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Õpetaja Anneli oskus last 
kuulata, mõistes seejuures iga 
lapse muret, tema soov aidata 
ning olla lapsele ja lapseva-
nemale toeks nii palju kui 
võimalik, on loonud usaldus-
likud suhted. Lapsevanemad 
julgevad oma murega Anneli 
poorde pöörduda ilma, et 
neid hukka mõistetaks.

Kolleegina võib Anneli 
peale loota. Tema ideed, 
tegutsemistahe ja kaaslas-
tega arvestav suhtlemisstiil 
on positiivne ning edasiviiv.

Õpetaja Anneli lähtub lap-
sest. Kui laps vajab abi – olgu 
selleks logopeed, psühholoog 
või eripedagoog, siis Anneli 
teeb kõik selleks, et laps ka 
abi saaks. Anneli soov on 
last tema arengus aidata ning 
leida põhjused ja lahendused 
tekkinud olukorrale.

Läbiviidavad hommi-
kuringid, „koosolekud“ ja 
vestlused väikestes gruppi-
des annavad võimaluse lapsel 
ennast tundma õppida, ennast 
väljendada ja arvamust aval-
dada. Nii nagu täiskasvanul, 
nii ka lapsel on peale rääki-
mist kergem koos kaaslastega 
päeva veeta. Õpetaja Anne-

lile ja ka lastele on olulised 
omavahelised suhted. Anneli 
hoiab alati oma rühmas sõb-
raliku ja üksteist austava 
mikrokliima – positiivne 

areng lapses saab toimuda 
ju ainult siis, kui rühmas 
valitseb mõnusalt sõbralik, 
ühtehoidev ja üksteist austav 
õhkkond. 

Õpetaja Annelit võib iga 
päev kuulda ütlemas “sa saad 
hakkama”. Ta suurendab 
lapse eneseusku ja rõhutab 
lapse tugevusi nii, et laps 
tunneb end väärtusliku ja 
armastatuna.

Kasvades Anneliga on 
lapsel võimalus areneda ja 
õppida läbi mängu, tehes 
erinevaid igapäevaseid tege-
vusi, seejuures märkamata 
õppeprotsessi. Olgu selleks 
võileibade tegemine hommi-
kusöögiks, prügi korjamine 
ja sorteerimine, supi keet-
mine alustades juurviljade 
pesemisest-koorimisest või 
okste saagimine võsas.

Õpetaja Anneli väärtustab 
ka erinevusi. Iga laps võib 
olla tema ise, oma eripärade 
ja soovidega ilma, et peaks 
tundma kellegi hukkamõistu. 
On hea tõdeda, et need väär-
tused on kandunud õpetajalt 
ka lastele.

Kohusetundlik, kaaslas-
tega arvestav, hooliv, lapse-
sõbralik, töökas, uuendustele 
vastuvõtlik, katsetav, uudis-
himulik - selline on õpetaja 
Anneli. Teda armastavad 
lapsed, lapsevanemad ja 

kolleegid. Alati leiab ta kõigi 
jaoks aega mures, rõõmus, 
abistamises. Anneli motoks 
on õppida koos lastega, sest 
lapsed ju õpetavad teda ka. Ta 
arvestab laste ja kaaslastega 
ning kasutab lapsest lähtu-
vat metoodikat. Tema töös 
on olulisel kohal projektõpe, 
väärtuskasvatus, avastus-
õpe, oskuste õpe ning lisaks 
on Anneli suur õuesõppe 
fänn. Tal on oskus siduda 
õpetatavat Eesti rahvakul-
tuuri kodukoha väärtustega, 
et lapses tekiks arusaam ja 
austus oma kogukonna elu-
olu vastu. Õpetaja Anneli on 
läbi viinud lahtiseid tunde nii 
lastevanematele kui ka Pärnu 
linna ja maakonna lasteaia-
õpetajatele. Samuti on ta 
viinud läbi töötubasid laste-
aiaõpetajate loomepäevadel 
Jõulumäel.

