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Koolielu

Kevad lasteaias

Lastekaitsepäeva 
tähistamine

Seltsingute 
tegemised

JAANIKUU ON LÄINUD, 
SUVI KÄES
Võidupüha, jaanilaupäev ja jaanipäev 

kestsid tänavu justkui kauem, ku-
na järgnesid nädalavahetusele. Ometi on 
need tähtsad ja ilusad päevad – nagu jaa-
niöögi -  juba möödas, ööbikud laulu lõ-
petanud, põllumeestel esimene niide ko-
ristatud, täissuvi käes. Vihma on tulnud, 
aga mitte palju, sooja on olnud, aga mitte 
jaaninädalal. Küllap suvesoojus ikka ko-
hale jõuab, vähemalt üldlaulu- ja tantsu-
peokski!

Surju Põhikooli lõpetasid 11 tublit 
noort, oli tugev ja toimekas lend. Aitäh 
koolmeistritele, edu ja edasiõppimist 
noortele, õnne kõigile peredele! 

Vallajuhtidel oli 26.juuni õhtul rõõm 
traditsiooniliselt tervitada kõiki sel 
aastal põhikooli, gümnaasiume , kut-
seõppeasutusi ja kõrgkoole lõpetanud 
valla noori – neid on tublisti üle kahe-
kümne. Oma valla lastest 20 liikmeline 
õpilasmaleva rühmgi on 1.juuliks sel-
le aasta tööperioodi edukalt lõpetanud, 
juhtideks uued Liis Virkus ja Rutmar 
Leppik. Tänu ja sisukat suvepuhkust!

17.06. toimus rahvamajas järje-
kordne Rail Baltic`u trassivaliku 

arutelu. Kuigi planeerijate ja kesk-
konnamõju hindajate eelistatud tras-
sivariant pole vallarahvale, eeskätt Ra-
baküla elanikele vastuvõetav, selgus 
arutelu käigus, et nemad ja maavalitsu-
se esindajad on valmis arvestama meie 
põhjendusi  ja muutma trassi elanike ja 
nende kodude huvides. Küll aga ei ka-
vatseta raudteed meie ettepaneku põh-
jal märksa lühemaks ja sirgemaks teha  
Natura alade riivamise kaudu.

Juulis-augustis on vallas suurte 
tööde aeg. Nagu eelmistes lehtedes 
kirjutatud, on kavas ehitada mustkate 
ligi kolmele kilomeetrile vallateede-
le, kus elab rohkem inimesi, kus liiklus 
suurem ja kus sõidab õpilasi kooli ve-
dav buss. Koolile ehitame  hakkepuidu 
katlamaja ja pikendame majandushoo-
net, Koolimetsa kinnistul laseme raiu-
da vanaks saanud lepiku ning teha osal 
metsast aegjärkset raiet. Edasine kava 
on rajada koolimetsa õpperajad, loode-
tavasti SA KIK projektitoega.

 
Ilusat suve ja laulu-tantsupidu, 

kus osaleb ka meie naiskoor!

Jaanus Männik, vallavanem

Vallavolikogus arutati ja otsustati

Vallavolikogu  19. juuni is-
tungi päevakorras olid 

järgmised küsimused
1 Surju valla  ehitusmäärus

2 Surju Vallavolikogu 23 novembri 2012 
määruse nr 20 “Müügipileti hinna keh-
testamine” muutmine
3 Surju Vallavolikogu  määruste kehte-
tuks tunnistamine
4 Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine  
5 Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
6 Surju Lasteaias  lapsevanema poolt 
kaetava kulumäära kehtestamine

7 Valla ajalehes “Surju Sõnumid” kuulu-
tuste ja teadete avaldamise tasu kehtes-
tamine
8  Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühis-
transpordikeskus asutamisel osalemine
9  Info:
9.1 Investeerimislaenu hanke tulemus;
9.2 Koolimetsa raieõiguse võõrandamisest;
9.3 Rail Baltic’u trassivalikust;
9.4 Kohtumisest  politseijuht Mehis Met-
saga;
9.5  Jaanitulest ja Rohelise Jõemaa män-
gudest. 

( järgneb lk 2)
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Vallavolikogus arutati ja otsustati

Kordaminekud möödunud õppeaastal
Hiina vanasõna ütleb: 

„Tarkus kuulub mine-
vikule, tegevus olevikule ja 
rõõm tulevikule.“

Aasta jooksul on õpetajad 
usinalt tarkust jaganud ja on 
rõõm tõdeda, et paljud õpila-
sed on seda vanasõna au sees 
pidanud ja kogu õppeaasta 
kaasas kandnud. Ehk siis on 
olnud väga tegusad ja töökad 
ning rõõmuga vaadanud tu-
levikku. 

Juuni algul Surju rahva-
majas toimunud traditsioo-
nilisel direktori vastuvõtul 
tublidele õpilastele ja nende 

vanematele ning kooli per-
sonalile osales taas rekor-
darv külalisi. Teisest kuni 
neljanda klassini oli kutsu-
tud vastuvõtule kiituskirja-
ga lõpetajad, alates viiendast 
klassist kiituskirjaga lõpeta-
jad ja õpilased kellel on tun-
nistusel „4“ või „5“ ning kõik 
aineolümpiaadide ja kon-
kursside parimad. Väikese 
tervituse külalistele tõid Ki-
lingi-Nõmme muusikakooli 
noored muusikud. 

Käesoleva õppeaasta tubli-
mad olid: 

2. klassi lõpetasid kiitus-

kirjaga Lume Tuum ja Martti 
Tarsalainen

3. klassi lõpetas kiituskirja-
ga Birthe Lall ja Greete Viik

4. klassi lõpetasid kiitus-
kirjaga Anne Ojaste ja Kaisa 
Vaabel

5. klassi lõpetasid kiituskir-
jaga Rita Ojaste, Angela Lage, 
Germo Mäenurm, hinnetega 
„4“ ja „5“ tunnistusel lõpeta-
sid klassi Eneli Juhansoo, Ar-
ti Oad, 

6. klassi lõpetas kiituskir-
jaga Britt Koger, hinnetega 
„4“ ja „5“ tunnistusel lõpeta-
sid klassi Kelli Avarmaa, Ma-

ria Pulk, Kristo Saaliste, Gert 
Leppik

7. klassi lõpetasid hinnete-
ga „4“ ja „5“ tunnistusel Ka-
tariina Viik, Agnes Pajula, 
Chris Kruusimägi

8. klassi lõpetas kiituskirja-
ga Gerli Naaris ja Kerttu Tilk,  
hinnetega „4“ ja „5“ tunnis-
tusel lõpetasid klassi Laura 
Viik, Eliisa Lehismets, Liisa 
Palits, Janely Tähemaa

9. klassi lõpetas kiituskirja-
ga Krista Tammes,  hinnete-
ga „4“ ja „5“ lõputunnistusel 
lõpetasid klassi Kadri Ojaste,  
Eliise Palotu, Alex Tähemaa.

