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Hingedekuu mõtisklus Audru kalmistul
November on hingedekuu. See
on aeg, mil on hea tava mõtiskleda
ja mõelda oma lähedastele, pidada
meeles lahkunud hingi. Vanad
eestlased pidasid hingede aega
isegi pimeda aja lõpuni.
Hingedelt oodati abi – eriti rasketel
aegadel. Seepärast on sel ajal meie
esivanemad alati süüdanud küünlad, katnud laua, et hinged meid
kaitseksid.
Täpselt 1. novembril oli võimalus koguneda Audru kalmistule, et
pidada kõikide pühakute- ja hingedekuu algust, mida tähistati rahuliku mõtiskluse ja luuletuste ning
lauludega. Kogunemise eestvedajaks oli meie osavalla pikaaegne
kultuurihoidja Helgi Roots, kes
pidas temaatilise kõne – tutvustas
ajalugu ja tõi näiteid hingedega
seotud ütlustest. Näiteks kasutame
ju üsna tihti väljendeid nagu: hing
on haige, hing hõiskab rõõmust jne.
Teemakohaseid luuletusi lugesid
Helle Kirsi ja Dora Kesper. Südamlikku muusikat tegid Ado ja OttoGeorg Kirsi ning Maret Palusalu.
Jutuks tuli ka pühak Martinus.
Vanemad audrulased ilmselt teavad, miks Sarvi külas asuv Martinuse kabel meie kandis nii oluline
on. Nimelt püstitasid Rootsi-Poola
sõja järel ordurüütlid Liivi lahe
äärde kloostreid ja kabeleid. Meile,
Audrusse, Sarvi külla, ehitati Püha
Martinuse kabel, mille ümber tekkis Sarvi kihelkond – just see paik
on meie Audru sünnikoht. Alles
1636, kui ehitati Audru kirik, moodustus Audru kirikukihelkond.
Meil on mitmes mõttes olla tänu-
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Jõõpre Kooli õpilased kinkisid Endla
teatrile 110. sünnipäevaks lauamängu

lik Püha Martinuse kabelile – see
on Audru ajaloo üks ehituslikke
alustalasid.
Mõtleme siis meie jaoks olulistele ja siit ilmast lahkunud hingedele. Ootame neid hingesid koju.
Hoiame seda traditsiooni ka tulevi-

kus! Loodame, et hinged aitavad ja
kaitsevad meid ka praegusel keerulisel ajal, et saaksime jagu raskest
viirusest ja argielumuredest.
Suur tänu Helgi Rootsile!
Liis Künnapas

Vana-Soomra tee
äärde naaseb elu
Peaaegu 20 aastat ei sõitnud mööda VanaSoomra teed liinibussid vaatamata sellele, et
Soomra külas asub mitu endist suvilakooperatiivi ja paljud suvilaomanikud on asunud
siia alaliselt elama. Möödunud suvel küla
läbivat teed laiendati ja see sai ka mustkatte.
Tolmuvaba tee oli kingitus autoomanikele,
kuid kui septembrikuust toodi küla läbivale teele regulaarne bussiliiklus, oli see
lausa paljude linnas tööl käivate külaelanike
kauaaegse unistuse täitumine. Üks heategu
tõi endaga kaasa ka teised. Sanga-Tõnise
peatuse juurde ilmus pink, mille meisterdas Dubjaginite pere – Nikolai ja Tatjana.
Nagu öeldakse multifilmis Karupoeg Puhh:
lihtsalt niisama, kingituseks! Nüüd on koht,
kus istuda, kuhu toetada oma kandam ja
mugavalt bussi oodata. Suur tänu perekond
Dubjaginitele kõigi poolt, kes siin bussi
ootavad! Kohalikud juba arutavad, et kas
peaks külas ka kohviku avama, bussipeatuse
kõrval asuval luhal pidusid ja laatu korraldama… Aga miks ka mitte?
Soomra küla elanikud