Õpetaja Anneli jaoks ei 
ole ülejõukäiv koos lastega 
maaliini bussiga Pärnusse 
sõita, et muuseumi, teatrit 
või raamatukogu külastada. 
Ikka selleks, et tema, nii nagu 
lastegi soov, on avastada ja 
teada saada. Ta oskab luua 
ja hoida lastes õpihimu ja 

avastamistahet. Tihti kaa-
sab ta lapsevanemaid ja oma 
ala spetsialiste, kes räägivad 
oma tööst ning näitavad töö-
vahendeid. 

Anneli teab, et parim viis 
lapsi õpetada on läbi päris 
elu ja päris „asjade”, seetõttu 
ongi tema tööpäevad täis kat-
setusi ja näitemängu.

Enese sisse vaatamiseks 
viib Anneli lasteaiapäeva 
jooksul läbi lastele juba har-
jumuseks saanud vaikuse-
minuteid, mis aitavad lastel 
rahuneda, olla keskendunud 
ning paremini enesega kon-
taktis.

2013. aastal osalesid 
Audru lasteaia folklooriring 
Karjalapsed koos Hoiuspuu 
memmedega XXIII Rahvus-
vahelisel Folkloorifestivalil 
BALTICA maapäeval ja esi-
nesid Tallinnas Rocal Mare 
vabaõhumuuseumis. 2016. ja 
2019. aastal toimusid Audru 
Männituka lasteaia õuealal 
Rahvusvahelise folkloori-
festivali BALTICA eelpeod. 
Ikka õp Anneli toel ja juhen-
damisel. 

Audru osavalla aasta õpetajad

Õpetaja Üllet on tunnusta-
tud erinevate tänukirjade ja 
nimetustega, aga olles ise 
koolis kolleegide hea töö 
kohta tunnustuste-taotluste 
kirjutaja, ei ole teda ennast 
senini tunnustatud koduvalla 
– Audru valla ja Pärnu linna 
Audru osavalla Aasta õpetaja 
tiitliga pikaajalise ja kohuse-
tundliku töö eest läbi aastate 
Jõõpre Koolis.

Ülle Haavasaar on pälvi-
nud laste, lastevanemate ja 
kolleegide usalduse. Ta on 
aidanud oluliselt kaasa laste 
arengule ja kujundanud sel-
leks laste arengut toetava 
õpi- ja kasvukeskkonna, 
pikaajaline tegevus Jõõpre 
Kooli HEV õpilastega on 
olnud raske ja järjepidev töö 
abi vajavatele lastele sobiva 
õpikeskkonna loomiseks.

42 aastat on pikk ajava-
hemik, selle aja jooksul on 
olnud Ülle klassijuhatajaks 
paljudele lendudele, keda 
on suunatud eluteele. Klas-
sijuhatajana on Ülle olnud 
mõistev, nõuandev ja oma 

õpilaste eest seisja ning alati 
suutnud ka kõige keeruli-
sematele murdeeas õpilaste 
probleemidele lahenduse 
leida. Õppealajuhataja töö 
ühe valdkonnana on Ülle 
Haavasaar karjäärinõus-

tajana koolis otsinud kooli 
lõpetavatele õpilastele sobi-
likke koole ja erialasid, neid 
võimalusi arutanud nii õpe-
tajate, õpilaste kui ka nende 
vanematega.

Kuna õpetaja Ülle Haava-

saar on olnud aastatel 2007-
2017 pedagoog-metoodik, 
mis on kõrgeim õpetaja töö 
hinnangu ja akrediteeri-
mise tase, siis selle nime-
tuse saavutamiseks oligi 
vaja tõestada just nimelt 
enda ja õppealajuhatajana 
kolleegide innovaatilist 
suunamist. Õpetaja Ülle 
Haavasaar on käinud regu-
laarselt paljudel erinevatel 
ainealastel ja metoodilistel 
kursustel, samuti otsinud 
võimalusi teistele õpetajatele 
täiendkoolituste läbimiseks.

