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Head osavalla elanikud
Meie Audru osavald nagu kogu Eesti
ja maailm toimib täna teisiti, kui
see oli veel mõned nädalad tagasi.
Sellel keerulisel ajal me peame
olema eriliselt hoolsad ja ettevaatlikud. Loodan, et kogu vajalik info
koroonaviiruse ja selle vältimise
kohta on jõudnud kõikideni meie
osavallas. Praegusel ajal on oluline, et me hoolitseksime eriti meie
eakate eest ja pidurdaksime nakkuse jõudmist nendeni, sest nemad
on kõige suuremas ohus. Kuigi seni
on räägitud, et enim on ohustatud
eakad ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed, siis hoiduma viiruse
eest peame me kõik. Me kõik oleme
sunnitud muutma oma harjumuspäraseid käitumisviise. Minagi suhtlen
täna oma emaga vaid telefoni teel
või läbi aknaklaasi ning toidukotti
ei vii mitte tuppa, vaid jätan ukse
taha esikusse. Selline ettevaatlikkus
on täna väga mõistlik.
Märgake ja abistage inimesi enda
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Audru valla kalliskivi pidupäevaks

ümber. Kui lähete kauplusesse, siis
küsige naabrimemmelt, kas saaks
midagi hädavajalikku ka temale
tuua. Kui keegi vajab abi või te
teate kedagi, kes võiks abi vajada,
kas toiduainete või ravimite toomisel, siis andke sellest kindlasti teada
meie osavalla sotsiaalkonsultandile
Katrin Kaldale telefonil 444 8176
või e-kirjaga katrin.kalda@parnu.
ee.
Panen kõigile südamele – vältige
nii palju kui võimalik otsekontakte
ja seda just riskigruppi kuuluvate
inimestega, sest see on kõige lihtsam
viis aitamaks kaasa viiruse leviku
tõkestamisele ja meile kõigile ebamugava aja kiiremale ning ohutumale möödumisele.
Rahulikku meelt ja tugevat tervist soovides
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Riigi infotelefonid:
• 1247 Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja
koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
• 1220 Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles,
pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni
(24h, tasuta)
• 112 Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks
(24h, tasuta)
• 5301 9999 Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled
välismaal hätta jäänud (24h)

Audru valla kultuurielu üks tugisammastest, Audru Muuseumi perenaine
õpetaja Helgi Roots on jõudnud taas
tähtsa numbrini oma elutee pärlikees.
Teemante lihvitakse
Teemant sümboliseerib puhtust ja
süütust, armastust ja truudust ning
rõhutab iseloomu tugevust, eetilisust ja ustavust nii iseendale kui ka
teistele. Kuna teemant on äärmiselt
kõva, siis vanadel aegadel usuti, et
see muudab ka kandja tugevaks,
võitmatuks, julgeks ja meelekindlaks.
Helgi Rootsi elutee pole olnud
kerge, aga positiivse meele on ta alati
säilitanud. Tema noorpõlv möödus
keerulistel sõja- ja sõjajärgsetel aastatel, mil puudus oli kõigest. Talulapsena tuli teha pea kõiki raskeid
töid. Külas liikusid ringi “kotipoisid” ja spekulandid ning Karjalasoomlased, kes ilmusid välja puupaljatena. Viimastele korjati kokku
kõik, mis vähegi võimalik, et neid
väeteid kodutuks jäänuid aidata,
ise samas samuti puudust tundes
ja seda eelkõige magusast. Külas
polnud elektrit ega raadiot. Puudus
oli isegi petrooleumist, et koolituba
valgustada. Koolini oli Helgil kodust
iga päev vaja 7 kilomeetrit astuda ja
siis õhtul jälle tagasi. Nii see teras
karastus, teemandi lihvimine käis ja
tantsujalg kergeks muutus. Igas halvas asjas on ka midagi head ja Helgi
Roots ise arvab, et tänu kõigile nendele puudustele ja raskustele tekkis
suur seotus loodusega, tehti ise ja
isetegevust. Koolis tegeleti näidendite lavastamisega, rahvatantsuga,
deklameeriti ja mängiti rahvastepalli ning ringmänge, ehitati onne
ja lumekindlusi. Helgi oli tubli õpilane ja pärast Põltsamaa Keskkooli
lõpetamist sooritas ta Tartu Ülikooli

sisseastumiseksamid kõik hinnetele
“väga hea”.
Kivi hakkas veerema
Audrusse asus Helgi Roots elama ja
töötama 1959. aastal ning lõpetas ta
oma õpetajatöö alles 2008. aastal.
Kõik teavad Helgit kui rahvatantsurühmade juhendajat. Ise on ta tantsinud lapsepõlvest saadik. Kas tantsija
või juhendajana on osaletud kõikidel
tantsupidudel. Audru Keskkooli tantsurühmaga on võidetud kaks aastat
järjest üle-Eestiline tantsuvõistlus
“Noorus tantsib” (1988, 1989), 30
aastat juhitud tantsurühma “Audru
Karusloomakasvanduse segarühm”,
millest kasvas välja tantsurühm
“Suvi”. Tantsitud on folkloorifestivalidel Sitsiilias, Ungaris, Soomes,
Portugalis ja paljudes muudes riikides. 1976. aastal alustas tegevust
Audru Karusloomakasvanduse külakapell “Audru Pillimehed”. Kes meist
poleks selle koosluse ja Helgi akordionimängu saatel tantsu vihtunud...
See raud ei roosteta
1996. aastal rajati Helgi
eestvedamisel Audru
Muuseum. Koos õpetaja Tiiu Jalakaga toimetatakse seal andunult
ja põhjalikult tänase
päevani ja muuseumi
kogud aina täienevad
ja rikastuvad. On olnud
erinevaid näitusi, raamatute esitlusi, võidusõite ja sildade jookse.
Helgi peab väga tähtsaks traditsioonide
hoidmist ning kultuuripärandi säilitamist tulevastele põlvedele. Need
asjad ei kaota oma tähtsust ning väsimatu on

