
Nr 6  (117) AUDRU LEHT JUUNI 2022

9. mail Lavassaares toimunud Pär-
numaa tantsupidu „Ükskord algab 
aega…“ toimus vaatamata ilmataadi 
ähvardustele päikesepaistel ja roh-
kearvulise publikuga.

Üle 2200 tantsijaga ja võimlejaga 
tantsupidu rääkis sellest, kuidas 
Kalevipoja (Jaan Rekkor) õpetuste 
ja Olevipoja (Priit Loog) toimetuste 
tulemusel liideti 2017. aastal Pärnu-
maa omavalitsused. Idee autor ja 
pealavastaja oli Ingrid Jasmin ning 
peakorraldaja ja ka A-tantsuliikide 
lavastaja Jekaterina Eensalu. 

Repertuaaris oli tantse aastast 
1971 kuni tänaste uusloominguliste 
tantsudeni välja. Uut, spetsiaalselt 
selleks peoks loodud loomingut 

Pärnumaa tantsupidu 2022 on tänaseks ajalugu

kohtas nii tantsude kui nende saa-
temuusika näol. Kõik uued tantsud 
olid loodud Pärnumaa tantsuloo-
jate poolt. Pealtvaatajad said nau-
tida läbilõiget Eesti rahvatantsu 
arengust läbi aegade.

Tantsudele lisasid vürtsi nõl-
val seisev sarvepuhuja, kes andis 
märku peo algusest, külgkorviga 
mootorrattal platsile kihutanud 
Olevipoeg ning meeste tantsu ajal 
väljakut katvad efektsed tossupil-
ved. Ei jätnud kedagi külmaks ka 
beebid ja väikelapsed, kes oma 
ema või isaga suundusid tantsides 
unenäoriiki.

Algselt pidi pidu toimuma 2021. 
aastal, kuid pandeemia tõttu otsus-
tati korraldada see aasta hiljem. 
Aastane ajavaru andis korraldaja-
tele lisaaega kõik väga põhjalikult 
ette valmistada. Kahjuks jäi tant-
surühmade prooviperiood veidi 
lühikeseks, sest koos käia ju ei 
tohtinud. Vaatamata sellele suudeti 
kõik tantsud siiski selgeks õppida. 
Tantsupeo puhul on muidugi väga 
suur roll peo õnnestumise juures 
ka iga rühma tantsuõpetajal. Kui 
tantsud on trennisaalis selgeks õpi-
tud, siis on platsil juba lihtne neid 
joonisesse sättida. Kõik olid tei-

nud head tööd ja pingutanud selle 
nimel, et kauaoodatud Pärnumaa 
tantsupidu saaks just selline – ilus 
ja helge.

Audru osavalla kollektiividest 
võtsid peost osa Audru Kooli 1., 
2.-3. ja 4.-5. klasside rühmad ja 
Meie Valla Eided (õpetaja Cle-
lia Madi), Vallatu Auto, Jõõpre 
Vanaemad, Jõepere pererühm ja 
beebid koos vanematega rühmast 
Tantsutähed (õpetaja Anu Kurm), 
rahvatantsurühm Tuuletallajad 
ja naisrühm Hoiuspuu (õpetaja 
Jekaterina Eensalu), Lavassaare 
naisrühm Kanarbik (õpetaja Evi 
Vaher), Elma Killingu ja Teet Kil-
lingu tantsijad.

Täname kõiki tantsijaid ning 
juhendajaid, Lavassaare lahkeid 
elanikke, kes lubasid nii suurel 
peol oma õuele ning Lavassaare 
Külaseltsi rahvast, kes aitas meid 
nii jõu kui nõuga. Ja muidugi kõiki 
vabatahtlikke ja toetajaid, kelleta 
pidu oleks jäänud pidamata.

Pärnumaa tantsupeo 
meeskonna nimel

Jekaterina Eensalu
Pärnumaa tantsupeo 2022 
korraldus- ja projektijuht

Ajavahemikul 4. juulist 
kuni 18. juulini on remondi 
tõttu suletud osavallakes-
kuse juures asuv Valitseja 
rippsild.

Jõe ületamiseks palume 
sel perioodil kasutada 
endise mõisa peahoone ees 
asuvaid sildu.