Jõõpre Kooli 9. klassi õpilased Andria Lubja ja Delia Saarman koos
juhendaja Helle Kirsiga kinkisid
23. oktoobril Endla teatri pidulikul
juubeliõhtul teatrile lauamängu
„Endla“.
Töö valmis eelmisel aastal õpilaste loovtööna ja saavutas sel aastal
Pärnumaa ettevõtlike koolide edulugude konkursil I koha.
Lisaks lauamängule andsid õnnitlejad üle ka Delia joonistatud suure
ja uhke kaardi, kuhu olid kirjutatud
nn lapsesuu ütlemised, mida arvavad meie asutuse pisemad õppurid
teatrist, lavastajatest, näitlejatest ja
publikust.
Lauamäng „Endla“ valmis vajadusest teatrialase info järele, kuna
Jõõpre Kooli õpilased on juba aastaid olnud aktiivsed ja edukad teatriviktoriinidel osalejad ning nõudlus materjali järele, kust õppida,
oli suur. Kuna Andria on suur
teatrihuviline, siis õpetaja pakutud
lauamänguidee vaimustas teda väga.
Kõigepealt töötas Andria läbi Endla
teatri ajaloo, teatrimõisted ja koostas
küsimused. Koos juhendajaga valiti
välja sobivad küsimused. Teatrilaval
ulatati tänutort üle ka abilistele, kes
olid nõus mängukaartidele minevaid
fakte kontrollima ja kujundustöödel abistama. Nendeks olid Endla
dramaturgid Anne-Ly Sova ja Ott
Kilusk ning reklaamikujundaja
Ilona Rääk.

Lauamängus on kasutatud nn
Endla teatri värve: punane, valge,
must ja hall.
Kaartide kujundamiseks ja väljatrükkimiseks vajaminev raha saadi
emadepäeva tortide veebioksjonilt,
mida aitas läbi viia kooli huvijuht
Liis Künnapas. Andria ja Delia valmistasid ja kaunistasid tordid õpetaja Helle juhendamisel. Enampakkumisel müüdi ära 5 torti ja teeniti
70 eurot.
Lauamäng koosneb ühest reeglikaardist, 88 küsimus- ja 12 loovülesandekaardist ning käsitööna
valminud mängualusest, nuppudest
ning täringutest.
Õpilased valmistasid kaks mängukomplekti, millest üks jääb kooli
õppevahendiks ja teise sai teater 110.
sünnipäevaks.
Lauamäng aitab mänguliselt
arendada ja kinnistada teadmisi
kõige kohta, mis puudutab meie
koduteatrit Endlat, teatrimõisteid ja
teatrikultuuri üldse ning paneb mängijad loovülesandeid loominguliselt
lahendama. Lauamängu tegemine
hõlmas mitmeid õppeaineid: ajalugu, kirjandust, kunsti, puidutööd,
kokandust ja arvutiõpetust. Jõõpre
Kooli õpilasesindus on suvelaagris
lauamängu juba mänginud ja selle
põnevaks ning arendavaks kiitnud.
Helle Kirsi
Jõõpre Kooli kirjanduse ja eesti
keele õpetaja
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Muudatused maakonnaliini
nr 67 sõiduplaanis
Alates 11. novembrist 2021 teeb
Pärnumaa Ühistranspordikeskus
(PÜTK) maakonnaliinide bussijuhtide ettepanekul muudatusi bussiliinide nr 67 ja nr 368 graafikutes.
Maakonnaliin nr 67 Pärnu –
Audru – Kavaru – Tõstamaa
Sõiduajad muutuvad veidi kiiremaks.
Hommikune reis Pärnust hakkab
senise 8.40 asemel väljuma 8.45. Sel
reisil on kõik ajad erinevates pea-

Teede talvisest hooldusest
Talvist lumetõrjet Audru osavalla teedel ja tänavatel teostavad järgmised ettevõtjad:

tustes veidi hilisemad või samad
endistega ja sõitjatel mahajäämise
muret ei ole.
Teistel reisidel jäävad väljumisajad samaks, kuid vahepeatustes
on sõitjatel vaja olla tähelepanelik,
sest sõiduajad muutuvad enamuses peatustes varasemaks – minut
kuni kuus minutit (sõiduplaanis kõik
muutused kollased).
Pärnumaa
Ühistranspordikeskus

