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Kes on 2019. aasta Audru 
osavalla parimad sportlased?

Ootame ettepanekuid Audru 
osavalla 2019. aasta parimate 
sportlaste väljaselgitamiseks 
järgnevates kategooriates:

•	 Parim neiu
•	 Parim noormees
•	 Parim naine
•	 Parim mees
•	 Parim veteransportlane
•	 Parim võistkond
•	 Parim treener
•	 Aasta üllataja
•	 Aasta spordielu toetaja/

sponsor

Nominentide nimed koos 
2019. aasta saavutustega 
palume saata hiljemalt 10. 
jaanuariks 2020 aadressil 
kati.p@audru.ee.

Kindlasti tuleb lisada ka 
nominendi kontaktandmed 
– e-posti aadress ja telefoni-
number.

Auhindade üleandmine 
toimub 25. jaanuaril kell 18.00 
Audru Spordikeskuses Audru 
osavalla kultuuri- ja spordite-
gijate tänuõhtul.

Edukas 2019. aasta
Taas hakkab aasta lõppema ja 
tavapäraselt vaatame me ilmselt 
kõik aastale tagasi, mis selles oli 
head või siis ka võib-olla midagi 
mitte nii head. Omavalitsuse 
puhul saab aastat mõõta eelkõige 
numbrites, ehk vaadata, mis sai 
sel aastal ehitatud ja kui palju 
investeeritud. 

Võin kohe öelda, et investee-
ringute poolest oli 2019 Audru 
osavallale väga hea aasta. Kui 
oma eelmise aasta kokkuvõttes 
kirjutasin mitmete investeerin-
gute ettevalmistamisest ja pro-
jekteerimisest, siis täna saab 
kinnitada, et kõik kavandatud 
ehitused said ka ära tehtud ja 
rohkemgi. 

Taaskord oli suurim inves-
teering vee-ja kanalisatsiooni-
ehituses. Tiigi elamupiirkonnas 
lõpetati trasside ehitus, mis esi-
algselt oli veel planeeritud osali-
selt 2020. aastasse, kuid lõpetati 
juba selle aastaga. Nüüdseks on 
kogu Tiigi elamuala saanud ühis-
veevärgiga kaetud ja lisaväärtu-
sena on sealsed tänavad saanud 
uue asfaltkatte. Selle investee-
ringu kogumaksumus oli üle 
1,1 miljoni euro ja tahan tänada 
AS-i Pärnu Vesi, kelle juhtimisel 
ehitustööd teostati.

Maksumuselt järgmine, 255 
000 eurot maksnud ehitustöö, 
oli Audru Kooli vana osa seni 
veel renoveerimata ruumide val-
mimine, mille käigus sai 1939. 
aastal ehitatud hooneosa lisaks 
ka uuendatud küttesüsteemi ja 
ventilatsioonilahenduse. Sel-
lega on Audru Kooli renovee-
rimisele saanud ring peale ja 
viimaste ruumide valmimine 
oli omamoodi kingitus kooli 
80. juubeliks.

Tublisti panustasime sel 
aastal ka osavalla teede paren-
damisse, mille käigus pindasime 

ja ehitasime freesasfaltkatteid 
kokku 200 000 euro eest. Täp-
selt sama suure summa võttis 
eelarvest Uruste-Põldeotsa 
kergliiklustee ehitamine koos 
valgustusega, mis võimaldab 
nüüd ohutult Põldeotsa tiheasus-
tusalalt liikuda Audru Koolini. 

Teede ehitamise valdkon-
naga haakub ka Audru Kooli 
parkla ehitus, kus 160 000 euro 
eest sai rekonstrueeritud parkla 
ja täielikult muudetud liiklus-
skeem, mis samuti muutis õpi-
laste liikumise bussipeatusesse 
parklat ületades turvalisemaks. 
Siinkohal tahan tänada hea koos-
töö eest Maanteeametit, kes 
samaaegselt korraldas kooliga 
külgneva ristmiku ehitamist ja 
eduka koostöö tulemusena val-
misid mõlemad objektid täpselt 
kooliaasta alguseks. Pärnumaa 
Ühistranspordikeskuse eestve-
damisel ehitatav bussiterminal 
valmib ka loodetavasti lähiajal 
ja siis saavad bussi ootavad õpi-
lased ning täiskasvanud ooteaja 
veeta soojas siseruumis.

Detsembrikuuga saab veel 
valmis Lavassaare staadioni 
pealtvaatajate nõlva ehitus, mis 
on ettevalmistustöö seal 2021. 
aastal toimuvale Pärnumaa tant-
supeole. Kultuuriehitistest sai sel 
aastal ka oma lõpliku näo Audru 
kultuurikeskus, kuhu paigaldati 
lavakardinad ja dekoratsioonide 
kinnitussüsteem ning lavaval-
gustus. 

Rikas oli mööduv aasta ka 
kultuuri- ja spordiürituste poo-
lest. 2019 oli üldlaulu- ja tantsu-
peo aasta, kus Audru osavalda 
esindasid väga mitmed meie 
tublid kollektiivid – suur tänu 
Teile! Audru sai osa ka laulu- ja 
tantsupeo tule tulemisest, mille 
raames toimus Audru laululaval 
väga meeleolukas kontsert, kus 

osalesid meie piirkonna rah-
vakultuurikollektiivid. Esma-
kordselt võõrustasime Audru 
laululaval Pärnumaa koolieeli-
kute mängupidu, millest võtsid 
osa maakonna kõige väiksemad 
laulu- ja tantsusõbrad.