Rootsi

ka Helgi ise. Ta lihtsalt ei lase endal
rooste minna. Ikka alati olemas ja
tegutsemas.
Mis Helgit kurvastab? Saime sellele järgmised vastused:
• Kui ollakse üksteise vastu pahatahtlikud.
• Võimuliidrite kohatine kilplaslik, lapsik, võimuahne ja häbematu käitumine.
• Rahapuudus säilitamaks meie
vanavara ja ajaloolisi hooneid.
• Maaelu hääbumine.
Mis rõõmustab?
• Et osavallal läheb hästi.
• Et endised õpilased tulevad ja
suruvad terekäe pihku.
• Et Audrus armastatakse laulu
ja tantsu.
• Audru Muuseumi käekäik ja
areng.
• Laulupeotuli Audrus– milline
uhkus, rõõm ja ühtekuuluvustunne.
Palju tervist ja õnne,
meie Helgi Roots!
Vallarahva nimel
Sirje Suurevälja

MEIE HELGI
Helgi juubelisünnipäevaks
Emilie ja Helle Kirsi
Nii palju teadmisi on temas Eestist,
et jänni jääks ka ajalugu ise.
Ta oskustes ei kahtle meist küll keegi,
ei giidina või rahvatantsimises.
Kui tema aastaringid kokku liita,
ei usugi, mis särts ta silmis helgib!
Ja kõige tehtu eest võib uhkusega kiita
me Rootsi... siiski täpsem - Eesti Helgit.
Kirjutatud 18. märtsil 2020
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Pärnu linn annab ettevõtetele toetust
Pärnus tegutsevad väikeettevõtted
saavad oma konkurentsi- ja ekspordivõimekuse tõstmiseks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda.
Ettevõtlustoetust saab kasutada
eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel
nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide
koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks
täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja
neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse
arengu peaspetsialisti Argo Mättase
sõnul on ettevõtlustoetuse taotlejateks enamasti mikroettevõtted, kellel
on potentsiaali minna välisturgudele,
aga kellel napib selle sammu realiseerimiseks käibevahendeid. „Siis
tulebki appi linnapoolne rahaline
toetus,“ räägib Mättas. „Varasematel
aastatel toetust saanud ettevõtjad on
öelnud, et see toetus aitas neil oma
tegevust tulemuslikumalt korraldada
ehk võtta ette tegevusi, mis ainult
omal jõul tegutsedes ei oleks olnud
mõeldavad.“
Ettevõtlustoetust saavad taotleda
vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud maksuvõlgadeta väikeettevõtted,

kelle peamiseks tegevuskohaks on
Pärnu keskuslinn või osavallad. Ettevõtetele makstavate toetussummade
alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000
eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti
kogumahust. Näiteks, minimaalse
toetussumma (1000 eurot) puhul peab
olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse
toetussumma (5000 eurot) puhul
peab olema projekti kogumaksumus
vähemalt 7142,86 eurot.
Taotluse esitamise tähtaeg on 30.
märts 2020. Täpsemat infot leiab
ettevõtlustoetuse kohta leiab linna
veebilehelt.
2019. aastal maksis Pärnu linn
ettevõtlustoetust 11 ettevõttele.
Toetust kasutati välismessidel osalemiseks, ekspertide kaasamiseks ja
eksportturgudele mõeldud turundustegevusteks. Makstud toetussummad
jäid 875-5000 euro vahele.
Lisainformatsioon:
Argo Mättas
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse
arengu peaspetsialist
tel 444 8360, 530 45746
argo.mattas@parnu.ee

Veel kord õuealast
Jätkuvalt pöördutakse politsei poole
murega, et õueala teedel ei peeta
liiklusnõuetest kinni. Mootorsõidukid ületavad lubatud suurimat
sõidukiirust, jalakäijad-jalgratturid
liiklevad omasoodu, autod ei mahu
üksteisest mööda jne. Selline liikluskäitumine tekitab aga naabruskonna
elanikes pahameelt.
Juhtidele tuletan meelde, et jalakäijat ei tohi ohustada ega takistada,
vajaduse korral tuleb sõiduk seisma
jätta. Suurim lubatud sõidukiirus on
õuealal 20 km/h. Jalakäija vahetus
läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega. Antud piirangud on
seotud sellega, et õuealal tohib jalakäija liikuda ja laps mängida kogu
õueala ulatuses. Meeles tuleb aga
pidada, et juhti ei tohi seejuures põhjendamatult takistada. Õuealal võib
iseseisvalt jalgrattaga sõita ka alla
10-aastane laps, k.a need, kel puuduvad teadmised liiklusreeglitest.
Enamasti liiklevad õueala teedel

sama piirkonna elanikud ja liiklusnõuete rikkujaid pannakse tähele.
On tore, kui rikkujat märgatakse ja
kogukond sekkub. Siinkohal tuletan
meelde, et korrarikkumisse sekkumisel ei tohi teist sõnaga, žestiga
või muul moel solvata, hirmutada
või ähvardada. Viisaka ja rahuliku
käitumise ning asjakohaste märkustega saavutab kindlasti positiivsema
tulemuse.
Head liiklejad – autojuhid, jalgratturid, jalakäijad! Pidades kinni
liiklusreeglitest ja olles üksteise
suhtes lugupidavad, sujub liiklus
kordades paremini ning väheneb
õnnetusse sattumise võimalus.
Signe Laasi
piirkonnapolitseinik

Hinnainfo
Alates 1. aprillist 2020 kehtivad Audru
Kultuuri- ja Spordikeskuses uued hinnad
Pärnu Linnavalitsus kinnitas 9. märtsil
2020 teenustele uued hinnad. Välja
toodud on vaid need, mis muutusid.
Audru Spordikeskuses:
• laps kuni 18-aastani (k.a) – spordija jõusaali üksikpilet 1 euro
• laps kuni 18-aastani (k.a) – spordija jõusaali 10-ne korra pilet 5 eurot

