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Nüüd juba üle kahe ja poole 
aasta on Lindi vanas koolima-
jas tegutsenud kohvik, mida 
veab eest Anneli Koppel. 
Majja sisse astudes on seal 
alati kodune, nostalgiahõn-
guline tunne ning külastajad 
võetakse soojalt vastu. Just 
omanäoline lähenemine ja 
kliendisõbralikkus on toonud 
rahvusvahelise tunnustuse. 
Lindi Vana Kooli Kohvik 
on valitud 2023. aasta White 
Guide valikusse, kus on 150 
Eesti parimat restorani. 

Rootsist alguse saanud res-
toranijuht White Guide tun-
nustab ja soovitab häid söögi-
kohti Põhja- ja Baltimaades. 
Hinnatakse toitu, jooke, tee-
nindust, atmosfääri, eripära 
ja kvaliteeti. Lindi kohvikus 
on seda kõike küllaga ning 
kohalikena saame olla ainult 
uhked, et siin selline pärl 
on. Olulise sündmuse puhul 
tegime juttu Anneli endaga. 

Kuidas Lindi Vana Kooli 
Kohvik sündis? Miks just 
vana koolimaja?

Lindi Vana Kooli Kohvik 
sündis ammusest unistusest 
– juba lapsest saati meeldis 
mulle toitu teha ja 13 aastat 
Lapimaal tööd tehes tund-
sin, et tahaksin edaspidi 
midagi teha kodumaal ja 
pigem ise enda tööandjana. 
Miks Lindi vana kool osutus 
selleks kohaks, kus ma oma 
asja ajama hakkasin? See oli 
põnev juhuste kokkusattu-
mus – minu kojutulek ja Lindi 
vana koolimaja üleminek 
Lindi külaseltsi kätte sattusid 
ühele ajale. Nägin juba vai-
musilmas, kui hästi sealsed 
ruumid minu nägemustega 
erilisest kohvikust kokku 
sobivad. Olen õnnelik, et mul 
on olnud võimalik olla osa-

line minu ja mu lastegi endise 
koolimaja elluärkamisel.

Millised on varasemad 
kogemused ja õppetunnid 
toitlustusega tegelemisel? 
Kuidas need on abiks olnud 
idee teostamisel? 

Asi sai alguse tõepoolest 
juba lapsepõlves – minu isa ja 
tema õde olid n-ö väga head 
kodukokad. See innustas 
ka mind toiduga katsetama. 
Esimesed katsetused läk-
sid pigem aia taha – no kes 
see ikka tahaks süüa keet-
mata jahukastet marmelaa-
ditükkidega... Edaspidised 
kokkupuuted on olnud juba 
asisemad – kõige esimene 
toitlustusega kokkupuude oli 
mul umbes 17-aastaselt baaris 
„Briis” nõudepesijana, sealt 
läks tee edasi ööklubidesse 
ettekandjaks. Tolleaegse 
parima kogemuse sain prae-
guse Kuursaali eelkäijast „La 
Perra Vidast”. Olude sunnil 
sattusin Lapimaale ja seal 
avanes mul suurepärane või-
malus toimetada restoranis 
alates tööst hommikusöö-
gikokana kuni ettekandjani 
hotellis Ylläs Humina. See 
töö mulle väga meeldis ja 
andis kindlustunde, et saan 
ka ise millegi samalaadsega 
edukalt hakkama.

Pälvisite White Guide tun-
nustuse, mis tähendab, 
et olete Eesti 150 parima 
restorani hulgas. Millised 
põhimõtted on teie jaoks 
olulised kohviku pidamisel? 
Mida soovite oma klienti-
dele pakkuda? 

Meie kohvikus on oluline 
iga külastaja. Püüame iga 
külalise puhul pakkuda talle 
parimat – sooja ja kodust vas-
tuvõttu ja võimalikult indivi-

duaalset lähenemist. Praegu 
on meie trump nostalgia – nii 
interjööri, toiduvaliku kui ka 
lauanõude poolest. Isegi pidu-
laudade menüü koostamisel 
on võimalik tellida n-ö tõelisi 
nostalgialaudu, samas saame 
ka hakkama väga nauditavate 
5-käiguliste gurmeeõhtusöö-
kidega. Kuna tegemist on nii 
väikese ettevõtmisega, siis 
saame kõike teha paindlikult 
ja klientide soove maksimaal-
selt arvestades.

Kuidas pisikeses kogukon-
nas püsima jääda? Millised 
on olnud kõige suuremad 
raskused?

Praegu oleme panustanud 
ka päris palju peale toitlus-
tamise kõrvaltegevustesse. 
Oleme korraldanud kontserte, 
laatu, koolitusi, ühisüritusi, 
alati andnud võimaluse 
pidada meil sünnipäevi, peie-
laudu, firmaüritusi jne – see 
on võimalus kaasata kogu-
konda.

