surjuga, kokku 23900
hõberubla eest. Omanikuks
sai “Ordnungsrichter” ja
pärastine kreisideputaat
Johann Stael von Holstein.
Viimane muutis Uulu ja
Surju mõisa 1837. a (27.
sept.) fideikomissiliselt ja
transaktoorselt tingitud
omanduseks (muutmatu
valdusele astumise hinnaga
120 tuh. hõberubla suuruses). (Tammekann, A.,
Kõpp, F., Kant, E., 1930).
Taali mõisnik, parun
Johann Stael von Holstein
ise Uulus pikemalt pole
elanud. Peamiselt viibinud
ta seal majapidamist kontrollides või juhiseid andes.
Vahel tulnud ka mõisa ja
valla elanike üle kohut
mõista. Sügiseste jahtide
ajal oldud siin aga pikemalt
ning tuldud suurema sugulaste ja sõprade hulgaga –
peetud jahti ja korraldatud
jahipidusid.
Uulu küla mitmedki
hooned on ümber ehitatud ja
kohandatud endise mõisa
kõrvalhoonetest. Lossi
meenutav peahoone hävis
1917. aastal.

olid kunagistel aegadel
ennekõike õigeusku, siis see
kirik pole seda aga mitte.
Tegu on 19. sajandil ehitatud maakivist hoonega,
mille põhiosa on tänaseni
säilinud. Akende vitraazid
on küll kadunud, kuid
väikese kiriku aknaid ilmestavad paekivist raamistused
ning massiivsed põllukivist
seinad, mis varjavad endas
ajalugu ja seisavad siiani
kindlalt justkui midagi
oodates.
Kiriku rajas aastal 1880
toonane Uulu mõisnik ja
Peterburi õukonnategelane
parun Gotthard Reinhold
Stael von Holstein. Uulu
kirik valmis mõisasüdamesse härraspere kodukirikuks, sest sakslased olid
maarahvast teist usku. Hiljem sai see Pärnu Eliisabeti
koguduse abikirikuks, ka
täna kuulub kirik taas
kogudusele, kuid suurt
usutegevust seal ei toimu.
Nõukogude ajal tegeleti
majas kõige muu kui usulise
tegevusega. Seda tarvitati
algul viljasalvena, hiljem
peeti seal kolhoosipidusid.
Viimaks ehitati kirikusaal
ümber võimlaks. Nii
mitmedki kohalikud paarid
on kunagises pühakojas
pulmapidu pidanud ning
hulk lapsi kirikusaalis
korvpalli mängides suureks
kasvanud. Kohaliku kooli
spordikeskusena oli maja
kasutusel kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni.
Tänaseks on säilinud kiriku


teinud oma töö. Ent kiriku
ümbruse maapõu, hiiglaslikud valged kibuvitsad,
suured pärnad ja tammed
varjavad endas teisigi
saladusi. Nii pole ka park
kiriku ümber lihtsalt park,
vaid vana paruni, tema kahe
naise ja poegade viimne
puhkepaik. Paruni enda
rajatud matmispaik vana
luite nõlval jääb ilmselt
tänapäeval võõrastele
silmadele märkamatuks.
Hauatähised ja vanad ristid
on kadunud ning mets on
neelanud mäenõlva sisse
ehitatud suure hauakambri,
mis 1990ndatel lõplikult
kinni aeti.
Uulu parun polnud
niisama lihtne mees, ta lasi
vana merekalda sisse endale
rajada suure võlvidega ja
raudustega hauakambri,
milles oli kaks sammassaali
ning kust legendide kohaselt
viis salakäik mõisa. Haud
püsis puutumatuna kuni
Teise maailmasõja lõpuni.
Just siis tulid kohalike
juttude kohaselt vene
soldatid, kes otsustasid
hauakambri kulla ja muu
varanduse leidmise eesmärgil avada.
Peale inimese juuste,
mumifitseerunud kehade ja
vanade kirstude ei leitud
kambrist aga midagi. Ju olid
omaaegsed hauarüüstajad
teinud juba puhta töö.
Kamber jäi aga sinna. Selle
rauduksed olid valla ja keegi
ei puutunud seda – see oli
kohalikele teada ja tuntud

Uulu mõisahoone (1860–1917). Arhitekt Joh.Devid Felsko
Foto H. Saare erakogust

Aastatel 1848-92 valitses Uulus kaardiväe kapten
parun Stael von Holstein
(kammerhärra Reinhold,
“Vana Rein”). 1879. a.
külastas teda Vene riigi
troonipärija, kes paar aastat
hiljem asus troonile
Aleksander III nime all.
Umbes sadakond meetrit
Uulu keskusest maanteed
mööda edasi sõites näitab
teelt maha keeramiseks viit
Uulu kirikule. Metsatukk,
mis kunagi oli põnevast
botaanikast pungil hektarite
suurune dendropark, peidab
vana luteri kiriku koos suure
tammepargiga enda rüppe.
See on üks omapärasemaid
ehitisi teiste omasuguste
seas – kui põlised randlased

põhihoone ning hilisemad
juurdeehitused, mis kiriku
külge on rajatud. Nukralt
seisab hiiglaslike hõbekuuskede ja lehiste all vana
kiriku trepp, mis enam
hoone juurde ei kuulu. Mets
peidab väärikat hoonet
pargisüdames ning hoiab ta
justkui märkamatuna, sest
1950. aastal otsustas
nõukogude võim kirikutorni
õhata. Toona peeti seda
vaenlasele liiga silmapaistvaks maamärgiks. Ainus,
mis tornist alles jäi, oligi
toosama trepp, millel nüüd
lihtsalt keset parki istudes
jalga puhata saab. Kunagi
kiriku juurde kuulunud
väikene kabel ja lehtla pole
tänaseks säilinud. Aeg on

pühapaik kiriku nõlva all,
mille kõrvalt viis läbi
jalgrada. Küll pole Uulus
ilmselt lapsi, kes poleks
teinud sealses parunihauas
arheoloogilisi väljakaevamisi ning tüüdanud oma
vanemaid vanade inimluudega, püüdes tuua
selgust, kellele need kondid
seal kambris tegelikult
kuulusid. Vanad kiviseinad,
kirstutükid ja väike kõhedus
ning aukartus hauakambri
ees oli väljakutse nii
mõnelegi väikesele aardekütile, kes suve oma
vanaema juures veetis.
Tänaseks on kamber muldvalliga suletud. Hauakohta
tähistavad vaid kaks kiviposti. Sirelite ja kibuvitsade
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vahel on alles veel üks vana
maakivist marmorplaadiga
kivi, mis märgib ilmselt ühe
paruni poja viimset puhkepaika.
Kui kusagil metsa sees
on oma kalmistu, kirik ja
park, peab seal olema ka
mõis ning tee, mis toob
mõisast kirikusse. Uulu
mõisast on säilinud vaid üks
abihoone ja vana kõrts,
peahoone hävitati aastal
1917. Samas on alles veidi
üle kilomeetri pikkune
tõllatee, mida ääristavad
kollaseõielised akaatsiad ja
tammed. Tee läheb risti üle
Riia maantee ning sumbub
vaikselt metsasügavusse.
Uulu tõllatee, mida kohalikud hüüavad Kaatsiteeks
ehk Akaatsia alleeks, on
omamoodi maagiline, sest
on justkui joonlauaga
mõõdetud sirge rada, mille

sõjalaevad Uulu pulvärgi
koos paljude laevade ja
kalapaatidega. Hiljem
rajatud muul olevat olnud
omanäolise rööbasteega,
mida mööda liikusid
erinevad vagonetid. 1880.
aastal külastas paruniperet
ja Uulu muuli Vene riigi
troonipärija, kes paar aastat
hiljem asus troonile
Aleksander III nime all. Just
tema laevad maabusid vana
Uulu muuli juures. Muul on
alles tänaseni, meri püüab
küll seal sadu aastaid
seisnud kividest aasta
aastalt jagu saada, kuid
asjatult.
Uulu lossi meenutav
peahoone hävis aastal 1917.
Tänaseks on endisaegse
V.I.Lenini nimelise kolhoosi
poolt selle asemele ehitatud
mahukas hoone, mis sisaldab endas peaaegu kõike

mail antud alates 1767.a,
mil asutati esimene külaehk mõisakool. 1770. aasta
Elisabeti koguduse protokolli järgi olevat koguduse
piirkonnas olnud 3 kooli:
Elisabeti koguduse linnakool, Uulu kool, Surju kool.
1851.a. on Uulu ja Surju
piirkonnas juba 3 kooli:
Uulu- Silla kool, Surju kool,
Apostli-õigeusu kool end.
Järsi talus.
1909 põlevad Uulu-Silla
kooli hooned maani maha ja
Uulu kool jääb peavarjuta.
Järgmisel aastal pakub
mõisnik Aleksander von
Holstein vallale koolimajaks endise hobupostijaama
hooneid. Pärast mõningast
ümberehitust alustab SillaSurju kool tööd. Surju ja
Uulu lapsed koondatakse
ühte kooli. Silla-Surju kool
lõpetab tegevuse 1917.a.

