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Sindi õpetaja Lembit Roosimäe pälvis
Pärnumaa Aasta Õpetaja tiitli!

Pärnumaa 2007. aasta
hariduspreemiad pälvisid tänavu
4 “Aasta Noort Õpetajat”, 5
“Aasta
Õpetajat”
,
3 “Aastate Pedagoogi” ja 2
“Haridusasutuse Juhti”.
Tunnustuse pälvis sealhulgas ka
Sindi Gümnaasiumi kaua-aegne
ja armastatud õpetaja Lembit
Roosimäe , kellele omistati
“Pärnumaa Aasta Õpetaja”
tiitel.
Pärnumaa “Aasta õpetajaid”
tunnustati 5. oktoobril PärnuJaagupi Gümnaasiumis
õpetajate päeval maavanema

tunnuskirjaga ja
P ä r n u m a a
Omavalitsuste Liidu
rahalise preemiaga.
Aasta Õpetaja 2007
üleriigilisel
kokkutulekul Tartus
osales
Sindi
gümnaasiumi
hinnatud ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse
õpetaja Lembit
Roosimäe (fotol).
6. oktoobril toimus
Tartus
Athena
keskuses vastuvõtt
“Aasta Õpetaja 2007”.
Kutsutuid tervitasid ja
tunnustasid haridus- ja
teadusminister Tõnis Lukas ja
Eesti Haridustöötajate Liidu
juhatuse esimees Sven Rondik.
“Aasta Õpetaja” eesmärgiks on
tunnustada ja tutvustada
õpetajaid, haridusasutuste juhte
jt haridustöötajaid, kelle töö ja
isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele
mitmekülgselt arenenud
isiksusteks, positiivselt
mõjutanud haridusasutuse,
piirkonna ja Eesti elu.

Sindi linna Kaunis Kodu 2007 asub Jõe tn 16
23. oktoobril toimunud
linnavalitsuse istungil otsustati
komisjoni ettepanekul anda
selle aasta kodukaunistamise
preemia perekond Mets’a
eramule aadressil Jõe 16.
Antud eramu puhul hindas
komisjon enim terviklikust:
kaunis maja sobiva piirdeaiaga,
lisaks ilus ja hooldatud aed.
Kahjuks ei saabunud
linnakodanike endi poolt esitada
kandidaate mitte ühtegi ning
seetõttu pidi komisjon võitja
valima
ainult
enda
tähelepanekute põhjal.
Kaunilt rajatud ja hooldatud
haljastusega eramuid on Sindis
omajagu, aga komisjoni
liikmete hinnangul jääb puudu
just terviklikkusest. Enim jäi
silma see, et puuduvad majadel
korralikud piirded. Olemas on

küll ilus maja kaunilt rajatud
aiaga, kuid see kõik on viltuse
aiavärava taga. Või siis
asendavad
autotega
majapidamistes masinate
sissesõiduteed kaks mudast
rööbast muruvaibas. Silma
torkas ka ehitusmaterjalide ja
tööriistade laialivalguv hoidmine
oma territooriumil. Nendegi
jaoks peaks olema oma aianurk
või katusealune. Olgu selles osas
premeeritud kodud teistele
eeskujuks.
Soovime jõudu ja entusiasmi
oma kodude eest hoolitsemisel.
Kaunis linn on meile kõigile
uhkuseks!
Komisjon
koosseisus:
linnaaednik Sirli Pedassaar,
linnasekretär Lia Oras ja
ehitusinsener Vallo Vaargas

oktoober 2007

Intervjuu Sindi Gümnaasiumi uue
direktori Ain Keerup´iga
Käesolevat õppeaastat alustas Sindi Gümnaasium
uue direktoriga. Tänases lehes avaldame intervjuu
vastse koolidirektor Ain Keerup ´iga. Küsitles
toimetaja Kristiina Sauväli.
Te tulite Sinti Vana-Vigalast. Kui palju teadsite
Sindist enne siia tööleasumist?
“Sindis olin käinud elu jooksul mõned korrad, ehk
2-3 korda. Seega ei saa öelda, et
ma oleksin olnud Sindi fänn.
Põhimõtteliselt lähtusin Sindist
pigem kui geograafilisest
punktist kui mõnest mulle
armsast linnast.”
Millised olid Teie esimesed
muljed Sindist?
“Huvitav, et seda on minu käest
juba mitmed sintlased küsinud.
Vastan, et Sindi ei shokeeri mind.
Kuigi kõik nagu eeldaksid seda.
Kõik kohalikud eeldavad, et Sinti
tulnu läheb siit kiiresti ära. Ilmselt
ma ei näe Sindit kui kodu, vaid
Sindit kui töökohta. Aga kes
teab... Kui mõelda Sindi linnale
heakorra mõttes, siis areneda on
palju.”
Teie esmased muljed Sindi
koolist?
“Ainult positiivsed mõtted on
pedagoogidest. Õpilased saavad
ka kiituse osaliseks. Nad on väga
teotahtelised. Aga eriti just
õpivälises tegevuses. Teavad
hästi mis on nende õigused.
Kohustustest teavad mõnevõrra
vähem, aga nad tahavad
tegutseda. Neid on vaid vaja
õiges suunas tegutsema panna”
Tulles nüüd korraks Teie 1.septembril peetud
avakõne juurde, siis rõhutasite, et Teie
prioriteediks on koolis distsipliini juurutamine.
Mille põhjal Te sellise otsuseni jõudsite?
“1.september polnud mul päris esimene tööpäev
Sindi koolis. Ma olin tööl olnud siis juba kuu aega,
1.augustist. Selle kuu aja jooksul suhtlesin
koolitöötajatega ja ka kooli ümbrusega puutusin
kokku. Katkised aknad ja täis soditud kooliseinad
kõik räägivad millestki, näitavad suhtumist. Nägin,
et seda suhtumist on vaja muuta.”
Mida olete tänaseks päevaks (vestlus toimus
oktoobri algul) jõudnud ära teha direktorina?
“Praegu on veel vara rääkida sisulistest
muudatustest. Väga palju tuleb igapäevases töös
tegeleda pisiasjadega, lisaks olen ka veel
klassijuhatajaks 7.-ndale klassile ja annan ajaloo
ainetunde.
Väikestest asjadest saavad alguse suured
muudatused. Näiteks üks teema, millega kohe
esimestest päevadest tegelesime on see, et kas
õpilane käib vahetundide ajal väljas või ei käi. See
oli minu tahe, et see ära keelata. Kool vastutab
õpilaste turvalisuse eest. Teades seda, et koolil pole
kindlalt piiritletud territooriumi, on mul väga raske
tagada kellegi julgeolek. Teatud õpilased küll ei lepi
olukorraga, jõuti arusaamisele, et ahistatakse. Kui
nõutakse reegleid, siis ahistatakse.

