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Ema Õie ja isa Vik tor Jaan soo pe res sün-
dis 20. au gus til 1972. aas tal poeg Ja nek. Las-
teaia ja koo li põ li möö dus Tõs ta maal. 

1990. aas tal asus Ja nek Tal lin na Ehi tus- ja 
Me haa ni ka teh ni ku mi ehi tust õp pi ma. Kol-
me aas ta pä rast sai kool lä bi ja Ja nek töö tas 
pea lin na eri ne va tes fi r ma des töö de ju ha ta ja 
ja ehi tus te pro jek ti ju hi na.

2004 sai noo rel me hel Tal lin nast vil land 
ja ta pöör dus ta ga si Tõs ta maa le ning asus 
töö le vend To me ki fi r mas Mo ren tek, kus 
töö tab tä na se ni. 

En da koh ta üt leb, et ega ta suurt mi da gi 
ei os ka, ai nult na tu ke ehi ta da ja peaas ja li kult 
sel le ga ta fi r mas lei ba tee nib ki. 

2009 – 2017 oli Ja nek va li tud Tõs ta maa 
Val la vo li ko gu esi me heks. Elu mõ nu de juur-
de kuu lub osa le mi ne Tõs ta maa Lus ti Ja 
Lõ bu Selt si te ge vus tes. Üha har ve mi ni jõuab 
met sa ja hi le ning võrk pall on har va võr ra tu.

Ja nek on tä nu lik ema Õie le ning ven da-
de le Ma re ki le ja To me ki le, kes kõik on ol nud 
te ma suu red mõ ju ta jad ning ala ti toe ta vad 
kuu la jad ja kaa sa mõt le jad. 

Oma kä te ga ra ja tud kau nis ko dus kas-
va tab Ja nek koos kaa sa Kris tii na ga tüt reid 
Miia ma riid ja Lii si ma ri.

Mar je ja Ülo-Hil lar Mai per re sün dis 20. 
mail 1962. aas tal tü tar Ül le. Las teaed jäi sel-
ja ta ha ning Pär nu 4. Kesk koo li uk se tõm bas 
Ül le kin ni 1980. aas tal kesk koo li lõ pu tun nis-
tu se koos las teaia kas va ta ja li sae ria la ga ning 
uhiuued ju hi load ko tis.

Pea lin na tee tu li et te võt ta, et ETKVLi 
koo pe ra tiiv koo lis müü jaks õp pi da. Aas ta ga 
olid müü ja pa be rid käes ja suu na mi ne viis ta 
töö le Sel ja, Re ba se, Sin di, Kih le pa ja La vas-
saa re kaup lus tes se. Lõ puks tea ta ti Üllele 
kon to rist, et on aeg Poot si poo di töö le min-
na ja seal kord maj ja lüüa. Poot si oli tut tav 
koht, sest lap se põl ve va hea jad ja su ved vee-
tis ta just seal va nae ma juu res.Ül le ülen da-
ti ju ha ta jaks, käies li saks kur sus tel õpe tas ta 
Poot si koo li las te le kaup me he ame tit. 

Ju ba La vas saa res oli Pär nu poiss Val dur 
Ül le le sil ma pea le pan nud, aga al les Poot sis 
sai nai ne as jast ai mu. 1984 abiel lu ti ja Ül le 
pe re ni meks sai Pa lits. Sün di sid po jad Ro met 

ja Jan no. Las te kõr valt tu li rut tu töö le ta ga-
si min na. Li saks poe töö le käi di nä da la va he-
tus tel vä liü ri tus tel ja kü la päe va del puh ve tit 
pi da mas. 1993 ku ni 1995 pee ti Ki vi kõrt si. 
Kee ru li seks läks asi siis kui Val du ril tek ki sid 
ter vi sep rob lee mid, kõrt si pi da mi set loo bu ti. 
1996. aas ta al gul ot sus tas Pär nu MÜ Poot-
si, Lao ja Se lis te kaup lu sed üht se pa ke ti na 
müü ki pan na. Need olid ras ked ot su sed, kas 
loo bu da või võt ta lae nu. Ra ba mist oli pal ju ja 
ter vi se le tu li lõi vu maks ta. 