Audru Muuseumis:
• majamuuseumi või õuemuuseumi
külastus 1 euro, mõlema külastus
2 eurot
• laps kuni 18-aastani (k.a), õpetaja
ja teise muuseumi töötaja tasuta
• kaminasaali üürihind 10 eurot tund
Kõikide kehtivate hindadega saab
tutvuda Pärnu linna kodulehel
www.parnu.ee

Korterelamute hoovide korrastamiseks saab toetust
Korteri-, hoone- ja elamuühistud,
kes soovivad sel aastal oma hoove
korrastada, saavad selleks Pärnu
linnavalitsuselt toetust taotleda.
Taotlusi „Hoovid korda“ toetuse
saamiseks ootab linn kuni 15.
maini.
Toetust võivad taotleda kõik
Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, hoone- ja
elamuühistud.
Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnul on „Hoovid korda“
toetus mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata
korterelamute õuealade heakorrastamiseks.
Taotluse võivad esitada ka
naabermajade ühistud koos kui
nende hoovid paiknevad üksteise
kõrval.
„Kutsuksin kõrvuti majades
asuvaid ühistuid koostööle ja
planeerima näiteks mitme maja
peale ühise suure laste mänguala
või siis haljas- ja puhkeala koos
inventariga. Koos saab rohkem
ette võtta ja sellest on elanikel
ainult võita. Ühistegevuse tulemusena valminud heakorrastatud
õueala hooldus- ja remondikulusid saab hiljem omavahel jagada,“
ütleb Nurmesalu.
Linna toetust saab kasutada
mängu- või spordiväljaku, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või
puhkeala ning rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks
või parendamiseks; hoovi-inventari paigaldamiseks või korrasta-

miseks ning ka õueala teekatte
parendamiseks.
Kui kortermaja lähiümbruses
napib korralikku parkimisruumi
ja autod pargivad kaootiliselt
linna haljasaladel, nagu näiteks
Mai elamurajoonis ongi mitmel
pool juhtunud, siis on otstarbekas
sellised isetekkelised parklad toetuse abil heakorrastada. „Mitmed
korteriühistud on seda võimalust
varasematel aastatel kasutanud
ja rajanud omavalitsuse nõusolekul parkimiskohad kohtadesse,
kus autod seisid seni linna haljasalal. Selleks tegevuseks tuleb
linnaga kokku leppida,“ selgitab
Nurmesalu.
„Hoovid korda“ toetuse tingimused, taotluse ja kuluaruande vormi leiab linna veebilehelt. Taotlusi saab esitada kuni
15. maini (kaasa arvatud), kuid
arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, kavandatava töö eelarve
koostamine ja töö(de) teostaja
leidmine võtab aega.
Toetust antakse taotlejale kuni
40 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja
kohta või 4000 eurot ühe üle 50
korteriomandiga taotleja kohta
või 4000 eurot ühistaotluse korral. Kalendriaasta jooksul saab
esitada taotluse maksimaalselt
ühele projektile. Toetuse andmise
otsustab linnavalitsus. Toetuse
saajaga sõlmitakse toetuse sihi-

pärase kasutamise leping. Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle
aasta 1. detsembriks ja aruanne
esitada 3. detsembriks. Toetus
makstakse välja hiljemalt ühe
kuu jooksul alates nõuetekohase
aruande esitamisest.
Kui juhtub nii, et töö jääb
toetuse saajast mitte tulenevatel
põhjustel tähtajaks tegemata, siis
saab toetuse saamist pikendada
järgmise aasta 1. detsembrini.
„Kõige tavalisem tööde venimise põhjus on ilm. Kui näiteks
pinnasetöid ei jõuta õigel ajal ära
teha seetõttu, et maapind on liiga
pehme või ei jõua tellitud materjalid õigel ajal kohale, siis kõiki
selliseid asjaolusid võtame kindlasti arvesse,“ ütleb Nurmesalu.
2019. aastal laekus linnavalitsusele tähtajaks 22 „Hoovid
korda“ taotlust. Toetust sai 19
avalduse esitajat (kahes taotluses märgitud tööd olid tehtud juba
2018. aastal ja üks taotlus lükati
tagasi, kuna tegemist ei olnud
avalikult kasutatava hooviga).
Toetusraha abil ehitati välja
mitu mänguala, laiendati autode
parkimiskohti, rajati rattaparklaid, renoveeriti kõnniteid ja ehitati uusi juurde, rajati kõrghaljastust, tehti hekkide hoolduslõikusi
ning rajati puhke- ja haljasalasid.
Mitmed ühistud parendasid jäätmekogumisega seotud probleeme
paigaldades kortermaja juurde
süvamahuti või jäätmemaja. (KH)

Kulu põletamine on keelatud, lõket tee ohutult!
Mida soojemaks lähevad ilmad,
seda rohkem tahame veeta aega
väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me
sellele, et õues tule tegemine
võib päädida hoopis suurema
kahjuga kui kasuga.
Päästjate jaoks on maikuu see
aeg, kui sagenevad põlengud
metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv,
toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna
eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia
kohe esimeste päikesekiirtega.
Loomulikult on nädalavahetus
koos sooja ja päikeselise ilmaga
mõistlik veeta õues koduseid aiatöid tehes või grillides. Küll aga
palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest
kuiv pinnas ja tugev tuul võivad
kaasa tuua tuleõnnetuse.
Kulupõlengud saavad enamasti
alguse inimesest. Nii saamegi
rääkida tahtlikust süütamisest,
hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus
kulupõleng algab maha visatud
suitsukonist, tikust või põllule
visatud klaaspudelist.
Kulupõletamine ja süütamine
on keelatud, ohtlik ja ka Lisaks
tule leviku ohule metsa või hoo-

netele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad
ja pesitsemist alustanud linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida
lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, on oluline meeles pidada
järgmisi lihtsaid reegleid:
• lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest
sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
• alla meetrise läbimõõduga
lõke peab olema hoonest
vähemalt 8 m kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m
peab olema hoonest 15 m
kaugusel;
• lõkkekoha ümbrus tuleb
puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust
põlevast materjalist;
• lõke tuleb piirata kivide või
pinnasevalliga;
• lõket tohib teha vaid siis, kui
tuule kiirus on alla 5,4 m/s
(nõrk tuul);
• koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja
paberit;
• lõket tuleb valvata ja hoida
selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega,
6 kg tulekustuti;

