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Kodused hääled on 
südamehääled 

Jälle on üks aastaring täis saanud. Olude sunnil oli see 
taas kodukesksem kui tavaliselt ja meedia vahendusel 
saadud igapäevaste uudiste mõjul paraku tavapärasest 
ärevam ning nukrapoolsem. Loodame, et meie poolt 
Teile edastatud hääled – Kodused Hääled – kõlasid 
pigem optimistlikult ning värske vallalehenumbri leid-
mine postkastist mõjus Teile toniseerivalt. 

Meie lemmiklauseteks on: 
– Kust kuulsid?
– Vallalehest lugesin.
– Kus nägid?
– Vallalehes oli pilt.

Täname kõiki kaasteelisi, kes meiega toredaid uudiseid 
jagasid ning meie küsimustele reipalt vastasid!
Tulgu Teie pühad kallite koduste keskel rõõmsad ja uus 
aasta tegus ning õnnelik!

Las kõik inimesed näevad,
et üks päiksekiir on igas päevas!
Kodused hääled on kaunimad hääled,
uudised head täidavad rõõmuga meeled!

Parimate soovidega 
Liis, Sirje, Priit ja Peep

Audru Muuseumi kalender 
tuleb taas 

Seekord oleme valinud 
läbivaks teemaks Audru 
rahvarõivaste huvitava-
mad detailid ja mustrid, 
mis nüüd veidi stiliseeritu-
tena paberile on jõudnud. 
Kalendrist leiad näiteid 
tanu lilltikandist põlleser-
vani, kuuest kindani ning 
palju teisi huvitavaid detaile, 
mis muidu võib-olla kirjus 
üldpildis silma ei paista. 
Kõik pildid on joonistatud 
käsitsi Audru rahvarõivaste 

ainetel ning ei pruugi täpselt 
edasi anda päriseseme väli-
must. Seega soovitame õige
hõngu saamiseks külastada 
Audru Muuseumi.

Fännid ja huvilised saa-
vad omale kalendri soetada 
Audru Muuseumist teisipäe-
viti ja neljapäeviti kell 14-18 
või kirjuta meie facebooki.

Ühe kalendri hind on 5€. 

Raune Põllu 
Muuseumi perenaine

Tagasivaade 2021. aastale
Eelmise aasta lõpus sai soo-
vitud ja loodetud, et uus
– 2021. aasta tuleb viiruse-
kriisi mõistes teistsugune ja 
palju parem. Paraku tuleb 
tõdeda, et päris nii see ei 
läinud, olgugi, et saabusid 
oodatud vaktsiinid. Usun,
et kohe-kohe lõppev aasta 
on meid muutnud targe-
maks ja kannatlikumaks. 
Oleme aru saanud, et kuri 
viirus ei pruugigi meie juu-
rest lahkuda, vaid me peame 
õppima elama teadmisega, et 
ta külastab meid ikka ja jälle, 
muutes oma nägu ning nime. 
Oluline on, et meil kõigil 
jaguks tarkust mitte jagada 
inimesi kaitsepookimise 
olemasolust sõltuvalt kas 
headeks või halbadeks. Uue 
aasta märksõnad võiksidki 
olla tolerantsus ja teineteise-
mõistmine. 

Positiivse poole pealt 
tuleb selle aasta lõikes esi-
mese asjana meelde möödu-
nud kaunis ja kuum suvi, mil
elu läks oma tavapärasesse 
rütmi. Osavalla kontekstis oli 
suvine suurim kordaminek 
kahtlemata üritus ühisni-
metusega osavallapäevad. 
Tegevust jätkus mitmele 
päevale, alustades Kirsi 
talu kontserdist, jätkudes 
laada, võrride võidusõidu 
ja vanatehnikanäitusega, 
Kaitseliidu näidislahingu, nii 
päevase kui õhtuse kontserdi 
ja tantsupeoga ansambli 
Swingers saatel. Kõik need 
meeleolukad üritused tõid 

taas kokku hulgaliselt osa-
vallaelanikke ja külalisi. 
Kultuuri poolelt väärib tun-
nustust Lindi küla aktiivsus, 
kus sel suvel toimus hulgali-
selt kontserte, salongiõhtuid 
ja etendusi Kapteni talus, 
Lindi vanas koolimajas 
ja Jantsonite koduhoovis. 
Lindi külaseltsi eestveda-
misel valmis vana koolimaja 
läheduses discgolfipark ja 
minu tänusõnad lähevad 
kõigile talgulistele, kes selle 
sünnile oma kätega kaasa 
aitasid. Mõeldes lastele, 
rajas Aruvälja Suurkülaselts 
triibulise külakeskuse õuele 
madalseikluspargi. Toredaid 
üritusi korraldasid kõik meie 
tublid külaseltsid, kuigi 
viirusest tingituna mitte nii 
rohkearvuliselt kui varase-
malt. Suureks kordamise-
kuks võib pidada ka Audru 
jõululaata, kus nii müüjate 
kui ostjate hulk oli läbi 
aegade suurim. Põhjus oli 
vast ka selle toimumine uues 
selleks ettevõtmiseks suu-
repäraselt sobivas asukohas 
ning minu tänusõnad lähevad 
Valgeranna veinitalli oma-
nikele Kaidole ja Helenile, 
kes laada oma katuse alla 
lubasid. Loodan, et sellest 
saab pikaaegne traditsioon.

