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Audru osavalla heakorrakonkursi komisjon koosseisus Elen Kuningas, 
Liivia Äke, Enel Käär, Anu Nurmesalu ja Priit Annus tegid ettepaneku 

anda välja heakorrakonkursi „Kaunis kodu 2020“ preemiad järgmistes 
kategooriates alljärgnevalt:

On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu…
Suur-suur tänu Aruvälja Küla-
seltsile, kellel sündis plaan 
hinnata minu elutööd nimelise 
pingiga. Mis saab veel suurem 
au olla, kui oma rahvas on 
märganud, et minu töö väärib 
äramärkimist. Tänan külaseltsi 
noori mehi Heiki Jaagot, Teet 
Killingut, Raul Tamme, Marco 
Tironit, Alar ja Reio Vendelini, 
kes võtsid oma õlgadele pingi 
asukoha ettevalmistamise ja 
Karin Alamaad, kes kujundas 
ümbruse. Tänu Mati Sutile, 
kelle eestvedamisel on juba 
kolmas pink meie maja juu-
res. Tänu Aili Elendile, kelle 
organiseerida oli kogu üritus. 
Linda Kodara küpsetatud tort 
oli väga maitsev.

Suur tänu „Karuohaka“ lau-
lutüdrukutele ja Katile, kelle 
lauluta ei kujuta ühtki üritust ette. Nad 
laulsid päevakohast laulu „On ju kõigil 
meil üks tänav, pink ja puu, mida aeg 
hoiab meeles…“

Tänan „Hallisid sõnnisid“ ja Teetu, 
nende tants toob alati rõõmu.

Tänan Aruvälja memmesid ja Elmat, 
kellega koos tahaks veel tantsida.

Eriline tänu kuulub sõpradele, kes 
tulid õnnitlema ja terve eelneva aasta 

heade soovide ja palvetega mind toeta-
sid, et saaksin olla teiega koos ja nau-
tida teie soojust.

Olen uhke oma laste ja pere üle, kes 
viibisid kogu raske aasta minu kõrval 
ja toetavad mind alati.

Ma armastan teid kõiki, hoolin teist 
ja soovin, et kõik hooliksid üksteisest.

Malle Kiis

Meie hea Malle!
Oli aasta 1971 septembrikuu esi-
mene päev, kui Kalevipoja kol-
hoosi tulid kaks noort inimest 
– Malle ja Mati. Malle hakkas 
juhatama Aruvälja raamatukogu, 
mis asus Aruvälja rahvamajas tei-
sel korrusel. Raamatukogu asus 
seal kuni 1985. aastani, mil val-
mis kolhoosi uus kontorihoone 
ja raamatukogu koliti vanasse 
hoonesse.

Vahepeal peeti toredad pulmad 
ning peagi olid peres ka tütar 
Mairi ja poeg Magnus.

Seoses kolhoosi esimeeste 
vahetusega kutsus Ado Viik 
Malle tegelema ametiühingu 
tööga, kuna ta paistis silma hea 
organiseerimisvõime ning ini-
meste tundmise ja aitamisega. 
Sel ajal asendas teda raamatuko-
gus Elma Killing. Malle oli ka 
naiskomisjoni esinaine, aidates 
noorperedel üle saada peresises-
test erimeelsustest. Samal ajal 
võttis ta osa Aruvälja rahvamaja 
tegevusest, laulis naisansamblis 
ja tegeles rahvatantsuga. Asutas 
raamatuklubi PEKA, mis käis 
koos kord kuus ning kus toimu-
sid viktoriinid, luuleõhtud ning 
kohtumised kirjanikega.

Kolhooside lagunemisega 
1993. aasta kevadel lõpetas töö ka 
ametiühing ja Malle asus Audru 
valla sotsiaaltöötajana abistama 
oma piirkonna inimesi.

Raamatukokku naases ta 1994. 
aasta 1. oktoobril, mil koliti taas 
ümber, nüüd juba tühjaks jäänud 
kolhoosi kontorisse. Sinna asusid 
tegutsema ka kool ja lasteaed.

Malle organiseeris kõigile 
kohalikele lastele ekskursioone, 
raamatute tutvustusi ning täht-
päevade üritusi, millega tegeleb 
ta siiamaani.