Priit Annus
osavallakeskuse juht

Valitseja rippsild suletakse remondiks

Fotod: Jekaterina Eensalu
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MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Ettevõtjate koostöö
Aastatega on Jõõpre uue ja 
vana kooli vahele tekkinud 
lausa tegevuslinnak. Lisaks 
varem valminud korvpal-
liväljakule on viimastel 
aastatel lisandunud näiteks 
välijõusaal eri tasemega 
spordiharrastajatele, lisaks 
turnimisrajad mööda maad 
ja seina. Paar aastat tagasi 
ehitas lapsevanem ja kooli 
vilistlane Ervin Tomson las-
tele ca 50-meetrise liuraja. 
See on senini ka kõige popu-
laarsemaks atraktsiooniks 
osutunud.

Sellel kevadel sai mitme 
Jõõpre firma kaastööna val-
mis lauatenniselaud spordi-
väljaku veel vabasse nurka.

Jõõpre koolipere tänab 
kõiki, kes laua valmimisse 
oma panuse andsid: Kris-
tian Tammsaar ja TÖKA 
OÜ, Merle ja Margus Laidro 
firmast Edelstein OÜ, betoo-
nimeister Imre Tohtsalu, 
Ervin Tomson ja Ertom OÜ 
ning Ranno Rästas firmast 
R-tooted.

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu
Põllumajandus- ja Toiduamet viib 27.08.2022 läbi lemmikloomade 
vaktsineerimise kampaania Lääneranna vallas ning Pärnu linna 
Tõstamaa ja Audru osavaldades. 

AUDRU 
Lavassaare kauplus 10.00 
Saari Alt-Sauna teeots 10.30 
Ridalepa bussipeatus 10.50 
Jõõpre kauplus 11.10 
Oara bussipeatus 11.30
Malda bussipeatus 11.50 
Liiva bussipeatus 12.10 
Ahaste põik 12.35 
Kärbu bussipeatus 13.00 
Kihlepa bussipeatus 13.25 
Kõima Keskuse tee 20 13.50
Lindi bussipeatus 14.10
Kabriste Kipperi sadam 14.35
Saulepa Kirsi teeots 15.00
Audru kiriku parkla 15.30

TÕSTAMAA
Paadrema bussipeatus 10.00
Varbla bussipeatus 10.30
Kulli külaplats 11.05 

Kastna bussipeatus 11.40 
Tõhela rahvamaja 12.15 
Tõstamaa rahvamaja 12.55 
Seliste külatoa parkla 13.40
Pootsi kauplus 14.05 
Kavaru bussipeatus 14.35 
Liu bussipeatus 15.05
Kirsimäe bussipeatus 15.30

LÄÄNERANNA
Koonga bussipeatus 10.00
Irta bussipeatus 10.30
Lõpe klubi parkla 11.00
Kirbla kauplus 11.50
Lihula Jaama 4 parkla 12.30
Tuudi kauplus 13.15
Virtsu Tööstuse tn parkla 13.50
Kõmsi rahvamaja 14.30
Vatla bussipeatus 15.10

Vaktsineeritav loom peab olema 
terve ning vähemalt 3 kuud vana. 10 
päeva enne vaktsineerimist tuleks 
lemmikule anda ussirohtu. Juhul, kui 
lemmikul on olemas pass või muu 
dokument, millesse vaktsineerimise 
andmed kanda, palume see kaasa võtta.  
Loomaomanik peab olema suuteline 
tagama ümbritsevatele looma ohutu 
fikseerimise vaktsineerimise ajaks. 
Koerte ja kasside vaktsineerimine on 
loomaomaniku poolt kohustuslik ja 
vajalik vähemalt iga kahe aasta tagant.

Info tеl 516 8983

Ettevõte: OÜ Puna Aiand
Omanikud: Aare ja Angela 
Jürgenson
Töölisi: 4
Aadress: Roheline 29, Pärnu
Koduleht: puudub
Tegevused, toodang: mere-
kalapüük, köögiviljade 
(tomat, lühiviljaline kurk) 
ja lilletaimede kasvatus 
katmikalal.

