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AASTALÕPP LÄHENEB LENNATES
Väljas on pimedat ja pori, nagu novembris ikka, juba sajab
lundki. Ootame pikisilmi maa külmumist ja püsivamat talve.
Küllap see tuleb!
Vallavalitsusel ja volikogul on käes kiire kirjatööde eelarve(te), kokkuvõtete ning uutest seadustest tulenevate
määruste, otsuste ja korralduste - koostamine-vastuvõtmine, uute
projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine jne. Valmistume
aastalõpu pühadeks ning valla ja vallakeskuse sünnipäevadeks.
Allpool on punktikaupa ära toodud oktoobri- ja novembrikuu
vallavalitsuse istungite teemad-otsustused. Selle loo kirjutamise
ajaks on peetud ka 23.novembri istung. Püüan anda olulisematest
teemadest lühiülevaate.
Nagu eelmises lehes kirjas, sai volikogu uueks esinaiseks Leelo
Lusik - noor ja mitmes valdkonnas toimekas koolmeister. Edu
talle! Vilja Alamaa teatavasti tegeleb aastakese „lombi taga“
tillukese lapselapsega. Tänu senitehtu eest ja õnne temalegi!
Tee
sai korda
(jätkub
järgmisel lehel)
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Selle aasta suuremad ehitus- ja remonditööd on praeguseks tehtud.
2010. aastal on lõpetatud Suigu veevarustuse renoveerimine (979 295 krooni), teostatud Pärivere klubi
fuajee, koridoride, tualettruumide, elektri- ja signalisatsioonisüsteemi renoveerimine (411 952 krooni),
Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimise projekti koostamine ja ekspertiis (132 000 krooni),
tänavavalgustuse renoveerimine (32 031 kr), Are mõisapargi laululava ja välisvalgustuse eelprojekt ja
tuletõrjetiigi renoveerimine (69 800 krooni), Are aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassi II etapp (10 000
krooni), eeltoodu kokku 1 635 078 krooni.
Oktoobrikuu vallavolikogu suurem töö oli Are valla uuendatud põhimääruse vastuvõtmine.
Vallavalitsus esitas vastava eelnõu esimesele arutelule juba kevadel. Kokku käsitlesime põhimääruse
teemat vähemalt kolmel vallavalitsuse ja kolmel volikogu istungil. See on kohaliku omavalitsuse tegevuse
alusdokument.
Oktoobris oli esimesel arutelul Are valla arengukava 2009…2014 uuendamine-täpsustamine, 26.
novembri volikogu jätkab arengukava täitmise ja täpsustamise käsitelu ja loodetavasti võtab ka vastu
otsuse. Lühidalt öeldes jätkame selle ulatusliku arengukava raames järgmistelgi aastatel, eesmärgid endised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alustada 2010. aastal valminud projekti kohaselt Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimist, sh
eeskätt köögiplokk ja keskküttesüsteem.
Jätkata Suigu seltsimaja renoveerimise toetamist, samuti teiste külaseltside ja MTÜ-de toetamist
külakeskuste ning vaba aja veetmise kohtade rajamisel.
Jätkata Are mõisapargi korrastamist, realiseerides koostatava hoolduskava, renoveerida lähematel
aastatel laululava.
Renoveerida Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) kohaselt Are aleviku
vee- ja kanalisatsioonisüsteem (projekti II etapp).
Jätkata vallateede hooldust ja remonti vastavalt teehoiukavale riigieelarvest eraldatavate vahendite
mahus.
Algatada vallakeskuse detailplaneering ja jätkata vallakeskuse renoveerimist vallaeelarve ja
võimalike toetusprojektide raames – eeskätt fassaad, teed ja platsid.
Jätkata tööd valla heakorra – nii üldkasutatavate territooriumide (teed, platsid, haljasalad) kui ka
eramute ja ettevõtete territooriumide, põldude, teede ja nende äärte parandamiseks.