Traditsiooniliste osavalla-
päevadega samaaegselt korral-
dasime sel aastal mereäärsete 
omavalitsustevahelisi sportlikke 
võistlusi, mis on toimunud juba 
mitu aastakümmet koondnime-
tusega Pärnumaa Rannamängud. 
Mõõduvõtmisi jagus kahele päe-
vale ja need pakkusid rõõmu ka 
pealtvaatajatele, kuna mitmed 
võistlused olid väga humoorikad 
nagu neil mängudel kombeks on 
olnud. 

Palju tõsisem ja väga vää-
rikas oli aga Audru Vabadus-
sõja ausamba avamise 80. ja 
taasavamise 30. aastapäevale 
pühendatud pidulik üritus Audru 
kalmistul, kus mälestasime ja 
austasime neid, kes meie vaba-
duse eest langesid Vabadussõjas 
ja Esimeses maailmasõjas.

Kõigi nende ürituste ja veel 
paljude kontsertide, teatrieten-
duste ja spordiürituste korral-
damise eest lähevad tänusõnad 
Kati Põldotsale ja tema abilistele 
Audru kultuurikeskusest, spor-
dihoonetest ning muuseumist, 
kelle kaasabil on kõik need 
osavalla elanikke rõõmustanud 
sündmused teoks saanud. Tänan 
ka Lavassaare, Jõõpre, Lem-
metsa, Lindi, Eassalu-Neitsi ja 
Aruvälja Suurküla külaseltse, 
kes korraldasid samuti palju 
meeleolukaid üritusi, pakku-
des rõõmu nii oma kogukonna 
inimestele, kui ka väljastpoolt 
külalistele.

Üheks selle aasta märksõnaks 
oli kahtlemata „perearst“. Peale 
Dr Nappi väljateenitud puhku-

sele siirdumist juulis saime me 
alles aru, et seni iseenesest-
mõistetavana võetud teenuse 
jätkumine samaväärselt muga-
valt ei pruugi tulevikus üldse 
võimalik olla. Terviseamet on 
perearsti leidmiseks korraldanud 
viis konkurssi, kuid tulutult. Kui 
veel oktoobris tundus, et min-
git lootust Audrusse Dr Ülle 
Runnelile lisaks teist perearsti 
leida tundub lootusetu, sai olu-
kord õnneks detsembri alguseks 
parima võimaliku lahenduse. 
Tunnustan Dr Madis Veskimägi 
ja pereõde Kaire Nõmme, kes 
koostöös võtsid teenindada Dr 
Nappi nimistu ja taastasid lige-
male 1500 osavalla elanikule 
võimaluse saada Audrus koha-
peal arstiabi. Minu tänusõnad 
lähevad ka Dr Ülle Runnelile, 
kes aitas selle vahepealse raske 
aja üle elada, teenindades ka 
oma nimistuväliseid patsiente. 
Loodan, et tänu sellisele suh-
tumisele ja lahendusele elame 
üle lähiajal kogu riiki raputava 
perearstikriisi.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et 
aasta 2019 oli Audru osavallale 
väga edukas ja taaskord saab 
kinnitust asjaolu, et suuremas 
omavalitsuses on investeeri-
mise võimekus suurem. 2019. 
aasta kultuuri- ja spordiürituste 
kalender oli väga tihe ja loodan, 
et suutsime pakkuda igaühele 
midagi meelepärast vaatamiseks 
ja kuulamiseks. Kõik traditsioo-
nilised üritused said korralda-
tud ka sel aastal, mis näitab, et 
Audru osavald on suure Pärnu 
linna osana säilitanud oma näo 
ja identiteedi. Edu meile ka uuel, 
2020. aastal!

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Keeleaastalõpu tervitus
Aasta 2019 oli eesti keele aasta. 
Mida keeleoskus võimaldab? 
Rääkimist, lugemist, kirjuta-
mist. Audru osavalla ajalehe 
toimetus tänab kõiki, kes 
keeleaastal leidsid mahti oma 
mõtteid kirja panna ja lehe-
toimetusele edastada. Samuti 
täname lugejaid ja eriti neid, 
kes meile vahel ka tagasisidet 
andsid.

Meie lehetegemise aasta 

möödus tõrgeteta. Maris mäs-
sas materjalide kokkukogu-
mise ja trükkiandmisega, Sirje 
võitles trükikuradikestega ja 
intervjueeris erinevaid põne-
vaid inimesi. Alati oli abiks 
ka osavallajuht Priit. Jätkame 
samas vaimus ka uuel aastal.

Soovime Teile jõudu, jaksu, 
tervist ja õnne!

Lugege meid jälle!
KH toimetus

Detsember dateeritud.
Digiallkirjastatakse dokumente.
Demonstreeritakse dekoratsioone. 
Degusteeritakse desserte.

Jälle jõulud, järjekorras jüripäev ja jupike 
jaanipäevani jäänud. 
Jagame jõuluvanaga jõuluvorsti.
Ja juba jooksemegi jaanilõkke juurde.
Jalustrabavalt jonnakas jäävus.