Uhla (Uulu mõis) ehitatud 1859–1860. Gravüür 1878

ühest otsast teise näeb
vabalt iga teelist. Tee keskel
seistes tekib pisut kummaline ja hirmutekitav
tunne, justkui ei lõppeks tee
iial otsa – nii pika ja ühtlase
sirgega on tegu. Kohalike
legendide kohaselt kuuleb
Kaatsiteel täiskuuajal
paruni hobuste hirnumist ja
tõllarataste kolinat. Eks seda
peab iga sealse paiga
külastaja ise omal nahal
tunda saama, kuidas parun
kalmistult mõisa ja tagasi
sõidab.
Lisaks Kaatsiteele lookleb teine rada piki rannikut,
see viib Uulu muuli ja
paruni kunagise roosiaia
juurde, mis spetsiaalselt
tsaari tulekuks sinna rajati.
Roosiaia pargis peeti 1867.
aastal Pärnu kihelkonna
laulupidu, mis oli esimene
taoline Eestis. Sealsamas
kõrge rannakalda all oli
kunagi Uulu sadam oma
kaiga, pika puust pulvärgiga
kalapaatide jaoks. Seal hoiti
ka Uulu paruni rannasõidulaevukesi. Krimmi
sõja ajal põletasid Pärnu
lahes ristelnud Inglise

vallakeskusele vajalikku:
vallamaja, raamatukogu,
täismõõtmetega spordisaal,
koolisöökla, noortekeskus,
samuti jõusaalid ja peegelsaal erinevate treeningute läbiviimiseks. Maja
teises tiivas on arstipunkt,
apteek, juuksuriruumid,
massaazikabinet, postkontor, kauplus. Samas
majas asub ka Uulu lasteaed
4 rühmatäie lastega, kokku
72 mudilast. Lasteaed on
pungil täis, väga suurt
puudust tunnevad lapsevanemad sõimerühma järele. Täna käib Pärnu linnas
ja Paikusel eralasteaedades
5 alla 3-aastast last.
Tagasi ajaloo juurde:
1815.a anti kubermanguvalitsusest käsk igasse
valda ehitada vähemalt üks
koolimaja. 1834.a olnud
Pärnu kihelkonnas 7 külaehk vallakooli, sealhulgas
ka Uulus. Vallakool asus
Paama talus, töötas
1864.aastani. Viimaseks
koolmeistriks olnud Mihkel
Tilk ja Juhan Oidermann.
Kooliharidust on siin-

Alles jääb vaid Apostliõigeusu kool.
1919. aastal avati mõisa
puutöötoas Uulu algkooli
1. ja 2. klass. 3. ja 4. klassile
leiti ajutised ruumid koertemajas, kuhu need jäid kooli
ümberehitamiseni. Kool sai
nimeks Uulu mõisa algkool.
1940. aastal muudeti kool
kuueklassiliseks mittetäielikuks keskkooliks.
Praegune koolihoone
valmis 1968. aastal.
Koolis õpib täna 129
õpilast, õpilaste arv on
viimastel aastatel hakanud
pisitasa suurenema. Teiste
omavalitsuste lapsi õpib
Uulu Põhikoolis 32,
seevastu meie valla lapsi
teiste omavalitsuste koolides algharidust omandamas
47. põhiharidust 53, keskharidust 68. Koolil on
kasutada 3 hoonet: 1968.
aastal valminud ja 2005.
aastal uuenduskuuri läbi
teinud ja juurdeehituse
saanud koolihoone, vana
koolimaja, kus toimuvad
poiste tööõpetuse tunnid
ning vallamajas asuv
koolisöökla ja spordisaal.

Klassiruume on koolimajas 13. Koolil on oma
raamatukogu ning korralik
staadion 300 m ringrajaga,
jalgpalli-, korvpalli- ja
võrkpalliväljakuga ning
kaugushüppe ja heitepaikadega.
Äriregistri andmetel on
Uulu külas registreeritud 50
osaühingut. Suuremad
tööandjad neist on OÜ Uulu
Ehitus, OÜ Uulu Mõis, OÜ
Weiss (registreeritud küll
Võiste alevikku), Aris Baltic
OÜ Uulu bensiinijaam, OÜ
Polar Shipyard, OÜ Pärnu
Log Homes, OÜ Klep Uulu
kauplus.
MTÜ-sid on Uulu külas
registreeritud 12, neist
tegusamad, st kelle tegevus
ka väljapoole paistab, on
Uhlapere Selts ja Tantsuselts Ülejala.
Ettevõtjaid, kes on
ennast FIE-dena registreerinud, on Uulu külas 18.
Tegutsevate majutusasutustena võib ära mainida
Viisnurga puhkemajad ja
White House Uulu puhkemaja.
Juttu ajasin kahe noore
inimesega, kes mõlemad on
kohalikud – siinsamas
Uulus sündinud-kasvanudkoolis käinud. Üks neist on
siia peregi loonud, teine aga
saanud tuule tiibadesse ja
suundunud õppima õige
kaugele. Kes teab, mis
tulevik toob, äkki tuleb
tagasi.

Jutuajamine
Pipilota Neostusega
Hiljuti ühes pulmas
viibides sain ma imelise
kogemuse
osaliseks.
Südaööl küünaldesäras
Tori vanas kirikus oskasid
Sa mõne palaga anda
sellise muusikaelamuse,
mida ei oska sõnadega
kirjeldada ega saa paraku
ka mõnel täispikal
kontserdil peenes kontserdimajas. Ja siis seal,
kuulates Sinu flöödimängu ja laulu, endal
kananahk ihul, mõtlesin
mina, väga muusikakauge
inimene, et küll sellele
inimesele on alles antud.
Kust on pärit Sinu anne?
Tean, et ka Su ema tegeleb
muusikaga. Kas veel keegi
teie peres?
Muusikaga olen tegelenud terve elu ja seda pikka
aega peamiselt oma ema
suunamisel ja juhendamisel.
Tema ise on juba pärit väga
musikaalsest perekonnast,
kuigi muusika valdkonnas
töötabki praegu vaid ta ise.
Tema suunamisel asusimegi õega muusikakooliradadele, mis õnneks
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minu jaoks ei olegi veel
lõppenud. Noorena on
bändis kitarrimänguga
tegulenud ka isa.
Minu muusikaõpingute
rada algas Pärnu Muusikakoolis, kus õppisin Marju
Mäe juhendamisel. Sealt
suunati mind edasi õppima
Tallinna Muusikakeskkooli,
kus omandasin tugeva
klassikalise muusika suunitlusega keskhariduse.
Selle lõpetasin professor
Raivo Peäske flöödiklassis
erialalise cum laude diplomiga. Pärast lõpetamist
asusin õppima Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemiasse, kus minu õpetajaks
sai Mihkel Peäske. Seal olen
õppinud nüüd ühe aasta ja
õpin sellest sügisest
Karlsruhe Muusikakõrgkoolis professor Renate
Greiss-Armini käe all.
Sinu muusikainstrumendiks on flööt, see sobib
Sulle, see on väga naiselik
pill, millest sa helisid välja
võlud, aga miks just flööt?
Kuidas Sa sattusid
muusika, flöödimängu
juurde? Kas Sul oli valida
millegi muu, mõne teise
hobi vahel või teadsid
kohe, et see on see?
Flööt oli minu enda
valik, olin seda näinud
orkestrivideotest ja see jäi
mulle tõesti kohe silma.
Ilmselt tänu sellele olengi
siiani flöödile truuks
jäänud, et ise just seda pilli
mängida tahtsin. Hobisid oli
mul lapsena ikka rohkelt,
olen terve oma elu laulnud
ja ka näitering meeldis
mulle tõesti, aga muusikakooliga oli side teistmoodi.
Seal oli täitsa teine õhkkond
ja inimesed, kellest ma
senimaani tohutult lugu
pean. Sellegipoolest ei ole
ma oma teiste hobidega veel
päriselt hüvasti jätnud.
Näiteks laulmine meeldib
mulle väga, see käib minuga
alati kaasas ja ma laulan
väga tihti lihtsalt endale.
Eelmisel aastal õnnestus üle
pika aja saada ka päris
hääleseade tunde. Pikki
aastaid käisin ka Tiiu
Pärnitsa võimlemisrühmas,
millega osalesime kokku 5