(algus lk 1)

OTSUSTATI:
1. Võtta  vastu vallavoliko-
gu määrus nr 10 “Surju valla 
ehitusmäärus”. Määrusega 
saab tutvuda valla veebile-
hel. 

2.  Võtta  vastu vallavolikogu 
määrus nr 11 “Surju Valla-
volikogu 23 novembri 2012 
määruse nr 20 “Müügipileti 
hinna kehtestamine” muut-
mine”.  Määrust muudetak-
se järgmiselt: 1)  paragrahvi 
1 lõike 1 punkti 1 ja sõnasta-
takse järgmiselt:
“1) Müügipileti hind sõltub 
müüdavast kaubagrupist 
ning ühe päeva hinnad on 
järgmised: 
tööstuskaup - 3 eurot, toi-
dukaup - 2 eurot, käsitöö ja 
omatoodang - 1.50 eurot, is-
tikud, seemned, igasugused 
taimed, kuused - 1.50 eurot.”
2)  paragrahvi 2 lõike 1 
punkti 1 ja 2 ning sõnasta-
takse järgmiselt:  
“ 1) toidukaup, toitlustami-
ne  -  8 eurot, 2) tööstuskaup  
- 8 eurot.”  

3. Võtta  vastu vallavoli-
kogu määrus nr 12 „Sur-

ju Vallavolikogu  määruste 
kehtetuks tunnistamine”.  
Tunnistatakse kehtetuks 
Surju Vallavolikogu 26. mai 
2010 määrus nr 4 “Sur-
ju valla avaliku korra ees-
kiri” (KO 2010,108,1451) ja 
15. detsembri 1998 määrus 
nr 13” Surju vallamaantee-
de kasutamise ja kaitse ees-
kirja kinnitamine” (RTL 
1999,13,153). Määrus keh-
testatakse tulenevalt uuest 
korrakaitseseadusest, mis 
paneb politseile suuremad 
ülesanded ja tühistab oma-
valitsuste senist sellealast 
pädevust.

4. Võtta vastu vallavoliko-
gu otsus nr  20 “Detailpla-
neeringu algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine“.  
Algatada detailplaneering 
Kikepera külas asuvale Tii-
gimõisa  katastriüksusele 
75601:006:0119 (registriosa 
nr 3737606) 1,0 ha suuru-
se kalakasvatamise tiigi , 8 
kämpingu, grillimisplatsi, 
lõkkeplatsi ja spordivälja-
kuga turismikompleksi ra-
jamiseks.
Jätta algatamata keskkon-
namõju strateegiline hinda-
mine.

5. Võtta vastu vallavoliko-
gu otsus nr  21 “Kinnistu-
le isikliku kasutusõiguse 
seadmine”. Määrata õigus-
tatud isiku Elektrilevi OÜ 
isikliku kasutusõiguse maa-
ala Surju vallale kuuluval 
7560001 Metsaääre-Tõi-
toja tee katastriüksusel  nr 
75601:005:0258 (registriosa 
nr. 4081806).
Isikliku kasutusõiguse si-
suks on õigus omada maa-
üksusel maatükiga püsivalt 
ühendatud elektrimaakaa-
belliini ning teostada kõiki 
töid, mis on vajalikud elekt-
rimaakaabelliini ehitami-
seks, hooldamiseks, korras-
hoiuks, remontimiseks ja 
likvideerimiseks, tagades 
seejuures katastriüksusel 
paikneva vallatee korrasole-
ku vastavuses teeseadusega.
Isikliku kasutusõigusega 
koormatava ala pindala on 
12 m2, tehnorajatise pikkus 
on 6 m ja kaitsevööndi laius 
on 1 m kaabli teljest mõle-
male poole. Isiklik kasutus-
õigus on tähtajatu.

6. Lõpetada I lugemine ja 
arutada lastevanemate sü-
giskoosolekul.  

7. Võtta vastu vallavolikogu 
otsus nr 22 “ Valla ajalehes 
“Surju Sõnumid” kuulu-
tuste ja teadete avaldamise 
tasu kehtestamine”. Keh-
testada väljaspool valda re-
gistreeritud füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele kuu-
lutuste ja teadete avaldami-
se tasud alates 1. septemb-
rist 2014 alljärgnevalt: kuni 
1/8  leheküljest – 10 eurot;  
kuni ¼  leheküljest – 20 
eurot;  kuni ½ leheküljest – 
40 eurot ja kuni 1 lehekülg  
-  80 eurot.                            
Vallavalitsusel on õigus va-
bastada kuulutusi heatege-
vuseks kehtestatud tasust.

8. Võtta vastu vallavoliko-
gu otsus nr 23 “Mittetu-
lundusühingu Pärnumaa 
Ühistranspordikeskus asu-
tamisel osalemine “. Osa-
leda mittetulundusühingu 
Pärnumaa Ühistranspordi-
keskus asutamisel ja kiita 
heaks mittetulundusühin-
gu Pärnumaa Ühistranspor-
dikeskus asutamisleping ja 
põhikiri

9. Võtta esitatud info tead-
miseks.
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53. lend esimene rida: vasakult klassijuhtaja Riina Ollo, Liisi Palits, Karmen Vaabel, 
Anneriin Isand, Eliise Palotu, klassijuhataja Signe Reidla.

Tagumine rida: vasakult Rainer Vabrit, Maris Mändmets, Krista Tammes, Mari – Liis 
Orasmäe, Kadri Ojaste, Egge – Ly Parts, Alex Tähemaa. 

Lennu esimene klassijuhataja Maie Sarapik ja 3. klassi klassijuhataja Ave Kartau.