Malle on pälvinud ka aasta 
raamatukoguhoidja tunnustuse 
2012. aastal. Raamatukogus töö-
tatud aastatest saab tänavuseks 
kokku juba 40 aastat.

Kõige selle kõrval tegeles 
ta ka sotsiaaltööga aidates 
hättasattunud perekondi.

Osa võttes rahvamaja üritus-
test ja kolhoosi 60. aasta juubeli-
peo organiseerimisega sai alguse 
ajalugu puudutavate materjalide 
kogumine ja näituse korralda-
mine. Mallele läks see nii hinge, 
et ta otsustas hakata uurima Aru-
välja piirkonna ajalugu igapäeva-
töö kõrvalt. Ta on võtnud süda-

measjaks Aruvälja ajaloo kohta 
käivate materjalide kogumise ja 
säilitamise, mis hõlmab Wõlla 
valla, rahvamaja, raamatukogude, 
koolide jne ajalugu ning legen-
dide uurimise. Samuti asutas ta 
Aruvälja Ajalootoa, kus huvili-
sed käisid koos kord kuus ning 
organiseeris näituseid ja üritusi 
huvitavate esinejatega mitmetelt 
elualadelt.

Malle tegeleb ka kohaliku 
kirjamehe Martin Soobergi luu-
letuste ja kirjutiste uurimisega, 
pannes tema auks nimelise pingi 
Aruvälja külakeskuse juurde.

Malle kohaliku ajaloo uurimist 
on tunnustatud ka Audru valla 
vapimärgiga. Malle kuulub Aru-
välja Suurküla Seltsi juhatusse, 
kus jagab oma mõtteid ja koge-
musi noorematele.

Kõike, mida Malle teeb, teeb 
ta talle omase põhjalikkusega. Ta 
on mõnus kaaslane kõigis ette-
võtmistes ning imetore vanaema 
oma lastelastele.

Elulugu see on tükike inime-
sest endast, raasuke rahva aja-
lugu.

Helgi Põldsam

4. Korterelamu – Lihula mnt 14 Audru alevikus.

1. Eramu krundi suurusega kuni 2000 m² – Meremetsa tee 6 
Papsaare külas;

2. Eramu või talumaja krundi suurusega üle 2000 m² – 
Vahtra kinnistu Marksa külas;

3. Sotsiaal-, äri- või tootmisettevõte – Lehe kinnistu Kõima külas;

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu 2020” Kõima ja Rebasefarmi 
bussipeatuste 
värskendus

Septembri alguses said koostöös malevlaste 
töödejuhiga kaks Audru osavalla bussipea-
tust uued säravad kuued. Bussipeatuste vär-
vimisel jätkati sama stiili nagu on varase-
malt tehtud Jõõpre bussipeatusel. (KH)

Audru osavalla  
Aasta õpetajad valitud
Audru osavallakogu eestvedamisel oleme 
jätkanud varasemat traditsiooni valida igal 
aastal meie osavalla Aasta õpetaja ja Aasta 
lasteaiaõpetaja.

Tunnustuse omistamise eesmärgiks on 
tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada 
Audru osavalla koolide ja lasteaedade õpe-
tajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa 
aidanud noorte kujunemisele mitmekülg-
selt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus 
on positiivselt mõjutanud Audru osavalla 
arengut.

Kandidaate oleme tavapäraselt palunud 
esitada kevadel ja kooliaasta lõpus oleme 
ka preemiad üle andnud, kuid sel aastal ei 
olnud see kevadel viiruspuhangu tõttu või-
malik ja seetõttu toimus tavapärane tänuü-
ritus seekord sügisel. Audru osavallakogu 
kinnitas oma augusti koosolekul selle aasta 
preemiate saajad ning Audru osavalla Aasta 
õpetajaks nimetati Kaja Nurk Audru Koo-
list ja Aasta lasteaiaõpetajaks Eve Naudi 
Lindi Lasteaed-Algkoolist. Palju õnne aasta 
parimatele õpetajatele!
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Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse kollektiiv otsib uut liiget!

Võtame Audru Muuseumisse tööle VARAHOIDJA, 
kelle ülesandeks on Audru ajaloo kogumine, säilitamine, arhiveerimine, 
tutvustamine ning muuseumi arendamine.
See töö sobib Sulle, kui Sind inspireerib ajalugu ja pärandkultuur, 
soovid arendada väikest muuseumi ning viia ellu uusi algatusi.