Üks konkreetne tulemus on see, et avalikku suitsetamst
kooliümbruses enam ei näe.
Veel võib pisimuudatustest mainida seda, et tõime
koolialguse puhul näiteks elavad lilled koolimajja. Siiani
on kõik kenasti alles.
Oluline samm arengu suunas on see, et teisest
poolaastast läheb kogu kool üle e-õppele. E-kool on
imeline kui ta toimib. Abiks nii
lapsevanemale, õpetajale kui
direktorile. Kõikidele meie
õpetajatele sai aeg antud 3
kuud, et end teemaga kurssi
viia. Vastavad koolitused on
kõigile soovijatele tagatud.
Teisest poolaastast peavad
kõik õpetajad olema võimelised
e-kooli kasutama.
Koolidirektorina ma avastan
iga päev asju, mis mulle ei
meeldi ja millega ma tahan
tegeleda. Tulemustest on veel
vara rääkida. “
Kuidas suhtute koolide
edetabelitesse?
“Suhtun täiesti kahte moodi.
Esiteks,öelda, et neid üldse
pole vaja, on vale. Laps peab
saama tagasisidet võrreldes
keskmisega, mida ta väärt on.
See, et ma lähen kõrgkooli, teen
sisseastumiseksamid, olen
läbiviieline ja korraga olen ma
mitte keegi- ma arvan, et see
shokk on veel hullem kui saada
teada, et mis tase mul on täna
võrreldes teistega. Samas see,
et me sellist statistikat
avalikustame, võrdleme- see on
vale. Aga osapooled peavad tagasisidet saama. Need
samad riigieksamid, tasemetööd- paraku see on ainuke
võimalus. Nad annavad meile väga head informatsiooni.
Küsimus on, et kes seda teadma peaks.”
Olete kindlasti kursis Sindi kooli tulemustega ja
asukohaga nendes edetabelites.
“Ma ei ole näpuga järge ajanud. Aga tean, et Sindi kool
ei ole isegi Pärnu maakonnas esirinnas. Ta on paljudes
asjades viimane. Aga see näitab mida? See näitab, et
arenguruumi on tohutult! Samas näitab see seda, et ma
ei saa tänasel päeval hukka mõista õpetajat- ka see
õpilaste kontingent, kellega ma töötan, määrab teatud
piirid. Tõde on seal kahe vahel. Kui kool on mõnedes
ainetes esirinnas, kuid teistes ainetes tagaplaanil, siis
võib põhjusi otsida aineõpetajates. Kui aga kõik
õppeained on suhteliselt lõpus, siis ma pean vaatama
klassi, selle võimete piiri.”
Kuidas suhtute sellesse, et mitmetel mujalt Sindi
kooli õppima-tulnutel on eelmises koolis varem
esinenud probleeme õpiedukuse ja käitumisega?
“Väga palju õpilasi jätab kooli pooleli suhete tõttu.
Seepärast ma ei või ühtki õpilast sildistada enne kui
teda ja ta tegelikke võimeid tundma õppinud olen.
Paraku ei toida ainult Sindi meie kooli ära ja peame
mujalt õpilasi juurde saama.
Pean välja mõtlema, mis oleks see miks tahaks õpilane
tulla Sindi kooli. Siiani on Sindi kooli märksõna olnud
majandus, aga kas see on ka tegelikult see, mille peale
kohale tullakse ?”
Järgneb lk.2
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UUDISED
Sindi Skate 2007
Sindi skateparki on ehitatud
tubli kolm aastat ja tänaseks on see
juba päris kena koht noortele
harjutamiseks. Skatepargi
ehitamine ja uuendamine on pidev
protsess ning töid on finantseerinud
Fein-Elast Estonia, Sindi Noortekeskus ja Reldor.
Sindi linnavalitsus oma eelarvelistest vahenditest rahastab
igaaastaselt skatepargi tegemisi. Obstaaklid on ehitanud
tubli meister Mihhail Škljar.
22.septembril korraldati sellel platsil esimesed võistlused
„Sindi Skate 2007". Võisteldi rulal , rulluiskudel ja BMX
ratastel. Ekstreemspordi harrastajad olid tulnud Tallinnast,
Raplast, Kohilast, Pärnust, naabervallast Paikuselt ja
Sindist, kokku 35 julget inimest . Vaatamata halvale ilmale
oli pealtvaatajaid üle saja, mis näitab ala populaarsust
noorte hulgas.