Novembris on käsil Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli põhimääruste ning koolide hoolekogude
määruse uuendamine tulenevalt muudetud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning koolieelsete
lasteasutuste seadusest.
Kavas on vastu võtta valla teine lisaeelarve mahuga 390 127 krooni. See suurendab eelarvet 2,1% ning
seda võimaldab meil eeskätt kavandatust mõnevõrra parem tulumaksulaekumine (töötus, meie raskeim
probleem, on vähenenud aasta alguse 92 inimeselt 65 inimeseni). Teisalt on vaja teha eelarves sisemisi
muudatusi, sh täpsustada ehitus-remonditööde eraldisi, suurendada teehooldusraha jms.
Oleme selle suvega saanud uuendada vallakeskuse klubipoolt, seetõttu on ka huvi meie vägeva
vallakeskuse kasutamiseks suurenenud. 28. oktoobril korraldasid oma ja naabervaldade jahimehed siin
osavõturohke õppepäeva. 29. oktoobril peeti vallakeskuses Pärnumaa III Maakogu – kõigi omavalitsuste
volikogude liikmete ja vallavanemate-linnapeade üldkogu. 5. novembril kohtus 80 inimest Maire
Aunastega. Oma koosoleku pidas Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatus. 19.11. pidutsesid traditsiooniliselt
valla eakad. Hoogsalt tegutsevad Pärivere klubi taidlejad ning noorte- ja spordiringid.
25. novembril tähistab oma 5. sünnipäeva toimekas ja elurõõmus Suigu klubi „Tuluke“. Tänu ja õnne
neile!
Detsember tuleb pidulik, sündmuste ja meenutuste rohke, eriti 29. detsember. Valla(keskuse)
aastapäeva tähistamise alguseks saab kavandatavalt Eesti teaduskorüfee Julius Tehveri 110.
sünniaastapäeva tähistamine ja tema kui Are vallast pärit mehe mälestuse jäädvustamine 14. detsembril.
Jälgige reklaami! Ootame rahvarohket osalemist nii vanadelt kui noortelt!
Ilusat detsembrit!
Jaanus Männik, vallavanem
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26. oktoobri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati Are vallas Eavere külas Jaagu katastriüksuse jagamisega tekkivatele katastriüksustele
nimed, sihtotstarbed ja koha-aadressid.
2. Anti nõusolek OÜ-le Kurena Farmid vee erikasutuseks vastavalt esitatud vee erikasutusloa
taotlusele 3,9 tuhat m³/aastas tähtajaga kuni viis aastat.
3. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest välja:
• ühekordsed toetused ravimikulude hüvitamiseks summas 976 krooni kahele inimesele
• sünnitoetus 3000 krooni
• toimetulekutoetused summas 18 707 krooni 12 inimesele
• täiendavad sotsiaaltoetused summas 600 krooni kolmele inimesele
4. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are alevikus Pärivere tee 7 asuva korterelamu katuse,
tuulekodade ja korstnate rekonstrueerimiseks.
5. Kinnitati Are vallas Eavere külas asuvale Meelise kinnistule ehitada kavatsetava väikeelamu
projekteerimistingimused.
6. Anti välja korraldus nõustuda OÜ Anro/MTÜ A.N.R.O. taotlusega Pärnumaa Rahvaralli
korraldamiseks Are valla teedel 30.10.2010 ning toetada MTÜ-d A.N.R.O. 5000 krooniga. Toetuse
väljamaksmise eelduseks on rahvaralli taotluses märgitud ohutu ja turvaline korraldus, ralli käigus
rikutud teede, platside, haljasalade korrastatus ning eelarve ja selle täitmise aruande esitamine Are
Vallavalitsusele.
7. Informatsioonid:
7.1. Terviseameti ettepanek määrata vallas elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja
toimepidevuse plaani koostamise kontaktisikud suunati edasi OÜ-le Are Vesi.
7.2. Suigu Eakate klubilt laekunud ettepanekute arutelu.
7.3. Üritustest vallas.
9. novembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Vallavalitsuse liikmed otsustasid suunata volikogule menetlemiseks:
• Are valla 2010. aasta II lisaeelarve eelnõu
• Are valla 2011. aasta eelarve eelnõu
2. Kinnitati Are aleviku Kooli ja Kaldeni tänavate veetorustiku ehitamise projekti II etapi ning
kanalisatsioonitorustiku ehitamise tööprojekti koostamise edukaks hinnapakkumuseks OÜ Arvi
Vainula Projektbüroo poolt esitatud pakkumus summas 55 201.20 krooni (koos käibemaksuga).
Pakkumused esitasid veel OÜ Arcus Projekt, AS Pärnu EKE Projekt ja AS Infragate Eesti.
3. Kinnitati projekteerimistingimused komplektalajaama, 10 ja 0,4 kV maakaabelliinide ja jaotusning liitumiskappide ehitamiseks Karupõllu ja Karu kinnistule Suigu külas ja Kogeri, Mõnuvere,
Siimu, Törka ja Lellepi kinnistule Tabria külas. Vallavanem tegi ettepaneku teha koostööd Eesti
Energia Võrguehituse AS-ga, selgitamaks liinide seisukorda ning selgitada välja, milliste kavade
kohaselt liinide uuendamine toimub.
4. Anti välja korraldus vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks.
5. Anti välja korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
6. Informatsioonid:
6.1. Eurole ülemineku ettevalmistustest kohalikus omavalitsuses. Arutati Are valla inimeste
teavitamisest ja valmisolekut. Sotsiaaltöötajatel selgitada välja abivajajad ja tagada nende vajalik
toetamine eurole üleminekul.
6.2. Koolitusvajadustest 2011. aastal.
6.3. Esitati Are valla aukodanike taotlused volikogule otsustamiseks.
6.4. 2010. a vallavara inventeerimisest.
6.5. Sangpommiklubi SAPO rahataotlust ei rahuldatud rahaliste vahendite nappuse tõttu.
6.6. Eesti 20. sajandi väärtarhitektuuri kaardistamine – teabepäev 08.11.2010 Pärnu Maavalitsuses.
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Are Vesi tegemised ja eelseisvad plaanid.
Euro käibele tulek on kindlasti kõigi jaoks natuke segadust ja harjumatust põhjustav. Seoses sellega meie
teenuste hinnad ei muutu, kuid ei julge öelda, kui kauaks see nii jääb. Kõik sõltub sellest, kui suureks
kujuneb seoses euro tulekuga alanud üleriigiline hinnatõusuralli. On selge, et kui elektri ja mootorikütuste
hinnad hakkavad jõudsalt kerkima, siis ei pääse keegi teenuste hinna tõstmisest. Olen vestelnud
ettevõtjatega ning avaldanud arvamust, et meie seoses euro tulekuga oma teenuste hindu ei tõsta. Ettevõtjad
on seda meelt, et küll te tõstate. Elame- näeme.
Lahendamist vajavad probleemid Pärivere pumplas, renoveerimist ootab Oja pumpla ning lahendada tuleb
kohalike elektrikatkestuste probleem Suigu külas Lasteaia pumplas.
Tõenäoliselt ei lahene eelnimetatud probleemid Are alevikus enne Oja ja Pärivere pumplate veevõrkude
ühendamist, mille tulemusel on võimalik pumplate koormusi jagada ning kogu veevõrk Are alevikus
ühtlasemalt ja terviklikumalt tööle panna. Need tegevused toovad 2011. aastal Are aleviku klientidele rea
veekatkestusi, mis on seotud Oja puurkaev-pumpla renoveerimisega ning torustike ehitamisega Pärivere
tänaval. Elektrikatkestused Suigu külas võivad saada lahenduse juba 2011. aasta alguses.
Veel paneks meie klientidele südamele, et kontrollimist ja hooldamist vajavad ka korteri või elamu veevõrk
ja seadmed. Pean silmas mudafiltrite ning peen- ja jämefiltrite puhastamist. Veevõrgus võib tekkida
olukordi, kus veesurve ei ole ühtlane või mingil põhjusel langeb alla miinimumnormi. Kui sellisel juhul on
korteri või elamu filtrid ka ummistunud, siis see võimendab veesurve langu korteris või elamus tunduvalt.
Uuel aastal tulevad muudatused purgimisteenuse (pütatöö) osutamises. Kui seni maksis klient traktori
tunnitöö eest, siis nüüd on plaanis lisada sellele tasu biopuhastisse purgitava reovee m3 eest. Tasu suuruse
kehtestab Are Vesi juhatus.
Paljudele klientidele on postkasti sattunud meie poolt saadetud uus vee ja kanalisatsiooni teenusleping koos
lisaga. Samasugused lepingud saavad järk- järgult kõik meie kliendid. Seni osutame teenust klientidele Are
Vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingute alusel, mis on tänaseks oma aja ära elanud. Põhiliseks muudatuseks
uues teenuslepingus on lepingu lisa, kus märgitakse ära kinnistu, elamu või hoone liitumispunkt vee ja
kanalisatsiooni peatorustikega. Fikseeritakse ära see, millise torustiku eest vastutab vee-ettevõtja, millise
eest klient. Seni oli probleem lahendamata ning veeavariide korral on tekkinud vaidlusi kinnistu omanikega,
kellele torustik kuulub ja kus on liitumispunkt. Loodan, et kliendid suhtuvad sellesse mõistvalt ja
allkirjastatud lepingupool tagastatakse meile õigeaegselt.
Tulevikuplaanidest rääkides on meil heameel, et järgmisel aastal (tõenäoliselt kevadel 2011) läheb ehitusse
Oja pumpla ja Pärivere pumpla vaheline veetorustik, mis rajatakse põhiliselt
Pärivere ja Kaldeni tänavatele.
Juba käesoleval aastal alustame Oja puurkaev-pumpla seadmete renoveerimist
ja hoone korrastamist. Viimasel ajal on Oja pumplas olnud väga palju tõrkeid,
eriti hommikutundidel. Siinkohal tänan hoolsaid kliente, kes mulle veesurve
kadumisest kohe teatavad. On selge, et mida varem te sellest teatate, seda
kiiremini veesurve ka taastame. Naabrile lootma jäädes võib kindlasti kauem
aega minna. Kui mõned pelgavad hilisõhtul, öösel või varahommikul helistada,
siis sõnumi võib ikka saata ning ärge unustage märkida ka oma nime või
aadressi, selle järgi teame, millises piirkonnas vett ei ole.
Aja jooksul on meil Are vallaga välja kujunenud omamoodi investeerimise strateegia: vald võtab oma
peale suuremate vee ja kanalisatsiooni objektide ehituse, nagu Suigu külas ja järgmisel aastal Are alevikus.
Are Vesi remondib ja korrastab väiksemaid objekte nagu Luha puurkaev-pumpla remont, Are reoveepuhasti
seadmete uuendamine ning peagi algav Oja puurkaev-pumpla remont. Ei saa märkimata jätta, et kõigi
nende objektide põhifinantseerija on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Are vald ja Are Vesi on
taganud või tagavad omaosaluse vähemalt 20 % koguinvesteeringust.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kui sel ja järgmisel aastal plaanitavad tööd tehtud saab, on suuremad
probleemid vee kvaliteediga ja peaveetorustikega Are vallas likvideeritud. Lahendamist vajab ka Are
alevikus Pärnu maantee, Vana ja Metsa tänava piirkond, kus osaliselt või täielikult puuduvad vee- ja
kanalisatsioonivõrgud. Sarnane vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine ei teeni vaid nende inimeste huve,
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kus täna need puuduvad, vaid veevõrgu ringistamine tagab parema vee kvaliteedi ja surve ka praegustele
klientidele.
Enne külmade tulekut vaadake üle, sulgege ja vajadusel soojustage kõikide ruumide avad, kus kulgeb
veetorustik. Loodetavasti on inimesed eelmisest külmast talvest õppust võtnud ning teavad, mida algavalt
talvelt oodata. Kindlasti on odavam oma torustik kohe soojustada, kui talvel külmunud torustikke sulatada
ja lõhkenud torustikke remontida.
Kert Alamaa
.