• lõkkel tuleb inimese valvsa
pilgu all lasta täielikult ära
põleda või tuleb see kustuta
veega.
Neid lihtsaid ohutusreegleid
järgides on võimalik ära hoida
suurte kahjudega põlenguid
ning säästa elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline
jälgida, et tagatud oleksid esmased tuleohutusnõuded, sest suure
tuulega lendu minev säde võib
osutuda moel või teisel saatuslikuks. Siinjuures oleme koostanud
lihtsa meelespea, mida hea külmkapile panna ja vajadusel lugeda:
• Aseta grill tasasele pinnasele, et vältida selle ümberminemist.
• Söega grill aseta hoonest
vähemalt 2 meetri kaugusele.
• Lahtise tulega grill aseta
hoonest vähemalt 5 meetri
kaugusele.
• Jälgi grilli regulaarselt ning
hoia läheduses esmased
kustutusvahendid, näiteks
ämber veega, aiavoolik või
tulekustuti.
Tuleohutut suve!
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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Armastajapaar sai kannatada. Kuidas edasi?

Meil kõigil on meeles 2005.
aasta jaanuaritorm. Nüüd
lisandus sellele veel 2020. aasta
veebruaritorm, mis küll õnneks
suuremaid purustusi endaga
kaasa ei toonud, aga pahandust
tegi ta ikkagi. Audru rahvast
puudutas vast kõige valusamalt
Valgerannas asunud Armastajate ausamba hukk.
Sotsiaalmeedias kajastati
seda õnnetust kiiresti ja operatiivselt ning küllap seetõttu oli
tormijärgsel päeval rannas ka
uudistajaid ja pildistajaid palju
liikumas. Aga mis saab edasi?
Seda küsime Audru osavallajuhilt Priit Annuselt.
Kas ausammas taastatakse?
Priit Annus: Kahtlemata
ausamba taastame, kuid võibolla veidi teises asukohas ehk
seoses kaldakindlustuse taastamisega võib tekkida vajadus
nihutada ausammas veidi maa
suunas.
Millised on prognoosid,
millal saavad õnnelikud paa-

rid taas Armastuse ausamba
juures oma õnnelikke eluhetki
jäädvustada?
PA: Tänaseks on meil olemas Valgeranna rannaprotsesside analüüs koos eskiisprojektiga ning kohe kuulutame välja
hanke kaldakindlustuse taastamiseks, mille järgselt saame
ka ausamba uuesti paigaldada.
Kaldakindlustuse taastamine
sõltub taaskord paljuski looduse käitumisest ehk merevee
seisust, kuid loodame, et õnnelikud paarid saavad taas ausamba
juures end jäädvustada juba
enne uue rannahooaja algust.
Kuivõrd kunstiteos kannatada sai?
PA: Kuju oli aluskivi küljest
lahti tulnud ning kukkunud
lainetuse tõttu ärauhutud luiteliiva, kuid just tänu liivale jäi
kuju õnneks täielikult terveks.
Aluskivi on tänagi rannas, kuid
kuju sai viidud kuni uuesti paigaldamiseni ära hoiuruumi.
Kui palju torm Valgerannas veel kahju tekitas?

PA: Munitsipaalmaa osas
ehk veidi üle 100 meetri pikkuse kaldakindlustuse lõhkus
torm täielikult ja vaatetornist
Pärnu poole jääva riigimetsa
luiteid räsis torm ka kõvasti.
Vähemalt viis meetrit, mõnel
pool ka rohkem, on torm taas
maad mere jaoks juurde hammustanud. Luitevallilt langetas torm ka palju puid, mille
koristamise osas oleme kokku
leppinud RMK esindajatega,
kuidas seda kõige paremini teha
ja milliseid puid veel täna maha
võtta, et need ei jääks tulevikus
rannalisi ohustama. Kui sellest
viimasest tormist ka midagi
head otsida, siis on see luidetest
ära uhutud liiv, mis paljuski on
jäänud ikkagi supelranna-alale
ja andnud seega rannarätiku
mahapanemiseks tulevikus
ruumi juurde.
Täname positiivsete uudiste

eest. Öeldakse, et õige armastus
on kindel nagu kalju. Seekord
olid loodusjõud tugevamad.
Aga seni, kuni ausammast
pole, tasub ikka mere äärde
minna ja mõtiskleda näiteks
kasvõi Hando Runneli luuletuse
“Võib-olla armastus on ookean”
sõnumi üle:
Kus mina tean, kas mina mõõta
saan.
Ma seisan siinpool kaldal, sina
seal.
Ja armastus see mühab vahepeal.
Oh häda, häda - ees on ookean,
kuid puudub aer, kuid puudub
aeroplaan,
ja pole silda, pole laeva vees,
on üksi otsatus, on armastus
me ees.
Sirje Suurevälja