Õpetaja Ülle Haavassaare 
õpilaste headest tulemustest 
räägivad kohad olümpiaa-
didel inglise keeles, kodu-
uurimistöö tunnustus, reli-
giooniõpetuses õpilaste head 
tulemused konkurssidel, 
pikaajaline ja tulemuslik töö 
Ettevõtliku Kooli tegemistes 
osalemisel ja Tervist Eden-
dava kooli maine loomisel.

Ülle on olnud mitme aine-
valdkonna ja kooli arengu-
kava koostamise eestvedaja, 
sisulooja ja teostaja. Õppe-

alajuhatajana on ta olnud eri-
nevate kooli arengukavade, 
töökavad ja kooli tutvustuste 
koostaja, töögruppide eest-
vedaja.

Õpetaja Ülle Haavasaar on 
olnud pikka aega seotud Eesti 
Sotsiaaldemokraatliku Era-

konna tööga, osaledes Pärnu 
piirkonna eestseisuse töös.

Õpetaja Ülle Haavasaar 
on praeguseks 42-aastase 
pideva tegevusega Jõõpre 
Koolis kirjutanud oma nime 
kuldsete tähtedega Jõõpre 
Kooli ajalukku.

Ülle Haavasaar – Jõõpre Kooli õppejuht, inglise keele õpetaja

Anneli Kala – Lindi Lasteaed-Algkool

Aasta õpetaja ja 
lasteaiaõpetaja 2022 

valimine
Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada 
õpetaja rolli ning tunnustada Audru osavalla koolide 
ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju 
on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt 
arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt 
mõjutanud Audru osavalla arengut.

OV kogu istungil tutvustas kandidaate Jaanus Põld-
maa.
Aasta 2022 parimateks õpetajateks esitati:
õpetaja Evi Klamas Audru Koolist,
õpetaja ja õppejuht Ülle Haavasaar Jõõpre Koolist.
Aasta 2022 parimateks lasteaiaõpetajateks esitati:
õpetaja Silvi Tatra Audru Männituka lasteaiast,
õpetaja Anneli Kala Lindi Lasteaed-Algkoolist,
õpetaja Thea Kasuk Jõõpre Kooli Aruvälja Lasteaiast.
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6. novembril 2022 toimub XII Audru sil-
dade jooks. 
Seoses sellega on Audru alevikus Pärna 
alleel osavallakeskuse esine teelõik, mis 
on märgitud juuresoleval kaardil, kell 

11.45-14.30 sõidukitele suletud.
Palume kasutada sihtkohta jõudmiseks 
teisi teid ja loodame mõistvale suhtumi-
sele.

EELREGISTREERIMINE kuni 2.11 (k.a.) 
tagab soodsama hinna ja eelnevalt ette-
valmistatud stardimaterjalid! 
Vaata www.kultuur.audru.ee.

MUDILASTE JOOKS 200 m
•  Start 12.00 AS Japsi eest (Pärna allee 

5)
• Registreerimine ja numbrite väljasta-

mine kell 11.00-11.45 osavallakes-
kusese ees.

• Ajavõttu ei toimu.
• Osavõtumaksuta.
Vanusegrupi arvestus
• Kuni 4-aastased (k.a) poisid ja tüdru-

kud
Autasustamine
• 3 kiiremat autasustatakse medaliga.

• Igale osalejale maiuspala.

LASTEJOOKS 400 m
•	 	Start 12.15 Lillepoe eest (Pärna allee 

3a).
• Registreerimine ja numbrite väljas-

tamine kell 11.00-12.00 osavallakes-
kuse ees.

• Ajavõttu ei toimu.
• Osavõtumaksuta.
Vanusegruppide arvestus
• 5-6a tüdrukud; 7-9a tüdrukud
• 5-6a poisid; 7-9a poisid
Autasustamine
• Vanusegruppide 3 kiiremat autasus-

tatakse medaliga
• Igale osavõtjale maiuspala.

