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Häädemeeste valla ajaleht

Üheskoos uude aastasse
Uus aasta on alanud. Me ei tea veel keegi, milliseid uudiseid see aasta täpselt toob.
Loodus on oma üllatuse juba pakkunud ootamatult sooja talve alguse ja järsult tulnud krõbedate
külmakraadidega lumeta aastavahetusega. Arvata
võib, et üllatusi, ja mitte ainult looduse poolt pakutavaid, toob alanud aasta meile kindlasti teisigi.
Häädemeeste vald liigub uude aastasse edasi kõigi oma vallaelanike nõul ja jõul. Täna võime me
ometi täie kindlusega öelda: me oleme teel paremasse homsesse. Täpsemalt teadmata, kas tuleviAndrus Soopalu.
ku haldusjaotus on meile meelepärane või peame
asuma endi ning valla iseseisvust kaitsma. Toetame koos minnes üksteist.
Jätkugu meil kaasteelistele armastust, mõistmist ja hoolimist.
Hea partnerluse ja koostöö abil pole ühtegi takistust, mida koos ületada
ei suudeta.
Meil peab jätkuma tahet ja oskust nii abi küsida kui ka seda anda. Aga
ennekõike peab jätkuma tahet keerulistest seisudest tervelt välja tulla.
Ümber ja uuesti õppida. Püsti tõusta ja edasi liikuda. Häädemeeste vald
taastas oma iseseisvuse juba 25 aastat tagasi. Me ise oleme oma elu märkimisväärselt muutnud. Me teame oma tugevusi ja tunneme oma nõrkusi.
Kõigi nende teadmiste toel tulebki seada uusi eesmärke.
Mulle teeb aga muret üldine tendents üksteist mitte kuulata ja märgata.
Arvamine, et oleme ise kõige targemad. Me võiksime rohkem kuulata ka
teiste arvamusi. Aga see on võimalik vaid siis, kui me ise räägime viisakalt, kui me ironiseerimise asemel pakume omapoolseid alternatiivseid
lahendusi ja ka ettepanekuid, mida teised võivad analüüsida, kasutusele
võtta või arvustada. Võistlema peavad ideed, mitte solvangud.
Nagu kasvav puu, nii vajab ka meie vald igaühe hoolt ja tähelepanu.
Oma koduvalda saame arendada ainult meie ise. Austame oma esivanemate jalajälgi, mida on mitme aastatuhande jagu. Siit on mindud ja siia
on tuldud ning õnneks on tänaseni ka jääjaid. Ühtse, areneva koduvalla
tunne saab alguse igast Häädemeeste valla kodust, perest ja inimesest.
Tunneme uhkust koolilaste, ettevõtlike inimeste ja õpetajate teadmiste,
julguse ja tubliduse üle. Iga järgmise põlvkonna tarkus on parim vaktsiin
ebaviisakuse ja ükskõiksuse vastu.
Kusjuures ükskõiksed ei tohi me olla ei üksteise suhtes ega suhtumises
meid ümbritsevasse keskkonda. Seda, kuidas suhtumine keskkonda võib
midagi paremaks muuta, on näidanud vallavalitsuse eelmise aasta tegemised, mille eest neile suur tänu. Aitäh selle eest, et vallamaja ei ole enam
üks alevi kehvema väljanägemisega majadest ja muusikakool on saanud
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2015. aastal sündis vallas 20 last
Foto: Toomas Abel

Pildil on (tähestiku järjekorras) Liisa Allikas, Lilli Marjamägi,
Roland Reinah, Mariette Viirmaa ja Eleri Võsumägi koos
vanematega.
Detsembris toimunud uue vallakodaniku austamisele ja valla vapiga
hõbelusikate üleandmisele oli kutsutud üksteist 2015. aasta teisel poolel sündinud last koos vanematega. Kohale said tulla neist viis (pildil).
Üldse sündis möödunud aastal vallas 20 last, neist 19 olid meie valla
elanikud ka aastavahetuse seisuga. 1. jaanuaril 2016 oli vallas 2594
elanikku (01.01.2015 – 2608). Külade elanike arv 1. jaanuaril 2016:
Arumetsa 85, Häädemeeste alevik 655, Ikla 164, Jaagupi 79, Kabli
283, Krundiküla 105, Majaka 46, Massiaru 88, Metsapoole 95, Nepste
37, Orajõe 43, Papisilla 54, Penu 66, Pulgoja 57, Rannametsa 145,
Sooküla 59, Soometsa 121, Treimani 207, Urissaare 67, Uuemaa 21,
Võidu 90. Valla täpsusega oli registreeritud 27 elanikku. Enamikus
küladest on küll rahvaarv pisut vähenenud, kuid näiteks Soometsas
elab 9, Penu külas 4 ja Iklas 3 inimest rohkem kui aasta tagasi. KV
väljanägemise, mida ei pea häbenema. Ainuüksi need kaks näidet hoolivast suhtumisest keskkonda illustreerivad hästi seda, kuidas ka väheste
vahenditega, mitte suure rahakotiga, on võimalik päris palju ära teha.
Tänan ka volikogu, kes eelmisel aastal võttis vastu hulga valla elu puudutavaid otsuseid ning suutis käesoleva aasta eelarve vastu võtta õigeaegselt.
järg lk 2

Vallamaja ja muusikakooli hooned.
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Ametlikud teated

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
1. detsembril toimunud istungil muudeti hajaasustuse programmiga
seotud korraldust, muudeti katastriüksuste lähiaadresse, võeti vastu
sotsiaalhoolekande alane korraldus, kinnitati valla koolieelsete lasteasutuste õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused – Häädemeeste Lasteaias 5112 € aastas ja 426 € ühes kuus ning Kabli Lasteaias vastavalt 5568 € ja 464 €.
8. detsembril toimunud istungil kinnitati vajaduspõhise peretoetuse
saajate nimekiri väljamaksmiseks summas 2070 €; muudeti katastriüksuse lähiaadress; kiideti heaks hajaasustuse programmi kahe projekti aruanded; määrati hoonete teenindamiseks vajaliku maa suurus
katastriüksustel Arumetsa, Urissaare, Treimani, Majaka ja Orajõe külades.
15. detsembril toimunud istungil algatati peremehetute ehitiste
hõivamine (teade allpool); otsustati läbi viia materiaalse põhivara ja
bilansivälise vara aastainventuur valla asutustes ning moodustati komisjon; otsustati korraldada avalik menetlus projekteerimistingimuste
andmiseks puhkemaja rekonstrueerimiseks Lemmeranna kinnistul;
määrati ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurused Metsapoole,
Soometsa, Võidu, Ikla, Treimani, Pulgoja ja Papisilla külades ning
Häädemeeste alevikus; kehtestati Häädemeeste Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise
kord; kinnitati hajaasustuse programmi projekti aruanne.
21. detsembril toimunud istungil kinnitati detsembrikuu toetusesaajate nimekirjad ja väljamakstavad summad; loeti korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks jäätmevaldaja Majaka külas
(kasutusel suvilana); väljastati kasutusluba Nigula looduskaitsealal
KV
rekonstrueeritud õpperajale.