Ettevõtte sünd: Sündis 20 
aastat tagasi, kasvas välja 
FIE-st.
Ettetulnud raskused: Iga 
kevad on raske.
Edulugu: Kalapüük sai 
alguse äiaga merel käimisest 
1990. aastal. Katmikalakul-
tuuride (kurk, tomat) kas-
vatamine sai alguse, nagu 
ikka, kasvuhoone ehitami-

sest 1992. aastal ja suurenes 
peale Audruranna aiandi 
soetamist ja selle renovee-
rimist 2002. aastal. Siis sai 
algust tehtud ka suvelillede 
kasvatamisega.
Tulevikuplaanid: Jätkata 
sama tootmist, uuendada 
seadmeid.

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastas Aare Jürgenson

Konkurss Kaunis Kodu 2022
Audru osavald kuulutab välja 
traditsioonilise heakorrakon-
kursi Kaunis Kodu. Kui teil 
on silma jäänud mõni kaunilt 
haljastatud kodu meie osaval-
las või soovite oma koduaia 
ise esitada konkursile, siis 
andke sellest teada e-postiga 
maarika.keskoja@parnu.
ee või helistage telefonil 
444 8177. 

Kandidaadi esitamisel 
palume kindlasti lisada 

esitatava kinnistu aadress, 
võimalusel ka meiliaadress 
ja telefoninumber. Kauni 
Kodu konkursi kandidaate 
saab esitada kuni 15. juulini 
2022. Soovitame kandidaadi 
esitamisel anda sellest teada 
ka kauni koduaia omanikule. 

Ootame kandidaate järg-
mistes kategooriates:

1. Eramu krundi suurusega 
kuni 2000 m²;

2. Eramu või talumajapi-

damine krundi suurusega üle 
2000 m²; 

3. Korterelamud; 
4. Sotsiaal-, äri- ja tootmis-

ettevõtted. 
Konkursi komisjon külas-

tab kõiki üles antud aedu ja 
preemiad parimatele antakse 
üle Audru osavallapäevadel.

Maarika Keskoja
Keskkonna- ja 

heakorraspetsialist

TULE  JA  VAKTSINEERI OMA LEMMIK MARUTAUDI VASTU

Pildil Konstantin Konstantinov, Aaron Aron, Roman Voll
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Filmioperaatori leid Pärnu lähe-
dusest metsast - Muistse kultuuri 
kirjamärgid kilpkonna kilbil – Asja-
tundjate komisjon sõidab kohale. 

Teatavasti wiibis filmioperaator 
Urmas Hirwonen hiljuti Pärnus, kus 
ta merel ja Kihnu kandis tegi roh-
kesti filmiüleswõtteid kalameeste 
elust, kaladest ja nottidest wõi hül-
jestest. Ühtlasi kasutas U. Hirwo-
nen juhust, et teha Audru metsades 
Pärnu lähedal ka üleswõtteid jahi-
filmi jaoks, millel weel puudunud 
metskits ja jänes nende looduslikus 
ilus. 

Sellel wiimasel filmiretkel on 
Urmas Hirwonen sattunud harulda-
sele leiule, millest ta alul waikis ja 
mis nüüd tõotab jätta hoopis warju 
Loch Nessi järwe imelooma, mis 
aastat paar tagasi tekitas suurt huwi 
kogu Shotimaa rannas ja kõigis 
turistide ringkondades. 

Nimelt jalutades filmikaame-
raga põliste puie all Audru jõekää-
rude wahel allpool mõisa, umbes 
Doberaani kohal, olewat filmi-
operaator U.Hirwonen silmanud 
wanade puulehtede ja okste hun-
niku serwal sulanud jäätükkide 
wahel mingi ebahariliku asja, mis 
lähemal waatlusel osutunud kilp-
konnaks. Kas loom oli surnud või 

külmast uimane, seda ei saanud 
härra Hirwonen kohe otsustada, 
kuid tema tähelepanu on äratanud 
asjaolu, et selle keskmise suurusega 
looma pealmine kilpkate oli isesu-
guste märkidega. Igaks juhuks on ta 
sellest teinud mõned filmiüleswõt-
ted ja neid ilmutades on nüüd sel-
gunud otse põnewaid asju. 

