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Mälestuspink õpetaja Merikesele –
lasteaiaõpetajale Lavassaares 41 aastat
15. juunil avasime mälestuspingi õpetaja Merike
Koppel’ile.
Merike alustas oma teed
lasteaiaõpetajana Lavassaare Lasteaias 1976. aasta
1. augustil kohe peale kooli
lõpetamist. Tööle võttis Merikese Liia Gentalen, kes oli
aastatel 1970-1984 lasteaia
juhatajaks.
Merike töötas mitmete
juhatajate alluvuses, mitme
erineva nimega asutuses,
kuid jäi alati Merikeseks
oma nõudmiste ja helluste,
kiiksude ja headusega.
Aastatel 1988-1990 asendas Tiiu Loitt’i juhataja kt-na,
kuid jätkas hiljem taas lasteaiaõpetajana.
Algaastatel oli ta lastele
teiseks emaks, viimastel

aastakümnetel aga teiseks
vanaemaks – lapsed on ju
enamuse päevast kasvatajaõpetaja juures.
Sellel aastal saatsime kooli
lapsed, kelle Merike võttis

oma viimasel tööaastal oma
käe alla.
Maie Kalbus
Jõõpre Kooli Lavassaare
Lasteaia õppejuht

Jõõpre Kooli lõpetajad
2021/2022 õppeaastal lõpetas Jõõpre Kooli 14 õpilast
– meie kooli 85. lend. See
klass jääb meelde äärmiselt
toreda, vaimuka, sõbraliku,
rõõmsameelse, teotahtelise
ja kokkuhoidvana. Kiitusega
lõpetasid kooli Angela Palu
ja Bia-Lotta Toomast. Ainekiituskirjadega tunnustati
viit ning kooli tänupaberiga
seitset õpilast.
Soovin kõigile minu armsatele lastele, et nad leiaksite
oma isikliku raja elus ning
saavutaksid kõik, mida soovivad.
Pildil:
Alumine rida vasakult:
Eerika Sarapuu– armas, tagasihoidlik ning spordis väga

tubli; Angela Palu – õppimises väga tubli, sõbralik,
heatahtlik ja nutikas; BiaLotta Toomast – õppimises
väga tubli, rõõmsameelne,
aktiivne ning andekas nii
laulus, tantsus kui ka spordis;
Florence Loore Ritso – nakatavalt rõõmsameelne, särav,
õppimises tubli, andekas laulus ja spordis, mängib hästi
klaverit; Mia Mimi Mikko
– sõbralik, heatahtlik, tubli
õppimises, andekas kunstis;
Andria Lubja – väga tegus
ning äärmiselt aktiivne, juhiomadustega, sõbralik, tore ja
õppimises tubli; Džuljeta Tilk
– sõbralik ning tore, kokanduses tubli; Delia Saarman
– armas, sõbralik ning tagasihoidlik, tubli õppimises ja

andekas kunstis.
Ülemine rida vasakult:
Reimo Taats – heasüdamlik,
abivalmis ja tore, tubli spordis; Margo Palumäe – tagasihoidlik ja südamlik, arvutihuviline; Andreas Erikson
– tore ja viisakas, huvitub
kulturismist ning arvutitest;
Kristofer Paluteder – heasüdamlik, viisakas ja abivalmis,
harrastab kulturismi; klassijuhataja Grünet Trumsi; KenKermo Kasemaa – vaimukas,
sõbralik ja heatahtlik naljamees; Silver Hrabrov – tore,
vaimukas ja heasüdamlik,
mängib hästi kitarri.
Grünet Trumsi
klassijuhataja