Eelregistreerimine eterniidijäätmete
kogumiseks
Häädemeeste Vallavalitsus valmistab ette SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotlust eterniidijäätmete kogumisringi rahastamiseks.
Juhul kui taotlus rahastatakse, saab kogumisringi korraldada orienteeruvalt augustis-septembris. Kogumisringil võetakse vastu eterniidijäätmeid ainult nendelt Häädemeeste valla elanikelt, kes on eelnevalt
registreeritud.
Eterniidijäätmete vastuvõtmise eelregistreerimine toimub
kuni 25. jaanuarini 2016 Häädemeeste Vallavalitsuse telefonil
446 4175.
Teatada tuleb järgmised andmed:
- jäätmevaldaja nimi ja kontaktid;
- eterniidijäätmete asukoht;
- eterniidijäätmete kogus.*
* 1 m² eterniidiga kaetud katuse pinda kaalub ligikaudu 15 kg; arvestatud on, et vana eterniit on selles sisalduva niiskuse ja plaati katva
samblakihi võrra raskem.

volikogu esimehe tervitus

Üheskoos uude aastasse
algus lk 1

Aitäh teile, kes te hoiate Häädemeeste valda ja hoolite tema käekäigust
ja arengust!
Meid ei ole palju. Igaüks on tähtis. Igaüks meist on kallis. Hoidkem ja
kaitskem üksteist.
Soovin teile, armas vallarahvas, alanud aastaks tugevat tervist, elurõõmu, töötahet ja rahu teie peredesse!
Andrus Soopalu
vallavolikogu esimees

Osalemine volikogu istungitel 2015
Nr

Nimi

Istungite üldarv/
Puudumisi
1
1
Marju Aasma
5/2
2
Urmas Aava
11/0
3
Jüri Hanson2
6/0
4
Ants Järv
11/0
5
Ants Järvesaar
11/0
6
Aire Koop
11/0
7
Lembit Künnapas
11/0
8
Uno Lehtla
11/0
9
Kirti Mägi
11/0
10
Talvi Mägi
11/1
11
Algis Perens
11/2
3
12
Maret Salak
1/0
13
Andrus Soopalu
11/0
14
Madis Talts4
10/5
15
Toomas Troska
11/0
16
Anti Vaik
11/3
17
Esta Vesik
11/1
1
Volikogu liige alates 01.09.2015
2
Volikogu liige kuni 31.08.2015
3
Volikogu liige alates 23.11.2015
4
Volikogu liige kuni 17.11.2015

Osalemise
%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90,91%
81,82%
100%
100%
50%
100%
72,73%
90,91%

Külliki Kiiver, vallasekretär

Peremehetute ehitiste arvele võtmise teade
Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas asuvad järgmised ehitised:
1. Häädemeeste alevikus asuv saun, viimane teadaolev omanik AS Joom;
2. Häädemeeste alevikus asuv garaaž, viimane teadaolev omanik Garaažikooperatiiv Foor.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Häädemeeste Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, 86001, Pärnumaa,
kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 08.08.1996. a määrus
nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ punktid 8 ja 9.

teated

Konkursiteade
Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas 29.12.2015. a välja konkursi
Häädemeeste Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks alates 1. veebruarist 2016. a. Konkursiteade on avaldatud valla veebilehel www.haademeeste.ee. Dokumentide esitamise tähatajaks on
13.01.2016.				
Vallavalitsus

Panganõustaja on kohal vallamajas üks kord kuus esmaspäeviti kell 12.30–14.30: 8. veebruaril ja 14. märtsil 2016.

Veebruarikuu Koduvalla materjalid peaksid toimetajani
jõudma hiljemalt 25.jaanuaril.
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töötukassa

Töötukassa – partner vähenenud töövõimega inimestele
2016. aastal käivitub Eestis töövõimereform, mis muudab senist
töövõime hindamist ja toetuste maksmist, ja mis veelgi olulisem
– võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma töö- ja igapäevaeluga paremini toime tulla. Reformi tulemusel koonduvad töövõime
hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja vähenenud töövõimega
tööealistele inimestele mõeldud teenused töötukassasse. Alates oktoobrist on meil tööl juhtumikorraldajad, kes on valmis nõustama
just vähenenud töövõimega inimesi ehk neid, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline või puuduv töövõime. Järgmise aasta 1.
juulist korraldame töövõime hindamist ja toetuse maksmist. Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel pöörduda alles siis, kui hakkab kätte jõudma püsiva töövõimetuse otsuses
märgitud tähtaeg. Neil inimestel, kellele on määratud töövõimekaotuse protsent tähtajatult, seda ümber ei hinnata ja nad saavad edasi
töövõimetuspensioni.
Vähenenud töövõimega inimesi toetavad erineval viisil töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus. On inimesi, kes
vajavad tuge kõigilt kolmelt, kuid kindlasti ka neid, kellele piisab
üksnes töötukassa teenustest. Töötukassasse pöördumisel vaadatakse
koos nõustajaga üle inimese vajadused tööelus püsimiseks või sinna naasmiseks ja tehakse kava, kuidas teda kõige tulemuslikumalt
aidata. Kui keegi vajab lisaks tuge ka sotsiaalkindlustusametist või
kohalikust omavalitsusest, saab ta sinna pöördumiseks töötukassast
asjalikku nõu.
Sobiv teenus vastavalt vajadusele
Loomulikult on tööelus osalemiseks kõige tähtsam inimese enda soov
ja tahe. Töö leidmiseks või senise töö säilitamiseks vajalikke teenuseid
pakub töötukassa tööotsijatele ja tööandjatele juba täna. Kui inimene
on pöördunud töötukassa maakondlikku osakonda, saame välja selgitada, milliseid teenuseid ta vajab, ja kokku leppida nendes osalemise.
Näiteks kui on vaja täiendada või omandada erialaoskusi, pakume
koolitust või tööpraktikat. Noorte ja pikaajaliste töötute töölevõtmisel
maksame vajaduse korral tööandjale palgatoetust ja hüvitame töötaja
koolituse kulu. 1. jaanuarist 2016 saame tööandjale hüvitada koolitusega seotud lisakulud, mis on tingitud vähenenud töövõimega töötaja
puudest või terviseseisundist. Näiteks kui töötaja vajab koolitusel osalemiseks viipetõlki, saame selle tööandjale hüvitada.
Lisaks saame abistada vähenenud töövõimega inimesi tööintervjuul,
anname neile kasutamiseks tööks vajaliku abivahendi või hüvitame
tööandjale vähenenud töövõimega töötaja vajaduse järgi kohandatud
töökoha kulud. Kui töötaja vajab tööülesannete omandamisel tavapärasest rohkem juhendamist või tuge, hüvitame tööandjale tugiisikuga
seotud kulu.
Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon kaheks – sotsiaalseks, mida
pakub sotsiaalkindlustusamet, ja tööalaseks, mida pakub töötukassa.
Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kelle tegutsemine
on tervise või puude tõttu takistatud, rehabilitatsioon õpetab puude
või tervisehäirega toime tulema ning aitab kohaneda tööeluga. Abi vajadusest sõltuvalt tegelevad inimesega näiteks tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, kogemusnõustaja. Töötukassa nõustajaga koos vaadatakse, mis eesmärgil
inimene rehabilitatsiooni vajab, ja seejärel saab ta ise endale teenusepakkuja valida. Töötukassa tasub rehabilitatsiooni eest vajaduse järgi
aastas kuni 1800 eurot.
Kui töövõime on vähenenud mõne elumuutva õnnetuse või haiguse tõttu, võib motivatsiooni leidmisel olla abi kogemusnõustamisest.
Samasuguse terviseprobleemiga nõustaja aitab leida enesekindlust, et
igapäevaeluga toime tulla ja tööle naasta.
Vähenenud töövõimega inimestele, kes kohe ei ole valmis tavalisele töökohale asuma, pakub töötukassa uuest aastast kaitstud töö
teenust. Teenuse kestus on kuni 24 kuud, selle jooksul liigutakse
sisuliselt töö harjutamisest avatud tööturul töötamise toetamiseni.
Kõigepealt hinnatakse, millist tööd inimene teha suudab, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi. Seejärel asub inimene tööle
kaitstud töö tingimustes, kus ta saab teha jõukohast tööd talle sobivas töökeskkonnas ja tempos koos juhendajaga, ning samal ajal