Ekstreemse ilma tõttu tuli küll võistluste algust kaks tundi
edasi lükata, aga ometi andis ilmataat just nii palju aega,
et kõik alad kuival väljakul läbi viia. Autasustamine
toimus juba lausvihmas. Iga ala esikoha omanik sai
Sportlandi 3000-kroonise kinkekaardi , teised kohad
Skullcandy kõrvaklapid. Lisaks anti välja hulgaliselt
eriauhindu.
Ürituse eestvedajateks olid Elvo Grimm, Peeter
Proos, Taavi Burket, Madis Lohu, Vallo Vaargas
ning Helle Vent . Eriti tahaks esile tõsta võistluste
peasponsorit Fein -Elast Estoniat, lisaks toetasid
Sindi Linnavalitsus ja Sindi Noortekeskus.
Tulemused:
Rula
1.koht – Heiko Paulson Paikuselt, 2.koht – Karmo
Kalda, 3.koht – Rainer Ild.
Rulluisud
1.koht – Roland Krimm Tallinnast, 2.koht Andres
Kõiva ja 3.koht Kristjan Kukk.
BMX ratas
1.koht – Martin Maltsar Pärnust, 2.koht – Ragnar
Trepp, 3.koht – Kristo Eamets.
Nii korraldajate kui osavõtjate ühine otsus oli, et „Sindi
Skate” tuleb muuta traditsiooniks ja toimub kindlasti
ka järgmisel aastal kuid arvatavasti suve algul.
Vallo Vaargas

Sügisesest liiklusest
Suvi on jäämas selja taha, kätte on jõudnud pime
ja vihmane aeg, teeolud muutuvad kiiresti, kaugel
ei ole esimesed öökülmad ja sellega kaasnev
libedus. Liiklemine muutub raskemaks ja
ohtlikumaks kõigile liikluses osalejatele. Politsei
tuletab kõigile liiklejatele meelde ammu teadatuntud tõsiasju: liikluses tuleb olla tähelepanelik
ja austada ning arvestada kaasliiklejatega. Kindlasti
peavad täiskasvanud liiklejad olema eeskujuks lastele,
oma õige eeskuju ja käitumisega kujundame me turvalise
ja teisi austava liikluskultuuri.
Autojuhtidele
Mootorsõidukite juhtidele tuletame meelde, et nad
vaataksid kriitilise pilguga üle oma sõidukite
tehnoseisundi. Hea juht, vaata üle, kas autol on all
nõuetekohased rehvid, kontrolli klaasipuhastajate
töökorras olemist, sest kulunud klaasipuhasti ei taga
vajalikku nähtavust. Tähelepanu tuleb pöörata ka sõiduki
valgustusseadmetele - kas kõik vajalikud põlevad, kas
esilaternad on vastavalt nõuetele reguleeritud ja kas
nende klaasid on puhtad.
Kindlasti peab meeles pidama, et halbade ilmade
saabumisega tuleb arvestada ka sellega, et sõiduvõtteid
tuleb suveperioodiga võrreldes korrigeerida. Sügistalvisel perioodil tuleb autojuhtidel meeles pidada kuivõrd
oluline on teeoludega arvestamine, tee- ja
ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse valimine, et mitte
seada ohtu ei enda ega ka teiste liiklejate elu ja tervist.
Tuletame juhtidele meelde, et turvavarustuse kasutamine
on kohustuslik. Turvavöö kasutamine peab olema
iseenesest mõistetav ja autosse istudes selle kinnitamine
rutiinne liigutus, sest on suur tõenäosus, et liiklusõnnetuse
tagajärjel võib mootorsõidukis viibivatel isikutel tänu
turvavöö nõuetekohasele kasutamisele esineda tunduvalt
vähem kehavigastusi või üldse mitte, võrreldes sellega,
kui nad jätaksid turvavöö kinnitamata.
Kurb tõdeda, et ka joobes juhtimiste statistika ei näita
vähenemise tendentsi. Kahjuks ei ole ikka veel kõik
inimesed teadvustanud joobes juhtimise ohtlikkust, pigem
kurdetakse liigsuurte trahvide üle ja politseinikke
süüdistatakse kiusamises.
Sindi konstaablijaoskonna alla kuuluvad Tori vald, Sauga
vald, Paikuse vald ja Sindi linn. Nende valdade
territooriumil on 2007.aasta 8 kuuga (01.01.2007 kuni
31.08.2007) tabatud 211 joobes juhti. Neist 52 olid purjus
peaga rooli istunud teist korda ning nende suhtes alustati
k r i m i n a a l m e n e t l u s t
2006.aasta 8 kuuga (01.01-31.08.2006 ) tabati piirkonnas
kokku 198 joobes juhti, kellest 50 olid purjus peaga roolis
teist korda, ja nende suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Kainelt auto juhtimine peaks olema iseenesestmõistetav
tegevus, kujunema elunormiks.