SS (Sirje Suurevälja)

Aastalõpuhaiku 
ehk mäng esitähtedega

Kuigi sügis ei taha kuidagi oma võimu loovutada, on 
siiski jõulukuu käes ja kõigil kiire. Soovitakse ju kõik 
aasta jooksul tegemata jäänu ära teha. Tulemas on jõulud, 
tuues meisse pühadetunde ja rahu. Aeg justkui seiskuks 
ja annaks meile viivukese mõtlemisaega. Jõulud on sobi-
vaim aeg saada paremaks kaaslaseks ja väljendada oma 
häid tundeid. On kingituste tegemise, heade soovide, 
hoolimise ja üksteise toetamise mõnus aeg. Nautigem 
seda tunnet ja võtkem aega elu üle järelemõtlemiseks. 
Mõtleme siis ka sellele, mida teha edaspidi paremini. 
Jõulud on uue alguse püha.

Kaunist jõuluaega!
Priit Annus Jaanus Põldmaa
Osavalla juhataja Osavalla volikogu esimees

Jõulutervitus
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Kolm aastat järjest on 
teatrimängu võitnud 

Jõõpre Kool
Oktoobris ja novembris võtsid 
Pärnu piirkonna 5.-9. klassid 
mõõtu juba 13. korda toimunud 
Gulliveri teatrimängul. Võist-
lustulle astus üheksa võistkonda 
Pärnu linna koolidest, Tõs-
tamaalt, Audrust ja Jõõprest. 
Kokku toimus kaks mälumän-
guvooru, mõlemas esitati 15 
küsimust teatri ja filmi kohta. 
Mängu koostas ja juhtis Jaak 
Känd. Mõlema vooru kokkuvõt-
tes said neli enim punkte kogu-
nud võistkonda poolfinaalidesse.

Poolfinaalis ja finaalis esi-
tati viis küsimust. Peale selle tuli 
kodutööna esitada

muinasjutul põhinev näi-
temäng, lahendada ristsõna ja 
edastada kehakeele abil

võistkonnakaaslastele sõnu. 
Võistkondi hindasid Endla teatri 
dramaturgid või näitlejad.

9. detsembril olid finaa-

lis vastamisi Pärnu Kuninga 
Tänava Põhikooli ja Jõõpre 
Kooli võistkonnad. Võitjaks 
osutus Jõõpre kooli 9. klassi 
esindus koosseisus Pille-Riin 
Jaaniste,  Meeri Marlene 
Kivimäe, Karolin Mets,  Mia 
Pransmann, Melyssa Kees, 
Kaileen Kasemaa ja Anne-
Mai Mõttus, Võistkonda juhen-
das õp Helle Kirsi.

3.-4. kohta jäid jagama Süte-
vaka Humanitaargümnaasiumi 
ja Tõstamaa Keskkooli võist-
konnad.

Iga vooru ja mängu võitjaid 
premeeriti teatri- ja raamatupoe 
kinkekaartidega.

Võitjaid ootab jaanuaris teat-
rireis Tallinna.

Ülevaate teatrimängust 
tegi 

õp Helle Kirsi

Teises reas vasakult: Melyssa Kees, Mia Pransmann, An-
ne-Mai Mõttus. Esimeses reas vasakult: juhendaja Helle 
Kirsi, Meeri Marlene Kivimäe, Pille-Riin Jaaniste, Kaileen 
Kasemaa. Pildilt puudub Karolin Mets 

Audru koolide etlejad pakkusid toredaid luuleelamusi
Igal sügisel enne piirkondlikku 
ja vabariiklikku etluskonkurssi 
toimub Audru koolide luulepäev 
„Koidulauliku valgel”. Nõnda 
ka nüüd. 21. novembril täitus 
Jõõpre rahvamaja nii luule kui 
elevusega. Sel aastal oli osavõt-
jaid rekordarv – 53, mis näitab, 
et huvi luulelugemise vastu pole 
raugenud.

Traditsiooniliselt esitavad 
5.-9. klasside õpilased ühe luu-
letuse Lydia Koidula loomingust 
ning ühe valitud kaasautorilt. 
Selleaastane kaasautor oli Karl 
Martin Sinijärv. 1.-4. klassi 
õpilased esitasid aga Ott Arderi 
loomingut.

Tublid olid kõik luulelugejad, 
kuid	žürii	tõstis	esile	need,	kes	
ladusa ja selge lugemisega eriti 
silma paistsid.

Audru etluskonkursi „Koi-
dulauliku valgel” 2019. a tule-
mused:

1.-2. klass
I koht Madleen Orav, õp Ena 

Mägi (Jõõpre Kool)
II koht Meelis Lehiste, õp 

Anu Kurm (Jõõpre Kool)
III koht Betke Luukas, õp 

Ene Alunurm (Audru Kool)
Eripreemiad
Rizel Kim-Ho, õp Ena Mägi 

(Jõõpre Kool)
Armin Tuka, õp Kaja Nurk 

(Audru Kool)
3.-4. klass
I koht Otto Linke, õp Kaire 

Leetsar ja Ruth Kalde (Audru 
Kool)

II koht Elisabeth Mode, õp 
Kaire Leetsar ja Ruth Kalde 
(Audru Kool)

III koht Eliis Arro, õp Ulla 
Lehtsaar (Audru Kool)

