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Küsige endalt, millised 
peaksid olema tingimu-
sed hooldekodus, kus 

tahaksite ise oma vanaduspõl-
ve veeta? Puhtad linad, hea 
söök, organiseeritud vaba aeg, 
mida veel? Ehk hea toakaas-
lane või tahaksite hoopis üksi 
toas olla? Internetiühendus, 
satelliit-TV, saun, mullivann - 
kõike ju tahaks.
27. märtsil avati Tammiste 
Hooldekodus just üks selline 
unistus nimega Pariis - ootama-
tult uhke modernne maja erk-
punaste nahkdiivanite, LCD-
telerite, lifti, mullivanni, sauna 
ja internetiga 65-le kliendile. 
Miks uus maja just eakatele?
Kuni selle aasta märtsikuuni oli 
Pärnus kaks hooldekodu – Va-
nurite Hoolekandekeskuse juu-
res toimiv 42-kohaline hoolde-
kodu ja Tammiste Hooldekodu 
71 kohaga. Jutte kahe asutuse 
ühendamisest on räägitud aas-
taid, kuna Tammsaare tänava 
hooldekodu maja planeering 
ja kõrged trepid polnud eaka-
te elupaigaks sobivaimad, aga 
Tammiste Hooldekodus oli 
ruumi uue kaasaegse maja ehi-
tamiseks küll. Kahe hooldeko-
du ühendamise plaan sai reaal-
se käigu eelmise aasta märtsis, 
kui kopp Tammiste Hooldeko-
du pargi keskel maasse löödi.
Maja kerkis vaikselt, kuid 
kindlalt. Pärnu REV sai arhi-
tekt Loona Kikkase loomingu 
realiseerimisega valmis 2007.
a. detsembris. Paar kuud läks 
maja sisustamisele ja suur-
köögi tehnika paigaldamisele 
kõrvalasuvasse majja nimega 
London, kuid 25. veebruariks 
oli kõik valmis. Uksed ava-
ti kõigepealt esimesele 38-le 
Vanurite Hoolekandekeskuse 
eakale.
Oma armsaks saanud kodust 
loobumise mõttega harjumine 
ja üle aasta kestnud kolimisega 
seonduv periood oli närviline 
ja emotsionaalne nii Vanuri-
te Hoolekandekeskuse kui ka 
Tammiste Hooldekodu klienti-
dele ja töötajatele. Selle mee-
nutamine toob täna nii mõnele-
gi memmele pisara silma, sest 
hirmu tuleviku ees ja vastama-
ta küsimusi jätkus mõlemasse 

Uudised

asutusse piisavalt. 
Tammiste Hooldekodu töö-
tajate suurimaks mureks oli 
Tammsaare tänava eakate ko-
limisprotsess ja selle sujumi-
ne. Kujutage ise ette, et ühel 
päeval kästakse teil võtta oma 
seitse asja, ronida bussi peale, 
visata viimane pilk oma kodu-
le ja algab sõit teadmatusse - 
Tammiste metsa poole. Kuidas 
end tunneksite?
Kõik aga sujus kenasti ja plaa-
nitult, kuna Vanurite Hoolekan-
dekeskuse ühtse meeskonna 
väga hea eakate emotsionaalne 
ettevalmistus ja operatiivne te-
gutsemine toimis suurepäraselt 
ning Tammiste Hooldekodu 
vastuvõtjate sujuv planeering, 
rõõmsad näod ja klaasike šam-
pust tegid oma töö.
Tammsaare tänava 38 eaka ko-
limine kestis kolm päeva. Nä-
dala said memmed-taadid maja 
võludega omaette harjuda, siis 
hakkasid päev-päevalt lisandu-
ma linna sotsiaalosakonna va-

Hansagümnaasiumi 
minevik, olevik ja 
tulevik
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Valmistume juunis 
toimuvateks Pärnu 
Hansapäevadeks  

LK 6 

Eesti suvepealinn Pärnu  
tähistab 2008. aastal 
kuurordi 170. juubelit.   
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Reis Pariisi ehk hooldekodude 
ühendamine Pärnu moodi

nurite hoolekande peaspetsia-
listi poolt määratud eakad ning 
tänaseks ootab Tammiste Hool-
dekodu pensionipäeval oma 
kommiraha juba 136 klienti.
Igatsus rannarajooni merelõh-
na, auväärse kodumaja ja kal-
lite töötajate järgi Tammsaare 
tänaval ei kao tõenäoliselt ku-
nagi, aga täna, napilt poolteist 
kuud hiljem, on hea vaadata 
Pariisi maja fuajee erkpunastel 
diivanitel mõnulevaid ilusaid 
memmesid, kes oma lõbusa ju-
tuvadina ja säravate silmadega 
tervitavad igat saabujat. Julgen 
pidada seda märgiks, et kõik on 
läinud hästi…
Neile, kelle tulevik saab olema 
seotud Tammiste Hooldekodu-
ga, ütlen järgmist:
Kui vanasti oli hooldekodu 
koht, kuhu keegi selle kahtlase 
kvaliteedi ja üldise halvakspa-
nu tõttu naljalt sattuda ei taht-
nud, siis tänapäeval on pilt tei-
ne. Hooldekodu on samasugu-
ne teenindusasutus nagu haigla 

või teater, kust iga klient võib 
ja peab õigusega ootama head 
teenindust ja kvaliteeti.
Sellest püüamegi oma 60-liik-
melise meeskonnaga lähtuda. 
Meie eesmärgiks on pakkuda 
igale kliendile sooja puhast 
tuba, maitsvat toitu, huvitavaid 
kaaslasi, sisustatud vaba aega 
ning professionaalseid hool-
dus- ja põetusprotseduure.
Tammiste Hooldekodu mees-
kond tänab otsusekindluse ning 
toetuse eest abilinnapea Jane 
Metsa, linnapea Mart Viisi-
tamme, ehituse peaspetsialist 
Kaarel Koppelit ja kõiki Pariisi 
maja loomisega seotud inime-
si!
Kõik Pärnu kollektiivid, kes 
otsivad oma loomingule tä-
nulikke austajaid, Tammiste 
Hooldekodu eakad ootavad 
teid külla! 

Merle Min
Tammiste Hooldekodu 

juhataja

Hooldekodu ehitaja, Pärnu REV juhataja Uno Kõressaar, annab hooldekodu juhataja Merle 
Minile üle sümboolse hooldekodu võtme. Foto: Cessy Seepter

Konkurss "Pärnu suveniir" on alanud

Pärnu Linnavalitsus on välja kuulutanud võistluse, leidmaks 
Eesti suvepealinnale iseloomulik meene. Teisedki Eesti 
linnad ja maakonnad on analoogse konkursi läbiviimist 
katsetanud – tulemuste edukus jäägu hinnata nende 
regioonide elanikele. Vaatamata küsitava väärtusega 
proovimistele, on Pärnul siiski säilinud julgus kutsuda ka 
pärnakaid loovalt mõtlema ning meisterdama sõnade asemel 
reaalseid „käega katsutavaid emotsioone“.
12. maini oodatakse konkursile suveniire, mis rõhutavad 
Pärnu ning pärnakate iseärasusi ja meie ainulaadsust. 
Traditsiooniliselt on vajalik meene kujundamisel 
tähtsustada esteetilist väljanägemist ning lähtuda piirkonna 
ajaloost, sajanditevanustest kommetest, rõhutada vanu 
või luua uusi Pärnu legende. Paras annus huumorit ning 
heasoovlikku, põliseestlasele nii tuttavat irooniat, võivad 
sobiliku kombineerimise tulemusena lõppresultaadile vaid 
vürtsi lisada.
Mälestusese „Pärnu suveniir“, mis meie külaliste poolt 
koju kaasa võetakse, peab neile ka aegade möödudes 
meenutama Pärnu külalislahkust ja pärnakate hinges igavesti 
pesitsevat kuuma suve. Käegakatsutav mälestuskild Eesti 
suvepealinnast on meie kodulinna väisanutele tõendiks 
meie kui võõrustajate heasüdamlikkusest ning hoolimisest.
Konkursile saadetud suveniire hindab linnavalitsuse 
liikmetest, giididest, turismi- ja turundusspetsialistidest 
ning kunstimeelsetest ekspertidest koosnev arvamusrühm. 
Komisjoni otsusel välja valitud võidutöö autorit ootab ees 
rahaline autasu 10 000 krooni. Konkursi „Pärnu suveniir“ 
osalemistingimustega on võimalik tutvuda internetis, Pärnu 
linna koduleheküljel www.parnu.ee. 

Katrin Jaaska
Pärnu Linnavalitsuse turundusspetsialist

Pärnu ettevõtlusuuring 2008
Pärnu Linnavalitsus kutsub linna ettevõtjaid seoses algava 
ettevõtlusuuringu andmete kogumisega koostööle. Alates 
maikuust kuni juulini käivad Pärnu ettevõtetel külas uurin-
gukeskuse Klaster küsitlejad, kelle eesmärgiks on koguda 
tagasisidet ning ettepanekuid Pärnu ettevõtluskeskkonna et-
tevõtjasõbralikumaks muutmiseks.
Valimisse sattunud ettevõtete juhtidega võetakse eelnevalt te-
lefonitsi ühendust ja lepitakse kokku intervjuu toimumiseks 
sobiv koht, päev ning kellaaeg. Kokku kaasatakse uuringusse 
300 Pärnu ettevõtet.
Pärnu ettevõtlusuuringu eesmärk on luua linnavalitsusele 
terviklik pilt käesoleva hetke ettevõtlussituatsioonist, anda 
ülevaade ettevõtete lähiaastate arengusuundadest ning kogu-
da ettevõtjate ettepanekuid ettevõtluskeskkonna parendami-
seks.
Pärnu Linnavalitus kannab keskset rolli piirkonna ettevõtjate 
ning töövõtjate arengut soodustava keskkonna kujundami-
sel. Esmasteks eesmärkideks oleme võtnud suurendada Pär-
nu konkurentsivõimet võrreldes teiste piirkondadega, tõsta 
ettevõtlusaktiivsust ja innovaatilisust ning tuua linna uusi 
töökohti.
Tänavuse ettevõtlusuuringu tulemused annavad järgnevateks 
aastateks sisendi nii ettevõtluse juriidilise raamistiku, linna 
infrastruktuuri, koolitustellimuste, investeeringute suunami-
se, tugiteenuste, kommunikatsiooni kui ka sotsiaalhoolekan-
de planeerimiseks.

Anneli Lepp
Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna 

majandusarengu peaspetsialist
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Kojukande probleemide korral helistage 5624 8694 või kirjutage ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 48 senti.

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Suur-Sepa 16, Pärnu, 80098, 

Telefon 444 8225

Toimetaja: Gerli Paldis

Kirjastaja: VEEbiMEES 

Ajaleht ilmub üks kord kuus. 

Järgmine PÄRNU: mai lõpus

Linnavolikogu teated

Volikogu kinnitas uue voliko-
gu kantselei struktuuri
Kokkuhoiu eesmärgil asenda-
takse alates 18. maist nõuniku 
ametikoht madalamalt tasusta-
tava nooremspetsialisti ameti-
kohaga. Nõuniku ülesandeks 
oli volikogu istungite ja komis-
jonide teenindamine, ürituste 
ja vastuvõttude korraldamine, 
sümboolika ja meenetega tege-
lemine ning avalikkusega suht-
lemine ja pressiteadete koosta-
mine. Nooremspetsialisti ame-
tikohustuste hulgast jäävad väl-
ja avalike suhete korraldamine 
ja meediale info edastamine.
Samuti kaob volikogu kant-
seleist majahoidja ametikoht, 
kuna koristusteenus on korral-
datud lepinguliselt ja valvetee-
nus Raekojas toimuvate ürituste 
ajal töövõtulepingute alusel.

Linnapea umbusaldamine ei 
leidnud piisavat toetust
Opositsiooni algatatud umb-
usaldusavaldus Mart Viisitam-
mele sai istungil 10 poolthäält.
Vastu hääletas 18 volikogu lii-
get, erapooletuid ei olnud.

Anti luba tänavatehoolduse 
riigihanke korraldamiseks
Kiideti heaks eelnõu, millega 
lubatakse linnavalitsusel võtta 
varalisi kohustusi seoses riigi-
hanke “Tänavate hooldus 2008-
2014” korraldamisega Pärnu 
linna sõidu- ja kõnniteede hool-
damiseks.
Seni koristas tänavapuhastus-
masinaga sõiduteid AS Baltifalt 
ning kõnniteede ja bussipea-
tuste talihoolet tegi AS Teho. 
Mõlema ettevõttega lõppevad 
lepingud käesoleva kuu lõpus.
Korraldatava riigihankega on 

Pärnu Linnavolikogu 17. aprilli istungi ülevaade
kavas eelnimetatud teenuste tel-
limine lahendada ühe lepinguga 
ning riigihange on plaanitud 
korraldada 6-aastaseks perioo-
diks.

18 poolthäälega soostuti vara-
liste kohustuste võtmise luba-
misega spordihalli rajamiseks
Otsusega lubatakse Pärnu Lin-
navalitsusel võtta alates 2011. 
aastast varalisi kohustusi (kasu-
tusvaldustasu maksmine) mitte 
vähem kui viieks aastaks sum-
mas kuni 100 miljonit krooni 
eelläbirääkimistega pakkumise 
korraldamisel kinnistule Riia 
mnt 129 kasutusvaldusega koor-
matava hoonestusõiguse sead-
miseks.

Võeti vastu Pärnu turismi 
arengukava aastani 2017
Turismi ja sellega seonduva 
süsteemne arendamine on Pär-
nu kui kuurortlinna jaoks väga 
oluline ning turismi arengukava 
on alusdokument, milles sätes-
tatakse linna kui turismisiht-
koha arendamise strateegilised 
suunad, prioriteedid ja printsii-
bid.
Arengukava eesmärgiks on 
konkurentsivõime suurendami-
ne, külastuselamuse kvaliteedi 
ja uuenduslikkuse tagamine, 
maine kasv ning turismitulude 
kasv. 
Arengukava tegevuskava on 
koostatud kolmeks aastaks, igal 
aastal vaadatakse üle selle täit-
mine ning tehakse vajadusel pa-
randusi ja muudatusi.
Arengukava põhiliseks rahas-
tamisallikaks on linnaeelarve, 
lisaallikateks SA Pärnumaa Tu-
rism, erasektor, EAS ja Euroopa 
Liidu fondid.