aidatakse tal leida sobivat püsivamat töökohta. Töötukassa poolt
pakutava kaitstud töö eesmärk on aidata inimene teenuse lõppedes
iseseisvalt töötama.
Jaanuaris 2016 hakkasime maksma töölesõidutoetust tervisehäirega
inimestele, kes ei saa kasutada tööle sõitmiseks ühistransporti. Toetust
makstakse 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot
ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Kokku on toetust võimalik saada 12
kuu eest kolme aasta jooksul. Kui aga inimene vajab ühistranspordiga tööle jõudmiseks saatjat, hüvitatakse saatja sõidukulu iga saatjaks
oldud päeva eest sõidupiletite alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot
ühe päeva eest.
Oluline on koostöö
Töövõimereformis on oluline roll tööandjatel. Praeguses tööturu olukorras, kus iga kätepaar on oodatud, ei ole põhjust lasta end
juhtida eelarvamustest ega hirmudest. Töötame selle nimel, et leida
sobivale töökohale sobiv töötaja ja vastupidi. Nõustame tööandjaid,
kuidas luua eri puudeliike arvestav töökeskkond, abistame värbamisel ja oleme valmis pakkuma tuge hiljem tekkivate probleemide
lahendamisel. Julgustame tööandjaid looma paindlikke ja osaajaga
ning kodus töötamise võimalusega töökohti. Töötukassa koostööpartnerite juures töötab mitmeid vähenenud töövõimega inimesi,
kelle vajadustest lähtuvalt oleme abistanud tööandjat töökoha ümberkorraldamisel.
Vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuseid, välja arvatud töövestlusel abistamise ja kaitstud töö teenust, osutame ka
töötavatele inimestele, kes vajavad vähenenud töövõime tõttu tuge
töökohal püsimiseks. Oma teenuste kujundamisel oleme teinud koostööd vähenenud töövõimega inimeste esindusorganisatsioonidega ja
arvestanud nende soovitusi. Meile on oluline meie teenuste kasutajate, nii töötajate, tööotsijate kui ka tööandjate tagasiside, sest seda
arvestades saame oma teenuseid vajaduse korral täiendada ja paremaks muuta.
Helle Ruusing
Eesti Töötukassa meedianõunik

kroonika

2016. aasta ajaloolisi tähtpäevi
Häädemeeste vallas
1861. a		
ehitati Kablis ja Häädemeestel eestlaste
		
esimesed kaugsõidu-purjekad „Markus“
		
ja „Julie“				
1881. a		
valmis Kablis Mäe koolimaja, praegune
		
lasteaiamaja				
1896. a		
loodi Laiksaare Ristija Johannese ap.
		
õigeusu kogudus				
1911. a		
valmis praegune vallamaja hoone		
1911. a		
asutati Orajõe (Treimani) raamatukogu
1921. a		
Võiduküla küla kujunemise algus		
1926. a		
avati Häädemeeste avalik raamatukogu
14. juuni 1941 suurküüditamine				
1986. a		
toimusid esimesed Häädemeeste
		
kodukandipäevad				
1986. a		
toimusid esimesed Kabli kodukohapäevad
1991. a		
alustati ajalehe „Koduvald“ väljaandmist
21. veebr 1991 alustas tööd Häädemeeste muuseum
20. august 1991	Eesti Vabariigi taasiseseisvumine		
1991. a		
asutati AS Leharu, mis oli 1996. a-st Fibo
		
ExClay Eesti AS ja nüüd Saint-Gobain
		
Weber Ehitustooted AS			
1996. a		
alustas tööd Soometsa OÜ Ahjupotitööstus

155
135
120
105
105
95
90
75
30
30
25
25
25

25
20
Koostas
Tiiu Pukk
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AUKODANIK