2018, pea le Val du ri sur ma oli Ül le jäl-
le gi tee lahk mel, kas suu dab ük sin da jät ka-
ta? Aga ta ei ole al laand ja tüüp ja mis see 
pa rem la hen dus oleks. Tä na seks on Ül le ala-
tes 2000 Poot si poe ai nuo ma nik, lae nud on 
maks tud. Toi me tab ta sa ke si, ja gab jõu va ru-
sid, veab kaks kor da nä da las Ma ni ja rah vast 
poo di. Ise üt leb, et ik ka päev kor ra ga ja on 
rõõ mus kui kolm lap se last va nae ma le poo di 
ap pi tu le vad.

2021. aasta Tõs ta maa osa val la va pi mär gi ka va lerid
Ja nek Jaan soo - piir kon na elu ja ko ha li ku et te võt lu se 
eden da mi se eest ehi tu set te võt ja na, ak tiiv se kaa sa löö mi se eest 
ko ha li kus spor di- ja kul tuu rie lus nii osa le ja kui kor ral da ja na, 
Tõs ta maa vo li ko gu esi mees 2009-2017. 

Ül le Pa lits – Poot si poe kui Pär nu maa ühe va ni ma maa poe 
pi da ja le kü la poe tra dit sioo ni de jät ka mi se, poe kui ko gu kon na -
kes ku se töös hoid mi se, Ma ni ja saa ree la ni ke kau ban dus li ku le 
tee nin da mi se le kaa saai ta mi se ja piir kon na ela ni ke hu vi dest 
läh tu va le sõb ra li ku le tee nin da ja le.

Ülle oma armsas poes

Janek oma lillekestega



 Võt sid osa: Ka ro lii ne Kask, Ma ti Le ho la, 
Too mas Rõ hu, Tõ nu Sa lu, Mark Soo saar, 
Ma dis Ves ki mä gi; Anu Rand maa.

Osa le sid Pä ra kü la ela ni kud.
Kut su tud: Tõs ta maa osa val la kes ku se 

ju ha ta ja Anu Pe ter son, abi lin na pea Mart 
Jär vik (Team si va hen du sel), lin na va ra-ja 
hea kor ra tee nis tu se ju ha ta ja Kar mo Näkk 
(Team si va hen du sel), Tõs ta maa rah va ma ja 
ju ha ta ja Kat ri Järg, piir kond li ku aren gu ko-
mis jo ni asee si mees Ma ti Sutt 

PÄE VA KORD:
1. Ar va mu se and mi ne Pä ra kü la lii va kar jää-
ri maa va ra kae van da mis loa taot lu se le.

Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu 
Pe ter son an dis üle vaa te olu kor rast.

Aas tal 2017 kü sis AS K.A.T. & Ko lu ba 
geo loo gi lis te uu rin gu te alus ta mi seks, Tõs-
ta maa val la vo li ko gu an dis nõu so le ku 
uu rin gu al ga ta mi seks. 

2019 taot les AS K.A.T. & Ko Kesk kon-
naa me tilt lu ba maa va ra kae van da mi seks 
Pä ra kü la lii va kar jää ris, mis puu du tab kah te 
plok ki. Lu ba taot le tak se 15. aas taks, kesk-
mi se aas ta se kae van da mi se ma hu ga 26 tuh 
m³. 

Loa taot le ja on tel li nud eks pert hin nan gu 
OÜ-lt In se ne ri bü roo STEI GER. 

Kae van da mis lu ba me net leb ja loa väl jas-
ta mi se ot sus tab Kesk kon naa met, kes kü sib 
ko ha li ku oma va lit su se ar va must. 

Pä ra kü la ela ni ke seas on tek ki nud vä ga 
tu gev vas tu seis ka van da ta va le kar jää ri le, 
ela ni kud on saat nud pöör du mi se Pär nu 
Lin na va lit su se le, mil le on all kir jas ta nud 31 
ini mest. 

Sa mu ti on al ga ta tud Rah vaal ga tus.ee 
le hel all kir ja de ko gu mi ne kar jää ri vas tu. 

Ela ni kud väl jen da vad mu ret järg mis te 
as jao lu de koh ta:
 Kar jäär on pla nee ri tud ela mu te va he tus se 
lä he dus se, 4 ta lu piir neb kar jää ri ala ga.