Eripreemiad
Birgit Rehe, õp Gisela-

Angela Aasa (Jõõpre Kool)
Laureen Teesalu, õp Gisela-

Angela Aasa (Jõõpre Kool)
5.-7. klass
I koht Andria Lubja, õp Helle 

Kirsi (Jõõpre Kool)
II koht Karl-Hindrik Seling, 

õp Pille Raudla-Loode (Audru 
Kool)

III koht Selina Lebin, õp 
Ulla Lehtsaar (Audru Kool)

Eripreemiad Koidula luule 
interpretatsiooni eest 

Günther Andreas Vaaro, õp 
Ulla Lehtsaar (Audru Kool)

Florence Loore Ritso, õp 
Helle Kirsi (Jõõpre Kool)

Lisete Linke, õp Pille Raudla-
Loode (Audru Kool)

8.-9. klass
I koht jäi	žürii	poolt	välja	

andmata
II koht Heddy Kolt, õp Helle 

Kirsi (Jõõpre Kool)
III koht Ingrid Pilme, õp 

Pille Raudla-Loode (Audru 
Kool)

Eripreemia
Miron Karula, õp Helle Kirsi 

(Jõõpre Kool)
Kiitus kõikidele väga tubli-

dele etluskonkursil osalejatele!
Aitäh 
1) juhendajad: Ena Mägi, 

Anu Kurm, Ülle Vares, Gisela-
Angela Aasa, Helle Kirsi, Kadri 
Tamberg, Sülvi Kaljurand, Kaire 
Kiivit, Silvi Tolmats, Sirje Möl-
der, Kaire Leetsar, Liisa Vunk, 
Ene Alunurm, Ruth Kalde, Pille 
Raudla-Loode, Kaja Nurk, Ulla 

Lehtsaar
2)	žürii:	Kati	Põldots,	Merle	

Jantson, Ott Kilusk
3) toetajad ja abilised: Jõõpre 

Kool, Jõõpre rahvamaja, Pärnu 
linn, Pille Popp, Mati Sutt, Merle 
Ainsar, Vally Lõugas, Anne 
Poolak.

Pärnu linna „Koidulau-
liku” konkursil pälvis noo-
remas vanuseastmes II koha 
Jõõpre Kooli 5. klassi õpilane 
Lisandra Rits (juhendaja õp 
H. Kirsi) ja eripreemiad said 
Audru Kooli õpilased Selina 
Lebin ja Günther Andreas 
Vaaro (juhendaja õp U. Leht-
saar). Ära märgiti ka Florence 
Loore Ritso ja Heddy Kolt 
Jõõpre Koolist ( juhendaja õp 
H. Kirsi)

Helle Kirsi

Audru koidulauliku tublimad 2019

Audru jõululaat püstitas külastajate rekordi
Pika traditsiooniga Audru jõulu-
laat toimus teistkordselt Audru 
Spordikeskuses. Laat on saanud 
nii populaarseks, et varasemad 
toimumiskohad, Audru osaval-
lakeskus ja kultuurikeskus, on 
jäänud kitsikuse tõttu ajalukku.

Sellel aastal püstitas laat 

külastajate rekordi. Isegi suu-
res ja palju mahutavas spordi-
keskuses muutus kitseks. Tra-
ditsiooniliselt oli kogu laada 
vältel isetegevusprogramm, kus 
osalesid meie piirkonna tublid 
lapsed ja noored – Aruvälja 
meesrahvatantsurühm Hallid 

Sõnnid, Audru kooli  laululapsed 
ja huvikooli noored muusikud, 
JJ-Steet̀ i Audru tantsijad, Audru 
lasteaia folkloori Karjalapsed 
ning Jõõpre kooli lauljad.  Ka 
jõuluvana Ärni koos Vidi taadi 
ja memm Tinnuga jagasid lastele 
jõulurõõmu.

Täname kõiki korralduse 
abilisi ja osalejaid meeleoluka 
päeva eest!

Jekaterina Põldots
Audru Kultuuri- ja Spordi-

keskuse direktor

TVO pakendikotiteenus ehk 
nn „kollase koti teenus“

Pakendikoti teenus on mugav 
pakendite sorteerimislahendus, 
mis annab kodumajapidamistele 
võimaluse tekkinud pakendi-
jäätmetest TASUTA vabaneda. 
Praegu on Audru osavalla terri-
tooriumil pakendikotiteenusega 
võimalik liituda ainult Papsaare 
külas. 

Pärnu linnavalitsuse soov 
on antud teenust laiendada ka 
Audru alevikus tiheasustusala-
del ning selles osas toimuvad 
läbirääkimised Tootjavastutus-
organisatsioon OÜ-ga (TVO). 
Pakendikoti teenus tuleb Audru 
alevikku alles siis, kui on lae-
kunud huviliste sooviavaldused. 
Teenus on soovijale TASUTA 
ning kulud kannab TVO. Paken-
dikoti teenus sisaldab ühte kol-
last 150-liitrist kilekotti, mis 
edastatakse kodanikule soovi 
korral postiga. Kollasesse kotti 
võib panna plastist, kartongist, 
klaasist ning metallist puhtaid 
pakendijäätmeid (piimapaken-
did, konservikarbid, klaaspu-
delid, klaaspurgid, mahlapa-
kendid). Täis pakendikott tuleb 
jätta nähtavale kohale, näiteks 
värava taha.