Aineolümpiaadid, vikto-
riinid (vabariigi kuue parima 
seas ja maakonna kuue pari-
ma seas)

 Merili Hindoalla – kuns-
tikonkurss „Kunstiteose ins-
piratsioon“  2.  koht, Lu-
me Tuum - kunstikonkurss 
„Kunstiteose inspiratsioon“  
3.-4.  koht, Martti Tarsalai-
nen – Väike Cantol 1. koht, 
„Kaunim metsalaul“ 1. koht. 
Birthe Lall – Eesti Prangli-
mise Karikavõistluste 1. koht

Eesti Karikavõistluse indi-
viduaalne 6. koht, Pranglimi-
se MM-il 5. koht, Gomoku-
turniiril 1. Koht, Greete Viik 
– Gomokuturniiril 4. koht, 
Kert Kruusimägi – Eesti 
Pranglimise Karikavõistluste 
1. koht, maakonna matemaa-
tikaolümpiaadi 4.-5. koht, 
Angela Lage – maakonna 
emakeeleolümpiaadi 5. koht, 
VARIA II viktoriini võist-
kondlik  2. koht,

Kristo Saaliste - Ees-
ti Pranglimise Karikavõist-
luste 1.  koht, Gert Leppik 
- Eesti Pranglimise Karika-
võistluste 1.  koht, Britt Ko-
ger – VARIA II viktoriini 
võistkondlik  2. koht, Chris 
Kruusimägi - Eesti Prangli-
mise Karikavõistluste 1. koht,  
Agnes Pajula – piirkondli-
ku bioloogiaolümpiaadi 5. 
koht, Katariina Viik – VA-
RIA II viktoriini võistkondlik  
2. koht,  Gerli Naaris – vene 
keele olümpiaadi 6. koht, VA-
RIA II viktoriini võistkondlik 
2. koht, Kerttu Tilk – piir-
kondliku bioloogiaolümpiaa-
di 2. koht, Tanel Tilk – teh-
noloogia-õpetuse konkurss 
– näitus 1. koht, Alex Tähe-
maa -  ühiskonnaõpetuse vik-
toriini võistkondlik 1. koht, 
VARIA II viktoriini võist-
kondlik 2. koht, piirkondliku 
füüsikaolümpiaadi 6. koht, 
piirkondliku bioloogiaolüm-
piaadi 3. koht,  piirkondli-
ku geograafiaolümpiaadi 3. 
koht, kunstikonkurss „Kuns-
titeose inspiratsioon“ 1.  koht, 
kunstikonkurss „Kunstiteose 

inspiratsioon“ 1.  koht, Kad-
ri Ojaste – ühiskonnaõpe-
tuse viktoriini võistkond-
lik 1. koht, Krista Tammes 
– ühiskonnaõpetuse võist-
kondlik 1. koht, piirkondli-
ku kunstiolümpiaadi 2. koht 

(9. klassi arvestuses 1. koht), 
kunstikonkurss „Kunstiteose 
inspiratsioon“ 2.  koht

Ja oligi aeg pidada viimase 
koolikella aktust. Aktust mis 
9. klassile jäi kogu koolipe-
rega viimaseks. Kooli kõige 

suuremaks kordaminekuks 
saab pidada iga uue lennu 
teelesaatmist. 

53. lend oli erakordne, sest 
iga lõpetaja sai ainealase kii-
tuskirja.  

( järgneb lk 4)



Surju Sõnumid4

eTwinninguga Lätis ja Eestis
Surju kooli noorema-

te õpilaste ja lapseva-
nemate külaskäigud Lätti, 
Ruhja kooli,  on muutumas 
traditsiooniks. Mai lõpus 
käis poolsada surjukat Ruh-
jas ning osales sealsel folk-
loorifestivalil. 

Seljas rahvariided, lehvi-
mas sinimustvalged lipud, 
oli uhke tunne puhkpillior-
kestri saatel rongkäigus läbi 
linna marssida ja oma kodu-
maad esindada. Nii suures 

ja uhkes tribüünidega spor-
disaalis ei ole Surju koo-
li lapsed enne vist esineda 
saanudki. Surju lapsi tun-
takse Ruhjas kui häid laul-
jaid ja seekordki jäime lau-
lu ja pillimängu juurde. Läti 
lapsed on aga suurepärased 
rahvatantsijad, tundub, et 
kogu Ruhja kool tantsib ja 
lisaks veel 4 Läti selle piir-
konna kooli.  Järelpidu toi-
mus Ruhja klubis. Mängud 
olid nii huvitavad, et me 

oleks tahtnud veel kaue-
maks jääda. Pidime siiski 
koduteele asuma, et süda-
ööks tagasi jõuda. 

Nädal hiljem oli meie kord 
ruhjakaid võõrustada. Õpi-
lased olid 2-päevasel eks-
kursioonil Pärnus ja ööbi-
sid Surju koolis. Koos meie 
lastega käidi Surju keskuses 
jalutamas, mängiti ja lusti-
ti. Hommikul oli nii mõnigi 
Surju laps lätlasi saatma tul-
nud, oli veidi kurb, sest mit-

med olid leidnud endale hea 
sõbra.  Lätlaste lemmikuks 
Pärnus aga kujunes Tervise 
Paradiisi veepark, kus käidi 
koguni kahel päeval järjest. 

Surju kooli koostöö Ruh-
ja kooliga sai alguse  2013. 
a  alguses eTwinningu prog-
rammi raames. ETwinning 
on Euroopa koolide kogu-
kond Internetis, kus koo-
lid saavad suhelda, koos-
tööd teha ja projekte luua. 
eTwinning käivitati 2005. 

(algus lk 3)

Kõik 53. lennu lõpetajad 
sooritasid lõpueksamid ees-
ti keeles, matemaatikas ning 
valikaines, milleks tänavu 
olid füüsika, geograafia ja 
bioloogia.

Traditsiooniliselt antakse 
lõpuaktusel üle Surju kooli 
kunagise direktori Aleksan-
der Riisi nimelised stipen-
diumid. 

Aleksander Riisi nimeli-
sed stipendiumid 2014

Kadri Ojaste – Aleksan-
der Riisi nimeline stipen-
dium 2014 „Aasta lõpetaja”

Õpetaja Tarmo Karon 
– Aleksander Riisi nimeli-
ne stipendium 2014 „Aasta 
õpetaja“ tähelepanuväärse 
arendustegevuse eest Surju 
Põhikoolis.