Pakume:
•	 huvitavat tööd ajaloolises mõisaaegses Valitsejamajas;
•	 0,8 töökohta;
•	 koolitusvõimalusi;
•	 toetavat meeskonda;
•	 28 kalendripäeva puhkust.
Nõuded kandidaadile:
•	 huvi ajaloo ja pärandkultuuri vastu;
•	 vähemalt keskharidus;
•	 väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas; 
•	 väga hea suhtlemisoskus; väga hea arvutioskus;
•	 iseseisvalt tegutsemise oskus;
•	 loovus ja aktiivsus.
Kasuks tuleb:
•	 huvi Audru osavalla ajaloo ja inimeste vastu;
•	 inglise ja soome keele oskus;
•	 projektide kirjutamise kogemus;
•	 isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 12. oktoobriks 2020 aadressile 
audruksk@audru.ee, lisainfo 5804 0443. Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Pärnakad saavad lähiaastate 
investeeringute kohta arvamust 

avaldada
Pärnu linnavalitsus kiitis 
heaks ja suunas avalikusta-
misele linna arengukavas 
tehtavad muudatused ja linna 
järgmise viie aasta eelarvest-
rateegia. Muudatustega on 
võimalik tutvuda ja ettepa-
nekuid teha alates järgmisest 
nädalast.

Arengukava muudatused 
puudutavad tegevuskava 
aastateks 2020-2024 koos 
investeeringutega, mida on 
Pärnus kavas teha kuni aas-
tani 2035. Üheks suuremaks 
investeeringuks on näiteks uus 
kesklinna sild, mille ehitamine 
on planeeritud aastateks 2021-
2023. Eelarvestrateegias pla-
neeritakse vahendeid, mille 
abil arengukavas püstitatud 
eesmärkideni jõuda.

Arengukava muudatuste ja 
eelarvestrateegiaga on võima-
lik tutvuda 21. septembrist 11. 

oktoobrini Pärnu linna veebi-
lehel www.parnu.ee, linnava-
litsuses (Suur-Sepa 16), Audru 
osavallakeskuses (Pärna allee 
7), Paikuse osavallakeskuses 
(Pärnade pst 11) ja Tõstamaa 
osavallakeskuses (Sadama tee 
2). Linnavalitsus ja osavalla-
keskused on avatud esmaspäe-
vast neljapäevani kell 8-17 ja 
reedeti kell 8-16.

Kirjalikke täiendus- ja 
parandusettepanekuid saab 
esitada avaliku väljapaneku 
kestel kuni 11. oktoobrini 
linna veebilehel, linnavalitsu-
ses ja osavallakeskustes koha-
peal, saates e-kirja aadressil 
linnavalitsus@parnu.ee või 
kirja postiaadressil Suur-Sepa 
16, 80098 Pärnu linn, Pärnu 
linn. Avalik arutelu toimub 14. 
oktoobril kell 16 Pärnu Kesk-
raamatukogus (Akadeemia 3).

Liu külla ei rajata päikeseparki
Pärnu linnavolikogu jättis 
algatamata detailplanee-
ringu, millega sooviti ran-
naküla keskel reserveeritud 
elamumaale rajada päikese-
park.

Eelmise aasta novembris 
esitas Solar Light OÜ Pärnu 
linnavalitsusele taotluse 
muuta Liu kinnistu osali-
selt tootmismaaks, kus ligi 
kolmel hektaril asuks päike-
seelektrijaam. Üldplaneerin-
guga on Liu kinnistu reser-
veeritud elamumaaks, kuhu 
võib rajada ühepereelamuid, 
paariselamuid või ridamaju.

Jaanuaris teatasid ligi 
pooled Liu küla elanikud, 
et nad ei poolda tiheasus-
tusalale päikeseelektrijaama 
rajamist. Ka Pärnu maakon-
naplaneeringus seisab, et 
võimalusel tuleks päikese-
parke rajada väheväärtus-
likele või kasutusest välja-
langenud aladele, näiteks 

endistesse tööstusparkidesse 
või laudakompleksidesse.

Mais toimunud Audru 
osavallakogu koosolekul, 
kus osalesid Solar Light OÜ 
ja Liu kogukonna esinda-
jad, kuulati ära planeeringu 
algatamise poolt- ja vastu-
argumendid. Osavallakogu 
otsustas mitte toetada päike-
seelektrijaama detailplanee-
ringu algatamist.