Beebid osavallakeskuses
17. septembril kogunesid 
käesoleva aasta märtsi ja 
augustikuu jooksul sündinud 
pisitüdrukud ja -poisid koos 
vanematega Audru osaval-
lakeskuse saali. Uutele val-
laelanikele laulsid tervituseks 
Audru Kooli õpilased õpetaja 
Tiia Tamme juhendamisel. 
Kokkutulnuid tervitas Audru 
osavallakogu esimees Jaanus 
Põldmaa. Südamliku kõnega 
esines linnavalitsuse lastekait-
sespetsialist Sirje Järvet.

Pidulikule sündmusele 
olid kutsutud: Remi Kase-
saar ema Kadi ja isa Janar 
Kasesaarega; Ron-Trevor 
Liivrand ema Liina ja isa 
Romer Liivrannaga; Karlo 
Viik ema Mailis Palusalu ja 
isa Lauri Viigiga, Johanna 
Antso ema Regina Toome-
oja ja isa Timmo Antsoga; 
Brenet Merirand ema Deily 

Rangi ja isa Märt Meri-
rannaga; Patrick Rohtla 
ema Annely ja isa Rauno 
Rohtlaga; Melissa Tiron 
ema Gudrun Kunto ja isa 
Marco Tironiga; Stella Sepp 
ema Marianne ja isa Janer 
Sepaga; Theodor Sutt ema 
Pauliine ja isa Karl Suttiga; 
Giara Teesalu ema Geidi 
Danilova ja isa Markus Tee-
saluga; Theodor Meier ema 
Eneli Oraste ja isa Ingmar 
Meieriga; Helene Reimann 
ema Egle Itter-Reimanni ja 
isa Simo Reimanniga; Leen 
Liivrand ema Ann-Brit 
Ansoni ja isa Rauno Liiv-
rannaga; Johann Liivrand 
ema Kadi Ranne ja isa Janno 
Liivrannaga ning Melissa 
Ervin ema Karmen Roosi-
puu ja isa Margus Erviniga.

Sirje Järvet rääkis, kui 
tähtis on lapse esimestest elu-

päevadest alates hoida ema ja 
isa lähedasi suhteid lastega. 
Alati peab jätkuma neile tähe-
lepanu ja hoolt. Iga laps ootab 
mõistmist ja oma küsimustele 
vastuseid. 

Jaanus Põldmaa mainis, et 
on ise siin saalis käinud viie 
lapsega lusikaid saamas. Koos 
abikaasaga kaasavad nad lapsi 
igapäevastesse tegevustesse. 
Talus on alati tööd ja mida 
rohkem kellaajast hoolimata 
lapsed on tegevuses, seda 
rohkem koguneb neil tarkust. 
Jaanus on seitsme lapse isa.

Audru Kooli III klassi õpi-
lased Roosi Jääger, Noora 
Levand, Mathilda Aas, 
Arabella Riiel, Rasmus Savi 
ja Marion Schults laulsid 
kodust ja emast-isast. 

Jaanus Põldmaa ja lin-
navalitsuse infospetsialist-
registripidaja Maigi Ree-

palu ulatasid lastevanematele 
õnnitluskaardi, millele oli kir-
jutatud „Kallis väike! Maa-
ilmas palju Su tarvis uut on 
ja imelist. Maailmal väga on 
tarvis last Sinu nimelist. 
Kiirelt kasvad ja harjuda 
püüad iga maailma imega. 
Elu ise Sind endasse hüüab 
uue ilusa nimega. Audru 
Osavald 17.09.2022 ja lilled.

Venda Vinni tegi fotod peol 
osalenud peredest linna ja osa-
valla lipu taustal. Fotod on 
osavalla FB lehel. Pidulikul 
sündmusel osalenud lapsed 
ja emad-isad maitsesid torti 
ja Merle Einola valmistatud 
soolaseid suupisteid.

Palju õnne emadele-isadele 
ja väikestele lastele!

Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu 

juhatuse esimees
Pauliine Sutt, Theodor (ema süles), Karl Sutt ja Mihkel 
(isa süles) 

Audru sildade jooks
3 km ja 10 km JOOKS JA ENER-
GIAKÕND
•	 	Start 13.00 Audru osavallakeskuse 

eest (Pärna allee 7).
• Registreerimine ja numbrite väljas-

tamine kell 11.00-12.45 osavallakes-
kuse ees.