Jalakäijatele ja jalgratturitele
Kahjuks ei ole meie mustas kroonikas sügis-talvisel ajal
harvad teated, kus räägime hukkunud või raskelt
vigastada saanud jalakäijast või
jalgratturist, kes oli tumedas
riietuses ning helkurita,
valgustuseta. Helkuri kandmine
on valdkond, kus lapsed on
täiskasvanutele eeskujuks: lapsed
ja noorukid kannavad helkurit
meelsamini kui täiskasvanud. Lubamatult vähe kantakse
helkurit või kasutatakse pimedal ajal laternat eelkõige
maapiirkondades, kus tegelikult on see linnast olulisemgi,
sest tänavalgustus üldjuhul puudub.
Jalakäija või jalgrattur näeb tuledega sõitvat autot juba
kaugelt. Tõenäoliselt eeldab ta, et autojuht näeb ka teda,
aga tegelikult näeb autojuht valgustamata kaasliiklejat
alles umbes 30 meetri kauguselt. Kui autojuhti osaliselt
pimestavad vastassuunast läheneva sõiduki tuled või
kui on sajune ilm, võib valgustatud liikleja märkamise
vahemaa veel tunduvalt väheneda. Kui siinkohal veel
meelde tuletada, et 90km/h liikuva auto
peatumisteekond on vähemalt 60 meetrit, siis sellest
võib juba oma järeldused igaüks teha. Helkuriga
varustatud jalakäija või jalgrattur on lähitulede valgusel
nähtav juba 130 – 150 meetri kauguselt. Selline
vahemaa jätab autojuhile piisavalt aega reageerimiseks
ning võimaldab sõitu õigeaegselt aeglustada ning
kaasliiklejast ohutult mööduda.
Arvestades meie linnade kohati puudulikku valgustust
ja sügis-talve ilmaolusid, tuleb helkurit kanda kindlasti
igal pool. Asulais on liiklus tavaliselt tihedam ja juhil
on selles liikluskeerises ka tänavavalgustuse
olemasolul palju kergem märgata jalakäijat, kes on
ennast paremini nähtavaks teinud.
Hea lugeja, kes Sa igapäevaselt osaled liikluses.
Kontrolli enda käitumist meie liiklusmaastikul, jälgi,
et Su lähedased millegi vastu ei eksiks ning ole
sirguvale põlvkonnale oma käitumisega eeskujuks.
Ühiste jõupingutustega suudame parandada meie
liikluskultuuri ning õnnetusi juhtub üha vähem.
Kui Sa märkad vajakajäämisi liikluskorralduses või
märkad midagi, mis vajaks muutmist, et muuta
liiklemine ohutumaks ja Sa ei tea, kelle poole pöörduda,
anna sellest teada oma piirkonna konstaablini. Tema
oskab Sinu sõnumi kindlasti viia vajaliku ametkonnani
või asjaomase isikuni
Konstaabel Piret Dreimann

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Linnavalitsus kinnitas Sindi-Pärnu
reovee survetoruga liitumise tasu
Määrus
kehtestatakse
kohaliku
omavalitsuse
korralduse seaduse §6 lõike 1
ja §30 lõike 1 punkti 2 ning
Sindi Linnavolikogu 8 mai 2003
määrusega nr 13 kinnitatud
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise
korra punktide 3.12 ja 4.2 alusel§ 1.
Kinnitada Sindi linnale kuuluva Sindi – Pärnu reovee
survetoruga liitumistasu ühikhinnaks 3,95 kr/m².§ 2.
Liitumistasu suuruse määramise aluseks on kehtestatud
detailplaneeringus näidatud kruntide pindalade summa
ruutmeetrites.§ 3.
Liitumistasu maksmise tingimused lepitakse torustiku
omaniku ja liituja vahel kokku lepingu sõlmimisel.§ 4.
Määrus jõustub 19. oktoober 2007.

Kirjuta toimetusele:
sindis@hot.ee
Sindi postkontor, postkast nr.5

Jätkub intervjuu Ain Keerup´iga
(algus lk.1)
Millised on Teie kokkupuuted koolivägivallaga Sindi
Gümnaasiumis?
“Suuremaid probleeme pole ette tulnud. Meil on kokkulepped
suuremate klassidega, et suuremad õpilased kaitsevad
väiksemaid, peavad koridorides korda. Valdavalt see toimib.
Loomulikult me teeme kõik selleks, et lapsed oleksid koolis
turvaliselt. Üks ettepanek oli ka volikogule, et koolimaja
territoorium tuleks ümbritseda taraga. See on ainuke võimalus
tagada turvalisus.
Ühel õhtul nägin ma ise oma silmaga, mis toimub kooli
territooriumil. Autod sõitsid märgi alt sisse otse
korvpalliplatsile, pandi muusika kõvasti mängima, otsiti
pudelid autost välja ja läks lahti!
Territoorium on meeletult suur, ma ei saa täna nõuda, et inimene
siia ei tule, sest miski ei viita sellele, et see on kooli territoorium.
Igal hommikul korjab koristaja kooli ümbrusest kotitäie
pudeleid.”
Palun nimetage Sindi kooli kolm tugevust?
“Raudselt inimestest tulenevad. Siin on hea õpetajate
kollektiiv- kõik toimib ja inimestena on nad väga toredad
inimesed. Ma ei ole märganud siiani siin majas selliseid
õpetajatele iseloomulikke intriige. See on mulle meeldivaks
üllatuseks.
Kindlasti nimetaksin teotahtelisi õpilasi- ma võtan seda