Praegu võib kõige suure-
mate ettekerkinud raskustena 
välja tuuagi maja korrasta-
mise-remontimisega seon-

duva ja koroonaaja alguse 
ning loomulikult kõiki prae-
guseid ettevõtjaid puudutava 
– kütte- ja muud maksukulud.

Mis on siiani olnud kõige 
suurem eduelamus?

Minu enda jaoks on 
olnud väga olulisel kohal 
õnnestunud salongiõhtud 
– võiks praegu esinejatest 
nimetada näiteks Siiri Sisas-
kit, Marek Sadamit või Mart 
Sanderit. Samas kõige roh-
kem on meedias tähelepanu 
pälvinud White Guide tun-
nustus, mis on ausalt öeldes 
uskumatu üllatus. Loomuli-
kult nii kõrgel tasemel märka-
mine rõõmustab ja innustab.

Millised on teie hitt-tooted? 
Alustaksin kuuse-pan-

nacottast, veel on väga 
populaarsed just pajaroad, 
eriti ulukipajad on hinna-
tud. Magustoitudest olid 
eelmise suve hitid nostalgi-
lised lumepallisupp ja bubert. 
Kuna meie maja kokk on juba 
eelnevalt saanud tunnustust 
grilli- ja barbequemeistrina, 
siis ka meie sellest kevadest 

välja pakutav grillimenüü 
saab kindlasti olema ahvat-
lev. Suppidest on olnud tõe-
line lemmik kana-klimbisupp.

Mõned erilised hetked, mis 
on tööprotsessist meelde 
jäänud? 

Eriliselt on meelde jäänud 
Etioopia ja Jamaica teema-
õhtud sealse söögi ja ime-
liste esinejate – Merle Voola 
(elanud ja töötanud aastaid 
Etioopias vabatahtlikuna 
humanitaarmissioonil) ja 
Tarvi Laamanniga, kes elabki 
suurema osa ajast Jamaical. 
Samuti on väga toredad olnud 
ka erinevad koolitused – võr-
ratu on olnud näha osalejate 
entusiasmi ja nende rõõmu 
koolitustel saadud tead-
miste üle. Vahel ongi tunne, 
et peale kohviku pidamise 
täidame tihtipeale kaudselt 
n-ö rahvamaja funktsioone 
kogukonnaürituste korral-
damisel. Ümberkaudsete ini-
meste jaoks on see tänuväärne 
võimalus saada aeg-ajalt oma 
kodu lähedal osa väga headest 
kontsertidest või muudest 
põnevatest ettevõtmistest.

Millised on teie tuleviku-
plaanid kohviku ja kooli-

majaga? 
Tulevikuplaanid – kuna 

meie Vana Kooli Kohvik on 
nii tihedalt kohaliku kogu-
konnaga seotud, siis tun-
nen, et väga tähtis on peale 
iga ettevõtja jaoks tähtsa 
– kasumi teenimise ka 
ümbritsevate inimeste hea-
olu eest hoolitsemine. Meie 
saame seda pakkuda heade 
kontsertide, koolituste ja 
muude selliste ürituste näol.

Koolimaja osas saan ma 
olla pigem nõuandja ja osa-
liselt perenaise rollis olles 
(päris tihti, kuna ma olen 
seal peaaegu iga päev kohal) 
ka kohalike käsitööliste n-ö 
esinduskaupluse esindaja. 
Ma väga loodan, et juba 
praegu toimivale keraami-
katöökojale, taaskasutus- ja 
õmblustoale ning ilu- ja juuk-
surisalongile ning massaaži-
võimalusele lisanduvad üpris 
pea ka kangastelgede tuba ja 
korralik massaažituba. Usun, 
et sellised võimalused rikasta-
vad kohalikku heaolu suurel 
määral.

Aitäh Anneli Koppelile! 
Jõudu ja jaksu tulevikuks!

Liis Künnapas

Kohalik pärl – Vana Kooli Kohvik Lindil

Veebruarikuus on erimenüüd sõbrapäeva, 
vastlapäeva ja Eesti iseseisvuspäeva puhul.

Oleme avatud teisipäevast neljapäevani 
kl 12-16 ja reedest laupäevani kl 12-18. 

Infot saab telefonil 5439 0621. 
Meiliaadress anneli.koppel@gmail.com

Meie juures saab kokkuleppel pidada 
kõikvõimalikke üritusi sünnipäeva- ja 

peielaudadest kuni koolituste ja firmapidudeni.

VANA KOOLI KOHVIK LINDIL 

„Ükskord algab aega...“ pälvis mitmeid tunnustusi
Audru osavalla Lavassaare 
alevis 29. mail 2022. aastal 
toimunud suursündmus ei 
olnud mitte ainult meie jaoks 
grandioosne, vaid oli seda ka 
kogu Pärnumaa mõistes. 

Pärnu linna kultuuritegi-
jate tänuõhtul 1. detsembril 
tunnustati tantsupeo idee 
autorit ja üldjuht-lavastajat 
Ingrid Jasmini Pärnu linna
kultuuri aastapreemia loo-
mingupreemiaga.