Vaheta suitsuanduril patarei
Tulekahju korral rakendub õigeaegselt tööle ainult täis patareiga ja õigesse kohta paigaldatud
suitsuandur.
Suitsuanduri hooldus
• Vaheta suitsuanduri patarei, kui see hakkab tühjaks saama.
• Suitsuandur annab patarei tühjenemisest teada vaikse hoiatusheliga, mis kostub umbes iga minuti
järel.
• Suitsuandurilt tuleb mõned korrad aastas tolmu võtta. Seda võib teha näiteks tolmuimeja
toruga või tolmuharjaga.
• Veendumaks, et suitsuandur on töökorras, testi suitsuandurit testnuppu vajutades.
Suitsuanduri õige paigaldus
• Kui majapidamises on üks suitsuandur, tuleb see paigaldada magamistubade lähedale koridori.
• Lisakaitseks soovitame paigaldada suitsuandur kõikidesse magamistubadesse ja seejärel
eluruumidesse.
• Kööki ja vannituppa pole soovitav suitsuandurit paigaldada, söögiaurud ja veeaur põhjustavad
rohkesti valehäireid.
• Avatud köögi puhul tuleb suitsuandur paigaldada toapoolsesse ossa, kus see ei reageeri
söögiaurudele.
• Suitsuandur tuleb kruvidega lakke kinnitada, võimalikult toa keskele ning vähemalt pool meetrit
eemale seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest.
Päästeteenistus
.

Haigushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa
Gripihooaeg on alanud ning igaühele meist võib ootamatult kallale kippuda mõni viirus või
külmetushaigus. Enesetunde halvenedes on alati soovitatav pöörduda perearsti poole, kes vajadusel
väljastab haiguslehe. Ühes aastas väljastavad Eesti arstid ligi 300 000 haiguslehte. Haigekassa statistika
näitab, et enim haiguslehti väljastatakse just seoses külmetushaigustega oktoobris-novembris ja märtsisaprillis.
Haiguslehe saab arst kirjutada inimesele, kes käib tööl ja on tööandja poolt ravikindlustatud. Hüvitise
eesmärk on kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud töötasu teatud ulatuses. Alates 2009.
aastast maksavad haigushüvitist nii tööandja kui haigekassa.
Haigushüvitiste puhul on oluline teada, et kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta. Alates 4.
päevast maksab hüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab
hüvitist maksma alates 9. päevast. Haigekassa makstava haigushüvitise määr on samuti 70%, kuid hüvitise
arvutamise aluseks on inimese töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga
maksustatud tulu.
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Raseda haigestumise korral ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste tõttu väljastatud haiguslehtede puhul
tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellistel juhtudel maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast –
raseda haigestumise korral 70% määras ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste
tõttu 100% määras.
Hooldushüvitisest
Hooldushüvitist maksab haigekassa:
• alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 14 kalendripäeva;
• teiste perekonnaliikmete kodus põetamise korral kuni 7
kalendripäeva;
• alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise
korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse
sünnitusabi kuni 10 päeva.
Haigekassa statistika näitab, et aastas väljastavad Eesti arstid üle 100 000
hoolduslehe. Keskmiselt põetab lapsevanem last 9 päeva. Kui varem jäid
haigete lastega koju valdavalt emad, siis nüüd on hakanud tõusma hoolduslehe võtnud isade arv.
Hüvitist maksab haigekassa hoolduslehe alusel esimesest päevast 80% määras. Hüvitis arvutatakse
sarnaselt haigushüvitisega eelmise aasta keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Hoolduslehe võib
arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise
maksmise perioodil, mitte hoolduslehe kestusel.
Haigus-või hooldus leht tuleb tööle naastes esitada oma tööandjale, kes selle omakorda peab haigekassale
edastama 7 päeva jooksul. Haigekassalt saab haigushüvitise kätte hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe
jõudmisest haigekassasse. Tööandja peab omapoolse hüvitise välja maksma palgapäeval või vähemalt 30
päeva jooksul alates lehe saamisest.
Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Metsaomanikud saavad taotleda toetust
15. novembrist kuni 5. detsembrini on metsaomanikel võimalik esitada toetuse taotlusi metsa
majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju
ennetamiseks.
Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust
hooldusraieks kuni 30aastases
puistus, kasvavate puude laasimiseks,
metsatehnika- ja tarvikute soetamiseks, metsa uuendamiseks (mitte lageraie
järgseks uuendamiseks) ning ulukikahjustuste ja taimehaiguste ennetamiseks.
Toetuse
taotlemiseks
peavad
olema
metsamaa
kohta
kantud
inventeerimisandmed metsaregistrisse ning hooldusraieks ja metsa
uuendamiseks peab olema esitatud metsateatis. Metsa majandusliku väärtuse
parandamiseks on toetuse eelarves 35,7 miljonit krooni.
Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel
hukkunud puistu taastamiseks: uue kultuuri rajamiseks või looduslikule uuenemisele
kaasaaitamiseks. Samuti saab taotleda toetust juba rajatud kultuuri hooldamiseks. Kahjustatud
metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on kokku 4 miljonit krooni
Metsatulekahju ennetamise raames saab taotleda toetust tuleohumärgi või –plakati soetamiseks ja
paigaldamiseks ning tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee tähistamiseks ning
korrashoidmiseks, tuletõkestusriba või –vööndi rajamiseks ja korrashoidmiseks ning suitsetamisja lõkketegemiskoha rajamiseks ja tähistamiseks.

6

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks tehtavate
investeeringutega võib alustada järgmisest päevast pärast taotluse esitamist. Taotlejal on võimalus
teha töid kahe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
Täpsem info piirkondlikult tugiisikult Kadri-Aija Viik´ilt telefonil 5167650
Taotluse võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil metsameede@eramets.ee, posti teel või
viia Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn.
Pöörduge julgesti küsimustega metsakonsulentide poole, kelle kontaktid leiate www.eramets.ee .
Edukat taotlemist soovides
Kadri-Aija Viik
Piirkondlik tugiisik

Pärnumaa Rahvaralli
30. oktoobril toimus Pärnumaal käesoleva aasta viies rahvaralli, mis oli ühtlasi 2010. a rahvaralli
karikavõistluste V etapiks ja 2010. a Moskvich Liiga karikavõistluste V etapiks. Pärnumaal toimunud
asfaldiralli korraldas OÜ ANRO.
Sel aastal varasemalt toimunud ettappidest olid kaks talvist võistlust Kõpus, seejärel kaks rallit Läänemaa
kruusateedel ja viimane toimub 27. novembril Saaremaa kiviaedade vahelistel kruusateedel.
Tänavasõiduautodele toimunud ralli oli Pärnumaal teiseks rahvaralliks, eelmine sõideti 2003 aastal
kruusarallina. Are vallast Suigust anti rallile start kell 11, kus enam kui 16 kiiruskatsete kilomeetrit
sisaldanud rallit alustas 68 meeskonda. Tegemist on siiani suurima võistlejate arvuga selle aasta
rahvarallidel. Ralli katkestas 8 meeskonda, neist 3 väljasõidu tõttu. Kiiruskatsed toimusid Libatses, Suigus
ja Seljal. Libatse katset sõitsid võistlejad neljal korral, Suigus ja Seljal sõideti karussellsüsteemis sõidetud
katseid kahel korral.
Pärnumaa
Rahvaralli võitsid
Rain
Rannala/Simmo Nestor, teise koha
saavutasid Mihkel Vaidlo/Risto Kippasto,
mõlemad ekipaasid sõitsid Mitsubishi
Lancer EVO V-ga. Pärnumaa sõitjatest oli
üldarvestuses ja 4wd klassis kolmas
2010.a. autoralli N4 rühma eesti meister
Egon Kaur koos kaardilugeja Lembit
Suit´iga. Egon Kaur sõitis ralli kaasa oma
tänavasõidu Subaruga. Samas klassis
sõitnud Vändra võidusõitja Aivo Mängel
koos kaardilugeja Priit Guljajeviga
katkestasid ralli mootoriprobleemide tõttu.
2 wd suurte klassis sõitis BMW 325 kaasa
Vändra võidusõitja Alo Põder koos
kaardilugeja
Ranno
Randmaaga,
saavutades omas klassis 9. koha,
kokkuvõttes 27. koha.