korda tantsu- ja võimlemispidudel. Sel aastal ja ka
eelmisel korral, kui ei
saanud ise osaleda tantsijana, poetasin nostalgiast
paar pisarat. Oli ilus aeg!
Osalesid Eesti Televisiooni Klassikatähtede
karussellis. Kuidas toimus
sinna valik ja mida see
kogemus Sulle andis?
Klassikatähtede saade tuli
minu jaoks kuidagi täpselt
õigel hetkel. Veebruari
lõpus toimunud registreerimisele järgnes väike
vestlus ja ettemäng zürii- ja
saate meeskonnaliikmetele.
Minu õnneks osutusin
valituks ja juba hakkaski
kõik pihta. Oli päris
uskumatu, kui kiiresti see
aeg läks. Kindlasti oli see
üks toredamaid ettevõtmisi
minu senises elus ja ehk ka
kõige meeldejäävam. Muusikuna andis palju julgust ja
vabadust laval. Õnneks on
mul alati päris hea lavanärv
olnud, laval suurest
närvipingest suuri ebaõnnestumisi ei ole tänini
veel olnud. Aga tänu saatele
ja selle poolt peale surutud
pidevale tempole ei olnudki
aega väga muretseda, pidi
lihtsalt õigeks ajahetkeks
valmis olema. Kindlasti
õppisin palju paremini ka
oma aega kasutama. Saatest
olen saanud ka palju uusi
sõprussuhteid, mida pean
oluliseks lisaväärtuseks.
Lisaks
õpingutele
mängid Sa mitmetes
Tallinna muusikakollektiivides.
Millistes
kollektiivides Sa mängid
ja millal ning kus saab
Sind Eestis näha ja
kuulata?
Mõne Tallinnas õpitud
aasta jooksul olen saanud
mängida päris mitmes
koosseisus, nii kammeransamblites kui orkestrites.
Hetkel üht kindlat koosseisu
Tallinnas ei ole, kuigi
Saksamaal teeme eesti
noortega küll ansamblit.
Eelmisel sügisel võtsin osa
Klassikaraadio kontserttuurist “Klassikaraadio
tuleb külla”, kus esinesime
(Järg 6. lk.)
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5 väikese koha koolis. Oli
väga armas näha, kuidas
maalapsed võtsid muusikat
hoopis teistmoodi vastu kui
sama vanad lapsed linnas.
Ilmselt just tänu oma
päritolule tundsin neis
kõigis paigus end väga
koduselt. Eelmisel nädalal
esinesime Taavi, Jakobi ja
Henriga Klassikatähtede
saatest ka kolmes Eestimaa
paigas. Niimoodi jooksvalt
neid ansambleid ka tekib,
mis ongi väga tore.
Kuidas sai pisikesest
Pipilotast kuulsa Karlsruhe Muusikaülikooli
üliõpilane?
Asusin sel aastal õppima
Karlsruhe Muusikakõrgkooli Lõuna-Saksamaal,
mille üle on mul tõesti
tohutu heameel. Sealne
flöödiprofessor Renate
Greiss-Armin on mõnekümne aasta vältel koolitanud
välja eesti flöödimängijate
paremiku, mis juba iseenesest on väga uskusisestav. Tegelikult tegin
katsed ka juba eelmisel
aastal, aga sel hetkel ei
läinud nii hästi, et oleksin
saanud sisse. Tagantjärele
olen palju mõelnud, et ju
siis pidi kõik nii minema,
sest eelmist aastat Eestis ei
vahetaks ma tõesti välja.
Kuid see tähendas vaid
seda, et oma jonni ei tohi
jätta ja proovisin ka sel
aastal uuesti. Minu suureks
rõõmuks olengi nüüd
sügisest olnud sealse flöödiklassi liige.
Oled nüüd laia maailma rännanud. Kui tihti
jääb Sul aega kodust
Uulut külastada?
Oled sündinud ja
kasvanud Uulus. On Sul
mõni meeldejääv seik,
mida
oleksid
nõus
jagama?
Kõik tegemised võtavad
siiski päris palju aega
Tallinnas ja nüüd ka
Saksamaal, nii et koju liiga
tihti kahjuks ei jõua. Siiski
on mul Uulut alati armas
külastada, püüan käia ikka
metsas jalutamas ja ka
mõnedel sõpradel külas.
Meeldejäävaid hetki on ikka
mitmeid, peamiselt koolist
ja sõpradega mängitud
mängudest. Päris palju oli
minuvanuseid lapsi, kellega
peale kooli ikka midagi ette
võtsime. Eredalt mäletan
mõnd käsitöötundi, peale
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mida jäime mõnikord veel
klassi midagi lõpetama, siis
sai alati väga palju nalja.
Mälestused Uulu Põhikoolist on toredad, mäletan
seda aega ikka hea sõnaga.
Soojad tervitused saadan ka
oma headele õpetajatele ja
ka sööklatädidele!
Oma lühikese elutee
jooksul oled saavutanud
juba päris palju. Kas Sul
on midagi omaealistele
öelda?
Ei saa ausalt öelda, et
endal on päris selline tunne,
et oleks kuhugi jõudnud või
eriti palju saavutanud. Ikka
nii palju on veel teha!
Sellegipoolest on täitsa
mitmetel asjadel lubanud
korda minna minu järjekindel jonnakus ja jäärapäisus. Ma arvan, et kui
inimene suudab oma südant
järgida ja teha seda, mida ta
armastab, siis sel alal ei
tohiks alla vanduda ühelegi
takistusele. Lihtne öelda,
keeruline teostada, aga seda
mulle ikka meeldib mõelda.

Jutuajamine
Lenne Vaheriga
Lenne, Sa otsustasid
mingil põhjusel pere ja töö
kõrvalt eraettevõtluses
õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse. Mis Sind
ajendas selleks, kust
selline mõte? Tean ka, et
tegeled aktiivselt paintballiga. Räägi sellest
lähemalt, mida see tegevus
endast kujutab?
Olen sündinud ja üles
kasvanud Uulus. Mulle on
Uulus elamine meeldinud
kogu aeg. Siin on kõik käe
ja jala ulatuses olemas ja ei
pea muretsema pea mitte
millegi pärast.
Oma elus olen läbinud
erinevaid eluetappe ja need
kõik on mulle õpetanud
palju. Mul on rääkida endast
nii mõnigi lugu, aga alustan
siis algusest ja räägin
olulisematest osadest oma
elus.
Hetkel tegutseme abikaasaga eraettevõtjatena ja
juhendame MTÜ Paintballi
klubi NastyDog tööd.
Paintball jõudis meie ellu 10
aastat tagasi, kui abikaasal
tekkis huvi selle spordiala
vastu ja ega mindki see
külmaks ei jätnud. Otsisime
erinevaid võimalusi sellega
tegelemiseks, aga see jäi

rentimistega ja mängude
korraldamisega. Meil on
tekkinud juba palju
püsiklente nii ettevõtete, kui
ka eraisikute näol.
Aastal 2013 korraldasime koos Läti Paintballi
klubiga Baltimaade meistrivõistlused. Võistlustel oli 3
etappi, millest 2 toimusid
Lätis ja 1 Eestis meie Reiu
väljakul. Meie enda kahel
võistkonnal läks väga hästi.
Kokku saime Baltimaade,
Läti ja ka Eesti meistriteks.
Väga tublid võistlejad olid
meil.
Lisaks teeme tihedat
koostööd ka Pärnu Kaitseliiduga ja osaleme nende
võistlustel ja õppustel.
Minu teiseks kireks on
alati olnud huvi politseitöö
vastu. Pärast gümnaasiumi
lõpetamist oli mulle selge,
et soovin asuda õppima
Sisekaitseakadeemiasse.
Elu viis mind kahjuks
teistele radadele ja minu
teed läksid kaugemale
Politseitööst. Seejärel sai
loodud pere, tegeldud
pereettevõtte ülesehitamisega ja aeg kadus kiirelt.
Paar aastat tagasi, kui
minu külas toimusid

erinevad huligaanitsemised
või võiks lausa öelda
kuriteod, sai minu mõõt täis
ja ma käisin Pärnu politseijaoskonnas vestlemas meie
konstaabli ja veel mõne
ametnikuga. Olin vihane ja
ütlesin, mis arvan meie
külas toimuvast. Pärast
kahetunnist vestlust suruti
mul kätt ja öeldi, et
sinusuguseid on meie ridadesse vaja, kas sa ei ole
mõelnud abipolitseinikuks
hakkamisest. Ega ma enam
kaua mõelnud, vaid läksingi
kohe koolitustele ja minust
sai abipolitseinik. Vabatahtlik, raha selle eest ei
makstud, kuid see ei olnudki
kõige olulisem. Olulisem oli
see, et olin sammuke
lähemale oma kunagisele
unistusele saada politseinikuks. Kaks aastat käisin
erinevatel politseioperatsioonidel ja mulle kinnistus
üha enam, et see on amet,
mis mulle sobib. Otsustasin
astuda Sisekaitseakadeemiasse. Hetkel õpingi
Sisekaitseakadeemias ja
olen väga rahul oma
valikutega. Oktoobri kuus
sai käidud Siseministrer
Hanno Pevkuri vastuvõtul,
kuhu olid kutsutud tublimad
õppijad.
Sisekaitseakadeemia on
andnud mulle veel elus ühe
huvitava võimaluse, mida
ma poleks muidu kunagi
endast oodanud. Nimelt
paluti mul anda Tabasalu
Gümnaasiumis
tunde
piirivalve ajaloo kohta. Olen
endale alati öelnud, et
ükskõik kelleks, aga
õpetajaks mina ei hakka.
Tänapäeva lastega on nii
raske hakkama saada.
Vaatamata oma hirmudele
andsin ma oma tunnid ära ja
tagantjärgi öeldes ei olnudki
kõige hullem. Sain ka selle
ülesandega hakkama.
Minu kooli lõpetamine
on märtsis 2015. Kes minust
täpsemalt saab või kuhu ma
tööle suundun, seda ma veel
ei tea. Kindel aga see, et
olen leidnud omale eriala,
mis mulle sobib. Kindlasti
jätkame ka eraettevõtlusega
ja juhendame edasi MTÜ-d.
Öeldakse, et kes teeb see
jõuab, ja minu soovitus on
kõigile, et mitte kunagi ärge
loobuge oma unistustest ja
pole vahet, kui vanalt Te
neid täide viite. Sihikindlus
viib tulemusteni ja mina

