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Audru Muuseumi uueks 
perenaiseks valiti Raune Põllu

11. jaanuarist 2021 võtab prae-
guste muuseumi varahoidjate 
Helgi Rootsi ja Tiiu Jalaka 

25-aastase elutöö üle Raune 
Põllu.

Pika ja kandidaatiderohke 
konkursi järel osutus kõige 
sobivamaks mantlipärijaks 
noor, peagi Eesti Kunstiaka-
deemia magistriõpinguid lõpe-
tav Raune.

Raune on lõpetanud Pärnu 
Sütevaka Humanitaargüm-
naasiumi, peale mida suundus 
ta  Kõrgemasse Kunstikooli 
Pallas õppima mööbli restau-
reerimist ja konserveerimist. 
Edasine koolitee viis juba Tal-
linnasse, kus tuleval kevadel 
peaks ta lõpetama Eesti Kuns-
tiakadeemias magistriõpingud 
kunstikultuuri teaduskonnas 
muinsuskaitse ja konservee-
rimise erialal.

Uue muuseumi perenaise 
sõnul peaks kogukonnamuu-
seum olema tugevalt seotud 
kogukonna kokku toomisega 
eesmärgiga tutvustada, tead-
vustada ja hoida inimestes 
kogukonna tunnet. Ja loomu-
likult tutvustada piirkonna 
ajalugu, kombeid ja elu laie-
male publikule.

Muuseumisse peaks mee-
litama rohkem noori läbi 
koostööprogrammide Pärnu 
Muuseumi ja koolidega. Muu-
seumid võiksid olla rohkem 
kaasatud ajalooõppe läbivii-
misel, et näidata õpilastele ka 
praktilisi väljundeid kasvõi 
vanaaegsete tööriistade kasu-
tamise näol. Samuti on oluline 
roll kodukoha ajaloo tundmi-
sel ning neid tunde saaks väga 
huvitavalt ja interaktiivselt 
läbi viia just kogukonnamuu-
seumides.

Plaanis on korraldada eri-
nevaid töötubasid ja vestlus-
õhtuid kõikidele huvilistele 

olenemata soost ja vanusest. 
Kindlasti jätkatakse koostööd 
kohalike kunstnike ja käsitöö-
listega, kelle töid muuseumis 
eksponeerida.

Museaalide säilimise sei-
sukohalt on oluline ka res-
taureerimise ja konserveeri-
mise protsess, mida tihtilugu 
väikestes muuseumides ei 
tehta. Selleks, et asjad säiliks 
ka tulevaste põlvede jaoks, 
on väga oluline, kuidas neid 
hoida ja hoiustada.

Tänases digimaailmas on 
üldjuhul reegel, et kui sind 
pole internetis, siis pole sind 
olemas. Eesti muuseumide 
veebivärav võimaldab kõigil 
huvilistel tutvuda muuseu-
mide infosüsteemiga MuIS 
liitunud muuseumide kogu-
dega. See on oluline materjal 
nii uurijatele kui ka teistele 
muuseumidele. Audru kogu-
konna ajalugu peaks jõudma 
ka sellesse veebiväravasse.

Raunel on veel palju mõt-
teid, kuidas Audru muuseumi 
eluga edasi minna. Üks on 
kindel – kõik inimesed, nende 
mõtted, mälestused ja esemed 
on jätkuvalt muuseumisse 
teretulnud. (KH)

Jekaterina Eensalu 
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

Maailm keerati meie ees lukku, 
ennustati majanduse hukku.
Mured ja hirmud täitsid meeled,
aga ikka ilmusid “Kodused Hääled”.
Audru rahvas on entusiastlik ja visa,
ka headele uudistele jätkus lisa.
Uuelgi aastal neid teieni toome,
koos muretuma homse loome.
Püsige terved ja perega koos,
las liigaasta läheb, et tulla saaks uus.
Ütleme talle kõik koos Tere!
Tervitab teid lehe toimetuse pere!

Toimetus tervitab 

Teistsugune 2020. aasta 
Lõppema hakkab üks väga 
teistmoodi aasta võrreldes 
varasematega. Sellel aastal 
me saime aru, kuidas võib 
hetkega kõik muutuda ja kui-
das mõjutab see paratamatult 
meie tavapärast elukorraldust. 
Aasta on raske olnud meile 
kõigile, kuid nüüd paistab 
tunneli lõpus õnneks valgus 
uuel aastal saabuva vaktsiini 
näol. Ma väga loodan, et 
järgmise aasta jooksul saame 
kõik tagasi oma tavapärase 
elurütmi ja kindluse, et meie 
lähedastega on kõik korras. 
Siinkohal tõmban joone alla 
viiruseaastast rääkimisele, 
sest negatiivseid uudiseid on 
olnud niigi liiga palju ja edasi 
keskendun sellele, mis oli eel-
misel aastal hästi, mis sai ära 
tehtud ning mis õnnestus. 

Investeeringute poolest 
ei olnud eelmine aasta küll 
nii mahukas, nagu kaks 
eelnevat, kuid siiski sai osa-
vallas palju tehtud ja korda. 
Taastatud sai Valgeranna 
kaldakindlustus, mis veeb-
ruaritormis hävines, randa 
pääsuks rajati uus kaldtee ja 
kalda-astangult alla kukku-
nud Armastuse ausammas 
tõsteti tagasi oma varasemale 
kohale. Samuti jõudis lõpule 
2017. aastal alanud Audru 
laululava arendusprojekt. 
Seni ehitamata pealtvaatajate 
ala rajamisega sai laululava 
oma lõpliku väljanägemise. 
Peatselt valmivad veel meie 
oma osavalla ettevõtjate too-
detud uued teisaldatavad iste-
pingid, et tulevaste laululaval 
toimuvate ürituste ajal oleks 
publikul piisavalt istekohti.  
Lavassaare staadionil uuen-
dasime elektrisüsteeme ja 
valgustust ning paigaldatud 
sai plakat ajaloolise fotoga, 
kus on kõigil võimalik end 
pildistada kehastudes 20. 
sajandi algusest pärit turba-
raba tööliseks.  