Silvia Einaste
Häädemeeste valla aukodanikuks nimetati 2015. aastal Silvia Einaste. Treimani kandis väga tuntud ja hinnatud inimesena väärib ta kindlasti lähemat tutvustamist kõigile teistelegi vallaelanikele. Kasutame selleks
materjale vallas välja antud trükistest.
Väljavõte trükisest Treimani 2007
Silvia Einaste-Luukas sündis 7. oktoobril 1925. a. Tema lapsepõlvekodu
oli Viljandis, nii siis võib teda sünnipäraselt mulgiks pidada. Juba varases
lapseeas kaotas ta isa.
Peagi kolis pere koos kasuisaga elama Pärnusse, kus kulges Silvi haridustee ja möödusid noorusaastad. Noore neiu suureks unistuseks oli saada
õpetajaks ja selleks tuli palju tööd teha, tuli õppida isegi klaverit. Kuid
enne sõda suri ka tema kasuisa ja unistusele õpetajate seminarist tõmbasid kriipsu peale meie ajaloo keerdkäigud. Mitmel korral tuli jätta kodu
ja pageda sõja jalust maale Soevasse, kus elasid kasuisa sugulased. Siin
elades õppis ta maatööd ning hakkas armastama maaelu ja loodust. Sõja
lõpu keerdkäikudes, milles oli isegi plaan Rootsi põgeneda, jäi valitsema
armastus kodu vastu ja energilise neiu esimeseks töökohaks sai Pärnu sadama kontor.
1945. aastal alustas ta iseseisvat elu ja pedagoogitööd Metsapoole koolis.
Õpetajatöö oli küll nagu tundmatus kohas vette hüppamine, pagasiks lühiajalised kursused, kuid aastatega tulid kogemused ja pedagoogi diplomi
sai ta 1956. aastal Haapsalu Pedagoogilise Kooli kaugeõppeosakonnast,
õpetajatöö kestis 36 pikka aastat. Õpetada tuli paljusid aineid, peamised
olid lisaks algklassidele inglise keel, füüsika ja kehaline kasvatus. Peale
koolitundide õpetas Silvi lastele rahvatantse, korduvalt on tema tantsurühmad osalenud suurtel tantsupidudel. Teda võib pidada Metsapoole kooli
rahvatantsutraditsiooni rajajaks. Oma koolitööst on ta ise kirjutanud nii:
„On küll vähe selliseid elukutseid, mis inimese hingele nii palju annavad
kui õpetajatöö. On palju toredaid mälestusi, mida meenutada, kohates endisi õpilasi. Mul oli üks klass, mille juhatajaks olin 8 aastat järjest, alates
esimesest klassist ja lõpetades kaheksandaga. Milliseid unustamatuid üri-

tusi me küll koos ette võtsime! Nad
lõpetasid 1964. a, on nüüd juba vanaemad-isad, aga ikka saame mõne
aasta järel kokku.“
Peale põhitöö on Silvi aktiivselt
kaasa löönud kohalikus kultuurija spordielus. Ta tegi näitemängu,
tantsis rahvatantsurühmas, hiljem
seda juhendades. Silvi käe all esinesid Treimani tantsijad Tallinnas
suurtel rahvatantsupidudel, samuti Leedus, Lätis ja paljudes teistes kohtades. Tema tantsurühmast on võrsunud tantsujuhid Antonina Lepp, Heidi
Müürisepp ning Tiina Laidla. Silvi on ka väga agar käsitööde tegija.
1980. a asutas Silvi tantsumemmede rühma, kes tähistas 2005. a sügisel
oma 25. tegevusaastat. See ring koondab endas rõõmsameelset rahvast, kes
lisaks tantsimisele-laulmisele armastavad koos pidutseda ja on alati üksteisele toeks. Sellele rühmale on Silvi loonud ja seadnud mitu uut tantsu.
Tänu aktiivsele seltsitegevusele jäi noor ja kaunis õpetajanna 1946. a
silma pikale lokkispäisele Ilmar Einastele, kellega kohtuti ühel tantsupeol
ning mida aeg edasi, seda tugevamaks läksid vastastikused tunded. 1950.
a suvel pandigi leivad ühte kappi. Rõõmu tõi laste sünd: 1951. aastal nägi
ilmavalgust Reet, 1954. a Heino ja 1958. a Karin.
Silvi on öelnud: ,,Olen olnud õnnelik inimene. On olnud töörohke elu,
kaks suurt armastust, minust hoolivad lapsed, palju häid sõpru, meeldejäävaid õpilasi, turvaline vanaduspõlv ja palju kauneid mälestusi.“
Koostas
Viljar Soomre

Väljavõte Monika Visnaku valmistatud raamatust „Kaks kohtumist“
On 15. veebruar 2001. Päev pärast sõbrapäeva. Jalutan pr Silvia Einaste
maja poole. Minu kõrval astuvad kaks väikest teise klassi tüdrukut. Nad
tahavad teada, kuhu ma lähen. Ma jutustan neile sellest pikalt-laialt. Olen
jõudnud pr Einaste majani. Jätan nende kahega hüvasti ja helistan uksekella. Pean tükk aega ootama, enne kui uks lahti tehakse. Mulle tundub,
et olen teda kuskil näinud. Õigus küll! Ta juhendab ju memmede rahvatantsurühma.
Sammume mööda pikka treppi teisele korrusele, kus on tema elamine.
All elab tema poeg perega. Võtame elutoas istet ja ta hakkab kõnelema:
„Sügisel, esimesest oktoobrist tulin mina Metsapoole kooli tööle. Aasta
oli u 1945. Olin noor, 20aastane õpetaja, kellel puudusid kutse ja ettevalmistus, aga kursused olid läbi käidud ja midagi ikka teadsin ka.
Koolimaja oli, nagu ta oli: elektrit ei olnud. Õppetöö toimus valgest valgeni. Talvel algasid tunnid kella kümne paiku, sest siis läks juba valgeks
ja sai klassis tööd teha.
Põrandad olid värvimata laudpõrandad. Koristamine käis ka teisiti kui
praegu. Koolimajas tegi koristaja talvel nõnda: viskas lund maha ja puhkis
luuaga. Luud oli tehtud männiokstest.
Lapsed käisid koolis jalgsi, sest väga vähestel olid sügisel koolis käimiseks jalgrattad. Talvel olid küll edasijõudmiseks ainult jalad ja kaugemalt
laste jaoks oli siis internaat. See asus tol ajal merepoolses vanas majas,
kus praegu on poiste tööõpetuse klassid, õhtul kasutati õppimiseks „tattninasid“, mis olid väikesed pudelikujulised lambikesed. Seal oli taht sees ja
sinna valati sisse petrooleumi.
Tundidest õpetasin mina paljusid aineid, peaaegu kõiki. Ainsad ained,
mida ma selle pika aja jooksul ei õpetanud, olid vene keel ja laulmine.
Vahepeal oli niisugune aeg, kus koolides kaotati ära võõrkeel. Peale
vene keele mitte ainsatki võõrkeelt! Kaotati isegi tööõpetus. Hiljem tulid
need tunnid muidugi tagasi. 5. klassist algas inglise keel ja tuli ka tööõpetus. Aga oli niisugune periood, kus tööõpetuses õpetati nii, et algklassides
1.–4. klassini õpetati poistele ja tüdrukutele seda koos. Sealjuures pidid
poisid õppima heegeldama, õmblema, tikkima. Tüdrukud aga hööveldasid, saagisid, tegid puutööd. Sellega oli tõsine häda, sest ma ei osanud
isegi saagida. Katsu siis veel lapsi õpetada!