Rahandusministeerium 
leidis, et omavalitsus peaks 
elektri tootmiseks leidma 
sobivamaid alasid väljas-
pool tiheasustusalasid ja 
üldplaneeringus määratud 
elamumaa külakeskustes 
peaks jääma elamute ehi-
tamiseks. Samal seisukohal 
oli linnavalitsus, soovitades 
volikogul detailplaneering 
algatamata jätta.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse 

meedianõunik

Spordivaldkonna toetused
Pärnu Linnavalitsuse spor-
divaldkonna huvitegevuse 
ja huvihariduse toetuste ja 
stipendiumide määramise 
komisjoni põhimõttel on 
stipendium treenerile ene-
searendamiseks, täiendkoo-
litusteks ja kutsekvalifikat-
siooni tõstmiseks vajalike 
koolituste ja eksamite läbi-
miseks.

Erandkorras määratakse 
stipendium keskuslinnast 
kaugemal asuvate huvirin-
gide juhendajate motiveeri-
miseks jätkama äärealade ja 
vähemate võimalustega laste 
spordiringide jätkamiseks.

7. augustil lõppenud huvi-
tegevuse ja huvihariduse 
toetuste ja stipendiumide 
taotlustest tuli välja, et sti-
pendiumi mõiste on erinevalt 
tõlgendatav ja seega otsus-
tas komisjon kuulutada välja 
lisavooru stipendiumi taot-
lemisele.

2020. aasta II poolaasta 

stipendiumide taotlemise 
tähtaeg on 15. oktoober 2020.

Taot lem i ne  t oi mub 
iseteeninduskeskkonnas 
SPOKU - https://piksel.
ee /spok u /pa r nu /i ndex.
php?module=207 

parnu.ee -iseteenindu-
sed – Pärnu linnavalitsuse 
e-vormid.

To e t a m ise  ko r r aga 
saab tutvuda kodulehel: 
https://www.riigiteataja.
ee/ akt/412022019026?leia 
Kehtiv

Parnu.ee – haridus – toe-
tused, soodustused – huviha-
riduse ja huvitegevuse toetus 
ja stipendium

 Spordivaldkonna taot-
luste lisainfo saamise kon-
taktid:

Maarja Tammai
spordinõunik

Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 

Pärnu linn, Pärnu linn 
444 8243 | 5331 4192

I RIDA VASAKULT
Roosi Jääger, Noora 
Levand, Anee Siim, 
Mathilda Aas, Merily 
Tiits, Kristella Alunurm, 
Arabella Riiel, Hannah 
Pettai, Nele-Liis Mural, 
Emma Linde, Daniil 
Lemesh.
II RIDA VASAKULT
Õp. Piia Sepp, Markus 
Saar, Kaspar Rammo, 
Mairon Schults, Raavo 
Jäärats, Bigrit Pugri, 
Karolina Grauberg, õp. 
Kairi Ojakäär, õp. abi Leili 
Murumäe.

I RIDA VASAKULT
Kreteli Jõerand, Ardo 
Teearu, Melani Aavik, 
Oliver Küünarpuu Hans 
Pskovitš, Kennerth Kase, 
Ernst Johannes Almosen, 
Maria Säkk, Kaur Kaspar 
Tärn, Kärt-Aliis Agasild, 
Liane Kalda, Andreas 
Eensalu.
II RIDA VASAKULT
Õpetajad Silvi Tatra, Anne 
Rebane, õp. abi Merlin 
Tamm.

Audru Männituka Lasteaia lõpetajad

Audru Vikerkaare Lasteaia lõpetajad

TEADEANNE
Laupäeval, 3. oktoobril, toimub 
koerte ja kasside vaktsineerimine 
marutaudi vastu:
10.00 Kiriku parklas;
10.30 Rebasefarmi majade 
juures.
Vaktsineerimine marutaudi vastu 
maksab 2 eurot.
Võimalus vaktsineerida loomi  
ka kompleksvaktsiiniga,  
hind 20 eurot.
Info: volitatud vet.arst  
Mart Taggel, tel 5287465
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Ajaratta lood

Männituka aasta
Koduses Audru jõe käärus, 
põliste mändide all, seisab 
üks majake uhke, aastaidki 
küllalt on tal… ja nii juba 
varsti 50 aastat.