Ja 22. detsembril toimu-
nud Pärnumaa kultuuritegi-

jate Tähesäral toimus lausa 
auhinnasadu. 

Eesti Kultuurkapitali Pär-
numaa ekspertgrupp omistas 
Pärnumaa tantsupeole Pär-
numaa 2022. aasta sünd-
muse preemia ning Ingrid 
Jasminile 2022. aasta Kul-
tuuripärli preemia.

Pärnumaa Omavalitsuste 
Liit tunnustas tantsupeo 3.-5. 
klassi rühmade liigijuhti 
Joanna Kärt Pärtelit Pär-
numaa 2022. aasta noore 
kultuuritegija tiitliga.

Lisaks kõigele jõudis Pärnumaa 
tantsupidu Pärnu „Aasta teo“ 15 
nominendi hulka.

Väga uhke ja soe tunne on, et 
meie tegemisi märgatakse. See annab 
innustust edasi tegutseda. 

Aitäh veelkord kõikidele Pär-
numaa tantsupeo „Ükskord algab 
aega…“ tegijatele ja märkajatele!

Jekaterina Eensalu
Pärnumaa tantsupeo 2022 

„Ükskord algab aega…“ 
peakorraldaja ja A-rühmade 

liigijuhtFoto: Jekaterina Eensalu

Pildil kokk ja abiline Martin Vinogradov ning eestvedaja 
Anneli Koppel
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Audru osavallakogu 23.11.2022 
koosoleku otsustest 

Päevakord:
1. Transpordiameti üle-

vaade Audru osavalla teede 
hooldamisest ja rekonstruee-
rimisest.

2. Pärnu Linnavolikogu 
16.06.2022 määruse nr 11 
„Koolieelsete lasteasutuste 
kulude vanemate poolt kae-
tava osa määra kinnitamine“ 
muutmise eelnõule arvamuse 
andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

3. Pärnu Linnavolikogu 
määruse „Pärnu linna 2023. 
aasta eelarve“ eelnõule arva-
muse andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

4. Pärnu Linnavolikogu 
määruse „Arengustrateegia 
Pärnumaa 2035+ heaks kiit-
mine“ eelnõule arvamuse 
andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

5. Pärnu Linnavolikogu 

06.09.2018 määruse nr 37 
„Sotsiaaltoetuste kord“ muut-
mise eelnõule arvamuse and-
mine.

OTSUSTATI: Toetada 
koos K. Graki esitatud ette-
panekuga (Kaaluda, et tea-
tud vanusest ei pea taotlust 
esitama. Taotluse esitamine 
võib olla vanainimestele väga 
keeruline) esitatud eelnõud.

6. Pärnu Linnavalitsuse 
kor ra lduse  „ A r vamuse 
andmine Potsepa III liiva-
karjääri keskkonnaloa nr 
L.MK/332988 muutmise 
taotlusele“ eelnõule arvamuse 
andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

7. Jooksvad küsimused/ 
infominutid.

Külaline Dora Kesper tut-
vustas kunstnik Jüri Arraku 
seost Audruga ja osavallakes-
kuse saalis olevate tema maa-
litud teoste saamislugu.

Audru osavallakogu 28.12.2022 
koosoleku ot sustest 

Päevakord:
1. Pärnu Linnavalitsuse 

määruse „Valimisjaoskondade 
moodustamine“ eelnõule arva-
muse

andmine.
OTSUSTATI: Toetada esi-

tatud eelnõud.
2. Pärnu Linnavalitsuse 

korralduse „Audru Lasteaia 
arengukava 2022 - 2035“ eel-
nõule arvamuse andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

3. Pärnu Linnavalitsuse 
korralduse „Arvamuse and-
mine Potsepa liivakarjääri 
keskkonnaloa nr PARM-008 
muutmistaotlusele“ eelnõule 
arvamuse andmine.

OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

4. Jooksvad küsimused/
infominutid

Audru osavallakeskuse 
juht Priit Annus andis üle-
vaate Audru osavallas tehtud 
investeeringutest.

Maapered saavad küsida 
hajaasustuse programmist toetust

Hajaasustuse programmi 
eesmärgiks on tagada haja-
asustusega maapiirkondades 
elavatele peredele head elutin-
gimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele 
neis piirkondades.

Pärnu linna hajaasustusega 
piirkondades elavad Paikuse, 
Audru ja Tõstamaa osavalla 
pered, kes soovivad uuendada 
oma majapidamise joogivee-
varustust, paigaldada puhas-
tusseadmeid, rajada kanali-
satsioonisüsteemi, ehitada 
aastaringselt ligipääsetavat 
juurdepääsuteed või paigal-
dada autonoomset elektrisüs-
teemi, saavad Pärnu linnava-
litsuselt toetust küsida.

Taotlusi saab esitada 1. 
veebruarist ja vastuvõtt lõpeb 
3. aprillil 2023.