Tasuta pakendikoti äravedu 
toimub kodude juurest ühel 
kindlal nädalapäeval iga 28 

päeva järel. Ära viidud paken-
dikoti asemele jäetakse uus tühi 
150-liitrine kollane kilekott. 
Teenusega saab tutvuda ja liitu-
misankeeti täita TVO kodulehel 
tvo.ee/elanikule/eramajale.

Sooviavaldustega (Audru 
alevik) palume pöörduda Audru 
osavallakeskuse keskkonna- ja 
heakorraspetsialisti poole, kir-
jutades e-post: elen.kuningas@
parnu.ee või helistades numbril 
444 8177.

Foto: Ragn-Sells
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Ajaratta lood

Savituba Audrus
Ühel pärastlõunal helises minu 
telefon. Audru Muuseumi pere-
naine Helgi Roots palus oma ala-
tisel positiivsel hääletoonil üht 
väikest näitust keraamikaringilt. 
”Muidu inimesed ei teagi, mis 
meil siin (Audrus) toimub.” Olin 
lahkesti nõus.

Kõik sai alguse käsitöörin-
gist, millega toimetasin kul-
tuurimaja ärklisaalis. Viisin 
huvilistele savi ning katseta-
sime, mis välja tuleb. Naistele 
meeldis tegevus väga ning sain 
pooleks aastaks loa Audru Kooli 
keraamikaklassi kasutada. Kui 
suvi vahele tuli, olime nõutud, 
et mida edasi teha. Mul oli juba 
ammu südames salasoov olnud, 
et saaks savitööd teha just siis, 

kui vajadus (loe päevaväsimus 
ja pinge) peale tuleb. Nimelt on 
savi üks loovteraapia vahen-
deid. Selles väljendatakse ja 
leevendatakse pingeid savi-
töö abil. Lastele on soovitatud 
savitööd siis, kui esinevad nõrk 
sensoorne tundlikkus, raskused 
liigutuste koordinatsioonis, nõrk 
käte motoorika, liigne emotsio-
naalsus ja keskendumishäired. 
Nii võingi väita läbi oma koge-
muse, et lisaks teraapilisele 
tegevusele on lõpptulemuseks 
vahva tarbeese enda tarvis või 
mõne hea sõbra kingikotis. Nii 
saigi loodud SaviPuu OÜ ja esi-
mese asjana soetatud keraamika 
põletusahi. Töötoaks minu enda 
kodu. 

2017. aasta lõpus hakkasin 
otsima Audrusse töötoa või-
malust. Muidu tegelesime nagu 
põrandaalused oma viie-kuue-
liikmelise seltskonnaga. Kuna 
noortekeskus oli just saanud 
omale suuremad ruumid ja 
nende väikeseks jäänud toake 
ootas uut elu, siis vihjete kaudu 
läksin osavalda üüriruumi 
küsima. Meie rõõmuks see ka 
õnnestus. 

Täiskasvanute keraami-
karing saab hetkel kokku üks 
kord nädalas, teisipäeva õhtuti. 
Eelmisel aastal käivitus ka rin-
gitegevus noortele, mida finant-
seerib Audru Kultuuri- ja Spor-
dikeskus. Noorte ring toimub 
neljapäeva pärastlõunal ning 

hetkel on grupp täis.
Näitus valminud töödest 

jääb muuseumis avatuks jaa-
nuarini. Siinkohal tänan väga 
oma juhendajaid – Ene Tapferit 
ja Kaja Rinaldot, kes minusse 
savipisiku sisse süstisid ja alati 
juhendustega abiks on. Tänan 
ka vahvaid huvilisi, kes leiavad 
aega ja tahtmist ning rõõmuga 
töötuba külastavad. Kui tekkis 
huvi, siis mine vaata näitus oma 
silmaga üle ning ootan sind töö-
tuba uudistama Sauna tn 2 (Kul-
tuurimajja) ja miks mitte ka kätt 
proovima.

 Merje Nikolajeva
töötoa juhendaja

Jõuluaja mälestused 

Eakate jõulupidu sai selleks aastaks peetud
11. detsembril kogunesid Audru 
osavalla eakad Jõõpre rahva-
majja, et tähistada lähenevat 
aasta lõppu. Tervituseks rääkis 
Audru osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus selle aasta investee-
ringutest ja emotsionaalsema-

test hetkedest meie osavallas 
ning soovis kõigile head tervist 
lähenevaks aastaks. 

Esinesid Jõõpre Kooli näit-
lejad, lauljad, muusikud ja 
tantsijad õpetajate Helle Kirsi, 
Anu Kurmi ja Grünet Trumsi 

juhendamisel. Peaesinejaks oli 
Heidi Tamme, kes oma eesku-
juga näitas, milline üks väärikas 
eas inimene peaks olema – elu-
rõõmus, krapsakas ja positiivne. 

Loodetavasti nautisid kõik 
kohalolijad seda päeva ja said 

positiivse emotsiooni osaliseks. 
Täname Jõõpre Külaseltsi ja 

jõõpre Kooli armsaid inimesi, 
kes aitasid seda pidu korraldada.