Tavapärasest rohkem 
panustasime teedeehitusse, 
seda üle poole miljoni euro. 
Varasemast suuremas mahus 
uuendasime kruusateid ja 
paigaldasime mustkatteid. 
Septembri lõpus valmis 
kivisillutisest Audru aleviku 
Paisu kergliiklustee koos uute 
istepinkide ja rattahoidjatega, 
mis andis Audru mõisamil-
jööle väärika lisaaktsendi. 
Aasta lõpul said jalakäijad ja 
jalgratturid enda kasutusse 
veel teisegi kergliiklustee, 
seda Papsaare külas Kirila 
elamualal, kus lõplikud vii-

mistlustööd teeme veel järg-
misel kevadel. Detsembriga 
lõpevad Audru muuseum-raa-
matukogu maakütte ehitus-
tööd ja sarnased tööd saavad 
peatselt alguse Lindi Laste-
aed-Algkoolis, kuhu samuti 
rajatakse puuraukudega maa-
küttesüsteem. 

Märkimisväärne on seegi, 
et sel aastal toimus Audru 
ajaloo esimene arhitektuu-
rivõistlus, mille eesmärk oli 
leida parim lahendus Audru 
aleviku keskväljaku kavan-
damisel. Tuleva aasta suveks 
loodame koostöös arhitektuu-
rivõistluse võitjatega valmis 
saada keskväljaku projekti ja 
sügisel alustada ehitustöö-
dega. Projekteerimisel on 
veel Tiigi elamupiirkonna 
sadeveesüsteemide rekonst-
rueerimine ja Audru kultuuri-
keskuse seni kasutuseta olnud 
ruumidesse noortekeskuse 
ruumide kavandamine. 

Ka kultuuri poolelt ei 
olnud see aasta sündmus-
tevaene. Mul on väga hea 
meel, et Aruväljalt alguse 
saanud mälestuspinkide pai-
galdamise kena tava on jät-
kunud ja meie kogukonnad 
tunnustavad seeläbi meie 
piirkonna olulisi inimesi. 
Sel aastal pühendati mäles-
tuspink Malle Kiisile, kaua-
aegsele raamatukoguhoidjale 
ja Aruvälja kandi ajaloolise 
mälu hoidjale. Audru laste-
aia 70. aasta juubeli raames 
paigaldati mälestuspink las-
teaia õuealale lasteaia loojale 
ja  kauaaegsele juhatajale Aili 
Koodile. Osavallapäevadel 
andsime üle kolmanda mäles-
tuspingi kauaaegsele õpeta-
jale, rahvatantsujuhile, muu-
sikule ja Audru muuseumi 
loojale Helgi Rootsile. Helgi 

pälvis sel aastal ka Pärnu 
linna kõrgeima kultuuritun-
nustuse – Johann Voldemar 
Jannseni preemia. 

Ürituste korraldamine 
oli sel aastal küll piiratud, 
aga saime ikkagi ära pidada 
osavallapäevad koos võrride 
võidusõidu ja Kirsi talu kont-
serdiga. Perekond Jantsonite 
eestvedamisel toimusid suvel 
Lindil Kaluriküla Koduõue-
kontserdid. Lindi Külaselts 
on võtnud enda hoole alla 
Lindi vana koolimaja, kus 
toimus mitmeid üritusi ja 
kogu piirkond on võitnud eriti 
selle läbi, et avati Vana Kooli 
Kohvik, kus saab kehakinni-
tust varahommikust õhtuni. 
Samuti on Jõõpre külaselts 
sel aastal tublisti remontinud 
Jõõpre vana koolimaja, mis 
on saanud uue välisilme ja 
siseruumideski on juba palju 
korda saanud. Jääb ainult 
oodata tulevaid seal korral-
datavaid üritusi. Võilillefesti-
vali korraldajad toimisid vas-
tavalt eriolukorrale ja viisid 
edukalt oma sündmuse läbi 
veebis. Lemmetsa külaselts 
on olnud sel aastal usin pro-
jektide kirjutaja ja on korras-
tanud Sanga seltsimaja, kus 
on toimunud palju erinevaid 
käsitöökoolitusi. Lavassaare 
külaselts pidi küll ära jätma 
kevadlaada, kuid sügislaada 
korraldamine õnnestus suu-
repäraselt. Spordi poolelt said 
väikesed ja suured jooksusõb-
rad mõõtu võtta 12. Audru 
sildade jooksul. 

Tore on näha, et meie noo-
red on jätkuvalt väga aktiiv-
sed noortekeskuse külastajad. 
See väljendab tunnustust 
tublidele noorsootöötajatele 
ja kinnitab seda, et noortekes-
kuse tegevused on läbimõel-

dud ja põnevad. Lisaks noor-
tele väärivad suurt tunnustust 
ka meie haridusasutused ja 
tahan veelkord tänada kõiki 
meie koolide ja lasteaedade 
töötajaid, aga samuti ka lapse-
vanemaid, et Te eelmise kee-
rulise õppeaasta vastu pida-
site ja ma väga loodan, et me 
ei pea enam kogema sellist 
pikka kaugõppe perioodi. 

Tunnustan kõiki osavalla 
elanikke, kes eelmise raske 
aasta vastu pidasid ja minu 
eriline tänu läheb Jõõpre 
hooldekodu töötajatele, kes 
viiruskoldes hoolitsesid meie 
eakate eest ööbides hooldeko-
dus kohapeal, nägemata pikka 
aega oma perekondi. Samuti 
tahan tänada meie perearste, 
pereõdesid ja apteegitöötajat, 
kes nõustasid meid ning hoo-
litsesid meie kõigi tervise eest 
sel keerulisel aastal. Soovin 
kõigile paremat, tervemat ja 
avatumat uut 2021. aastat!