tõsiselt kui positiivset asja. Näiteks olgu või meie
raadioruum. Lastel on tahe teha- neid on vaja vaid
juhendada õigesse suunda. Ka kooli traditsioonid võivad
olla väga suur tugevus, aga ma ei saa nendest rääkida,
sest ma ei tunne neid veel.
Sindi kooli suurim murekoht?
“Distsipliin- kõik taandub sellele!”
Kuidas teile siinne koolitoit maitseb?
“Väga hea! Eriti head on siinsed kartulid, selliseid mujalt ei
leia. Lemmikuks on mul siiski makaronitoidud.”
Lõpetuseks veidi Teist endast. Kes te olete ja millega
tegelete vabal ajal ajal?
“Ma olen lahutatud, mul on elukaaslane tütrega. Mul on 3
väga toredat poega.Vanem poeg on 21-aastane ja ta õpib
Eesti Maaülikoolis, keskmine poeg on 19-aastane ja ta õpib
Tallinna Tehnikaülikoolis. Noorim, 14-aastane poeg õpib
Märjamaa gümnaaisumis.
Mulle väga meeldib kalal käia. Aga kahjuks minu vana varustus
ei sobi absoluutselt Pärnu jõe peale. Olen andnud endale
lubaduse, et kevadeks vahetan oma varustuse välja, et saaks
taas kalale.
Ma oman ka väikest paati, aga ma pole seda Vana-Vigalast
veel siia toonud, sest mul pole seda hoida kusagil.
Vana hobi on mul ka näitlemine. Ma olen kaasa löönud Vigala
õpetajate show-trupis, aga õnneks minu hääl annab mulle
võimaluse sellest harrastusest praegu kõrvale jääda.”
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Õpetajatepäev

Noored mägimatkajad harjutasid profi käe all

Viiendal oktoobril toimus üle-eestiline õpetajate päev.
See oli päev, mil meie, abituriendid saime
ametlikult tunda end just sellistena, nagu me tunneme
ennast kogu aeg: kõige targemate, ilusamate ning
võimsamatena. Päris õpetajad veetsid lõbusalt aega
naeruterapeudi seltsis ning nautisid õpetamisvaba
päeva. Sindi Gümnaasium oli õpilaste käsutuses.

Mägedes ronimine on kogu maailmas muutunud väga
populaarseks nii noorte kui täiskasvanud inimeste
hulgas. Sindi Avatud Noortekeskus avab sel sügisel
mägimatka ringi tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Hasartmängu Nõukogu projektiga saadud
vahenditele. Projekti toetas Sindi Linnavalitsus. Ringi
avamisega seotud muud kulud aitab katta Fein-Elast
Estonia .
Septembrikuu kahekümnes
päev oli tuuline ja vihmane,
aga
mägironimise
demonstratsioonesinemine
noortekeskuse ees toimus
halva ilma kiuste.
Üllar Põld Tallinnast tõi kohale
projektiga
saadud
mägironimise
ja
matkavahendid ning koos
noortekeskuse matkaringi
juhendaja Viljar Viigiga
tõmmati puude vahele köied ,
kus said oma esimese ronimise
kogemuse kätte kõik
uudistama tulnud noored.
Rõõmu ja lusti jätkus rohkem
kui kaheks tunniks. Tore ju
maa ja taeva vahel hõljuda!
Õpiti ära ka kaljulõhe
ületamine köie abil, mis
polnudki nii väga keeruline.
Üllar Põld on viis korda käinud Elbrusel (5960m) ja ka
Ameerika kõrgeima Aconcaqua mäe (6960m) tipus.
Selle aasta augustis vallutas ta koos abikaasaga Pamiiri
kõrgema mäe, Lenini mäetipu (7143m). Eestist oli selle
mäe otsa roninud ainult üks naine ja sedagi 30 aastat
tagasi. Praktilisele osale järgnenud kohtumisõhtul rääkis