KEHTIB ALATES 11.11.2021
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I piirkond: Soeva, Ahaste, Aruvälja küla teed
II piirkond: Kärbu, Põhara, Liiva küla teed ja Audru Kooli territoorium
III piirkond: Tiigi, Muti, Rebase elamupiirkonna teed ja tänavad ning
Põldeotsa küla teed
IV piirkond: Jõõpre teed, kõnnitee ja parklad, Oara ja Malda küla teed
V piirkond: Ridalepa ja Saari küla teed
VI piirkond: Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja Tuuraste
küla teed
VII piirkond: Lindi küla teed (alates Aiandi teest Sarvi teeni)
VIII piirkond: Liu ja Marksa küla teed (kuni Sarvi teeni)
IX piirkond: Eassalu, Soomra ja Kihlepa küla teed (kuni Tõstamaa mnt-ni)
X piirkond: Papsaare, Valgeranna ning osaliselt Lemmetsa küla teed ja
tänavad
XI piirkond: Audru aleviku teed, tänavad ning osaliselt Lemmetsa küla teed
XII piirkond: Nurme, Tilga, Kiltre tee, Elutee, Põllu, Elise, Käreda, Kadaka,
Tiido, Doberani tee ja Valgeranna allee
XIII piirkond: Papsaare küla, Audru aleviku kõnniteed ja parklad
XIV piirkond: Lavassaare aleviku teed, tänavad, kõnniteed ja parklad
Lumetõrjet teostatakse ka erateedel, mis viivad Audru osavallas kasutusel oleva majapidamise
õueni (mitte hoovides).
Erateedel lumetõrje teostamise
tingimused:
1. eratee servades olevad ohud
(truubiotsad, suured kivid-takis-

Jaanus Oja, kontakt mob. 5627 0966
Põhara Agro OÜ, kontakt Jaanus Põldmaa mob. 506 2246
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu mob. 5358 6570
OÜ Mütsi Talu, kontakt Märt Jäärats mob. 5622 0917
Põldeotsa OÜ, kontakt Danel Toomast mob. 522 0315
Sven Ende, kontakt mob. 5668 3451
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu mob. 5358 6570
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu mob. 5358 6570
Otsa-Marja OÜ, kontakt Valdi Killing mob. 5650 7474
AS White Beach Development, kontakt Vahur Tamm
mob. 503 6321
Põhara Agro OÜ, kontakt Jaanus Põldmaa mob. 506 2246
Nurme Teedeehitus OÜ, kontakt Kristjan Kasemets
mob. 502 9845
Nurme Teedeehitus OÜ, kontakt Kristjan Kasemets
mob. 502 9845
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu mob. 5358 6570

tused, ilupõõsad-istikud jne), mis
võiksid takistada tööd, peavad
olema tähistatud minimaalselt 1
m kõrguste ja soovitavalt helkurlindiga varustatud tähistega.
2. eratee kohalt peavad olema
eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja 3

meetri laiuselt.
Juhul kui eratee omanik ei
soovi või tahab täpsustada lumetõrje teostamist temale kuuluval
teel, palume võtta ühendust lumetõrje tööde tegijaga piirkonnas või
Vahur Kobolt´iga mob. 504 9564;
e-mail vahur.k@audru.ee.

Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes
tuleb veesüsteemid üle vaadata ja saabuvateks
külmakraadideks valmis seada
Veesüsteemide kontrollil pidage
meeles, et soojustust vajab torustik
kütmata keldris ning vundamendist
läbiminekul. Ei tohi ära unustada
ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist. Eesti
Vee-ettevõtete Liit on koondanud
rea soovitusi, mida majapidamistes,
vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi, tuleks järgida.
• Hoones, mida igapäevaselt ei
köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus) ning
tühjendada torustik, veeboiler,
WC-poti loputuskast ja äravool,
kraanikausi äravool ja muud
veesõlmed.
• Kasutuses olevates hoonetes
vaata üle kogu veevärk veendu-

maks, et liigne külm ei pääseks
ligi. Soojusta torustik, mis võib
enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
• Selgita välja, milline on sobilik
isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat
kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigest valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade
kauplusest või santehnikult.
• Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab
külmumist. Seepärast vaata üle
keldrite aknad ja uksed ning
vajadusel tihenda soojakindlamaks.
• Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest.
Veearvestit ümbritsev tempe-

ratuur ei tohi langeda alla kahe
soojakraadi.
• Lühiajaliseks abinõuks, kui
torustikus olev vesi hakkab
külmuma, on veekraani nirisema
jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
• Kui siiski juhtub, et veetorustik
külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustikule ligi pääsenud. Kasuta ülesulatamiseks ohutuid vahenditeid
ja varu aega, sest soojendada
tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on
nt soojapuhur).
• Kui torustiku külmumine on
ulatuslikum, siis pöördu abi
saamiseks torutöid teostavate
ettevõtete poole.