 Kar jäär mõ ju tab põh ja vee ta set, ta lu de 
kae vud jää vad kui vaks.
 Mõ ju tab Män ni ku jõe sei sun dit ja vee re-
zii mi, ku na jääb Män ni ku oja val ga las se.
 Loo dus kait se sea dus sä tes tab koel mua la 
kait se: lõ he, jõe fo rel li, me ri fo rel li ja har ju-
se ku de mis- ja elu pai ga na kin ni ta tud vee-
ko gul või sel le lõi gul on kee la tud vee režii-
mi muut mi ne. Män ni ku jõ gi ko gu ula tu ses 
kuu lub sin na ni mis tus se.
 Pla nee rin gu te alu sel asub Pä ra kü la ro he-
võr gus ti ku tuu ma las.
 Pä ra kü las on säi li nud au dent ne kü la- ja 
ta luar hi tek tuur, mis võib hä vi da.
 Piir kon na loo dus lik mit me ke si sus võib 
hä vi da.
 Kar jää ri ra ja mi ne põh jus tab tu ge vat häi-
rin gut kü la le – tolm, mü ra, vib rat sioon, tee 
sei su kord, vee režiim jm.

19.01.2021 toi mus osa pool te kok ku saa-
mi ne Tõs ta maa rah va ma jas, ees märk oli 
lei da osa poo li ra hul dav komp ro miss, osa les 
25 ini mest. Kok ku le pet Pä ra kü la ela ni ke ga 
ei saa vu ta tud.

Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: (ühe hääl selt) Mit te nõus-
tu da kae van da mi se loa väl jas ta mi se ga 
Pä ra kü las.

2. Tõs ta maa osa val la va pi mär gi and mi se 
ot sus ta mi ne.

Tõs ta maa osa val la va pi mär gi kan di daa-
diks esi ta ti ne li isi kut. Kan di daa ti dest and-
sid üle vaa te Too mas Rõ hu ja Anu Pe ter son.

OT SUS TA TI: An da väl ja kaks Tõs ta maa 
osa val la va pi mär ki ja omis ta da need järg-
mis te le isi ku te le:

1) Ül le Pa lits;
2) Ja nek Jaan soo.

3. Tõs ta maa rah va ma ja põ hi mää ru sest.
Kat ri Järg tut vus tas uut Tõs ta maa rah va-

ma ja põ hi mää rust. Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: (ühe hääl selt) Toe ta da esi-

ta tud põ hi mää rust.

4. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid.
1. Anu Pe ter son tea vi tas osa val la ko gu 

liik meid Tõs ta maa post kon to ri juur de pai-
gal da tud Om ni va pa kiau to maa dist.

2. Too mas Rõ hu an dis üle vaa te vo li ko-
gu le esi ta tud osa val la ko gu tööst 2020. aas-
tal.

Täis ma hus koo so le ku pro to koll on lei tav 
Pär nu lin na do ku men di re gist rist.
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U
isu ta jaid ja liht salt ui ta jaid tiir les 
vii ma sel nä da lal saa rel ja üm ber 
sel le nii pal ju, et võt tis pä ris sel ja 

hi gi seks. Kel le le sup pi, kel le le praa di, kuu-
ma teed ja su ti ke lo ra jut tu. Lam ba ja leh-
ma tiir ik ka ka, kü si mus te vas tus te voor – 
koe ra ni mi, leh ma ni mi, kust küt te puud, 
kus pood jne.

Ühe sõ na ga jõud si me oma sil gu kau si ga 
naab ri te juur de viie mi nu ti li se hi li ne mi se-
ga. Pi du li ku mad rii ded sel jas, no tões ti on 
dres si pük si tun dest vei di vil land. Pea mi nist-
ri soo vi tus te ko ha selt toost, pits ja ki lu, oli 
veel ka an ger jat, ko ha ja sil mu. 

Õh tuks saa tis päi ke pi ka pu na se trii bu 
tae vas se. Pas si si me ak nast väl ja ja tund si-
me kui das juu red ai na sü ga va ma le pres si-
vad, lä bi põ ran da lau da de sa jan di te kan tud 
kruu sa val li sis se. 