Nagu praegugi, polnud ka siis võimlat. Kehaline kasvatus toimus põhiliselt väljas. Poistele andis tundi üks õpetaja ja tütarlastele teine. Mina
andsin tütarlastele. Talved olid muidugi sellised, kus tunde sai läbi viia
väljas. Koolil oli oma suusabaas, kus oli nii palju suuski, et kõik lapsed
said suuskadele. Rajad sõitsime sisse koolimaja vastas üle tee. Radu valmistasime ette koos teise kehalise kasvatuse õpetajaga. Mõõtsime ära jupi
köit – 10 meetrit. Üks läks siis suuskadega ees, köiest kinni, niikaugele
kui köis ulatus, pani märgi maha, teine tuli järele ja nii lõpuni. Suusarajad
olid 2 km ja 3 km pikkused. Nii harjutasime võistlusteks ja käisime mõõtu
võtmas väljaspool – Tori kandis. Lapsed pandi autosse ja sõitsime võistlema. Osalesime kõigis vanusegruppides. Sporti tehti kõvasti ja lapsed tahtsid sporti teha. Aeg oli muidugi teine, ei olnud televiisoreid ega arvuteid,
mis praegused lapsed spordi juurest ära kisuvad.
Kord oli koolis niisugune juhus, et üks õpetaja puudus, mul oli vaba
tund ja mina võtsin tema tunni ajal oma kehalise kasvatuse ära, sest lootsin pärast varem koju minna. Kui ma hakkasin lahkuma, olid lapsed mul
vastas: „Õpetaja, kuhu te lähete, meil tuleb ju tund?“ Ma ütlesin, et ma
võtsin ju tunni ära. Lapsed mulle vastu, et see oli ju pealekauba, meie
tahame oma tundi. Ei olnud midagi parata, pidin veel teise tunni andma.
Lapsed õppisid tantsima, lükkasime klassis pingid kokku ja hakkasime
õppima. Õppisime valssi, rumbat, foksi jms. Tegime ka klassiõhtuid ja siis
seal praktiseerisime.
Mul oli klass, mille klassijuhataja olin kõik 8 aastat. Nendega tegime
küll kõike. Meil oli oma nukuteatriring. Tegime nukunäidendit. Valmistasime ise käpiknukud ja lavastasime väikseid näidendeid. Rahvamajas
käisime lastehommikut tegemas. Jalgratastega tassisime kulissid kohale.
Lapsi käis meid palju vaatamas.
Tol ajal olid koolis populaarsed karnevalid. Sellega oli meil niisugune
traditsioon, et see toimus kolmanda veerandi lõpus – märtsis – ja seda hakati ette valmistama juba sügisel, iga klass mõtles mingi teema välja. Seda
hoiti saladuses, mitte keegi ei teadnud, tõesti mitte keegi ei lobisenud välja. Kui tuli see karnevalipäev, siis laste esinemine oli täiesti üllatav.
Õpetajatel oli tasuta korter, küte, valgustus. Kui õpetaja elas koolimajas, oli korter kasutada, kui külas, maksis vald üüri. Valgustuseks, kuna tol
ajal elektrit ei olnud, anti petrooleumi.“
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Dora Kesperi laevamaalid Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
11. detsembril avati Pärnu Uue
Kunsti Muuseumis (endine
Chaplini keskus) näitus, kus on
eksponeeritud ka Dora Kesperi
laevamaalid. Esitasime sel puhul
autorile paar küsimust.
Mis näitusega on tegemist?
Dora Kesper: Muuseumi suures
saalis on kolme tekstiilikunstniku imelised vaibad, ülejäänud
ruumides aga kolm kollektsioonide näitust teemal „Hoia, kogu
ja jaga“. Huvitavaim on Käsmu
Meremuuseumi küllaltki mahukas ekspositsioon, siis fotod Paul
Keresest Enno Sepa kogust ja
minu väljapanek. See pole kogu,
vaid viimase aasta kaptenipildid,
mida ma olen püüdnud hoolikamalt teha ja neid mahtus sinna
16. Grantide sugulased ostsid
neist juba viis tükki ära ja ühe
veel keegi mulle võõras inimene.
Ka müüdud pildid on muidugi
näituse lõpuni veel üleval. Olin
üllatunud, et need traagiliste lugudega laevapildid meeldisid
inimestele, lood on mul põhjalikult uuritud ja need on kuraator

kenasti maalidele juurde lisanud.
Tegin neli laevamaali, mis on
seotud kuulsate Martinsonide
dünastiaga, kus üks osanikest oli
ka minu vaarisa Jaan – need on
laevad Otto, Johannes, Bethlem
ja Juliane-Pauliine. Need maalid
on mul küllaltki autentsed, originaalide järgi.
Mis andis tõuke nende maalide
loomiseks?
Dora Kesper: Kaks aastat tagasi alustasin pühapäeviti vene
õppekeelega õlimaali kursustel
–nüüdseks olen need ammu lõpetanud, sealt sain algteadmised.
Nagu ikka, minu kaitseingel või
Jumal andis märku, et ma pean
Häädemeeste ja Kabli kuulsate laevaehitajate mälestust veel
jäädvustama ja just lõuendil,
sest: ars longa, vita brevis – elu
on üürike, aga kunst igavene. Ma
arvan, et see oli ilus lõppakord
minu 80. sünnipäevaks ja õnneks
on saatus mind hoidnud.
Kas on tulevikuplaane seoses
Kabli küla ja Marksoni
majaga?