Pärnu linna 2008. aasta eelar-
ve I lisaeelarve läbis esimese 
lugemise
Negatiivse lisaeelarve kogu-
mahuks on 37 257 742 krooni. 
Negatiivse lisaeelarve vastuvõt-
misel kujuneb tänavuse täpsus-
tatud linnaeelarve kogumahuks 
831 870 058 krooni.
Eelarve muutmise peamiseks 
põhjuseks on liialt optimistli-
kult planeeritud laekumised lin-
navara müügist. Lisaeelarvega 
vähendatakse linnavara müügi 
plaani 46,8 miljoni krooni võr-
ra.
Samuti on eelarve muutmise 
põhjuseks riigieelarve tasan-
dusfondi vahendite täpsustumi-
ne ja eelmise aasta kasutamata 
sihtotstarbeliste toetuste ülevii-
mine sellesse aastasse. Kõige 
suuremad kulude kärped on 
lisaeelarvega kavandatud in-
vesteeringute osas, samal ajal 
on eelarvesse lülitatud eelmise 
aasta tulude alalaekumise tõt-
tu tasumata jäänud kohustused 
– 23,1 miljonit krooni.
Eeltoodut arvestades on I lisa-
eelarves investeeringuid vä-
hendatud kokku 35,7 miljonit 
krooni. Täpsustatud investee-
ringutemahuks jääb 147 miljo-
nit krooni, millest pangalaenu 
arvel 127 miljonit. krooni.

Esimese lugemise läbis ka 
Pärnu transpordi arengukava 
2008-2018
Arengukava annab linnavalit-
susele suuna, milline on linna 
transpordipoliitika, mis aitab 
omakorda välja arendada sääst-
vat, efektiivset ja kättesaadavat 
transpordisüsteemi.
Arengukavas on antud põhja-
lik ülevaade hetkeolukorrast 

nii Pärnu linna kui ka vabariigi 
transpordis.
Eesmärkidest lähtuvalt on koos-
tatud põhjalik tegevuskava aas-
tateks 2008-2018, tuues välja 
täpsemad rahalised tegevused 
aastatel 2008-2011.
Arengukava viib ellu Pärnu 
Linnavalitsus ja tegevuskava 
vaadatakse läbi kord aastas. 
Tegevuskavast tulenevate tege-
vuste rahastamisallikateks on 
Pärnu linnaeelarve, samuti rii-
gieelarve, erasektor ja Euroopa 
Liidu fondid.

Täpsustati Pärnu linna hari-
dusasutuste töötajate palga-
juhendit
Juhend viidi kooskõlla valitsu-
se määrusega, millega klassiju-
hataja ülesannete täitmise eest 
makstav tasu kehtestati summa-
liselt. Varem oli tasu määratud 
protsentuaalselt. Tasu suurus ei 
muutunud.

Võeti vastu raske ja sügava 
puudega lastele ja nende pe-
redele tugiisiku teenuse osu-
tamise kord.

Munitsipaalomandisse otsus-
tati taotleda Niidu tn, Ehita-
jate tee ja Kase tn vaheline 
maaala ning maaüksus Lao 
tn T3.

Päevakorrast hääletati välja 
Eino-Jüri Laarmanni poolt 
teistkordselt esitatud eelnõu 
Pärnu Linnavalitsusele üles-
ande andmiseks linna juhti-
mise auditi tellimiseks.
Maikuu korraline volikogu is-
tung toimub 22. mail 2008, kell 
12.00.

Pärnu Linnavolikogu 
kantselei

Pärnu Linnavolikogu liikmete 
vastuvõtuajad mais

 
Volikogu esimees Ahti Kõo teisipäeviti kell 13.00–15.00

  5.05 Jüri Lebedev 
  6.05 Margus Tammekivi
  7.05 Valter Parve
13.05 Jaanus Ots 
20.05 Asso Kommer

Vastuvõtud toimuvad kell 16.00–18.00 Uus tn 4 
Info ja registreerimine 444 8100

Jüri Kukk võtab vastu Rüütli 36 II korrusel  
22.05 kell 15.00–16.30, info tel 446 5050

Raul Sarandi  vastuvõtt toimub Rüütli 41 II korrusel igal 
esmaspäeval kell 15.00–17.00

Vladimir Klevtsov võtab vastu Tammsaare pst 30, kabine-
tis 13 teisipäeviti kell 11.00–13.00, info tel 443 8461

Telefonitsi saab vastuvõtu kokku leppida järgmiste voli-
nikega:

Mart Alliku    5648 7237
Ago Kalmer  5645 5455  
Olavi Post      501 3923
Aivar Pärna    503 4524
Garri Suuk     514 9095
Hillar Talvik    529 4315

Linnavalitsuse teated

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et
2. maist 2008 - 15. maini 2008 toimub

Ringi tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et
2. maist 2008 - 15. maini 2008 toimub

Aisa tn 4c kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et
24. aprillist 2008 - 8. maini 2008 toimub

Tallinna mnt 89 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et
24. aprillist 2008 - 8. maini 2008 toimub

Tallinna mnt 89a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub Pärnu Linnava-
litsuse büroohoone esimesel korrusel aadressil Suur-Sepa 
tn 16. Planeeringutega saab tutvuda tööpäeviti kella 08.00 
- 16.00 ja selle kestel võib esitada kohapeal, saata posti teel või 
elektronpostiga, aadressile ulle.tuulik@lv.parnu.ee, kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute lahenduste kohta.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et
1. oktoobrist - 15. oktoobrini 2007 toimus
Tallinna mnt, Lõo tn ja oja vahelise ala detailplaneeringu 
avalik väljapanek, mille kestel laekus 11 avaldust, nende seas 
12 isiku poolt allkirjastatud vastuväide, esitatud planeeringula-
henduse kohta
Kutsume Teid planeeritava territooriumi avaliku väljapaneku 
tulemuste avalikule arutelule, mis toimub 30. aprillil 2008 a. 
kell 15.00 Pärnu Linnavalitsuses, aadressil Suur-Sepa tn 16
I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103.

15. aprillil 2008 korraldas Pär-
nu Linnavalitsus Raekoja saalis 
teadmistevõistluse Pärnu kooli-
noortele. 7.-9. klasside arvestu-
ses saavutas esimese koha õpe-
taja Marje Vaani juhitud Pärnu 
Vanalinna Põhikooli võistkond, 
teise koha saavutas Pärnu Ühis-
gümnaasiumi ja kolmanda Pär-
nu Ülejõe Gümnaasiumi võist-
kond.
10.-12. klasside arvestuses saa-
vutas esikoha Pärnu Koidula 
Gümnaasiumi võistkond, keda 
juhendas õpetaja Maia Erm. 
Teine koht läks Pärnu Süteva-
ka Humanitaargümnaasiumi ja 
kolmas Pärnu Ühisgümnaasiu-
mi võistkonnale.
Igast koolist oli võistlema ooda-
tud üks viieliikmeline võistkond 
nooremast ja üks vanemast va-
nuserühmast. žürii tööd juhti-
sid abilinnapea Vambo Talu ja 
linnasekretär Tiina Roht. Vikto-
riin viidi läbi kahes osas. Kõi-
gepealt asus võistlema üheksa 
7.-9 klasside võistkonda.
Viktoriini mõlema vanuserüh-
ma võitjad said auhinnaks 12 
000 kroonise reisitšeki, teine 
koht 6000 kroonise ja kolmas 
3000 kroonise reisitšeki.
Tänavu juba kümnendat kor-
da toimunud viktoriin kandis 
pealkirja “Meie Pärnu” ning 
oli mõeldud koolinoortele tead-

miste süvendamiseks kodulin-
na ajaloo, tänapäeva elu-olu ja 
tegemiste ning linnajuhtimise 
kohta.

Võitjad:
Pärnu Vanalinna Põhikooli 
võistkond:
Eero Vaher
Andraš Tšitškan
Lilian Tennisberg
Eleen Änilane
Kristo Peterson

Pärnu Koidula Gümnaasiumi 
võistkond:
Kristjan Põder
Meelis Naaber
Rauno Viin
Andres Kaldvee
Maarja Keder

Reine Tapp
Pärnu Linnavalitsuse haridus-

osakonna noorsoonõunik

Pärnu, Eesti suvepealinn, 
tähistab 2008. aastal kuu-
rordi 170. juubelit. Aja-
looline tähtpäev annab 
põhjuse pisut üksikasja-
likumalt süüvida Pärnu 
kui kuurortlinna mine-
vikku ning samas on just 
praegu sobiv hetk jagada 
Pärnu mälestusi teistegi 
kaasmaalastega.
Killuke Pärnust on nüüd-
seks viidud Eesti vani-
maks kuurortlinnaks titu-
leeritud Haapsallu. 
18. aprillil avati sealses 
kultuurikeskuses minevikku süüviv fotonäitus „Pärnu - kindluslin-
nast kuurordiks. Pärnu kuurort 170“, mille koostajad on Tartu Üli-
kooli Pärnu Kolledži õppejõud Tiit Kask ning kunstnik-kujundaja 
Ene Tapfer. Sarnaselt märtsikuise Kuressaare näituse avasündmu-
sega, astus ka Haapsalu Kultuurikeskuses üles spetsiaalselt selleks 
sündmuseks kirjutatud üllatusetendusega Pärnu Linnavalitsuse 
ametnikest koosnev väike näitetrupp Raeteater.
Eesti vanim kuurort Haapsalu on oma tegemistes olnud oluliseks 
eeskujuks ka Pärnule. Seega oli mainitud kultuurisündmus heaks 
võimaluseks pärnakatele Haapsalu linnapea, linnavalitsuse liikme-
te ning turismiedendajatega kogemusi vahetada nii linnade aren-
gusuundade, efektiivse ja sõbraliku koostöö kui ka turisminduse 
teemadel.
Mai kolmandal nädalal toimetatakse tükike Pärnu ajaloost ülikooli-
linna Tartusse. Suveks naaseb näitus kodusesse kuurorti, et meenu-
tada linna minevikku pärnakale ja pakkuda ajaloolist tagasivaadet 
Pärnu külalistele. Sügiskuudel on fotoväljapanekuga võimalik tut-
vuda piirilinnas Narvas ning “tuuri” viimaseks peatuspaigaks saab 
Tallinn.

Katrin Jaaska
Pärnu Linnavalitsuse turundusspetsialist

Võitjad koos juhendaja Marje 
Vaaniga
Foto: Cessy Seepter

Juba kümnendat korda toimus viktoriin MEIE PÄRNU

Vasakult: Haapsalu linnapea ingrid Dani-
lov, Pärnu esimene linnapea Oscar Ale-
xander brackmann (Hanno Saks), supel-
inspektor Karl Schultz (Kaido Koppel) ja 
supelinspektor Paul Randpõld (indrek 
Aija). Foto Anu Juurma-Saks

Killuke Pärnut Eesti vanimas kuurordis
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Nagu enamus Eesti omavalit-
susi, võtab ka Pärnu linn aktiiv-
selt osa üleriigilisest koristus-
kampaaniast Teeme Ära 2008. 
Anname endast parima selleks, 
et Pärnu linn saaks puhtamaks 
ja ilusamaks.

Märtsis ja aprillis toimunud 
prügikuhjade kaardistamise ajal 
tuvastati Pärnu linnas 43 suure-
mat ja väiksemat prügimäge, 
mis mõõdeti üle ning kanti 
andmebaasi. Hinnanguliselt on 
nendes kuhjades kokku 1280 
vana sõidu- ja veoauto rehvi, 
1059 kuupmeetrit (st 1500 ton-
ni) prügi. Ligi 20 500 inimest 
on ennast juba koristuspäevale 
registreerinud ning nendest 434 
soovivad koristama tulla Pärnu 
linna. Hinnanguliselt on selline 
rahvahulk piisav, et koristada 
Pärnus olevad 43 prügihunni-
kut. Pärnu maakonnas ja mujal 
Eestis on aga veel palju piir-
kondi, kuhu on hädasti abikäsi 
juurde vaja.

Selleks, et 3. mai koristuspäev 
hästi õnnestuks, tuleb eelnevalt 
suur hulk tööd ära teha. Lisaks 
pidevale asjaajamisele, algasid 
reaalsed koristustööd juba 23. 
aprillil, mil Pärnu Linnavalit-
suse ja Pärnu Linnavolikogu 
töötajad suundusid Niidu metsa 
vana prügimäe taha ning lennu-
välja ümbersõiduteele. Ühiselt 
koguti kraavidest kokku rehve 
ja sorteeriti neid prügihunni-
kutest välja. Korralikult välja 

Teeme Ära 2008 

sorteeritud ja hunnikusse laotud 
rehvide äraviimise ja käitlemise 
korraldas MTÜ Rehviliit. Kuna 
paljudes kohtades on prügiku-
hilad väga suured ning nendes 
leidub palju raskeid esemeid, 
mille käsitsi tõstmine käib üle 
jõu, siis toimub suurte kuhjade 
eelkoristus rasketehnika kaas-
abil. Eelkoristus saab toimuma 
ajavahemikus 28.-30. aprill.
Ettevõtted, kellel on soov prü-

gikuhjade eelkoristamisel oma 
laadurite, koppade ja kallurau-
todega kaasa aidata, võiksid en-
dast märku anda e-posti aadres-
sil sigrit.kasemets@lv.parnu.ee 
või telefonil 444 8307.

Kampaania kulmineerub 3. mail, 
mil kõik registreerunud vaba-
tahtlikud suunduvad ühistele 
koristustöödele. Koristatakse 
väiksemaid prügihunnikuid ning 

järelkoristatakse eelkoristatud 
suurte prügihunnikute ümbrust.

On äärmiselt meeldiv, et koris-
tustalgutele on juba nii palju 
registreerunuid. Loodame, et 
meie kõigi ühise töö tulemusel 
tehtu säilib kaua kaunina.

Sigrit Kasemets
Pärnu Linnavalitsuse 
keskkonnateenistuse 

keskkonna peaspetsialist

Öeldakse, et pole halba ilma heata – kuna talv oli soe, võimal-
das see meil palju töid juba siis ära teha. Ka sundis pingutama 
Pärnus korraldatud paraad. Kõik eelpoolnimetatu annab meile 
võimaluse veel paremini linna korrastada – tegeleda pisemategi 
töödega põhjalikult, tulemus annab aga  kindlasti parema üld-
pildi. Mida me siis suuremat sel kevadel teeme?