olen oma tulemustega väga
rahul.
Üheteistkümnele Uulu
küla elanikule esitati küsimus: Miks Sulle meeldib/
ei meeldi Uulus elada?
Probleemid.
* Hea väike koht, lasteaed, kool lähedal. Lapsed
saavad jalgratastega kooli
sõita. Bussiga hea ühendus
Pärnusse. Inimesed on
sõbralikud. Tore kant.
* Uulus elavad toredad
inimesed ja probleemidele
saab alati lahenduse. Armsad inimesed.
* Linna tagasi ei taha
enam kolida, olen nii ära
harjunud. Tulin Uulu soodsa
kliima pärast, kuna olin
linnas pidevalt haige. Nüüd
on haigus nagu pühitud.
Tunnen end siin hästi. Mul
on uued tuttavad,ma
kindlasti ei vaheta korterit
mujale.
* Tulin tagasi peale haigust. Arstid soovitasid, kuna
mereline kliima ja männimets on tervisele soodsad.
Ja ma ei kahetse.
* Meeldib, kuna meri on
lähedal. Puhtlooduslikult
ilus elada.
* Kui majal oleks rattad
all, elaksin ilmselt teises
kohas (maja omanik, kohalik).
* Puuduvad valgustatud
kergliiklusteed punktist A
punkti B liikumiseks.
* Hea koht magamiseks
ja linna tööle käimiseks
koos hea bussiühendusega.
Linna magala.
* Prügimajandus on lahendamata, kuna elanikud
ei arvesta kui vajalikud on
prügikastid nende majapidamises. Tühi jutt on see,
et prügi ei ole ega tule.
* Minu maa, minu kinnistu, minu tee-inimesed ei
arvesta kogukonnas teiste
inimestega. Kui elate teiste
inimeste keskel, peab
arvestama üldsuse vajadustega ja heaoluga. Kui on
viga tehtud maade erastamisel, saab seda ka alati
parandada. Ei pea elama
probleemide otsas.
* Mõni inimene saab
naudingu, kui saab teistele
„käru“ keerata. Alati on
võimalik läbi rääkida,
kokku leppida, lahendused
leida.
Uulu küla loo koostas
Ulvi Poopuu

Hea Tahkuranna valla elanik ja ettevõtja!

Vallavanema veerg
Anu Nõmmele või spordiklubi Tahk juhile Jüri
Kõresaarele märku andma,
kes te oskate mängida kabet,
malet ja lauatennist, kaasa
arvatud lapsed. Samuti ei
ole meil üldse teada kedagi,
kes oskaks natukenegi
mäesuusatamist ja me ei
oma ka infot korvpalli
mängida oskavate naiste
kohta. Kõikide huviliste
soovid on oodatud, teada
võib anda ka tublist
naabrist.
Kellele aga kultuuri- ja
spordiprogramm jääb kaugeks, siis lisaks Kuukivi tee
(Lottemaa ja Reiu ranna
läheduses) kolmele krun-

siiski suht kättesaamatuks ja
kalliks. Sai natuke mõeldud
ja loodud MTÜ Paintballi
klubi NastyDog, mis
koondas Pärnumaal enda
alla paintballi huvilised.
Muretsesime vajalikku
varustust ja tehnikat, et see
kõik saaks toimida. Meid oli
alguses umbes 20 aktiivset
liiget ja on tänaseni 20ne
ringis. Viime läbi trenne ja
võtame osa võistlustest.
Samuti teeme koostööd
koolidega ja Uulu kooliski
oleme osalenud spordipäeval ja mõnele klassile
oleme huvitundi teinud.
Kiirelt sai selgeks, et
ainult tehnikast ei piisa, et
on vaja ka maa-ala, kus seda
ala harrastada. Selleks sai
Reiu külla soetatud 2 ha
maad ja hakkasime sinna
rajama paintballiväljakuid.
Hetkel on valmis 2 väljakut,
aga mõtted liiguvad juba
kolmanda suunas.
Tegemisi jätkub ka
mitte ainult MTÜna, vaid ka
äriettevõttena, sest huvi on
olnud suur paintballi
mängude vastu ja seepärast
sai kõrvale tehtud ka
äriettevõte, mis tegeleb
paintballi varustuse välja
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dile oleme viimatise vallavolikogu istungi järgselt
otsustuskorras odavalt
müümas Võistes Allika
tänaval 1-toalist korterit ja
Laadi külas Männiku tee
ääres ligi 1 ha suurust
maatükki. Kinnistule võib
planeerida maksimaalselt 4
elamukrunti, kuid soovi
korral võib ka jätta üheks
tervikuks. Krunt piirneb
teega, veetrass läbib
kinnistut, kuid kaasneb
krundi kohta 500-eurone
liitumistasu ning alajaam
asub kinnistu piiril ehk
elektriga liitumine toimub
ampritasuga.
Head plaanide seadmist!

Kutsun kõiki huvilisi
30. novembril kell 12
külakeskusesse „Tahku
Tare” arutama meie
koduvalla turvalisuse
küsimuste üle.
Tahkurannas on hea ja
küllaltki turvaline elada
ning seetõttu on see elukoht
meile kõigile meeltmööda.
Kahjuks on siiski ka selle
kõrval erandeid, näiteks kui
loodusjõud raputavad meid
või kurikaelad on märkamatult suutnud pahandust
teha. Kiire elutempo ja
liikuv eluviis toovad kaasa
selle, et kodukoht tuleb aegajalt jätta omapead, järelevalveta. Õnneks juhtub
ebameeldivad sündmusi
harva ja igapäevaselt me

neile ilmselt ei mõtle.
Sellele võiks aga mõnikord
mõelda, sest oluline on teha
kõik endast olenev, et halbu
asju ei juhtuks. Tagantjärele
tarkus ja hilisem enesesüüdistamine, et miks ma
selle või teise asja tegemata
jätsin, ei aita edasi, sest
olnut olematuks muuta ei
saa.
Mõtleme koos. Esimene
asi, millest abi võib olla ja
erilist pingutust ei nõua, on
see, et tea ja tunne oma
elukohas ka kaugemaid
naabreid ning oma nende
kontaktandmeid. Näiteid
lihtsa nõuande kasutegurist
ei pea otsima kaugelt, need
pärinevad meie kohalikust
igapäevaelust. Näiteks on

olnud juhtumeid, kui tuulise
ilmaga majale murdunud
puu kahjustusest ei saanud
kodust ära olevat majaomanikku teavitada, sest ei
teadnud tema telefoninumbrit. Sellise pealtnäha
mitte väga ohtliku juhtumi
tulemuseks olid veekahjustused, mis oleks võinud
olemata olla, kui oleks
saanud majaomanikku juhtunust teavitada. Teada on
ka see, et vargapoisid teevad
sageli luuret ja sõidavad või
luusivad majade ümbrustes.
Seda märgates ja kahtlust
äratanud liikumisest teavitades muudaksime oma
kodukoha turvalisemaks,
sest tähelepanu on halbade
kavatsustega inimese jaoks

suurim vaenlane.
Meie ühiste võimalike
murede ja nende ärahoidmise võimaluste üle on
vaja üheskoos mõelda,
arutleda, omavahel paremini tuttavaks saada ja ka
teatud asju kokku leppida.
Usun, et ühiselt tegutsedes
muudame oma kodukoha
veelgi turvalisemaks.
Kutsun kohtumisele
MTÜ Naabrivalve esindaja,
kes tutvustab omalt poolt
ühe võimalusena naabrivalve liikumist ja selle
võimalusi.
P ä r n u m a a
konstaablijaoskonna
piirkonnavanem Tõnu Kivis
ja MTÜ Tahku rannarahvas
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Tahkuranna valla ajaleht

Kohanimepäevast hingedekuul
Algas hingedekuu.
Süütasime küünlaid lahkunud lähedaste kalmudel ja
koduakendel. Kellel oli
põhjust ja võimalust käia
kalmistul hingedepäeva
õhtul, nägi paljudest tuledest valgustatud rahupaika.
Ikka selle märgiks, et me
pole neid unustanud,
mäletame neid ja seda head,
mida nad meile on pärandanud.
Sellisel taustal on
asjakohane kirjutada 29.
oktoobril Pärnus toimunud XII kohanimepäevast.
Varem on selliseid päevi
toimunud vabariigi eri
paikades – Võrus ja Viljandis, Põlvas ja Paides jne.
Juba esimesel kohanimepäeval Tartus 2003.aastal
räägiti sellest, kas ja milleks
on vaja kasutusele võtta
vanad, kuid mingil ajal
ametlikust
kasutusest
eemaldatud kohanimed.
Samal aastal võeti vastu
„Kohanimeseaduses”, kus
on eesmärkidena välja
toodud Eesti kohanimede
ühtlustatud kasutamise ja
ajalooliselt ning kultuuriliselt väärtuslike kohanimede kaitse tagamine.
Pärnu kohanimepäeva esinejatest ja kõneldust on
võimalik lugeda Pärnu
Postimehe 31. oktoobri
numbrist.
Teatavasti algatasime
mõned ajad tagasi oma
Mereküla nime taastamise
ja läksin sellele päevale
suure huviga. Kuidagi on nii
läinud, et enam on arutluse
objektiks olnud materiaalne
pool. Hoopis vähem on
jutuks olnud küla nime
tähendus kultuuriloolises
mõttes. Kas külale nime
ennistamine on ka kultuuriküsimus?
Sain teada palju
huvitavat. Näiteks seda, et
järgmisel aastal möödub
Reiu esmamainimisest 750
aastat ja et Pärnumaa