Nagu asjatundjad seletawad, 
kilpkonna turjal kilbisse lõigatud 
märgid on wäga wanad ja wäga sar-
nased neile märkidele, mis leidunud 
ühel Wahemerest Kreeta saarelt 
päritolewal kettal aastast 1500+ 
enne Kristuse sündimist. Seda 
ketast lähemalt kirjeldanud Mägi 
Kurdla ühes oma hiljutises uuri-
muses, kus on toodud ka üleswõte 
kettast, mida nüüd saab wõrrelda 
Audru kilpkonnal leiduwate märki-

dega. Ketta märke lahti arutades on 
leitud, et need sisaldavad eestikeel-
seid lauseid, mis lasewad teha huwi-
tawaid järeldusi kauge minewiku ja 
muinasajaloo kohta. 

Pöördusime telefon i  teel 
täiendawate andmete saamiseks 
härra Hirwose poole, kes praegu 
wiibib Awinurmes ja Peipsil filmi-
mas sealset puutööstust ja kalasta-
mist. Piiriwalwe kordonist wastati, 
et operaator on praegu Peipsi jääl 
kalaaugu man ja ei saa mitte tulla 
randa telefoni juurde. 

Kohe tõmmati wälja telefoni kaa-
bel mööda jääd kalaauguni. Härra 
Hirwonen alul ei tahtnud midagi 
rohkem ütelda, seletades, et kuna 
kilpkonnal leiduwate märkide ise-
loom ja tähendus ei ole täiesti selgi-
tatud, siis on asja wastu wäljendatud 

huwi ka Riiast. Wastasime härra 
Hirwosele osawalt, et kahtlemata 
huwi seal tõuseb weel rohkem, kui 
asjast siin rohkem kõneldakse. Ta 
nõustus siis ja seletas, et Audru kilp-
konn on tõepoolest filmitud, kuid 
leiu tähtsus sai talle selgeks alles 
filmide ilmutamisel. Kahjuks ei ole 
ta taibanud kohapeal looma kohe 
kaasa wõtta wõi kindlasse paika toi-
metada. 1. aprillil minewasti mõned 
asjatundjad kohapeale küsimusega 
lähemalt tutwuma, sest kahjuks ei 
olewat teised looma enam sel kohal 
leidnud. Kas pani kewadine päike 
ta uuesti liikuma wõi on juhtunud 
midagi muud, seda ei tea praegu 
mitte kindlasti ütelda. 

Nüüd tehakse kohapeal oletusi, 
üks põnewam kui teine. Tuleta-
takse meelde, et Pärnu jõesuu on 
juba warem annud wäga rikkalikke 
muinasleide, mida jõewool on eriti 
kewadel suurwee ajal Sindi paisust 
allalangewad veelangad põhjakih-
tidest järjest välja uuristawad ning 
pinnale kannawad. 

Urmas Hirwose seekordne leid 
tõotab anda mitte üksi olulise lisa, 
waid tuua otse pöörde sealsete mui-
nasleidude hindamisel ja järelduste 
tegemisel. Loodetakse kindlasti, et 
leitud haruldaste märkidega kilp-
konn ei ole mitte jäädavalt kaotsi 

läinud. Igatahes on ta nii vana, et ta 
ei jõua üles turnida Audru paisust 
ja sisemaale kaduda. Jääminekul 
hakkab ta liikuma mere poole, hoi-
des siiski kaldale lähemale, kuna 
kilpkonnad sügavat wett ei armasta. 

Looma haruldastest märkidest 
wõib ka järeldada, et aastatuhan-
ded tagasi on ta inimestega lähemalt 
kokku puutunud. Wististi on teda 
hoitud püha loomana, nagu seda 
mõnel lõunamail ette tuleb, ja täht-
satel puhkudel, kus mängiwad pil-
lid, naablid ja muud mänguriistad, 
on tähelepanu kingitud ka sellele 
haruldasele kilpkonnale. Sellepärast 
on kindlasti loota, et kui kewadel 
Pärnu supelrannas Tago orkestri 
helid hõljuma hakkawad, siis ka 
kilpkonn wälja ilmub ja plaashi 
poole suundub. Siis ei wõiks teda 
enam lasta kaotsi minna. Seepä-
rast, kui ta uuesti peaks nähtawale 
tulema, palutakse kohe sellest tea-
tada haridusministeeriumi, et oleks 
wõimalik teda wõtta muinsuskaitse 
alla. 