Investeeringute poolest oli 
möödunud aasta küll tagasi-
hoidlik, kuid tehtud sai nii 
mõndagi. Uue väljanägemise 
said nii Jõõpre Lasteaia, kui 
ka Lindi Lasteaed-Algkooli 
fassaadid, viimases valmis 

ju ka maaküttesüsteem, mis 
asendab varasemalt kasutu-
sel olnud kulukat vedelkütet. 
Teede raha oli meil sel aas-
tal paraku kasutada mitte nii 
palju, kui oleks soovinud ja 
peamiselt tegime korduspin-
damisi. Teede parendamise 
seisukohast said aga kõige 
suurema rõõmu osaliseks 
meie kõige kaugema kandi 
elanikud Soomra külas, kus 
sealne Soomra vana tee sai 
mustkatte, mis tegi võima-
likuks suunata sinna koos-
töös Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskusega bussiliinid, 
tuues nii teenuse elanikele 
palju lähemale kui seni. 
Aasta viimastel päevadel 
valmib Papsaare elanike 
poolt oodatud Lihula maan-
tee kergliiklustee tänava-
valgustus. Lavassaare alevi, 
Audru aleviku ja Papsaare 
tänavavalgustused said sel 
aastal küll projekteeritud, 
kuid ehitamine jääb uude 
aastasse. Eeltöid sai tehtud 
järgmiseks aastaks veel tei-
sigi. Valmis Audru kirikut 
Rebasefarmi elamualaga 
ühendava kergliiklustee 
projekt ja seegi saab ehita-
tud tuleva aasta suvel. Audru 
keskväljaku projekteerimine 
võttis oodatust kauem aega ja 
seda just peamiselt muinsus-
kaitsest tulenevatele takis-
tustele lahenduse leidmise 
vajaduse tõttu, kuid nüüd on 
põhiprojekt kaante vahel ja 
saame ehitushanke uue aasta 
alguses välja kuulutada. 

Kindlasti tahan tunnus-
tada meie tublisid tootmis-, 
äri- ja teenindusettevõtteid, 
kes on meie elanike tööand-
jad ja tänu kellele koguneb 
maksutulu omavalitsuse 
eelarvesse, millest on või-
malik meie osavalda ühiselt 
arendada. Viimasel aastal 
arenesid eriti jõudsalt meie 
uuselamualad, kasvatades 
järjepidevalt osavalla elanike 
arvu, mis annab tunnistust 
sellest, et Audru osavald on 
oma hea keskkonna ja linna-
lähedusega hinnatud elupaik. 

Jätkuvalt väärivad suurt 
tunnustust meie haridusasu-
tused, kelle jaoks mööduv 
aasta ei olnud paraku lihtsam 
kui eelmine. Tänan kõiki 
meie koolide ja lasteaedade 
töötajaid, kes taaskord ühe 
keerulise aasta vastu pidasid.
Ma loodan väga, et kasutu-
sele võetud kiirtestimise 
süsteem hoiab meie koolid 
edaspidi avatud.

2021. aasta ei olnud kok-
kuvõttes ju mitte halb aasta, 
kuid kindlasti oleks see 
olnud teistsugune ja palju 
avatum ning edukam meile 
kõigile, kui poleks olnud vii-
rust. Uuest aastast ootame 
me aga ikka ja alati ju pari-
mat ning loodan, et meie 
ootused realiseeruvad. Soo-
vin Teile kõigile sõna kõige 
otsesemas mõttes Head Uut 
Aastat! 

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Jõulutervitus 2021
Kaunis jõuluaeg on vaikselt üle osavalla 
laotunud ja peagi saab otsa 2021. aasta.

Ja siis, kui kingid on jõudnud jõulu-
puu alla ja vorstid lauale ning kogu pere 

istub rõõmsalt jõululaua ümber ja vaa-
tab ootusärevalt jõuluvanale otsa, saa-
bub see imeline hetk, mil kõik mured 
on peast kadunud. Jõulupuu sära tekitab 

tunde, et kogu möödunud aasta oligi 
täpselt nii sama ilus ja soe ja sõbralik 
ning et kõik saab minna ainult pare-
maks. Me soovime Teile, et see imeline 
hetk kestaks võimalikult kaua, tundke 
sellest rõõmu ja jagage seda ka teistega. 

 Võtkem jõulude ajal aega ja mõelgem 
tagasi möödunud aastale, et meenutada 
kõiki neid ilusaid hetki ja päevi, mis 
meile rõõmu ning rahulolu pakku-
sid. Unustagem vähemasti pühade 
ajaks mured ja tundgem rõõmu oma 
lähedastega koosolemisest. Märgakem 
inimesi enda ümber ja kinkige neile hea 
sõna või lihtsalt naeratus ning siis nae-
ratab elu ka Teile vastu.

Rahulikku jõuluaega ja särtsakat 
libisemist uude aastasse!

Audru osavallakogu esimees
Jaanus Põldmaa

Audru osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus

Üleskutse Audru osavallaelanikele! 
Hea audrulane! 

Anna meie toimetusele teada, mis on need teemad, millest 
võiksime uuel aastal kirjutada? Missugused teemad on teile, 
Kodused Hääled lugejad, olulised? Millised on kohaliku elu 

olulised teemad, millest lehes kirjutada? 