SPORT

Audru parim on Euroopa kuues
4.-6. juulini hoidis kohalik
spordilembeline kodanik telefoni või arvutit käepärast, et
aeg-ajalt kiigata, kuidas läheb
meie valla parimal noorsportlasel Viola Hambidgel Iisrealis Jeruusalemmas toimuvatel
U18 Euroopa meistrivõistlustel kergejõustikus, kus alles
15-aastane meie tulevikulootus tegi kaasa mitmevõistluses. Või mis lootustandev,
saavutatud 6. koht Euroopa
mastaabis ja pingelises konkurentsis püstitatud mitu
isiklikku rekordit näitavad,
et neiu on juba edukalt sukeldunud suurde sporti. Mitmevõistluse viimasel alal – 800
m jooksus – näitas Viola
kohe stardist alates vastastele
kandu ja kadus kiiresti silmapiirilt. Kommentaatoril jäi üle
ainult korrutada – Estonia,
Hambidge, great!
Küsitlesin mõnda Violale
lähedalseisvat inimest, et
aimu saada, milline isiksus
meie noor staar on ja palusin
nimetada 3 iseloomujoont,
mis Violat kõige paremini
iseloomustavad.
Romet Mihkels (treener) –
energiline, seltskondlik, hea
analüüsivõimega.
Mati Puust (esimene treener) – rõõmsameelne, sihikindel, rahulik.
Kai Oraste (klassijuhataja)
– usaldusväärne, sõbralik,
abivalmis.
Viola ema – järjekindel,
suhtlusaldis, avatud.
Millised on aga Viola enda
mõtted pärast esimest rahvusvahelist suurvõistlust?
Viola Hambidge: Maikuus
Balti MV-l seadsin enesele
eesmärgiks täita Euroopa
MV norm. Sain seal ootamatult palju punkte ja rõõm oli
suur. Tee suurvõistlusele oli
avatud. Võistlushirmu pole
mul kunagi olnud, olin liht-

Lavassaare Lasteaia lõpetajad

salt ootusärevuses ja põnevil.
Koondisekaaslased on ka nii
vahvad, tahtsin väga koos
nendega võistelda.
Ja siis olimegi Jeruusalemmas. Õhtuti oli tribüünidel palju rahvast ja see melu
oli ka ikka nii äge. Tahtsin
isiklikku rekordit ja tulla
esikümnesse (oma jooksvate tulemuste poolest olin ju
paberitel kümnendal kohal) ja
minu suureks rõõmuks suutsin täita mõlemad oma eesmärgid ja need veel ületadagi.
Hea meel oli ka selle üle, et
saime ära käia Nutumüüri
juures ja Jeesuse sünnipaigas. Ülejäänud aja, kui ise ei
võistelnud, olime staadionil
ja elasime oma koondisekaaslastele kaasa. Teiste Euroopa
mitmevõistlejatega kohtusin
ju ka esimest korda. Ootesaalis suhtlesime. Kõik rääkisid, kui närvis nad on. Olin

vist ainuke, kel võistlusnärv
puudus, rahustasin teisi. Enne
starte ma tavaliselt jooksen
natuke, peksan kätega jalgu,
mind aitab ka see, kui saan
kellegiga vahetult enne strarti
natuke rääkida. Võistluse ajal
mõtlen ma ainult oma sooritustehnika peale, analüüsin
jooksvalt seda, mida hetkel
teen.
Nüüd ootavad ees U18
Eesti MV, U18 Balti MV
ja kirsina tordil Slovakkias
toimuv Noorte Olümpia
Festival. No ja siis õpingud
uues koolis - Pärnu Ühisgümnaasiumis. Elu on vahva ja
põnev!
Suur tänu Violale nii asjaliku, täiskasvanuliku ja sooja
suhtluse eest artiklit koostades. Palju edu ja õnne edaspidiseks!
Sirje Suurevälja