Langenud puulehti ei tarvitse kõikjalt koristada
Sügisel haaravad paljud meist
innukalt reha järele ja asuvad maha
langenud puulehti kokku riisuma.
Paikades, kus lehed meid tegelikult
ei sega, tasub need jätta looduse
loomulikku aineringlusse.
Mis oleks, kui jätaksime koduaias, haljasaladel ja parkides
lehed riisumata?
Eluslooduse loomulik aineringe on
täiuslik süsteem, millest tasub eeskuju võtta! Metsas langenud lehti ei
riisuta, need lagunevad kohapeal
ja rikastavad mulda toitainetega.
Midagi ei lähe kaotsi ega jää üle.
Ka aias või pargis jõuavad lehtede
lagunedes toitained tagasi mulda,
sealt aga uuesti juurte kaudu taimedesse. Lagunevad lehed on nii
murule, puudele kui ka põõsastele
loomulikuks väetiseks.

Lagunemise protsessi kiirendamiseks purustavad paljud aiapidajad
lehti muruniidukiga, et kevadeks
neist maapinnale palju alles ei jääks.
Seda ei tasu tingimata teha eelkõige
seetõttu, et nii võivad viga saada ka
paljud lehekihis toimetavad elusolendid. Lehtede all talvituvad näiteks siilid, selgrootud ja teiste seas
paljud aiale kasulikud putukad, kes
söövad aiakahjureid. Niisiis tasub
ka elurikkuse toetamiseks vähemasti mõnedes paikades jätta lehed
riisumata. Aeglasemalt lagunevaid
tammelehti sobib kasutada näiteks
põõsaste all multšina, talvel kaitsevad langenud lehed ka puujuuri
külma eest.
Veel soovitame lehti aiast riisumata jätta sinu enda aja ja energia
kokku hoidmiseks, aga ka keskkonna säästmise vaatevinklist.

Lehtede inimjõul riisumine ja lehepuhuri abil koristamine, kilekottidesse panemine ja vedu komposteerimisväljakutele on energiakulukad
tegevused, mis ei olegi alati otstarbekad.
Millal siiski tasub lehed kokku
riisuda?
Ohutuse huvides on mõistlik kõnniteedelt lehed kokku korjata ja läheduses sobilikus kohas kompostida.
Kuna kütusega töötavad lehepuhurid saastavad õhku ja teevad häirivat müra, soovitame nende asemel
eelistada reha või luuda. Lehtede
koduaias põletamine pole aga hea
mõte, sest madalal temperatuuril
põledes tekivad tervisele kahjulikud
lenduvad mürgised ühendid. Pigem
tasub lehtede põletamise asemel
eelistada kompostimist.

NB! Pärnu linna ja selle osavaldade tihedalt asustatud ja hoonestatud elamualadel on puuokste,
-lehtede ja muude haljastusjäätmete
põletamine keelatud.
Juhul, kui koduaias on võõrliikidest nälkjaid nagu hispaania teeteod
või mustpeanälkjad, siis soovitame
aiast siiski lehed kokku korjata. Ka
hobukastani-keerukoidega nakatunud kastani või saaresurmaga saarepuu lehti on mõistlik puude alt
koristada ja kompostida, et järgmisel kevadel oleks nakkusohtlikke
tegelasi vähem. Võõrnälkjatega
lehti ei tohiks koduaiast mujale
viia – komposti need aias ja kaeva
hunnik enne talvekülmasid läbi, et
teomunad ei saaks sügaval hunnikus kevadel arenema hakata. Kui
kahjulikele võõrliikidele võimalikke
talvitumispaikasid vähendada, siis