Ain Kastan Mitsubishi Lanceril EVO 3, Suigu kuivatite
territooriumil.

2 wd väikeste klassis sõitis kaasa neli Pärnumaaga seotud meeskonda, kusjuures kõik võistlesid Honda
Civicutel. Alla 1,6 liitrise töömahuga autode arvestuses saavutas võidu Karel Tölp koos kaardilugeja
Kaspar Järvalaga, kokkuvõttes oldi 10. kohal. Vändra võidusõitja Steven Põder koos kaardilugeja
Kristjan Tarjaniga saavutasid 10. koha. Superkrossi kaudu tuttavaks saanud meestest olid samas klassis
veel Kristjan Heamäe kaardilugejana Siim Saluri kõrval 4. kohal ja Ain Heamäe koos kaardilugeja
Kaspar Palokiga 9. kohal.
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Korraldajate poolt tänan ralli õnnestumiseks kõige suurema töö ära teinud Halinga OÜ-d, Selja OÜ-d ja
Roigumõisa OÜ-d. Ilma teie abita ei oleks olnud võimalik sellist võistlusrada kokku panna.
Võistlustrass kulges suures ulatuses eramaadesse jäävatel teedel ja platsidel, seetõttu suur tänu
maaomanikele ja omavalitsustele.
Oma õla panid võistlustele alla tööriiete müügiga tegelev Kinbass OÜ, kaevetöödega tegelev Omatec OÜ,
traktoreid ja põllumajandusmasinaid müüv AS A.Tammel, transpordiga tegelev OÜ Suigu Veod,
arvutimüügiga tegelev Arvutiparandus OÜ, ehitusega tegelev Ronella OÜ, heakorra ning kasvumuldade
müügiga tegelev Matogard OÜ, majutusega tegelev Klaara-Manni Puhkemaja, lisaks veel Baltic Truck
Trade, Are Vallavalitsus ja Tori Vallavalitsus.
Väga suur tänu toetajatele ja raja ehitajatele, ilma Teie panuseta seda võistlust toimunud ei oleks!
Korraldajate nimel võistluste juht Sven Heinlaid

MEIE KOOLID …
Sel aastal toimus Are koolis isadepäev koos lastevanemate koosolekuga pühapäeval.
Esines meeskvintett Vigalast, kelle esinemine oli vapustav. Noored mehed mustades ülikondades laulmas
rõõmsaid ning meile tuntuid ja tundmatuid laule. Mõni neist tõi pisaragi silma. Ja see kuidas nad ennast ja
oma ansamblit tutvustasid, oli väga andekalt tehtud. Kooli juhtkonnale suur kiitus sellise eeskava eest. See
oli tõesti ilus üllatus.
Nagu oli kavas kirjas, toimus ka lastevanemate
üldkoosolek, millest osavõtt jääb järjest
kesisemaks. Siit palve lastevanematele - olge
usinamad
osavõtmaks
koosolekutest. Kui
algklassides te suhtlete palju klassijuhatajaga ja
tunnete suurt huvi oma võsukese õppimise pärast,
siis tegelikult tahaks klassijuhatajad vanemate abi
just suuremates klassides. Õppealajuhataja rääkis
palju laste õppimisest vanemates klassides. Tihti
peale tullakse kooli õppimata, koolivahendid
puudu ja täiesti magamata. Veerandi lõpus
üritatakse kaotatut tagasi teha, kuid mõnel see ei
õnnestu ja nii need puudulikud hinded tulevadki.
Olen ise nii mõnegi lastevanema käest kuulnud,
Rõõmus seltskond kontserti kuulamas. Pildistas L. Lusik
kuidas õpetaja kiusab ja ei luba kahtesid järele
vastata, ühelgi koosolekul ei ole ma neid lapsevanemaid näinud. Tulge kuulake vahest ka mida õpetajal on
öelda. (Lastevanemate koosolekul ei tooda koosoleku ees kahelisi ega probleemseid lapsi nimeliselt mitte
kunagi välja. Neist räägitakse ainult lapsevanemaga nelja silma all). Vahest saaks selliste läbirääkimiste
käigus probleeme ennetada.
Järgmiseks oli kohale kutsutud Kristjan Puusild, kes õpetas meid kuidas on võimalik ennast mõnusalt tunda
pärast Shindo´d. Tore oli vaadata, kuidas meie emad-isad sellest osa võtsid ja miks ka mitte edaspidi seda
koduski praktiseerida. See oli tore ja vahva, mida Kristjan meile õpetas. Samal ajal tegeles õp. Leelo meie
lastega oma klassis. Mida nad seal täpselt tegid, küsige laste enda käest.
Lõpetuseks võeti ette väga ilus ja rikkalik piknikulaud. Suur tänu lastevanematele ja õpetajatele, kes sellega
vaeva nägid. Sai suhelda klassijuhatajaga ja kel oli probleeme e-kooli kasutamisega, sai ka oma küsimustele
vastused.
Kokku kestis üritus 3 tundi ja asi oli seda väärt, et kohale tulla. AITÄH KORRALDAJATELE!
Kristine Feldmann
Are Põhikooli hoolekogu esimees
Rohkem uudiseid Are koolis toimunust leiad blogist http://arekoolis.blogspot.com/
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*****
Militaarne isadepäev Suigus
Vaatamata vihmasele ja sompus sügisilmale saabus
õues toimuvale militaarsele isadepäeva üritusele
üllatavalt palju rahvast. Ilmataat soosis meid, sest
vihmasadu lakkas vahetult enne ürituse algust.
Kaitseliitlastele
kohaselt alustasime rivistusega,
sellele järgnes relvade ja sõjamasinate tutvustus.
Üles oli pandud
sõjaväetelk,
kus
tehti
näomaalinguid. Peredele organiseeriti võistlusmäng,
kus isad riietusid sõjaväelaseks ja lapsed kandsid
Sõdurisupi sööjad
katelokki nii, et vesi välja ei tuleks.
Õhtu lõppes sõdurisupiga, mis maitses hästi ja mida päeva lõpuks just vaja oligi.
Kõrvu jäi 6-aastase Endri ütlemine: „Täna oli minu elu kõige õnnelikum päev“. Piisab ehk sellest
ütlusest, et üritust õnnestunuks pidada.
Suurimad tänud Kristi ja Ivo Kivisaarele ja nende abilistele, kes aitasid meil selle ürituse läbi
viia!
Maila Aak
Lehekese rühma õpetaja, ürituse organisaator

9. detsembril, neljapäeval
kell 17.00
MEIE KOOLIDE JA LASTEAIA JÕULULAAT
ARE VALLAMAJAS
•

•

Müügil isevalmistatud jõulukingitused (käsitöö, jõulukaardid,
suvel korjatud ravimtaimed, hoidised ja palju muud toredat)
Avatud jõulukohvikud.

NB! saadud tulu läheb koolides ekskursioonide ja lasteaias peredega
kevadise väljasõidu korraldamiseks.
TULGE KÕIK UUDISTAMA JA OSTLEMA!