nimede kohta on üldse vähe
materjale. Külade esimene
suurem reformimine oli
esimese vabariigi algusaja
1920. – 1930. aastatel, üldse
on erinevatel aegadel ja
eesmärkidel asulareforme
läbi viidud kuuel korral,
viimane neist oli 1997. –
1998.aastal, kui massiliselt
ennistati vanu kohanimesid
valdadele ja küladele.
Ometi tõdeti 2003. a., et
vahepeal on toimunud
asustuse areng ja traditsioonilisest maakeskkonnast erinev uusasustus
vajaks eraldi asustusüksust,
seda nii paremaks administreerimiseks kui ka identiteetide selgepiirilisemaks
kujunemiseks. Kohanimekomisjon koostas ka
soovitusliku nimekirja
valdadele vanade külanimede taastamiseks, Pärnumaa
15 vallast ei muutnud siiski
ühtki külanime viis valda,
nende hulgas ka Tahkuranna
vald.
Mida veel? Huvitav oli
kuulata koduloo-uurijate
esitlusi kohanimede ajaloost
Saugas, Halingas, Paikusel
ja Häädemeestel. Meil on
siin veel palju selles osas ära
teha. Kas taluperedes teatakse-mäletatakse, kuidas
nende talu enesele nime sai?
Praegu on viimane aeg see
teadmine kirja panna. Tore
oleks ka lisada fotod talust
enne ja nüüd. Veel toredam,
kui need materjalid saadetaks või nende kohta teada
antaks
meiliaadressil
uulupulverk@gmail.com,
sest jätkub algselt konkursina “ Enne ja nüüd” välja
kuulutatud materjalide
kogumine paiga ajaloo
kohta. Kui lõpuks oma
muuseumi valmis teeme,
oleks see tänuväärne
materjal.
Juttu oli ka küla
suurusest – oluline pole
suur paikkonna inimeste
arv, vaid kui ajaloolist

külanime kasutatakse, siis
tuleb see küla taastada,
sõltumata elanike arvust.
Näiteks paarikümne elanikuga Oissaare külal on isegi
oma postiindeks. Kõik
oleneb ilmselt sellest, kas
sõna “küla” tähistab ainult
mingit maa-ala või ka
elanikke sellel?
Sageli on probleemiks
piiride määratlemine,
kõiki ühtmoodi rahuldavat
otsust teha on peaaegu
võimatu. Kas tee peaks
olema külade piiriks või
ühendama ühe küla elanikke? Pakutud on, et
külapiiride korrigeerimisel
peaks arvestama funktsionaalsust. Juurdepääsuteed
ühe küla majapidamistele
peaksid lähtuma ühelt
peateelt. Nii oleks siltidest
külade lahkmejoontel ja
külanimest aadressis kasu.
Millest juttu ei olnud?
Kuulata oleks tahtnud
nende kogemustest, kes on
külale juba vana nime tagasi
nõutanud. Väga palju
selliseid külasid pole, kuid
neid on. Tegelikult polegi
oluline see, et oleks
võimalik kedagi täpselt
matkida. Oluline on, et ühelt
poolt on olemas tahe
tulevikku vaadates taotleda
Mereküla nime taastamist ja
teiselt poolt on olemas tahe
täita vabariigi seadusi ning
arvestada rahva soove.
On ju kindlamate piiridega kodukohas asjaajamine selgem. Inimesed, kes
elavad siinkandis, teavad
kõige paremini, milliseks
oma küla muuta. Ja ühtlasi
tõestame, et küünalde
asetamine kalmudele ei ole
meie jaoks lihtsalt kombe
täitmine, vaid austuse
avaldamine varasematele
põlvedele ja meie ajaloole.
Reet Sai
MTÜ Pulverk

Põnevaid tegevusi pakkuv projekt
Tahkuranna Avatud
Septembrikuu lehes sai
antud ülevaade kevadel
alanud projektist „Riskilaste
toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“.
Nüüdseks on projekti
tegevused täie hooga
alanud. Noorte seas on eriti
populaarseks saanud kokandusring. Igal reedel toimub
kokandusring Tahkuranna
Avatud Noortekeskuses ja
Võiste noortetoas. Eesmärgiks on arendada noorte
oskuseid. Üldjuhul valmistame lihtsamaid toite, et
noortel oleks lihtsam neid
kodus järgi teha.
Projekti üheks osaks on
ka võrgustikutöö. Loodud
võrgustikku kuuluvad 7
inimest, kes oskavad ühel
või teisel määral kaasa
rääkida noori puudutavatel
teemadel. Võrgustiku eesmärgiks on märgata, aidata
noori ja vajadusel suunata
teiste spetsialistide juurde,
kes seda mingil põhjusel

vajavad. Ka väiksemate
muredega võib võrgustiku
poole pöörduda. Kindlasti ei
ole selle konkreetse koostöökogu eesmärk kedagi
karistada või enda ette aru
andma kutsuda. Oleme
avatud erinevatele koostööpakkumistele ja kindlasti
võite meie poole pöörduda
rõõmude ja muredega.
Nüüdseks on koostöövõrgustik kokku saanud
kahel korral. Ühiselt
alustame kaardi kampaaniat, mille eesmärgiks on
teha head koostöös valla
koolide, noortekeskuse,
noortetoa ja miks mitte ka
lasteaedadega. Isetehtud
kaardid kogume kokku ja
teeme nendega ühe hea teo.
Hea tegu jääb hetkel veel
saladuseks.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine
läbi noortekeskuste” on
rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud
taotlusvoorust „Noorte- ja
noorsootööorganisatsioonide
võime kaasata riskilapsi ja
noori on paranenud”.
Programmi viivad üheskoos
ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ja Eesti
Noorsootöö Keskus.
Merit Reinhold
Tahkuranna valla
noorsootöö juht
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Kohtume Uulu raamatukogus
Traditsiooniliselt
veerandi viimasel koolinädalal tulid Uulu kooli
lapsed raamatukokku uute
raamatutega tutvuma. Õpilased lugesid üksteisele
katkendeid ette ja võeti
raamatuid läbilugemiseks
kaasagi. Seekord tutvustasin
paljusid teoseid nagu
näiteks M. Kunnas „Kangelaslood”, mis viikingite
põnevatest seiklustest
pajatab, meie valla kirjaniku
M. Pärnitsa teost „Sümboolne eesti pimedus”, J.
Püttsepa loodusraamatut
„Mees, kes puutus põtra”
jne. 1.klassi lastele meeldisid suurte tähtedega
raamatud: „Jõulud”, E. Petrone „Arva ära”, O. Saar
„Täpi Triinu” jt. Kõik
ettelugejad olid väga tublid.
2. klassi arvates oli lahe
anekdootide raamat „Juku,
sääsk ja elevant”. Kolmandike lemmikraamatuks sai
„Suur talve- ja jõuluaja
käsitööraamat lastele”, kus
kogu perele jõuluajaks
loomingulist tegevust sees.
4. klassi õpilased laenasid

J. Nesbo raamatuid doktor
Proktorist. Viiendikele
meeldisid R. R. Russeli
„Luuseri päevikud”. Kuuendikke köitsid järgmised
raamatud: E. Beamount
„Pildiraamat väikesele aednikule”, I. Tomusk „Kriminaalne suvevaheaeg”, L.
Tungal „Puudel Peedro ja
igatsustasu”. Seitsmendikud
nautisid J. Kinney „Ühe
äpardi päevikuid”. 8. klassi
õpilased laenasid järgmisi
raamatuid: M. Kaldur
„Valge tähekiire seiklused”,
A. Rass „Kasuisa”, I. Parbus
„Muhvi ja Kurri seiklusrikas
maailm”. Üheksandike
jaoks olid ülipõnevad
„Vampiiripäevikud”, autor
L. J. Schmith.
Raamatukogutundide
lõpus mängiti mõistatuste
mängu, „Eesti mõistatuste
kuldraamatust” leidis neid
väga palju. Raamatukogus
said õpilased osa ka imekaunist Aide Leit-Lepmetsa
romantilisest maalinäitusest
„Hetke puudutus”.
Tutvustasin lastele 69
raamatut, neist 30 võeti koju

Uus bussipeatus Tammsaare
maaliinidel
Alates 16.10.2014 on
lisatud kõikidele maakonna
lõunaliinidele, so M.K.ReisX teenindatavatele KilingiNõmme ja Ikla suunas
sõitvatele liinidele Pärnu
linnas TAMMSAARE
peatuse.
Peatus hakkab tööle
kahesuunalisena, st sõitjate
nii maha- kui ka pealetulemiseks, kuid pilet tuleb osta
Pärnu bussijaamani.
Eraldi peatuse silti ja
peatuse asukohta Tammsaaresse maaliinide jaoks ei
tule.
Põhipõhjus TAMMSAARE peatuse lisamiseks
tuleneb koolireformist
linnas. Õpilased, kes said
seni käia mõnusasti Koidula
koolis, kasutades PAPINIIDU peatust, sattusid
nüüd raskustesse, kui olid
tõstetud ringi Mai kooli, sh
Tammsaare kasarmutesse