Meie päev algas pihta nagu õpetajatele kohane,
õpetajatetoast. See on tuba, kuhu naljalt sisse ei saa ja
ettekujutus sellest toast oli kõik see, mis jäi uksepiida ja
koridori vahele. Sisse astudes hingasime kergendatult,
ükski signalisatsioon tööle ei hakanud, mis oli märk, et
see on meie koht, kus olla. Ennast mugavalt pehmetele
toolidele paigutanud, nägime ka teiste “õpetajate”
saabumist: uhked riided seljas ning nägudelt
peegeldumas rõõm, mis oli mõnegi puhul nii varajasel
kellaajal harjumatu, ning saime ka teada, miks õpetajad
saabuvad varem või tormavad vahetundidel neile
mõeldud tuppa - diivan ja tugitoolid ei mahuta ju kõiki
ning viimased saabujad peavad tahest tahtmata leppima
kõva istumisalusega.
Peagi kuulutas kellahelin algavat tundi. Päevakangelased
siirdusid koos klassivõtmete ja nimekirjadega varem
valitud tööpostile, veel teadmata, mis neid ees ootab.
Klassiuksed lahti keeranud ning näinud õpilasi enda
poole astumas, tekkis vaid üks küsimus: kas kiiremini
tõesti ei saa jalgu liigutada? Õpilased olid elevil ning
paljud valmistunud puhkama, mis aga läbi ei läinud, sest
gümnaasiumi viimaste klassid õpilased õpetaja rollis
armu ei andnud ning mitmeltki poolt võis kuulda, kuidas
palgalised õpetajad ei ole ka nii kurjad, kui abituriendid.
Lühendatud tunnid möödusid ruttu ja töökalt. Kõige
lõbusamad ehk olidki vahetunnid, kui sai koolimajas
ringi kõndida ja tunda end valitsejatena, ajada
inimlillepotte aknalaudade pealt maha, kutsuda
koolilapsi korrale ning õpetajate ehk meie toas õpilasi
taga rääkida. Tundsime ennast tõeliste õpetajatena.
Peale koolimaja tühjenemist algas päeva kõige
ametlikum osa. Kooli oli kutsutud endised ja praegused
õpetajad, kelle auks oli korraldatud aktus. Lisaks
laulude, luuletuste ning Lembit Roosimäe ja Priit Kase
dueti kuulamisele ulatas Sindi linnapea kõikidele
pedagoogidele neid tunnustades roosiõie. Pidulikule
aktusele järgnes suupistete laud, mille jätsime õpetajatele
nautimiseks. Ameti taas üle andnud saime olla jälle meie
ise, mis tähendas, et meie ees sulgus ruum, mis oli meile
päeva jooksul varju ja kaitset pakkunud ning
istekohtade pärast said taas võidelda meie armsad
õpetajad.
Õpetajatepäev teadvustas meile, et üllataval kombel
häirib pedagooge siiski õigusega, kui tunnis lobisetakse
või kui mobiiltelefonid helisevad, asjad koju unustatakse
või tundidesse hilinetakse. Kokkuvõtteks võib öelda,
et päev õnnestus ilma suuremate probleemideta ning
õpetas, et ka õpetajad on inimesed, kes tahavad
vahetundide ajal puhata ning tööde parandamine ei olegi
nii lihtne, kui on alati tundunud. Pidime ka tõdema, et
õpetajad on õigusega vahel kurjad ning enda maksma
panemine on õpetajatöös väga oluline.
Aitäh õpetajatele ja kaasõpilastele, kes muutsid selle
reedese päeva meie jaoks üheks meeldejäävamaks.
Tänud ka Sindi linnavalitsusele, kelle toeta seda päeva
kindlasti nii meeldejäävaks teha poleks saanud.
Kersti Prii, Sindi Gümnaasium

LUGEJA KIRJUTAB
“Teie kaudu saab head ja vajalikku informatsiooni. Te
olete kaasa rääkinud ka probleemidele lahenduste
otsimisel. Ehk võtate ette jalakäijate kaitsmise?!
Sindi Linnavalitsus on ju üksjagu teinud tänavate
parandamiseks, rajatud on koguni uus tänav.Tõenäoliselt
see töö jätkub. Võib-olla on abi ühest järgnevast
tähelepanekust. Sindi omapäraks on alati olnud mitu
silmatorkavat, ilusat, üle 100 aasta vanust alleed
(puiesteed). Praegu on need ohtu sattumas. Näiteks:
Kooli allee (end. Pioneeride pst) Tööstuse tänava poolne
ots on autode poolt väga auklikuks ja rööbastesse
sõidetud. Nüüd on mõned autod hakanud uut sõidukohta
tegema veel ühe puudevahe võrra kaugemalt – just
liiklusmärgi alt. Mis aga veel hullem, iga päev on võimalik
näha mõnd autot mööda alleed sõitmas Ringi tänavale

Üllar mägironimise meeldivatest ja ebameeldivatest
pooltest. Saime teada, et kõige hullem on see, kui tippu
jõudes hakkab sadama lund ja see katab kinni raja,
mida mööda tuldi. Nii juhtuski Lenini mäetipus.
Mägironijad käivad keppidega, mille otste poolt tehtud
augud nii ruttu täis ei saja. Õnneks olid augud maas
ikka veel veidi näha, aga rõõmuhõiseteks ja foto
tegemiseks polnud tipus
enam aega. Rõõm saabus
alles siis, kui jõuti esimesse
laagrisse tervelt tagasi.
Üllar, kes on hea näitleja,
näitas ette, kuidas mäkke
ronitakse. Sammu pikkuseks
on veidi rohkem kui jala
pikkus ja kuna hapnikku ei
jätku, siis kostab rajalt kogu
aeg tugevat hingeldamist.
Saime teada, kuidas
ronitakse „kassidega”,
millised näevad välja
karabiinid ja haaratsid, sling,
ekspress, laskumisvahend
kaheksa, jääkirkad jne.
Koostöös gümnaasiumiga
hakkab üks ronimissein
paiknema kooli spordisaalis.
Täname kooli juhtkonda
abistava käe ulatamise eest!
Teine ronimissein jääb
noortekeskuse juurde.
Mägimatka ring alustab 11.oktoobrist noortekeskuses.
Ringis saab osaleda alates 12-eluaastast. Ootame nii
poisse kui tüdrukuid, kellele meeldib ekstreemsport.
Ringis osalemine on tasuta.
Helle Vent