Kirjuta ajaleht@audru.ee või helista 5303 2429. 

Foto: Venda Vinni
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Meil on uus kalmistuvaht
Audru, Jõõpre ja Uruste 
kalmistutel hoiab silma 
peal uus kalmistuvaht Kristi 
Pikkor.

Paar sõna kuidas Te 
sattusite sellise töö peale? 

Kokkupuude kalmis-
tutega algas juba kooli-
east – palju sai käidud 
õpilasmalevates erinevatel 
linna kalmistutel. Maleva 
ajal tutvustas kalmistuid 
meile Eduard Rajari, rää-
kides meile kalmistute aja-
loost ja erinevatest kultuuri-
tegelastest kes sinna maetud 
sai. Sealt saigi alguse minu 
huvi ajaloo ja muinsuskaitse 
vastu.

Mida soovid inimes-

tele südamele panna? 
Mis vajab erilist tähele-
paneku? 

Inimestele paneks süda-
mele, et kõik kalmistul ole-
vad tööd ja muud tegemised 
tuleb kooskõlastada kalmis-
tuvahi ja muinsuskaitsega! 
Viimane on ääretult oluline, 
et säilitada olemasolevat 
kalmistu ajalugu.

Kuidas ja millal saab 
Teie poole pöörduda? 

Kalmistuvahuga saab 
ühendust võtta tel. teel E-R 
9.00-16.00. Vastuvõtt Audru 
osavallas on neljapäeviti 
12.00-16.00.

Küsis Liis Künnapas, 
vastas Kristi Pikkor

Detsembrikuu tegemised muuseumis ja raamatukogus
28.-30. dets. kl 13.00-15.00
valmistame koos erinevates 
tehnikates kuusekaunistusi.

Oodatud on nii pered kui 
sõpruskonnad. Tule ja luba 
endale keset jõulusaginat 
üks puhkehetk  meie hubases 
kaminasaalis.

Kõigi ür ituste puhul 
palume end kindlasti eel-
nevalt registreerida, kuna 
kohtade arv on piiratud. 
Saad seda teha kas helis-
tades muuseumi telefonil 
5300 2172 või märkides end 
osalejaks Audru Muuseumi 
FB lehel sündmuse all. Üle 
12-aastaste puhul on vajalik 
Covid-tõendi olemasolu.

Osaluspanus on 2 eurot.
Alates 17. detsembrist saab 

raamatukogus näha vahvat 
ekspositsiooni nukkudest, 
kelle seljas olevad erine-
vate kihelkondade rahvarõi-
vad on valminud  kohaliku 
kunstniku ja loomeinimese 
Dora-Alviine Kesperi käe 
all. Samuti on eksponeeritud 
kunstnik Dora maalid erine-
vatest skulptuuridest, väljapa-
neku keskmes on tema taies 
„Armastajad veebruarikuises 
talverüüs“, Valgerand 2021.

Meie maja on end kenasti 
pidurüüsse sättinud ja ootab 
külastajaid!

Marilis Edvand
Raamatukoguhoidja

Raune Põllu
Muuseumi perenaine Foto: Marilis Edvand

Audrulane Ulvi Nõmm pärjati Aasta vabatahtlikuks
25. novembril toimus Lot-
temaal Pärnumaa tegijate 
tunnustusüritus. Konkurss 
Pärnumaa tegijad on kõrgeim 
maakonnapoolne tunnustus 
ettevõtjatele ja vabakonnale. 
Konkursi käigus selgitatakse 
välja enim tähelepanu vää-
rivad ettevõtted Pärnumaa 
jaoks olulisemates valdkon-
dades, tublimad vabatahtli-
kud, tegusamad MTÜ-d ning 
Aasta teo tegijad. 

Pärnumaa Aasta vabataht-
likuks valiti kolm inimest, 
kellest üks on Ulvi Nõmm. 
Seoses sellega tegi temaga 
intervjuu Pärnumaa Arendus-
keskuse turundusjuht Hando 
Murumägi.

Palju õnne! Kas selline 
tunnustus tuli üllatusena?

Aitäh õnnesoovide eest. 
Tunnustus tuli jah paraja 
üllatusena. Olen toimetanud 
vabatahtlikku tegevust juba 
10+ aastat ja see, et äkki mär-
gatakse ja sellest tunnustami-
seks teada antakse – see on 
ikka võimas tunne. Selline 
aasta kõige ägedama ja vajali-
kuma inimese tunne, kui seda 

tunnet proovida kirjeldada. 
Ülivõimas igatahes.

Olete vabatahtlik MTÜ-s 
Vanem Vend, Vanem Õde. 
Millega see MTÜ tegeleb?

MTÜ Vanem Vend , 
Vanem Õde viib kokku kaks 
sõpra, kes vajavad mingil elu-
hetkel oma ellu kedagi toeta-
vat ja toredat. Väike Õde või 
Vend, kes vajab tuge suure 
sõbra näol ja Vanem Vend 
või Vanem Õde, kes tunneb, 
et tahaks maailma muuta 
paremaks paigaks, olles sõb-
raks noorele, kes vajab oma 
igapäevaeluga toimetulekus 
toetavat sõbraõlga. Ehk et, 
sõprussuhe kahe inimese 

vahel, kus emotsionaalset 
kasu tõuseb mõlemale osa-
poolele. Rohkem infot meie 
tegevuse kohta kodulehel 
vvvo.ee

Kui palju aega umbkaud-
selt kulub Teil kuus vaba-
tahtlikule tööle?