Pärnu linnal on kevadel plaanis osaliselt uuendada Mai tänava 
allee. Esmajärjekorras istutatakse uued puud, milleks on lääne-
pärnad, sõidu- ja kõnnitee vahelisele alale. Istutatavaid puid on 
80, istikute ümbermõõt 16-18 cm ning kõrgus ~5 m.
Vandaalide ohvriks on langenud lehiseid Lehe tänaval ning 
pooppuid Munamäe pargi juures, mis on samuti kavas asenda-
da uute elujõuliste istikutega.
Linnaruumi hajutatuna on soov istutada ka mõned eksemplarid 
sahhalini kirsipuid, mis on õitsemisperioodil väga efektsed ja 
silmatorkavad.

Selleks kevadeks on valminud Koolinoorte pargi korrastamise 
esimese etapi tööd. Metsapargi Merimetsa tänava äärne osa pu-
hastati sinna aastate jooksul kasvanud võsast ning koristati ära 

kuivanud puud. Sügavamatele kraavidele paigaldati sildasid 
ning väljakujunenud looduslike radade äärde istepinke. Sooje-
mate ilmade saabudes on plaanis olemasolevatele jalgpallivära-
vatele ka võrgud paigaldada.
Loodame, et korrastatud pargiala leiab kohalike elanike poolt 
aktiivset kasutamist, kuna järgmisel aastal on soov alustatu 
kogu metsapargi ulatuses lõpule viia.

Tänavu kevadel vahetatakse välja ka atraktsioonid, mis asuvad 
Papiniidu tänava Selveri kõrval ja Vanas pargis mänguväljakul. 
Põhjuseks on atraktsioonide põhikonstruktsioonide väga halb 
seisukord. Uued atraktsioonid on juba välja valitud, tegemist 
on rohket ronimist võimaldavate põnevate atraktsioonidega. 
Mänguväljakutel on eri vanuses lastele mõeldud atraktsioonid 
paigaldatud erinevale alale.
Mai alguseks saab lõplikult valmis Paju tänava park, kus samu-
ti on võimalik eri vanuses lastel mängida – kõige vanematele 
on seal ka korvpalliväljak.
Samuti korrastatakse kõik mänguväljakud ning liivakastides 
vahetatakse liiv.

Soovime kõikidele kaunist kevadet ning veel ilusamat suve!

Pärnu Linnavalitsuse Keskkonnateenistus

Alevi kalmistu on üks ajalooli-
semaid kalmistuid ning üle va-
bariigi tuntud kui paremini hea-
korrastatud kalmistu. Seda tänu 
aktiivsele kalmistuvahile ning 
kindlasti ka igal suvel kalmistul 
töötavatele õpilasmalevlastele.
Kalmistu Suure-Jõe tänava 
poolses osas asub kõrgendik, 
mida nimetatakse „Jutluse 
mäeks“. See kavandati kunagi 
kalmistupäevade läbiviimiseks, 
kuid ehitamine jäi omal ajal 
pooleli. Kalmistupäevade jutlu-
sed seal küll toimuvad, aga koht 
ise ei näe piisavalt väärikas 
välja. Vanematel inimestel pole 
seal ruumi istudagi. „Mäge“ ki-
puvad kasutama ka teismelised, 
kes jalgratastega mäel sõitmas 
käivad.
Oleme tellinud maastikuarhi-
tektilt projekti, mida kavatseme 
ellu viima hakata, kui vajalikud 
kooskõlastused Muinsuskaitse-
ametist on saadud.
Alevi kalmistul kasvavad iidsed 
puud. Aegade jooksul on väga 
paljud nendest välja langenud. 
Jäänud on vaid suure läbimõõ-
duga kännud. Mitmel pool on 
need segavaks faktoriks. Nii 
oleme plaaninud kändude likvi-
deerimist freesimisega. Likvi-
deerimisele lähevad need kän-
nud, millele on võimalik freesi-
ga ligi pääseda ja mis oluliselt 
häirivad nii kalmistu ilmet kui 
ka selle hooldust.
Tänavu on juba kolmas aas-
ta, mil toimub Alevi kalmistu 
hauaplatside inventeerimine. 
Inventeerimise käigus täpsus-

tatakse kõikidel hauaplatsidel 
oleva hauainventari kirjeldust. 
Samuti tehakse kõigist haua-
platsidest digitaalfotod ning 
täpsustatakse sinna maetute ni-
med ja daatumid.

Jäätmete sorteerimine 
kalmistutel
Kätte on jõudnud kevad - suur 
koristusperiood. Omaksed käi-
vad kalmistutel lähedaste puh-
kepaiku korrastamas-korista-
mas. Koristamise käigus tekib 
paratamatult jäätmeid. Alates 
selle aasta algusest on rakendu-
nud prügisorteerimine ja seda 
muidugi ka kalmistutel. Oleme 
sisse seadnud täiendava kontei-
nerite süsteemi ja konteinerid 
vastavalt ka markeerinud. Sa-
muti on konteinerite asukohta-
des selgitavad infotahvlid, mis 
on mis ja kuhu vastavat sorti 
prügi panna. Ühiselt tegutsedes 
saame aidata parandada kalmis-
tute väljanägemist ning kalmis-
tujäätmed ladestusele saata mi-
nimaalsete kulutustega.

On kahte liiki jäätmeid:
1. Biolagunevad (kompostee-

ritavad) jäätmed. Siia kuu-
luvad umbrohi, lilled, lehed, 
okkad, väikesed oksad ning 
pärjad, mis ei sisalda traati, 
plastmassi või muud mitte-
komposteeritavat materjali.

2. Segajäätmed. Sellesse kate-
gooriasse kuulub kõik muu 
haudadel tavakasutuses tek-
kiv prügi – plastikust lilled, 
nii savist kui plastikust lille-

potid, mida enam ei kasutata, 
lillepaberid, katkised later-
nad, laternaklaasid, küünlad, 
küünlatopsid, haudade koris-
tusel lagunenud rehad ja muu 
säärane.

Kui hauaplatsilt tuuakse lehed 
kilekotiga konteinerisse, siis 
paluksime lehed raputada biola-
gunevate jäätmete konteinerisse 
ja kilekott panna segajäätmete 
hulka.
Eraldi tuleks nimetada suure-
mõõtmelisi kalmistujäätmeid 
nagu kuused ja kuuseoksad, 
suuremad oksad ja ka pärjad, 
mis tuleks panna korralikult 
asetatuna konteinerite kõrvale. 
Konteinerisse asetades hõiva-
vad need liialt palju konteineri 
kasulikku mahtu. Samal ajal 
tuleks arvestada ka konteineri-
te lähedal olevate haudadega, 
et oleks tagatud sealne kord ja 
rahu.
Haudade ja hauapiirete kor-
rastamisel või remontimisel 
tekkinud jäätmed, nagu näi-
teks katkised betoonäärised, 
kiviplaadid, killustik, raketised, 
mitmesugune ehitusmaterjali-
dega seotud taara ja muu, tuleb 
jäätmetekitajal ise kalmistult 
ära viia ning utiliseerida.
Prügi, mis on tekkinud väljas-
pool kalmistut, ei tohi sattuda 
kalmistu konteineritesse. Kah-
juks osa inimesi arvab vastupi-
dist. Eriti on selline mõtte- ja te-
guviis levinud Vana-Pärnu kal-
mistul ja Uulu kalmistul, teistel 
kalmistutel vähem.

Kalmistu ei ole koht, kuhu 
tuua vanu riideid, jalanõusid, 
toidujäätmeid, taarat, katkist 
olmeelektroonikat, akusid, au-
tokumme, värvipurke, ehitus-
materjalide jääke, ahjukive, 
tuhka, vanu ajalehti-ajakirju, 
reklaami, mööblit ja mida kõi-
ke veel. Kõigile, kes austavad 
lahkunute mälestust, puhtust ja 
korda, on palve – kui näete kal-
mistuil vääriti käitumist, tuleta-
ge julgelt seda ka rahurikkujaile 
meelde.
Soovime head koostööd koris-
tuses ja rahulikku kaunist ke-
vadet.

Kristiina Kupper
Pärnu Linnavalitsuse 

linnaaednik-
keskkonnateenistuse juhataja

Kalmistute korrastamine ja prügimajandus

Kevadisi toimetamisi 
haljasaladel

Prügi metsa all. Foto Arvo Kase

Alevi kalmistu. Foto: Arvo Kase

Noored läänepärna istikud. Foto: Kristiina Kupper

Puude omavoliline langetamine on keelatud  
 
Pärnu munitsipaalpolitsei tuletab meelde, et seoses kevadiste 
koristustöödega aias ning koduümbruses tuleb enne puu oma-
volilist langetamist hankida selleks vastav luba Pärnu Linnava-
litsuse majandusosakonnast.  
Korra järgi tuleb raiumisluba taotleda juhul, kui segava puu 
läbimõõt 15 cm kõrgusel maapinnast on üle 15 cm, kui selline 
puu tahetakse maha võtta madalamalt kui 6 meetrit, kui võra 
tahetakse kärpida ahtamaks kui 2 meetrit läbimõõdus või vä-
hendada seda rohkem kui 25%. Ühtegi puud ilma loata maha 
võtta ei tohi, kuna sellega rikutakse looduskaitseseadust ning 
Pärnus kehtestatud puu raiumiseks loa andmise korda.  
Seaduserikkumisi menetleb munitsipaalpolitsei ning rikkumise 
korral näeb looduskaitseseaduse § 73 ette kuni 18 000 krooni-
se trahvi.
Kui 2006. ja 2007. aastal tegeles munitsipaalpolitsei kokku viie 
omavolilise puuraide juhtumiga, siis tänavu alates 3. aprillist on 
menetlusse võetud juba kuus analoogset seaduserikkumist. 
Puid on põhiliselt maha võetud Räämal. 

Pärnu Linnavalitsus



Fotol Reimo Rattur. Foto: erakogu
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Metsanädala programm pakub 
enam kui pooltsadat üritust Pärnus toimus 31. märtsist - 5. aprillini noorteprojekt teemal “Noor-

te mitmekesisus Euroopa Liidu uutes ja vanades riikides”. Ürituste 
raames kohtusid Pärnu ja Rootsi tööstuslinna Södertälje noored. 
Projekti eesmärgiks oli noortevahetus vanade ja uute Euroopa Lii-
du riikide vahel. Tundma õpiti mõlema osapoole elu-olu ning saadi 
teadmisi noorteorganisatsioonidest. Räägiti ka Euroopa teadlikku-
sest, ehk siis nii Euroopast kui maailmajaost ning Euroopa Liidust, 
selle struktuurist ja toimimisest.
Teine põhilisem teema oli diskrimineerimine, mis oli Rootsi osa-
poolele vahest hingelähedaseim teema, kuna enamik neist oli küll 
Rootsis sündinud, kuid noorte juured pärinesid teistest riikidest, 
enamasti just kolmandatest.

Tänavune Metsanädal saab alguse Pärnust, kus 5. mail 
toimub Metsanädala avaüritus. Metsanädala programm 
hõlmab tervet nädalat esmaspäevast pühapäevani, pak-
kudes tegevust nii suurtele kui väikestele metsahuvilis-
tele. Läbi nädala vältab filmiprogramm Tallinna, Tartu 
ja Pärnu kinodes, toimuvad kontserdid, metsaistutustal-
gud ja ekskursioonid Tallinna Loomaaias. Võimalik on 
külastada mitmeid näitusi ja muuseume, kus on valmi-
nud programm just Metsanädala tarbeks. Metsanädal 
kestab tänavu 5.-11. maini, selle nädala jooksul korral-
datakse metsandusüritusi kogu Eestis.

Näiteks on huvilistel võimalik käia oma silmaga kae-
mas, millist tööd tehakse Pärnumaal Stora Enso Paiku-
se saeveskis või laulda kaasa koos Sõpruse Puiesteega, 
kes annab Metsanädala raames Pärnu Vallikäärus kõigi-
le huvilistele tasuta kontserdi. Sportlikumad metsahu-
vilised võivad osaleda rattamatkal või võtta osa maasti-
kumängust “Tunne loodust ja liigu terviseks.” Mõeldud 
on ka noortele metsahuvilistele, sest koolide tarbeks 
on Eesti Vabaõhumuuseumis ja Eesti Loodusmuuseu-
mis kavas eraldi tegevused. Ka Elistvere Loomapargis 
Jõgevamaal toimub eraldi metsapäev, kuhu on oodatud 
kõik huvilised. Lisaks toimuvad Metsanädala raames 
Pärnu linna lasteaedades istutustalgud, mis on mõeldud 
just kõige väiksematele. Neil, kes Metsanädala üritustel 
osaleda ei jõua, on võimalik mängida raadiomänge, mis 
toimuvad samuti Metsanädala ajal. 

Metsanduslikke üritusi jagub huvilistele eelürituste näol 
ka enne Metsanädalat. Üllas üritus Teeme Ära 2008 
esindab samu põhimõtteid ja sihib samu eesmärke, mis 
Metsanädalgi. See on ka põhjus, miks võime prügiko-
ristusaktsiooni leida Metsanädala eelürituste kavast. 
Kindlasti tasub metsasõpradel läbi astuda Maamessilt, 
kus kõik metsandusorganisatsioonid on koondunud 
ühisesse Metsatelki, et vastata kõigile metsandusega 
seotud küsimustele. Metsanädala programm on tervi-
kuna kättesaadav Eesti Metsaseltsi kodulehel aadressil 
www.metsaselts.ee

Metsanädal on igakevadine üritustesari, mille ees-
märk on juhtida tähelepanu metsandusele ja metsaga 
seonduvale ning tõsta inimeste teadlikkust. Tänavuse 
Metsanädala hüüdlauseks on “Kasvab mets, kasvab 
Eesti”, mis viitab järjepidevusele ja koostööle. Eelmi-
ne metsapealinn Võru annab metsanädala avapäeval 5. 
mail Pärnule üle metsapealinna tiitli, mille eesmärgiks 
on säästva metsanduse põhimõtete, puidu kui taastuva 
loodusressursi kasutamise võimaluste ja tänapäevaste 
metsavarumismeetodite tutvustamine ja propageerimi-
ne. Metsapealinna tiitel on eelkõige sümboolne aus-
tusavaldus, mis ei mõjuta ühegi linna väljakujunenud 
minapilti ja identiteeti. Pärnu maakond on tuntud oma 
metsarohkuse poolest ning sobib hästi mainitud põhi-
mõtteid esindama.