Toetuse suuruseks ühe 
majapidamise kohta on kuni 
6500 eurot, millele tuleb lisada 
vähemalt 33 protsendi suurune 
oma- ja kaasfinantseering. Kui 
taotleja on aastatel 2018-2022 
hajaasustuse programmist 
juba toetust saanud, arvesta-
takse varasem toetussumma 

toetuse piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks pea-

vad füüsilisest isikust taot-
lejad ja kaastaotlejad olema 
alates selle aasta 1. jaanuarist 
katkematult sisse kirjutatud 
hajaasustusega maapiirkon-
nas asuvasse majapidamisse, 
mille elutingimusi soovitakse 
parandada.

Taotlejal ei tohi olla ajata-
mata riigimaksuvõlgu, taot-
luse esitamise päeval peab 
eelmise toetuse kasutamise 
aruanne olema omavalitsuse 
poolt kinnitatud. Toetuse abil 
tehtavad tööd peavad olema 
lõpetatud taotlusvoorule järg-
neva aasta 31. oktoobriks.

Taotlejaile annavad abi ja 
nõu programmi koordinaator 
Anu Peterson (tel. 5558 9798, 
anu.peterson@parnu.ee) ja 
Audru osavalla projektijuht, 
kelleks on Peeter Viik (tel. 
5624 1259, peeter.v@audru.
ee).

Hajaasustuse programmi 
toetuse täpsemad tingimused 
ja taotlemiseks vajalikud vor-
mid on kättesaadavad Pärnu 
linna kodulehel. (KH)

Muud olulised kontaktid 
Pääste, politsei, esmaabi
Hädaabi (kiirabi, politsei, pääste) 112 (24 h)
Häirekeskuse riigiinfo telefon (kriisiabi, keskkonnainfo ja -teated, maanteeinfo jmt) 1247 (24 h)
Perearsti nõuanne 1220 (24 h)
Lääne päästekeskuse Pärnu korrapidamisgrupp 444 7800
Pärnu politseijaoskond 612 3000
Politsei kliendiinfo ja liiklusliin 612 3000
Pärnu Haigla info 447 3301
Pärnu Haigla registratuur 447 3300
Pärnu Haigla erakorraline vastuvõtt 447 3393
Ohvriabi, psühholoogiline nõustamine
Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 5365 0260
Lasteabi infotelefon 116111
Noorte nõuandetelefon 646 6666
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24 h)
Hingehoiutelefon 116 123 (24 h)
Vaimse tervise nõustamistelefon 678 7422
Rikked
Veekatkestused, -avariid 
(AS Pärnu Vesi)

445 5660 (24 h)

Elektrikatkestused 
(Elektrilevi rikketelefon)

1343

Teed ja transport
Pärnu bussijaama ja ühistranspordikeskuse infotelefon 17018 
Pärnu linnaliinide piletisüsteemi info ja kasutajatugi 611 8000 
Pärnu linnaliinide info 449 9060
Üle-eestiline bussiinfo 12550

Audru osavalla ametnike kontaktid 
ja ametkondade lahtiolekuajad

Olulised inimesed osavallakeskuses
Nimi Ametikoht Telefon E-post
Priit Annus Linnavalitsuse liige – osavallakeskuse juht 444 8170, 520 6900 priit.annus@parnu.ee
Maigi Reepalu Infospetsialist-registripidaja 444 8171, 5400 4180 maigi.reepalu@parnu.ee
Karene Lainela Sotsiaalkonsultant 511 0428 karene.lainela@parnu.ee
Sirje Järvet Lastekaitsespetsialist 524 9564 sirje.jarvet@parnu.ee
Merle Mõttus Planeeringute spetsialist 

(Audru, Tõstamaa)
5193 2246 merle.mottus@parnu.ee

Mairi Õismets Järelevalveinsener-menetleja 
(Audru, Tõstamaa)

5308 8391 mairi.oismets@parnu.ee

Maarika Keskoja Keskkonna- ja heakorraspetsialist 5450 2523 maarika.keskoja@parnu.ee

Aadress: Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, 
Pärnu linn
Telefon: 444 8171
E-post: linnavalitsus@parnu.ee
Lahtiolekuajad: E–N 8–17; R 8–16; 
lõuna 12–12.48

Vastuvõtuajad:
• Osavallakeskuse juht: T 9–12. 

Broneeri enne aeg.
• Sotsiaalkonsultant ja lastekaitsespetsialist: 

E,T 8.30–12; N 8.30–12 ja 14–17
• Planeeringute spetsialist ja 

järelevalveinsener-menetleja: 
T 13–17; N 9–12

• Maaspetsialist Rain Pulk: T 13–17; 
N 9–12 (eelneval kokkuleppel), kontakt: 
tel 5309 5959, rain.pulk@parnu.ee

Audru osavalla teed ja tänavad
Osavalla teede hooldamise ja 
rekonstrueerimise küsimustega palume 
pöörduda teedespetsialist Mati Anspali 
poole: mati.anspal@parnu.ee, 5430 0594.