Ajaratta lood

Rahvajutu aasta
Kui elame ainult tänapäevas ja unustame,
mis oli enne meid, siis järjepidevus katkeb.
Juured jäävad nõrgaks ja võivad kergesti
tormituultes murduda. Jutuvestja Piret Pääri
eestvedamisel pea 30 aastat tegutsenud
rahvakultuuri keskuse jutukool on kuulutanud selle aasta eesti rahvajutu aastaks
ning kutsub kõiki koostööle. Eesmärk on
tutvustada kogu aasta jooksul eesti rahvajutte ja allikaid, kust neid leida. Et lõke ei
kustuks, tuleb sinna aeg-ajalt puid juurde
lisada. Samamoodi vajab ka rahvajutu aasta
pidevat hoolt. Korraldajate soov on, et igas
kuus toimuks ühes või teises maakonnas
mõni suurem üritus: jutupäev, näitus, rahvajutumatk, konverents, seminar, lastevanemate koolitus jne. Koostööpakkumised
on teretulnud. Ja tänase päeva kontekstis on
õhtused jutuveetmised igas peres aktuaalsed
ja hea ajaveetmisvorm.
Meil on ju oma rahvajuttude
vahendaja Mart Sooberg
Oli pime 25. novembri õhtu
1839. aastal. Võlla vallas Soeva
külas Silde talus sündis Tio ja
Carli Sooperi perre kümnes
laps, kes sai nimeks Martin. Poiss kasvas
ajal, kui polnud veel eestikeelseid raamatuid. Õhtuti pimedal ajal, kui ema ketras
või kudus, räägiti jutte või lauldi laule, mis
rahvasuus levisid. Martin oli tähelepanelik
ja jättis kuuldud jutud meelde. Poiss kasvas,
käis karjas ja õppis kirjutama, lugema ja
rehkendama Mihkli kirikuvalla koolis, kus
muu õpetuse kõrval sai ka saksa keele tunde.
Sellele järgnes aasta Pärnus Ülejõe algkoolis
J. V. Jannseni käe all. Pärast seda töötas ta

Pärnu Ülejõe magasiaida kirjutajana, seejärel omandas rõugepanija ameti, millest
kujuneski tema eluaegne töö.
Samuti oli kirjanikunimega Martin Sohberg tubli kirjamees. Aktiivne kirjanduslik
tegevus jäi aastatesse 1865-1881, mil ilmus
seitse annet „Eesti laulutoojaid“ ja kümme
vihikut „Eesti jututoojaid“. K. A. Hermanni
koostatud käsitluses iseloomustatakse Sohbergi kui viljakat ja rahva poolt armastatud
kirjameest, kelle raamatud kiiresti ära osteti.
Eriliselt on esile tõstetud neid laulu- ja jututoojaid, mis sisaldavad rahvapärimuslikku
ainest. Raamatute stiili osas tõdeb Hermann:
„Sohberg on nõnda kirjutanud nagu mees
rahva seast kirjutada võis. Ta on nimelt muinasjutud ja lood rahvasuust ilma ilustamata
üles võtnud, jämedamaid sõnu tarvitanud,
roppe kohtigi kirja seisma jätnud.“
Tänaseks on kümnest jututoojast ilmunud üheksa, järjekorras teise väljaande kohta
andmed puuduvad. Alljärgnevalt on toodud
kõik olemasolevad jututoojad
„Essimene Küla Juttutooja. Vana Raudjala kentsakad jutud Tiksu-Tõnu pleekaedas“, ilmumisaasta 1874.
„Kolmas Eesti juttutooja ehk Vanna
Raudjala juttud Malmi Mihkli varrul“, 1874.
a. „Pelgini lossi tondid“, „Julge ja Ürgpüks“,
„Vütsti võitlemine kahekümne mõrtsukaga“,
„Tisleri sell kosib maalri selli“.
„Neljas Eesti juttutooja. Ennemuistsed
juttud ja vanad sõnad“, 1879. a. „Vanapagan
ja Kaval Hans“, „Vanapagana karjaseamet
ja eluots“, „Metsakuninga eluiga ja surm“,
„Vana hundi eluots“, „Vaese mehe käsikivi“,
„Neli vana teenrit“, „Sepp ja vanapagan“,
„Kodukäija“, „Tondi surm“, „Kuidas vanapagan last vahetanud“.
„Viies Eesti jututooja. Vanad ennemuist-

sed jutud“, 1876. a. „Varastatud kuninga
tütar ja ära tõotatud poeg“, „Sõnajala õilme
väest“, „Vana hall mees“, „Kuidas rebane
hobuse ostnud“, „Tark Peeter ja kolm saksa“,
„Tuhka Mats“, „Laisk mees“, „Tont ja tark
mees“, „Viisa meister“, „Rumal mees“.
„Kuues Eesti jututooja. Ennemuistsed
jutud“, 1877. a. „Talumehe Kuuntrakt kuradiga“, „Hinge võtja“, „Vaenelaps ja peretütar“, „Nõianeitsid“.
„Seitsmes Eesti jututooja. Maa ja linna
noortele, rahvale lõbusaks ajaviiteks“, 1878.
a. „Kolu Mats ja tema kentsakad kunstükkid“, „Onu Mihkel ja sanna Tiio“, „Kolm
kullast juuksekarva“, „Kurat ja tema vanaema“, „Kurat ja tema tahmane vend“, „Konnakuningas, „Musta kassi kondikeetmisest“,
„Kolm reisi-selli“, „Imelik pilli hääle mägi“.
„Kaheksas Eesti Jututooja. Ennemuistsed
juttud maa ja linna noorele rahvale lõbusaks
ajaviiteks“, ilmumisaasta 1881.
„Üheksas Eesti jututooja. Ennemuistsed jutud maa ja linna rahvale lõbusaks ajaviiteks“, 1881. a. „Maa-alused tantsijad“,
„Sinine küünla tuli“, „Soldat ja kütt mõrtsukate majas“, „Talumees ja kurat“, „Kolm
keelt“, „Ilma käteta tüdruk“, „Vinguv luu.“
„Kümnes Eesti jututooja. Ennemuistsed
jutud maa ja linna rahvale lõbusaks ajaviiteks“, 1881. a. „Nõiutud öö“, „Vaim klaasi
sees“, „Kaksteistkümmend kütti“, „Talumees ja kolm tonti“, „Nõia naine ja tema
mehe moondatud elu ja olu“, „Talumees ja
puuvaim“, „Rikka kaupmehe poeg“, “Julge
soldat ja nõiduse küünal“.
„Jututoojad“ on olemas Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis ja mõned neist ka
Aruvälja raamatukogus.
Malle Kiis