Marek Mühlberg
Eesti Metsaselts MTÜ kommunikatsioonijuht

Võõraid tundes õpime 
tundma iseennast

Kui sind on õnnistatud hea ter-
visega, siis tee kingitus neile, 
kel seda pole – loovuta verd. 
Veri on eluskude, mida veel 
tänapäevalgi ei osata asendada 
tööstuslikult valmistatud pre-
paraatidega. Iga päev vajavad 
Eestis vereülekannet sajad pat-
siendid. Andes verd, kindlustad 
vajadusel küllaldase verevaru 
endale, oma lähedastele, sõpra-
dele ja tuttavatele.
Kes võib olla doonor?
Terve, vähemalt 50 kg kaaluv 
18 - 65-aastane inimene.
Esmakordselt võib doonoriks 
tulla kuni 60 eluaastani.
Mida peaks jälgima enne 
vereandmist?
Doonor peaks järgima tervis-
likku elustiili. Enne vereand-

mist peab doonor olema piisa-
valt puhanud. Toit, mida doonor 
tarbib eelneval ja vereandmise 
päeval, ei tohi olla liiga rasva-
ne ning peab sisaldama piisa-
val hulgal vedelikku. Kindlasti 
tuleb kolme tunni jooksul enne 
vereandmist süüa. Kui te tarvi-
tasite vereandmisele eelnevalt 
ravimeid, informeerige sellest 
kindlasti meditsiinilise läbivaa-
tuse teostajat. Nädal enne doo-
norina vereandmist on soovitav 
hoiduda alkoholi tarbimisest.
Miks peab enne vereand-
mist vastama küsitluslehel 
olevatele küsimustele?
Vereandmine peab olema ohutu 
nii vere andjale kui ka vere 
saajale. Kuna vereanalüüsi 
põhjal pole võimalik kõiki hai-
gusi kindlaks teha, täidab iga 

Kas Sina oled juba doonor?

Pärnu Veretalitusse, Metsa 
tn 1, ootame verd andma 
18-60-aastasi (korduv-
doonorid kuni 65. eluaasta-
ni) terveid inimesi:
esmaspäeviti, kolmapäeviti 
ja  reedeti kell 8.00–13.00;
teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 13.00–16.00.

Maikuu doonoripäevad
  6.05 kell 8.30–10.30 
Sisekaitseakadeemia 
Politseikolledži Politseikool
   8.05 kell 7.30–  9.00 
Päikesejänku Lasteaed
 13.05 kell 9.00–10.30 
AS Tootsi Turvas
 15.05 kell 8.30–10.30 
NOTE Pärnu OÜ
 20.05 kell 8.30–10.30 
Efore AS
 22.05 kell 9.00–10.00 
Kõpu Vallamaja
 27.05 kell 9.00–11.00 
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
 29.05 kell 9.00–11.00 
Lääne Kaitseringkonna Staap

 Foto: Eda Amur

Södertälje noored tutvusid ka Pärnu koolide ning Eesti haridussüs-
teemiga. Populaarseim ja enim kõneainet pakkuv arutlusteema oli 
külastus Pärnu Vene Gümnaasiumi. Ühtlasi kohtuti ka volikogu 
juhtfiguuride ning Pärnu linnapeaga. Lõpetuseks lepiti kokku vas-
tukülaskäigu aeg, samuti lepiti kokku Södertälje seminari peami-
sed eesmärgid ja umbkaudne tegevuskava.
Södertälje delegatsiooni liikmed olid pärit Süüriast Tšiilini, tegu 
oli grupiga, kus olid segunenud erinevad kultuurid. Pärnus võttis 
neid vastu Pärnu Noortekogu ja Pärnumaa Noorte Liidu ühend-
meeskond eesotsas Anu Juurma-Saksa, Reine Tappi ning Mirje 
Auksmanniga. 
Seminar toimus Euroopa Liidu toetustel värskelt renoveeritud Rae-
küla Vana Kooli Keskuses, mis sai teiseks koduks kõigile osale-
jatele kuueks pikaks päevaks. Södertälje delegatsioon peatus Ca-
rolina hotellis ning liikmeid toitlustati mitmetes Pärnu tuntumates 
restoranides. Ühtlasi külastati ka Tervise Paradiisi, kus mängiti 
koos bowlingut. Lisaks käidi klubis Pool Kaheksa, kus viidi läbi 
piljarditurniir, mille võit läks seekord Rootsi. 
Algselt oli osavõtjate hulgas kartus, et erinevate kultuuride tõttu 
ei suuda ei külalised ega võõrustajad leida ühist keelt, kuid selline 
eelarvamus lükati ümber juba esimesel õhtul, mil eestlased end ho-
telli unustasid ning nii käisid nad igal õhtul Rootsi külalistega juttu 
vestmas. Konverentsijärgselt võib järeldada, et eestlased on palju 
Euroopa-teadlikumad kui Rootsi osapool. Diskrimineerimisküsi-
mustes võis leida palju sarnaseid seisukohti.
Eesti pool tundis tõsist huvi ka ombudsmani tegevusalade vastu. 
See ametnik aitab sulanduda diskriminineeritavail ühiskonda. Ees-
tis on tänase seisuga vaid üks ombudsman, kelleks on õiguskantsler 
Hillar Teder, Rootsis on neid aga mitmeid ja sealsed ombudsmanid 
on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele.
Lisaks olid rootslased üllatunud selle üle, kui puhas meil Eestis on, 
ja vähemasti Pärnu näivat palju ilusam kui Södertälje, nende kodu-
linn. Noored veetsid lõbusalt aega, arutleti palju ka meie ajaloo üle. 
Rootslased tundsid huvi meie Eesti-Vene suhete vastu. Lisaks käidi 
koos Kuursaalis karaoket laulmas, näidati Lastestaadionil oma või-
mu korvpallis, nauditi suurepärast kevadilma ja peeti maha suure-
jooneline lahkumispidu Raeküla Vana Kooli Keskuses.

Kokkuvõttes võib lugeda üritust vägagi kordaläinuks, sellest anna-
vad aimu võõrustajate ummistunud elektronkirjakastid, mis on täis 
kirju “Sweden loves Estonia” ehk Rootsi armastab Eestit. Ümber 
on lükatud nende eelarvamus õudsest nõukogude riigist. Kiideti 
kõike ja negatiivseks võib pidada vaid asjaolusid, et rootslastele 
ei antud piisavalt vaba aega ning teemad olevat olnud veidi lii-
ga trafaretsed. Üritus oli igati kordaläinud ja ületas kõik ootused. 
Pärnu noortele andis noortevahetusprogramm uut mõtlemisainet ja 
uusi vaatenurki poliitika vallas. Loodetavasti toimuvad analoogsed 
programmid Pärnus ka tulevikus.

Reimo Rattur
Pärnumaa Noorte Liidu liige

Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10r klassi õpilane

doonor lihtsa küsimustiku oma 
tervisliku seisundi ja eluviiside 
kohta. On oluline vastata ausalt 
kõikidele küsimustele, et mitte 
panna ohtu enda ja patsiendi 
tervist. Doonor kinnitab esita-
tud andmete õigsust allkirjaga. 
Andmed on konfidentsiaalsed.

Dr Alli Tiik
SA Pärnu haigla veretalituse 

juhataja

Metsanädal 2008, programm
AEG ÜRITUS KOHT KONTAKT

ESMASPÄEV, 5. mai

13:00

Külaskäik Stora Enso Paikuse saeveskisse. 
Eelregistreerimisega. Osalemisest teavitada 
telefoninumbril 445 9410 või e-posti aadressil 
monika.vahtra@storaenso.com

Paikuse
Monika Vahtra
445 9410

15:00

Mängufilm “REBANE JA LAPS” (Le Renard 
et l’enfant, Prantsusmaa 2007) eelesilinastus, 
kinos Mai. Filmi ees linastub lühifilm “RAMSESE 
VEMBUD I” (Tallinnfilm 1985-1987).

Pärnu
Katrin 
Rajasaare
627 6001

15:00–
16:00

Metsanädala kõnekoosolek Kuninga põhikooli 
ruumides. Metsanduse elutööpreemia 
ja erametsasõbra preemia üleandmine, 
joonistusvõistluse “Milline näeb välja 90. aastane 
puu/mets” parimate autasustamine, kõned.

Pärnu
Marek 
Mühlberg
514 0382

16:10 Esineb Pärnu Noorte Puhkpilliorkester, Rüütli plats. Pärnu
Rein Vendla
520 5422

16:40 Eesti metsatöötajate meeskoori „Forestalia” 
tervitus, Rüütli plats. Pärnu

Mihkel Maala
433 3427

17:00
Metsanädala avamine Rüütli platsil. Kõned ja 
metsapealinna tiitli üleandmine. Metsanädala avab 
riigikogu esimees Ene Ergma.

Pärnu
Marek 
Mühlberg
514 0382

17:30

Pargiekskursioon, jalutuskäik Pärnu linna parkides. 
Pärnumaa keskkonnateenistuse metsanduse 
peaspetsialist Küllike Koger jutustab Pärnu linna 
parkidest.

Pärnu
Küllike Koger
510 7964

18.15
Pargiekskursioon lõpeb Pärnu linna Lastepargis, 
kus toimub Metsanädala puu istutamine riigikogu 
esimehe Ene Ergma poolt.

Pärnu
Marek 
Mühlberg
514 0382

TEISIPÄEV, 6. mai

15:00

Mängufilm “KOERAKÜÜNELÕIKAJA” 
(Koirankynnen leikkaaja, Soome 2004), kinos Mai. 
Filmi ees linastub lühifilm “RAMSESE VEMBUD II” 
(Tallinnfilm, 1985-1987).

Pärnu
Katrin 
Rajasaare
627 6001

KOLMAPÄEV, 7. mai

10:00
Maastikumäng „Tunne loodust ja liigu terviseks!”, 
Kabli looduskeskuses, RMK Pärnu-Ikla puhkeala. 
Eelregistreerimisega numbril 51 18 698.

Pärnumaa
Karin Grents
511 8698

REEDE, 9. mai

10:00
Maastikumäng „Tunne loodust ja liigu terviseks!”, 
Kabli looduskeskuses, RMK Pärnu-Ikla puhkeala. 
Eelregistreerimisega numbril 51 18 698.

Pärnumaa
Karin Grents
511 8698

19:45
Vabaõhuüritus-kontsert linnarahvale Pärnu 
Vallikäärus. Esinevad Wetters, Kognito ja Sõpruse 
Puiestee.

Pärnu
Erik Konze
501 9079

PÜHAPÄEV, 11. mai

11:00–
17:00

Perepäev “Üksteist peab hoidma”. Perepäeva 
avamine Rüütli platsil kell 11:00. Peale avamist 
liigutakse Lõuna tänavale, kus istutatakse 
Perepuu. Tegevused jätkuvad kell 12:00 
Munamäel. Märksõnadeks on meisterdamine, 
võistlused ja sportmängud. Päev lõpeb kell 15:00 
algava kontserdiga Eliisabeti kirikus.

Pärnu
Enn Veesalu
5623 5034

Üritused enne Metsanädalat ja läbi nädala
AEG ÜRiTUS KOHT KONTAKT

5.- 8. mai Näitus „Meie metsa puud” Pärnu Loodusmajas, 
avatud kell 9:00–15:00. Pärnu

Tiina Ross
443 5875

5.-11. mai
Puude istutamine Pärnu linna lasteaedades. Puid 
istutatakse kokku neljateistkümnes Pärnu linna 
lasteaias.

Pärnu
Marga Napp
444 8258

5.-11. mai Metsateemaline näitus “Milline näeb välja 
90. aastane puu/mets”, Kuninga põhikoolis. Pärnu

Eerik Philips
5348 3148
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Hansagümnaasiumi minevik, olevik ja tulevik
Värisevad põlved ja liblikad 
kõhus, kärsituks tegev uudis-
himu ja kõiki detaile õgiv pilk. 
Sellisena mäletan mina oma 
esimest koolipäeva. Esimene 
september on iga inimese elus 
oluline verstapost ja pole oluli-
ne, millises koolis aabits higi-
sesse pihku surutakse, ühtviisi 
oluline päev on see kõigile.

Minu koolitee algas Pärnu 
Hansagümnaasiumis, õigemini 
toonases Pärnu VI Keskkoolis. 
Kooli valik lähtus toona eluko-
hast ja juhuse tahtel sai selleks 
Kooli tänaval asuv valge hoo-
ne.

Pärnu Hansagümnaasiumi aja-
lugu saab stardipaugu 1958. 
aastal. Siis rajati Pärnu VI 
Kool, milles toona sai haridust 
omandada seitsme klassi jagu. 
Siis paiknes kool veel Karja 
tänaval. 1960. aastal lisandus 
seitsmele klassile veel kahek-
sas. 1979. aastal muudeti kool 
keskkooliks. VI keskkooli nime 
all töötas asutus kuni 1997. 
aastani, mil õnnistati sisse uus 
ja uhke nimi – Pärnu Hansa-
gümnaasium.

Koolihoone on arhitektuu-
riline kunstiteos
1971 oli Hansagümnaasiumi 
jaoks oluline aasta, sest just siis 
koliti hoonesse, mida peetakse 
üheks kaunimaks ja omanäoli-
semaks Eestis. Interjöörid ku-
jundas projekti autor arhitekt 
Olev Siinmaa, kelle teoseid 
saab Pärnus mitmel pool mu-
jalgi nautida. Pärnu Hansagüm-
naasium on võetud ka Euroopa 
arhitektuurimälestiste nimekir-
ja ning loodetavasti peatselt al-
gav remont saab toimuda vaid 
muinsuskaitse terava pilgu all.

Kooli huvijuht ja õpetaja Lea 
Lips rääkis mõned aastad ta-
gasi loo, kuidas ta oli suveva-
heajal koolis olnud ja õpetaja 
lõppematut tööd teinud, kui 
kooli sadas sisse välismaalasest 
naisterahvas. Daam oli elevil ja 
palus luba koolimaja lähemalt 
vaadelda. Tuli välja, et tegemist 
oli arhitektist turistiga, kes Riia 
maanteed mööda sõites oli läbi 
pargi meie koolihoonet mär-

ganud ning temas oli koheselt 
professionaalne huvi tekkinud. 
Selliseid juhuslikke märkamisi 
ja südamest tulnud kiitusi Kooli 
13 asuva hoone kohta on vahel 
vaja selleks, et meelde tuletada, 
milline privileeg on õppida ja 
töötada arhitektuurilises ja es-
teetilises nauditavas pärlis.

Esimesse klassi astudes ei ole 
muidugi kooli ajalugu ega ar-
hitektuuriline väärtus oluline, 
pisikese plika jaoks on tähtsad 
hoopis esimene õpetaja, klassi-
kaaslased ja kummikeks.