Saabunud on taaskord 
aasta üks oodatuim aeg. Kui 
tavaliselt soovitakse jõulu-
deks rahu ja aja maha võt-
mist, siis tänavu on jõuluaeg 
meile kõigile juba piirangu-
test tulenevalt rahulikum ning 
vaiksem. Uue ja parema aasta 
ootus ei ole varasemalt olnud 
nii suur, kui sellel aastal. 
Järgmine aasta peab tulema 
ja kindlasti tuleb palju parem 
kui eelmine. Olge hoitud ja 
hoidkem ka teisi!

Soovime kõigile osavalla 
elanikele kauneid tuledesäras 
jõule ja palju, palju paremat 
uut aastat! 

Audru osavallakogu 
esimees

Jaanus Põldmaa
Audru osavallakeskuse 

juhataja 
Priit Annus



Lk 2 Audru leht - Detsember 2020

Teade
Riigihanke „Teede talvine 
hooldus Paikuse ja Tõstamaa 
osavaldades ning Lavassaares 
2020-2022“ osas 3 pakkumuse 
edukaks tunnistamine ning 
eduka pakkuja kvalifitseeri-
mine 

Linnavalitsus tunnistas 
riigihankel „Teede talvine 
hooldus Paikuse ja Tõstamaa 
osavaldades ning Lavassaares 
2020-2022“ osas 3 edukaks 
MKM Infra OÜ pakkumuse 

käibemaksuta maksumusega 
40 eurot tund kui hanketingi-
muste kohaselt võrdselt mada-
laimate pakkumuste vahel 
korraldatud liisuheitmisel 
edukaks osutunud pakkumuse.

Linnavalitsus jättis eduka 
pakkuja hankemenetlusest 
kõrvaldamata ja kvalifitseeris 
ta. Taristu- ja ehitusteenistuse 
juhataja sõlmib ettevõttega 
riigihanke alusdokumentide 
alusel hankelepingu. (KH)

Audru Kooli õpilased saavutasid 
taaskasutuskonkursil II koha

Pille Raudla-Loode juhenda-
misel osalesid Audru Kooli 
õpilased Jennifer Saar, Kaari 
Orgusaar, Gregor Hendrik-
son ja Erik Kala Pärnumaa 
Arenduskeskuse korraldatud 
taaskasutuskonkursil Make It 
New. Õpilaste ülesandeks oli 
kohalike firmade tootmisjää-
kidest valmistada uued too-
ted, lisaks oli konkursi käigus 
võimalus osaleda motivat-
siooni- ja esinemiskoolitusel. 

Võistkond sai nimeks 
Uuslar ja valmistada otsus-
tati punutud spooniribadest, 
nahast ja kangast kotikomp-
lekt: dokumendimapp, õla-
kott, rahakott ja võtmehoidja. 
Finaalürituseks tegid õpilased 
ka oma tooteid tutvustava 
videoklipi, mis sai väga hea 
tagasiside. Õpilaste suuri-
maks rõõmuks hindas žürii 
nende pingutusi ja nad said 
II koha.

Taaskaasutuskonkursist 
võtsid osa Pärnumaa koolide 
meeskonnad. Audru osaval-
last osales veel kolm tiimi 

Jõõpre Koolist. Jõõpre Kooli 
meeskonnale „Kuldsed käed“ 
omistati eriauhind “Lootust-
andev bränditoode” (lukku-
dest käevõrud ja lipsud). 
Meeskonna liikmed olid 
Leneli Lasn, Berit Vunukai-
nen, Kermo Neeme ja Mai-
rold Toomast, juhendaja Ülle 
Vares.

Teistel võistkondadel val-
misid taaskasutustoodetena 
kandikud ja pisikeste lem-
mikute lebola. Juhendajateks 
Ülle Vares ja Ivi Sutt.

Pille Raudla-Loode
Audru Kooli eesti keele 

ja kirjanduse õpetaja

Võistkond Uuslari võidu-
töö. Foto: Pille Raudla-
Loode

Leetsi tee 7 kinnistu 
detailplaneeringu teade

Pä r n u  l i n n av a l i t s u s e 
07.12.2020 korraldusega nr 
747 algatati Pärnu linnas 
Valgeranna külas Leetsi tee 
7 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Detailplanee-
ringu koostamise eesmär-
giks on Leetsi teega piirnev 
elamumaa krunt (suurusega 

12854 m², katastriüksuse tun-
nus on 62401:001:1513) jagada 
väiksemateks üksusteks ja 
püstitada 4 üksikelamut, 
lahendada juurdepääsutee 
ja kommunikatsioonidega 
liitumine. Detailplaneering 
koostatakse Audru valla üld-
planeeringu kohaselt. (KH)

Nominente oodatakse 

järgnevates kategooriates:

 parim neiu,
 parim noormees,

 parim naine,
 parim mees,

 parim veteransportlane,
 parim võistkond,

 aasta üllataja,
 aasta treener,

 aasta spordielu toetaja/sponsor.

Nominentide nimed koos 
2020. aasta saavutatud tulemustega 
ja kontaktandmetega palume saata 

aadressil audruksk@audru.ee
hiljemalt 13. jaanuariks 2021.

Auhindade üleandmisviis selgub uuel aastal 
ning sellest teavitatakse auhindade saajaid.

Audru osavallakogu ootab 
Audru osavalla 2020. aasta 

parimate sportlaste nominente

Jõulud Jõõpre lasteaias 
Sel aastal tõid päkapikud 
lasteaia väiksematele paraja 
suurusega helkurvestid, mida 
on jope peal hea kanda ning 
meisterdasid taaskasutatud 
materjalist imeilusa kuuse-
puu. Lisaks ehitati poolele lii-
vakastile peale põrand, kuhu 
tuleb väliköök. Kuna tava-
pärast jõulupidu sel talvel ei 

peeta, siis viidi lapsed Ranna 
Rantšosse ja seal veedeti üks 
vahva jõulupäev. Meil on tõe-
liselt üllatusterohked jõulud! 