Foto: erakogu

Dora Kesper näituse avamisel, paremalt esimene korraldaja Mark
Soosaar.
Dora Kesper: Mul on juba mitu
plaani, mida tuleval suvel Marksoni häärberis teha: orelikontserdid, näitused ja öökino. Hingedepäeval musitseeris meie majas
Keila kiriku organist koos sopraniga ja see oli uskumatu, millised
helid virtuoos meie koduorelist

välja võlus. Ta oli oma õpetaja
Andres Uibole sellest rääkinud,
ja viimane oli soovi avaldanud
tulla proovima. Nii et rabelen
edasi!
Näitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis jääb avatuks kuni jaanuaKV
ri lõpuni.

sisuliselt elutööks, mida ta on teinud täieliku pühendumuse ja imetlusväärse järjekindlusega. Koostaja
pole ka rahalist toetust eriti saanud,
väljaandmine on käinud enamasti
oma kulu ja kirjadega.
Kohtumine möödus peaasjalikult vabas vormis vestlusena,

põigati kaugemasse ajalukku ning
arutati tänapäeva- ja tulevikuprobleeme. Küsiti – kas ongi meil varsti enam inimesi, kelle jaoks valla
ajalugu jäädvustada? Seda enam
omab väärtust see, mis on juba
kirja pandud, trükituna paljundatud ja mis ei kao.
KV

Häädemeeste Elu – 25
5. jaanuaril kohtusid meie muuseumis ajakirja Häädemeeste Elu väljaandja Sulev Kasvandik ja rühm
huvilisi, et pisut tagantjärele tähistada selle olulise koduloolise väljaande esimese numbri ilmumise 25.
aastapäeva. 1990. aastal olid tehnilised ja majanduslikud võimalused
peaaegu olematud, kuid sellest hoolimata valmisid nii esimene number kui paljud järgmisedki. Aastate
jooksul on Häädemeeste Elu avaldanud järjepidevalt valla statistikat,
ajaloolisi ülevaateid, mälestusi,
kriitilisi arvamuslugusid ja paljut

muudki – kajastatud on kogu valla
ja kihelkonnagi elu. Võib arvata,
et tegemist on Eesti ulatuses ainulaadse ettevõtmisega ja nii on vähemalt selle veerandsajandi olulisem
teave kirjalikult talletatud ja alles.
Esimeste numbrite saamislugu oli
tänapäeva mõistes uskumatult keeruline, kuid kogu väljaandmise aja
jooksul on koostaja kogenud päris
suure hulga inimeste vastutulelikkust ja abivalmidust. Kohtumisel
viibinud Juta Kasvandik andis
mõista, et ajakirja väljaandmine
on olnud Sulev Kasvandiku jaoks
Foto: Toomas Abel

Vasakult: Sulev Kasvandik Häädemeeste Elu numbrite taustal
selgitusi jagamas, kuulamas Veio Jakobson Kablist.

heategevus

OÜ Pärnu Reisibüroo – Häädemeeste
kultuurielu oluline toetaja
1995. aastal registreeriti Eha Juhansoo Reisibüroo (FIE). 2002. aastal
nimetati ettevõte ümber OÜ Pärnu Reisibürooks. Olles üks vähestest
Pärnu oma reisibüroodest, on selle juht Eha Juhansoo oma missiooniks
pidanud toetada Pärnu ja Pärnumaa noorte- kunsti-, spordi- ja haridusasutusi. Püsitoetajana on Eha Juhansoo tunnustanud tiitlite Pärnu Aasta
Naine ja Pärnu Aasta Mees nominente 5000 krooni suuruste kinkekaartidega 1999. kuni 2005. aastatel, 2014. ja 2015.aastatel oli nende väärtus
100 €. OÜ Pärnu Reisibüroo on olnud Häädemeeste valla kultuurielu
sponsor alates 2007. aastast siiani ning on toetanud nende aastate peale
kokku mitmeid erinevaid kultuurisündmusi, nagu näiteks Häädemeeste
Seltsimajas toimuvaid aastavahetuse pidustusi, mille auhindade hulgas
on reisibüroo välja pannud igal aastal kruiisireisi Rootsi neljale.
Pärnu Reisibüroo tegeleb põhiliselt laeva- ja lennupiletite, puhkusepakettide ja reisikindlustuse vahendamisega, pakutakse ka viisateenust,
majutust üle kogu maailma, autorenti ja tellimusreise firmadele ning
koolirühmadele. Äriklientidele ja gruppidele on kuni 50% soodustused.
Reisibüroo asub Pärnus, Rüütli 32. Info +372 444 5105.
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Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult
sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise
kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute
isikliku abivahendi kaartide taotlusi
vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi
SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi
duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks
tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel
või pöörduda SKA klienditeenindusse.
Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus,
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
ning kehtiv isikliku abivahendi kaart
(edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18a laps;
• kuni 18a puudega laps;
• 18–63a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40% või enam;
• 18a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63a ja vanem vanaduspensioniealine
isik;
• ning lisaks:

• • isik, kes vajab rinnaproteesi;
• • isik, kes vajab silmaproteesi;
• • isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide
ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi
vajadus ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18–26a isiku puhul
ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel
isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid
müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke
piiranguid abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi
saamiseks on inimesel õigus pöörduda
enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud. Info ettevõtetest
on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on
lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes
suulise sooviavalduse alusel järjekorda
lisada. Järjekorra saabumisel saadab
SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate
saamisel 60 päeva jooksul pöörduma
endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult
järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel
või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine
(edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna isikul
on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik
isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
• uut abivahendit enne talle hüvitatud
sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu
tervislikel või temast mitteolenevatel
põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub riigi poolt
osaliselt hüvitatavate abivahendite
loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud
„eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist
(põhjendatud vajadus diagnoosist või
funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik
esitada arstitõend või rehabilitat-

siooniplaan. Erimenetluse taotlus on
kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016 ning klienditeeninduses.
Taotlust saab esitada posti, e-posti teel
või klienditeeninduses. Juhul, kui isik
vajab abi abivahendi väljavalimisel,
hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul
õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või
kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas
kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul.
Vajadusel kaasab SKA erimenetluste
käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite
Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab
abivahendite vajaduse tuvastamisel ja
vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse
pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat
abivahendit väljastada. Samuti peab
kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava
dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta,
isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse
riigi poolt hüvitatavate abivahendite
ja piirhindade kohta saab: e-post:
info@sotsiaalkindlustusamet.ee, abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.
ee, www.sotsiaalkindlustusamet.ee,
infotelefon 16106.