9

ROBI lugu
II Maailmasõja keerises sattus palju soome
päritolu inimesi elama Eestisse. Nii juhtus ka
Kinnarite perega. Maria, Mihhaili ja väikese
Viktori elupaigaks sai Tartu linn. 1946. a. sündis
perre Robert. Ema Maria töötas ühes
väikelastekodus, isa Mihhail oli sõjaväelane.
1949. a. küüditamise ajaks, kui Maria uksele
koputati ja 24 tundi aega anti asjade
kokkupanemiseks, oli pereisa hukkunud ja
noorem poeg Robert viibis sarlakitega
nakkushaiglas. Ema käis poega kätte küsimas,
kuid mõistis, et pikale teele haige lapsega minek
võib halvasti lõppeda ning otsustas poisi
haiglasse jätta. Samas pidi ta küüditajate kurja
käsu peale kirjutama pojast loobumise.

mees elab Eestis. Andmeid veel täpsustati ja
Viktor Kinnarilt küsiti nõusolekut saates
esinemiseks. Loomulikult oli vastus jaatav.
Ühel oktoobrikuu päeval helises Robi telefon ja
keegi naishääl rääkis vene keeles. Helistati
Moskva TV-st ja öeldi, et vend Viktor otsib teda
ning kutsuti saatesse. Esimese hooga tahtis Robi
telefoni kinni panna, arvates, et on valeühendus
või keegi teeb halba nalja. Lahke naishääl teda
rohkem ei tülitanud, palus järele mõelda ja lubas
uuesti helistada. Robi meel ja mõistus olid nüüd
täiesti segi. Hulk aega istus mees sõnatult - ühe
telefonikõnega oli terve senine elu pea peale
pööratud. Sõprade ja töökaaslaste õhutusel ning
toetusel võttis ta siiski emotsionaalselt raske
teekonna ette. Pinge ja stress olid 4 nädala
jooksul Robi igapäevased kaaslased. Robi, kes on
„krooniline” ristsõnade lahendaja, ei suutnud
selle aja jooksul ühtegi tähte paberile panna, isegi
allkirja kirjutamisega oli raskusi. Ette rutates vöib
öelda,et see kõik on end kuhjaga ära tasunud.

Rasedana ja väikese Viktoriga asus Maria teele
teadmatusse, süüdistatuna, nagu paljud teisedki
riigireetmises (kurikuulus §58). Uuralite taga sai
Maria tööle ühte
masinatraktorijaama
arvepidajana, laohoidjana. Tragi naine, kes valdas
mitut keelt sai hakkama, ehkki alguses oli väga
raske, lisaks hinges mure Eestisse jäänud poja
pärast. Sündis tütar Tamara. (Kes suri 4 aastat
tagasi.)

Enne Moskvasse sõitu tehti mõned võtted Pärnus
ning 21. oktoobril istus ta Tallinn-Moskva
rongile. Moskvas oli vastas saatja sildiga Zdi

1956. a. Maria vabanes ja asus koos lastega
elama Peterburi. Kohe kui võimalik oli, võttis ta
tütrega ette reisi Eestisse, et Robert üles leida.
Tartust juhatati Maria Pärnu lastekodusse, kus ta
juhtus kokku väga ebasõbraliku töötajaga. Maria
pärimiste peale vastati inetu sõimuga ja „soome
hulgustel“ kästi lastekodu territooriumilt lahkuda.
Solvatud ja vintsutatud naine sõitis tühjalt tagasi.
Tegelikult oli väike Robi sel ajal Pärnu
lastekodus ja kui saatus oleks tahtnud, võinuks
ilmas üks õnnelik pere rohkem olla.
Robert sirgus meheks ja töötas merel. Seal sai ta
tuttavaks Arest pärit laevaradistiga ning hakkas
Niidus külas käima. 1972. a. tuligi ta siia tööle ja
elama. Paarkümmmend aastat tagasi tegi Robi
päringu oma vanemate kohta, vastus oli
lakooniline, ema küüditatud, isa sõjas hukkunud.

Koos venna ja vennanaisega Peterburi vaksalis

menja Robert. Kohe läks sõit hotelli,
täisteenendus, tasuta küüt, majutus, toitlustus,
kõik inimesed olid väga sõbralikud ja vastuvõtt
soe. Samal ajal oli Moskvasse saabunud ka vend
Viktor abikaasaga, kuid nemad elasid teises
hotellis ja esmakordselt kohtuti alles saates.

Maria Kinnari elu läks edasi. Ta abiellus uuesti,
sündis veel üks poeg ja praegu elabki ta noorema
poja pere juures Kiievi lähistel. Oma 85ndal
sünnipäeval hakkas ta rääkima, et tal on Eestisse
poeg maha jäänud. Lapsed pidasid ema juttu
jaburduseks ja jätsid asja sinna paika. Sel suvel,
kui peeti Maria 90ndat sünnipäeva, tuli ta sama
jutuga uuesti lagedale ja palus noortel Robert üles
otsida. Viktori poeg tegigi Moskva TV saatesse
„Zdi menja“ päringu. Pooleteise kuu pärast
helistati ja teatati, et on häid uudiseid ning otsitav

Korraga tehti mitme inimese lugu. Suurelt
ekraanilt oli võmalik jälgida saate käiku. Robi
lugu oli kõige viimane. Kuidas saade valmis ja
üksikasju fimimise käigust Robi eriti ei mäleta ümberringi toimus tohutu sagimine; kohal oli
kiirabibrigaad; igal pool oli erk valgus, nutvad
inimesed, õhk emotsioonidest paks, pinged
kruvitud maksimumini. Kui vennaga oli
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kohtutud, näidati Robile videoklippi kus rääkis
tema 90-ne aastane ema ja palus pojalt andestust.
Need hetked olid talle kõige raskemad üle elada.

Ees ootas kohtumine emaga.Võttegrupi bussiga
sõideti ema maja juurde. Tänavatel oli palju
uudishimulikke ja sosistavaid inimesi. Robi ostis
emale krüsanteeme ja astus segaste tunnetega
kohtumisele vastu. Kõik oli jälle nagu unes, Robi
tegi mis kästi, läks kuhu juhatati. Väljas oli 17
kraadi sooja aga temal oli väga külm.

Peale võtteid pakuti šampanjat ja algas sõit
Peterburi poole venna juurde. Rongis oldi eraldi
kupeedes, sest igaüks tahtis oma mõtteid mõelda.
Hommikul
oli
vennapoeg
Peterburi
raudteejaamas vastas ja sõideti Viktori koju.
Viktoril on Peterburi äärelinnas kena maja sauna
ja suure aiaga. Vend on oma eluga rahul, tal on 3
last, kõik majanduslikult kindlustatud ja heal
järjel. Vanem poeg ja tütar elavad juba oma elu,
noorem poeg on veel kodus ja õpib. Vend Viktor
tegeles varem ettevõtlusega, mida nüüd jätkab
tema vanem poeg.

Peale võtete lõppemist ilmusid nagu nõiaväel
kaks pikka kaetud lauda. Lauas istusid 41
sugulast ja võttegrupp. Alguses eriti midagi ei
räägitud, siis hakati laulma. Ema mäletas veel
mõnda eesti keelset sõna ja laulis eesti keeles
„Kaugel, kaugel.....” ja „Kawe keldris”.
Vastuseks laulis Robi emale eesti lastelaulu
„Ema, kallis ema”, selle tõlkis ema läbi pisarate
ukraina keelde. Peale sööki oli hüvastijätt Viktori
ja tema abikaasaga, nemad sõitsid koos
võttegrupiga ära. Robi jäi ema külaliseks veel
kolmeks päevaks. Päevad möödusid kiiresti,
räägiti vene, eesti ja ukraina keeles ja midagi ei
jäänud arusaamatuks. Ema suure pere keskel adus
Robi seda, et tal on pere ja tema on seal oodatud
ja armastatud. Algul mõjusid kallistused ja liigne
tähelepanu väsitavalt, kuid hea asjaga harjud
kiiresti. Tavaline oli, et mitu korda päevas tuli
nägu huulepulgajälgedest puhtaks pesta. Kogu
seal viibimise ajal palus ema Robilt korduvalt
andestust, et elu nii on läinud. Emaga kohtudes
tundis Robi kohe, et see vana naine on oma.
Vennaga võttis kodunemine rohkem aega.
Hingeliselt kõige raskem selle elamusterohke
reisi jooksul oli hüvastijätt emaga. Kuidas kõik