Audru osavalla tänavavalgustus
Osavalla tänavavalgustuse süsteemide 
rikete korral ja hooldamise küsimustega 
palume pöörduda Peeter Viigi poole: 
peeter.v@audru.ee, 5624 1259.

Audru osavalla kalmistud
Audru, Jõõpre ja Uruste kalmistute 
kalmistuvaht on Kristi Pikkor, kontakt: 
audrukalmistud@haldusteenused.ee, 
5302 7075. 
Vastuvõtt N 12–16 (osavallakeksuses, 
kabinet 9).

Audru osavalla kirikud
Audru kirik
Koguduse õpetaja: Lembit Tammsalu, 553 0045, 
lembit.tammsalu@eelk.ee
Kiriku vöörmünder: Ester Osjamets, 5193 6761, audru@eelk.ee

Jõõpre kirik
Preester: Kristoforos Parts, 5819 3110
Kontaktisik: Helju Holm, 5196 8992

Uruste kirik
Preester: Kristoforos Parts, 5819 3110

Audru osavalla piirkonnapolitseinikud
Signe Laasi: signe.laasi@politsei.ee, 5301 7467 
Kerda Saagim: kerda.saagim@politsei.ee, 5194 3179 
(noorsoo küsimused)

Audru perearstikeskus
Aadress: Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
Perearst Ülle Runnel
446 5036, ulle.runnel@gmail.com

Vastuvõtt Audrus:
Dr Ülle Runnel: E 14–18; T, K, N, R 9–13
Pereõde Estelle Kants: E 12–18; T, K, N, R 8–15

Vastuvõtt Lavassaares:
Võidu tn 1, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn
Dr Ülle Runnel: E 8–12; K 14–18

Perearst Madis Veskimägi
447 1940, terkes@hot.ee 
Audrus võtab vastu pereõde Kaire Nõmm, arst nõustab 
videokõne teel.

Pereõe vastuvõtt:
E, T, K, R 9–15; N 12–18
Registreerumine vastuvõtule: 446 4190
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Ars longa, vita brevis ehk kunstihetked Audrus 
II osa
„1978. a sügisel suurel lõikuspeol, 
mis korraldati u 250-le inimesele 
ja kus Kuldar Suitsu estraadior-
kestri saatel tantsiti, söödi ja joodi 
ning jagati ohtralt tunnustusi, 
nägid kohalikud inimesed neid 
Jüri Arraku maale esmakordselt. 
Pidulistel oli esialgu ehmatus, kui 
nad enda kõrval maalidel kujutatud 
elusuuruseid märkinimesi nägid.

Võib vist küll öelda, et mõnda 
aega olin mina, kui kaasosaline 
maalide siia toomisel, põlu all. 
Kuid nüüd on maalid väga hästi 
omaks võetud.

Nüüdsel ajal võime vabalt tõl-
gendada, mis oli maalide tegelik 
sõnum, mida kunstnik neid maa-
lides silmas pidas.

„Pimesikk” – see oligi aeg, kus 
kõik oli sumbunud ja allasurutud, 
kus pidime elama justkui suletud 
silmade ja kõrvadega.

„Ratsasõda” – sellel kujuta-
tud tule hoidmine sümboliseerib 
eestlaste vabaduse ihalust. 13 aas-
tat hiljem, 1991. aastal, sai maalil 
kujutatu tõeks. 

44 aasta jooksul on „Ratsasõda” 
korra ka seinalt maha astunud ja 
sattunud Pärnu Uue Kunsti Muu-
seumisse, kuhu Mark Soosaar viis 
ta Jüri 80. a juubelinäitusele. 

Seal oli tal au olla kõrvuti Jüri 
kavandite järgi kootud seinavai-
padega, mille autoriks oli Arhan-
gelskis elav Olga Dimitrijeva.

Näitus oli kunagises parteima-
jas, mille keldrist leitud vana rajoo-
nikomitee kõnepuldi Jüri 1992. a 
sügisõhtul üle maalis. 

Nüüd, kui Jüri Arrak ise on oma 
värvijulgete pintslitõmmetega pil-
vede taga, räägib tema elutööst see-
sama Uue Kunsti Muuseumi saalis 
olev kõnepult, millele ta on maali-
nud oma tuntud märkinimese ehk 

maivi, kes on avanud oma südame.
Tahaksin oma meenutused 

lõpetada Artur Alliksaare luule-
ridadega, mis sobivad suurepära-
selt iseloomustama ka Jüri Arraku 
loomingut:

On hurmav juhustele anduda,
ses sätendavas ulmabakhanaalis.
nii elu täiusesse kanduda
kui pintslitõmme värvijulges 
maalis.” 

D. Kesper

Juba veebruaris olete oodatud 
nautima kunstihetkeid Audru 
raamatukogus. Nimelt avame 9. 
veebruaril kell 15.00 Dora Kesperi 
näituse „Raamatukaante ja pildi-
raamide uus ja köitev elu”.