No igapäevaselt ma ikka 
mõtlen meie VVVÕ prog-
rammi peale, see on kindel. 
Igapäevaselt kulub ka mõni 
hetk, kus ma kasvõi mõnele 
meie vabatahtlikule või meie 
noorele kirjutan: “Hei, kui-
das läheb?” või “Kuidas selle 
asjaga?” vms. Üldistavalt 
öeldes umbes kuni 20 tundi 
kuus.

Kui palju on Teie MTÜ-s 
vabatahtlikke?

Hetkel tegutseb püsivalt ja 
iganädalaselt MTÜ VVVÕ-s 
18 vabatahtlikku. Ja see on 
väga rõõmustav arv ja ma 
olen selle eest ülimalt tänu-
lik. Sest on olnud ka aastaid, 
kus meid – vabatahtlikke, on 
olnud vaid mõned üksikud. 
Aga me ei ole alla andnud.

Kas oskate öelda, et kui 
palju abivajajaid saab läbi 

Teie MTÜ aastas endale 
vanema venna või õe?

Aastas umbes 10 last. 
Kuna enamus paare jääb oma-
vahel toimetama kauemaks 
kui üks aasta, siis jaa, neid on 
enamus, kes on abi saanud ja 
kelle sõbrasuhe kestab kauem 
kui 1 aasta.

Kui keegi tunneb Teie 
programmi vastu huvi, siis 
kuidas saab sellega liituda?

Jah, meiega saab liituda. 
Ootame enda ülivingesse 
seltskonda inimesi, kes soo-
vivad muuta maailma veidi-
kenegi paremaks paigaks ja 
seeläbi olla ka ise õnneliku-
mad. Sest et seda, et oleme 
õnnelikumad ja rikkamad 
tänu vabatahtlikule tegevu-
sele, sellest jutustame iga 
meie kohtumise kord.

Kõiki võitjaid ja võiduvi-
deosid näeb Pärnumaa tegi-
jate kodulehel: parnumaa.ee/
tegijad.

Hando Murumägi
Turundusjuht
SA Pärnumaa 

Arenduskeskus

Foto: Haide Rannakivi

Kinnitati Audru osavallakogu 
värske koosseis

• Jana Ristimets
• Jaanus Põldmaa
• Viktor Iljin
• Martin Koppel
• Kai Oraste
• Marge Tuul
• Ado Kirsi
• Tauno Jürgenstein
• Mercedes Merimaa

• Tarvi Markson
• Kaja Grak
• Rita Kurgu
• Merle Lillak
• Ülle Runnel
• Siim Saareoja

Esimees: Jaanus Põldmaa, 
aseesimees Kai Oraste

Audru osavalla elanikel 
on võimalus saada 

kinnistute õuealade ja 
kõnniteede libeduse tõrjeks 

graniitsõelmeid
Graniitsõelmed on saadaval järgmistes asukohtades:
• Audru vana ambulatooriumi parklas (Ringi 1a)
• Rebasefarmi elamualal OÜ JU Metall parklas (Raku 

tee 4)
• Tiigi elamualal Pihlaka tänava mänguväljaku territoo-

riumil
• Jõõpre külas hooldekodu parklas (Aisa tee 2)
• Lavassaares lasteaia parklas (Võidu 1)
• Kõima külas vana kaupluse parklas (Keskuse tee 16b)
• Lindi külas lasteaed-algkooli vastas parklas (Kaluri tee 3)
• Ahaste külas Ahaste tee 3 ridaelamu parklas
• Papsaare külas Neeva aiandi parklas (Kukeseene tee 2)
Kuna sõelmed on lahtise puistena hunnikutes, palume soo-
vijatel kaasa võtta anum või kott ja sõelmete tõstmiseks 
labidas või kühvel.
Küsimuste korral palume pöörduda Vahur Kobolt 
mob. 504 9564, e-post vahur.k@audru.ee Pärnumaa Aastate tegutseja auhinna pälvis 

meie kandi kultuuripärl Ado Kirsi
Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
otsustas sel aastal premeerida 
Pärnumaa Aastate tegutseja 
tiitliga audrukat ja kohalikele 
teada-tuntud kultuurivald-
konna „hunt Kriimsilma“ 
Ado Kirsit.

Ado on aktiivne kultuu-
rikorraldaja nii kodukohas 
Audrus kui ka Pärnu linnas ja 
maakonnas. 2010. aastast kor-
raldab ta oma perega suviti 
koduõuekontserte, mis on 
tuntud juba väljaspool Pär-
nutki. Samuti on ta Lavas-
saare vanavaralaada raames 
toimuva pasunakooride üle-
vaatuse hing ja eestvedaja.

Suviti korraldab ta kont-
serte Pärnus Koidula pargis, 
kus neljapäevaõhtuti on või-
malik kuulata puhkpillimuu-
sikat erinevate Eesti orkest-
rite esituses. Tema ammune 

unistus – tasuta pargikontser-
did ja tantsuõhtud suvepea-
linnas – on saanud tänu tema 
initsiatiivile teoks ning järjest 
rohkem võitnud nii kohalike 
inimeste kui ka Pärnut külas-
tavate turistide südameid. 