Üks viimaseid oli koguni must mikrobuss 17.oktoobri
hommikul. Jalakäijad laiutavad käsi, mõni
näitab rusikat. Vöörmanni puiesteel olen näinud „toruta
tanki” punast sportautot, atw-st, motorolleritest
rääkimata. Kurb on kevadeti kiriku pargi muru vaadata
– kalurid sõidavad autodega ju peaaegu jõkke. Rumalad
ja jõhkrad autojuhid kompromiteerivad korralikke ja nad
ei hakka kunagi mõtlema teiste inimeste heaolu peale.
Sellepärast peaks nende eest nõrgemaid – jalakäijaid,
lastega jalutavaid vanemaid, lapsi kooliteel jt – kaitsma.
Ma teen ettepaneku paigaldada jalakäijatele mõeldud
teedele mingid autotõkked.
Veel võiks üles võtta teema Sindi kui jõeäärse linna
probleemist – puudub juurdepääs jõe äärde, samuti
ujumiskoht. Paljud linnad on oma veekogude äärde
plaa•id tekitanud. Ilusa vaatega, madala kaldaga on
laululava äärne, ehk annaks mõelda?
Ajalehele ja Sindi Linnavalitsusele
Jätkuvat jõudu soovides, R.Välbe”

Toimetuselt:

Sindi Sõnumid edastas R.Välbe poolt toimetusele saadetud kirja Sindi
Linnavalitsusele. Linnasekretär Lia Oras kinnitas, et küsimused võetakse linnavalitsuses esimesel
võimalusel arutusele ja lehelugejad saavad Linnavalitsuse vastust kirjale lugeda novembrikuises lehes.

4H lehetegemist uurimas
Ajalehti ja ajakirju loeme iga päev, aga kuidas tegelikult
lehte tehakse, seda näidati meile 9.oktoobril Pärnu
Postimehe toimetuses Rüütli tänaval.
Pärnu maakonna 4H klubide esindajaid oli kohale
tulnud 24. Meile tutvustati toimetuse ruume ja räägiti,
millega vastavas ruumis tegeletakse. Ringkäigu lõpul
kogunesime koosoleku ruumi, kus räägiti päris
põhjalikult lehetegemisest. Samasse ruumi koguneb igal
hommikul kogu kollektiiv, et arutada, mida järgmisesse
lehte sisse panna ja mis väljas jätta. Seal võib päris

tuliseks vaidluseks minna. Räägiti ka sellest, kuidas
uudist või kuulutust lehte panna. Oli üllatav, et tellitud
artikkel ajalehe esiküljele maksab 20000 krooni. Meile
tundus see olevat väga kallis. Sünnipäeva kuulutus
seevastu maksab 150 krooni ja koos pildiga 250
krooni. Koosistumise lõpus esitati küsimusi nähtu –
kuuldu kohta ja õigesti vastanud said ka preemia.
Leidsime, et oli igati kasulik päev, kus saime jälle
targemaks.
Anette Suviste ja Karmen Tõnisson
Sindi ANK 4H klubi Sindila liikmed

LUGEJA KIRJUTAB

SPORDIUUDISED

Olge Konsumi poes sisseoste tehes
tähelepanelikud!
“Kell on umbes viie ringis õhtul. Poodi ruttavad need,
kel tööpäev selja taga, lapsed kodus ootamas ning mis
seal salata - tahaks kiiremini koju ja veidi puhata.
Tundub, et selliseid situatsioone oskavad ära kasutada
(palun siinkohal vabandust, et mitmuses kirjutan, aga
arvan, et neid on rohkem) nii mõnedki teenindustöötajad,
kellega inimesed kiireid asju ajades kokku puutuvad.
8.oktoober, esmaspäev. Rutates mõningate asjade järele
Konsumi poodi heitsin pilgu ka kellale – see näitas 16.00.
Inimesi oli poes väga vähe, eks eelpool kirjeldatud
tipptund oli veel ees. Kaup korvi ja korvist siis letile
(kes Konsumis käib, teab, kus on lett ja kus on kassa).
Abikaasa võttis rahakotist rahatähe ning ulatas müüjale.
Mina vaatasin asju, mis ma kotti olin ladunud ning tajusin,
et midagi on väga valesti. Soovides koheselt ka tšekki
näha, tõmbas müüja selle masinast välja ning lausus:
„Oi, näe, läkski valesti – ma kontrollisin just enne siin
neid pudeleid.” Ühesõnaga – Sindi linna üks väga
staa•ikas müüja tahtis lihtlabaselt teha külma minu
perele 242 krooniga, alustades arvet Red Labeli
viskipudeliga, mis asus kõige ülemisel riiulil ja mida ma
polnud ostnud. Tal ei olnud mitte ühtegi vabandussõna
öelda, kuid minul oli talle meeldetuletuseks lausuda, et
see on viimase aja jooksul kolmas kord, kui ma kahtlen
tema poolt koostatud arves!
Ja loo finaal tuleb nüüd. Rääkides samal õhtul oma
töökaaslasele sellest, mis toimus Konsumi poes, jäi tema
hetkeks vait. Miks? Sest TÄPSELT samasugune
olukord oli temaga juhtunud päev varem – Müüja oli
sama, sõnad : „Oi, ma just kontrollisin siin neid pudeleid”
olid samuti samad! Ka tema perel oleks poeskäik läinud
poole kallimaks, kui oleks müüjat usaldanud.
Konsumi pood on minu ja paljude minu tuttavate jaoks
sellest päevast koht, kus tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.
Konsumlased - saage rikkaks ilma minupoolsete
annetusteta! Ene” (kirja autor on toimetusele teada).