Krista Tammes - Alek-

sander Riisi nimeline sti-
pendium 2014 „Aasta Oma 
Riigi peaminister“

Kaidi Vunder – Aleksan-
der Riisi nimeline stipen-
dium 2014 „Aasta töötaja” 

Kool tunnustas oma au-
märgiga 

Kadri Ojaste  – suurepä-
raste tulemuste eest õppe-
töös ja väga aktiivse tegevu-
se eest „Oma Riigi“ töös.

Krista Tammes  – suure-
päraste tulemuste eest õp-
petöös ja väga aktiivse tege-
vuse eest „Oma Riigi“ töös.

Alex Tähemaa - suurepä-
raste tulemuste eest õppe-
töös ja väga aktiivse tegevu-
se eest „Oma Riigi“ töös.

Traditsiooniks on saanud 
ka Surju Põhikooli parima 
emakeeletundja stipen-

diumi üleandmise lõpuak-
tusel. 

Stipendiumi algatasid 
Tuula ja Rauli Ala – Kar-
via. Stipendium antakse 
välja üks kord õppeaastas 
algatajate poolt. Kool lisab 
stipendiumile traditsiooni-
liselt raamatu. 

2013/2014 õppeaastal 
otsustas Surju Põhikoo-
li õppenõukogu määrata 
stipendiumi 9. klassi õpi-
lasele Alex Tähemaale – 
tõsise suhtumise eest ema-
keele õppimisse, maakonna 
emakeeleolümpiaadil edu-
ka osalemise eest ning vane-
ma vanuseastme võidu eest 
Ilmi Kolla nimelisel luule-
võistlusel.  

16. juunist – 1. juulini 
kestab õpilasmaleva töösu-
vi. Õpilased löövad kaasa nii 
kooliümbruse korrastamisel 
kui ka vallas, metskonnas ja 
osaühingus. Traditsioonili-
se kokkutulek Valgerannas 
toimub sel aastal juuni lõ-
pus

Kogu südamest soovin tä-
nada kooli personali, kes 
teevad oma tööd suure ar-
mastuse ja pühendumisega. 
Jõuda iga õpilaseni ja teda 
tema arengus igati toeta-
da ei ole sugugi kerge, aga 
sellele mõtleb iga õpetaja 
ja kooli töötaja, kui päeva 

lõpus oma tööst kokkuvõt-
teid teeb. Oliver  Wendell 
Holmes ütles, et tähtis pole 
mitte niivõrd see, kus seisa-
me, kuis see, mis suunas lii-
gume – vahel tuleb seilata 
pärituult ja vahel vastutuult 
–  kuid tähtis on see, et sei-
lame, mitte ei triivi või seisa 
ankrus. 

Aitäh, et seilasite möö-
duval õppeaastal ikka päri-
tuult. Tänan teid tehtud töö 
eest, soovin teile kosutavat 
suvepuhkust, et juba mõne 
kuu pärast alustada uut, vä-
ga kiirelt mööduvat õppe-
aastat. 

Uuel õppeaastal soovime 
koolis alustada pilliõppega 
õpetaja Tiia eestvedamisel. 
Muudatustest uuel õppe-
aastal juba täpsemalt augus-
tikuu ajalehes. 

Tänan kõiki õpilaste 
koduseid, vallaelanike ja 
koostööpartnereid meel-
diva ja tulemusliku koos-
töö eest.

Soovin kõigile ilusat ja 
sooja suve ning meeldivat 
puhkust! 

Kohtumiseni 1. sep-
tembril uue õppeaasta 
avaaktusel.

Heidi Kodasma
Surju Põhikooli direktor

Kordaminekud möödunud õppeaastal
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a Euroopa Komisjoni eÕp-
pe programmi raames  ning 
on alates 2014. a kindel osa 
Erasmus+, EU hariduse, 
väljaõppe, noorte ja spordi-
ga tegelevast programmist. 
Ruhja kooliga oleme läbi 
viidud 2 projekti – „Know 
Your Neighbours“ ja „Know 
Your Neighbours 2“. Projek-
tide eesmärkideks on oma 
rahvakultuuri viljelemine ja 
naabrite kultuuriga tutvu-
mine ning inglise keele os-
kuse arendamine. 

Aitäh Surju suurepärastele 
lastevanematele, kes lustiga 

kaasa löövad ja transpordiga 
lahkelt aitavad! Aitäh meie 
tublile muusikaõpetajale 

Tiia Hermannile, tänu kel-
lele Surju lapsed on edukad 
lauljad ja pillimängijad ning 

naudivad esinemisi ka suur-
te rahvahulkade ees!

Ave Kartau, Surju Põhikool

Lähkma rahvamuusikaprojekt
21. juunil oli Lähkma-

Saunametsa küla-
majja kogunenud paarsada 
inimest, et pidada koos rah-
vamuusikapäeva ja jaani-
tuld. 

Laval oli poolsada Sur-
ju  pillimeest ja rahvatant-
sijat – uskumatult suur arv. 
Mängiti erinevaid kandleid, 
kitarri, karmoškat, akordio-
ni, lõõtspilli, viiulit, sakso-
foni, torupilli, kontrabas-
si. Oli üksikesinejaid ning 
väiksemaid ja suuremaid 
ansambleid. Rahvatantsijad 
said seekord tantsida elava 
muusika saatel. Kontserdi 

lõpus tulid esitusele ühis-
lood. Külalisesinejateks olid 
Liisi Oja Allikukivilt rahva-
kandlel ja Pärnumaa Lõõts-

pillihaigete Seltsi esindajad. 
Õhtu jätkus vaba lavaga, kus 
tekkisid mängleva kerguse-
ga erinevad ansamblid. 

Rahvamuusikapäeva et-
tevalmistused algasid juba 
üle 2 aasta tagasi, mil küla-
selts kirjutas Leader-pro-
jekti „Lõõtspilli soetamine 
ja rahvapillide õpetamine“. 
Projekti käigus osteti Ur-
vaste meistrilt Alar Vuksilt 
lõõtspill ning viidi läbi 10 
pillimängukoolitust laste-
le ja täiskasvanutele, õpeta-
jateks Kristiina Välja, Ave 
Kartau ja Tauno Tammes. 

Pillimäng annab nii män-
gijale kui kuulajale palju 
rõõmu ja positiivset ener-
giat. Täname kõiki esine-
jaid, kes meile seda rõõmu 
jagasid! Aitäh abi eest kor-
raldamisel – Uno Kukk, Kal-
ju Sarapu, Surju kool, Surju 
rahvamaja, Surju-Ilvese kü-
laselts, Ristiküla külaselts. 