Hansagümnaasiumi kooli-
elu on mitmekülgne
Hoonest olulisem on aga see, 
mis toimub kooli sees. Han-
sagümnaasiumis on nüüdseks 
välja kujunenud neli õppesuun-
da, mida rakendatakse 10.-12. 
klassini. Üldtehniline suund an-
nab tugeva reaalsuunalise põh-
ja, lisaks joonestamine, arvu-
tigraafika ja urbanistika ained. 
Merenduseriala pakub midagi 
kõigile neile, kelle samm kuiva 
maa peal õõtsub ja kes end hoo-
pis vees omas elemendis oleva-
na tunnevad. Tavaliselt koosne-
vad merendusklassid tugeva-
test mehepoegadest, aga vahel 
eksivad merekarude vahele ka 
mõned näkid ära. Merenduse 
kõrval töötab ka loodusainete 
õppesuund, kus pööratakse roh-
kem tähelepanu keskkonnaga 
seonduvatele ainetele. Humani-
taarõppesuunas saavad õpilased 
õppida rohkem keeli ja sotsiaal-
valdkonda kuuluvaid aineid.

Õppeained sinnapaika jättes 
saab liikuda kõige põnevama 
juurde – pulbitsev koolielu. 
Lisaks iga endast lugupidava 
kooli repertuaari kuuluvatele 
ringidele, koolilaagrile, õpi-
lasomavalitsusele ja koolilehe-
le, on direktor Silja Kikerpilli 
eestvedamisel kujunenud heaks 
tavaks kutsuda mitu korda õp-
peaasta jooksul esinema põne-
vaid ja aktuaalseid avaliku elu 
tegelasi. Koolis on külalisteks 
olnud näiteks Hannes Võrno, 
Peeter Oja, Kerttu Rakke, Ainar 
Ruussaar, Ilmar Raag, Chalice 
ja viimati Indrek Tarand.

Väärikas tseremoonia 
asendas mädanenud kilud
Mitte väga palju aega tagasi 
olid meie kooli ristimised kõr-
gema klassi Hiina piin. Siiani 
räägitakse Hansagümnaasiumis 
legende koolipoiss Martinist, 
kellele tema rebaseks löömi-
ne istutas hinge tõelise tagasi-
tegemisiha. Martin ostis juba 
toona, olles alles kümnendas 
klassis, turult igavese hunniku 
silke ning pani selle laadungi 
siis kolmeks aastaks „marinee-
rima”, et saaks enda ristimis-
õiguse rakendudes kõik haisva 
täiega tagasi teha. Allakirjutanu 
mäletab küll seda hingematvat 
lõhnabuketti, mis ristimisjärgsel 
esmaspäeval kooli ukselt ninna 
põrkles, kuid ei või pead anda, 
kas tegemist on legendiga või 
saidki vaesed ristitavad mah-
lakate vanur-räimedega tutvust 
teha. Aga see kõik oli osa risti-
misest, täieõiguslikuks gümna-
sistiks saamisest.

Möödunud sügisel sai näha aga 
täiesti uutmoodi ristimist. Kuna 
Hansagümnaasium on muutu-
mas klassikaliseks gümnaasiu-
miks, siis püüab kool ka oma 
traditsioonides vältida alanda-
mist ja labasust, muutes tradit-
sioone rohkem akadeemiliseks 
ja väärikamaks. Rebastenädala 
jooksul antud ülesannete täitmi-
sel arenesid kümnendad klassid 
koos töötavateks ja tihedalt seo-
tud väikesteks perekondadeks. 
Piduliku ristimistseremoonia 
ajal oli kõrvaltvaatajana nen-
de suhtes teatud imetlustunne 
– kümnendad klassid käitusid 
üksmeelsete üksustena, kõn-
dides ülikondades ja kleitides 
saali ning andes pidulikud reba-
sevanded. Selliste õpilaste õpe-
taja on lausa au olla.

Hiiglaslik hüpe Hansa-
gümnaasiumi spordielus
Suur osa Hansagümnaasiumi 
vilistlastest muigab paljutähen-
duslikult, kui neilt küsida, milli-
sed omal ajal kehalise kasvatu-
se tunnid olid. Värskeimad han-
sakad jääksid vist küsiva näoga 
otsa vaatama, kui õpetaja paluks 
neil liivasele koridoriparketi-
le pikali visata ja kõhulihaseid 
teha. Lisaks koridoripõrandatel 

aelemisele nägid toonased õpi-
lased korralike sporditingimuste 
puudumise tõttu ka unikaalseid 
nähtusi nagu trepi- ja koridori-
jooks. Need olid tõelised adre-
naliinipakkujad – iial ei võinud 
teada, kas sel hetkel, kui sa elu 
parimat aega jooksed, avaneb 
raamatukogu või matemaatika 
klassi uks ja oled oimetuna si-
ruli maas.

Praegu on olukord võrratult pa-
rem, uus spordihall pakub kõik 
eeldused tippsportlaseks saami-
seks.

Vilistlased pole ühe vitsa-
ga löödud
12. aprillil kogunesid kõik ko-
ridori-kehalist saanud ja sellest 
juba ilma jäänud Hansagüm-
naasiumi vilistlased Strandi 
kooli juubelit tähistama. Hansa-
gümnaasiumi on aegade jook-
sul lõpetanud palju silmapaist-
vaid isikuid alustades näiteks 
Tartu Ülikooli professor And-
res Meritsaga, liikudes edasi 
tunnustatud spordiajakirjaniku 
Ivar Jurtšenko juurde ja lõpeta-
des ansambli Bedwetters laulja 
Joosep Järvesaarega. Kokku-
tulekule oli samuti tulnud ini-
mesi seinast seina – väärikaid 
härrasid ja prouasid, tätovee-
ritud rokipeere, boheemlaslik-
ke tudengeid, sätitud tibisid 
ja playboy’sid, Eesti iibe eest 
hoolitsevaid pereemasid, vanu 
õpetajaid, teadlasi ja elukunst-
nikke. Meid kõiki ühendas üks 
asi – me naeratasime ja olime 
õnnelikud. See oli tõesõna õhtu, 
kus oli paslik öelda: „Palju õnne 
meile meie poolt!”.

Kool ei tohi olla terasvorm
Kool ei saa olla jäik ja paindu-
matu asutus, mis ajab taga vaid 
tulemusi ja statistikat. „Hansa-
gümnaasium areneb iga päev, 
progress peab aga toimuma ra-
hulikult, kellelegi liiga ja hai-
get tegemata,” ütleb direktor 
Silja Kikerpill. „Kooli arengus 
on oluline roll mängida õpilas-
tel – neile ei saa panna terasest 
vormi ümber ja neid sellesse so-
bituma sundida. Kooli olemuse 
peavad vormima ja arendama 
õpilased ise seestpoolt.” Kiker-
pill ei mõtle selle all muidugi 

õpilaste ülemvõimu ja anarhiat. 
Ta täpsustab, et haridus on tund-
lik teema, mida ei saa uisapäisa 
käsitleda, pidevalt peab muu-
tuste otstarbekust analüüsima, 
et vajadusel kasvõi vana juurde 
tagasi minna.

„Loll õpib enda, tark teiste vi-
gadest” on öeldud. Haridusasu-
tuse puhul on see paikapidavam 
kui kusagil mujal. Kas püüda 
kangekaelselt jalgratast leiuta-
da ja keerata tuksi mitme lennu 
õpilaste tulevikuvõimalused või 
õppida neilt, kes klassikalise 
gümnaasiumina juba aastaid te-
gutsenud on? Ei ole vaja sõbrale 
helistada, et panna lukku teine 
variant. Pärnu Hansagümnaa-
siumi delegatsioon käis selle 
aasta alguses külas Tartus Hugo 
Treffneri Gümnaasiumil.

Treffner muutus klassikaliseks, 
kolmeklassiliseks gümnaasiu-
miks juba 1998. aastal ning 
neil on olnud aega 10 aastat, et 
töötada sisse hästifunktsionee-
riv süsteem ning õppida tehtud 
vigadest. Kooli juhtkond jagas 
hansakatega oma kogemusi, 
juhtis tähelepanu tõenäolistele 
ohukohtadele, andis näpunäi-

teid ja ideid. Loomulikult ei saa 
me võtta Treffneri „terasvormi” 
ja seda Hansagümnaasiumile 
vägisi ümber suruda, kuid tea-
tud uuendusi tasub endale ko-
hendada küll.

Ühe olulisema väärtusena näeb 
Hansagümnaasiumi kauaaegne 
direktor Silja Kikerpill kooli 
puhul inimlikkust, mis palju-
dest haridusasutustes tänapäe-
val tagaplaanile tõrjutud on. 
„Õpilane peab tundma, et ta 
on oluline ja selles koolis hin-
natud. Probleemide tekkides ei 
tohi õpilast lihtsalt maha kanda, 
probleemid on ju teadupoolest 
lahendamiseks,” räägib Kiker-
pill. Hansagümnaasiumi direk-
tor naeratab ja ütleb, et ta võib 
kätt südamele pannes öelda, et 
talle on iga Hansagümnaasiumi 
õpilane tähtis ja kallis. „Isegi 
need õpilased, kes nagu magne-
tid endale igasuguseid jamasid 
kaela tõmbavad, isegi nemad. 
Sest ma ju tunnen neid, nad on 
omad.”

Maria Murumaa
Pärnu Hansagümnaasiumi 

vilistlane ja praegune 
meediaõpetuse õpetaja

Hansagümnaasiumi rahvatantsijad

Fotod: Cessy Seepter

Kooli segakoor

Kooli vilistlasesindus kinkis Hansagümnaasiumile uue 
kujundusega lipu
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Alanud on kauplejate ja käsi-
töömeistrite registreerimine 
Pärnu Hansapäevade raames 
toimuvale keskaja turule.
27.-28. juunil 2008 toimuvad 
Pärnu Hansapäevad keskendu-
vad linna kuurordi 170. aasta-
päeva valguses terviseteemale.
Tunnuslause „Matsti terveks“ 
kannab endas mitmekülgset 
ideed. Tihtipeale ju piisab väga 
vähesest, et juhtida oma elu 
tervislikele radadele. MATSTI 
– ja mõne kasuliku sportliku 
harjutuse või täisväärtusliku 
vitamiini abil võib hetkega 
tunda end juba paremini. Teine 
aspekt vaatleb meie toitumist ja 
tervist kui lahutamatuid tegu-
reid. Üha tihedamini kuuleme 
lugusid  inimestest, kes oma 
toitumisharjumusi muutes on 
tervenenud.
Mitmed tervishoiuga tegelevad 
rahvusvahelised organisatsioo-
nid on oma uuringute tulemus-
tes jõudnud järeldusteni, et 
aina rohkem inimesi on kehalt 
ja hingelt haiged just valesti 
valitud toiduainete tõttu. Ome-
tigi on meie endi võimuses 
pakkuda oma kehale kosutavat 
ja head toitu. Seepärast ole-
megi seadnud eesmärgiks luua 
Hansapäevade ajal inimestele 
võimaluse osta  eelkõige tervi-
setooteid.
Spetsiaalselt selleks ajaks loo-
davas tervisekülas leiab ko-
sutust nii hingele kui kehale. 
Oma kaupa pakuvad kohalik-
ku puhast toorainet kasutavad 
väiketalunikud. Häid soovitusi 
tervenemiseks jagavad taime-
targad, pakkudes ka erinevaid 
inimorganismi väge ja tasakaa-
lu taastavaid taimesegusid.

Keskaja turule on oodatud kõik 
kaupmehed, kes müüvad käsi-
töötooteid, looduslikust mater-
jalist valmistatud esemeid, ehe-
dat toidukaupa ja kõike muud 
hansakaubandusega seonduvat.
Kuna kõige suurem rõõm on 
ikka isetegemine, saab erineva-
tes töötubades ja meistrikodades 
kätt proovida nii suur kui väike 
laadaline. Meistrite juhendami-
sel saavad selgeks ammu unus-
tatud töövõtted, erinevad paelte 
punumised, klaasitöö, viltimine, 
kartulitrükk, naelte tagumine ja 
palju muud.
Lapsed leivad põnevaid tege-
vusi ka Laste linnast, kus prog-
rammi sisse mahuvad aarete 
jaht, rüütlite võitlus ning teised 
kaasahaaravad mängud.

Herdis Elmend
Pärnu Hansapäevade keskaja 

turu korraldaja 

Pärnu Hansapäevad 2008 
Henn Tiivel
Pärnumaa tantsupeo üldjuht

4. mail 2008 on terve Pärnumaa palutud Pärnu 
Kontserdimajja, maakonna täiskasvanute rah-
vatantsupeole, nautima lavastust “Tantsime 
Sinust ja Sulle, Eestimaa”. Üritus on pühenda-
tud kodumaa 90. juubeliaastale.

Ettevalmistused algasid möödunud aasta sügisel, sest just sügise-
ti algab isetegevuslastel uus hooaeg. Initsiatiivgrupis vaagiti peo 
vormi, osalejaid, repertuaari, kohta, lavastajaid, muusikaproblee-
me jne.

Sellel aastal tantsurühmadel ülemaalist suurettevõtmist pole, kuid 
hea töö motivatsiooniks sobib maakondlik pidu väga hästi. Sama-
aegselt on see ka juubeliaasta kultuuriprogrammi osa.

Osavõtjaid rühmi registreerus küllaga: naisrühmi 15, B-segarühmi 
9, D-segarühmi 5 ja tantsuansambleid 1. Initsiatiivgrupiga liitusid 
tantsurühma liikide lavastajad, muusikajuht, kunstiline kujundaja, 
õhtujuht. Repertuaari osas jõuti seisukohale: kasutada vanavara, 
s.t rahvapärimuslikke tantse, kuid süitidena. On kindlasti vaatajale 
huvitavam ja tantsijale nõudlikum. Lavatantsudest otsustati kasuta-
da Pärnumaa tantsujuhtide loomingut (enamuses).

Kõikidele liikidele toimusid juba sügisel õppepäevad, hiljem on 
läbi viidud koostantsimise proove. Muusikutega on plaadile män-
gitud saatemuusika, mida sellistes variantides polnud, ja et hiljem 
oleks esinemisel võimalik kasutada (need tantsud on seda väärt, et 
rühma repertuaaris olla). Oh häda, oh häda - enamasti polegi rüh-
madel kontsertmeistrit! Peol tantsime elava muusika saatel (ena-
mus tantse).

Raskeimaks pähkliks osutus peopaiga leidmine Pärnus. Eesti tants 
on mõjus massitantsuna. Praktika on näidanud üleväljaku joo-
niste ilu. See oma- ja eripära viis Baltimaade laulu-ja tantsupeo 
UNESCO väärtkultuuri nimistusse.