Täname kõiki sponsoreid-
päkapikke, kes soovivad sala-
jaseks jääda nagu päkapikud 
ikka!

Jõmmu pere

Eterniidijäätmete kogumisring 30. jaanuaril 2021

Ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisring 23. jaanuaril 2021
Kui Sul endiselt vedelevad remondist 
järele jäänud värvipurgid, lakid jms 
kodus ning tulekustuti aeg on juba 
ammu otsa saanud, siis lähiajal avaneb 
võimalus need ja teised ohtlikud jäät-
med lähimas kogumispunktis tasuta ära 
anda. Kui märkad, et ka naabrimemmel 
või -taadil on kodus seismas ja tolmu 
kogumas televiisor, külmkapp jms, 
siis haara ka need kaasa ja anna tasuta 
meile üle.  Edasi lähevad jäätmed jäät-
mekäitlejale. 

23. jaanuaril toimub Audru osaval-
las ohtlike jäätmete ja elektroonika 
kogumisring, mis läbib 22 erinevat 
kogumispunkti üle osavalla.

Ohtlike jäätmete ja 
elektroonika kogumispunktid

Peatumise 
aeg

1. Meremetsa bussipeatus 09.00-09.15
2. Lõvi elamurajoon (Lõvisaba 

tee ring)
09.25-09.40

3. Rebasefarm (Oja tn 1 korter-
maja ees)

09.50-10.05

4. Põldeotsa bussipeatus 10.15-10.30
5. Lindi Rannapood 10.45-11.00
6. Kirsimäe bussipeatus 11.10-11.25
7. Liu (Rüssa tee 1) 11.35-11.50
8. Lindi kauplus (Tõstamaa 

maanteel)
12.00-12.15

9. Kõima keskus (endise  
kaupluse juures)

12.25-12.40

10. Kihlepa bussipeatus 12.50-13.05
11. Eassalu bussipeatus 13.15-13.30
12. Soomra (Vene talu sissesõidu-

tee juures)
13.40-13.55

13. Kärbu (Lihula mnt ja Kärbu-
Kihlepa teeristis)

14.15-14.30

14. Põhara (Lihula mnt ja Põhara 
raba teeristis)

14.40-14.55

15. Ahaste keskus (ridaelamu 
juures)

15.05-15.20

16. Soeva (Tänava ja Lihula 
teeristis)

15.30-15.45

17. Tiigi tn 44 (endise Tiigi 
kaupluse juures)

16.05-16.20

18. Jõõpre hooldekodu parkla 16.35-16.50

19. Ridalepa bussipeatus 17.00-17.15

20. Sangamäe bussipeatus 17.25-17.40
21. Neeva aiandi parkla 17.55-18.10
22. Papsaare lasteaia parkla 18.20-18.35

Jäätmete üleandjal ei ole vaja muud 
teha, kui valida endale sobiv kogumis-
punkt, kus kogumisauto peatub ning 
tulla õigeaegselt kogumispunkti ja seal 
oma jäätmed üle anda. 

Vastu võetakse: elektroonikajäät-
med: televiisor, arvuti, raadio, patarei-
dega mänguasjad, pesumasin, boiler, 
telefon jms; ohtlikud jäätmed: lahus-
tid, happed, värvid, liimid, õlijäätmed, 
õlifiltrid, ravimid, päevavalgustuslam-
bid, pestitsiidid, patareid, akud, õlised 
kaltsud, elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
jms.

Ohtlike jäätmete kogumisringi 
kohta lisainformatsiooni saab telefonilt 
444  8177 või kirjutades e-postile elen.
kuningas@parnu.ee. 

Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorraspetsialist

444 8177, elen.kuningas@parnu.ee

Meil on head uudised – eterniidiring toi-
mub kohe järgmise aasta alguses jaanua-
rikuus. Kellel on soovi eterniidijäätmed 
tasuta üle anda, saab seda teha laupäeval 
30. jaanuaril. Eterniiti võetakse vastu 
ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete 
äraandmiseks on vajalik eelregistreeri-
mine. Registreerumine kestab kuni 24. 
jaanuarini 2021 (k.a).

Eterniidi üleandmine on tasuta kõigile 
Audru osavalla elanikele. Ühe majapi-
damise kohta võetakse vastu maksimum 
2000 kg eterniiti. Eterniidi üleandmiseks 
tuleb eelnevalt registreeruda tel 444 8177 
või e-kirjaga elen.kuningas@parnu.ee. 
Registreerudes tuleb kirja panna oma 
nimi ja kontaktandmed, eterniidijäätmete 
kogus ja üleandmise koht. Eterniidijäät-
mete koguse arvutamisel arvestada, et 1 
m² eterniiti kaalub ca 16 kg. Purustatud 
eterniiti vastu ei võeta.

Potentsiaalsed kogumispunktid:
Eterniidi kogumisringi peatused
1. Papsaare lasteaia parkla
2. Audru alevik (spordihoone juures)
3. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees)
4. Tiigi tn 44 (endine kauplus)
5. Jõõpre hooldekodu parklas
6. Lavassaare (lasteaia taga, Vee tn ja Rahu 

tn teeristis)
7. Sangamäe (Seltsimaja juures)
8. Ahaste keskus (vana lasteaia parklas)
9. Kihlepa bussipeatus
10. Liu (Rüssa tee 1)
11. Lindi (lasteaia parklas)
12. Kõima keskus (endise kaupluse juures)

Ajagraafiku selgumisel võtan jäät-
mete üleandjatega ise ühendust! 

Meelespea eterniidijäätmete 
üleandjatele:

• Ole kohal õigeaegselt.
• Eterniiti võetakse Sinult vastu 

täpselt sellises koguses, mille Sa 
registreerisid.

• Eterniiti võetakse Sinult vastu täp-
selt selles peatuses, kuhu Sa ennast 
registreerisid.