MTÜ Lähkma-Saunametsa 
külaselts

Surju delegatsioon Ruhjas
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KEVAD SURJU LASTEAIAS

VOLBRIHOMMIK
30. aprilli hommikul ei tul-

nud lasteaeda ühtegi last, vaid 
terve rühm oli täis väikeseid 
nõidasid. Kõik olid kohale 
lennanud luudade seljas. Ter-
ve lasteaia õu oli täis suuri ja 
väiksemaid luudasid. Nõidu 
võib olla teadagi nii kurje, kes 
teistele halba soovivad, kuid 
ka häid, kes nõrgemaid kait-
sevad. Meie olime ikka head 
nõiad. Me tembutasime kooli-
majas ja sööklas, toas ja õues. 
Võistlesime luual sõitmisega, 
tantsisime nõiatantse ning te-
gime muidki huvitavaid män-
ge. Sõime ära mitu pakki kon-
ni ja vihmaussikesi. 

EMADEPÄEV SURJU LASTE-
AIAS
Musi ja kalli, ma tahan anda 
sulle, 
ma tahan anda sulle, kallis 
emake!

Emadepäeva ettevalmistu-
sed algavad lasteaias juba mai 
alguses. Mis emadepäev see 
ilma kingituseta on? Iga laps 
ju tahab oma emale ise kingi-
tuse valmistada ja see võtab 
päris palju aega. Sellel aas-
tal meisterdasid Päevakoer-
te rühma lapsed oma emade-
le pildiraamid, mille sisse sai 
tehtud portree iseendast. Le-
patriinu rühma lapsed värvi-
sid ära oma sõrmed ja peope-
sa ning vajutasid pildile oma 
väikese käe jälje. Sellest käe-

jäljest tuli välja imeilus lill. Pi-
du pidasime 7. mail Surju kooli 
saalis.  Lepatriinu rühma lap-
sed esitasid oma emmedele 
mitu laulu ja tantsu. Päeva-
koerte rühm esitas aga õpet-
liku sisuga folkloorse muinas-
jutu „Kuidas uhke talutüdruk 
oma õnne kaotas ja kuidas ta 
selle jälle üles leidis“. Muinas-
jutu sisse oli peidetud rahvus-
likke laulumänge, tantse ja re-
gilaule. Seljas olid meil linased 
riided. Muinasjutt ise rääkis 
sellest, et käi sa laias maailmas 
nii palju kui tahad, kuid kodus 
oma pere juures on ikka kõige 
parem. 

Muidugi meeldis meie ees-
kava emadele väga. Ja nii ilu-
said kingitusi polnud emad ka 
veel mitte kunagi saanud. Nii 
et pidu läks meil korda ning 
saime suugi magusaks!

LÕVI LEO KÜLASKÄIK
13. mail ootasime külla 

liikluspolitseinikku, kes lu-

bas üle vaadata, kas laste ja 
õpetajate rattad on nõuete-
le vastavad. Veel lubas po-
litseinik  õpetada, kuidas 
kiivrit õigesti kanda.  Suur 
oli meie üllatus, kui liiklus-
politseiga oli kaasas ka po-
litseinik Lõvi Leo. Küll see 
Lõvi Leo oli ikka tark! Ta 
tegi meiega „muna“ katse, 
kus esimesel korral kuku-
tas ta muna maha ilma kiiv-
rita. Loomulikult läks mu-
na kohe katki. Teisel katsel 
panime muna kiivri sisse ja 
muna jäi terveks. See katse 
näitas, et kiiver on ikka väga 
vajalik. 

Rattaid üle vaadates sai-
me teada viis kohustuslikku 
asja, mis peab igal rattal ole-
ma: 1) pimedas sõitmiseks 
valge esituli 2) korras jalg-
pidur või käsipidur 3) sig-
naalkell 4) kollane helkur 
esirattal 5) punane tagatuli 
või helkur tagarattal. Las-
tel, kellel olid rattad korras, 
said Lõvi Leolt sinise kleep-
su. Kellel rattad vajasid veel 
natukene putitamist, said 
punase kleepsu. Kahjuks sai 
punase kleepsu ka õpetaja 
Kristiina. Tema rattal puu-
dus signaalkell. Lõpetuseks 
tegime politseinikega veel 
toreda valgusfoori mängu 
ka. Küll see oli tore hom-
mik!

ÖÖ LASTEAIAS
Öö lasteaias on sündmus, 

mida Päevakoerte rühma 

koolieelikud kõige rohkem 
ootavad. Nagu nimigi ütleb, 
saab sellel ööl ööbida laste-
aias, mis on nagu omamoo-
di hüvastijätt sõpradega, kes 
järgmisest sügisest alusta-
vad kooliteed. 

Päev algas nagu tavali-
selt: tulime lasteaeda, män-
gisime ja sõime. Kuid lõu-
nauinaku ajal külastasime 
me hoopis Pärnu „Hüp-
pa Mängumaad“. Veetsime 
seal aega 2 tundi, millest 
jäi ilmselgelt väheks. Õhtul 
mängisime kaua õues. Õh-
tusöögiks olid viinerid ja sa-
lat ning hästi palju magusat.

Kella 22 ajal panime rüh-
mas kardinad ette ning algas 
öödisko. Õpetaja Velli oli 
seekordki muretsenud mei-
le värvimuusika. Terve tuba 
oli sähvivat värvilist valgust 
täis. Tantsisime päris kaua. 
Tantsiti sõbraga, õpetajaga, 
üksi või lausa suure pundi-
ga ringis. 

Ja siis algaski see kõige 
põnevam osa - öö. Pesime 
ennast puhtaks, viskasime 
voodisse pikali ning maga-
sime hommikusöögini välja! 

LASTEAIA LÕPUPIDU
27. mail pidasime lasteaia 

lõpupidu kooli saalis. Üht-
lasi saatsime kooliteele oma 
sõbrad, kes lõpetasid laste-
aia. Pidu algas rongkäiguga 
kooli staadionilt. Pärast au-
ringi kogunesime kõik koo-
li saali. Enne pidulikku ak-
tust esitasid mõlema rühma 
lapsed õpetliku loo sellest, 
kuidas väikesed olendid 
suudavad suures maailmas 
üheskoos palju head ja ka-
sulikku korda saata. Laulud 
ja tantsud olid lastel kenasti 
selgeks saanud ja kogu ette-
aste oli vahva ja südamlik.