• Ajavõtt toimub elektrooniliselt.
• Osavõtutasu: JOOKS eelregistreeri-

misel 5€ / samal päeval 10€, ENER-
GIAKÕND eelregistreerimisel 3€ / 
samal päeval 10€.

Vanusegruppide arvestus jooksus
• Neiud 2005-2008; Tüdrukud 2009-

2012;
• Noormehed 2005-2008; Poisid 2009-

2012;
• Naised 2004-1988; NVI-1987-1978; 

NVII-1977 ja varem sündinud
• Mehed 2004-1983; MVI-1982-1973; 

MVII-1972 ja varem sündinud
Autasustamine
•  3 km distantsi vanusegruppide 3 kii-

remat jooksjat autasustatakse meda-
liga, jooksu üldarvestuses 3 esimest 
meest ja naist autasustatakse kari-
kaga.

•  10 km distantsi vanusegruppide 
3 kiiremat jooksjat autasustatakse 
medaliga, jooksu üldarvestuses 3 esi-
mest meest ja naist autasustatakse 
karikaga.

•  Energiakõnni mõlema distantsi üld-
arvestuses 3 kiiremat autasustatakse 
diplomiga.

LISAINFO
• Registreerimine ja numbrite väljasta-

mine lõpeb 15 minutit enne starti.
• Kõik osalejad saavad peale jooksu 

süüa suppi ja juua teed.
• 10 km distantsil joogipunkt asub Val-

geranna Golfi ees.
• Auhindade loosirattas osalevad 3 km 

ja 10 km jooksjad ning energiakõn-
nil osalejad. Loosimine toimub peale 
viimast autasustamist. Auhinna saaja 
peab olema ise kohal.

• Rada kulgeb osaliselt kergliiklustee-
del, kuid peamiselt avatud liiklusega 

teedel ja tänavatel. Teid ja tänavaid 
sündmuse ajaks ei suleta.

• Ohutuse huvides peavad osavõtjad 
täitma liikluseeskirju, juhinduma liik-
lusmärkidest ja liikluse korraldajate 
märguannetest.

• Kui tuled autoga, ära jooksuraja äärde 
pargi!

Korraldaja õigused
• Sündmuse kohta avaldatavad mater-

jalid on avalikud dokumendid.
• Korraldaja vastutab vaid enda ametli-

kes infokanalites (koduleht, Facebook 
jmt) avaldatud info õigsuse eest.

• Korraldajal on õigus kasutada ja aval-
dada kõiki korraldaja poolt tehtavaid 
fotosid ja videoülesvõtteid turundus-
likel eesmärkidel.

• Force Majeure – loodusstiihiate ja 
muude korraldajast mitteoleneva-
tel põhjustel tekkinud tõrgete puhul 
võidakse programmis teha muuda-
tusi. Force Majeure ́st tingitud ürituse 
ärajäämise korral osalustasu ei tagas-
tata.

• Registreerudes ja osalustasu makstes 
nõustub osaleja käesoleva juhendi ja 
korraldaja pakutud tingimustega.

Andmekaitse
• Tegemist on avaliku üritusega, kus 

võidakse pildistada ja neid pilte ava-
likustada.

• Võistluste protokollid on avalikud ja 
neid võidakse kasutada statistika ja 
ajaloo talletamiseks.

• Võistlusele registreerimisel osale-
jailt küsitavaid andmeid kasutatakse 
võistluse korralduslikel eesmärkidel.

KORRALDAJA
Audru Kultuuri- ja Spordikeskus koos-
töös Audru osavallakeskuse ja Pärnu-
maa Spordiliiduga.
Lisainfo audruksk@audru.ee või 
5804  0443 / www.kultuur.audru.ee.