Tõdegem, Pärnus polegi kohta sellise peo jaoks: ainus tribüünidega 
staadion – remondiootel (ei tea küll kui palju aastaid juba?), Val-
likäär lagunenud (massidele väike). Ongi kõik! Esinemispaigaks 
saab kontserdimaja, tantsupinnaks ka pool vaatesaalist (ikka väi-
ke). Publikut mahub seepärast palju vähem. Vaat see on koht linna-
isadele ja ettevõtjatele mõtlemiseks ja tegutsemiseks!

Mõtlemisainet on palju ka rühmade juhendajatele ning tantsijate-
legi. Nemad ju valmistavad peo, ehk vaatemängu ette. Tänapäeva 
kiire elu ja tööolud on dikteerinud napi harjutusaja. Juhid peaksid 
suutma teha oma töö väga-väga efektiivseks, s.t tunni ettevalmistus 
olgu perfektne ja iga sekund harjutustunnis maksimaalse tulemiga. 
Sellest on vähe, kui ise tead. See on vaja tantsijatele selgeks teha, 
tantsija ülesanne (olgugi, et ta on vabatahtlikult sõrme tantsule and-
nud, seda enam) täitku endastmõistetavalt tõde: osalen aktiivselt 
igas harjutustunnis, teen endale selgeks, tahan ja õpin hästi esine-
ma, arendan ennast. Olgem nõudlikud endi ja teiste suhtes! Eriti 
on see oluline koostantsimisel. Hästi saab tantsida see, kellele on 
tantsusammud ja liikumised kehaomaseks saanud, niisama lihtsaks 
nagu istumine või igapäevane kõndimine. Tantsusammud on tant-
sus nagu noodid laulus: üks vale noot – laul ei kõla. Üks vale samm 
ja tants on jube.

Mõte: igal rühmal peaks olema kontsertmeister, keda tasustatakse 
samaväärselt tantsuõpetajaga. Tantsija peab kuulama õiget muusi-
kat algusest peale.

Tegelaskond, kasutagem järelejäänud aega otstarbekalt - harjuta-
des, et esinemine tuleks meisterlik ning artistlik. Mõte on ju vaa-
tajaile pakkuda kaunist vaatemängu. Meie kauneist rahvarõivaist 
jääb sellest väheseks. Pärnakad, tulge osa saama ja osalema meile 
omasest eestlusest!

Terve vald oli kokku aetud,
kihelkond kokku kutsutud…

(“Tuljakust”)

Foto: Ants Liigus

Pärnumaa tantsupidu “ Tantsin Sinus ja Sulle, Eestimaa”
4. mail algusega kell 17.00 Pärnu Kontserdimajas
Tantsupeo üldjuht ja lavastaja on Henn Tiivel.
Tantsupeost võtavad osa kõik Pärnu maakonnas ja linnas te-
gutsevad täiskasvanute rahvatantsurühmad, kokku 30 tantsu-
rühma (s.h 8 tantsurühma Pärnu linnast).
Erinevate rühmaliikide lavastajad on: Elfriede Nikolai, Rita 
Mändla, Raivo Erm, Tiiu Pärnits, Tiina Saar ja Kädi Pärnoja.
Tantsupeo kunstnik on Tiina Tõnismäe, muusikajuht Ülle 
Jantson ja sõnaseadja Aire Koop.
Tantsupeo korraldaja on Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.
Tantsupeo piletid on saadaval Pärnu Kontserdimaja kassas. 
Pileti hind on 60.- krooni.

Õunakauplejad. Foto: Kati Vaas KESKAJA TURG „Matsti terveks!” 
Turuväravad avame pidulikult reedel, 27. juunil 
See on hüva TALURAHVATURG, kus
· Tervisekülas saab müüa laias valikus kosutavaid tervisekaupu, 
mis laadaliste väge hoida aitavad;  
· kaupmehed müüvad kõhutäidet (puu- ja köögiviljad, suitsuvors-
tid, juustud, sõir, hapukurgid, mesi, pirukad, marjad, mahl, suitsu-
lihatooted, kala nii ja naa, maitsetaimed jne);  
· käsitöömeistrid näitavad oma head kätt ja viivad rahva meele-
heaks läbi õpikodasid. 
Iga kaupmees teab, et õige hansakaup sobib keskaja miljöösse. 
See on tehtud parimate meistrite poolt ja see loob mälestusi. 
Olete lahkesti palutud osalema! 
Turg on avatud: 27. juunil 11.00–20.00, 28. juunil 10.00–20.00 
Kaupmehe õigused: 
· kaupmehel on õigus head ja ausat kaupa teha; 
· kaupleja võib osta müügikoha müügitelgis või tulla kohale oma 

inventariga (viimasel juhul on kaupmehel kaasas kõik vajalik 
kauba väljapanemiseks, paigaldada võib ka keskaja turule so-
bivas stiilis varikatuse või müügitelgi. Müügilaud peab olema 
maani kaetud enda toodud sobiva (linase vms) kangaga. Kau-
bakastid, pakkimismaterjal jms kaasaegne kraam peavad olema 
kaetud); 

· kui kaupmees pakub eriti stiilset ja ajastutruud kaupa ning on ka 
riietatud ajastukohaselt, saab ta parima kohtlemise vääriliseks; 

· kaupleja, kes näitab müügikohas oma kauba valmistamist ja la-
seb seda ka teistel teha, saab tasuta müügikoha. 

· igati väärikalt käitunud kaupmees on palutud osa võtma ühistest 
jootudest reede õhtul (27.06) Pärnu Kuursaalis.

Kaupmehe käsulaud:
· kõigil kauplejatel, so kõigil inimestel, kes viibivad leti taga ka 

müüja asendajana, on seljas keskaja kaupmehele kohane riietus; 
· kõik ettevalmistustööd – kauba kohaletoimetamine ja väljapa-

nek, laudade-varikatuste ettevalmistamine, peavad olema tehtud 
väljaspool turu lahtiolekuaega; 

· hansalaadal käib aus kauplemine. Soovi korral võib kaubelda 
turu lahtiolekuajast ka kauem, kuid mitte vähem; 

· parim toidukraam vastab rangetele seadustele ja nõudmistele.
Hobuveokid ja muu…
· et keskaja turg täie ette läheks, ei ole lubatud turu maa-alal sõi-

dukite parkimine ega telkimine; 
· kui kaupmees vajab ööbimist (magamiskoht ühises ruumis), an-

nab ta sellest teada registreerimislehel; 
· sõidukid lubatakse keskaja turu territooriumile kauba laadimis-

töödeks ainult väljaspool turu lahtiolekuaega; 
· peatumine kauba mahalaadimiseks on lubatud Ringi tänaval;  

kauplejate veokitele on omaette parkla.
Müügikoha hinnakiri (2 päeva):  
1. müügikoht oma inventariga kuni 4 m2 - 150 krooni; 
2. müügikoht oma inventariga 4-12 m2 - 300 krooni; 
3. müügikoht oma inventariga üle 12 m2 - 600 krooni; 
4. müügikoht müügitelgis (müügilaud 1 m) - 200 krooni; 
5. müügikoht koos keskaegse varikatusega (müügilaud 2,5 m) 
- 200 krooni 
6. toitlustamise müügikoht oma inventariga, kus pakutakse toitu 
- 300 krooni; 
7. toitlustamise müügikoht oma inventariga, kus pakutakse toitu ja 
alkoholi - 1200 kr; 
8. kandekaubanduse korras kaupade müük - 150 krooni. 
Kauplejatele, kes demonstreerivad müügikohas nende poolt müü-
dava kauba valmistamist – tasuta. Ürituse sponsoritele nende ja 
Pärnu linna vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud müügikohtades 
kauplemiseks – tasuta. 
Täpsem info ja kirjapanemine: turg@lv.parnu.ee
Tel. 553 6321 Herdis Elmend. Lisainfo: http://hansa.parnu.ee 
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Vambo Talu rahulik ja sõbralik 
loomus paistab kaugele. Tihti 
naeratav, ent samas nii taga-
sihoidlikult mõtlik rahanduse 
abilinnapea pole esiletükki-
ja tüüpi, kuid oma seisukohti 
armastab ta otse välja öelda. Ta 
peab lugu spordist, ennekõike 
aga inimestest. Inimestest, kes 
mõtlevad inimestele.

Kuigi Vambo sünnilinnaks on 
Viljandi, on tema vanemate 
juured Pärnus. Isa töö tõttu ko-
liti tagasi Pärnusse ning neljan-
dat klassi alustas Vambo juba 
Pärnu Koidula Gümnaasiumis. 
Kõrgkooli õpingute ajal vii-
bis Talu viis aastat Tartus ning 
spordikooli direktori ameti tõt-
tu ka mõned aastad Jõgeval. Pä-
rast mõningaid aastaid võõrsil, 
otsustas ta aga kodulinna naas-
ta. Pärnu asjad vajasid ajamist.

Üks mis kindel – Vambo ei 
pelga väljakutseid. Nii näiteks 
nõustus ta 1982. aastal ettepa-
nekuga Kalevi staadioni ehi-
tamine enda peale võtta. Seda 
vaatamata faktile, et kehtis 

Nõukogude Liidu ministrite 
määrus, mille kohaselt ei tohti-
nud rajada kultuuri- ja spordi-
objekte. Kaks aastat varem toi-
munud Moskva olümpiamän-
gudele oli kulunud nimelt liialt 
palju raha. Tööd hakkasid pih-
ta, ainsaks vastutajaks sai Vam-
bo. Risk aga õigustas end igati 
– 1983. aastal saabus Moskvast 
ministrite nõukogu esimehe all-
kirjaga erimäärus, mis teatas, et 
Pärnu Kalevi staadionit ja Rä-
pina kultuurimaja võib ehitada. 
Erandina. Ja juba 1987. aastal 
avati staadion pidulikult.

20 aastat tagasi augustis va-
liti Vambo juba Pärnu linna 
Täitevkomitee aseesimeheks 
kultuuri-, hariduse- ja spordi-
valdkonnas, ühesõnaga kõi-
kides nendes valdkondades, 
mida praeguses linnavalitsuses 
kureerib Jane Mets. „Aeg, kui 
pandi palju piiranguid ja asju ei 
olnud lihtne teha. Aga usun, et 
kõik, mida tol ajal oli võimalik 
teha, me tegime ja isegi natuke-
ne üle“, iseloomustab ta Nõu-
kogude Liidu aega.

Raskeid aegu nägi ta ka Ees-
ti taasiseseisvumise ajal Sin-
di Tekstiilivabrikus töötades. 
Kuna toorainet enam Venemaalt 
ei saadud, hakkas äri allamäge 
minema ning kui enamik sel-
leaegsest juhtkonnast otsustas 
lahkuda, siis Vambo jäi. Ta lõi 
kaasa pankrotistunud vabriku 
ülestöötamisel: leiti vajalikud 
investeerijad ning vabrik alus-
tas uuesti tööd. Elust juba pii-
savalt karastununa leiab ta, et 
kõiki asju on võimalik rahuliku 
meele ja mõistliku teoga la-

hendada. Vabrikus hakkas kõik 
toimima ning Vambo otsustas 
leida uusi väljakutseid. Enne 
Pärnu Linnavalitsuse abilinna-
pea ametit jõudis ta olla Pärnu 
Maakohtu haldusdirektor ning 
tegeleda eraettevõtlusega ehi-
tuse alal.

Ettepanekuid poliitikasse tulla 
sai Talu erinevatelt erakonda-
delt. Rahvaliidu ametlikuks 
liikmeks astus ta aga alles siis, 
kui asus Pärnu Linnavalitsuse 
rahanduse abilinnapea ame-
tikohale. Sellele vaatamata 
teatab ta veendunult, et ei pea 
end poliitikuks. Talu meelest 
on erakonnad pigem koosmõt-
lemise kohad, mitte ideoloo-
gilised keskused, seda enam, 
et erakondade programmid on 
küllaltki lähedased. Talle meel-
divad erakonnad, kus mõeldak-
se inimesele, tema tegevusele 
ja toetusele.

Sellest, et Talu hindab inimes-
te aitamist ja toetamist, annab 
tunnistust ka tema kuulumine 
heategevusorganisatsiooni Pär-
nu Lions Klubi liikmete rida-
desse. Õigupoolest oli just tema 
see, kes 1989. aastal Soomest 
lionismi ideega Pärnusse tuli 
ja klubi asutas, mis oli toona 
alles kolmandaks klubiks Ees-
tis. Tema kabineti laual lebab 
Pärnu Lions Klubi uhke ränd-
auhind, mis antakse aastaks 
selle liikme kätte, kes on korda 
saatnud mõne silmapaistva teo. 
Vambo teoks oli justiitsmi-
nisteeriumi kasutatud arvutite 
organiseerimine nii linna- kui 
maakoolidesse, aga ka palju-
lapselistele peredele. „Kõik as-
jad on võimalikud, kui on ole-

mas tahtmine ja kui on olemas 
toetus. Hea idee peaks väärima 
seda, et teised inimesed tulevad 
appi,“ on Vambo veendunud. 
Lisaks Lionsi Klubile asutas 
Talu Koidula Gümnaasiumi 
lõpetanuna kooli vilistlasklubi 
MTÜ Armas Koidula, samuti 
on ta olulise panuse andnud nii 
Pärnu Sõprusühingu kui Pärnu 
Võrkpalliklubi tekkele.

Vambo on leidnud alati ener-
giat tegelemaks aktiivselt spor-
diga. Spordipisik on Vambos 
juba varasest noorusest. Sellest 
annab tunnistust nii pikaaja-
line tegelemine võrk- ja korv-
palliga kui ka omal ajal Tartu 
Riiklikus Ülikoolis omandatud 

 P E R S O O N

Väljakutseid armastav Vambo Talu

Foto erakogust

Energiast suisa pakatav Kastani 
lasteaias õpetaja ametit pidav 
Lea Tali on eriline mitmes mõt-
tes: ta on sünnitanud kaks paari 
kaksikuid ning teeb tõeliselt 
tänuväärset tööd silmnähtava 
armastuse ja pühendumusega.