Riia mnt ääres.
TAMMSAARE peatuse
eeliseks on ohutus, sest asub
valgusfooriga teeületuskohas, on lähedal spordihallile ja keskkonnahariduskeskusele (osavõtt
ringidest) ning esimesel
aastal (Mai kooli renoveerimise lõpuni) käivad
õpilased veel kooli endistesse Riia mnt äärsetesse
Tammsaare kasarmutesse.
Ka on linnas paiknevate
maaliinide peatused selliselt
ühtlasemalt jaotunud:
LINNAPIIR, RAEKÜLA,
PAPINIIDU, TAMMSAARE ja bussijaam.
Liin nr 80 peatus hommikul väljumisteks MERE
peatuses – ka see muutus
TAMMSAARE peatuseks.
Avo Rahu
transpordinõunik
Pärnu maavalitsus

kaasa. Aeg on näidanud, et
tutvustatud teoseid küsitakse ikka ja jälle mõne aja
pärast. Kui vana trükk on
uues kuues („Kardemoni
linna rahvas ja röövlid”,
„Lassie tuleb ikka koju”),
siis laenatakse neid parema
meelega. Lisaks uutele
laenati veel huviala kirjandust ja soovituslikku
lugemisvara.
23. oktoobril toimus
koolitus „Uued raamatud
lasteaiaõpetaja töölaual”.
Tutvustasin õpetajatele 80
uut raamatut, mis on aasta
jooksul ilmunud ja mida
saab laenata Uulu raamatukogust. Suurt elevust
tekitas õpetajate hulgas
„Eesti kollijuttude ja -salmide kuldraamat”, mida ka
kohe laenati. Veel võeti
rühmadesse kaasa järgmised
raamatud: F. Oral „Punane
õun”, „Pärimuslikud laulumängud lastele”, M. Seppel
„Täheraamat tillukestele”
jne. Õppijad said tunnistuse.
Helje Pulk
Uulu raamatukogu juhataja

KOOSkõla
Loodusega,
Lainetega,
Iseendaga
Projekti rahastab
Kodaniku Ühiskonna
Sihtkapital kohaliku
omaalgatuse programmi
raames.
Oktoobris toimusid
fotokoolitused ja karpide
tegemise õpituba. Fotokoolitusel osalenud said
head teamised ja oskused,
kuidas oma fotoaparaati
käsitleda ning kuidas
pildistada tegevusi, isikuid,
esemeid erinevas olekus ja
valguses. Samuti valmisid
imelised karbid. Kogukonnaliikme Külli käe all
on võimalik karpide tegemise õppimist jätkata ka
nendel inimestel, kes koolitusest osa ei saanud.
Novembris jätkame
projekti osaga „KOOSkõla
Iseendaga“, mille raames
toimub 16. novembril
ILUPÄEV.
Päeva kestvus 12.00 –
15.30
Teenused:
* Juuksur
* Kell 12.00 Oriflame.
Tutvustatakse tooteid.
Võimalus teha osalustasu
eest näonaha testi kui ka
päevameiki.
* Kell 13.00 isetehtud
kosmeetika õpituba. Valmistame šampooni ja
huulepalsamit. Soodsaid
kohti 10-le inimesele.
Kohamaksumus 3€. (Eelregistreerimine: Egle Vutt
tel 58068636.) Tutvustus:
www.kodukosmeetika.ee
* Käte- ja jalgade hoolitsus.
Projektijuht
Egle Vutt
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Uudiseid Uulu koolist
Kool on oma igapäevase
elurütmi kätte saanud ja
mõnusalt soe koolilaste
sagimine on võtnud
täistuurid, alanud on uus
õppeveerand.
OKTOOBRIKUU
tegemistesse jäi 1., 4. ja 6.
klassi klassiõhtud, Jaana
Tringi teatriringi külastusetenduse „Hansuke ja
Greteke” vaatamine valla
kultuurikeskuses ning loomulikult kõige populaarsem
oli Õpetajate päeva tähistamine. (Lähemalt saab
lugeda koolilehest – „Uulu
Öökulli Uudised”).
8. oktoobril külastasid
Uulu lasteaeda 6. klassi

õpilased, kes on oma
esimesed teadmised saanud
samuti Uulu lastaiast.
Viisime kingituseks lasteaiale 10. Sünnipäeva puhul
toredaid juturaamatuid ja
veetsime paar mõnusat
tundi sõbralikus lasteperes.
Õnn tuli meie õuele!
Murdsime viimaste aastate
traditsiooni jäädes rahvastepalli võistlustel ikka
napilt neljandaks või
viiendaks. Pärnu maakonna
rahvastepalli meistrivõistluste karika ja pronksmedali
võitis Uulu Põhikooli
meeskond. Kaugel ei olnud
ka hõbemedal, mille
kaotasime
kolmandas

geimis vaid ühe eluga.
Võidukas IV–V klassi
meeskonnas mängisid
Jaagup Orasmäe, Sander
Sommer, Carl Mängel,
Karl-Eerik Sommer, Alex
Lepp, Kristan Kose,
Jasper Must, Keith
Richard Pihlak, Kail
Kivisaar.
Tahaks siinkohal tuua
võistlustelt veel ühe seiga,
mis õpetaja Kajal silma
märjaks võttis. Nimelt, ühe
väikese kooli võistkonnas
mängisid ainult tüdrukud.
Meie meeskond otsustas
iseseisvalt: palli viskame
ainult kahe käega, sest
muidu võivad tüdrukud

Maailmameistrivõistlustelt 18. koht
Oktoobri alguses toimus
Itaalias Torino linnas Disco
Dance/ Disco Freestyle
Maailmameistrivõistlused.
Korraldajaks rahvusvaheline tantsuorganisatsioon
IDO ja Itaalia FIDS organisatsioon.
Sellest ülisuurest tantsuvõistlusest võttis osa ka
Eesti esindus. Esindusse
kuulusid meie vallas elavad
Disco Dance stiili tantsijad
Angela Absalon ja Iti-Mai
Mätas.
Angela Absalon võistles
juuniorite vanuserühmas,
kuid esimesest tantsuvoorust edasi ei pääsenud.
Võistlejaid oli kokku 127
ning Angela tulemuseks 95.
koht.
Iti-Mai Mätas võistles
laste vanuserühmas, kus oli
120 võistlejat. Võistlustele
minnes püstitasime endale
eesmärgi, et kui pääseme
kaks tantsuvooru edasi,
oleme juba võitjad. Läks
veelgi paremini.
Esimene tantsuvoor tantsitud, ootame tulemusi...
stardilist seinal näitab, et
ESTONIA on edasi pääsenud!
Teinegi voor tantsitud,
ootame tulemusi... stardilistil kirjas ESTONIA!
Kolmandas voorus juba
konkurents tõsine ja kogu 1
minuti kava tuleb esitada
veatult. Suures grupis, kus

tantsijad kõik koos ning
väiksemas grupis, kus
kohtunike ees vaid viis
tantsijat. Start tehtud ja
ootame tulemusi... uues
stardilistis kirjas ESTONIA!
Vat see oli võit!!!
Iti-Mai tuli ja kallistas
ning Taani tantsutiim aplodeeris meie kõrval. Meie
suurt rõõmu nähti ja rõõmustati koos meiega.
Üllatus oli seegi, et üks
vahva Lõuna-Aafrika tantsija tuli Iti-Mailt autogrammi küsima.
N e l j a s
tantsuvoor tantsitud ning taaskord ootame tulemusi, kuid poolfinaali uks jäi
seekord Iti-Maile
kinni. Hoolimata
sellest täitsime
oma eesmärgi
120% .
Iti-Mai esitas
oma võistluskava professionaalselt ning esindas
Eestit suurepäraselt. Tulemus,
millega koju saabusime, on märkimist väärt.
IDO WORLD
DISCO DANCE
AND DISCO
FREESTYLE
CHAMPIONSHIP

2014 Italy Turin
World Championship |
Disco Dance | Solos female
| Children –
18. place MÄTAS ITIMAI ESTONIA
Palju õnne Iti-Mai
Mätasele ja tema toetavale
perele.
Anu Nõmm
Treener
Eesti tiimijuht

Oktoobri tegija
MARKUS KÄRP

haiget saada. Ja nii oligi,
vaatamata sellele, et
toimusid ju meistrivõistlused. Päris tükk aega võttis,
enne kui väledale väiksele
tüdrukule kahe käega
visates pihta saadi. Nii et,
aitäh poisid, väga südant
soojendava zesti eest. Usun,
et teist kasvavad kunagi
tõelised dzentelmenid!
Võrkpall on ju võrratu!
Neljapäeval oli taas rõõm
kohtuda sõpradega Sindist.
Vastukülaskäigule tuli Sindi
Gümnaasiumi 7.–9. klassi
tüdrukute naiskond. Tulemas on Pärnu maakonna
kooliliiga võrkpallivõistlused. Ja nii said mõlema

kooli naiskonnad harjutada
ja näha veel ka vigu, mida
saaks enne võistlusi parandada. Nagu ikka, sõpruskohtumisel kaotajaid ei ole
ja võidab alati sõprus! Nii
ka meil. Selle kinnituseks
söödi lõpetuseks koos
kringlit, lubati jälle kord
kokku saada ja võrkpalli
mängimisest rõõmu tunda.
Õnnitleme meie kooli
õpetaja Sirje Kõresaart,
Eesti Triatloni Liidu
duatloni võistluse karika
võidu puhul.