2017. aastal toimusid tantsu-
õhtud Wasa aias, alates 2018. 
aastast toimuvad tantsuõhtud 
pühapäevaõhtuti Raehoovis. 
Esinema kutsutud ansamblid 
on alati olnud professionaal-
sed ning kontsert-tantsuõhtud 
meeleolukad.

Ado mängib pilli ja laulab 
mitmes muusikakollektiivis: 
Audru Jõelaevanduse Punt, 
Lavassaare Trio, Adamsoni 
Poisid, VIA Ristikhein ja 
Pärnu Poisid, mida tuntakse 
ka mujal Eestis. Ta on 2005. 
aastast tegutseva pasunakoori 
Õnn Tuli Õuele eestvedaja 
ning nende kontsertide ja väl-
jasõitude korraldaja. Lisaks 
töötab ta ka teiste ansamblite 
helitehnikuna.

Nii lastele kui täiskasvanu-
tele on ta jõulude ajal tuntud 
ja hinnatud Audruvana. Ado 

sõbralik, vahetu ja humoo-
rikas suhtlemine, olgu siis 
eesti, inglise, vene või rootsi 
keeles, teeb temast oodatud 
peojuhi igas seltskonnas. Ta 
on alati vastutulelik ja abival-
mis, kui on vaja abi mõne üri-
tuse korraldamisel või helin-
damisel. Oma mitmekülgsete 
ettevõtmiste ja ideedega on ta 
oluliselt rikastanud nii Audru 
osavalla, linna kui ka maa-
konna kultuuripilti.

Väsimatu ning omaka-
supüüdmatu Ado Kirsi on 
kahtlemata Pärnumaa Aastate 
tegutseja tiitli vääriline. Soo-
vime tunnustuse puhul õnne 
ja jätkuvat tegutsemistahet! 

Jekaterina Eensalu 
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

Foto: Rein Holtsmann
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Meie osavalla edukas jõulutaat

Mida naised sellest teavad, mida mehed merel näevad?
Meie osavalla tunnuslause on 
– “Audru – maa mere ääres”. 
Sellega, mis maal toimub, 
oleme enam-vähem kursis, 
aga kuidas merel asjad suju-
vad? Küsime seda Liu kandist 
pärit mitmendat põlve kala-
mehelt Arne Taggo’lt. Ja 
teeme seda vanasõnade toel, 
mis peaksid ju kõige õigemini 
elutõdesid väljendama.

Kes ei taha jumalat 
paluda, see mingu mere 
pääle. Kas oled selle vana-
sõnaga nõus?

Arne Taggo: Esimene 
mõte on see, et Jumala palu-
mine on tunduvalt kergem 
kui merel rassimine. Kui aga 
Jumalat üldse uskuda ei taha, 
siis minegi mere meelevalda – 
tormid, lained, vetemöll - jääd 
saatuse hooleks. Olen isegi 
koos poegadega merel hät-
tajäänuid päästmas käinud. 
Tundub halvustava tooniga, 
et kui sa palvetamisega hak-
kama ei saa, siis mine ja las 
meri otsustab su üle. Paraku 
nii see on. Aga merel käimine 
on ikka praktilise väärtusega, 
eks selles osas olen vanasõ-
naga igati nõus. 

Küll meri mihe tegeb. 
Kuidas sinust kalamees sai?

AT: Rannakülas mindigi 
tegelikult juba 15-aastaselt 
merele, mitte palvelasse. 
Enne seda pidid ema taht-
mist tegema, pärast said isaga 
merele kaasa minna ja mehe 
eest tööd teha ning väljas 
olla. Ametlikuks kalame-
heks saamine ei käinud mul 

eriti lihtsalt – vene kroonu 
tuli vahele (3 aastat), pärast 
seda ei olnud brigaadis veel 
kohe vaba kohta, pidin maa 
peal aega parajaks tegema 
kuni koht vabanes. Siis alles 
sain täisväärtuslikuks kala-
meheks. 

Mees koiduga merele, 
päevaga öhtsele. Kirjelda 
palun oma tavapärast kala-
püügipäeva.

AT: Eks ta nii oligi ja prae-
gugi on. Üldse pole harvad 
16-tunnised tööpäevad. Ei 
ole aega siis süüagi, kõik käib 
käigu pealt. Eks kevadhoo-
ajaga tuleb kasvatada endale 
talvekasukat, millega perega 
üle talve elada.  

Mees püüab hüljest, aga 
hüljes püüab meest ka. Kas 
suudad alati merel ise pere-
mees olla?

AT: Merd tuleb austada. 
Meri mõurapulle ei salli, seal 
pead alandlik ja lugupidav 
olema. Tavaliselt need, kes 

temasse üleole-
valt suhtuvad, 
võtab ta ära. 
Mere meele -
vallas ei ole sul 
endal midagi 
peremehetseda. 
Mere tahet tuleb 
austada. 

P ü ü m i e s 
kaks nägeb: 
kas saab kala 
vai jääb ilma.

Ü k s  o s a 
Jumalale, kaks 
kalurile.

Kuidas tänasel päeval 
on? Kas kala on tõesti Lää-
nemeres otsakorral?