18 aastat tagasi, kui Lea rase-
dana arsti juurde kontrolli läks, 
leidsid arstid, et naisel on „liiga 
tugevad südamelöögid“. Tal-
linnas selgus, et naine ootab 
hoopis kaksikuid. Seitse aastat 
tagasi jäi naine uuesti lapseoo-
tele. Tookordsest kontrollis 
käimisest sündis omamoodi 
legend. Arstid uurisid ja ütle-
sid: „Kõik on täiesti korras, 
aga ... siin on teine veel“. Lea 
Tali lööb sellest rääkides taas 
särama: „Mu esimene reakt-
sioon oli, et ei ole?! See ei ole 
võimalik – mul on juba kaksi-
kud!“. Lea ütleb, et mõlemal 
korral oli laps väga oodatud ja 
on väga õnnelik, et mõlemal 
korral tulid kaksikud. Ta peab 
oluliseks, et lapsi ei sünnitataks 
riigile, vaid iseendale -  just see 
annab jõudu minna naeratades 
läbi raskuste.
Noorpõlves aktiivselt erinevate 
spordialadega tegelenud Lea 
õppis Türi Tehnikumis zooteh-
nikuks ning elas seetõttu maal. 

Kui tema kodukohas lasteaed-
algkool ehitati ja töötajaid ot-
sima hakati, soovitas kohalik 
elanikkond just teda – noort ja 
aktiivset kaksikute ema. Töö 
lastega ja paar aastat täienda-
vaid koolitusi pani Lead mõist-
ma, et just see ongi tema kutsu-

mus. See ongi töö, mida ta ar-
mastab. Naine otsustas astuda 
enese täiendamiseks kõrgkooli 
ning neli aastat tagasi lõpetas ta 
eelkooli esiõpetaja diplomiga 
Tallinna Pedagoogikaülikooli. 
Õpingute ajal nooremad kaksi-
kud sünnitanud naine akadee-

treener-pedagoogi eriala. See 
pisik, muide, elab temas prae-
gugi. Pärast pooleteise aasta 
tagust tõsist jalavigastust korv-
palliplatsil öelnud keegi tuttav 
Vambole: „No mis sa siis ra-
beled, vaata passi ka!“. Ning 
mees otsustaski korvpalliketsid 
varna riputada. Ka võrkpal-
li vahetas välja golf, millega 
Vambo lähemalt puutus kok-
ku Täitevkomitee aseesime-
he töö ajal sõpruslinnadega 
suheldes. Ta tunnistab ausalt, 
et alguses ta millegipärast ei 
taibanud seda golfideoloogiat, 
talle meeldis rassida ikka korv-
palli- või võrkpalliplatsil. Aga 
siis mõistis ta golfi tõelist võlu: 

Särav ema, kes on leidnud õnnevalemi

“Võistled iseendaga. Sa oled 
iseendale vaenlane, võitleja 
või kaaslane!“. Golf läks me-
hele koguni sedavõrd hinge, et 
2002. aastal rajas ta Valgeranna 
Golfiklubi. Lisaks leiab ta igal 
hommikul tahtejõudu ärgata 
veidi varem, et käia ujumas või 
võimelda – mehe sõnutsi on see 
tema privileeg ja eesmärk, mis 
annab jõudu.

„Selline olen mina“, teatas 
ta rahulikult naeratades meie 
vestluse lõpus. Usun, et tal 
oleks veel nii mõndagi rääkida, 
ent ilmselt seadis tema tagasi-
hoidlikkus omad piirid.

Gerli Paldis
„Pärnu“ toimetus

Korvpallivõistkond KObA kohtumas Viljandi Maavalitsuse võistkonnaga. 8. detsembril 2006

milist puhkust ei võtnud. Pol-
nud vajadust, sest suureks toeks 
olid talle tema mees ja vanemad 
lapsed.
Neli aastat tagasi kolis naine 
perega oma kauaaegsesse lem-
miklinna Pärnusse ning Lea 
asus Kastani lasteaeda õpetaja 

Foto: Cessy Seepter

Lea Tali Kastani lasteaias. Foto Cessy Seepter

ametisse. Tööst rääkides hakka-
vad tal silmad särama ning nägu 
läheb veel rohkem naerule. Tõsi, 
ega sellist tööd vist muudmoodi 
teha saakski. Ka Lea on veen-
dunud, et sellist ametit peab 
hingega võtma ega tohi teha kui 
rutiinset tööd, sest lapsed tun-
nevad selle ära. Just laste siirad 
näod ja kallistused on need, mis 
jätavad ka Lea kõige suurema 
mure lasteaia ukse taha, väikse-
matest rääkimata.
Vabal ajal meeldib Leale erialast 
kirjandust lugeda. Lemmikpuh-
kuseks peab ta aga lastega tege-
lemist, millele kulubki praegu 
suur osa töövälisest ajast. Tema 
pere jaoks on käes tähtis aasta: 
18-aastased Tuuli ja Taavi on 
lõpetamas Pärnu Ühisgümnaa-
siumit ning 7-aastased Tiina 

ja Tarvo alustavad septembris 
Sauga Põhikoolis oma kooli-
teed.

Nüüdseks on naise töö laste-
ga seotud olnud juba 15 aastat 
ja väsimusest pole vähimatki 
märki. Ta ütleb, et on rahul, 
aga mitte rahulolev, sest muidu 
poleks edasiminekut. Kuidas ta 
küll jõuab, küsite? Lea on veen-
dunud, et alustada tuleb oma 
kodust. Tal on kodus armastav 
ja toetav abikaasa, neli toredat 
last ja palju armastust ja hoo-
livust üksteise vastu. Nii palju 
armastust, et ta saab seda jaga-
da ka oma rühma lastele. Ja sel-
lega, leiab Lea, on ta leidnudki 
oma õnnevalemi!

Gerli Paldis
„Pärnu“ toimetus
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SüNdMUSEd MAIS
Neljapäev, 1. mai 
kell 12 Raeküla Vanakooli Keskuses mudilaste lauluvõistluse LAULUAIAS finaal
kell 12 Port Arturi kaubakeskuses PEREPÄEV
kell 17 Pärnu Kontserdimajas Pärnu Filharmoonia hooaja lõppkontsert 
KEVADHÄÄLED
Solistid Tatjana Romanova (sopran) ja Maano Männi (viiul), Pärnu 
Linnaorkester, dirigent Jüri Alperten. Meeleolukas kevadkontsert 
Strausside loomingust. Elurõõm, peen huumor ja innustavad 
meloodiad toovad sära silmadesse ja naeratuse näole nii laval kui 
saalis
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Viini 
valss
kell 19 Tervise kultuurikeskuses Kunstide Maja poistekoori kontsert
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. 
Viini valss
Reede, 2. mai
kell 18 Mai Keskuse Rockiklubis ANARCHY IN THE EST 2008! The Flowers Of 
Romance, Dirty Diana, Gang Bang Café (Soome), The Creep, HuuliGäänz
kell 19 Endla teatri Küünis draama JANU (esietendus)
kell 19 Pärnu Eliisabeti kirikus Dalby kirikukoor EGINOKÖREN
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Rait Riim
kell 23 Sugar Club’is hõrgud disco, house & r’n’b hitid! DJ Sven Arusoo
Laupäev, 3. mai
kell 17 Tervise kultuurikeskuses SEENIORLAUL 2008 Vabariiklik seeniorlauluvõistlus 
kell 14 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis Kunstide Maja Poistekoori 10. 
sünnipäeva kontsert
kell 17 Pärnu Kunstihallis kontsert ANDEKAS LAPS ASTUB LAVALE
kell 19 Pärnu Kontserdimajas VÄRVILISED UNISTUSED. Maire Eliste laulustuudio ja 
Raimondo Laikre
kell 19 Endla teatris komöödia KODUABILINE 
kell 19 Endla teatri Küünis noorteetendus MIRR
kell 19 Mai Keskuse Rockiklubis Ansamblid The Pickups ja Route 60
kell 22 Ööklubis Str& Let´s Have Some Fun. DJ Ray Kuusmaa
kell 23 Sugar Club’is Star Parade! Muusikamuuvid kuldsetest 80’ndatest 
tänapäevani! DJ Arno Kukk
Pühapäev, 4. mai 
kell 13 Ööklubis Str& lastedisko. 
Päevajuht Pipi! Kohal ka fotograaf ja 
näomaalija
kell 17 Pärnu Kontserdimajas 
Pärnumaa täiskasvanute tantsupidu 
TANTSIN SINUST JA SULLE, 
EESTIMAA. 
kell 18 Nooruse Majas klubi RUKKILILL 
tantsuõhtu. Kapriis
Esmaspäev, 5. mai
kell 13 Rüütli platsil metsanädala 
avamine. Esinevad Eesti metsatöötajate 
meeskoor Forestalia, Pärnu 
Noorte Puhkpilliorkester. Järgneb 
pargiekskursioon Pärnu linna parkides
Teisipäev, 6. mai
kell 17.30 Nooruse Majas Pärnu 
Rahvaülikooli kunstistuudio lõputööde 
näituse avamine
kell 18.30 Niidu pargis aastajooks 
ja tervisekäimine. Distantsid 500m ja 
1500m
Kolmapäev, 7. mai
kell 13 Pärnu Raekojas PÄRNU 
VIIULDAJATE KONKURSS. Avamine ja 
esimene eelvoor
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis draama JANU
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 20 Pärnu Kontserdimajas FRANK SINATRA GALA. Lenna Kuurmaa, Uno Loop, 
Mihkel Mattiisen, Tanel Padar, Mart Sander, Jassi Zahharov ja Nele-Liis Vaiksoo
Saadab Bel Étage orkester Mart Sanderi juhatusel
Neljapäev, 8. mai
kell 12 Keskraamatukogu lasteosakonnas Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Sauga 
Põhikooli IV Vaibakonverents 
kell 12 Pärnu Kontserdimajas ERSO lastekontsert: ORKESTER JA MUINASJUTT
kell 14 Vallikääru aasal heategevuslik koolinoorte teatejooks
kell 15.30 Keskraamatukogu perioodikasaalis kohtuvad lugejatega Diana Leesalu ja 
Kaarel B. Väljamäe
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Dzaiv
kell 18 Kuninga Tänava Põhikoolis KEVADKONTSERT. Esinevad M.Lüdigi nim. 
Meeskoor. Dirigent Evelin Mei, kontsertmeister Tiia Hermann. Kaastegevad 
Pärnu Kunstide Maja poistekoori ettevalmistuskoor ja Kuninga Tänava Põhikooli 
poistekoor, dirigent Reet Jürima
kell 19 Pärnu Kontserdimajas EESTI RAHVUSMEESKOOR. 
Dirigent Andrus Siimon
kell 19 Endla teatri Küünis Adolf, nimiosas Indrek Taalmaa
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused 
edasijõudnutele. Dzaiv
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Aivar Havi
Reede, 9. mai
kell 18 Kunstide Maja sinises saalis Tiit Ermi kandleõpilaste kontsert
kell 18 Nooruse Majas huvikooli SHART emadepäeva kontsert
kell 19 Ammende Villas KEVADELE VASTU Pärnumaalt üle-eestilisele konkursile 
„Laulukarussell 2008” pääsenud finalistide kontsertsalvestus
kell 19 Mai Keskuse Rockiklubis Loxodrome (Austria), Ann Maverick, Transparents
kell 21.30 Teatrikohvikus Endla Jazzklubi: Rainer Pusch Quartet Reloaded 
(Saksamaa)
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Mihkel Eller
Laupäev, 10. mai
kell 11 Raeküla Vanakooli Keskuses Emadepäeva kontsert. Esinevad Raeküla 
Lasteaia mudilased
kell 12 algusega Kesklinna silla juures sadamakail. Pärnu Ameerika autode klubi 
kokkutulek kell 12 Keskraamatukogu lasteosakonnas Karude jututuba
kell 18 Pärnu Kontserdimajas PÄRNU VIIULDAJATE 
KONKURSS. Finaal koos Pärnu Linnaorkestriga. Dirigent Jüri 
Alperten 
kell 19 Endla teatris komöödia PISUHÄND (esietendus)
kell 19 Endla teatri Küünis draama JANU
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Marko Kivisalu
Pühapäev, 11. mai 
kell 11 Keskraamatukogus PRIMA VISTA. Esinevad noored autorid: Edvin Aedma, 
Eda Ahi, Paavo Piik ja Andra Teede. Pärnu Jumalikud Ilmutused: Kivisildnik, Kaupo 
Meiel, Toomas F. Aru ja Andra Jõgis
kell 14 Teatrikohvikus PRIMA VISTA Laulvad kirjanikud: Jüri Kaldmaa, Jaan Pehk, 
Merca ja Mathura
kell 14 Hotelli Strand Jurmala saalis emadepäevakontsert Jana Trink Erakooli 
lauljatelt
kell 17 Pärnu Kontserdimajas emadepäevale pühendatud kontsert SULLE MA 
LAULAN...
Esinevad Liisi Koikson ja band, ansambel Meelega, neidudekoor Argentum 
Vox, Oliver Timmusk, flöödiansambel Marju Mäe juhendamisel ja Toomas Volli 
laululapsed
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse. Juhendaja Olavi 
Kõrre
Esmaspäev, 12. mai
kell 18 Kunstide Maja sinises saalis Helvi Treibluti solistide 
kontsert, kaastegevad Rein Laose Teatristuudio Luuleteatri 
näitlejad
Teisipäev, 13. mai
kell 13 Pärnu Kontserdimajas Viljandi Laste- ja Noorteteater 
REKY noorteetendus R.E.I.T
kell 18 Kunstide Maja sinises saalis Ester Murrandi solistide ja 
Üllar Kallau kitarriõpilaste kontsert

Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 
PÄRNU
444 8200 
www.parnu.ee 

TEENiNDUSSAAL:
444 8208, 444 8202, 444 8203,444 8204, 444 8205 
Kantselei: 444 8220
Munitsipaalpolitsei: 444 8380
Rahandusosakond: 444 8270 
Majandusosakond: 444 8300

Näitused Pärnus 
Linnagaleriis
PIKK JALUTUSKÄIK... Mare Inkojan’i fotod

Kunstnike Majas
kuni 24.05 Pärnu Kunstikooli ülevaatenäitus

Uue Kunsti Muuseumis 
KUNST ELADA. Madis Veskimägi fotonäitus
LOTTE LOOMISLUGU. Väljapanek joonisfilmi “Lotte” valmimisest
MAA JA TAEVA VAHEL.  Machu Picchu. Tiiu Kirsipuu fotod
LINNU ELU. Sven Zaceki loodusfotod

Pärnu Muuseumis
alates 9.05 NOORTE SUVEPÄEVAD ENSV’s. Eesti Rahva Muuseumi näitus