Audru Männituka Laste-
aias on algav õppeaasta juu-
belihõnguline. Lasteaiapere 
tähistab 1. veebruaril 2021 
oma 50. sünnipäeva. Lasteaia 
juubeli pidustused kulgevad 
läbi kogu õppeaasta. Algust 
tegime juba 1. septembril, 
kui kogu lasteaia õueala oli 
rõõmsat saginat täis. Meile 
olid külla tulnud lasteaia esi-
mene juhataja pr Aili Koodi, 
endised lasteaia kauaaegsed 
kasvatajad Sirje Meister, 
Vaike Jurn, Elvi Juhkam 
ja Juta Adams, Pärnu Linna 
alushariduse peaspetsialist 
Marga Napp ja Audru osa-
vallakeskuse juhataja Priit 
Annus. Lasteia direktriss 
Jekaterina Kuru pidas väikese 
tervituskõne ja pärast seda 
tõstsime katte ära mändide 
all peidus olevalt pingilt, mis 
oli tänuavaldus Aili Koodile 
– Audru Lasteaia esimesele 
juhatajale aastatel 1971–2004. 

Saarepuidust meisterdatud 
pingil võtsid ühiselt istet kõik 
kutsutud endised kasvatajad 
koos oma juhatajaga. Nüüd  
algas väike kontsert, kus esi-
nesid meie lasteia vilistlased, 
lapsed ja õpetajad. Pärast 
kontserti oli õueala varju-
alusesse kaetud tordilaud, kus 
kõik täiskasvanud said torti 
maitsta ja ühiseid mälestusi 
meenutada. Lasteaia lapsi aga 
ootas toas jäätiseamps. 

Juubeliaasta teiseks sünd-
museks oli näituse avamine 
Audru Muuseumis. Näitusele 
on paigutatud erinevad fotod 
laste mängudest ja traditsioo-
nidest läbi viiekümne aasta. 
Seal on põnevat vaatamist 
lasteaia vilistlastele, meenu-
tamist endistele töötajatele, 
tutvustavat pildimaterjali ja 
kroonika sirvimist kõigile. 
Samuti saab tutvuda endiste 
pillide ja laulumaterjalidega. 
Kõige pisemad saavad vaa-
data ja mängida endisaegsete 
mänguasjadega. 

Ootame kõiki näitust 
külastama.

Audru Lasteaed

Audru pühapaigad
13. sajandil algas Saksa Ordu 
tõsine sissetung Läänemere-
äärsetesse maadesse. Ordu 
poolt vallutatud ala nimetati 
„Maritima“. Maritima lõuna-
osa hõlmas ka Audru kihel-
konna maid, kus moodustus 
Suorbe kihelkond. Tänaseks 
on sellest järele jäänud vaid 
Sarvi küla. Suorbe ehk Sarvi 
oli kihelkonna keskus ja kõige 
rikkam küla. Ta oli ka kiri-
kliku elu keskpunkt, sest 
just siia ehitati (1216?) aastal 
Püha Martinuse kabel. Saksa 
traditsiooni kohaselt ehitati 
pühakojad eestlaste pühapai-
kadesse, ka Martinuse kabeli 
juures oli varem püha Mar-
duse hiis, mis ehituse käigus 
hävitati. Martinuse kabel on 
tänaseks hävinenud. Kabeli 
asupaika tähistab kõrge rist 
ning hooldatud kalmistupiir-
kond. 

Liikudes piki randa lõuna 
poole, leiame paiga, mida 
iidsetest aegadest on kutsu-
tud Kirikunukaks. Mitmed 
uurijad on selgitanud, et siin 
asus väike puukirik ja kal-
mistu (1500-1700). Puukirik 
arvatakse olevat sarnanenud 
Ruhnu väikese puukirikuga. 
Ehitisel polnud vundamenti, 
vaid ta nurgad toetusid suur-
tele kividele (kodu-uurija 
Theodor Saar). Kiriku ole-
masolu tõestab ka vanadest 
kirikuraamatutest leitud 
teave, et Vana-Pärnu toom-
kiriku pastor käis teenistust 
pidamas nii Martinuse kabe-
lis kui ka Liu kirikus. 