• Purustatud eterniiti vastu ei võeta.
• Kui selgub, et Sa ei saa siiski sel 

kuupäeval ja selles peatuspaigas 
eterniiti üle anda, siis palun anna 
sellest teada telefonil 444 8177 
või kirjutades e-postile elen.
kuningas@parnu.ee

Pasunakoor 
Õnn Tuli Õuele 

pühadetervitus kõlab 
Audru kiriku tornist 

jõululaupäeval kell 17.30.
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Ajaratta lood

Nii ajaratas ringi käind
ja kaunid päevad 
mööda läind,
meil tuleb lahkuda.
Sul edasi läeb jälle tee,
ei meie tea, kuis kulgeb see,
õnn kaasa, sõbrake…

Veidi nostalgilis-ulmeliselt 
see vana kohandatud lauluke 
kõlab, kuid midagi sama-
laadset on meie muuseumi 
sünnilooski. Tagasi mõeldes 
tundub pisut jaburgi, et paar 
inimest mõtlevad mittemil-
lestki midagi tegema hakata. 
Kuid nii see oli. Tänu Audru 
rahva kaasaelamisele ja toetu-
sele ning tollase Audru valla 
volikogu positiivsele otsusele 
meie muuseum sündiski.

Järgnevalt mõned teetähi-
sed

• Esimeste annetuste 
saabumisel meil veel muu-
seumi jaoks kohta ei olnud. 
Tuli otsida. Saime viinavab-
riku alumise korruse, endise 
Pakto poe pinna. Värvisime 
ise põranda ja seinad ning esi-
mene näituski sai üles seatud. 
Ühel hommikul tööle tulles 
nägime, et ruumis oli 20-30 
cm vett! Kolisime teisele kor-
rusele ja seadsime end uuesti 
sisse. Kui klubimaja remonti 
läks, anti meile väike tuba 
ambulatooriumi teisele kor-
rusele lubadusega, et võime 
kolida valitsejamajja, kui seal 
kunagi remont tehtud saab. 
Jälle tuli kolida. Seal kitsu-
kesel pinnal muuseum nagu 
oli ja ei olnud ka. 

• Endiste talude juures 
vedelesid põõsastes ja nõges-
tes vanad põllutööriistad – 
adrad, äkked, vankrid, reed 
jne. Inimesed olid meelsasti 
valmis neid muuseumile 
loovutama, et jääks mäles-

tus talutöödele nii vajalikest 
vahenditest, mille eest omal 
ajal kallist raha maksti. Aga 
kuhu need panna? Vallavalit-
sus oli arusaaja ning loovutas 
muuseumile vana avara vii-
nakeldri. 

• Viimati oli viinakeld-
ris olnud Audru sovhoosi 
jahuveski ja kui see oma töö 
lõpetas, kasutati ruumi koli-
kambrina. „Kultuurikiht“ 
ulatus mõnes kohas põlvini. 
Ei aidanud seal veest, harjast 
ega lapist, vaid käiku läksid 
labidad ja rehad. Koristasime 
ja küürisime terve suve, rõõ-
mustades, et nüüd oli koht, 
kuhu suuremõõtmeline talu-
vara paigutada. Muuseumil 
ei ole üheski majas koristajat 
olnud, kuid vabatahtlikke abi-
lisi on ikka leidunud. Suur oli 
vallapoolne abi, sest survepe-

suga said viinakeldri seinad 
puhtaks. 

• Valitsejamaja oli remon-
dis ja väljus sealt noore ja 
pidulikuna. Meie ootused ja 
lootused täitusidki, sest saime 
poole maja omanikeks ja koli-
mised olid ometi ükskord 
lõppenud. Rõõm oli suur. On 
hästi, et kaks endist mõisa-
maja said otstarbe ja Audrus 
on koguni kaks muuseumi-
hoonet, kutsume neid maja- ja 
õuemuuseumiks. Ei ole palju 
maakohti, kes niisuguse rik-
kusega võiksid uhkustada. 

• Kõik kolimised, tööd ja 
tegemised oleksid olnud asja-
tud, kui Audru rahvas poleks 
kaasa löönud, annetades muu-
seumile tuhandeid esemeid, 
nende seas selliseidki, mil-
lede eest vanavarakogujad 
oleksid maksnud kena kopika. 

Annetati OMA MUUSEU-
MILE.

• Võib küll öelda, et muu-
seumiperel ja audrulastel on 
olnud ühishingamine, kui 
oleme üheskoos korraldanud 
ja nautinud näitusi, ringreise, 
luule- ja lauluõhtuid, kohtu-
misi, mälumänge, vallapäevi 
jne. Üheks muuseumi kal-
lisvaraks on üle saja Audru 
Kooli õpilase uurimistöö 
meie koduvalla elust-olust 
läbi aegade. 

• On tõesti rõõmustav, 
et Aivar on pühendunud 
muuseumitööle ja andnud 
õuemuuseumile uue hinga-
mise. Igale suuremahulisele 
muuseumile kuluvad ära 
meesterahva oskused ja jõud. 
Tuleb meelde, kuidas Arno 
traktori järel vedas Tuuraste 
külast vankreid ja regesid, 
Valgeranna külast rehe-
peksumasina, Malda külast 
niidumasina jne, rääkimata 
kolimistega seonduvast ja 
stendide-aluste valmistami-
sest. 

• Oleme olnud korilased, 
kes koguvad ja eksponeerivad 
kõike, mis veel leidub, olgu 
need siis tööriistad, mööbel, 
riide-esemed, kirjavara ja 
palju muud. 

• Oma järglasele soovime 
head pealehakkamist uue aja 
uute kommete järgi, kuid ka 
vana au sees hoidmist.

Armas Audru valla rahvas, 
täname teid südamest muu-
seumitööle kaasa-aitamise 
eest ja nende elamuste eest, 
mis meie koostöös on sün-
dinud.

HÄID PÜHI!
OLGE TERVED!