Peale laste esinemist pai-
gutasime lavale toolid, ku-
hu kutsuti Surju Lasteaia 
2014. a lõpetajad – Liis Ju-
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Lõbus päev Surju väikestele ja suurtele
Iga-aastaselt tähistatak-

se 01. juunil Eestis las-
tekaitsepäeva, mille tradit-
sioon maailmas sai alguse 
juba 1925. aastal. Surjus on 
selle päeva meeldejäävaks 
tegemine olnud peamiselt 
sotsiaalnõuniku Elve Tilk’a 
ettevõtmine. Sel aastal ot-
sustati üritus korraldada 
koos Surju-Ilvese küla Selt-
siga. 

Üritusele eelnes joonis-
tusvõistlus lastele, mille 

teemaks oli „Minu pere ja 
muud loomad“ ning kõik 
tööd said üle vaadatud ko-
misjoni poolt ja parimad au-
hinnatud lastekaitsepäeva 
üritusel Surjus laste mängu-
platsil, kus olid kõik tööd ka 
üles riputatud ning huvilis-
tel võimalik neid näha. 

Üritusele oli kogunenud 
väga palju rahvast üle kogu 
valla – suuremad ja väikse-
mad lapsed vanemate, va-
navanematega, sugulaste ja 

tuttavatega. Rõõmu ja lusti 
jagus kõigile mitmeks tun-
niks. Kõhtu sai kinnitada 
koha peal valminud grill-
vorstide, pannkookidega, 
lisaks ootasid maitsma koo-
gid, puuviljad, salat. Suur 
tänu kõigile toiduvalmis-
tajatele maitsva kõhutäie 
eest! 

Suur huvi oli kogu päeva 
jooksul lasta endale Kristina 
poolt teha tore näomaaling, 
milleks tuli lausa järjekorras 

oodata. Kohale toodud ba-
tuut oli lapsi rõõmustamas 
ning huvilistel oli võimalus 
mängulistest võistlustest 
osa võtta Kristiina eestve-
damisel.

Nii ürituse ajal kui pärast 
seda oli kuulda mitmeid tä-
nusõnu ja näha laste rahul-
olevaid nägusid. Suur tänu 
toreda ürituse õnnestumise 
eest kõigile korraldajatele, 
kaasalööjatele ja osalejatele! 

Liis Juust

Lastekaitsepäeva tähistamine
Surju vallas oli saanud 

traditsiooniks tähista-
da lastekaitsepäeva, kutsu-
des vastuvõtule kolme- ja 
enamlapselised pered ning 
puudega last kasvatavad pe-
red. Käesoleval aastal otsus-
tasime koostöös Surju-Ilve-

se küla Seltsiga korraldada 
lastekaitsepäeva tähistami-
se kõigile Surju valla lastele.

Ürituse kava oli väga mit-
mekülgne ja loodan, et iga 
laps leidis omale tegevust.

Suur tänu kõikidele abi-
listele, kes ürituse korral-

damisele kaasa aitasid. Eriti 
suure töö tegid ürituse kor-
raldamisel ära: Marina Mu-
huste, Liis Juust, Marianne 
Kuusk, Signe ja Sergo Lan-
no, Rutmar Leppik, Kristina 
Maal, Kristiina Välja, Eha 
Kukk, Vaike Nõmmiste, Val-

dur Luik, Maido Lanno ja 
Uno Kukk.

Suur tänu ka kõigile koha-
letulnud lapsevanematele ja 
lastele. Soovin kõigile ilusat 
päikeselist suve!

Elve Tilk
Sotsiaalnõunik

hansoo,  Elsa Ellen Lepi-
ku, Anne-Lissy Lebedeva, 
Sandra Ristikivi ja Andreas 
Välja. Järgnes direktori kõ-
ne, lõpetajatele kingituste 
üleandmine, lastevanema-
te tänamine. Laste väikesed 
süled täitusid lilledega. Tä-
nusõnu jagus ka õpetajatele 
vallarahva poolt ning laste-
vanemad tänasid õpetajaid 
südantsoojendavate kingi-
tustega. Suur tänu! Viima-
sena laulsid kooliminejad 
toreda laulu kooliminekust  
„…sest see, kes tarkusest ei 
hooli, kasvab päevavargaks.“

Fotograaf Viktoria tegi 
meie peost toredaid pilte 
ja seejärel toodi välja uhke 
tort, mille oli valmistanud 
Ille Tiit. Pidu lõppes maits-
va tordi ja puuviljade söö-
misega. 

Rõõmsat kooliteed meie 
armsatele päiksekiirtele!

 Päevakoerte õpetajad  
Kristiina Välja, Jane Ats

Jaanipäev Surjus
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KOOLIPAPA ALEKSANDER KALLASTE  
(endine nimi PUMBO) 125
(15.07.1889 - 9.03.1973)

Aleksander Kallaste oli Surju koolis 
õpetaja aastatel 1914-1965 ja kooli 

juhataja aastatel 1944-1965.
Aleksander Kallaste sündis 15. juulil 

1889 Surju mõisas Uulu vallas kahek-
salapselises peres teise lapsena.

Ema Liisa (Siigur) ja isa Karl Pumbo 
olid  väikekohapidajad. Isa oli ühtlasi 
ka mõisa tallipoiss. 

Oma õpinguid alustas A. Kallaste ka-
heksa-aastaselt Uulu valla Surju val-
lakoolis aastatel 1898-1901. Kaheteist-
aastaselt jätkas õppimist Tahkuranna 
kihelkonnakoolis aastatel  1901-1904.  
Edasi täiendas end iseõppimise teel. 
Töötas raudteeametnikuna (1906-1908) 
ja omandas siis algkooliõpetaja kutse. 

Kallaste oli õpetajaks  Uulu valla-
koolis (1908-1911) ja   Tahkuranna val-
la Võiste vallakoolis (1911- 1914). Ala-
tes 1914. aastast asus õpetajaks Uulu 
vallakooli (hilisem Surju 6-kl algkool).

1929-1930. a lõpetas  ta Viljandis pe-
dagoogilised kursused algkooliõpetaja 
kutsega.