Soovime kõigile head uut ja ilu-
sat (lugemis)aastat!

Marilis Edvand 
Audru raamatukoguhoidja

Möödunud aastal osalesid 
Audru ja Jõõpre koolid 
DigiKiirendi programmis, 
mille eesmärk oli julgus-
tada rohkem kasutama digi-
tehnoloogiat nii igapäeva-
ses õppetöös kui ka üldises 
koolielus. Programm aren-
das õpetajate digipädevust 
ning aitab juurutada uut 
õpikäsitust ja -meetodeid 
õppetöös. Kokku osales sel-
les programmis kuus kooli 
üle Eesti. Pärnust osalesid 
Audru ja Jõõpre. Prog-
rammi toetasid Euroopa 
Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

DigiKiirendi programm 
kestis ligikaudu pool aas-
tat, mille vältel toimusid 
mitmed koolitused nii 

õpetajatele kui juhtkonda-
dele. Koolituste sisu pandi 
kokku vastavalt õpetajate 
soovidele ja vajadustele. 
Igale koolile oli määratud 
oma haridustehnoloog, kes 
viis läbi kohapealsed kooli-
tused ning tegi soovijatele 
digikonsultatsioone. Prog-
rammi lõpuks tuli igal koolil 
valmis saada oma projekt, 
mis aitaks koolielu digivald-
konnas paremini edasi. 

Mida tõi programm Jõõpre Koolile?
Programmis osalemine oli meie jaoks küll 
õppetöö kõrvalt ajamahukas, aga nüüd, 
peale programmi läbimist võin öelda, et 
kokkuvõttes väga kasulik. 

Jõõpre Kool tegi projekti käigus endale 
digikalendri, kuhu saab lisada kõik koo-
lisündmused, õppekäigud ja kõik muu koo-
lieluga seonduva info ning mida saavad kõik 
huvilised vaadata meie kooli kodulehelt. 

Suure panuse programmi õnnestumisse 
andis väga hea koostöö meie koolitaja 
Lemme Sulaojaga. 

Kooli poolt tänan väga suure abi eest 
koolituse teostamisel õppejuht Ülle Haa-
vasaart, huvijuht Liis Künnapast, IT spet-
sialisti Romet Luuki ning kõiki osalenud 
õpetajaid.

Mati Sutt 
Jõõpre Kooli direktor

Mida andis DigiKiirendi Audru Koolile?
Audru Kooli meeskond 
liitus programmiga, et 
püüda digiõppe või-
malustega kursis olla. 
Paaril viimasel aastal 
oleme oma teadmisi ja 

oskusi jõudsalt kasutanud, aga 
nüüd oli soov oma teadmisi 
digimaailmast värskendada ja 
uuendada.

Programmi jooksul arendasid 
õpetajad ja koolimeeskond oma 
digipädevust, et digilahenduste 
kasutamine igapäevases õppe-
töös oleks tervikuna läbimõel-
dud ja toetatud. Koostasime oma 
IKT arengukava ja seadsime 
pikemad ja lühemad eesmärgid. 
Uuendasime arvutiklassi ja töö-

tasime välja tegevuskava. Juba 
kolmandat aastat käib Audru 
Koolil tegevus õppekava uuen-
damise ümber. Võtmetähtsusega 
on, et õppijate digipädevus oleks 
sisse kirjutatud kooli õppeka-
vasse nii, et vajalike teadmiste 
ja oskuste kujundamine oleks 
iga aine õpetaja vastutus.

Digikiirendi programmi teeb 
sellel aastal eriliseks ka rahvus-
vaheline mõõde. Programm on 
uurimisobjektiks Euroopa Liidu 
Horisont 2020 teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprog-
rammi raames toetatud projektis 
iHub4Schools.

Peep Eenraid
Audru Kooli direktor

Lindi näitused
Jõulud ja aastavahetus, mis nõua-
vad haridusasutustes väga palju 
tööd ja ettevalmistusi erinevateks 
üritusteks, on möödas ning natuke 
vaiksem periood käes. 

Kuna jaanuaris ja veebruari 
esimeses pooles ei ole meil ühtegi 
suuremat ettevõtmist plaanis, siis 
otsustasime Lindi kooli ja raamatu-
kogu ühistööna tutvustada lastele, 
mida meie ümber olevad inimesed 
koguvad või on kunagi kogunud. 
Ehk saavad lapsed näitustest ja 
kohtumistest tõuke ka ise sellise 
huvialaga tegelema hakata.

Alates 9. jaanuarist on Lindi raa-
matukogus Maret Kampus-Külma 
kogutud luikede näitus, kus on 
joonistusi, kujusid, ehteid ja isegi 
luigekujulisi küünlaid.

Sama kaua on raamatukogus 
olnud Marje Tõnissoo margikogu 
näitus. Laste jaoks on üldiselt tihti 
uskumatu, et varem kasutati kir-
jade saatmisel ümbrikke ja marke. 