Ümbertrükk ajalehest Uus Eesti, 
nr 89, 31. märts 1936. 

Artikkel on leitav Digaris.
Arhiivi sirvis ja toreda leiu leidis 

Audru muuseumi perenaine 
Raune Põllu. 

Harukordne muinasleid Pärnus

Kas siin on nüüd minu kodu
Kui pikk on aeg? 

Päeviti erinev. Mõni päev len-
dab linnutiivul, mõni venib nagu 
kummipael. 

Kas kolm kuud on piisavalt pikk 
aeg?

Küllaltki. Küllap mahub sinna 
sisse vähemalt üks rõõmus seik, 
mida veel tükk aega meenutada, 
aga välistatud pole ka mingi kurb 
sündmus, mis veel kaua haiget teeb.

Aga kas kolm kuud on piisavalt 
pikk aeg selleks, et objektiivselt 
hinnata ja analüüsida toimunut?

Igatahes üritame, esitades mõned 
küsimused nüüdseks kolm kuud 
sõjapõgenikena Lavassaares elanud 
pereema Tatjanale Tarambulale ja 
tema Jõõpre Koolis eesti keelt tude-
erivale vanemale tütrele Juliale. 

Millised olid hirmud, kui üle-
tasite Eesti piiri?

Tatjana Tarambula: Ei mõelnud 
kordagi selle peale, et kuidas me 
Eestis hakkama saame. Ainus mõte 
ja hirm oli, et sõda meile järele ei 
tuleks. Te ei kujuta ette, kui hirmsad 
on pommitamised.

Julia Tarambula: Ei olnudki 
hirme, lihtsalt kulgesime.

Mis on Eestis hoopis teistmoodi 
kui Ukrainas? Mis teid hämmas-
tab?

TT: Eesti näis meile siia saabu-
des väga euroopalik – nii tänavapilt 
kui ka riietus. Äratundmisrõõm oli 
oma nooruspõlve kommide ja küp-
siste leidmisest poelettidelt sellisel 
kujul, nagu neid Ukrainas nõuka 
ajal müüdi. 

Ja muidugi inimesed. Hoopis 
teistmoodi. Juba oma välimuselt 
– enamus heledapäised. Ja igas 

asjas nii ülikorralikud. Ei osanud 
ka arvata, et eestlased on niivõrd 
abivalmis rahvas. 

Vapustas esimese päeva vastu-
võtt – kuidas meid toideti! Eesti toit 
on mitmekesisem. Teil on nii palju 
erinevaid kastmeid, mis iga toidu 
juurde käivad. 

Ning üldine atmosfäär, ökoloo-
gia. Isegi õhk on teil hoopis teise 
lõhnaga – selline puhas-puhas. 
Hoopis teistsugune kui Donbassis. 

Hämmastab teie inimeste töökus. 
Ilusad rõdud, lillepeenrad, aialapid 
ja põllud. Meil Ukrainas on ka, aga 
täna juba oskan hinnata, kui palju 
vaeva peate teie selleks nägema, et 
seda ilu saavutada. Mõtlen praegu, 
et kuidas Ukrainas kellelgi üldse 
õnnestub vaeseks jääda või saada. 
Meil on ju nii viljakas muld ja ena-
masti soe ilm. Viska ainult seeme 
maha ja kasvab kohe mühinal. Aga 
teie peate nii palju vaeva nägema ja 
alati vist saaki ei saagi. 

Aga jah, meie jaoks on tegelikult 
kõik uus: uus maa, uus kultuur, uus 
keel.

JT: Eestlaste ühtekuuluvustunne 
ja oskus rõõmu luua. Olime pealt-
vaatajatena Lavassaares Pärnumaa 
rahvatantsupeol. Mitu korda käisid 
külmavärinad üle selja, nii ilus ja 
ülev tunne oli. Koolisüsteemi seisu-
kohalt – Eesti õpetaja jõuab tunnis 
rohkem iga üksikõpilaseni. Tõsi, 
meil on ka hoopis suuremad klas-
sid, aga ikkagi. 