1957. a A. Kallaste tööpostil/ Foto 
A. Saat erakogust

A. Kallaste oli aastaid üheks  aktiiv-
semaks tegelaseks kohalikes seltsides 
ja osaline mitmekesistel seltskondli-
kel üritustel. Ta oli Surju haridusseltsi 
„Kungla“ üks asutajaid ja alates 1934. 

aastast seltsi esimees. Pikemat aega ju-
hatas Uulu-Surju Põllumajanduslikku 
Seltsi. 1926. aastast oli valla Vastasti-
kuse Tulekindlustuse seltsi esimees. 
Oli Uulu Õpetajate Ühingu üks asuta-
jatest ja esimees.

Ta töötas tõhusalt kaasa kõigis koha-
likes seltskondlikel algatustel selleks, 
et aidata „Kungla“ seltsil koguda raha, 
mis annetati vallale, et uue koolima-
ja ehitamisel sinna juurde valmiks ka 
suurem pidusaal. 1932. a valminud uue 
koolimaja ehitamisel olid abiks nii tol-
leaegne kooli juhataja Aleksander Riis 
kui ka õpetajad ja vabatahtlikud.

1944. aastal kinnitati Aleksander Kal-
laste Surju mittetäieliku keskkooli di-
rektoriks. Sõda oli  jätnud laastava jälje 
ka Surju koolile. Hävis palju koolivara 
ja õppematerjale, tuli taastada kooli-
kord ning hooned. Kooli pedagoogiline 
kollektiiv asus eesotsas direktor Kallas-
tega raskustest üle saama.

1958. a autasustas Eesti NSV Hari-
dusministeerium A. Kallastet rinna-
märgiga „Haridustöö eesrindlane“.

1960. a anti talle aunimetus Eesti 
NSV teeneline õpetaja, oma tegevuse 
eest õpetaja ja koolijuhina.

Töö koolis ja õpilastega oli talle vä-
ga hingelähedane ja tähtis. Ta oskas 
kujundada koolis positiivse  ning sõb-

raliku õhkkonna ja kollektiivi, kuhu 
ka uutel ja noortel õpetajatel oli kerge 
sulanduda. Endised kolleegid ei mäle-
ta teda kurja häält tegemas ega õpilas-
tega riidlemas. Meeldejäävad olid ka 
koolielu juurde kuuluvad iga-aastased 
kooliekskursioonid, millest Kallaste 
alati osa võttis.

Sõbralikku ja heatahtlikku koolipa-
pat, nii õpetajate kui õpilaste suhtes, 
tänati 21. jaanuaril 1958, tema 50aas-
tase tööjuubeli puhul. Surju koolikol-
lektiivi poolt kingiti armsale direktori-
le  nahast meenutuste album piltidega 
koolist ja koolielust (seda on võimalik 
raamatukogus näha).

Ka peale pensionile jäämist (76. aas-
taselt) 1965. a tundis ta ikka elavat hu-
vi kooli, õpetajate ja õpilaste käekäigu 
vastu ning elavnes, kui kohtus oma en-
diste kolleegidega, kes olid talle väga 
olulised. 

A. Kallaste abiellus 1912. a Marie 
Postiga. Nende perre sündisid tütar 
Mare (1915-1987). Teisest kooselust 
Lydia Postiga sündisid pojad Kalju 
(1922-1940) ja Elmar (1927-2014). Elu-
kohaks oli algul õpetajate korter  Sur-
ju  algkoolis, hiljem Täkkoja talu, kus 
ta elas oma elupäevade lõpuni.

A. Kallaste suri 9.03.1973
Koostanud Riita Lillemets

1960. a õpetajad koos direktoriga: I rida- Härmi Arumäe, Aino Palmiste, direktor 
A. Kallaste, Elvi Kahem (Tammsoo), Silja Rehe  ( Juhansoo) II rida- Anne-Mari 

Haljaste, Karin Juhkam, Elgas Lume, Eva Saat, Elvi Arro/ Foto K Juhkami erakogust
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Mälestusi möödunud aegadest
Algus Surju Sõnumid 2/ 2014

KARTULIKASVATUS
Kartulikasvatus algas kevadel kuhja-

dest kartuli sorteerimise ja mahapaneku-
ga. Mehed ajasid põllul hobustega vaod 
sisse, naised tippisid seemne mulda ja 
vaod aeti uuesti kinni. Vaheltharimine ja 
võtmine toimusid samuti hobustega, se-
da eriti Surju osakonnas.

Hobukartulivõtu masinatega aeti vaod 
lahti ja korjajad noppisid mugulad kor-
videsse, mis omakorda tühjendati põllu-
le jaotatud 50 kg vakkadesse. Korjamine 
oli kiire töö, sest ajaks, kui masin tiiruga 
tagasi jõudis, pidi maa puhas olema. Me-
hed vedasid täissaadud kartulivakad ho-
bustega põllule tehtud kuhjade juurde, 
kus kuhjavalmistajad kartulid kuhja va-
lasid, kuhjad põhuga katsid ja mulla al-
la matsid. Kartulikorjajad said vedajate 
poolt iga täisvaka eest tšeki, mis päeva 
lõpuks anti brigadirile päevatasu arves-
tamiseks. Iga vakatäie eest sai 20 kopikat. 
Korraliku saagi puhul korjati päevas 30- 
40 vakka ja tasuks sai seega 6-8 rubla. See 
oli suur raha, kui põllutöölise keskmine 
päevapalk oli 2,50- 4 rubla.

Kartuli mahapanekul ja võtul käisid 
abis Surju kooli õpilased. Koolitunnid 
olid sel perioodil lühendatud ja peale 
tunde mindi ühiselt koos õpetajatega põl-
lule. Kartulipõllul abistamise eest õpila-
sed raha ei saanud, küll aga aitas sovhoos 
korraldada õpilastele ekskursioone ja va-
rustas koolisööklat kartulitega. Õpilased  
töötasid hoolega, sest kõik tahtsid minna 
ekskursioonile ja nende poolt tehtud töö 
kohta pidasid õpetajad arvestust.

Sellisel viisil toimus kartulikasvatus 
sovhoosi algaastatel. Juba 1970. aastal 

asendati hobutöö traktoritööga, kuid kor-
jajaid ja kuhjategijaid-katjaid oli vaja se-
ni, kuni tulid kartulikombainid ja kartulid 
paigutati hoiule kartulihoidlasse.