Jekaterina Põldots
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor 

  Jõõpre kooli õpilased käisid 
metsloomadele jõulurahu 

soovimas
Jõõpre koolilapsed käisid mets-
loomadele jõulurahu soovimas. 
Meie kooli kokandusringi tüd-
rukud ning käsitööpoisid käisid 
metsas metsloomadele jõuluks 
heinu ja õunu viimas. Koos-
töös Jõõpre jahiseltsi ja Jõõpre 
külaseltsiga korraldati matk 
metsa ja rabasse. Kingitused 
pandi loomade söögimajja. 
Meelis Tiido Jõõpre jahiselt-
sist ja Jõõpre Kooli spordisaali 
juhataja, jahinaine Marika 
Sarapu, rääkisid metslooma-
dest ja nende toitmise vajalik-
kusest talvel. Seejärel kogune-
sime Jõõpre rahvamajja, kus 
jahimehed olid tutvustuseks 

teinud näituse erinevatest loo-
manahkadest, sarvedest ja jahi-
varustusest. Meelis Tiidol olid 
kaasas sõbralikud jahikoerad, 
kooli direktoril Mati Sutil aga 
jahimehest poja Lauri metssea 
pea topis. Järgnes ühissöömine 
kooli õppeköögis, kus jahi-
meeste perest kooli kokk Merle 
Ainsar ja jahimehe tütar käsi-
tööõpetaja Ivi Sutt valmistasid 
jahiroogasid. Oli meeleolukas 
koolipäeva pealelõuna. 

Kirja pani 
Florence Loore Ritso 
Jõõpre Kooli 7. klassi 

õpilane

Jõuluõhtu vanaisaga
Ilusal täheselgel jõuluõhtul läheb 

vanaisa lastega õue.
„Kust need tähed kõik on tulnud, 

vanaisa?“ küsib väike Anni.
Vanaisa: „Ennemuiste, kui 

Jumal veel maa peal käis, siis oli 
taevas üsna madalal ning üleanne-
tud lapsed torkasid sõrmedega taeva 
lae kõik auke täis. Nendest aukudest 
paistab nüüd taevas läbi.“

Anni: „Aga mispärast mõned 
tähed hoopis suuremad on kui tei-
sed?“

Vanaisa: „Need on pöidla 
augud.“

Juku: „Ja kuidas siis kuu on 
tulnud?“

Vanaisa: „Selle on üks üleannetu 
poiss peaga sisse löönud. Sellepä-
rast tõstiski Jumal taeva nii kõrgele, 
et me sinna enam ei ulata.“

Jõuluvanake
Võid küünla süüdata,
et valgust hinge saaks.
On jõulurahu see,
mis helgib sinu silmades.

Sa soovid mulle head
ja paitad hellalt pead.
Mu jõuluvanake,
kes on nii taadi sarnane. 

On aastad lennul läinud,
sind ammu pole näinud.
Mu jõuluvanake,
kes oli taadi sarnane. 

Viis ja sõnad 
Feliks Kark

(Lapsepõlvemaa viisil)

Tiigi elamualal sai valmis 
uus mänguväljak

Tiigi elamualal Tuletõrjevee-
hoidla kinnistul (Pihlaka tänava 
ääres) valmis 11. detsembril uus 
laste mänguväljak. Mänguväl-
jaku ehitas Tiptiptap OÜ. Asu-
koha valikul sai otsustavaks 
see, et ala asub elamute vahel 
ja on väga hea juurdepääsuga, 
mis teeb mänguala kasutamise 
mugavaks. Mänguväljakul on 
kolm erinevat elementi: roni-
misatraktsioon, 2-kohaline kiik 
(beebiiste ja tavaline) ja vedru-
kiik. Mänguväljaku elemendid 
said valitud selle järgi, et nad 
sobituksid stiililt teiste Audru 

osavallas olevate mänguvälja-
kutega. 

Lähipäevil saabub mängu-
väljaku juurde ka pink, kus 
lastevanemad saavad istuda 
kuni lapsed mängivad. Alale 
on planeeritud ka uusistutus 
erinevate lehtpõõsaste näol, 
mis toovad värvi mänguväljaku 
ümbrusesse. Istutust hakatakse 
rajama kevadel.

Soovime lastele mängulusti 
ja palju rõõmu uuel mänguväl-
jakul!

Elen Kuningas
 Heakorraspetsialist

Rahulikke Jõule ja edukat uut aastat!
Audru muuseumi ja raamatukogu pere

Tallinna maantee ristmikul 
saab taas vasakpöördeid teha

Pärnus Tallinna maantee, Jann-
seni tänava ja Rääma tänava 
ristmikul võivad sõidukijuhid 
nüüd taas Audru poole vasakule 
pöörata. Küll ei tähenda see 
aga seda, et ristmik valmis on. 
Ristmiku ehitaja AS Tref Nord 
teeb kuni märtsikuuni töös 
pausi ja eemaldab vasakpööret 
keelavad liiklusmärgid. Rist-
miku rekonstrueerimistööd jät-

kuvad märtsis, väljavahetamist 
vajavad ka teise tänavapoole all 
asuvad kommunikatsioonid. 
Tööd on kavas lõpetada hilje-
malt 15. maiks.