XII AUDRU SILDADE JOOKS
Audrus 6 . novembril 2022

3 km jooks ja energiakõnd / 10 km jooks ja energiakõnd
mudilaste jooks 200 m / lastejooks 400 m
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Politseile teevad muret õuealateedel ATVga 
sõitvad lapsed 

Politsei poole pöörduti 
murega, et 6–7-aastased 
lapsed sõidavad õuealatee-
del elektriliste ja sisepõle-
mismootoriga ATVdega. 
Teataja sõnul kihutatakse 
ATVdega sedavõrd arutult, et 
see põhjustab liiklusohtlikke 
olukordi, rääkimata mürast 
ümbruskonnast. 

Tuleb meeles pidada, et 
6–7-aastased lapsed alles 
hakkavad aru saama liiklu-
sega seotud mõistetest ja reeg-
litest, mistõttu pole õueala ega 
kõrvaline metsatee kohad, kus 
nad võiksid ATVdega ohutult 
sõita. 

Lapse tähelepanu koondub 
vaid sellele, mis teda huvitab 
ja ta alustab liikumist ilma 
mõtlemata. Silmates sõitvat 
autot, eeldab laps automaat-
selt, et autojuht kindlasti näeb 
teda. 

Kuna lapse nägemisväli on 
kolmandiku võrra kitsam kui 
täiskasvanul ja ta on väike, 
ei näe ta üle parkivate sõidu-
kite. Ka sina, täiskasvanu, ei 
pruugi auto(de) taga last näha! 

Täiskasvanu määrab 
hetkega, kas sõiduk liigub 
või seisab, aga lapsel võtab 
sama tegevus aega mitmeid 
sekundeid. Samuti ei oska 

laps hinnata sõiduki peatu-
misteekonda.

Võib ka olla, et lapsele 
ostetud väikeste mõõtmetega 
ATV on tegelikult mootorsõi-
duk, mis peab olema regist-
reeritud ja mille juhtimiseks 
on vajalik omada vastava 
kategooria juhtimisõigust. 

Ikka ja jälle antakse polit-
seile teada sedagi, et autod 
sõidavad õuealal lubatust 
kiiremini ning jalakäijast 
möödutakse vahel nii lähe-
dalt, et riivatakse lausa kül-
jepeegliga. 

Signe Laasi
piirkonnapolitseinik

Inda Orissaar
27.03.1940 – 01.10.2022

Inda Orissaar sündis Viljandimaal Abja-
Paluojas 27. märtsil 1940. aastal. 

Ta õppis Halliste algkoolis ja edasi 
Pärnu I keskkoolis. Inda Orissaar oman-
das eriala Tartu H. Elleri Muusikakoolis, 
kus õppis lausa kahel erialal - viiul ja klas-
sikaline laulmine. Lõpetas klassikalise 
laulu eriala.   

Inda ema Salme Sarap-Saar oli pärit 
Hallistest Pornuse mõisast, Inda isa 
Eduard Saar oli Surjust pärit.

Inda kasvas üles muusikalembelises 
perekonnas. Tema ema mängis vabadel 

hetkedel kitarri, isa Eduard lõi ise laule 
ja laulis neid bajaani saatel. Inda vanemate 
kodus korraldati tihti muusikaõhtuid, kus 
kõik lapsed ja lapselapsed mängisid pille 
(viiul, kannel, tšello, kitarr, bajaan, akor-
dion) ja laulsid.

Audru oli Inda koduks alates 1972. aas-
tast. Sel ajal töötas ta Pärnu IV Keskkoolis 
ja Pärnu Hansagümnaasiumis muusika-
õpetajana ja oli ka klassijuhataja.

1993. aastal asus Inda Orissaar tööle 
Audrus klubijuhatajana ja töötas selles 
ametis 10 aastat.  

Tööle asumise aastal kutsus ta kokku 
naisansambli, mis hiljem sai nimeks 
Vahtraõied. Vahtraõied tegutseb siiani. 
Inda Orissaar lisas kohalikku kultuuriellu 
mitmeid traditsioone. Tema algatatud on 
näiteks valla kultuuritegijate tänuõhtu. 
Tema korraldatud pidudel oli alati palju 
rahvast ja tihti asus ta ise klaveri taha või 
haaras akordioni ja mängis rahvast tantsi-
tades ennastunustavalt. Ta oli seltskonna 
hing. Ta oli ka Audru Rebasefarmis ja 

Jõõpre  klubis ansamblite ja orkestri juht, 
juhendas ka Audru klubi lasteringe, andes 
neile viiulitunde.