on järgmisel kevadel palju vähem
isendeid, keda kokku korjata.
Metsa alla ega mujale loodusesse
ei tohi kokku riisutud lehehunnikuid viia seetõttu, et nii reisivad
kaasa teiste seas võõrliikide seemned ning kahjurid. Metsaalustest
aiaprügi hunnikutest ongi juba laiali
kandunud mujalt sissetunginud ehk
invasiivseid võõrliike nagu kanada
kuldvitsa, verevat lemmmaltsa, pargitatraid ja hispaania teetigusid.
Lehehunnikuid liigutamata seda
ohtu ei teki.
Üldjuhul soovitame aga lehtede
koristamisse suhtuda laisalt – tee
seda nii palju kui vajalik ja nii vähe
kui võimalik.
Helen Kivisild
Keskkonnaameti
keskkonnateadlikkuse spetsialist
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Armsad Audru raamatukogu
praegused ja tulevased lugejad!

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Ettevõte: Conorel Grupp
OÜ (KALAKUNINGAD)
Omanikud: Hando
Tamm, Kardo Tamm
Töölisi: 15
Aadress:
Pärnu, Lindi küla
Koduleht:
kalakuningad.ee
Te gev u s e d , t o o d a n g:
Kalapüük, kala müük, filee
müük, marineeritud tooted,
kuivatatud kala jne. Põhimõtteliselt teeme kõike,
mida kalast võimalik teha
on.
Ettevõtte sünd: Kalapüügiga oleme tegelenud nii
kaua, kui kumbki oma noorusaega mäletab.
Ettevõte sai loodud aastal
2007. Kalakuningad sai
loodud aastal 2018.
Varasematel aegadel sai
kogu omapüütud kala teistele
müüdud – kalakokkuostufirmadele. Kuna nad aga enam
ei maksnud kala eest õiglast hinda, siis sai mõtlema
hakatud, et tuleks seda ise
kuidagi väärindama hakata.
Läbi Euroopa Liidu toetuste
saigi teha endale kalatööstushoone. Ja sinna korraliku
köögi ja külmhoone.
Antud tööstuses on siis põhitegevuseks kala fileerimine.
Põhituruks on välisriigid,
paljud Eesti restoranid ja
meie Pärnu turg ja poed.
Põhilised fileed on ahvenaja kohafilee (Pärnu turu
poodidesse teeme ka ümarmudila fileed, vimmafileed,
kiisafileed jm).
Samuti on antud tööstuses ka
suur tänapäevane köök, kus
siis valmistame oma supertooteid, mis nagu plaanitud,
on inimeste poolt hästi vastu

Kirjutan seekord pisut lähemalt raamatukogu poolt
pakutavatest teenustest, eelkõige koduteenindusest. Loodetavasti olete juba kursis, et
Audru raamatukogu pakub
puuetega inimestele ja eakatele võimalust tellida endale
raamatukogust koju huvipakkuvat kirjandust. See teenus
on mõeldud neile, kellel on
raamatukogu külastamine
tervislikel põhjustel raskendatud. Selleks, et soovitud
lugemisvara Sinuni jõuaks,
helista palun julgelt raamatukokku (tel. 446 4191) või kirjuta (audru@pkr.ee) ja lepime
juba täpsemalt kokku, kuidas
ja millal raamatud Sinuni
jõuavad. Loomulikult aitan
vajadusel leida ka sobivat
kirjandust. Teenus on kõigile
soovijatele tasuta ja teenuse
osutamine toimub üldjuhul
raamatukogu lahtiolekuaegadel (kokkuleppel erandkorras
võimalik ka muul ajal). Koju
saab lugemiseks tellida ka
ajakirju/ajalehti, välja arvatud
sama päeva ajalehed.
Abistan jätkuvalt arvuti ja
nutiseadmetega toimetamisel ning prindin COVID-19

võetud. Meie moto köögis on
– pakkuda inimestele neid
õigeid maitseid, mis kalamehed tahavad inimesteni tuua.
Mõned toodete näited: marineeritud angerjas, marineeritud silmud, praetud koha
tarrendis, koha tomatimarinaadis, angerjasupp, vürtsikilu, kilumaius, vimma
äkiline, kalakotlet, räimeäkiline, kuivatatud ahvenafilee, kohafilee, kohapõsk.
On veel muidki tooteid, aga
kõiki neid ei jõuakski ette

lugeda. Kõige parem valik
meie toodetest on Pärnu turu
poes, kus inimesed saavad
nendega tutvuda.
Ettetulnud raskused: Eks
see koroona meid ka ikka
mõjutas. Kuna meie põhikliendid on valdavalt restoranid ja need olid ju mingi
moment kinni, siis kahtlemata jättis see jälje ka meie
tootmistegevusele.