Pärast ristmiku rekonstruee-
rimist on silla poolt Audru poole 
võimalik vasakpööret teha kahel 
sõidurajal, samuti muutub suju-
vamaks Vana-Pärnu poolt silla 
poole keeramine. (KH)

Pärnu linnavalitsus 
kuulutas välja uue autosilla 

arhitektuurivõistluse
Pärnu linnavalitsus kuulutas 
välja Raba-Laia tänava silla 
arhitektuurivõistluse, mille 
eesmärgiks on leida silla parim 
arhitektuurne lahendus ja sil-
lakoridoriga seotud liiklusla-
hendus.

Sillakoridor ulatub Rääma 
tänavast Laia tänavani. Arhi-
tektide pakutavate ideede rea-
liseerimise soovituslikuks piir-
hinnaks on 20 miljonit eurot.

Ideekavandite esitamise 

tähtajaks on järgmise aasta 10. 
märts.	Kavandeid	hindab	žürii	
eesotsas Pärnu linnavolikogu 
esimehe Andres Metsojaga 
23.-29. märtsini, tulemused 
avalikustatakse hiljemalt 26. 
aprilliks.

 Silla projekteerimise orien-
teeruv ajakava on 2020. aasta 
kolmandast kvartalist 2021. 
aasta teise kvartalini. Silla 
ehitamist loodetakse alustada 
2021. aastal. (KH)
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TÖÖKUULUTUS

Audru Püha Risti kirikus 
22.12  kell 12.00  Neljanda advendi teenistus
24.12  kell 17.30  kirikutornis pasunakoor “Õnn tuli õuele”
 kell 18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
 Teenib külalisena õp Tiina Janno, kaastegev koguduse 
 naisansambel “Vahtraõied”
25.12  kell 12.00 Esimese jõulupüha teenistus
29.12  kell 12.00 aastalõpu teenistus
31.12  kell 23.30 aastavahetuse vigiilia sõna ja lauluga

24.12.2019 kell 12.00 Uruste Issanda Taevaminemise kirikus Issanda 
lihassesündimise püha teenistus.
24.12.2019 kell 14.00 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus 
Issanda lihassesündimise püha teenistus.

Issanda ilmumise püha teenistused
Uruste Issanda Taevaminemise kirik - 04.01.2020 kell 12.00 
suur veepühitsus;
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik - 04.01.2020 kell 14.00 
suur veepühitsus.

Olete kõik oodatud.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350
 Helju Holm 5196 8992
 

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
KERRET BERGGRÜNFELDT 27.11.2019
JASPER POPOV 18.11.2019
LENNA KOLLAMAA 21.11.2019

KIRIKUTEATED

SPORT
Jõõpre Kooli tublid tüdrukud 
võitsid 4.-5. klasside rahvastepalli 
meistrivõistlustel Pärnus I koha ja 
Kuressaares vabariiklikul võistlu-
sel III koha. Võistkonnas mängisid 
Karmen Mets, Lisandra Rits, Keili 

Rand, Kadri Rand, Keili Tomson, 
Mia Mirell Pillman, Chrislyn Lätte 
ja Ketlyn Vahter. Jõõpre Kooli 1.-3. 
klasside poiste võistkond saavutas 
Pärnus III koha. (KH)

Pärnumaal Jõõpre külas asuv Tammiste Hooldekodu Jõõpre 
Kodu otsib oma kollektiivi PÄEVAST HOOLDAJAT. 

Töö graafiku alusel ehk vahetustega - pikk nädal (tööl 5 päeva) ja 
lühike nädal (tööl 2 päeva), tööpäeva pikkus on 11 tundi. 

Eelistatud on kohusetundlik inimene, kes tahab teha tööd 
eakatega. Tööle asumine alates 01.01.2020 a. 

Täpsem info telefonil 44 65 531 või kohapeal Jõõpre Kodus.

6 nõuannet sügis-talvisel ajal 
abivahendiga õues liikujale 

Kui mõni aeg tagasi alanud 
rehvide vahetamine sügis-
talviste ilmastikuoludega 
sobivate rehvide vastu on 
üsna loomulik, siis sama-
moodi tuleks peagi saabuva 
lume ja libeda korral pöö-
rata suuremat tähelepanu 
ka erivajadustega inimeste 
abivahenditele, millega sel 
ajal õues liigutakse.

Abivahendikeskuse Invaru 
klienditeeninduse valdkonna 
juht Kadri Tiido soovitab 
lähenevate talviste ilmasti-
kuolude puhul abivajajatel 
oma liikumisi senisest enam 
ette planeerida ja õue min-
nes võimalusel saatja kaasa 
võtta. “Lund veel täna pole, 
aga kui see maha langeb, 
muutub ratastega abivahen-
diga liikumine lörtsiseguses 
lumes üsna keeruliseks. Kui 
võimalik, tasuks õues liikuda 
koos tuttava või lähedase ini-
mesega, kes saab vajadusel 
abiks olla ning aitab vältida 
kukkumist,” selgitas Tiido. 

Ta lisas, et abivajajate 
lähedased saavad olla suu-
reks abiks ka abivahendi 
korrasoleku kontrollimisel, 
eriti vanemaealiste inimeste 
puhul ning vajadusel kulu-
nud osad välja vahetada või 
abistada abivahendi hool-
duse korraldamisel. Kadri 
Tiido jagab nõuandeid, mida 
tuleks erinevate abivahendi-
tega sügis-talvisel ajal väljas 
liikudes silmas pidada.