16. jaanuaril oli meil külas Helle 
Jõõts, raamatukogu kauaaegne 
lugeja, kes rääkis lastele oma 
huvialast – portselanimaalidest. 
Ta võttis kaasa ja jättis näitusele 

valiku erinevate tehnikatega tehtud 
töödest.

Oma järge ootavad Aivo Jugala 
vimpli-, mündi- ja pastakakogu, 
Ene Säde udupildid, Marika Tate 
sõrmkübarad ja Kadri Tambergi 
kommipaberid. Varsti paneme 
üles Jüri Tensoni e-Eesti arvuti-
näituse, mida saab vaadata õppe-
aasta lõpuni. 

Siinkohal teeme üleskutse 
lugejatele: kui teil on mõni huvi-
tav kogu, mida võiksid ka teised 

vaadata, siis võtke ühendust Lindi 
kooli direktori Ulla Orgusaare või 
Lindi raamatukoguhoidja Maret 
Kampus-Külmaga.

Ootame koolidest õpilaste 
gruppe ja kõiki teisi huvilisi näituse 
väljapanekuid  vaatama!

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli direktor

Maret Kampus-Külm
Lindi raamatukoguhoidja

Varsti käes on vastlapäev
21. veebruaril on vastla-
päev ehk noorkuu teisi-
päev seitse nädalat enne 
lihavõtteid. 

Vastlapäevaga lõppes 
talviste koduste tööde 
periood. Vastlapäeva tun-
takse rahva hulgas ka liha-
heite- ja liugupäeva nime 
all. Lihaheite nimetust 
seletas rahvas liha lõppe-
mise, kõrvalejätmisega. 
Loomade poegimise järel 
mindigi üle rohkem piimatoidule. 
Algas lihavõteteni kestev paas-
tumine.

Vastlapäeva peamine traditsioon 
– liulaskmine on tänaseni püsinud. 
Sellega taotleti head lina- ja kane-
pikasvu: mida pikem liug, seda 
pikem lina. Lina on vana ja väga 
vajalik kultuur niihästi meil kui ka 
naaberrahvastel. Vastlasõite tehti ka 
hobusega – ikka, mida pikem sõit, 
seda pikem lina. Mindi sugulaste 
ja tuttavate juurde, sageli ka kõrtsi.

Teiseks oluliseks vastlapäeva 
traditsiooniks oli seajala söömine, 
mis oli tuntud enam-vähem üle maa. 
Laialt on tuntud ka mänguasi – vurr 
(urr, urri-, uuriluu, un’n), mida tehti 
seajala kondist.

Vanarahva tarkuseid vastlapäevaks: 
• Sel päeval kehtisid mitmesugu-

sed töökeelud: ei tohtinud võrku 
kududa, nõeluda, õmmelda, tuba 
pühkida jm. Ei tohtinud ka ked-
rata, see pidi panema lammaste 
pead ringi käima.

• Vastlapäev oli ka naiste püha. 

Sel päevale oli naistel keelatud 
käsitööd teha. Lubatud oli teha 
pastlaid ja võis ka paelu punuda, 
siis olevat sead suvel sõnakuu-
lelikud. 

• Soovitatav oli kammida ja lõigata 
juukseid, et nad kasvaksid sile-
dad ja tihedad. Seda ei tohtinud 
aga teha ise. Ühes juustega võis 
kogemata ka mõistuse ära lõigata. 

• Hobused aga harjati hästi puh-
taks, sest usuti, et siis on nad 
kogu aasta ilusad ja läikivad. 
Noortel hobustel lõigati saba ja 
lakk lühikeseks.

• Vastlapäeval pesti ka kõik nõud 
puhtaks ja loodeti, et siis seisavad 
need kogu aasta puhtad. Ka praht 
tuli koduväravast kaugele viia, 
siis kindlasti sead suvel ei karju.

• Vastlapäeval viidi maal sõnni-
kut põllule ja aiamaale, et kartul 
kasvaks hea ja peenral oleksid 
suured kapsapead.

Pikka liugu!
Allikad: www.rahvakalender.ee 

ja www.folklore.ee 

Audru ja Jõõpre koolid said digihoogu juurde

Pilt Audru muuseumi fotokogust
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
NICOLA TRELIN 25.12.2022 
LUMILEE AASPALU 27.12.2022
MARGARITA LYTVYN 29.12.2022
RANEK NAISSON 30.12.2022