Venna juures elatud kolme päeva jooksul sai
Robi tunda peresoojust ja hoolivust. Eriti lahke ja
avatud oli vennanaine, vaata et rohkem sugulane
kui vend. Viktor, kes oli kinnisem. Väga palju
joodi teed - aurav samovar, barankad ja meekauss
olid pidevalt laual. Lisaks veel rikkalikud
söögikorrad. Koos venna perega tutvuti Peterburi
ja selle ümbruse vaatamisväärsustega. Kõik oli
nagu hea ja tore, kuid Robil hing kripeldas, sest
emast ei räägitud enam midagi, valitses mingi
salapära. Vahel siiski pinge langes, käidi saunas,
võeti veidi napsu, aeti juttu. Jutuajamiste käigus
selgus, et ühel eluperioodil on vennad teineteisele
päris lähedal elanud, nimelt oli Viktor Tapal
sõjaväes.
Siis helistati Moskva TV-st ja pakuti Robile reisi
Kiievisse ema juurde. Sõideti jälle kolmekesi.
Reis oli pikk, kestis üle ööpäeva.Valgevenest läbi
sõites tuli rongi piirivalve kontroll. Robil ei olnud
Valgevenest läbisõiduviisat ja talle määrati trahv
1964 rubla ning tõsteti rongilt maha. Ei aidanud
isegi terve vagunitäie reisijate valjuhäälne protest
Robi poolehoiuks, ta saadeti kahe miilitsa valve
all elektrirongiga Gomeli miilitsasse. Vennanaine
tuli Robiga kaasa, vend sõitis kohvritega edasi.
Pagasi kontrollimisel leiti Robi kohvrist
ravimeid, vend selgitas, mille vastu Robi rohtusid
tarvitab. Kohe helistas miilits Gomelisse ja selle
tulemusena langes Robit kinnipidanud ametniku
kaela ropp vene keelne sõim. Kuidas ometi
julgeti nii haige välismaalane rongilt maha tõsta.
Edasi pandi Robi koos vennanaisega ühe
liinibussi peale, mis logistas mööda külavaheteid
väikese piirilinnani. Sealt viis auto nad Kiievisse
hotelli, kus vend juba magas. Hommikul mindi
Kiievi TV-sse ja raudteejaamas mängiti uuesti
maha Robi ja Viktori saabumine, mis öiste
seikluste pärast filmimata jäi.

Robi koos ema ja suguvõsa noorima liikmega.

kulges, on Robi mälestustes hägune, meeles on
nuttev ema ja see, et ta tuli lihtsalt ära, auto
ootas.
Eestisse tagasi oli plaanis sõita Kiiev-Tallinn
lennureisiga. Koos saatjaga jõuti varakult
lennujaama. Robile näidati kõik vajalik kätte,
tutvustati ka ühe baarmaniga, et kui midagi vaja,
on inimene, kellelt küsida. Kuna aega oli, läks
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saatja linna peale. Tallinna reis kuulutati välja,
aga saatjat piletiga ei olnud. Reis suleti ja Robi
jäi maha, teda valdas masendus ja koduigatsus.
Lõpuks jõudis ka hingeldav saatja, kes
liiklusummikusse oli takerdunud. Kiiresti
organiseeriti koht Riia lennuki peale ja
mõnekümne minuti pärast lendas Robi juba kodu
poole läbi Riia. Ühe öö konutas Robi Riia
lennujaamas. Hea, et oli sugulaste poolt kaasa
pandud toidukomps. Hommikul vahetas ta rublad
ja grivnad läti rahaks, ostis selle eest pileti ja
sõitis õnnelikult Pärnusse.

kellest lastekodu päevil tihti unistas ja keda ootas
siiani. Vend Viktor ja sugulased Kiievist
helistavad tihti ja kutsuvad enda juurde elama.
Ema pidavat ikka Robist rääkima. Eestist ära ta
kindlasti ei lähe, harjumused ja vanus sellist
elumuutust ei talu. Aga venna küllakutset jõuluks
Peterburi sõita ta veel kaalub ja suvel Kiievisse
emale külla sõita on ka kindel plaan.
Lõpuks palub Robi tänada kõiki sõpru ja
töökaaslasi, kes teda aitasid, toetasid, nõu andsid
ja õiget valikut soovitasid teha.
Praegustel andmetel on saade Robert
Kinnarist kavas 29. Nov. kell 19.00 PBK-s
saates „Zdi menja“.

21. oktoobrist kuni 03. novembrini elas Robi
täielikul Moskva TV ülalpidamisel, lisaks anti
igas linnas taskuraha. Moskva TV võttegrupis
töötanud inimesi meenutab Robi hea sõnaga.
Produtsent Jelena oli palunud edasi öelda, et kui
kellelgi on suurtes Venemaa avarustes sugulasi
kadunud, siis andke teada, nemad aitavad otsida.
Veel märkis Jelena, et talle meeldib eestlastega
koostööd teha.

Robert Kinnari jutu ja elamused aitas teieni tuua
Reet Alamaa
Minupoolne soovitus kallitele lugejatele oleks
see, et hoidke oma peresid ja peresuhteid, pidage
kalliks lähedasi. Need on väärtused, mille hinda
tihti alles siis mõistame, kui neid enam olemas ei
ole.

Mis aga puutub Robisse, siis seda kuidas tema
kõike läbi elas, mida hinges tundis pole kohe
kindlasti võimalik edasi anda ja ega teise inimese
hingesoppi ei tohigi pugeda. Hea, et Robi on
leidnud oma juured, tal on pere, temast
hoolitakse, ta ei ole enam maailmas üksinda.
Kõige tähtsam on see, et ta leidis ema, inimese,

Kõike head!
Reet Alamaa.

VALLARAHVA TEGEMISTEST …
5. novembri õhtul oli Pärivere klubis kohvikuõhtu koos Maire
Aunastega. Publikut oli kaheksakümne ringis. Kuulata sai vana
ameerika muusikat, mis oli tõeliselt nauditav. Vahepaladeks rääkis
Maire huvitavatest seikadest nii isiklikus elus, kui oma teletööst.
Oli võimalus osta koos autogrammiga tema viimati ilmunud
raamat "Mitte ainult meestest." Kuigi pidu venis plaanitust
pikemaks usun, et kõigile meeldis.
Hõrgutavad pannkoogid ja moosid kohvilauale valmistas perekond
Jõgila - moosid keetis Erika, maitsvad pannkoogid küpsetasid
kokk Lauri koos Rutiga ja Ly kaunistas lauad huvitavate
lilleseadetega. Ürituse korraldamise poolel lõi käed külge Reet
Alamaa. Aitäh Teile kõigile!

Maire Aunastet pildistas A. Niibo

Kuna moosid olid laual põnevad, siis siit ka retseptid, mida kokk Lauri soovitab.:
Õuna-kõrvitsamoos: 1kg hapusid õunu; 1kg tükeldatud kõrvitsat; 0,5kl purustatud päevalilleseemneid
400-600g suhkrut; 1 sidrun; 1tl kaneeli; 2 l vett
Tomatimoos: Poolküpsed tomatid (rohelised , kollased), maitse järgi suhkrut ja natukene kaneeli
Sirje Pilter
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*****
19. novembril toimus Are vallakeskuse suures
saalis eakate pidu. Nagu ka eelnevatel aastatel
ootas saalis peo algust mitukümmend säravat
silmapaari, aga selle aasta üritus oli veidi
teistsugune. Enne esinemisi Pärivere klubis sai
tutvuda renoveeritud Are Põhikooliga, kus nii
mõnigi inimene polnud ammu-ammu käinud.
Põnevust pakkusid nii uus köök ja tööõpetuse
klassid tehnikaga, kui loodusklassis olevad
akvaariumid ja puutetahvel. Küsimusi jagus
kõikjale.
Pärast kooliga tutvumist oodati peokülalisi juba
vallakeskuse saalis, kus meeleolu tõstsid Suigu
eakate ansambel Elulõng ja Pärivere klubi
naisansambel Jakob Kaunissaare juhendamisel.
Pildil Jaanus Männik viiulil, Leander Vaher laulab ja
Peaesinejateks olid kutsutud Feliks Kark ja Elmar
Jakob Kaunissaare mängib klaveril. Pildistas L. Lusik
Trink ning ansambel Johhaidii.
Lauale kanti seekord imehea soe söök – ahjukartulid koos kapsa ja lihaga ning magustoiduks kringel ja
kohv. Aitäh Aime Roostalule, kes selle kõik valmis tegi!
2010. aasta viimased päevad hakkavad tasapisi üksteise järel otsa saama ning kaunis jõuluaeg ootab meid
kõiki ees. Soovime omaltpoolt küünlasärarohket advendiaega ja kaunist lumeootust ning loodame Teie
kõigiga taas kohtuda Valla aastapäeva peol.
Kaja Rebane ja Heli Tõrva