Edulugu: Meie edulugu on
meie kliendid, kes meie toodangu on omaks võtnud.
Tulevikuplaanid: Eks ikka
tahame laieneda. Eelkõige
soovime hõivata senisest
enam Eesti siseturgu, saada
Pärnust rohkem välja. Laieneda võiks ka toodete sortiment, selles osas näeme
samuti veel arenguruumi.
Ka tööliste arvu ettevõttes

oleks vaja suurendada. Vahepeal otsisimegi töötajaid, aga
paraku, vaatamata tööpuudusele, mida ikka aeg-ajalt
mainitakse, oma suureks
imestuseks ei leidnudki.
Aga vaatame tulevikku lootusrikkalt.
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Hando Tamm

Sada aastat siia-sinna
Hingede- ja advendiaeg, jõulupeod, uue aasta ootus – see
kõik on meie meeli haaramas. Kohe-kohe hakkame
lootusrikkalt uude perioodi
astuma, aga küllap vaatame
ka veidi minevikku. Sirvisin
minagi huvi pärast eelmise ja
üle-eelmise (kui veel koroonat polnud) aasta Audru osavalla aastalõpuajalehti. Ma
ei süvenenud mitte sellesse,
et MIDA kirjutasime, vaid
pigem meenutasin, et KUIDAS me mõtlesime, mis oli
meie meeltes ja läbi selle ka
keelel.
Aga kui minna veel kaugemale ajalukku ja uurida,
et mis oli päevakorral lausa
100 aastat tagasi? Internetist
leidsin fakte, mis omal moel
haakuvad ka tänase päevaga.

Eks ajalugu liigubki ju spiraali mööda. Millised olid
maailma tähelepanuväärsemad sündmused aastal 1921?
2021 – Üks tänase päeva
murekohti on toimuv Poola
piiril.
1921 – Teine Riia rahu
lõpetab Nõukogude-Poola
sõja. Määratakse kindlaks
alaline piir Poola ja Nõukogude vabariikide vahel.
2021 – Kes ei elaks
praegu kaasa Anett Kontaveidi võitudeseeriale aastalõputurniiril?
1921 – Monte Carlos
Monacos algab 1921. aasta
naiste olümpia (esimene
rahvusvaheline naiste spordiüritus). Selle korraldajad
olid Alice Milliat ja Monaco

rahvusvahelise spordiklubi
direktor Camille Blanc.
Olümpiaad korraldati vastusena ametlikule otsusele
mitte lubada naistel osaleda
1924. aasta olümpiamängudel.
2021 – Väsimatult analüüsitakse Brexiti mõju Suurbritannia elu-olule.
1921 – Londonis kirjutatakse alla Inglise-Iiri
lepingule, millega lõpetatakse 1919.–1921. aastani
toimunud Iiri iseseisvussõda. Lepinguga loodi Iiri
Vabariik, sõltumatu riik,
kuhu kuulub 26 Iirimaa 32
krahvkonnast.
2021 - Ikka ja jälle rassismiilmingud.
1921 – Ameerika Ühendriikides Tulsa rassirahu-

tused, kus valgetest elanikest koosnevad jõugud
ründasid Oklahomas asuva
Greenwoodi piirkonna mustanahalisi elanikke ja nende
ettevõtteid. Seda on nimetatud Ameerika ajaloo kõige
hullemaks rassilise vägivalla
juhtumiks.
Need on vaid mõned näited. Aga vahva oli ka teada
saada, et just aastal 1921 kirjutas Oskar Luts oma teose
“Tootsi pulm”. Toredaid
eelseisvaid pühi ja pidusid
ning palju vahvaid suurejoonelisi ettevõtmisi! Kes teab,
ehk uurib keegi ka 100 aasta
pärast, et mis me siin aastal
2021 tegime ja mõtlesime.
Sirje Suurevälja