Kuivõrd tunnete end juba Eesti 
ühiskonna liikmetena?

TT: Kui oskaks eesti keelt, jul-
geks väita, et olen juba 50% eest-
lane.

JT: Umbes 5% ulatuses. Ma ei 
suuda veel kõike mõista, aga kõik 
siinne huvitab mind väga. Soovin 
Tartu Ülikooli astuda ja siin miks 
mitte õpetajaks õppida.

Kui raske on eesti keelt õppida?
TT: Aitäh õpetaja Merlele, kes 

on meie lastele nii palju näidanud 
ja neid igale poole viinud. 

JT: Aitäh õpetaja Lüülile, kes 
oma range sihikindlusega meile 
eesti keelt õpetab.

Eesti keel ei ole raske. Veidi kee-
rulised on küll täppidega tähed, aga 
võrreldes inglise keelega on seda 
hoopis kergem õppida. Hääldamine 
on viimasega võrreldes hoopis liht-
sam, vabam ja suupärasem.

Kuidas kirjeldate Eestit oma 
lähedastele ja sõpradele, kes jäid 
Ukrainasse või sattusid põgeni-
kena teistesse riikidesse?

JT: Me ei räägi sellest eriti. Ei 
räägi üldse sündmustest ja fakti-
dest. Me räägime tunnetest, mis 
meie hinges on. 

Mis teid motiveerib hommikul 
tõusma ja päevale vastu naera-
tama?

TT: Minu pere, laste haridus ja 
käekäik. Laste heaolu on viimane 
mõte enne uinumist ja esimene 
ärgates. Tõusen hommikul nende 
pärast.

JT: Ma tahan teha kõik endast 
oleneva, et terve maailm oleks iga 
päev õnnelik ja jätkusuutlik. Abso-
luutselt kõik inimesed. Arvan, et 
see on võimalik.

Mida tahaksite veel lisada?
TT: Tahaksime tänada Jõõpre 

Kooli direktorit Mati Sutti. Ja mitte 
ainult selle eest, et ta meid nii palju 

on aidanud, vaid ennekõike selle 
eest, et ta on nii suure südamega 
hea inimene. Oleme tänulikud ka 
kõigile headele siitkandi inimes-
tele, kelle abiga saime niimoodi 
tühja korteri sisustatud. Ja riided, 
tuttuued jalanõud, teler, arvuti ning 
isegi jalgratas. Need olid Jõõpre 
Kooli ja Audru Lasteaia õpetajad-
lapsevanemad, kes aitasid kogu 
seda varustust koguda.

Kuna sissetulekut ei olnud, aga 
tööd teha tahtsin, siis aitäh Üllele 
ja Andresele, kes töölesaamisega 
aitasid. Iga algus on raske.

Kas Eestist saab teie uus kodu?
JT: Mina tahaksin küll siia jääda 

ja pärast eesti keele selgeks saamist, 
nagu juba ütlesin, minna sisseastu-
miseksamitele Tartu Ülikooli.

TT: Paraku ei ole meil enam 
kuhugi tagasi pöörduda. Ka lähe-
daste ring on laiali paisatud ja osa-
dega, kes Ukrainasse jäid ja kelle 
kodud on alles, pole meil enam 
sarnast maailmanägemust. 

Mulle tundub, et Eestis on palju 
üksikuid inimesi. Olen fantaseeri-
nud, et kunagi asutaksin siin sellise 
agentuuri, kus inimesed saaksid 
teineteist leida ja mina vastutaksin 
nende kokkusobivuse eest – mulle 
on öeldud, et mul on natuke selliseid 
võimeid. 

Esitame mõned sarnased küsi-
mused ka Mati Sutile.

Mida sina kõige rohkem kart-
sid seoses põgenike saabumisega 
meie valda?

Mati Sutt: Kartsin konf likte 
rahvuste pinnal. Õnneks neid ei 
sündinud.

Mis oli selles uues olukorras 
kõige raskem?