Dr. Veskimägi paneb südamele,
et koroonaviiruse sees tuleb
jääda mõistlikuks
1. Laboratoorselt tõestatud
koroonaviirusinfektsioon on
jõudnud meie piirkonda. Teate
infektsioonikahtlusest sain
telefoni teel reedel 13. märtsil.
Kahel haigusnähtudega inimesel oli test positiivne, st tegemist on tõestatud koroonaviirusinfektsiooniga. Tänaseks on
haigusnähud möödumas, tegemist oli keskmise raskusega
viirusinfektsiooniga - palavik
38,5, kuiv ärritusköha, üldine
halb enesetunne. Vaevused esinesid 2 päeva, täna on haigete
seisund hea, puuduvad viited
tüsistustele.
2. Tegemist on piisknakkusena leviva viirushaigusega,
nakkusallikaks võivad olla ka
pisikutega saastunud esemed,
käepidemed jm. Nakkusoht on
väike, kui hoitakse haigega distantsi üle 2 meetri ning haige
kannab maski. Terve inimene
peseb käsi, kasutab vajadusel
käte ja pindade desinfektanti.
Haigusnähud leevenduvad
käsimüügiravimitega hästi.
Terved noored ja keskealised
paranevad mõne päevaga.
Haigus võib kujutada ohtu
kroonilisi haigusi põdevatele
ja vanemaealistele inimestele.
3. Pidagem meeles, et haigestunud ei ole kuidagi süüdi
oma haiguses, neid ei tohi kuidagi halvustada ega häbimärgistada. Nad tunnevad ennast
mitmekordselt õnnetuna, haigusvaevused on pisiasi võrreldes tõrjumise, halvakspanu ja
sõimuga.
4. Seoses koroonaviirusnakkuse levikuga korraldame oma
töö Tõstamaa Tervisekeskuses
ümber. Lähinädalatel ei toimu
plaanilist tööd krooniliste haigetega ja samuti tervete väikelaste läbivaatust ning vaktsineerimist.
5. Esmaseks kontaktiks
viirusinfektsiooninähtudega
haigega on TELEFONIKONTAKT, telefonil 44 71 940.
Arstina plaanin vastata telefonile nagu ikka tööpäeviti
kl 8-10, edasi vastab pereõde. Võib juhtuda, et kohe ei
saa ühendust või peab veidi
ootama, PALUME MÕISTVAT SUHTUMIST! Telefonikõne alusel püüame hinnata
haige seisundit ja anda põhjendatud soovitusi: kodune
vaevusi leevendav ravi, kiirabi kutse või kutsume haige
kokkulepitud ajal vastuvõtule. Endiselt töötab e-post,
terkes@hot.ee, kuna e-kirju
on palju, siis venib vastamine
1-2 päeva peale. Teen muidugi
valiku probleemi alusel, seega
võib vastus tulla ka kiiremini.
Saadan alati tagasisidena kinnituskirja, et nt. ravim on välja
kirjutatud vms.
5. Ruume planeerides ehitasime eraldi sissepääsuga
kabineti, mida saame kasutada isolaatorina. Selles ruumis planeerime läbi vaadata
ja uurida ägeda nakkusega
haigeid. Silt “ERAKORRALINE HAIGE” viitabki sellele
ruumile. Uks on lukustatud,
helistage palun kella, tuleme

vastu, avame ukse, anname
haigele kaitsemaski ja palume
tal ruumi siseneda. Rakendame
hoolikat ruumide ja uksekäepidemete desinfektsiooni!
Saame teostada läbivaatuse,
hinnata tüsistuste võimalust,
teha põletiku ja hemoglobiini
kiirtesti (CRV ja Hgb). Ostsin
selle tarbeks täiendava seadme,
saame vajadusel teha analüüse
pereõega paralleelselt kahel
töökohal. Olen varunud vaevusi leevendavaid ravimeid ja
antibiootikume, seetõttu saame
vajadusel raviga kohe alustada
ja ei sõltu nii väga apteegist.
Transpordiprobleemide korral
pöörduge julgesti meie patsiendibussi telefonile 51 99 21 97,
transport kodust vastuvõtule
ja tagasi koju on tasuta! Nii
saame ka vähendada kiirabi
koormust.
6. Hetkel on meie radiograaf
taas keskkonnainspektsiooni
poolt välja lülitatud formaalsetel põhjustel. Usun, et eriolukord riigis võimaldab seadme
lihtsamat taaskasutamist.
Muidugi jätkub dokumentide
menetlus. Olen ise läbinud
täiemahulise konventsionaalradiograafia koolituse, teostatud uuringud oleme saatnud
Pildipanka, uuringuid hindab
täiendavalt radioloog. Praeguses olukorras oleks seadmest
eriti suur abi, sest võib arvata,
et maakonnahaiglas võib tekkida väga suur ülekoormus.
7. Saabumas on raske aeg
kõigile. Isiklikult arvan, et nii
karme võtteid suhteliselt kerge
infektsiooniga võitlemisel ei
peaks rakendama. Riigi normaalse toimimise peatumine
ja majanduslik kahju on vaid
osa probleemidest, olen nimelt
mures võimaliku perevägivalla
laine pärast: vanemad on sageli
jäänud koduseks, valitseb teadmatus ja mure tuleviku pärast,
lapsed peaksid kodus tegelema
õppetööga. Karta on ka ärevushäirete sagenemist. Pinged kasvavad ja nii võib tekkida oht
vägivallaks või ärevus-paanikahoogude tekkeks. Kindlasti
tuleb jääda rahulikuks, toetada
nõrgemaid ja vajadusel pöörduda psühholoogilise- ja kriisiabi saamiseks.
8. Koos rahulikult ja mõistlikult tegutsedes saame sellest
koroonakriisist jagu. Kindlasti
ei tohiks kalduda äärmustesse.
Minuni on jõudnud teated, kuidas ühes hooldekodus lukustatakse eakad tubadesse, sooviga
“neid kaitsta”. Kui vanemaealine avastab, et ta on lukustatud
ruumis, võib järgneda tõsine
paanika, vererõhutõus, oht
insuldi või infarkti tekkeks.
Kui tekib tulekahju, siis ei taha
edasi mõtelda. Nakkuse saanud ei ole selles ise süüdi, nad
vajavad inimlikku toetust ja
mõistmist, mitte halvakspanu
või sõimu.
PALUN JÄÄME MÕISTLIKUKS, HOIAME ISEENNAST JA OMA LÄHEDASI!
Andmed:
Dr. Madis Veskimägi
Facebooki leht
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PAEL ja NÖÖR
Agarad Eassalu küla naised
koondusid Marika Hunt’i
eestvedamisel 5. jaanuaril 2012. aastal MTÜ-sse
NOBEDAD NÄPUD. Eesmärgiks oli hakata valmistama mitmesuguseid käsitööesemeid. Ühingu asupaigaks
sai Küti-Uuetoa talu Eassalus, täpsemalt Küti-Uuetoa
Linnufarmi käsitöötuba.
Ühingu tööst osavõtjad
on Lindilt, Urustest, Soomrast, Pärnu keskuslinnast ja
mujaltki. Koos käiakse igal
neljapäeval. Kuigi käsitöötuba asub keskustest eemal
kõrvalises metsatalus, ei
ole see vähendanud naiste
innukat kooskäimise- ja
töörõõmu.
Audru Muuseumi palvel
kogus Marika mõningad tööd
kokku ja meie muuseumi
kaminasaalis avati põnev
ning värvikirev näitus PAEL
ja NÖÖR. Näitusele olid
välja pandud käekotid, peaehted, prossid, telefonikotid,
ehtelaekad, salvrätihoidjad,
unenäopüüdjad, paeltest ja