Helgi Roots
Tiiu Jalakas

Audru noored korjasid 
noorsootöönädala raames 

Audrus prügi
23.-30. november toimus üle 
Eesti juba kümnendat korda 
noorsootöönädal ja sellel aas-
tal oli teemaks „Loon ise oma 
elu“. Ka Audru noortekeskus 
võttis sellel aastal noorsoo-
töönädalast osa, et suuremat 
rõhku pöörata noorsootööle 
ja noortele meie ümber. 
Nädalaks oli iga päeva peale 
planeeritud erinev üritus. 
Viidi läbi noorteinfo töötu-
basid, noorsootöötajal olid 
terveks päevaks praktikandid 
ja kõige menukamaks osutus 
noorte seas prügi korjamine 
ehk „Teeme ära Audru edi-
tion (eri)“. 27. novembril 
koguneti Audru noortekes-
kuses ja kui esialgu tundus 
mõte noortele natukene 
ebameeldiv, siis peale sõna 
„jäätis“ olid kõik kohe teisiti 
häälestatud. Päris lühikese 
ajaga koguti väga suur hulk 
prügi. Noored leidsid prügi 
puu otsast, suure koguse 
erinevaid ära visatud asju 

leiti ambulatooriumi tagant, 
üks noor korjas naabrimehe 
maha visatud suitsukonid 
ära, sest tema arust oli see 
väga inetu. Rippsilla juures 
vanade majade juures vedele-
sid vanad autojupid ja kultuu-
rimaja tagant jõe äärest leiti 
ka väga suur hulk jäätmeid. 
Noored oleks veel korjanud, 
aga prügikast sai täis ning 
enam poleks olnud leitud 
jäätmeid kuhugile visata. 
Arutledes hiljem noortega 
tehtu üle, arvasid nad, et 
ka teised võiksid rohkem 
oma ümber olevat märgata 
ning kindlasti visata oma 
jäätmed selleks ette nähtud 
kohta, mitte ambulatooriumi 
taha või jõe äärde. Samas olid 
nad ka õnnelikud, sest said 
midagi ise ära teha ja oma 
kodukohta paremaks muuta. 

Helena Randleht 
Audru Noortekeskuse 

noorsootöötaja

Meie osavalla õpilased olid tublid 
Pärnu linna etluskonkursil 

„Koidulauliku valgel”
2. detsembril toimus uue-
nenud Koidula muuseumis 
etluskonkurss Pärnu linna 
5.-12. klassi õpilastele. Esi-
tati nii Lydia Koidula kui 
Triin Soometsa loomingut. 
Žürii, koosseisus Tiina Niin, 
Anne-Ly Sova ja Ott Kilusk, 
tunnustas rohkem kui nelja-
kümne etleja hulgast pari-
maid.

Nooremas vanuseastmes 
võitis 2. koha Jõõpre kooli 5. 
klassi õpilane Birgit Rehe ja 
3. koha samas klassis õppiv 

Ketlyn Vahter.
Keskmises vanuseastmes 

saavutas 2. koha Jõõpre Kooli 
8. klassi õpilane Florence 
Loore Ritso. Jõõpre õpilasi 
juhendas õpetaja Helle Kirsi.

Keskmises vanuseastmes 
pälvis eripreemia Audru 
Kooli 9. klassi õpilane Ingrid 
Pilme, kelle õpetaja on Pille 
Raudla-Loode.

Helle Kirsi 
Jõõpre Kooli eesti keele 

ja kirjanduse õpetaja

Lustikadrid Audru lasteaias
Novembrikuu on tavapäraselt lasteae-
dades rahvatraditsiooniderikas: tähis-
tatakse hingedepäeva, isadepäeva, mar-
dipäeva, kadripäeva. Kui meie lasteaias 
mardipäeval “jooksevad” marti lapsed 
siis kadripäeval oleme varasematel aas-
tatel kasutanud täiskasvanute abi – naiste 
käsitöö, kleitide, rahvariiete näitused jne. 
Sellel aastal aga võttis lasteaia laienda-
tud juhtkond plaani ise kadrisantidena 
laste ette astuda. Meie soov oli üheskoos 
näidata lastele, et Eesti on kadri- ja mar-
disantide, mitte halloweenide maa. 

Eestlaste jaoks on kadripäev olnud 
vana ja rikkaliku kombestikuga täht-
päev. Usuti, et sel pimedal, udusel ja 
sombusel ajal külastavad meie esivane-
mate hinged meie maailma, et vaadata, 
kuidas meil on läinud ja kuidas me hak-
kama saame. Kadripäeva kavandades 
laskusime nostalgiasse. Meenutasime, 
kuidas ise lapsepõlves kadris käisime. 
Suure vaidluse alla jäi küsimus, millal 
kadrid jooksid: kas kadripäeval või kad-
rilaupäeval. See küsimus on ikka veel 
õhus. See asjaolu ei seganud aga meid – 
kadrisid lustimast, olime ju lustikadrid. 
Lauldes saabus kadripere lasteaia õuele. 

Kadriperre kuulusid kadriema, kadrilap-
sed ja kadrihani, kõik lastele tuttavad 
näod, kuid pisut isevärki jumestatud ja 
valgete riietega. Esmalt esitati küsimusi 
ja mõistatusi, ennustati ja seejärel juba 
mängiti rühmade kaupa mänge: näi-
teks „Herneste purkidesse laskmine“, 
„Nööpide sorteerimine“, erinevaid liiku-
mis- ja laulumänge. Kadriemal oli süles 
„kadrititt“ – riidesse mähitud puuhalg, 
kes pritsis vett – „pissis“ (viljakusega 

seotud tava, mis lapsi naerutas). Kad-
rihani kontrollis laste lugemisoskust ja 
jagas kergete vitsahoopidega kõigile ikka 
tervist ja edu. Tutvustati naiste käsitöö-
vahendeid: sukanõel, heegelnõel, vardad, 
vill ja villane lõng.

Lapsed olid põnevil ja kohe valmis 
tegutsema. Igal juhul oli tore meil – tegi-
jatel ja muidugi lastel. 