Raamatututvustus

Sädeinimene
Annely Ahtma on üks väsi-
matu hing, kes leiab endale 
alati uusi väljakutseid. Alates 
aastast 2019 on ta tegelenud 
triatloniga, alustades Otepää 
Škoda laagri lühikese distant-
siga. Aastatel 2021 ja 2022 
osales ta juba Ironman’i Tal-
linna võistlustel. Viimatisel 
saavutas ta oma vanusegrupis 
31 naise hulgas 12. koha. Üht-
lasi on tema uueks eesmärgiks 
astuda samm edasi ning osa-
leda Ironman 2023 täispikal 
distantsil (3,9 km ujumist, 180 
km ratast, 42 km jooksmist). 
Annely osaleb aktiivselt erine-
vatel rahvajooksudel. Võidu-
püha poolmaraton Pärnus tõi 
talle isikliku rekordi 1:45 ning 
N40 4. koha. Kilingi-Nõmme 
triatlonil osales ta ka juba 
kolmandat korda ning kaks 
viimast aastat on ta olnud 
oma vanuseklassis 3. kohal. 
Möödunud aasta suurim 
sündmus peale Ironmani oli 
kahtlemata Tallinna Maraton, 
mida Annely läbis ametlikult  
esimest korda. Üle ootuste aeg 
3:43:31 ja oma vanuseklassis 
11. koht. Möödunud hooaja 
lõpetas Annely edukalt kodu-

kandis Audru sildade jooksul, 
kus võit oma vanuseklassis 
eriti südant soojendas. 

Tuleval aastal on vapral 
naisel jällegi plaanis end tree-
nida Portugali jooksulaagris.

Isiklik sporditegemine ei 
ole veel kõik, millega Annely 
tegeleb. Kolides suvel 2021 
Lemmetsa külla, Sangamäele, 
on ta ka sealsed inimesed 
sportlikesse tegevustesse 
kaasanud. Alates veebrua-
rist 2022 on toimunud Lem-
metsa Külaseltsis üldkehalised 

treeningud naistele. Alustati 
vaikselt 4-5 inimest trennis, 
kuid tänaseks on huviliste arv 
kasvanud keskmiselt 9 inime-
seni. Lisaks on Annely silma 
jäänud ka kõrvalpiirkonna ini-
mestele ning ta on kaasatud ka 
Lavassaare Rahvamajja tree-
ningute läbiviimisse. Temas 
on seda teotahtelisust ja ener-
giat, millega ta kaasab inimesi 
liikuvat eluviisi harrastama. 
Tema algatusel on Lemmetsa 
Külaseltsis aktiivselt korral-
dama hakatud saunaõhtuid, 

vahetult peale treeninguid 
pühapäeviti. Suvel on ta saa-
nud kodukandis võrkpalliplat-
sile mängijaid ja nautinud sel-
legi spordiala mängurõõmu. 
Ta ujub kohalikus tiigis ning 
teeb talisuplust aastaringselt, 
kaasates sellega tegelema ka 
külainimesi. Vähemalt kolm 
inimest on tema algatusel uut 
väljakutset proovida võtnud.

Rahvatantsuga tegeleb 
Annely aktiivselt viimased 10 
aastat, mille jooksul on ta osa-
lenud kahel suurel tantsupeol, 
mitmetel teistel väiksematel 
tantsupidudel nt Pärnumaa 
tantsupeol Lavassaares käes-
oleval kevadel  ning saanud 
esineda ka Lindi küla päeva-
del.

Annelyt iseloomustab julge 
pealehakkamine, aktiivne 
osalemine spordis, rahvatant-
sus ja ka oma külaelu tegemis-
tes. Temas on palju kogemusi, 
mida ise on treenides oman-
danud ja hea meelega jagab ta 
neid teadmisi ka huvilistega. 
Kes teeb see jõuab.

Katrin Sutt
Annely töökaaslane 

Kabriste külast

Jõutreening Sanga seltsimajas

Ilmunud on värske rohkelt fotodega 
illustreeritud Eesti Olümpiakomitee 
aastaraamat “Sporditähed 2022”, toi-
metaja Gunnar Press.

Raamat algab Eesti Olümpiako-
mitee presidendi Urmas Sõõrumaa 
tervitusega, järgneb ülevaade möö-
dunud aastal Eestile medaleid ja võite 
kogunud sportlastest. Ligi 100-lehe-

küljelisest raamatust leiame palju väärt 
statistikat, huvitavaid fakte ja kauneid 
fotosid. Aga mis kõige tähtsam, sel 
aastal vaatab juba raamatu kaanelt 
meile vastu ka Audru noor, andekas 
ja edukas sportlane – Viola Hambidge.  

Väärt lugemine ja ilus mälestus 
sisukast spordiaastast.

Sirje Suurevälja

Kui soovid teha annetust 
Audru Püha Risti 

kogudusele
Detsembrikuu lehes ilmus Audru Püha Risti kogu-
duse õpetaja Lembit Tammsalu mõtisklus ning 
selle juures oli üleskutse kodukirikut annetusega 
toetada. Sularahas saab annetusi teha kohapeal. 
Jutus oli olemas ka arvelduskonto number, aga 
kogemata puudus õige saaja nimi. Parandame 
selle vea.

Õige toetuse saaja nimetus: Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku Audru Püha Risti Kogudus 
(reg nr 80210237), arvelduskonto Swedbankis: 
EE762200221011576506. (KH)
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