Ratsavõistluste hooaeg Keskküla tallis
Selle aasta võistlushooaeg
on
peaaegu
lõppenud, meie võistlejad
on olnud väga edukad. Eesti
Ratsaspordiliidu Ponide
Karikasarja võistlustel
saavutas palju auhinnalisi
kohti Taisi Viire kahel ponil.
Kokkuvõttes saavutas ta V
koha. Osalesime ka väiksematel võistlustel, kus
võistlesid noored hobused
ja algajamad ratsanikud.
Noorte hobustega tegid häid
sõite Birgit Säinas ja
Mariann-Krõõt Mätas.
Birgit saavutas hobusel Ets
eesti hobuste karikasarja
arvestuses V koha. Sel
aastal on veel võistlused
Audrurannas Sassi tallis.
9.nov. toimub finaal, kus
kahe etapi järel on igal
kolmel alal praegu esikohal

meie tüdrukud – madalamas
sõidus Elisabeth Käbin ja
keskmises ja kõrgemas Taisi
Viire.
On juba traditsiooniks
saanud, et igal sügisel teeme
Keskküla talli võistlused, nii
ka sel aastal 2.novembril.
Alustasime takistussõiduga.
Esimestena startisid algajamad võistlejad, takistuste
kõrgus 60cm, tõkete kõrgust
järjest tõstsime vastavalt
sõitjate kogemustele ja
hobuste võimetele. Lõpuks
oli kõrguseks 120cm. Kõik
oli võimalus omal tasemel
pingutada.
Järgnes suure põnevusega oodatud kõrgushüpe.
Vapraid osalejaid oli 7.
Võitis Mariann-Krõõt
Mätas hobusel Damerette
(140cm), II koht Kelly

Roosilill Ofellal ja III koht
Birgit Hint Patrasel. Pealtvaatajate suure aplausi ja
rõõmuhõisked teenis Vivian
Rull, kui ta ületas pisikesel
ponil Marc 100cm!
Autasustasime kõiki
osavõtjaid – mälestuseks
sellest toredast võistluspäevast sai igaüks väikese
karika, üksmeelne arvamus,
et oli jälle väga meeldiv
“tallikas“. Järgmisel aastal
juba X!
Lõpuks olid kringlid,
koogid, soojad joogid.
Suur tänu kõigile
abilistele ja sponsoritele –
Tahkuranna Vallavalitsus,
Riio, Tarmo, Ainika, fotograafidele Angelika ja Elina,
sekretäri ametis olnud
Merikesele!
Treener Anne Lahesoo
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Uulu segakoori uus hooaeg

Pimedus särama
Pihlakate lubatud
tuuled jõudsid kohale. Puud on kaotanud
oma uhked lehekroonid ja seisavad
nukralt lumetekki
oodates. Kellad
keerasime õhtuse
pimeduse poole,
saabunud hämarus
ja pimedus annavad
võimaluse meelde tuletada
muinasjutte vaimudesttontidest-kodukäijatest.
Külla on oodata nii marte
kui kadrisid. Laskem nad
siis uksest sisse majja õnne
tooma.
Uhlapere seltsimaja
uksed on ikka külalislahkelt
avatud. Esmaspäeviti kogunevad saali igas vanuses
tantsijad rahvalikke tantsusamme seadma. Tantsuhuvilised saavad liituda meie
tantsurühmaga igal esmaspäeval kell 18.30. Võib tulla
koos paarilisega või üksi.
Lapsedki saavad vanemate
trenni ajal hoitud.
Kaks korda kuus pühapäeviti kell 12.00 saavad
kokku näputöö tegijad.
Uued kohtumised kohvitassi ja meisterdamislaua
taga on 9. novembril kui
teeme ise endale helkureid
ja 23. novembril hakkame
mõtlema jõuludele ning
teeme pärlitest kaunistusi.
Oodatud on kõik huvilised

l a s t e s t
vanaemadeni.
Seltsimajja
saabus kiri Jõuluvanalt, kus ta
annab teada, et
6. detsembril kell
13.00 on oodata
Uhlapere seltsimaja ees Jõuluvana postkasti avamist.
Avamisele tuleb Jõuluvana ise koos üllatuskülalistega.
Infot meie tegemiste
kohta leiate kodulehelt
http://uhlapere.weebly.com/
uudised
Erinevate uskumuste
hingede päevad on märgitud
novembrisse. See annab
inimestele võimaluse hetkeks peatuda, vaadata
küünlaleeki, mõtiskleda
olnust, käia ära lähedaste
kalmudel ning rääkida
lastele nendest, keda enam
meie hulgas liikumas ei ole.
Kauplused on ehitud juba
jõuluehtesse, oodatakse
vaid isadepäeva möödumist
ning lahti ta lähebki – suur
jõulutrall. Enda ümbruse ja
lähedaste kaunistamisega
saame alustada juba täna,
kui riputame riiete külge
helkurid pimeda aja valgustamiseks.
Hingelist novembrit
soovides
Uhlapere Selts

Uhlapere seltsi oodatakse
rahvatantsuhuvilisi mehi ja naisi.

Hooaja ürituste kava:
Esinemine Uhlapere seltsimajas „Uulu 500”
31. oktoober 2014
Esinemine Tartus Jaani kirikus 13. detsember 2014
Esinemine Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
19. detsember 2014
Jõulukontsert Tahkuranna kirikus
21. detsember 2014 kell 16.00
Vabariigi aastapäev Tahkurannas 23. veebruar 2015
Pärnumaa laulupäev Imede aed 30. mai 2015
Treimanni laulupäev
juuli 2015

16.04.1949-12.10.2014

Infopäev toimub 2. detsembril Tahkuranna vallas
Jõulumäe Tervisespordikeskuses algusega kell 10 00.
Lektor Olavy Sülla.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Info tel
4430923 või info@nouanne.ee
Osalemine tasuta. Infopäeva toetab EU.
Tutvustusele tulevad järgmised meetmed :
1. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
2. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
3. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamine
4. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.

Ivo Orasmäe
MTÜ Uulu segakoor juhatuse esimees

Sünnid
HARRI ELJANDI

ÄRA PASSI KODUS!
TULE TRENNI!
E, K kell 18.30 ja R kell 10.00
INSANITY e. Intervalltreening
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse peeglisaalis
Treener Anzela Lomakina

1 x 3.50, 10 x kaart 30 €

10.10.2014

ema Kärt Eljandi
isa Aivar Eljandi

TULE JA LASE END HELLITADA
MASSAAZIGA
30.09.2014

TÄNU!

91
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87
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83
82
82
82
82
81
80
70
70
65
65
60
60
60
60

Tea elunõkse, tea elukeerde
siis eal ei satu sa aiaveerde.
Veel enne kui sul teegi selge
sa rihi rehve ja määri telge.
Kui leiad üles sa õige määrde
siis rohkem kogud ka sukasäärde.
Sa sõpru aita nii jõudumööda
kuid hobust nagu head venda sööda.
Kui annad piitsa kui annad kaeru
siis aina sõida ja pea vaid naeru.
Et mina olen, et mina olin
las muu kõik matab su vankrikolin.
Et päike paistaks ja laine laksuks
suust kihvti sülga vaid kättemaksuks.
Tea elulaide tea elukäärde
siis eal ei satu sa seina äärde.
P. Haavaoks

Kallis Tiiu!
Täname Sind hooaja eest mis
PUUDUTAS hinge.

*
*
*

KLASSIKALINE MASSAAZ
LAAVAKIVIMASSAAZ
MEEMASSAAZ

*

LIBLIKAMASSAAZ

Telefon 56990963 (Piia)

Lääne päästekeskus hoiatab
kelmide eest!
Lääne päästekeskus on
saanud info, et Järvamaal
võib ringi liikuda kelm, kes
esitleb ennast tuleohutusjärelvalve inspektorina.
21. oktoobri lõuna paiku
käis tundmatu meesterahvas
Järva-Jaani vallas üksi
elava, vanema naise ukse
taga ning soovis sisse saada.
Mees väitis, et on tuletõrjeinspektor Tallinnast
ning palus näha korstnapühkija tõendit. Proua
käitus väga õigesti ja kohe
tülitajale ust ei avanud,
lisaks küsis näha mehe
töötõendit. Selle küsimuse
peale lahkus mees aga
kiirelt. Arvatav kelm liikus
ringi valge väikekaubikuga.
Päästeamet tuletab
meelde, et ametlikud
tuleohutusjärelvalve
inspektorid kannavad

kodusid külastades äratuntavat päästeameti
vormi, neil on kindlasti
esitamiseks töötõendid ja
liiguvad ringi punaste
sõidukitega, millel ka
päästeameti tunnused.
Kui kahtlustate, et teie
kodu ukse taga ei ole õigete
soovidega inimesed, andke
sellest kindlasti võimalikult kiiresti politseile
teada lühinumbril 110.
Võimalusel
märkige
kindlasti üles auto registreerimisnumber ning jätke
meelde mõned tunnused,
mille järgi oleks võimalik
petturit tuvastada.
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse
pressiesindaja
444 7819; 5887 2465

ÜLEJALA

Mis juhtus?

Väljaandja:

HARRI JEKABSON

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ
korraldab infopäeva teemal “MAK 2014 – 2020
investeeringutoetused põllumeestele”.

Kõikidele massaazidele olemas ka kinkekaardid.

Kõike kaunist,
mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid,
neis peitubki võlu.

05. november
21. november
11. november
22. november
09. november
23. november
02. november
05. november
08. november
12. november

Uulu segakoor alustab uut, neljandat hooaega MTÜna Uulu Segakoor, mille eestvedajaks on Ivo Orasmäe. Koor
tegutseb sellest sügisest Uulu Põhikooli ruumides.
Koori liikmeskond on täienenud uute ja võimekate
lauljatega, kokku on tulnud 40 tublit inimest ning dirigent
Annely Kuningat toetab vajadusel abidirigent Piia Salomon.
MTÜ juhatus on kavandanud lauljate koolitust,
kontserte, kultuurikontakte teiste kooridega, et koorielu
oleks aktiivne ja laulmine pakuks rõõmu.
Ootame kõike Tahkuranna valla elanikke meie esinemisi
kuulama-vaatama.

ema Monica Õunaaed
isa Ergo Pärnaste

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Helma Sipelgas
Arkadi Kallaste
Elmi Somelar
Helju Lilleste
Floreida Põldme
Mart Kenk
Salme Lehiste
Pavel Smirnov
Harald Kumm
Amilda-Villentine
Grosšmidt
Mart Liira
Liia Koppel
Kalju Rosin
Agafia Timoðenko
Valentina Suviste
Toomas Kersalu
Arvin Piirmets
Oleg Kerner
Liilia Linnaste
Jüri Merivälja

• TEATED •

Uulu segakoori uus hooaeg

KRISTELLA PÄRNASTE

Rahvatantsuproovid toimuvad
igal esmaspäeval kell 18.30.