Jekaterina Kuru 
Männituka lasteaia direktor

Pildil vasakult Ketlyn Vahter, Florence Loore Ritso ja 
Birgit Rehe 

Pildil vasakul Kenneth Järvekülg, Brandon Leina-
saar, Kaspar Kuura, Ardo Teearu, Meribell Puu-
sild, Kaire Sõber, Marye Lepp ja Robert Pink

Vasakult Helgi Roots, Arno Alavere, Tiiu Jalakas
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
OLIvER ÕnnIK  09.11.2020
EMILy HAnssOn  26.11.2020
EMMA LIIsA HALgMA  01.11.2020
HEdA-LII TAMMEPÕLd  30.11.2020

KIRIKUTEATED

Mööduv aasta politsei pilgu läbi
Aasta hakkab kohe-kohe 
lõppema ja aeg on teha kok-
kuvõtteid. Enamasti jõuavad 
politseini teated, kus keegi 
vajab abi või on toime pan-
dud mingi rikkumine. Tuleb 
ette ka olukordi, kus küsi-
takse nõu politsei pädevusse 
mittekuuluvate teemade 
lahendamiseks. Enamasti 
on sellisteks teemadeks vara 
jagamine ja kinnisasjade 
kasutamine. Sellistel puh-
kudel soovitame pöörduda 
tsiviilkohtu poole. Paljude 
olukordade lahendamisel 
saab aidata ka kohalik oma-
valitsus.

Kahjuks peab tõdema, 
et paljud politseile tehtud 
väljakutsed on olnud seo-
tud alkoholi liigtarbimi-
sega. Peretülide puhul on 
alkoholi tarbinud enamasti 
vägival latsev osapool, 
mõningatel juhtudel tüli 
mõlemad osapooled. Kõige 
enam kannatavad aga selle 
kõige keskele jäävad lapsed. 
Abi ja juhiseid leiab veebist  
www.lasteabi.eeja https:// 
lapsesobralikmenetlus.just.
ee/et.

Järgmine suur murekoht 
on naabritevaheline suhtlus. 
Politseid teavitatakse sellest, 
kui naaberkorterist kostub 

muusikat või õuest kandub 
kor terisse jutukõminat. 
Mõningatel juhtudel kuulab 
naaber muusikat tõepoolest 
nii valjusti, et see kostub ka 
kõrvalmajja. Tavaliselt on 
muusikat naaberkorterisse 
kuulda, aga see ei ole oluli-
selt tugevam, kui tavapärase 
elutegevuse hääled nt oma-
vaheline vestlus, laste män-
gimine, teleri vaatamine jms. 
Siinjuures tuleb arvestada 
hoone eripäradega ja sel-
lega, et kortermajas kostuvad 
helid paratamatult teistesse 
korteritesse.  Sellisel juhul 
ei ole tegemist pahatahtliku 
mürahäiringuga ja alati võib 
naabrile teada anda, kui 
miski häirib. Koos leiate 
kindlasti mõlemaid osapooli 
rahuldava lahenduse.

Käesoleval aastal on jät-
kuvalt päevakorral olnud 
lubatust suurema sõidukii-
rusega liiklemine õueala-
teedel, eriti nn Rebasefarmi 
suvilate piirkonnas. Kahjuks 
ületavad suurimat lubatud 
sõidukiirust samas piirkon-
nas elavad inimesed. Luba-
tud sõidukiiruse ületamine 
ei too kaasa erilist ajavõitu, 
vaid tekitab seaduskuuleka-
mates kodanikes pahameelt. 
Siinkohal kutsun üles kõiki, 

kes kasutavad liiklemiseks 
õuealateed, arvestama teiste 
liiklejatega. Teed võivad 
küll mängimiseks lapsed 
kasutada, kuid sõidukite 
liiklemist ei tohiks nad 
põhjendamatult takistada. 
Palun selgitage lastele, et 
läheneva sõiduki eest on 
mõistlik minna teepervele. 
Füüsiliselt kannatab õnne-
tuse korral paraku rohkem 
küll nõrgem osapool, aga 
emotsionaalselt kõik asjasse 
puutuvad. Üksteisega arves-
tades ei teki ohuolukordi ja 
konfliktsituatsioone. Lisaks 
eelnevale, kui märkate tee 
ääres peatunud sõidukit, 
vähendage sõidukiirust ja 
veenduge, et keegi ootama-
tult sõiduki ust ei avaks ja 
teele ei astuks.

Korduvalt on politseid 
teavitatud sellest, et tüh-
jana seisvatesse majadesse 
on sisse tungitud ja seal lõket 
tehtud, seinu soditud ja asju 
välja loobitud. Sellistel puh-
kudel on enamasti tegemist 
olnud alaealistega. Paljudega 
neist on politsei vestelnud, 
aga kedagi nende tegude 
eest veel vastutusele ei ole 
võetud. Siiani ei ole keegi 
mahajäetud hoonetes viga 
saanud ega tulekahju teki-

tanud. Hoonete valdajad on 
sissepääsud sulgenud ja loo-
dame, et keegi uuesti sisse 
ei tungi. 

Tuletame meelde, et 
kodust lahkudes sulgege 
aknad ja lukustage uksed. 
Samuti tasub suvilatest ära 
viia kallimad tehnikava-
hendid ja paluda lähinaab-
ritel oma kinnistul pilk peal 
hoida, kui ennast kodus ei 
viibi. Võimalusel paigaldage 
kinnistule kaamerad. Samuti 
mõelge põhjalikult järele, 
kui telefoni teel pakutakse 
kasulikku investeerimis-
võimalust. Kindlasti ei tohi 
telefoni teel jagada enda 
isikuandmeid, ID kaardi, 
Smart-ID, mobiili-ID ja 
muid samaväärseid paroole.

Palju saame ka iseenda ja 
lähedaste turvalisuse nimel 
teha. Märgates liikluses eba-
stabiilse sõidustiiliga juhti, 
tasub sellest kindlasti tea-
vitada helistades 112. Või-
malusel takistage ise joobes 
juhti rooli istumast.