Ammende Villas
JOON JA VÄRV. Uno Roosvalti joonistused ja maalid

Nooruse Majas
Pärnu Rahvaülikooli Kunstistuudio lõpetanute maalinäitus

Café Grand’is
15.aprillist VÄRVIMAASTIKUD. Heli Tamburi maalid

Keskraamatukogus 
alates 5.05 perioodikasaali galeriis MAI - LOODUSKAITSEKUU
alates 6.05 lasteosakonnas raamatunäitus KUIDAS RÕÕMUSTADA EMA?
kuni 26.05 üldlugemissaalis 25 EESTI KAUNEIMAT RAAMATUT
kuni 15.05 muusikaosakonnas JOHANNES BRAHMS - 175
alates 16.05 muusikaosakonnas RICHARD WAGNER - 195

Ranna raamatukogus
kuni 15.05 NÖÖRINUKUD. Koidula Gümnaasiumi õpilaste tööde näitus   

Planeerimisosakond: 444 8330
Arenguosakond: 444 8361 
Haridusosakond: 444 8250
Sotsiaalosakond: 444 8120
Kultuuriosakond: 444 8240

kell 18.30 Niidu pargis aastajooks ja tervisekäimine. Distantsid 500m ja 1500m
kell 19 Endla teatri Küünis noorteetendus MIRR
Kolmapäev, 14. mai
kell 12 Endla teatris lastele REINUVADER REBANE 
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused 
jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis armastuslugu TUNNETE 
TEKTOONIKA
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused 
algajatele, juhendaja Kaie Seger
Neljapäev, 15. mai 
kell 13 Keskraamatukogus kohtub lugejatega lastekirjanik Leelo Tungal
kell 15 Kunstide Maja fuajees kunstinäituse avamine
kell 17.30 Kunstide Maja sinises saalis Endla Murdi lauluõpilaste kontsert LANGEB 
MUL PÄHE VIHMATILK
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Aeglane foxstrot
kell 19 Endla teatri Küünis lugu vabadusest ja rokkmuusikast ROCK ‘N’ ROLL
kell 19 Endla teatris Pärnu Rahvusvahelise Ooperimuusika Festivali PROMFEST 
Puccini Gala
kell 19.30 Tervise kultuurikeskuses neidudeansambel „Liisud” ja Reet Nurmingu 
akordionistid
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. Aeglane 
foxstrot
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Indrek Siren
Reede, 16. mai  
kell 16 Koidula Muuseumis J.V.Jannseni sünniaastapäeva tähistamine
kell 17.30 Raekoja saalis Endla Murdi ja Anne Uusna lauluõpilaste kontsert
kell 18 Kunstide Maja ärklisaalis Janne Ristimetsa vabatantsijate kevadkontsert
kell 19 Endla teatris komöödia PISUHÄND 
kell 19 Endla teatri Küünis noorteetendus MIRR
kell 19 Mai Keskuse Rockiklubis Sõpruse Puiestee, The Belka, Totalhead
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Aare Laanmets
Laupäev, 17. mai
kell 14 Kunstide Maja sinises saalis Reet Nurmingu ja Andrus Ostrovi 
akordioniõpilaste kontsert
kell 17 Kunstide Maja sinises saalis Marju Mäe flöödiõpilaste kontsert
kell 19 Pärnu Kontserdimaja Eesti Kontserdi hooaja lõppkontsert. 
HELSINGI FILHARMOONIA ORKESTER, solist Isabelle Van Keulen 
(viiul, Holland)
kell 19 Endla teatri Küünis lugu vabadusest ja rokkmuusikast ROCK 
‘N’ ROLL 
kell 19 Endla teatris tragikomöödia POMMIMÄNG
kell 22 Ööklubis Str& Rock Night. Blacky ja DJ Aivar Havi
Pühapäev, 18. mai
kell 13 Ööklubis Str& lastedisko. Päevajuht Pipi! Kohal ka fotograaf ja näomaalija
kell 15 Endla teatris Gabriele Moe- ja Tantsukooli kevadkontsert
kell 17 Café Grand’is Iren Lill (klavessiin) ja Holger Faust-Peters (viola da gamba, 
Saksamaa)
kell 18 Nooruse Majas klubi Rukkilill tantsuõhtu. Jüri ja Jaan
kell 19 Endla teatri Küünis TANTSUPÜHAPÄEV. Jarmo Karingu ja Christian Veske 
loeng-etendus MÕTE AADAMAST EI OLNUDKI NII...
Esmaspäev, 19. mai
kell 18 Kunstide Maja sinises saalis Malle Raidi lauluõpilaste kontsert
Teisipäev, 20. mai
kell 17.30 Kunstide Maja sinises saalis Pöial-Liisi ettevalmistuskoori ja Irina Oadi 
klaveriõpilaste kontsert
kell 18.30 Niidu pargis aastajooks ja tervisekäimine. Distantsid 500m ja 1500m
kell 19 Endla teatri Küünis draama JANU
Kolmapäev, 21. mai
kell 18 Kunstide Maja ärklisaalis Rein Laose teatristuudio etendus KATILEND
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19.30 Kunstide Maja ärklisaalis Janne Ristimetsa vabatantsijate filmi MEIE, 
SUUR JA VÄIKE PÄIKESE ALL esilinastus
Neljapäev, 22. mai 
kell 17 Kunstide Maja ärklisaalis Ettevalmistusstuudio kevadkontsert-aktus
kell 18 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused algajatele. Tango
kell 19 Endla teatri Küünis tragikomöödia VEE MÄLU
kell 19 Pärnu Kontserdimajas MUUSIKALINE KINGITUS ROOTSILE. Estonian 
Dream Big Band, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent Olari Elts
kell 20 Nooruse Majas seltskonnatantsu kursused edasijõudnutele. Tango
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Marko Kivisalu
Reede, 23. mai
kell 18 Kunstide Maja kammersaalis Rein Laose teatristuudio etendus KILLUD 
keskastmele
kell 19 Endla teatris komöödia KOLMEKESI KAHEVAHEL
kell 21.30 Teatrikohvikus Endla Jazzklubi: Roland Karu (saksofon), Marek Talts  
(kitarr) ja Eno Kollom (trummid)
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Ray Kuusmaa
Laupäev, 24. mai
kell 12 Nooruse Majas seltsi Lüster portselanmaali kevadnäitus
kell 12 Endla teatris lastele REINUVADER REBANE
kell 18 Mai Keskuse Rockiklubis Ketaspidur, Kognito, The Circles, Square
kell 18 Nooruse Majas Balti- ja Vahemeremaade kultuurifestival. Õpitakse Kreeka 
ja Türgi tantse ning valmistatakse vahemeremaade toite
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Aivar Havi
Pühapäev, 25. mai
kell 12 Nooruse Majas seltsi Lüster portselanmaali kevadnäitus
kell 16 Kunstide Maja ärklisaalis ja sinises saalis Kersti Adamsoni Balletistuudio 
kevadkontsert
kell 18 Nooruse Majas õpitakse vanu seltskondlikke rahvatantse. Juhendaja Olavi 
Kõrre
Esmaspäev, 26. mai
kell 18 Kunstide Maja ärklisaalis Valeri Trahhatšjovi kitarri- ja löökpilliõpilaste 
kontsert
Teisipäev, 27. mai
kell 18.30 Niidu pargis aastajooks ja tervisekäimine. Distantsid 500m ja 1500m
Kolmapäev, 28. mai
kell 17 Kunstide Maja kammersaalis Rein Laose Teatristuudio etendus TÜDRUK, 
NIMEGA MARICRUZ keskastmele
kell 18 Kunstide Maja sinises saalis Jelena Potštari klaveriõpilaste kontsert
kell 18.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused jätkajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 19.30 Nooruse Majas line-tantsu kursused algajatele, juhendaja Kaie Seger
kell 20 Pärnu Kontserdimajas VII Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali avakontsert 
Orff. CARMINA BURANA. Solistid Aile Asszonyi (sopran) ja Mati Turi (tenor), 
Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor, Tallinna Tehnikaülikooli Meeskoor, Tartu 
Akadeemiline Meeskoor, Pärnu Linnaorkester. Dirigent Jüri Alperten
Neljapäev, 29. mai
kell 18 Pärnu Kontserdimajas Koorifestivali NOORTE GALA 
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Mihkel Eller
Reede, 30. mai
kell 16 Pärnu Kontserdimajas Koorifestivali RAHVALAULUKONKURSS
kell 18 Kunstide Maja ärklisaalis Zoja Moskaljova tantsuõpilaste kontsert
kell 19 Endla teatri Küünis armastuslugu TUNNETE TEKTOONIKA
kell 19 Endla teatris lugu soomepoistest KANGELANE
kell 19 Mai Keskuse Rockiklubis Leech, Shelton San, Witche’s Brew
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Rait Riim
Laupäev, 31. mai
kell 16 Pärnu Kontserdimajas Koorifestivali LÕPPKONTSERT
kell 18 Kunstide Maja kammersaalis Rein Laose Teatristuudio luuleteatri etendus 
KEVADMAA TAEVAS vanemale kooliastmele
kell 19 Endla teatris komöödia PISUHÄND
kell 19 Ammende Villas Koit Toome kontsert MAIÕHTU SINATRA JA SWINGIGA. 
Kaastegevad Jürmo Eespere (klaver), Mihkel Mälgand (bass) ja Eno Kollom 
(trummid)
kell 22 Ööklubis Str& Let´s Have Some Fun.DJ Indrek Siren 

KUHU MiNNA
Reedel, 2. mail kell 19 Endla teatri Küünis 
Martin Algus’e draama JANU 
2. mail esietendub Küünis Martin Alguse algupärane draama JANU, la-
vastajaks Andres Noormets. Alkoholiprobleemile keskenduv näidend 
võitis möödunud aastal Eesti Näitemänguagentuuri peapreemia. Pea-
osas Ago Anderson, teistes osades Kaili Närep, Lii Tedre, Helle Kunin-
gas, Liis Laigna, Lauri Kink, Ahti Puudersell ja Sten Karpov

Pühapäeval, 11. mail  
Kirjandusfestival PRiMA ViSTA Pärnus
Oma viimase festivalipäeva veedab Pärnus 
Tartu kirjandusfestival PRIMA VISTA. Kell 
11 algab päevaprogramm Pärnu Kesk-
raamatukogus noorte autorite Edvin Aed-
ma, Eda Ahi, Paavo Piigi ja Andra Teede 
esinemisega. Seejärel astuvad ette Pärnu 
Jumalikud Ilmutused: Kivisildnik, Kaupo 
Meiel, Toomas F. Aru ja Andra Jõgis. Kell 
14 jätkub programm Endla teatri kohvikus 
laulvate kirjanikega - Jüri Kaldmaa, Jaan 
Pehk, Merca ja Mathura. Festival lõpetatakse esseekonkursi “Raamatu-
kogu viimased päevad!?” võitjate autasustamisega. 

Neljapäeval, 15. mail kell 19 Endla teatris 
Pärnu Rahvusvahelise Ooperimuusika Festivali 
PROMFEST 
Puccini Gala
15. mail löövad oma jõud ühte Endla teater ning 
XXI Sajandi Orkester ning toovad Endlas kuulajate 
ette kontserdi Giacomo Puccini 150. aastapäe-
va tähistamiseks. Kontserdil esinevad aariatega 
Puccini tuntud ooperitest varasemate aastate 
Klaudia Taevi nimeliste konkursside laureaadid, 
keda saadab XXI Sajandi Orkester Erki Pehk’i diri-
geerimisel. Kaastegev on Nargen Opera Koor.

18. mail 2008 kell 19 Tantsupühapäev Endla teatri Küünis 
Jarmo Karingu ja Christian Veske tantsuetendus
Mõte Aadamast ei olnudki nii…
“Mõte Aadamast ei olnudki nii…” on kultuuripro-
jekt, mille teemaks mees ja mehelikkus.  
Meie ühiskonnas on mees tugeva sotsiaalse sur-
ve all – mees peab olema edasipürgiv, edukas, 
agressiivne, kaitsev, otsustav. Emotsioonidest 
on lubatavad viha, rahulolu, üleoleku tunnetami-
ne. “Mõte Aadamast ei olnudki nii…” projekti ja 
tantsulavastuse idee autoriteks, dramaturgideks, 
lavastajateks ja esitajateks on Christian Veske ja 
Jarmo Karing. Viimane on ka lavastuse koreo-
graaf. 
Tantsuetendus „Mõte Aadamast ei olnudki nii…“ 
näitab Eesti meeste arusaamist mehelikkusest. Etenduse algmaterjaliks 
on meestega läbiviidud süvaintervjuud erinevates Eesti linnades. Vas-
tandina tavaarusaamisele mehelikkusest on tants, mida suuresti pee-
takse feminiinseks tegevuseks. Etenduse osadeks on dokumentaalfilm, 
mis selgitab etenduse tööprotsessi ja fotonäitus, mille raames esitatak-
se koostöös kahe noore naisfotograafi (Kadri Mikkor-Roselius ja Eret 
Kuusk) silmade läbi 21. sajandi eesti meest tema erinevates rollides. 

Neljapäeval, 22. mail kell 19 Pärnu kontserdimajas 
Muusikaline kingitus Rootsile 
Estonian Dream Big Band, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent Olari 
Elts
Eesti Vabariigi juubeliürituste programmis toob neljapäeval, 22. mail 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester kontserdimajas ettekandele Toivo Tulevi 
uue teose. Eesti Vabariik on tellinud viielt heliloojalt spetsiaalse muusika-
lise kingituse tänuavalduseks viiele Euroopa riigile – Islandile, Soomele, 
Taanile, Suurbritanniale, ning käesolev teos ERSO esituses “antakse” 
üle Rootsile kaks päeva pärast kontserti Pärnus - 24. mail Stockholmi 
Berwardhallenis. Orkestrit dirigeerib Olari Elts.

28. mai – 31. mai Pärnu linnas ja maakonnas
Vii Rahvusvaheline Pärnu Koorifestival 2008
28. maist kuni 31. maini kestab seekord juba 
7ndat järjekorranumbrit kandev Rahvusvaheline 
Pärnu Koorifestival, mis toob taas linna kokku 
hulga koore kogu maailmast. Registreerunud on 
koorid nii naaberriikidest Soomest ja Lätist, kui 
kaugemalt Austriast ja Ameerika Ühendriikidest. 
Loomulikult on kaasatud ka enamik Pärnus tegut-
sevaid koore. Avakontserdil, 28. mail Pärnu kont-
serdimajas tuleb ettekandele Carl Orffi “Carmina 
Burana”. See on 20. sajandi üks kuulsamaid teo-
seid, mille avakoorile “O Fortuna” on dramaatili-
suselt ja võimsuselt raske midagi kõrvale panna. Festivali raames leiab 
aset hulk koorikontserte nii Pärnu linnas kui maakonnas, täpsemat prog-
rammi tasub uurida festivali koduleheküljelt www.prkf.ee