Novembri kuu
04. november
07. november
10. november
28. november
30. november
10. november
06. november
09. november
18. november
23. november

Lk. 9

Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Võiste alevik

6. oktoobril kell 15.02 teatati päästjatele tulekahjust
Tahkuranna vallas Tahkuranna külas, kus põles kulu ja roog.
Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega kell 15.36. Põleng
sai esialgsetel andmetel alguse lõkkest.

25. oktoobril kell 18.33 teati päästjatele tulekahjust
kulupõlengust Tahkuranna vallas Reiu külas. Päästjate
saabudes oli põleng kustutatud, päästjad kontrollisid ala
üle.

Lk. 10

Tahkuranna valla ajaleht

Oktoober Võiste lasteaias
Kullakarvaline oktoobrikuu Võiste lasteaias on
olnud tõeliselt tegus.
Kuu esimesel reedel
käisid rühmades õpetaja
ametis kätt proovimas
Johanna Aedma, Margitta
Miilimäe, Henri Kaldas ja
Rihard Klein.
Leivanädal lugesime
järjejutuna ette Jaanus
Vaiksoo „Lugu lõhnavast
leivast“ ning otse loomulikult võtsime ette päris
tõelise leivateo.
Leivanädalasse jäi ka
meie sügisene spordipäev
Septembrikuus said
Rannakarbid kutse Uulu
lasteaia 10. sünnipäevale
Juba varakult hakkasime
kaunistama rühmadele
kingikotte vastavalt rühma
nimele. Pidu oli tõesti
vahva, oli lahe koos laulda,
tantsida ja mängida, eriti
veel, kui vägesid juhtis
Maailma Parim Peojuht
Karlsson Katuselt. Tundsime igati, et olime oodatud
külalised. Reis liinibussiga
oli lisaboonus sellele päevale.
Ettelugemispäeva raames külastasid Päikesekiired raamatukogu, kus Ülle
luges meile ette vahvat lugu
kullist ja kiisust, kellede
kehaosad läksid igavusest
vahetusse ja mis siis kõik
juhtus kui kõhud tühjaks
läksid .
Rannakarbid taastasid
toreda traditsiooni ning
toimus tammetõrude korjamise võistlus. Kuna sellel
aastal oli väga palju
tammetõrusid, siis kogunes
suur kogus. Õpetaja Malle
nägi vaeva, et kõik need 100
kilo tõrusid kuivaks saaks,
enne kui tammepuud rühmas kasvama oleks läinud.
Magamistoas on kapipealne
kuivatatud tõrusid täis ja
talvel loodame koos tublide
jahimeestega need metsa
loomadele viia.
28. oktoobril võtsid
Päikesekiired ja Rannakarbid ette jalgsimatka
koolimajja, kus lõbus,

samas õpetlik etendus
„Looduse sõber“ meenutas
kooli- ja lasteaiaperele,
kuivõrd oluline on loodust
hoida.
Päris kuu lõpus käisid
Rannakarbid üllatuskülalisteks eakate Jututoas, viies
külakostiks kaasa lausa kaks
näidendit „Loomade talvekorter“ ja „Pilleke paksus

metsas“ ning laste valmistatud seinapildi.
Kohe-kohe oleme hingedeajas. Tuletame siis hea
sõnaga meelde neid, kes on
meie eel olnud ning
austagem vääriliselt oma
isasid.
Võiste lasteaia pere

November 2014

Oktoober Uulu Lasteaias jätkub

Mesimummidel (4–5a.)
oli peeglisaalis lõbus
õhupallitrall ja õhupallirõõmu jagus peonädalal ka
kõikidele teistele lastele.
Oktoobrisse mahtus veel
leivanädal. Liblikad (5a.) ja
Jaanimardikad (6–7a.)
valmistasid ise võileibu,
nende kaunistamine oli
vähemalt sama põnev kui
söömine. Vanemas rühmas
maitsti ka erilist banaanileiba. Liblika rühma
lapsed küpsetasid kakukesi
Sofia Helene kodus, täname
toreda päeva eest Sofia ema.
Mesimummide rühmas
küpsetati aga maitsev
sünnipäevakringel ja tehti
leivast erinevaid toite.
Jaanimardikad tutvusid
erinevate ametitega Uulu
kaupluses ja katlamajas, kus
kaasaegne küttesüsteem.
Oktoobrikuu kujunes ka
teatrikuuks. Külas käis
lasteteater Nipitiri ja Pärnu
Kunstide Maja näitering.
Laste poolt on iga teatriskäik
väga
oodatud. Milline
tuntud kirjanik
ütles: “Parim viis
lapsi kasvatada on
teha nad õnnelikuks”?
Täiskasvanud
Õppija Nädala
raames külastas
meie lasteaeda
Pärnumaa Raja-

leidja keskuse töötaja, kes
tutvustas täiskavanute enesearendamise võimalusi
Pärnumaal.
Lasteaia pere on väga
tänulik Eesti kultuurkapitalile, kelle toel oli võimalus
soetada Uulu Lasteaiale
juurde kaks väikekannelt.
Samuti lõppes oktoobrikuuga Maanteeametile
esitatud liikluskasvatuse

projekt, mille raames ja
Maanteeameti osalisel toel
soetasime 5 tõukeratast
koos kaitsekiivritega. Tunnustame ühiselt liikumisja muusikaõpetaja Pireti
tehtud tublit tööd ka
projektide kirjutamisel.
Sooja sügist soovides
Uulu Lasteaia pere

Kohtu(si)me Võiste raamatukogus!

Oktoober 2014 on
ajalooks saanud ja koos
sellega ka kuu lõpus peetavad üle-eestilised raamatukogupäevad, mille eesmärgiks oli avada raamatukogude uksed tavapärasest
veelgi enam.
Võistes algasid raamatukogupäevad juba 15.
oktoobril, mil avasime meie
kandis nende päevade
tähtsündmuseks kujunenud
harrastusfotograaf Rein

Kaupmehe loodusfotode
näituse. Raamatukogu seinu
kaunistab mõneks kuuks
117 A4 formaadis värvilist
fotot – „lillede portreed,”
„tuhandenäoline” meri,
„eriilmelised” puud jne.
Avamispäeval ütles
Saima: „Sellest näitusest
võib positiivsuse toksikoosi
saada!” Minu käest on
paljud näituse külastajad
küsinud, kes on Rein Kaupmees? Olen siis vastanud, et
ta on Tahkuranna kooli
legendaarse õpetaja Regina
Kaupmehe poeg. Rein ise
ütles näituse avamisel enda
kohta, et ta on eluaegne
raudteelane, kelle tööks oli
raudteeautomaatikuna tagada rongide ohutu liikumine.
Nad on abikaasaga üles
kasvatanud kaks last ja
nüüdseks naudib pensionäripõlve pidava vanaisana
lastelastega tegelemist. Üle
kõige meeldibki talle tege-

likult oma lapselapsi fotografeerida. Nüüdseks on elu
Reinu koos abikaasaga
Võiste kanti tagasi toonud.
Fotode autor jäi näituse
avamisel väga tagasihoidlikuks ja tundis muret, kas
tema fotod ikka väärivad nii

suurt esiletõstmist. Aga
väikesed külaraamatukogud
ongi just kohalikud kultuurikeskused, kus meie kogukonna inimeste harrastusi
sobib eksponeerida. Tore on
teada, millega meiega ühes
külas või vallas elavad

inimesed tegelevad. Näitust
saab vaadata raamatukogus novembrikuu lõpuni! Tänusõnad kuuluvad ka
Marele, tänu kellele me neid
hetki loodusest nautida
saame!
20. oktoobril oli allakirjutanul võimalus Pärnumaa raamatukoguhoidjate
mälumängu meeskonnas
osaleda ka Raplas üleriigiliste raamatukogudepäevade avamisel. Positiivsena
jäi kõlama praeguse
kultuuriministri Urve Tiiduse tervituses välja öeldud
mõte, et otsitakse võimalust
rahvaraamatukogudele
riigipoolse rahalise toetuse
suurendamiseks! Mälumängus sai palju tarkust
kogutud, sest ega ei ole ju
kellelegi uudiseks, et võidab
kõige rohkem see mälumängur, kes kõige vähem
teab!
Nädala jooksul jõud-

sime lasteaialastega lugeda
veel Edgar Valteri raamatut
„Kassike ja kakuke”, milles
oli õpetlik iva, et ära püüa
ennast võõraste sulgedega
ehtida ja mõtlemine on üks
mõnus tegevus.
Võiste lasteaiaõpetajatega uurisime üheskoos
viimastel aastatel ilmunud
eesti lastekirjanike poolt
kirjutatud raamatuid, mis
just lastaialastele kõige
sobivamad oleksid. Üheskoos arutasime ka seda,
kuidas veelgi tõhusamalt
need toredad raamatud
väikeste lugejateni jõuaksid!
Veel kestab liikumisaasta – tule ja liigu siis
raamatukokku! Saad ka
vaimu värske hoida!
Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu
juhataja