31. mail olid viimast päeva
lasteaias meie selle aasta
kooliminejaid.
Lõpupeol osales 5 last,
kuigi lõpetajaid oli 6.
Remo Rand – hästi energiline ja särtsakas noormees.
Talle meeldivad väga igasugused sportlikud tegevused.
Oma kaasahaarava ülemeelikusega „nakatas“ tihtipeale
ka teisi lapsi, millega tegi
meie elu sündmusterohkeks
ja lõbusaks. Tundus, et tema
kõrval olles ei olnud teistel
lastel kunagi igav.
Mia Tischler – enesekindel
ja laia silmaringiga tütarlaps.
Ta teab, mida tahab ning ütleb
alati välja oma arvamuse.
Kuna Miale meeldib olla
liidrirollis ja tema tahtmine
jääb üldjuhul peale, siis elus

läbilöömises ei tohiks tal
tekkida mingeid probleeme.
Mia on seltskondlik ja hea
kaasarääkija.
Remo Sõber – nagu nimigi
ütleb, on ta kõigile olnud hea
sõber. Tavalised mängud teda
ei huvita, aga vot arvutimängud – nendes teeb kõigile silmad ette! Lasteaia viimaste
päevade jooksul selgus ka
tõsiasi, et Remo on väga hea
laulupoiss.
Janette Metsaru – väga iseseisev neiu. On abivalmis ja
sõbralik. Janette oskab seista
nii enda, kui teiste eest. Hoolib väga oma väikestest sõpradest. Janette soov on saada
arstiks, et ta oskaks oma lapsi
ravida, kui need haigeks jäävad. Janette on seltsiv ning
sõbruneb kiiresti teistega.

Robin Rand – lõbus, heatahtlik, kohati ka häbelik
noormees. Sellepärast tahaks
ta tulevikus ka politseinikuks
saada, sest siis on ta julge
ning ning püüab pätte. Oma
tegemistes-õppetegevuses on
Robin väga püüdlik ja hoolas.
Pildilt puudub Marten
Sarapuu – taibukas, aga väga
iseteadliku käitumisega ja
julge ütlemisega poiss.
Ilusat ja hakkamist täis
kooliteed Teile!
Tatjana Tõrva,
Merike Paavel,
Urve Tõrva,
Liina Matthiesen,
Sirje Ojala,
Liis Kim-Ho,
Monika Voolaid
Teie õpetajad

Lapsed: Remo Rand, Mia Tischler, Remo Sõber, Janette Metsaru, Robin Rand.
Õpetajad: Tatjana Tõrva, Merike Paavel, Urve Tõrva, Liina Matthiesen, Sirje Ojala,
Liis Kim-Ho, Monika Voolaid
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Audru Kooli 2022. a lõpetajad
Audru Kooli lõpetas sel kevadel 29 suurepärast imelist
noort, kellel kõigil oma nägu
ja olemus.
Meie kooli mälestuste
sahtlisse jääte te sõbraliku
ja kokkuhoidva klassina.
Olite tegusad, kindlameelsed, ausad, sihikindlad ja
kui midagi pähe võtsite, siis
ümber veenda oli teid raske.

Aga välise koore all on teil
kõigil hea ja kaastundlik
süda.
Tahaks väga loota, et vastutustunne on see, mida siit
kaasa saite ja elu jooksul see
aina kasvab, sedavõrd, kuidas
teie ise inimestena kasvate ja
arenete. Teadke, mu armsad,
et headel soovidel on komme
täide minna. Selleks soovin

teile tarkust, aga ka õnne ja
vedamist, samas ka toetavaid
sõpru ja kaaslasi. Head soovid
ei puuduta sugugi ainult õppimist, tööd ega karjääri, aga ka
isiklikku õnne ja armastust,
mis on ju tähtsamgi. Minu
südamesse jääte te sõpradena.
Hoian teile pöialt!
Kai Oraste
Teie õpetaja

1. rida vasakult: Vilja Erika Helena Markkula, Karoliina Kuura, Emily Visnapuu, Cariina
Lizette Liiv, Meribel Merila, õp Evi Klamas, õp Kai Oraste, Pille Parits, Hanna-Liisa Sutt,
Kerli Jürviste, Elisabeth Lindmaa, Selina Lebin.
2. rida: Elena Klink, Emilia Hendrikson, Maria Rubin, Kätlin Saarnak, Günther Andreas
Vaaro, Karola Rammo, Silvia Villemson, Jane Mirjam, Viola Hambidge, Elina Urb.
3. rida: Markus Tärn, Märt Sõmersalu, Markus Lemmo Mõttus, Rasmus Ramot, Drayan
Kirst, Jan Erik Tõnismann, Jorven Jääger, Alex Raud, Rasmus Rubin