tõendeid.
Juhendan vajadusel, kuidas kasutada raamatukogude iseteenindusportaali
URRAM. See on lugejaportaal, mille kaudu saab reserveerida raamatuid, vaadata,
millistes raamatukogudes on
huvipakkuv raamat olemas
jpm.
Endiselt on oodatud ka
kõik ideed, kuidas veelgi
paremini raamatukogu tööd
korraldada, milliseid üritusi
või lisateenuseid kohalik
kogukond raamatukogult
ootab.
Samuti ootan kõiki kohalikke raamatusõpru liituma
Audru raamatukogu FB
lehega, et kõige värskemad
uudised võimalikult paljude
inimesteni jõuaks.
Raamatukogu on lugejatele avatud:
T-N kl 12-18.00
R kl 9-15.00
Kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud (raamatukoguhoidjate koolituspäev).
Ikka ja alati teiega
Raamatukoguhoidja
Marilis
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Ole nähtav!
Käes on november, mil pimedat aega on rohkem kui valget
ning ka päevad on tihti sombused ning sajused. Sellistes
oludes sagenevad liiklusõnnetused jalakäijate osalusel.
Ometi on igaühel võimalik
olla ka pimedas silmapaistev
ja särav, mis on liiklemisel
eluliselt oluline.
Helkur ja erinevad helkivad tooted aitavad Sul end
sõidukijuhtide jaoks nähtavaks muuta.
Pimedas helkurita liikuv
jalakäija on lähitulede valguses sõidukijuhile nähtav
alles siis, kui jalakäija satub
tuledevihku ehk ligikaudu
30 m kauguselt. Sügis-talvisel perioodil on teekate
enamasti märg ja libe ning
seetõttu tuleb kõigil liiklejatel arvestada, et sõidukite
pidurdusteekonnad on palju
pikemad kui suvistes oludes.
Korralik, sertifitseeritud helkur annab sõidukijuhile juba
kaugelt märku, et jalakäija
liigub tee ääres või on teed
ületamas. Nii on juhil piisavalt aega kiirust vähendada

Õnnitleme
vastsündinuid!
MARTIN PEETSALU
KREN SÜLLA
UKU KÕRGE
GRETTEN KANDELIN
JASPER TAMBERG
ELIISE TOHV

06.10.2021
16.10.2021
28.10.2021
19.10.2021
16.10.2021
29.10.2021

KIRIKUTEATED
ja vajadusel tee andmiseks
peatuda.
Ka pimedal ajal liiklevad
jalgratturid ning kergliikurijuhid peavad end nähtavaks
tegema – hoidma sõiduki
helkurid puhtana ja lülitama sisse valge esitule ning
punase tagatule (soovitavalt
vilkuvas režiimis).
Mõistlik on kasutada mitut
helkurit – teeületusel on vaja,
et Sind märkaksid õigeaegselt
mõlemast suunast lähenevad
sõidukijuhid. Rippuv helkur
peab olema kinnitatud nii,

et see paistab üleriiete alt
välja ja saab vabalt liikuda.
Rullhelkurit on kerge panna
ümber käe või jala ning selle
asukohta saab kiiresti muuta.
Tasku- või pealampi võib
kasutada helkuri asemel, kuid
veendu, et need on ka külma
ilmaga töökorras.
Helkivad tooted ei ole
helkurid, kuid mida nähtavamaks ennast teed, seda
parem!
Aina rohkem on näha
liikluses erinevaid helkivaid
tooteid – olgu selleks siis

helkivad prossid või ripatsid,
helkiva ribaga lõngast mütsid,
LED-tuledega käe- ja jalapaelad, helkivad saapapaelad või
vilkuvad tossud, helkurmaterjalist kindad-joped, poekotid jms. Riiete pesumasinas
pesemine lühendab helkiva
kanga omadusi. Seetõttu
kasuta helkivaid tooteid koos
vähemalt ühe sertifitseeritud
helkuriga. Sombusel päevasel
ajal aitavad silmapaistvaks
meid teha ka erksad üleriided.
Transpordiamet