Toimetuselt:
Sindi Konsumi juhataja Tiia Tõkke põhjendab juhtunut
inimliku eksitusega ja leiab, et midagi pahatahtlikku
sellest otsida ei tasuks. „Kassapidaja kontrollis eelnevalt
just alkoholipudelite hindu kassas ja kui siis klient kohe
peale tuli, siis võis jääda äsjakontrollitud alkoholipudeli
hind ekraanile.“
Lehele kirjutanud klient, kes poes ise kassapidaja
eksimuse avastas, sai Konsumilt oma 242 krooni
koheselt tagasi. „Oleme alati saanud klientidega
rahulikult asjad korda aetud, ilma Tarbijakaitse ja
meedia sekkumiseta“ räägib juhataja, kelle kinnitusel
igapäevatöös aeg-ajalt ikka erinevat laadi
vahejuhtumeid ette tuleb.
Kes soovib, võib loost ise järeldused teha. Selge
on vaid üks- usaldust on imelihtne kaotada, selle
tagasivõitmine on aga juba tükk maad keerulisem.
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Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või
suvilakrundi. Tel. 4452422

6. oktoobril toimus kreeka- rooma maadlusvõistlus,
“Vigala lahtine matt”. Osalesid ka Spordiklubi Leo
kasvandikud, treener Gristen Heinmetsa
juhendamisel. Randel Uibo, Madis Tropp ja
Robin Reidma saavutasid oma kehakaalus
kolmanda koha. Täiskasvanute arvestuses saavutas
teise koha Argo Mitt .
Raiko Hiis, Spordiklubi Leo

Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly
Soovin osta maad või metsa otse
omanikult, ilma maakleri vahenduseta! Palun
helistada 5810 6978

Tulge võrkpallile kaasa elama!

Käsitööhuvilisi oodatakse
alates 24-ndast oktoobrist kolmapäeviti
k.15.00 -17.00
Sindi Muuseumisse,
kus juhendaja Silvia Pärna käe all on
võimalik õppida oma kätega valmistama:

SK KALJU I kodumängud
võrkpallis Pärnumaa
meistrivõistluste sarjas
toimuvad Sindi
Gümnaasiumi võimlas
järgmiselt:
reedel, 02.11.07 kell 19.00
SK Kalju-ESS Veteranid
reedel, 23.11.07 kell 19.00
SK Kalju- TORI
reedel, 07.12.07 kell 19.00
SK Kalju- VK TÕUSEV (Audru)

oktoobris ja novembris - mardimütsi ja
kadriehteid
detsembris - õlest kuuseehteid ja jõulukaarti
jaanuaris - kompositsiooni raamis
veebruaris - õlest käevõru ja kaseoksakorvi
märtsis - kaseoksakübarat
aprillis - makrameenööri ja kaseoksa amplit
mais - lilleseadet mansetiga
Ühe õppepäeva maksumus on kümme krooni.
Kohtade arvu piiratuse tõttu palume soovijail
eelnevalt registreeruda tel.4474014 esmaspäeviti,
kolmapäeviti või reedeti k.8.30 - 15.00.

Treeningutele!
Teisipäeviti ja neljapäeviti ootab kell 16.00
maadlustreener endisi ja uusi maadlushuvilisi poisse
taas treeningutele.
Esmaspäeval ja reedel kell 15.00 alustab ka
jalpalli treening algklassidele. Oodatud on ka
jalgpallihuvilised lasteaiapoisid!
Meeste võrkpalli treeningud on teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 19.00.

Uuenduskuuri läbinud

Seltsimaja kutsub:

Poks jätkab samadel aegadel - esmaspäev,
kolmapäev ja reede kell 19.00.

28.okt. kell 15.00 segakoor Slavjaanotska 13.
nda aastapäeva kontsert
1. nov.kell 14.00 akordioni-muusika kontsert
ans. EXCELSUS ja RECEKNE muusikakooli
orkester Lätist.
10. nov. kell 12.00 Isadepäeva kontsert Sindi
lastepäevakodu lastelt.
10. nov. kell 18.00 Mardipäeva müramised saab tantsida - kollitab külaliste oht

Naised tervisevõimlejad
alustavad 2.oktoobrist kell
18.00 igal teisipäeval ja
neljapäeval.
Naised korvpall kolmapäeviti
kell 19.00 alates oktoobrist.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
ANNA SEVASTJANOVA
02.11.1915
AMALIE TAMM
21.11.1917
LEIDA TOOMELA
03.11.1919
JAKOB KUND
10.11.1919
VOLDEMAR SEPTEMBER 21.11.1923
ALEKSANDER VESSELOV 25.11.1924
LAINE-JOHANNA LARETEI 14.11.1925
KLAVDIA ULAN
17.11.1925
ERNY PALMISSAAR
01.11.1927
ANATOLY LYAMTSEV
27.11.1927
ÜLO KULL
09.11.1932
VIIVI NIELSON
10.11.1932
SALME NÕMME
11.11.1932
EVGENIYA LYAMTSEVA
25.11.1932
MAIMU VÕSA
27.11.1932
LIIVI KONT
13.11.1937
LINDA PÄRKMA
17.11.1937

KUULUTUSED ja TEATED

Kaks roosat päkka,
kaks särasilma
on teie rõõmuks
sündinud ilma.

Sünnid
Palju õnne!

Meribel Aksen
Hendrik Karuse
Anni Mari Tammann
Valeria Ivanova

Mälestame lahkunuid
Hilda Õunapuu
Herbert Pärnits
Elsa-Eliise Jõesalu
Anastasia Bessonova

19.09.2007
26.09.2007
26.09.2007
28.09.2007

06.09.2007
25.09.2007
04.10.2007
21.09.2007

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli
sindis@hot.ee
Sindi Postkontor, pk.5
Trükkinud Pajo Trükikoda

Hind 2 krooni