Lindi Lasteaed-Algkooli lõpetajad
Lindi Lasteaed-Algkooli
lõpetas 101. lend– kaks poissi
ja seitse tüdrukut. Nelja aasta
jooksul olid nende klassijuhatajateks kolm suurepärast
õpetajat: Epp Reinfeldt,
Kaire Kiivit ja Maret Kampus-Külm. Loodame, et see
kogemus aitab neil edaspidi
kergemini harjuda neljanda,
viienda ja kõikide järgmiste
õpetajatega.
Missugused on meie tänased lõpetajad?
Ragnar Itter – iga aastaga
muutus ta aina tublimaks ja
tegusamaks, oli väga asjalik
Erasmus+ projektis osaleja.
Eriti osav oli Ragnar käsitöö
tegemisel: kudus, heegeldas,
tikkis. Sel õppeaastal valiti
Ragnar Aasta edenejaks.
Internet Ragnariga koostööd
teha ei tahtnud ja Zoomi-tunnid olid tema jaoks tihti lausa
piin. Loodame, et distantsõppe-ajad on läbi!
Kerdo Koitla – hea matemaatikataibuga ja tubli klaverimängu õppija. Viimasel
aastal muutus aina südamlikumaks. Suur unistaja: väga
tihti jäi ta keset tundi ülesande tegemise ajal aknast
välja vaatama – ei kuulnud
ega näinud midagi, mis
klassis toimus. Loodame, et

mõni tähtsam unistus läheb
ka täide!
Janelle Laurimäe – talle
meeldib väga joonistada ja
värvida, on väga loominguline. Tema töövahendid kippusid tihti end ära peitma ja
siis oli ta hädas. Loodame, et
edaspidi kuulavad asjad sõna!
Marie Luhtoja – väga tubli
arvutaja. Hea käega joonistaja. Meeldiva ja toreda
lavalise olekuga. Räägib
igas võimalikus ja ka võimatus olukorras. Loodame, et
edaspidi saab ta oma suhtlemisoskust rakendada näiteks
väitlusringis!
Emmaliisa Mäesalu –
eelmise õppeaasta Aasta
õpilane, selle õppeaasta
Aasta huvitegevuse parim.
Kohusetundlik, aktiivne,
alati valmis väljakutseid
vastu võtma. Meie koolis
pole ilmselt ühtegi uksepiita
ega lauanurka, mille vastu
ta poleks ennast ära löönud.
Loodame, et edaspidi on sinikaid vähem!
Annika Männiksaar –
leebe, hoolitsev ja väga abivalmis, äärmiselt püüdlik.
Loeb palju raamatuid. Vahel
lihtsalt ei ole tahtmist mõnda
asja teha ja siis on tuju kehv.
Loodame, et edaspidi on põh-

just aina rõõmsalt naeratada!
Sandra Männiksaar – selle
õppeaasta Aasta õpilane.
Tööd on alati õigeks ajaks
tehtud, väga tubli raamatute lugeja. Tubli sportlane.
Tal on nii palju energiat, et
tihti terve klass lausa säriseb temast kiirgavast elektrist. Loodame, et edaspidi on
maandus tõhusam!
Liisbeth Oks – väga tähelepanelik, märkab pisiasju.
Südamlik ja hooliv. Teeb
kohusetundlikult kõik tööd
õigeks ajaks. Kui midagi
ikka ei taha või on oma
otsuse teinud, siis mingi jutt
seda muuta ei saa. Loodame,
et edaspidi on kerge otsuseid
teha!
Pauline Kristeine Unt –
väga kiire taibuga ja ükski
õppeaine raskusi ei valmista.
Tema lähedal ei ela ühtki
klassikaaslast ja nii tuli tal
leida võimalusi, kuidas ühe
või teise sõbraga pärast kooli
kokku saada. Loodame, et
edaspidigi on neid võimalusi
piisavalt!
Teil palju õnne soovime,
kallid lõpetajad!
Epp Reinfeldt,
Maret Kampus-Külm,
Kaire Kiivit
Klassijuhatajad