Pärnumaa Rajaleidja keskus pakub nõustamist ja tuge
24. septembril täitus aasta Rajaleidja
keskuse avamisest Pärnus. Usume,
et meie keskus on üha enam koht,
kust saab abi ja tuge nii lasteaia- kui
koolilaps. Koostöös haridustöötajate
ja spetsialistidega oleme suunanud ja
nõustanud tuhandeid noori inimesi,
luues usaldusväärset pinnast uuteks
kohtumisteks.
Meie teenused
Rajaleidja keskus pakub lõimituna
karjääri- ja õppenõustamisteenuseid
ehk eripedagoogilist, logopeedilist,
sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist
ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist.
Kui karjääriinfo ja -nõustamine on
noorte seas arusaadavad teenused, siis
õppenõustamise valdkond vajab tihti
selgitamist nii lastele kui vanematele.
Eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid aitavad
kõik omal moel toetada laste arengut
ja lahendada laste erinevaid probleeme, pakkudes koostöövõimalusi ning
nõustades sobilike õppimistingimuste
ja -keskkonna loomisel. Kõik Rajaleidja teenused on tasuta.
On aeg lugeda tibusid

Esimene aasta Pärnumaa Rajaleidja
keskuses on möödunud väga tegusalt.
Aasta jooksul on toimunud ligi 3000 individuaal- ja grupinõustamist. Läbi selle
on tuge ja abi saanud ligi 8000 soovijat.
Lapse kasvamisel ja arenemisel täidavad kõige suuremat rolli tema vanemad. Üheks olulisemaks ülesandeks
peame oma töös lapsevanema toetamist. Sellest soovist on välja kasvanud
ka juba pea pool aastat tegutsev Lastevanemate kool. Iga laps on eriline ja
lapsevanemaks kasvame koos lapsega.
Vestlusringide eesmärgiks on aidata
lapsevanemal mõista paremini oma
last/lapsi, arendada oskust toime tulla
keeruliste olukordadega, mis laste kasvatamisega ette tulevad ning vähendada sellega kaasnevat stressi.
Uudsed ettevõtmised on olnud Koolieelikute R-hääliku seade laager, mille
raames said lapsevanemad suunamist
ning tuge keskuse logopeedilt ning
Koolieelikute mängukool, mille raames oli järgmisel õppeaastal kooliteed
alustavatel lastel võimalus kogeda koolitundide rütmi ja vahetundide mõnu.
Karjäärispetsialistide prioriteediks
on pakkuda individuaalseid nõustamisi

põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilastele. Nõustamise eesmärk on
noore teadlikkuse tõstmine tema valikutest ja alternatiividest ning nende
seostamine tööturu ja praktilise eluga.
Keeruliste juhtumite võti peitub
koostöös
Pärnu eristub enamikest maakonnakeskustest selle poolest, et siin toimetavad
tihedas koostöös kaks nõustamiskeskust. Rajaleidja keskusega samas
majas asub pikkade traditsioonidega
Pärnu õppenõustamiskeskus. Pärnu
õppenõustamiskeskuses töötavad koolipsühholoogid ja koolisotsiaalnõustajad osutavad teenust Pärnu linna
koolides kohapeal ja on õpilasele, lapsevanemale ning õpetajale esimeseks
nõuandjaks probleemide lahendamisel.
Rajaleidja spetsialistid tulevad appi,
kui osutub vajalikuks laiema võrgustiku kaasamine või õpilase toetamiseks
on vaja nõustamiskomisjoni soovitust.
Koostöös õppenõustamiskeskusega
on laienenud logopeedilise abi saamise
võimalus Pärnu linnas. Alates käesolevast sügisest on võimalik eelkooliealistel lastel saada kõneravi õppenõustamiskeskuse logopeedilt.

Millal tulla?
Et tänane noor saaks nautida täiskasvanuna rahuldust pakkuvat elu, tuleb täna
osata teha teadlikke valikuid ja õppida
oma elu juhtima. Rajaleidja karjäärispetsialistide juurde on oodatud kõik
7–26aastased noored, kes soovivad infot, nõu või tuge enese leidmisel ning
sellest lähtuvalt asjakohaste hariduse
ja tööelu otsuste tegemisel. Karjääriteenus on konfidentsiaalne ja tasuta.
Õppenõustamisteenuste saamiseks
soovitame esmajärjekorras pöörduda
oma lapse lasteaeda või kooli. Kui aga
haridusasutuses vastavad spetsialistid
puuduvad või vanem soovib erapooletut nõustamist, oleme igati abiks pakkuma tuge ja koostööd.
Jagatud mure on pool muret. Kui te
pole kindel, kelle poole pöörduda, võtke meiega ühendust ning aitame leida
õige spetsialisti. Rajaleidja keskus
asub Pärnus aadressil Metsa 1. Kontaktid leiab kodulehelt www.rajaleidja.
ee/parnumaa.
Artikkel on avaldatud lühendatult.
Täispikka versiooni saab lugeda valla kodulehelt.
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Esilinastus film „Häädemeeste fenomen“
Häädemeeste Seltsimajas oli 4. jaanuaril ligi kaheksakümnel huvilisel võimalus näha filmi „Häädemeeste fenomen“ esilinastust. Noorte filmitegijate Joonas Palmi ja Steven Eomoisi ligikaudu kolmveerandtunnises linateoses võeti kokku alates 2006. aastast Häädemeestel elava ja viimase viie
aasta jooksul siin aset leidvate, tavainimesele mõneti seletamatute nähtuste
– nimetatud ka Häädemeeste UFOdeks – uurimisega tegelenud meditsiinidoktori Ivo Koltsi tuhandetel fotodel ja videolõikudel leiduv. Filmis oli
lisaks tegijate poolt paranähtuste jäädvustamisele kasutatud ka mitme meie
kaaskodaniku jutustusi üleelatust – kohati lausa kõhedusttekitavalt esitatuna. Ivo Koltsi sõnul jõudis filmi vaid pisike osa olemasolevast materjalist,
seega on oodata uusi avastusi ja selgitusi toimuvale. Autorid soovitasid
filmi vaadata avatud meelega ja eelarvamusteta, küllap paljud seda tegidki.
Igal juhul on Häädemeeste saamas järjekordselt tuntust juurde.
KV
Foto: Toomas Abel

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
10. jaanuaril kell 10.30
10. jaanuaril kell 12.00
17. jaanuaril kell 12.00
24. jaanuaril kell 12.00
			
31. jaanuaril kell 12.00
			
31. jaanuaril kell 13.30
2. veebruaril kell 12.00
			
7. veebruaril kell 12.00
			
10. veebruaril kell 12.00

Palvus hooldekodus
1. pühapäev pärast ilmumispüha
2. pühapäev pärast ilmumispüha
3. pühapäev enne paastuaega
(Septuagesima)
2. pühapäev enne paastuaega
(Sexagesima)
Piiblitund
Issanda templissetoomise püha
(küünlapäev)
Pühapäev enne paastuaega
(Quinquagesima)
Tuhkapäev, paastuaja algus

17. jaanuaril kell 14.00

2. pühapäev pärast ilmumispüha

TREIMANI PÜHA MATTEUSE KIRIKUS:

JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
HÄÄDEMEESTEL:
30. jaanuaril kell 10.00	Liturgia. Kristuse pühakotta viimise püha
Rannakiriku Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.

tänu

Filmi autorid Joonas Palm ja Steven Eomois ning Ivo Kolts enne
esilinastust.
sport

Valla sportlaste olulisemad võistlused
2016. aastal
20. veebruar
Häädemeeste valla II külade talimängud
		