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

JÕULUKONKURSS
JÕULUVALGUS
2021
TULE ja JAGA OMA KODU
JÕULUSÄRA KA TEISTEGA

Perearsti nõuandetelefon 1220 on abiks, kui:
• te soovite teada, kas teie
tervisemure korral on vältimatu pöörduda erakorralise
meditsiini osakonda, perearsti poole või saab olukorra
lahendada koduste vahenditega;
• terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel;
• te viibite väljaspool kodukohta või olete välismaal
ega saa oma perearsti poole
pöörduda (välismaalt helistades valige +372 634 6630);
• te soovite informatsiooni
Eesti ter vishoiusüsteemi
korralduse kohta (kuidas elukoha muutumisel perearsti
vahetada, millise eriarsti
juurde pöörduda, kuidas teha
tervisedeklaratsiooni jm);
• perearsti nõuandetelefon on
abiks ka laste- ja hooldusasutustele juhul, kui asutuse
tervishoiutöötaja ei ole kättesaadav;
• kui teie või teie lähedane
vajab inglisekeelset nõustamist, inglisekeelset nõustamist osutatakse iga päev
kell 15.00 kuni 17.00;
• vajate isikustatud konsultatsiooni.
Alates 2020. aasta jaanuarist
saavad inimesed küsida perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Et nõuandetelefoni arst saaks täpsemat
tervisenõu anda, on inimese
loal võimalik tal näha helistaja
terviseandmeid nagu näiteks

põetud haiguseid,
määratud ravimeid ja
tehtud analüüse. Isikustatud nõustamise
nõuandev arst edastab
kogu nõustamise info
digilukku, et ka inimese perearst
oleks kursis tema patsiendile
muret teinud terviseseisundiga.
Isikustatud konsultatsiooni osutatakse esmaspäevast reedeni
ajavahemikul 08.00-22.00 ning
reedest alates kell 22.00 kuni
pühapäevani kell 22.00 ööpäevaringselt. Eeltoodud aegadel
on isikustatud konsultatsioon
kättesaadav nii eesti kui ka vene
keeles.
Alates 02.12.2020 (kui perearsti nõuandetelefoni meedik
otsustab testimise vajalikkuse)
suunatakse teid koroonatesti
saatekirja vormistamisele, kus
teile koostatakse saatekiri. Saatekirju väljastatakse E-P 8.0022.00.
Hädavajadusel pikendavad
perearsti nõuandetelefoni arstid ravimiretsepte nädalavahetuseti ning riigipühadel ajavahemikus 08.00-22.00.
Samuti on riiklikel pühadel
ja nädalavahetustel ajavahemikus 08.00-22.00 graafikuga
töötavatel mobiilse autentimise
võimalusega inimestel haigestumise korral võimalik helistada
nõuandetelefonile isikustatud
konsultatsiooniks. Kõne vastu
võtnud arst saab teha haigestumise ning töövõimetuslehe avamise vajaduse kohta
märke digilukku. Seejärel peab

inimene kindlasti esimesel võimalusel ühendust võtma oma
perearstikeskusega, et töövõimetuslehe avamise vajadusest
märku anda. Siinkohal tuleb
arvestada, et tegemist on haiguslehe soovist teatamisega,
lõpliku otsuse lehe kinnitamiseks ning avamiseks teeb inimese perearst.

OSALE KONKURSIL
JÕULUVALGUS 2021!

Tee oma SÄRAVAST kodust pilt,
olgu see siis individuaal- või kortermaja,
ning saada see hiljemalt 20. detsembriks
e-posti aadressile maarika.keskoja@parnu.ee

AUDRU OSAVALLAKESKUS

NB! Enne helistamist:
• kraadige ennast või abivajajat, et nõustajal oleks
lihtsam nõu anda (eriti
oluline väikelaste puhul!);

• mõõtke võimalusel vererõhk ja pulsisagedus ning
pange paberile kirja;
• kui tarvitate ravimeid,
siis olge vajadusel valmis
nõustajale nende kohta
infot andma;
• hoidke paber ja pliiats
käepärast, et saaksite
vajadusel koduse ravi
juhised kirja panna;
• hoidke võimalusel enda
ID-kaart või pass käeulatuses – koroonatesti
saatekirja koostamiseks peate ütlema oma
Eesti isikukoodi, nime ja
telefoninumbri.

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