MS: Põhiline mure oli, et kuidas 
koolis õpilasi tavatundidesse integ-
reerida. Aga hakkame me kuidagi 
saime. Iga Ukraina õpilane sai näi-
teks oma tugiõpilase, kes neid siis 
igale poole kaasa vedas ja kõike ette 
näitas. Tegelikult ei olnudki see 
protsess nii väga keeruline. Aitäh 
õpetajatele, eriti Marika Sarapuule, 
Lüüli Zahartšenkole ja Merle Jant-
sonile, kes andsid erilise panuse.

Mis sind hämmastas?
MS: Meile saabunud ukrainlaste 

vaoshoitus ja tagasihoidlikkus. Nad 
püüdsid kohe samastuda ja tahtsid 
esimesest päevast alates olla osa-
lised kõiges toimuvas. Nad isegi 
muutsid ennast (ilmselt läbi vaat-
luse) visuaalselt, ka riietuse ja moe 
osas. Näiteks üks väike tüdruk, kes 
esimestel päevadel käis koolis hii-
gelsuurte tutilintidega, hülgas need 
juba teisel koolinädalal. Eks inimesi 
on igasuguseid, aga meie osavalda 
sattusid just sellised ja see on mää-
ranud ka minu üldettekujutuse.

Kas oskad ka juba natuke 
ukraina keelt?

MS: Paraku mitte, tean vaid 
paari väljendit. 

Kas Lavassaarest saab nende 
põgenike uus päriskodu?

MS: Teeme kõik endast oleneva, 
et ukrainlastel siin hea ja kodune 
oleks. Kõige tähtsam on, et nad meie 
keele selgeks saaksid, siis saavad 
nemad ja ka meie hakkama. See on 
väga tähtis ka meie riigi tuleviku 
seisukohalt.

Sirje Suurevälja
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
YOKO ALLSALU 22.05.2022
MELISSA TIRON 28.05.2022
PATRICK ROHTLA 29.05.2022
THEODOR MEIER 11.06.2022

KIRIKUTEATED

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus
16.07.2022 kell 10.00 liturgia.
Uruste kalmistul 16.07.2022 kell 12.00 üldine hingepalve. 
Surnuaia püha.

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus
17.07.2022 kell 10.00 liturgia.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 

Helju Holm 5196 8992

Sangpommi võistlused Audrus
19. märtsil toimusid Audru 
Kooli võimlas Audru osavalla 
lahtised Meistrivõistlused ja 
Pärnumaa Meistrivõistlu-
sed sangpommi tõstmises. 
Sangpommi võistlused on 
Audrus juba traditsioonili-
sed, sest neid on korraldatud 
üle 10 aasta ja tegemist on 
võistlejatele väga oodatud 
sündmusega.

Sel aastal osales 33 võist-
lejat üle Eesti. Tugev kon-
kurents oli -17 a noormeeste 
seas, kohal oli ka Järvamaa 
treener Meelis Metsma oma 
6 trennipoisiga, kes tulid 
võistluskogemust saama. -75 
kg kehakaalus võitis Järva-
maa poiste ees oma Audru 
poiss Reio Vendelin ja +75 
kg kehakaalus Märt Veelaid 
Häädemeestelt. -17 a tüdru-
kutest oli võidukas Maribel 
Tamme, keda treenib Valdi 
Killing. Naised -68 kg võitja 
oli Laura Kallas ja +68 kg 
Aire Intsaar. Meestest said 
kuldse medali ja lisaks Pär-
numaa meistri tiitli Madis 
Tähiste SK Sindi Kaljust, 
Andrei Kirs Pärnust, Valdi 
Killing ja Kahro Koit Koitla 
Audrust. Põhivõistlusele 
lisaks oli veel kolmevõistlus 
ja 50 kg sangpommi rebimise 
võistlus, mis meelitas kohale 
ka olümpiavõitja Aleksander 
Tammerti. 

Erinevatel aastatel on ikka 
olnud mehi, kes ekstra selle 
võistluse pärast kohale tule-
vad ja mille kohta me lausa 
eraldi edetabelit peame. Sel 
aastal tuligi uus rekord – 37 
korda Kuldar Kark Tartu-

maalt, 36 korda Kristjan 
Puusepp Saarde vallast, 34 
korda Aleksander Tammert 
Tallinnast ja 14 korda Meelis 
Metsma Järvamaalt. Siiani oli 
kõige kõvem tulemus edeta-
belis (33 korda) Tammerti 
nimel.