Häädemeeste Spordihoones
26.–27. veebruar 24. Eesti valdade talimängud Põlvas
2. aprill		
39. Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises
		
Häädemeeste Spordihoones
10. aprill	EMSL Jõud meistrivõistlused sangpommi
		
võistluses Albus
28.–29. mai
Pärnumaa meistrivõistlused ammulaskmises
		
Häädemeeste staadionil
5. juuni		
Pärnumaa suvemängud Kilingi-Nõmmes
2.–3. juuli
24. Eesti valdade suvemängud Vändras
16.–17. juuli
Valdade rannamängud Varblas
23.–24. juuli
22. Kabli rannavolleturniir Kablis
13. august
Häädemeeste valla XVI külade suvemängud
		
Häädemeeste staadionil
20. august
Häädemeeste heitjate päev Häädemeeste staadionil
17. september
Häädemeeste valla lahtised ammulaskmis		
võistlused Häädemeeste Spordihoones

Pärnumaa 36. talimängud
2016. a jaanuaris-veebruaris toimuvate Pärnumaa talimängude avaalaks olid 19. detsembril toimunud sõudeergomeetri võistlused.
Häädemeeste vald saavutas valdade arvestuses viienda koha (Saarde vallal oli 2 võistkonda).
Pilk protokolli (8): 1. Sauga 41,5, 2. Saarde I 42,4, 3. Saarde II 43,5,
4. Paikuse 43,8, 5. Halinga 43,9, 6. Häädemeeste 44,9 (Rainer Vassiljev, Ardo Atka, Kairi Uibu, Tanel Laagus).
Kokku võisteldakse talimängudel 12 spordialal.

Ammulaskmine
13. detsembril toimusid Soomes Järvenpääl sisevõistlused harjutuses
18x600. Meestest saavutas esikoha Häädemeeste AK ambur Teet Tagapere 590 silmaga. Seenioridest oli teine Aleksander Karama 579 silmaga.
Pärnumaa Spordiidu poolt tunnistati 2015. a parimaks seeniorsportlaseks Häädemeeste AK ambur Aleksander Karama. Palju õnne!
Aleksander-Tõnis Joarand
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Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi
Salme Ristmäe
Aino Orav
Koidula Rooden
Võidula Oraste
Meeme Mäesalu
Leida Raev
Virve Juhanson
Leonhard Luik
Linda Enno
Karl Uusma
Hilja Aniste
Maiga Kirimägi
Maimu Pärna
Ivi Muhu
Ants Põhjala
Jaanu Krivonogov
Elvi Valtna
Elvira Astrakhantseva
Urve Tamm
Tiiu Sild
Elve Kurm
Johannes Gentalen
Velvet Olde

94
92
90
87
87
86
85
84
84
83
81
81
81
80
80
75
75
65
65
65
65
60
60

12.01.1922
02.01.1924
15.01.1926
23.01.1929
23.01.1929
09.01.1930
18.01.1931
05.01.1932
25.01.1932
27.01.1933
03.01.1935
26.01.1935
28.01.1935
09.01.1936
10.01.1936
03.01.1941
16.01.1941
02.01.1951
08.01.1951
11.01.1951
24.01.1951
10.01.1956
27.01.1956

Arumetsa
Kabli
Rannametsa
Ikla
Pulgoja
Häädemeeste
Rannametsa
Arumetsa
Häädemeeste
Nepste
Penu
Krundiküla
Urissaare
Häädemeeste
Treimani
Häädemeeste
Soometsa
Soometsa
Papisilla
Papisilla
Häädemeeste
Võidu
Massiaru

Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes, peaksid sellest teatama eposti aadressil info@haademeeste.ee või telefonidel 446 4175 või 5669 2175 hiljemalt
eelneva kuu 15. kuupäevaks.

kuulutused
OÜ Aminolte annab üürile Häädemeeste töökojast autogaraažibokse,
erinevaid töökoja ruume ja laopindasid.
Info tel 5349 2505 (Enn), 5645 4329 (Atte).
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

õnnitlused

Õnnitleme noori peresid
MARIA ORUPÕLD		
Häädemeeste alevik		
GERDA LEPIK			
Häädemeeste alevik		

kuulutused

15. jaanuaril kell 19.00

alustab
Häädemeeste Seltsimajas
tegevust

Häädemeeste
Huvikeskuse
segarahvatantsurühm
uue juhendaja

Ege Kukega.
Ege Kukk juhendab Meelelahutusklubi Kuu segarühma
teist hooaega. Klubi on asutatud Ege enda poolt 2010. a
veebruaris. Samuti juhendab
ta teist hooaega Uulus tantsurühma Uhlatajad, kes alustasid
sügisel 2014. Uulu rühmaga
liitus eelmisel hooajal Pärnu
linna rühm Kägara ja nüüd
jätkatakse ühendkoosseisuga
– Uhlatajad ja Kägara.

NB! Häädemeeste Vallavalitsus ei
vastuta tasuliste kuulutuste sisu ning
pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.

KOOSTÖÖPARTNER

Alates 2015. aasta jaanuarist
hakkab Ege juhendama Häädemeeste Huvikeskuse segarahvatantsurühma. Tantsima
on oodatud kõik vanad liikmed ning ka uued!

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727. Suhted, töö,
raha, õnn ja armastus ... Kogenud ennustajad Eesti vanimal
ja parimal ennustusliinil 24 H.
H 1,09 €/min, vt ka sooduspakkumist: www.ennustus.ee.

OÜ Mardi Metsatalu
müüb

ema: Eneken Orupõld
isa: Martin Orupõld
ema: Inga Lepik
isa: Lauri Lepik

E.E.Forest müüb lõhutud pliidi- ja
ahjupuid (lepa- ja kasepuu). Teostame teenustööna võsa- ja metsaraiet, palkide saagimist ehitusmaterjaliks saeveskis. Tel 523 1051.

Mälestame
ARNE TALTS
18.12.1940–17.12.2015
Urissaare küla
LONNI TAMMANN
19.06.1922–20.12.2015
Treimani küla
ELMO PÜVI
28.07.1945–02.01.2016
Häädemeeste alevik

* LÕHUTUD KÜTTEPUID
* EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI
* HÖÖVELDATUD
PÕRANDA-, VOODRIJA KÄMPINGULAUDA
Telefon 517 5277
www.mardimetsatalu.ee
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Väljaandja: Häädemeeste Vallavalitsus / Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 446 4175 / e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht „Koduvald“
Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Pärnumaa
Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar
Trükk: AS Pajo / Tiraaž 1100 eks

VALLAMAJA: 446 4175 ja 5669 2175, info@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetajani jõudma hiljemalt 20. kuupäevaks.