TERAVILJAKASVATUS
Teraviljadest kasvatati rukist, otra ja 

kaera. Teraviljakülvi teostati külvikutega, 
koristati kombainidega. Saak sõltus suu-
resti looduslikest tingimustest ja ilmasti-
kust. Vihmase suve korral olid osa põlde 
pehmed, rasked masinad liikusid vaeva-
liselt, tihti vajusid pinnasesse ja jäid sin-
na kinni. Selliselt põllult saagi koristami-
seks kinnitati kombainidele lindid alla, 
et kogu saak kätte saada. Vihmasel suvel 
oli saak väike, kuna koristus- ja kuivatus-
kaod olid suured. Ilusa kuiva suve korral 
läks koristustöö kiiresti, kombainid töö-
tasid õhtuse kaste mahatulekuni. Auto-
dega veeti vili põllult kuivatisse. Kuivatid 
töötasid ööpäev läbi kuni koristustööde 
lõpuni. Enamik teraviljast jahvatati loo-
madele söödajahuks, osa realiseeriti ja 
vajalik seemnekogus jäi lattu hoiule järg-
miseks külviks. Palju aastaid töötas sov-

hoosi laohoidjana Evald Lillemets, tema 
teadis alati peast kus, mis ja palju kuskil 
salves vilja on.

LÕPETUSEKS
Lõpetuseks tahan mainida, et nende 

mälestuste kirjutamisel oli mul vaja oma 
mõtete ja meenutustega minna tagasi 
1964. aasta kevadesse: aega, kui alustas 
tegevust Surju sovhoos. Samal kevadel 
avanes minu perekonnal võimalus asuda 
elama Surju sovhoosile kuulunud majja 
ja ise alustasin tööd vastloodud sovhoo-
si raamatupidajana. Töötamise aastad 
kulgesid sovhoosi algusest kuni lõpuni. 
Tänaseks olen Surjus elanud juba viis-
kümmend aastat, sellest 29 aastat olin pi-
devalt seotud sovhoosi eluga, millest tek-
kiski mõte panna oma mälestused kirja.

Laine Lapp
 

Aitäh Lainele meiega oma mäles-
tusi jagamast! Aitäh ka teksti ilmes-
tavate fotode omanikele!

Riita Lillemets

Artelli „Ühisjõud“ liikmed kartulivõtul
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SIINA-ELFRIEDE  
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 Õnne ja tervist soovivad 
vallavolikogu ja vallavalitsus!

SÜNNID

CHRIS ROMERO SAVINSKI 19. MAI 2014
MICHAEL KIVISELG 11. JUUNI 2014

Õnnitleme vanemaid ja soovime 
 edu laste kasvatamisel!

JAAMAKÜLA KODUKANDIPÄEV
Kutsume kõiki Jaamaküla ja Surju külade endisi ja praegusi ela-
nikke kodukandipäevale, mis toimub külakeskus-sauna kõrval 
asuval korvpalliplatsil laupäeval, 12. juulil 2014.a. algusega 
kell 14.00.
Orienteeruv kava: päeva avamine, isetegevuskava, vaba mikro-
fon, sportlikud mängud lastele ja täiskasvanutele, ühine kring-
lisöömine, ühistants, fotonäitus, lõke, simman jne. Tantsuks 
mängb ansambel OkiToki.
Kaasa võtta oma piknikukorv ja hea tuju! Kohapeal on võimalus 
ise grillida ja ka ühtteist söömiseks osta.
Kui on soovi kaubelda käsitöö ja muu omatoodanguga, palume 
teada anda hiljemalt 7.juuliks. Väga on oodatud ka fotod endi-
sest Metsakombinaadi asulast! Gerli Kuusekänd tel. 55 543 330.

SURJU – ILVESE KÜLADE 
KODUKANDIPÄEV
Kutsume kõiki Surju ja Ilvese külade endisi ja praegusi elanikke 
kodukandipäevale, mis toimub Surju pargis laupäeval, 19.juu-
lil 2014.a algusega kell 14.00.
Orienteeruv kava: päeva avamine, käsitöö-näitusmüük, omatoo-
dangu müük, oskuste omandamine erinevates õpitubades, vaba 
mikrofon, seltskondlikud mängud, sportlikud tegevused, ühine 
supisöömine, lõke, simman jne
Esinevad: Pärnumaa Rahvateater ja Kristiina lastega 
Tantsuks mängib ansambel OkiToki. Lastele kogu päeva jooksul 
batuudi kasutamine.
Info: Marina Muhuste tel. 521 9614 
 Marianne Kuusk tel. 5345 9364 
Riita Lillemets tel. 4460825(raamatukogu)

 

Vallavalitsuse ametnike  puhkused suveperioodil:
Vallavanem   01. juuli kuni 25. juuli,
Vallasekretär  01 juuli kuni 25. juuli, 01.august kuni 08.august,
Maanõunik     01. juuli kuni 15. juuli,
Sotsiaalnõunik  01. juuli kuni 25. juuli, 04. august kuni 
10. august,
Pearaamatupidaja  07. juuli  kuni 25. juuli, 21. august kuni  
29. august,
Nooremraamatupidaja-asjaajaja 11. august kuni 19. august.
Puhkuse ajal on vallasekretäri vastuvõtt  esmaspäeviti  kella 
8.00-12.00. Sotsiaalnõunik võtab toimetulekutoetuse avaldusi 
vastu 18. juulil.
Surju Lasteaed on juulikuus suletud.

 

 

TEATED Raamatukogus 
SULETUD: 4.- 5. juuli, osalen laulu-
peol
PUHKUS: 26. juuli- 14. august
Puhkuse ajal AVATUD: reedeti 1. ja 8. 
augustil kella 9.00- 17.00

Lahtioleku aegadel:
* Huvilised saavad näha fotosi ning lugeda kirja pan-
dud tekste- mälestusi kollektiviseerimise ajast Surjus 
ja Surju sovhoosi algusaastatest. Lisaks olemasoleva-
le on võimalik täiendada kirjapandut, lisada omapool-
seid lugusi või mälestusi.
* Läbi suve kaunistab raamatukogu laste joonistuste 
näitus „Minu pere ja teised loomad“. Kellel Lastekait-
sepäeval jäid joonistused nägemata saavad seda teha 
suve jooksul.
* Raamatute väljapanekul „ 20 raamatujuubilari aas-
tal 2014“ on esindatud nii eesti kui ka tõlkekirjandus. 
Näiteks 110. a- E. Vilde „Minu esimesed triibulised“, 
295.a- D. Defoe „Robinson Cruoso“ jt

Riita Lillemets 