Liu kiriku juures oleva 
matmispaiga olemasolu 

on tõestanud endine muin-
suskaitseinspektor Eduard 
Rajari, kes 20. sajandi lõpul 
teostas siin väljakaevamisi. 
Ehk on Liu kiriku ja kalmistu 
hiline äramärkimine tingi-
tud sellest, et varem kuulus 
Kirikunukk Tõstamaa kihel-
konda, täpsemalt Pootsi mõisa 
Maydellidele.

Nii Mar t inuse kabel 
kui ka Liu kirik hävinesid 

Poola-Rootsi sõjas. Audru 
alad kuulusid Vana-Pärnu 
kihelkonda seni, kuni tollane 
Audru mõisa omaniku krahv 
von Thurni lesk laskis 1636. 
aastal Audrusse kiriku ehi-
tada, ühes sellega sai Audru 
kirikukihelkonnaks.

Liikudes mööda rannateed 
põhja poole, leiame Marksa 
külas ohverdamiskoha „Hiie-
mägi“, ohvrikivi ja üsna 

laialdase kivikülvi. Ka siin 
on olnud meie eellaste püha-
paik, hiis ja ohvrikivi. Vanad 
hiiepuud ei ole küll säilinud, 
kuid kivikülvi ümbruses kas-
vab ilus noor segamets. Kuid 
erilist tähelepanu väärib suur 
sügava õnarusega ohvrikivi, 
milliseid Eesti aladel on seni 
leitud vaid 4. Et meie püha-
paikadest hoolitakse, seda 
näitavad ikka veel kivile pan-
dud ohvriannid ja kaskedele 
seotud lindid. 

Kõikidele ülaltoodud 
materjalidele saame veel 
kinnitust Heinrich Laak-
mani arhiivist ja kaartidelt. 
H. Laakman oli Pärnu balti-
sakslane, kes kavatses välja 
anda 7-köitelise kogumiku 
Pärnu linna ja selle ümbrus-
konna ajaloost. Tema 1500-
ndal aastal koostatud kaar-
dilt leiame ka Liu kiriku. 
Laakmani materjalid asuvad 
praegu Saksamaal balti-saks-
laste arhiivis. 

Kõik ülaltoodud mälesti-
sed on kantud Kultuurimä-
lestiste riiklikku registrisse. 
Audru aladelt lisanduvad siia 
veel Soomra küla kalmistu ja 
Lemmetsa külast leitud kivi-
asula koht. 

„Nimetatud kohtades ei 
tohiks Muinsuskaitse ameti 
loata midagi kaevata ega 
teha“ – nii vastas minu järel-
pärimisele Eesti Rahvaluule 
Arhiivi kohapärimuse uurija 
(31. august 2020).

Tunneme ja austame oma 
pühapaiku!

Helgi Roots
Audru Muuseum

Ohvrikivi Marksa külas

Lastekaitsepäev Aruväljal
Aruvälja lastekaitsepäe-

vast on saanud traditsiooni-
line üritus, mis tänavu toi-
mus juba seitsmendat korda. 
Ürituse kordaminekule 
a it asid  kaasa Aud r u 
Lastekaitse Ühing,  MTÜ 
Aruvälja Suurküla Selts ja 
Aruvälja lasteaia personal. 

Võrreldes eelmiste aas-
tate üritustega oli sellel 
aastal erinev see, et las-
tekaitsepäev ei toimunud 
mitte nii nagu tavaliselt 1. 
juunil, vaid 22. augustil. 
Olime õnnelikud, et see 
vahva üritus vaatamata 
meie riigis olnud eriolu-
korrale ikkagi toimuda sai. 
Isegi 22. augusti vihmane 
ilm ei suutnud kahandada 
meie rõõmu ühisest koos 
olemisest.

Meie projekti eesmär-
giks oli pakkuda Aruvälja 
kogukonna lastele ja noor-
tele võimalust tähistada rah-
vusvahelist lastekaitsepäeva 
ning veeta koos peredega 
vaba aega läbi erinevate 
tegevuste ja mängude. Kogu 
projekti tegevusse kaasa-
sime nii lapsi/noori, kui ka  
lapsevanemaid just selleks, 
et tugevdada perekondlikke 
sidemeid ja seeläbi ka meie 
kogukonda. Sellisel moel 
loomegi kogukondlikke 
väärtusi, millede toel on 
meie järeltuleval põlvel hea 
ja turvaline kasvada.