Inda oli väsimatu energiaga avameelne, 
särav isiksus. Ta ei kurtnud kunagi, et 
oleks väsinud olnud. Inimestega suhel-
des ei väsinud ta neile komplimente teha, 
innustada ja motiveerida. Indaga suheldes 
tundus igaüks endale väga väärtusliku 
inimesena. 

Inda Orissaar lahkus  meie hulgast 
jäädavalt 1. oktoobril.

Inda sündis rahvusvahelisel teatripäe-
val ja lahkus siit ilmast rahvusvahelisel 
muusikapäeval.

Inda jääb meile meelde tööka, rõõm-
sameelse, energilise ja avameelse inime-
sena. 

Meil kõigil on põhjust teda meenutada, 
kasvõi lihtsalt küünlaid süüdates.

Aitäh Sulle, Inda, kõige eest!  

Endised sõbrad ja töökaaslased

IN MEMORIAM

Hea autojuht:
• Palun arvesta, et õuealal on suurim lubatud 

sõidukiirus 20 km/h.

• Jalakäija tohib liikuda ja laps mängida 
kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti 
põhjendamatult takistada.

• Jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk 
liikuda jalakäija kiirusega.

• Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega 
takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma 
jätta.

• Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid 
peatumiseks või parkimiseks.

• Jalakäijad ja õuealal mängivad lapsed peavad autode ja nende 
juhtidega arvestama. Üksteisega arvestades ja liiklusreeglitest 
kinni pidades muutub liiklus kodusel õuealal palju turvalisemaks ja 
omavaheline suhtlus sõbralikumaks.
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
LUUNA PÕLTSAM  21.09.2022
MIIALY LEIER  28.09.2022
MARLEEN LUHTOJA  09.10.2022

KIRIKUTEATED

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 
06.11.2022 kell 10.00 liturgia.
Peale liturgiat üldine hingepalve.
Olete kõik oodatud.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350,  
 Helju Holm 5196 8992

Muuseumi töötoad  
tulevad taas

Vanal ajal tegi rahvas talvel 
tubasemaid töid. Eriti au sees 
oli igasugune käsitöö, sest 
endale valmistati esemeid 
ikka üldjuhul ise. Tänapäeva 
kiires maailmas on käsitöö 
tegemine hakanud vaikselt 
unustuse hõlma vajuma.

Novembrikuu pimeda-
tel õhtutel rõõmustame aga 
huvilisi taaskord töötubadega, 
mis sellel korral saanud ala-
pealkirjaks „Tükike Audrut 
igasse päeva.” Töötubades 
kasutame Audru kihelkonna 
rahvariiete mustreid, värve 
ja töövõtteid tänapäevases 
võtmes, et valmistada omale 
üks aksessuaar või tarbeese, 
millega Audrut iga päev oma 
lähedal saab hoida.

Töötoast osa võtmiseks 
polegi muud vaja kui kirju-

tada muuseumi facebooki või 
meilile oma tulekust ja siis 
teisipäeva õhtul kohale tulla. 
Kohale tulekust võib teada 
anda ka telefonil 53002172. 
Kõik vajalik materjal on juba 
meil olemas. Osavõtutasu on 
vaid 1€.

Neile, kellel aga juba mõni 
käsitööprojekt pooleli või 
seda alustamas, või kes on 
alles inspiratsiooni kogumas, 
paneme oma kaminasaali 
välja uuemaid ja vanemaid 
käsitööajakirju muuseumi ja 
raamatukogu kogudest ning 
oleme nõu ja jõuga toeks.

Ajakirjade väljapanek on 
avatud muuseumi lahtioleku-
aegadel. 

Raamatukogust ja 
muuseumist

Marilis ja Raune