*****
Suigu Raamatukogu 100.
18. novembril pidasime Suigu raamatukogu 100.
sünnipäeva. Milline oli õige päev, mil esimest korda
raamatukogu seltsi loomiseks kokku saadi, ei tea
päris täpselt enam keegi, sest need inimesed, kes
teadsid, on siit ilmast Toonela teele läinud ja ei saa
siiajäänute küsimustele vastata. Samas ei ole selles
midagi imelikku, kui olemegi sünnipäeva
pidamisega õiges ajas, sest november on küll
niisugune aeg, kui maainimestel välitööd on
lõppenud ja saab aega lugemisele pühendada.
Suured tänud Suigu LAK Päikesekildude ja
Lehekese rühma lastele ja õpetajatele. Teie poolt
kingitud kaardid saavad austava koha Suigu
Suigu raamatukogu juhataja tutvustamas
raamatukogus. Tänud külalistele lillede eest. Luban
raamatukogu ajalugu.
Pildistas L. Lusik
nende eest hästi hoolitseda. Raamatukogus on ju
lillekasvatusalaseid nõuandjaid lihtne leida. Vaja ainult õige riiuli juurde jalutada. Suur tänu Tiiule kaunite
luuletuste eest ja perekond Alamaale meeleolukate meenutuste eest.
Vahva, et sünnipäevakülalisi nii palju oli. Päeva peale, 12 tunni jooksul, sai neid kokku üle 50.
Ja ka kingituseks toodud raamat on riiulis esimest laenutajat ootamas.
Viiu Tamla

*****
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Aasta 2010 on nimetatud lugemisaastaks. Seetõttu intervjueerime
igas lehes üht valla tuntud inimest.
Seekord esitasime küsimused meie klubijuhatajale
SIRJE PILTERILE
•

•
•

Mis on Sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Lapsepõlves
meeldis lugeda loomadest. Meelde on jäänud "Lugusid
loomadest" ja muidugi "Kadri", ning "Kasuema".
Mida viimati lugesid? Viimati lugesin Maire Aunaste
raamatut „Mitte ainult meestest."
Mida soovitad Teistele lugemiseks? Teistele on raske
soovitada. Ise võtsin uuesti kätte A. H. Tammsaare "Tõe ja
õiguse". Kes pole veel lugenud soovitan kindlasti.

Natuke nalja kah .....
KÕIK TÖÖD ON HEAD:
Juuksuril oli karvane tunne.
Aiategija hakkas lipitsema.
Keemik tegi võõrale naisele lähenemiskatseid.
Kalamees luges võrguväljaannet.
Krematooriumitöötaja ei teadnud tuhkagi.
Elektriku proua kutsus endale tuttavad klemmid külla.
Elektrik näitas ennast heas valguses.
Matemaatik jagas matsu.
Purjus müürsepp pani autoga seina.
Fotograaf ilmutas huvi.
Joonestaja tõmbas öösel ringi.
Ilukirurg tegi suured silmad.
Psühhiaater peksis segast.
Kaevuri töömälestused olid kirkad.
Tuukril olid näpud põhjas.
Mööblitisler kirjutas sahtlisse.
Striptiisitar näitas ennast heast küljest.
Geenitehnoloog tegi sääsest elevandi.
Majakavaht tõmbas uttu.
Saekaatrimees hoidis pöialt.
Timukal sai poodutest kõrini.
Elektrikud pandi pingeritta.

ÕGARDI HOBI ON LOBI:
Inimsööjate seltskonnas tuleb olla võimalikult mürgine.
See toit, mis läheb hästi peale, läheb hästi alla.
Usin kaalujälgija nälgib isukalt.
Kõhuorje hoitakse toitumisahelas.
Mõni kunstnik pistab pintslisse kõik, mida näeb.
Allikas: Internet
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EELOLEVATE ÜRITUSTE KALENDER
29. nov. E.
01. dets. K.
02. dets. N.
03. dets. R.
06. – 10. dets.
06. dets. E.
07. dets. T.
09. dets. N.
13.-17.dets.
14. dets. T.

15. dets. K.
16. dets. N.
17. dets. R.

18. dets. L.
20.-23. dets.
21.dets. T.
22. dets. K.

Are PK Esimese advendi tähistamine
Are PK-s Maakonna koolijuhtide jõuluüritus.
Are PK-s töötajate tuletõrjeõppus
Are PK 1. ja 4. kl. Kurgjal talumuuseumis vanaaegseid jõule tähistamas.
Are PK matemaatika ainenädal
Are valla koolide algklassid P.- Jaagupis võistlusel „Ole osav ja kiire“
Are vallakeskuse väikeses saalis kell 18.45 mälumängu II voor
Are vallakeskuses kell 17.00 valla koolide JÕULULAAT
(vt. lähemalt kuulutust lk. 9) Ootame kõiki unikaalseid tooteid ostma.
Are PK klassid küpsetavad kokatädiga piparkooke
Are vallakeskuses kell 15.00 Julius Tehveri ja Juhan Auli mälestusstendide avamine.
(Täpsem info teadetetahvlitelt)
Are PK 2. ja 3. kl. jõulupidu koos lapsevanematega
Are PK loodusring Kablis taaskasutatavatest materjalist jõulukaunistusi meisterdamas
Are PK õpilased Sindis vene keele päeval ; 1. ja 4. kl. kell 12.00 Pärnus teatris
Suigu LAK koolilapsed Kurgja talumuuseumis vanaaegseid jõule tähistamas.
Are PK 5. kl. Pärnus teatris vaatamas etendust „Timbulimbu ja talv“
Suigu LAK kell 17.00 Musilaste rühma jõulupidu
Suigu Seltsimajas kell 18.00 lasteaia ja algkooli pidulik jõulukontsert. Töötab
kohvik.
Suigu LAK Päikesekildude rühm peredega Soomaa koprarajal jõule tähistamas.
Are PK-s päkapikud
Are PK 7. kl. jõuluhommik

Suigu LAK õpilased teatris Endla kell 12.00 etendust "Timbulimbu ja talv"
vaatamas.
Are PK JÕULUPIDU kell 16.00

23. dets. N.

Suigu LAK kell 11.30 pidulik jõululõuna algkooli muusikalise tervituse saatel.
Are vallakeskuses Pärivere klubis kell 14.00 laste jõulupidu.
Külla tuleb jõuluvana koos kotitäie üllatustega.

29.dets. K.