Sellel aastal said lapsed 

hüpata kahel toredal ja vah-
vaid väljakutseid pakkuval 
batuudil.  Kohal oli onu Teet 
oma ehitatud ja laste seas 
väga populaarseks saanud 
karusselliga. Meie küla noo-
red Janne-Liis ja Merelle 
viisid läbi õnneloosi, mille 
peaauhinnaks olid blue-
tooth kõrvaklapid. Kogu 
lastekaitsepäeva ajal said 
kõik soovijad lasta endile 
teha näomaalinguid. Ka 
siin andsid endast parima 
just meie oma küla andekad 
noored kunstnikud Lisete, 
Anete ja Pille koos õpetaja 
Kerstiga. Üllatuskülalistena 
tulid koos laste ja peredega 
lustima Käsilane ning 
Rebane. Kui õhtu hakkas 
juba hämarduma, süüta-
sime ühiselt lõkke ja algas 
laste disko, mida viisid läbi 
Anita ja Meribel. Parimad 
tantsijad said auhinnatud 
Käsilase poolt välja pan-
dud auhindadega. Selle eest 
aitäh sulle, lapsevanem Ele! 
Kogu õhtu vältel oli kaetud 
maitsev kringli- ja piruka-
laud, mille eest kandis hoolt 
MTÜ Aruvälja Suurküla 
Selts. 

Loodame ja anname 
endast parima selleks, et 
järgmisel aastal oleks meil 
taas võimalik kokku tulla 
ning pakkuda oma lastele 
ja noortele  üks meeldejääv 
päev.

Aili Elend
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
TOMI-PATRIK REA 15.09.2020
EDUARD AROS 27.07.2020
VALTER AROS 27.07.2020
KERDO KARRO KARRON 29.07.2020
SANDER NIIT 11.08.2020
ROBIN RÄTSEP 31.08.2020
DOMINIC TORI 07.09.2020
ARSENY ŠULGA 15.07.2020

Armastan valgeid laike
Olen lapsest saati raamatutest enim 
armastanud ajaloolisi romaane, 
memuaare ja elulugusid, kõike, millel 
ajaloohõngu ja tõepärasust sees. Paar 
aastat tagasi adusin paanikahoona, et 
tegelikult on kõik loetud. Ükskõik, 
mitu uut raamatut ilmub Kleopatrast, 
Katariina Suurest või Henry VIII-st, 
ei muuda see ajalugu. Ma ju tean, mis 
elu nad elasid. Ajalukku ei saa sisse 
kirjutada rohkem heliloojaid, kunst-
nikke või valitsejaid, kui neid just oli. 
Uut avastada on praktiliselt võimatu. 
Kuid siiski. Üllatusmoment võib meid 
tabada väga lähedal. Võtnud kätte 
Heljo Kontsi raamatu „Kolhoosiaeg 
Jõõpres“, hakkas kohe huvitav. Pean 
tunnistama, et polnud näiteks midagi 
kuulnud Jõõpre kandi mehest, Kremli 
esimesest komissarist Ivan Vaimanist, 
kes koos Leniniga asjatanud. Põnev 
ja intrigeeriv. Huvitav oli tutvuda ka 
kuulsa Bolševiku kolhoosi esimehe 
Juhan Zversi elutee kirjeldusega. 
Mõnus oli aduda, et siiski on veel 
valgeid laike minu ajalooteadmistes 
silmapaistvatest inimestest.

Lugupeetud Heljo Konts, tege-
mist on teie kolmanda raamatuga 
kohalikust ajaloost. Kuivõrd ise 
nende kirjutamise protsessis enese 
jaoks midagi päris uut ja põnevat 
avastasite?

Heljo Konts: Enda jaoks oli kogu 
materjali kogumine huvitav süvene-
mine kodukoha minevikku, millest 
lapsena mäletasin vähe. Ikka ju pakub 
huvi, mis oli enne mind, minu ajal või 
mis toimub minu ümber. Olles lapse-
põlve kodukoha inimestelt eluteele 
kaasa saanud nii palju elutarkust ja 
mitmesuguseid oskusi, oma vanema-
telt saanud töökultuuri ning vaimse 
pärandi, tahtsin nüüd koduloolasena 
teha kummarduse neile, kes mis tahes 
oludes ja tingimustes hoidsid alles 
kodusoojuse, huumorimeele, mis aitas 
ka keerulistel aegadel, säilitasid eesti 
keele ja eestluse, mida nüüd vabas 
Eestis ei peeta ehk enam oluliseks ega 