AT: Tänasel päeval on see 
üsna aktuaalne teema. Kui 
tuua võrdlus rahaga – rahal 
ei ole ka peremeest ja rahvust, 
kalal on sama lugu - ei pere-
meest, ei rahvust. Seda sobib 
tõlgendada ka vanasõnaga, et 
aastad pole vennad - ühel aas-
tal kudemistingimused head, 
teisel ei tarvitse olla. Ühel 
aastal on kala rohkem, teisel 
vähem – selles ei ole kusjuu-
res midagi iseäralikku. Sea-
dusandjaga me paraku selle 
koha pealt päris ühte meelt ei 
ole. Kala ei ole kuhugi merest 
kadunud. See, kui mina teda 
sealt kätte ei saa, ei tähenda, 
et teda olemas ei ole. 

Pea püüdjale, saba saa-
jale, keskpaik keetjale. Räi-
mesada ja pakk tuletikke 
olla ikka ühe hinna peal.  
Põllumees põline rikas. Aga 
kalamees?

AT: Vanarahva tähelepa-
nek – ainuke koht, kus end 
põllumehega võrrelda - on 
see, et kui põllumehel on 
hea viljaaasta, siis kalame-
hel peenike pihus. Kui põl-
lumees nutab, siis kalamees 
naerab. Aga loogika on see, 
et me mõlemad oleme ilmast 
sõltuvad – ühele sobib üks 
ilm, teisele teine. 

Kui päris praktiliseks 
minna, siis tegelikult see 
võrdlus peab paraku ka täna-
päeval paika (pakk tuletikke 
ja räimesada). 

Pea püüdjale – see kehtib 
üle maailma, eriti jaapanlaste 
seas – mõistuse osa on ikka 
kõige kallim pala. Selleks 
ajaks, kui see kala tarbijani 
(saajani) jõuab, on tema väär-
tus kahanenud  ehk langenud 
igas etapis – saba saajale. 
Keskpaik – kõige suurem osa, 
see läheb ärimeestele. 

Kui noorkuu püsti, siis 
meremees pikali. Mida see 
vanasõna tähendab?

AT: Kuu loomine on inten-
siivne kalapüügiaeg ja seejä-
rel tuleb noor kuu. Vanarah-
vas teab rääkida, et noores 
kuus on muutlikud ilmad 
– siis ei ole mõtet end püsti 
ajada ja rapsida, saab väheke 
puhata ja lõõgastuda. 

Kolm ametid oo ilmas, 
mis inimene ei või maha 
jätta, kus ta neid oo kat-
sund kord pidada: need oo 
kaardimäng, viinajoomine 
ja meresõit. Kas oled mõel-
nud kunagi ka kaluriameti 

mahapanemise peale või on 
see võimatu?

AT: Esimene mõte on see, 
et kui see oleks oma tahtmist 
teha, siis ei loobuks sellest 
surmatunnini. Aga 20 aastat 
on sellest lõpust räägitud ja 
tänaseks tundub, et ega see 
väga kaugel enam ei olegi. 
Selle tingivad jätkuvalt täie-
nevad püügipiirangud, keelud 
ja käsud, mis luuakse seadus-
meeste poolt. 

Kaardimäng ja viinavõt-

mine on jäänud koos nooru-
sega minevikku. Aga praetud 
lesta ja vimma äkilist söön 
ikka väga hea meelega. Ja 
hommikul räimekoormaga 
sadamasse popsutada on 
tõesti kirjeldamatult mõnus 
tunne. No kus sa saad siis 
seda ametit korrapealt maha 
panna.

Aitäh ühise mõtiskluse 
eest ja head kalaõnne!

Sirje Suurevälja

Ettevõte: Jõuluvana Aadu
Omanik: Jõuluvana 
Töölisi: Jõuluvana ja mustmiljon päkapikku
Aadress: Jõuluvana kodu
Tegevused, toodang: Jõulurõõmu kinkimine

JÕULUVANA LUGU
Üks aastaring on jälle täis ning kätte 
jõudnud jõuluaeg. Pered tulevad kokku, 
uhkelt ja säravalt on kaunistatud kodud. 
Terve aasta on olnud aega õppida uusi 
salme ja lauluridu, et need jõuluõhtul 
soravalt ette kanda. Kui jõuluvana külla 
tuleb, siis on tuba alati rõõmu ja naeru 
täis. Sel korral oli võimalus küsida meie 
kohalikult jõulutaadilt Aadult mõned 
küsimused.  

Kuidas sai sinust jõuluvana? Kelle 
juures esimest korda käisid?
Esimene kord jõulutaadina oli ühisel 
jõulupeol naabrilastega Kala talust. 
Kuna olin ainuke meesterahvas selts-
konnas, tuli jõuluvana roll enda kanda 
võtta. Panin ema hommikumantli 
selga, rebasenahkse mütsi pähe – mee-
nutasin välimuselt rohkem mardisanti 
kui jõuluvana…  Aga nii ta hakkas.