Are vallakeskuses kell 18.00 Vallakeskuse ja valla aastapäeva tähistamine.
(Vaata lähemalt teadetest järgmisel leheküljel)

MÄLUKAS 2011
7. detsembril kell 18.45 toimub vallamaja väikeses saalis Are valla mälumängusarja „Mälukas
2011“ teine voor. Ettevõtmise eesmärgiks on pakkuda vaheldust pikkadele ja pimedatele õhtutele,
saada uusi teadmisi ja nautida seltskonda. Mälumängusari koosneb kokku neljast voorust:
•
II voor 7. detsembril kell 18.45;
•
III voor 11. jaanuaril kell 18.45;
•
IV voor 8. veebruaril kell 18.45.
Võistkonnas võib olla kuni kuus liiget, neist neli osalevad konkreetses mängus. Vanuselisi
piiranguid ei ole. Võidab nelja vooru kokkuvõttes kõige rohkem punkte kogunud võistkond.
Mäluka juhendi leiate Are Raamatukogu ajaveebist: http://areraamatukogu.wordpress.com/
Ootame rohket osavõttu!
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
Vallavanem Jaanus Männik
- 445 1868 ; 512 2321
Abivallavanem Lauri Luur
- 445 1862 ; 525 9752
Vallasekretär Eve Atka
- 445 1860
Maanõunik Signe Rõngas
- 4451 875 ; 525 3189
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane
- 445 1876 ; 5333 9477
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva
- 445 1876 ; 529 3053
Pearaamatupidaja Helgi Kallaste
- 445 1878
Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets
- 445 1861 ; 526 9732
Pärivere klubi juhataja Sirje Pilter
- 445 1866 ; 517 0282
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
- 445 1865
Suigu raamatukogu juhataja Viiu Tamla - 446 3494
Noorte- ja spordijuht Kristi Kivisaar
- 5646 4861
Konstaabel Valdu Kaljur
- 511 8520
Bussijuht Ants Tugedam
- 5348 5121
Bussijuht Ranno Aassalu
- 5348 1544
OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa
Rikked, tellimised, info, teated
- 445 1864; 529 8849

vallavanem@arevald.ee
abivallavanem@arevald.ee
vallasekretar@arevald.ee
maanounik@arevald.ee
sotsiaalnounik@arevald.ee
sotsiaaltootaja@arevald.ee
pearaamatupidaja@arevald.ee
sekretar@arevald.ee
areklubi@hot.ee
are@pkr.ee
suigu@pkr.ee
kristi.kivisaar@gmail.com

arevesi@hot.ee

Are Vallakeskuse 30. aastapäeva ja
Are valla 18. aastapäeva tähistamine toimub
neljapäeval, 29. detsembril 2010 algusega kell 18.00
Are Vallakeskuses
Kavas:
• 18.00 Aastapäeva tseremoonia, aukodanike ja kaunite kodude austamine
• 19.00 Kontsert külalistelt ja omadelt
• 20.00 Seltskondlik osa laudade, meenutuste, tantsu, laulu ja naljadega
• Näitused, pildid, filmid minevikust tänaseni
Osavõtutasu: 50 krooni
Registreerijad:
Sekretär Terje Võsumets tel: 44 51 861 e-mail: sekretar@arevald.ee
Klubijuhataja Sirje Pilter tel : 44 51 866 e-mail: areklubi@hot.ee
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva tel: 52 93 053 e-mail: sotsiaaltootaja@arevald.ee
Osavõtuks palume registreerida hiljemalt 20. detsembriks
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Internetikampaania!
22.11.2010 – 31.12.2010 toimub sooduskampaania.
Kui korterelamutes on liitujaid vähemalt 3, puudub liitumistasu (võit 590.-).
Tuleme paigaldame ja seadistame Teie kodus interneti oma kuludega.
Eramajades liitujatele soodustus kliendiseadme pealt -30% (võit 540.-).
Kui on huvilisi võtke meiega ühendust:
e-mail’i teel: internet@it-tugi.ee
telefoni teel: +372 53814677
Paketi nimetus / eraklient
Allalaadimine
üleslaadimine
Kuutasu
250.Kodu 1
kuni 5 Mbit/s
1 Mbit/s
Kodu 2

kuni 10 Mbit/s

2 Mbit/s

390.-

Kodu 3

kuni 1Mbit/s

256 kbit/s

159.-

Tagasiside ....
See on ju ülikõva mis te teete. Elion ei suutnud 4 aastaga anda mulle püsiühendust, teie tulite ja tegite selle 1 päevaga. Veel üks
samm ja te olete kõvemad kui „isa Elion“, rääkimata „ema Kõu´st"
M. Privits
"Meile meeldib see, et ühendus on stabiilne, kiirus alati vähemalt 5Mb nagu lubatud ja ootamatu teenuse katkestuse puhul on abi
kiirelt kohal.”
E. Leiner
"Mina hindan teie teenust väga kõrgelt ja olen igati pakutud teenusega rahul."
R. Õunapuu

JÕULUAJA
JUMALATEENISTUSED SUIGU
KIRIKUS
28. nov. kell 11.00 I advent
5. dets.
kell 11.00 II advent
12. dets. kell 11.00 III advent
19. dets. kell 11.00 IV advent
24. dets. kell 17.00 Jõululaupäev
25. dets. kell 17.00 1. Jõulupüha
31. dets. kell 17.00 Vanaaastaõhtu

Tulemas on Pärnumaa XXXI
talimängud ootame esindajaid
järgmistele aladele: kabe
(13.01.11); male (13.02.11);
curling (5.03.11); sangpommi
kahevõistlus (5.03.11)
suusatamine (4.03. ja 5.03.11);
lumelinna ehitamine (20.02.11)
ergomeeter (31.01.11)
Aladele registreerimine hiljemalt
20. detsembriks
kristi.kivisaar@gmail.com või
56 464 861
Ootame julget pealehakkamist!

Eakad plaanivad Are
vallakeskuses
kokkusaamisi
korraldama hakata.
KUI OLED ASJAST
HUVITATUD,
TULE
1. DETSEMBRIL
KELL 12.00
VALLAKESKUSE
VÄIKESESSE
SAALI JUTTU
RÄÄKIMA.

Neljapäeviti kell
19.45 saab Are
Põhikooli saalis
taas liikumisest
rõõmu tunda.
Treener Marge Rull
Tel 509 2901
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See maailm, mis elab Sinus,
mis Sinuga ühes loodi,
on sama vana, kui Sina
ja veidi Su enda moodi ...

Tänuavaldus

(Jaan Kaplinski)

ÕNNITLEME!
03.12
05.12
06.12
06.12
08.12
10.12
12.12
12.12
16.12
20.12
22.12
25.12
26.12
31.12

MIHKEL KALLASTE
LEILI PIHU
HERTA LOHU
VILMA EENSALU
VLADIMIR KALDEN
MAIMU SINIAAS
LINDA SOOSAAR
AGNES KIVIKAS
HELJU REILEND
NAIMA VÄRBU
VEERA TUISK
ELMET TAMMESSON
ANTS LIIV
JAAN LUUR

60.a. Are alevik
76.a. Are alevik
80.a. Võlla küla
78.a. Niidu küla
81.a. Are alevik
65.a. Are alevik
83.a.Lepplaane küla
82.a. Suigu küla
50.a. Suigu küla
80.a. Elbu küla
85.a. Suigu küla
70.a. Kurena küla
65.a. Eavere küla
84.a. Niidu küla

Suur tänu
Halinga Lions Clubi
liikmetele, eesotsas president
Marina Simmiga,
kelle abil Are valla
toimetulekuraskustes perede
lapsed endale mitmed uued
rõivad saavad.
Teie kaasabiga on hea meel
rõõmustada just neid, kes seda
kõige rohkem vajavad.
Suur, suur aitäh Teile!
Sotsiaaltöötajad Heli ja Kaja

Meil on rõõm avaldada vallalehes
juubelid alates 50st ja kõik
sünnipäevad alates 70st.
KES SOOVIB, ET TEMA
SÜNNIPÄEVA LEHES
EI AVALDATA; PALUN ANDA
SELLEST TEADA VALLA
SEKRETÄRILE tööpäeviti
tel. 445 1861

Ees ootab kaunis jõuluaeg. Koolides eelnevad sellele väga
kiired ja tegusad nädalad ning vaevalt siis kodudeski väga
rahulik saab olema. Katsuge miskit oma üritustest ka üles
tähendada ja vallalehe poole teele saata. Detsembrileht
tuleb välja juba enne jõule ja artikleid ootan hiljemalt
10. detsembriks. Tegusat jõuluootust kõigile!
Toimetaja
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Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 51 42 621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301