Audru Vikerkaare lasteaia 15. lend

I rida Kristofer Näkk, Grete Sülla, Loore Jäärats, Karl Albert Vaet, Liisa Veske, Eliise
Kalda, Indra Marii Pilliroog, Lisete Napp, Alic Lillepa, Trevor Tomson.
II rida Clyde-Patric Suviste, Kermo Tillart, Johan Jürgens, Ruudi Kandelin, Martin
Linde, Randel Palu, Kelvin Pikkor, Marius Tiits, Rander Mets, Hardi Tiit, Remy Sülla.
Õpetajad: Eve Elmers-Noormets, Malle Saarts, Heidi Sadulsepp

Audru Männituka lasteaia 53. lend

Lindi Lasteaed-Algkooli lasteaia lõpetajad
Lindi Lasteaed-Algkooli lasteaia lõpetas kolm last: Brendon Merirand, Jakob Aleksander Soobik ja Lenne-Liise
Plaum. Õpetaja Anneli Kala
iseloomustab neid nii:
Meie Pilvekeste rühmast
lendu läks kolm pilvekest:
üks on Brendon,
teine Jakob,
kolmas Lenne-Liiseke.
Kui teil sõpra head on vaja,
teame, keda soovitada.
Brendon oskab sõber olla,
ikka tahab mängu tulla.

I rida Rosella Noormets, Helin Valge, Helen Hänni, Lisann Link, Cassandra Sutt,
Penelope Tasa, Lysandra Liivrand, Kertu Killing, Luise Lindström.
II rida Kendra Kuusk, Marttis Gustasson, Robin Põder, Jakob Kuru, Karel Köster,
Kaspar Eensalu, Remy Pajumets, Elise Uibopuu.
Õpetajad: Eneli Ojaste, Malle Tael, Merike Pertel

Kui on vaja meisterdada,
parandada, kohendada Jakob lahkelt tuleb appi,
kui just hetkel ei tee sporti.
Meie rõõmus Lenne-Liise
laulab hästi lauluviise.

Käärid, liimid, värvid, pintslid
tema kätes teevad kunsti.
Kooliteel teil soovime
jõudu, kannatlikku meelt.
Ja et sõpru oleks ka,

kellele saab toetuda!
Palju õnne!

Anneli Kala
ja Piia Jõesaar
Õpetajad
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Aruvälja lasteaia lõpetajad

Viis mesilast läks lendu, läks
lendu Aruväljalt.
Neid töökaid mesilinde ei
kohta me nüüd naljalt,
sest tähtis koolitee neil ees,
taas tarkust vaja nõuda
ja hommikuti rühmaruumi
pole vaja jõuda.
Madli on alati positiivne,
saab kõigiga hästi läbi, on hea
sõber, on väga abivalmis, on
hea organisaator ja oskab teistel meeleolu tõsta.
Eliise on rahulik, armas-

tab korda, on malbe, kuid
temas peitub säde. Talle
meeldivad tantsimine ja
raamatud ning kui vaja,
oskab ta olla väga vapper.
Even on andekas kunstnik
ja arukas õppur. Ta on laia
silmaringiga, iseseisev. Eriti
hoolsalt uurib ta loomi, linde,
putukaid. Tema teadmised
loodusest ning pildid, mida
ta joonistab, hämmastavad
meid ikka ja jälle.
Nora-Eliise on jutukas,
hea organiseerija, alati särav,

aktiivne, ta teab täpselt mida
tahab ja mida selleks on vaja
teha.
Joanna on abivalmis,
heasüdamlik, tähelepanelik
tüdruk, oskab ümbritsevaid
tarkuseterakesi endasse talletada. Ta on viisakas, vaoshoitud, teab mis on õige, mis
vale.