1. Kontrolli karkude ja kepi 
otsikuid
Lume ja libeda korral on 
karkude või kepi kasutajatel 
kindlasti mõistlik kontrollida, 
kas kummiotsikud on terved. 
“Kulunud või katkise kum-
miotsikuga abivahend on 
tegelikult ohtlik ka sellisel 
pinnasel, mis ei ole libe, sest 
katkine kummiots ei pruugi 
pinnasega haakuda ning abi-
vahend võib ootamatult pai-
gast libiseda,” selgitas Tiido. 
Ta lisas, et jääl ja lumel liiku-
des tuleks kepile või kargule 
kinnitada ka jääteravik, mis 
libedal pinnasel stabiilsemat 
tuge pakub. Siseruumides 
saab aga jääteraviku ülemisse 
asendisse keerata ja nii ei 
kahjusta see ka siseruumide 
pinda.

2. Muuda jalanõud 
libisemiskindlaks
Et libedaga liikumist lihtsus-
tada, on Tiido sõnul võimalik 
kinnitada jalanõude külge 
spetsiaalsed libisemisvas-
tased tallad, mida on tänu 
takjapaelale lihtne paigal-
dada. “Libisemisvastased 
tallad püsivad kindlalt jalanõu 
ümber ega kao õues liikudes 
ära,” kirjeldas Tiido.

3. Ratastooliga liikudes 
varu aega
Talvisel ajal soovitab Tiido 
kõigil ratastooli kasutajatel 
veenduda, et ratastooli rehvis 
oleks õige rõhk ja pidurid töö-
taksid korrektselt. Võimaluse 
korral soovitab ta talveperioo-
diks muretseda ratastoolile 
eraldi rattad õues liikumi-
seks, millel on suurem muster 

ja mida on mugav tuppa tulles 
vahetada nö toarataste vastu. 
Samuti soovitab Tiido lisada 
ratastooli ette spetsiaalne lisa-
ratas, mis muudab manuaalse 
ratastooli kolmerattaliseks ja 
aitab lumesegusel ebatasasel 
pinnal lihtsamini liikuda.

“Libedal pinnasel tuleks 
liikuda oluliselt aeglasema 
kiirusega ja olla eriti ette-
vaatlik. Libedad ja lumised 
tänavad on ettearvamatud 
ja seetõttu soovitame minna 
õue koos saatjaga, kes saab 
ratastooli lükkamisel, kee-
ramisel või lumme kinni 
jäämisel abiks olla,” selgitas 
Tiido. Ta lisas, et ratastooliga 
liikudes tuleks kasutada kin-
daid, mis haakuvad ratastooli 
tõukerõngastega paremini, et 
vajadusel kiiresti reageerida 
- pidurdada või hoogu juurde 
lükata.

4. Lae täis elektriratastooli 
aku
Elektriratastooli puhul tuleks 
kindlasti meeles pidada, et 
lumega on teed ja tänavad 
raskemini läbitavad ning kül-
makraadid vähendavad oluli-
selt akude tööaega ja läbitavat 
vahemaad. “Kui temperatuur 
langeb alla 0°C, väheneb 
aku maht umbes 30%. Seega 
tuleks oma käigud eelnevalt 
läbi mõelda ja ratastooli akud 
kindlasti enne õue minekut 
täis laadida,” tõi Tiido välja.

5. Ole pimedas nähtav
Pimedal ajal liikudes kanna 
kindlasti helkurit ning 
veendu, et ka abivahend on 
liikluses nähtav. “Lisaks tava-
listele helkuritele on karku-
dele, kepile, tugiraamile ja ka 
ratastoolile võimalik kleepida 
helkurkleepse, mis muudavad 
abivahendi pimedas liikudes 
paremini nähtavaks,” märkis 
Tiido ja lisas, et nii on abiva-
hendiga liikuja ka autojuhti-
dele paremini nähtav.

6. Vali õige riietus ja varu 
aega
Kuna abivahendiga liikumine 
võtab Tiido sõnul aega, tasuks 
külma ilma korral pöörata 
kindlasti tähelepanu ka õigele 
soojale ning tuulekindlale 
riietusele. “Samuti tuleks 
varuda aega, sest lumelört-
sises segus liikumine pole 
lihtne ja kohalejõudmine soo-
vitud sihtpunkti võib kuju-
neda kuiva ilmaga võrreldes 
pikemaks,” soovitas Tiido.

Abivahendikeskus Invaru 
paneb kõigile südamele, et 
talvisel ajal tuleb pöörata 
rohkem tähelepanu oma 
lähedastele, kes kasutavad 
abivahendeid ja leida võima-
luse neile toeks olla. “Talvisel 
ajal, mil abivahendiga lumes 
ja libedaga liikumine on ras-
kendatud, aitavad lähedased 
jalutus- või poeskäigu oluli-
selt turvalisemaks muuta,” 
rõhutas Tiido ning soovis 
kõigile abivajajatele ohutut 
liikumist.

Invaru abivahendikes-
kus on hooldus-, põetus- ja 
liikumisabivahenditele spet-
sialiseerunud valdkonna 
suurim ekspert Eestis. Üle 
Eesti üheksas linnas asuva-
tes teeninduspunktides käib 
igal kuul enam kui 10 000 
abivajajat.

Lisainfo:
Keiu Valge

Abivahendikeskus Invaru 
infojuht

meedia@invaru.ee
+372 552 5525