Kaunist talveootust ja 
pimedal ajal kandke kind-
lasti helkurit!

signe Laasi 
piirkonnapolitseinik

Jõuluõhtu jumalateenistus Audru Püha Risti kirikus toimub 
24.12.2020 kell 18.00. 
1. jõulupüha jumalateenistus toimub 25.12.2020 kell 11.00. 
Tavapäraselt toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00. 
Info: õpetaja Lembit Tammsalu 553 0045, ltammsalu@gmail.com

Neljapäeval 24.12.2020 kell 12.00 toimub Uruste Issanda 
Taevaminemise kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus. 
Suur veepühitsus 10.01.2021 kell 12.00. 
Neljapäeval 24.12.2020 kell 14.00 toimub Jõõpre Püha Suurkannataja 
Georgiuse kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus. 
Suur vee pühitsus 10.01.2021 kell 14.00
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg – 5384 1350, 
Helju Holm - 5196 8992

valgus paistab pimedusse
Head Audru inimesed!

Issanda-aasta 2020 on 
olnud üks isevärki aasta.

Kui aasta algas üsna tava-
päraselt, siis juba märtsis lõi 
kardetud ja võõra nimega 
haigus, COVID-19, inimeste 
elud segamini ning riikide 
toimimine pandi üle maa-
ilma pausile. Sisseharjunud 
ja tavapärane elu seiskus.

Olles nüüd jõudnud 
kalendriaasta lõpule, tundub 
meile, et seoses võõra ja hir-
mutava haiguse tungimisega 
meie ellu, on selle aasta jõu-
lud teistsugused ja erilised. 
Ja ilmselt meil ongi õigus.

Inimestel on keeruline 
rõõmustada Õnnistegija sün-
dimise püha üle, kui samal 
ajal rõhub meeli ja mõtteid 
mure lähedaste ning iseenda 
tervise ning töö ja sissetuleku 
pärast.

Lisaks talvisele pimedu-
sele pimestab meie hingi 
hirm tuleviku ees.

Pimedus on valguse puu-
dumine.

Läbi kogu inimkonna aja-
loo on need kaks, pimedus 
ja valgus, omavahel võitlust 
pidanud.

Ja siinjuures ei mõtle ma 
mitte ainult füüsiliselt tajuta-
vaid nähtuseid, vaid enamgi 
veel vaimseid ja vaimulikke 
dimensioone.

Jõulupühal tähistame 
meie Issanda sündimist siia 
maailma. Valguse sündimist 
pimedusse.

Päris esimesel jõuluööl 
lõid taevalaotused väikese 
Petlemma linnakese kohal 
erevalgelt särama ja ingel 
k uulut as  in im kon nale 
suurt rõõmusõnumit: „Ärge 
kartke! Sest vaata, ma kuu-
lutan teile suurt rõõmu, mis 
saab osaks kogu rahvale, et 
teile on täna sündinud Taa-
veti linnas Päästja, kes on 
Issand Kristus.“ (Lk 2: 10-11)

Seda sõnumit on kuu-
lutatud kogu nähtavas ja 
nähtamatus maailmas juba 
paar aastatuhandet. See on 
olnud inimestele teetähiseks 
ja pidepunktiks siin ajalises 
ja ebakindlas maailmas. Jõu-
luevangeelium on ikka olnud 
inimeste saatjaks nende mai-
sel rännakul, teel ajast iga-
vikku.

Maailm on oma tormides 
ja muutlikkuses üks vägagi 
ebakindel koht. Läbi aegade 
on ikka esile tõusnud uued 
ja hirmutavad haigused, mis 
oma jäist hingust levitades 
on inimkonna keskel teinud 
kurba lõikustööd.

Haigused on tekkinud ja 
kadunud, tulnud ja läinud, 
aga Jõuluevangeelium on 
aegumatu ja muutumatu. Ta 

kinnitab inimeste usku, toi-
dab nende lootust ja hoiab 
armastust.

Jõuluevangeeliumist läh-
tuv elurõõm ja rahu on läbi 
aegade osaks saanud kõiki-
dele, kes on rõõmusõnumi 
Issandast Kristusest vastu 
võtnud.

Kristlik elurõõm ja rahu, 
mis on suurem kui inimene 
seda mõista suudab, on vas-
tukaaluks kaduva maailma 
rahutusele, murele ja kur-
busele.

Hea Sõber!
Loodame ja palvetame, 

et vaatamata hirmutavale 
koroonahaigusele saame ka 
nendel jõuludel kirikus Jee-
suse sündimise püha tähis-
tada.

Hoiame distantsi, kan-
name maski ja püsime nega-
tiivsed (see viimane soov on 
vastuolulisel moel oman-
danud kaasajas positiivse 
tähenduse)!

Tere tulemast 24. det-
sembril kell 18.00 kodukiri-
kusse jõuluõhtu jumalatee-
nistusele!

Ma soovin, et Sind täidaks 
evangeeliumist kantud elu-
rõõm ja õnnis (jõulu)rahu!

Audru koguduse õpetaja
Lembit Tammsalu

sisemeistrivõistlused takistussõidus 
niitvälja ratsaspordikeskuses 

Juuniorite klassi sisemeist-
rivõistlused takistussõidus 
peeti 22. novembril niit-
välja ratsaspordikesku-
ses. Võistlustulle asusid 
juuniorid, keda oli kokku 19 
võistluspaari. Kõrgusel 130 

cm tuli hüpata kaks vooru. 
Teise vooru saamiseks tuli 
olla 10 parema seas. Pronks-
medalile võitles end Marlene 
Makarov (Audruranna RSK) 
hobusel Frats. (KH) 

Otsime juhatajat Aruvälja Eakate Kodusse, 
mis avatakse 2021. aasta mais-juunis.
Kandidaadil kindlasti vajalik eelnev töökogemus. 
Palun saada CV peetermadisson@gmail.com