Jõõpre Lasteaia lõpetajad

Oliver Käär, Romili Popp, Irma Karula, Liliwenn Verdes, Brianna Sakala, Renate
Vahter, Stenver Avamere.
Jõmmu pere soovib neile head kooliteed.

Õnnitleme
vastsündinuid!
STELLA SEPP
ROBERTO SIINMAA
KRISTOFER SÕRMUS
BRANET JÄRV
GIARA TEESALU

Kersti Killing-Jaago
ja Evelin Ots
Mesilaste rühma õpetajad

11.07.2022
04.07.2022
28.06.2022
22.06.2022
14.07.2022

Audru külalislahkuse päev Dora kodus
Meie valisime juba kodus esimeseks peatuspaigaks välja
Dora külalislahke kodu Aia
tänaval, kuhu vaatamata lakkamatule vihmasabinale oli
kohale tulnud kenake hulk
rahvast. Etteruttavalt võin
öelda, et kuna pererahvas oli
lahke ja meeleolu ülev, siis
sinna me pidama jäimegi.
Seda enam, et meid, nii nagu
ka teisi külalisi, haarati otsekohe kaasa Helgi Lauluklubi
laulu- ja kandlemänguga.
Kõlakojana mõjuva rõdu all
hakkasid helisema vanad tuttavad laulud.
Lauluklubi sünnipäevatervitusest tulid osa saama
ka omaaegse Audru sovhoosi
kauaaegsed töötajad, väärikasse ikka jõudnud Heinrich
Jurn ja Evald Volkmann.
Kohvikulaudadel sai vaadata käsitsi maalitud portselanserviise ning selle kõrvale omale meeldivast tassist
kohvi rüübata.
Saalis tervitasid külasta-

jaid kaptenipildid ning Jüri
Arraku ja Lydia SoosaarNirki maalid. Külalistele
üllatuseks musitseeris klaveril endine õpetaja Liina
Kirss Kase tänavalt ja üheskoos tantsiti suvesse Ukuaru
valsiga.
Kohale oli tulnud ka kaugema kandi rahvast – nii
näiteks külastas muuseumituba seltskond Keilast ühes
Ukraina sõja eest Eestisse
pak ku tulnutega. Sumõ

linnast pärit Leena, Olga
ja Annaga vesteldes saime

muuhulgas kuulda, et nad
imetlesid väga meie kauneid
Aia tänava lilleaedu ja külalislahkust.
Tallinna lähedalt Rae vallast tulnud huvitusid eriti toas
toretsevatest rahvarõivais
nukkudest ja Karini kudumeist. Nähtu ja kogetu andis
neile omakorda innustust ja
põhjust ka suvel uuesti juba
suurema külaliskonnaga Audrut väisata.
Tänati väsimatult entusiastlikku Helgi Rootsi, kes
on enda ümber kogunud
elurõõmsa ja laululembelise

seltskonna, pakkudes ja jagades seda lusti ka teistele.
Märkamata ei jäänud
ka Aime Petersoni imeilus
makrameetehnikas valmistatud taies, mis nagu Doraga
vesteldes selgus, sai meisterdatud lauluklubile embleemiks.
Koos sai nauditud hetki
olemise ja olematuse õhkõrnal piiril...
Väravast väljudes jätsid
meiega aga hüvasti kaks üle
pesaääre kiikavat kurepoega.
Lõpetuseks võib öelda, et nii
nagu Audru jõeäär ja park

helisesid linnulaulust, laulsime meiegi kontserdi lõpus
ööbikust, lepalinnust ja Raimonds Paulsi „Peoleost”
sõnadega:
„Laulame rõõmsaks meele,
varasel valgel salus,
kodustel põlluteedel,
suvine kergus jalus”.
Muljed pani kirja

Audru
raamatukoguhoidja
Marilis Edvand
Hetked püüdis pildile
Mikk Mathisen

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee.
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Liis Künnapas,
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