muud nööridest
valmistatud
mitmesugused
t a rbeesemed.
Huvitavaid
ideid saadakse
ka üksteiselt,
internetist, koolitustelt. Marika
kiidab väga osalejate tragidust
ja fantaasiaküllust. Siiani on
väljas käidud
kõikidel piirkonna laatadel:
Pootsis, Varblas,
Pärnu-Jaagupis,
Mihklis, Audrus
jne.
Küsitlesin Marikat ka
nende tulevikuplaanide osas.
Ja tõesti oli, mida kuulata edaspidi kavatsetakse hakata
seepi keetma, viltimistöid
tegema, linaseid paeltikandiga õlakotte valmistama,
kevadpühadeks kollaseid
tibusid meisterdama ja palju
muud. Tore on vaadata unenäopüüdjaid, millede kaunid

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868

STEN SAMARIN
BRENEK ÜTS
HANNA-MARIA KuuRA
KLEER ENDE
MIRKo NAISSoN
Rocco ATTIM

Täname!
ehissuled on saadud oma
farmi asukatelt. Kindlasti
saavad ka valmivad tibud
oma sulestiku koduõuelt.
Küsisin, kuidas meespere
naiste hobisse suhtub? Mehed
naistest: Kodus pole enam
nöörijuppigi. Naised endast:
Kõik jutud saab räägitud ja
mõni asi ka tehtud. Käsitöö
täidab meie südamed. Ja
kapid. Ja sahtlid. Käsitöö-

listel ei lähe kunagi midagi
vussi, lihtsalt disaini elemente on vähe.
Suvel avatakse talus kauplus esmaspäevast laupäevani
kl 10-18, kus müüakse ülalnimetatud tooteid. Teenitud
raha läheb uute materjalide
ostmiseks.
Edu neile!
Helgi Roots
Audru muuseumist

Audru Kodutütred ja Noored Kotkad tegutsevad
Meie kodutütred ja noorkotkad
ei ole jäänud kindlasti märkamatuks. Ikka on siin-seal näha
kollaste kaelarättidega poisse
ja tüdrukuid vallas ringi toimetamas. Lisaks oma kodustele
tegemistele, matkadele ning
laagritele, aitame ka osavalla
üritustele kaasa. Me oleme
olnud toeks osavallapäevadel
võrrivõistlustel, osavalla Kahe
silla jooksu korraldamisel, olnud
piirikohtunikeks rattaretkedel,
koos osavalla esindusega asetanud pärgi vabadussamba jalamile
ja seisnud auvalves.
Vabariigi aastapäeval Pärnus
8. märtsil tähistasid Pärnumaa
Kodutütred oma sünnipäeva. Sel päeval tänati Nii mõnedki nendest endistest kodutütardest
tublisid tüdrukuid nii ringkonnavanema kui ja noorkotkastest on astunud Kaitseliidu või
ka peavanema tänukirjaga. Noorte Kotkaste Naiskodukaitse ridadesse.
Seega, läbi selle väikese organisatsiooni
Pärnumaa Maleval on sünnipäev maikuus.
Rühmavanemale on alati suureks abilisteks saavad meie liikmed tublideks isamaa kaitssuuremad tüdrukud ja poisid, kes on ka juba jateks. Aga kui neist ei saa ka KL või NKK
organisatsioonist välja kasvanud. Nad aita- liikmeid, siis vajalikud oskused igapäevaeluks,
vad laagreid korraldada ja õppuseid läbi viia. esmaabi andmiseks ja suhtlemises hakkama
saamiseks saavad nad ikkagi. Kindlasti on kõik
need oskused vajalikud hetkel kriisiolukorras
hakkamasaamiseks. Meie noored suudavad sellistes olukordades rahulikuks jääda ning teisi
toetada, raskusi ei valmista toiduvalmistamine
ega käepäraste vahendite käsitlemine. Nende
peale võib loota!
Kodutütred on 19. jaanuaril 1932 loodud
tütarlaste isamaaline vabatahtlik Kaitseliidu
noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja
sisekord. Kodutütardeks on 7-18-aastased tütarlapsed. Audru kodutütarde rühma nimeks on
Audru Naerusuud ja rühma kuulub 42 tüdrukut.
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal
asutatud ja Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev
üle-eestiline vabatahtlik skautlik poiste noorteorganisatsioon. Audru rühm kannab nime
Vandersellid ning sellesse kuulub 31 poissi.
Raadiosidet õppimas