Audru on läbi aastate 
silma jäänud oma sangpommi 
tulemustega ja koos Hääde-
meestega võistelnud edukalt 
Pärnumaa eest. 9. aprillil toi-
musid Jõgeval Jõudi Meist-
rivõistlused sangpommis, 
mille võitis Pärnumaa 200 
punktiga, järgnesid Jõgeva-
maa 177 punktiga, Järvamaa 
(146 p), Tartumaa (85 p) ja 
Lääne-Virumaa (40 p). 

Euroopa Meistrivõistlused 
2022 sangpommispordis toi-
musid 19.05–22.05 Tallinnas 
Lasnamäe Kergejõustikuhal-
lis. Osales üle 100 sportlase 
10 riigist.

Võistluste programmis oli:
• kahekäe pikk tõuka-

mine (individuaalne ja 
võistkondlik)

• ühekäe pikk tõukamine
• 12 min rebimine
• kahekäe tõukamine 

(indiv. ja võistkondlik)

• ühekäe tõukamine
• 30 min rebimine
• rebimine (indiv. ja 

võistkondlik)
• võistkondlik 

rebimine+tõukamine
Audrukate medalisaak 

oli järgmine: Aire Intsaar – 
4 kulda, Kahro Koit Koitla 
– 2 hõbedat, Pille Kuusik – 
3 kulda, 1 hõbe, 1 pronks, 
Laura Kallas – 5 kulda, Olev 
Vendelin – 3 kulda, Valdi Kil-
ling – 5 kulda.

Au ja kiitus sportlastele!

Õie Killing

SUVEÖÖ UNENÄGU 
Audru kirikus

16. juuli õhtul esitavad viiul-
daja Ingmar Simson-Valtin ja 
organist Ines Maidre Audru 
kirikus kava SUVEÖÖ UNE-
NÄGU. Ettekandele tulev 
muusika viib kuulaja kaasa 
võlumaailma, kus kohtuvad 
suveöö maagia ja unenägu.

Looduse, öö ja unenäo 
müstika on inspireerinud 
kirjanikke, kunstnikke ja 
muusikuid läbi aegade looma 
lugematul hulgal oopusi, 
mille keskmes on kuuvalgus 
ja tähistaevas, uni ja viirastus.

Ü he fantaasia r ik ka-
mana nende seas on tun-
tud Shakespeare’i näidend 
“Suveöö unenägu”, mille 
pani poeetilisse helide keelde 
Felix Mendelssohn ja mis on 
andnud nime ka käesolevale 
kontserdikavale. Romanti-
liste ööpalade ehk noktur-
nide vahel kõlavad siin ka 
hällilaulud ja aariad, aga ka 

väärikad tantsud ja viirastus-
likud vahepalad.

Oreli-viiuli koosmängus 
põimuvad sümboolselt öö 
saladuslik sumedus ja seda 
kirgastav valgus.

Audru kir iku kaunis 
sakraalarhitektuur keset rohe-
lusse uppuvat dendroparki 
pakub rohket silmailu, mis 
on kindlasti väärt külaskäiku. 
Pühakoja hea akustika ja kau-
nikõlaline orelipositiiv loovad 
aga suurepärase eelduse siin 
ka kõrvailu nautimiseks. 
Audru kirik on ideaalne koht 
suvise kammerkontserdi kor-
raldamiseks ja nautimiseks, 
millele kiriku pererahvas 
alati tänuväärselt käe ulatab 
ja muusikale uksed avab.

Kontsert on tasuline. Pile-
tid hinnaga 10 EUR on müü-
gil kohapeal enne kontserdi 
algust.

Ines Maidre

SPORT

Üks nostalgiline pilt Audru Karusloomakasvanduse konto-
rihoone ees olevast basseinist, kus sulistasid kaks lõbusat 
hüljest. Nad olid kõikide lemmikud. 

Vanu pilte sirvis Harri Lelle 

vanu pilte sirvides