hoidmisväärseks.
Kui suudan jätta mingigi killu 

üldisse tolleaegse elu kajastamise 
mosaiiki, siis ehk ei ole see uurimus-
töö tühine. Muidugi on mitmeid tahke, 
mida võinuks veel vaadata, aga mis 
jääb ilmselt nooremate teha, Näiteks, 
miks astusid kommunistlikku parteisse 
veel nõukogude aja lõpul tavalised 
lüpsjad, traktoristid jne. Juhtkond mui-
dugi ei saanud teisiti, pidi, aga kolhoosi 
lihtliikmed? Mida loodeti saada või 
saadi? Kuidas olid lood tööõnnetustega 
masinate kasutamisel kolhoositöödel 
võrreldes ajaga, kui masinad kuulu-
sid masina-traktorijaamadele? Kas 
tööõnnetusi oli rohkem või vähem ja 
millest need johtusid? Kas kolhoosiaeg 
pigem soodustas või vähendas liigset 
alkoholipruukimist võrreldes talude 
ajaga? Eriti kui pidada silmas, et teise 
inimese (traktoristi) tööd kolhoosniku 
aiamaal tasustati enamasti pudeliga. 
Raha eest ju ei tohtinud teist eksplua-
teerida! Ja küllap leitaks veel üht-teist 
kajastamisväärset.

Ühte asja tahaks veel mainida. 
Arhiivimaterjalide uurimisel Rahvus-
arhiivi Valga üksuses olid ka sealsed 
töötajad imestunud, et miks Pärnu 
Linnaarhiivi dokumendid on ikka 

veel Valgas? Kunagi viidi Pärnu Lin-
naarhiiv sinna ja jäigi. Neid materjale 
Tallinna või Tartusse ei saa tellida, ega 
vist Pärnussegi, nendega saab tutvuda 
ainult kohapeal. Miks see nii on? Kui 
palju on neid uurijaid, kes käivad Pärnu 
materjale Valgas otsimas? Pärnusse 
on ju ehitatud uhke muuseum ja ehk 
muidki hooneid, kus neid hoida.

Ise nimetate vastset raamatut 
koduloolase subjektiivseks kaleidos-
kooplikuks vaateks. Raamatu kaante 
kujundaja Mati Sutt on maitsekalt 
kasutanud aga üsna konkreetseid 
fotosid ning mulle jäi tervikuna 
ikka mulje üsna tõetruust ajaloo-
kirjeldusest. Kas jääte siiski arva-
muse juurde, et see on subjektiivne  
käsitlus?

HK: Kaante kujundus on ajastut 
arvestades väga sobiv, kuid tõetruust 
ajalookirjeldusest jääb kirjutatu siiski 
kehvemaks: on pigem subjektiivne 
valik ja kokkupanek suurest hulgast 
materjalist. Pealegi ei hõlma see 
kogu kolhoosi piirkonda, vaid ainult 
ühte kanti, mille inimesi ma rohkem 
tundsin. Samas üritasin vaadata kol-
hoosielule mitmelt küljelt: a) kolhoosi 
enda ametlikud kirjapanekud – üld-
koosolekute ja juhatuse protokollid, 
seletuskirjad, b) propaganda väljast-
poolt – ajakirjandus, c) tolleaegsete 
kolhoosiliikmete tähelepanekud – 
vestlused ja intervjuud.

Kolhoosiaega kirjeldav raamat 
lõpeb sõnumiga koroonakriisi saa-
bumisest ja maailma lukku keerami-
sest. Ega sellega veel tindipotti lukku 
ei keeratud? Kirjutate ikka veel?

HK: Mis nüüd kirjutamise tule-
vikku puutub, siis aeg teeb oma töö: 
lähed ju päev-päevaga vanemaks ja 
probleeme tuleb aina juurde. Vast on 
õigem ikka sulg noorematele ja tarmu-
kamatele huvilistele üle anda.

Suur tänu intervjuu eest ja kõigele 
vaatamata ikka head sulejooksu!

Sirje Suurevälja

Venno 555 38682 
avmkorsten@gmail.com   

VAjAd LiTsenseeriTud 
KorsTnAPühKijAT?