24.01.2020
11.02.2020
24.02.2020
18.02.2020
27.02.2020
08.02.2020

Kai oraste
Audru Naerusuude rühmavanem

Eesti maarahva hulgas on kangakudumine olnud alati lausa
igapäevane tegevus, eriti talvisel ajal, kui sügistööd väljas
olid lõppenud. Telgedel kooti
voodipesuriiet, käterätikuid,
perele alus- ja pealisrõivariiet, vaipasid jne. Nüüd on see
kaunis kunst kahjuks unustuse
hõlma vajumas.
Audru Muuseum on püüdnud kangakudumise oskust
elus hoida. 4. märtsil toimus
muuseumis uue kanga ülespaneku ja kudumise kogemuste
jagamise päev. Oleme väga

tänulikud Kihlepa naistele
Aina Kodasmaale ja Salme
Saarele, kes on selle ala suured
spetsialistid. Kõik huvilised
said näha, kuidas see töö käib.
Teljed on töökorras ja kudumine jätkub. Oluline on seegi,
et vanu riideid ei pea prügikasti
viima, vaid need saab ribadena
kanga sisse kududa.
Täname väga Ainat ja Salmet, alati abivalmis ja oskajaid
käsitöömeistreid!
Muuseumisõprade nimel
Helgi Roots

Raskustes on peidus ka
võimalused ja lahendused
„Peatage planeet, ma tahaks maha
minna!”- küllap on see vaimukas hüüdlause tuttav paljudele. Kes aga oleks arvanud, et see ütlus võib meie endi silme all
kõige ehmatavamal moel lahti rulluda.
Maailma peatamiseks ei läinudki vaja
kosmilist jõudu, seda suutis üks väike
silmale nähtamatu viirus. Olenemata
sellest, kas oleme haigestunud või mitte,
on suur osa meie elust ära lõigatud ja selle
asemele on tulnud suletus, ebakindlus ja
teadmatus homse suhtes.
Usaldame asjatundjaid, kes kinnitavad,
et kontaktidest hoidumine, enese isoleerimine ja desinfitseerimine on ainsad
tõhusad vahendid viiruse leviku tõkestamiseks. Aga kas ka silmside ja teretamise
vältimine poes või tänaval võiks sama
tulemuse anda, on minu meelest kaheldav.
Paraku just seda olen viimastel päevadel
oma vähestel väljaminekutel (küll oma
kodusaarel Saaremaal) märganud: hirmul
on praegu mitte niivõrd suured kui pigem
langetatud silmad.
Oleme astunud nagu täiesti uude
ajastusse, ainult me veel ei tea, mida see
endaga kaasa toob. Peab olema valmis
raskusteks ja ebamugavusteks, aga samas
on igas uues olukorras peidus ka võimalused ja lahendused. Kui maailma on tulnud
jõud, mis peatab elu oravarattas hullunult
tormavad inimesed, on sellisel kriginal
pidurdamisel ja seisatumisel meile ehk
midagi öelda - maailma, elu ja meie eneste
kohta.
Sakraalses aastaringis on praegu
kevadine paastuaeg, see on peatumise,
vaikseks jäämise ja sisekaemuse periood.
Pidusid ja rahvarohkeid lõbustusi on sel
ajal välditud, ainult et paast on tänapäeva
maailmas nähtus, mis puudutab vaid väikest osa ühiskonnast. Praeguses olukorras
tundub aga nagu oleks Jumal kehtestanud
üleilmse paastu. Paastuaja juurde kuulub
enamasti ka toitumis- ja tarbimisharju-

muste piiramine, kõiges püüeldakse lihtsuse poole. Kui mõelda ostupaanika peale
meie kaubanduskeskustes, kus riiulid tühjenesid, kärud täitusid ja kotid rebenesid,
siis paastuaja mõttega see eriti ei sobitu.
Enese piiramise mõte paastumises
on selles, et jääks rohkem ruumi ja aega
vaimseks tegevuseks. Me kõik vajame
eluks ihulikku rooga, aga inimene ei ole
ainult see, mida ta sööb - me oleme ka
need, kes mõtlevad, usuvad ja loodavad.
Maiste vajaduste ja ülesannete keskel on
vaimne või vaimulik leib see, mis meid
muredest, nõrkustest ja elu tühisusest üles
tõstab. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis: „Ärge nõutage rooga, mis hävib,
vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks.”(Jh
6:27)
Kuna Sul, hea lugeja, on lähinädalate
jooksul rohkem aega kodus olla, on see
hea võimalus otsida raamaturiiulist üles
piibel või mõni muu vaimuliku sisuga
raamat, see avada ja lugeda. Otsida sealt
Jumala tõotusi ja julgustust, sest tema arm
aitab võita hirmu, muretsemise ja hüsteeria. Jeesuse Kristuse lugu, tema sõnad
ja teod, kannatamine ja lunastussurm on
paastuaja sisuks. Paljudele kristlastele
maailmas on see elu leivaks, mis toidab
hinge ja annab jõudu rasketel aegadel.
Kuigi avalikud rahvakogunemised on
praegu keelatud ja ära peavad jääma ka
jumalateenistused kirikutes, on ETV2-s
nüüd pühapäeva hommikuti kell 11 võimalik jälgida jumalateenistuse ülekannet.
Mitmed kogudused ja kirikud teevad palvusi ka interneti teel. Nende ürituste aga
ka erakorraliste palvepäevade (iga nädala
kolmapäev ja reede) teemade kohta saab
täpsemat infot Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku kodulehelt: https://eelk.ee/et/
Soovin kõigile tugevat tervist, Taevaisa
hoidmist ja raskustes vastupidavat meelt!
Tiina Janno
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