Milline on üks õige jõuluvana?
Ta on tore ja muhe vanemapoolne 
mees, ilusa habemega ja veidi kogu-
kam. Kindlasti hea suhtleja ja mängu-
line improviseerija. Kasuks tuleb laulu- 
ja pillimänguoskus. Muidugi korralik 
kostüüm. Võiks osata erinevaid keeli. 
Lõpuks kujundab iga jõulutaat oma 
maailma ise. Kõige olulisem on taht-
mine olla hea ja lahke jõulumees.
Jõuluvanal võiks ka endal olla mõni 
huvitav ja ilus jõulusalm peas, siis lap-
sed saavad aimu, et meie ilusas ema-

keeles on ka palju teisi võimalusi, kui 
aastate jooksul ärakulunud luuletusi 
lugeda.
Jõuluvana ei jaga lihtsalt kingitusi – ta 
pakub jõulurõõmu ja vahel ka õpetlikke 
momente nii suurtele kui väikestele.

Kuidas koroonaaeg jõuluvana tege-
misi mõjutab?
Tuleb kõigepealt ise olla veendunud, 
et jõulutaat on terve ja nina ei tilgu… 
Kahjuks ei saa lapsi sülle võtta ja lüüa 
patsu nagu varasemalt harjunud. Aga 
kui laps tuleb siirast rõõmust kallis-
tama, kuidas siis seda keelata? Aasta-
aastalt on järjest rohkem käimisi ja 
peab hoolega jälgima, et jõulutaat koos 
jõulurõõmuga kutsumata külalisi kaasa 
ei too.

Mis on veel raskusi valmistanud?
Suuremates linnades on vahel õige 
koha leidmine üsna keeruline. Ka 
parkimiskoha leidmine ja vahemaade 
ajaline väljarehkendamine pakub välja-
kutseid. Õnneks oma koduses piirkon-
nas selliseid probleeme tihti ette ei tule.

Kas jõuluvana on rikas mees?
Jõulutaadiks olemine on elustiil. Pigem 
sõnastaks nii, et jõulutaat ei võta tasu 
jõuluvana tegemise eest, vaid selleks, 
et saaks jõuluvana olla. Esimesel kohal 
on kindlasti jõulurõõm. Ka jõulutaadi 
enda jaoks.

Mitu jõulukuube on läbi kulutatud?
Praegu on käigus teine kuub, mis on 
päris minule õmmeldud. Ka jõuluvanad 
võivad ju jõuluvanadele kirjutada. Nii 
ma kirjutasingi mõned aastad tagasi 
jõulutaadile, et oleks vaja uut kuube. 
Tuligi, uus kuub jõulukotis.

Kas jõuluvana käib külas igal aastal 
samades kohtades?
Kohad, kus käin, on tihtilugu samad. 
Näiteks Audru lasteaed on üks selline 
kindel koht, kus on juba 25 aastat või 
rohkemgi käidud. On ka perekondi, 
kelle juures olen käinud sellest ajast 
peale, kui lapsed olid väikesed. On 
kena, kui jõulutaat võtab ühe pere 
oma tiiva alla ja hoolitseb nende eest 
nii kaua, kuni lapsed suureks saavad. 
Siis on ka lastel julgem ja toredam, kui 
taat on oma ja tuttav. Rõõmu teeb, et 
igal aastal tuleb ka uusi kohti juurde.

Mida jõuluvana ise jõuludelt ootab?
Et oleks mõnus ja talvine ilm. Tore on 
vaadata, kui kodud on kaunilt jõulueh-
teis. Meele teeb rõõmsaks, kui lapsed 
õpivad igaks aastaks uued ilusad laulud 
ja luuletused selgeks. Ja et jõulurõõm 
leiaks üles iga koduukse.

Soovime jõulutaadile jõudu ja jaksu 
ning lugejatele ilusat jõuluaega!

Aitäh jõuluvana Aadule!

Küsis Liis Künnapas, 
vastas jõuluvana
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
JASPER TAMBERG 16.10.2021
KOIT KOPPEL 08.11.2021
MARU LIMBERK 23.11.2021
ELIISE TOHV 29.10.2021
ELIAS ŠOHIREV 01.12.2021
EMILY ŠOHIREV 01.12.2021
MARTEN TEESALU 03.12.2021
AURA KRUUSMANN 01.12.2021

KIRIKUTEATED

Jumalateenistuste toimumised Audru Püha Risti kirikus
24.12 kell 17.30 mängib kirikutornist jõulumuusikat pasunakoor 

Õnn Tuli Õuele
24.12 kell 18.00 jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Segakoor
25.12 kell 11.00 1. jõulupüha missa
31.12 kell 23.30 aastavahetuse vigiilia
02.01 kell 11.00 jõuluaja 2. pühapäeva missa

Lembit Tammsalu
Audru Püha Risti koguduse õpetaja

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub 24.12.2021 kell 
12.00 Issanda Lihasse sündimise Püha teenistus.
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 24.12.2021 
kell 14.00 Issanda Lihasse sündimise Püha teenistus.

Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 
Helju Holm 5196 8992

VANA KOOLI KOHVIK 

ALATES DETSEMBRIST OLEME AVATUD:
KP 12.0017.00 

(1. jaanuaril suletud) 
ET SULETUD

Sünnipäevad, peod, seminarid, peielauad, 
koolitused, õpitoad

Road peolauale ka kaasa viimiseks 

Majas tegutsevad juuksur ja pediküür
(Info        Lindi vanakoolimaja juuksur)

Keraamikatuba 
(      Loomekamber)

JÄLGI MEID 
 Vana kooli kohvik 

        Lindi vana koolimaja
Info ja tellimused 5439 0621

Gluteenivaba 6.- / 500 g
Rukkijahust 5.- / 500 g
Klassikaline 4.- / 500 g

PIPARKOOGITAIGEN

Vana Kooli kohvik Lindil
5439 0621

Ma kuulutan teile suurt rõõmu!
Jõuluaeg seostub meile kõi-
gile erinevate assotsatsioo-
nide ja mälestustega. Mõned 
neist on isiklikud, teised 
üldisemat laadi. Kaunistatud 
linnatänavad, kaubanduskes-
kustes kõlav jõulumuusika, 
ehteilus uhkeldavad jõu-
lukuused, sussid ootamas 
päkapikke, töiselt askeldavad 
jõuluvanad, sõimes magav 
Jeesuslapsuke, ootusärevu-
sest haaratud lapsed ...

Minule kangastuvad jõu-
ludega seoses mälupildid 
lapsepõlvest vanaema juu-
res. Õigupoolest on tegemist 
mällu sööbinud helide, lõh-
nade ja valguspiltidega, mis 
toovad hinge turvatunde. 
Madala maamaja elutoas 
vanaema voodipeatsis ehi-
tud kuusk, veidi tuhmunud 
värviga õhkõrnad klaasist 
ehted, kassi nurrumine, tule 
praksumine ahjusuus, suure 
seinakella korrapärane tiksu-
mine, jäälilledega kaunistatud 
aknad ...

Usun, et jõulud on minu 
elu ka päris otseselt juhtinud 
ja mõjutanud.

Minu lapsepõlvest ker-
kib eredalt esile üks mäles-
tus jõuluõhtust Suure-Jaani 
kirikus. Oli 70ndate aastate 
teine pool ja minul vanust 
umbes 4-5 aastat. Olin koos 
vanaemaga jõulukirikus. 
Võlvialuseid täitsid võimsad 
orelihelid, kogu kirik oli nagu 
mingi salapärane teistsugune 
maailm. Mäletan, et üritasin 
ette kujutada, kuidas mööda 
kiriku vahekäiku liiguvad 
uhketes rõivastes daamid, 
uhked härrad saatjaiks. Minu 
väikeses lapsepeakeses tekkis 
millegipärast mõte, et suureks 
saades tahan ma saada kiri-
kuõpetajaks.

Niisiis on jõuluaeg imede 

aeg, see on soovide täitumise 
aeg. Tõsi küll, need soovid 
võivad täituda aastate või 
lausa aastakümnete järel, 
aga uskuge mind, täitumata 
need ei jää.

Ärge kartke oma unistus-
tes olla lapsemeelsed!

Jõuluaeg on läbi kahe 
aastatuhande olnud inim-
konnale eriliseks ajaks. See 
on aeg, mil mõetleme Jees-
use sündimisele maailma, 
kuid olnule mõeldes pöörame 
pilgu lootusrikkalt ettepoole. 
Läbi aegruumi kõlab meile 
ingli, selle taevase saadiku 
kuulutus: „Ärge kartke! Sest 
vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis saab osaks kogu 
rahvale, et teile on täna sün-
dinud Taaveti linnas Päästja, 
kes on Issand Kristus.“ (Lk 
2: 10-11)

Ja inimkond on tõesti läbi 
ajaloo julgustust vajanud, sest 
inimese ajaline elu on ebakin-
del ja habras. Seda mõjuta-
vad erinevad kliimanähtused, 
inimeste ja riikide vahelised 
vaenutegevused, ebakindel 
majandus, haigused ...

Ei ole siin erandiks ka 
meie kaasaegne maailm. Meil 
kõigil on vägagi tuttavateks 
saatjateks sellised nähtused 
nagu inflatsioon, rändekriis, 
kliima soojenemine, corona 
jne.

Kuigi tegemist on vägagi 

oluliste ja meie elu mõjuta-
vate nähtustega, on nad siiski 
ajalised ning mööduvad. Läbi 
aja on ikka esile tõusnud ning 
ka ajalootolmu vajunud erine-
vaid riike ning suurvõimusid, 
käibel on olnud erinevad vää-
ringud ja valuutad, ajalugu 
tunneb isegi suurt rahvaste-
rändamist, haigused on tul-
nud, teinud oma saatuslikku 
laastamistööd ning seejärel 
kadunud. Tundub, et ei ole 
midagi uut siin ilmas, kõik 
see on juba olnud. Kuid samas 
oleme selle kõige keskel ela-
mas meie oma igapäevast elu.

Kogu selles muutuvas ja 
ebakindlas maailmas on siiski 
midagi muutumatut ja aegu-
matut. Selleks on Jõuluevan-
geelim ehk rõõmusõnum meie 
Päästja sündimisest maailma.

Juba kahe tuhande aasta 
vältel on Jõuluevangeeliu-
mist lähtuv rahu ja elurõõm
saanud osaks kõikidele, 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 kurbu-
sele.

Hea sõber!
Oled oodatud Audru kiri-

kusse jõuluõhtu jumalatee-
nistusele 24. detsembril, kell 
18.00.

Tule osa saama Jõuluevan-
geeliumist, kaunitest jõulu-
lauludest ning hinge soojen-
davast küünlasärast.

Ma soovin, et Sind täi-
daks evangeeliumist kantud 
elurõõm ja õnnis jõulurahu!

Lembit Tammsalu
Audru Püha Risti koguduse 

õpetaja