Me re tu hat pa let, mi da ei vä si vaa ta mast 
ning sel lest rõõ mu tund mist ei ka han-
da iga päe va ol me ja mad. Rii gi lipp pla gi ses 
uh kelt mas tis ja se da vaa da tes läks ise gi 
hin ga mi ne pi du li ku maks.

Pa nin et te vaa da ta värs ket fi l mi vai ba-
kunst nik Anu Rauast, kes on si su li selt ter ve 
kü la üles ehi ta nud. Ka pid ja saht lid pil ge-
ni pä ran di ga täit nud ja töö tades vä si ma tult 
üliõ pi las te ga, sa mal ajal luues kau neid ja 
tun ne test kan tud vai pu. Mil li ne pü hen du-
mus ja loo ming, aga ka ter ve ta lu po ja tar kus 
ja vi sa dus. Vaa da ta liht said as ju ja kir jel da-
da se da lõn ga põi mes vai ba must ril. 

Het kel, kui te ma üliõ pi la ne ei tund nud 
ära kar tu li vart, ot sus tas Anu os ta veel ühe 
ta lu ko ha, kus koos ha ri tud noo re pe re ga 
elaks lehm, ho bu ne, ka nad, kass, koer, teh-
taks põl du, võid jne. Just sel le pä rast, et me 
ei unus taks kui das kos tab vi ka ti luis ka mi se 
hääl ja teeks va het pe ter sel lil ja sel le ril. 

Sü gav kum mar dus Anu le pä ran di hoid-
mi se ja pä ris elu väär tus ta mi se eest.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
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S
el aas tal tä his ta si me Ees ti 
Va ba rii gi aas ta päe va ta va-
pä ra sest eri ne valt, dis-

tant si hoi des ja oma pe re rin gis 
ning sel le põh ju seks on mui du-
gi ko roo na vii rus. Kah juks oli me 
suu re vii ru so hu tõt tu sun ni tud 
ära jät ma ka va ba rii gi aas ta päe-
va üri tu se.

Möö du nud aas ta on ol nud 
täis kat su mu si, tead ma tust, 
muu tu si ta va pä ra ses elus. Vii-
rus on pii ra nud meie va ba dust, 
mis se ni tun dus nii isee ne sest-
mõis te tav. Kuid ko roo nak riis on 
pan nud meid ka üm ber hin da-
ma tea tud väär tu si, te ge ma nö 
in ven tuu ri väär tus hin nan gu tes, 
et eris ta da olu li sed as jad eba-
o lu lis test. 

Ole me roh kem mär ga nud 
ini me si, kel le tööst sõl tub meie 
nor maal ne elu rütm. Nen dest 
ini mes test said ko roo nak rii si 
ajal mei le olu li sed ees lii ni töö-
ta jad. Ta han öel da tä nu sõ nad 
ka meie oma ko gu kon na ees lii-
ni töö ta ja te le, need on töö ta jad 
meie ter vi se kes ku ses, ap tee gis, 
hool de ko dus, koo lis, las teaias, 
kaup lu ses, tee nin du ses, pääs-
tea me tis, po lit seis, need on bus-
si ju hid, lae va ju hid, tee hool da-
jad ja pal jud tei sed, kel lel ei ole 
või ma lik te ha oma tööd ko du-
kon to rist ja kel lest sõl tu vad pal-
jud tei sed ini me sed ja meie iga-
päe vae lu nor maal ne toi mi mi-
ne. Suur, suur tä nu tei le, et ole te 
vas tu pi da nud.

Kind las ti ole me ko roo nak rii-
si mõ jul ha ka nud roh kem väär-
tus ta ma oma maa lä he dast elu- 
ja loo dus kesk kon da. Kui ke va del 
ko roo nak rii si puh ke des pa ge sid 
lin nai ni me sed maa ko du des se 
või ot si sid ra baää ri ja mat ka ra-
da sid, kus loo du ses vii bi da, siis 
oli me meie õn ne li kud, et meil 
on see kõik ole mas - pii sa valt 
ruu mi, et dis tant si hoi da, pu hast 
õh ku, ra hu ja vai kust, maad, kus 
nä pud mul da pis ta ning loo dust, 
kus ter vis tu da. Me ar mas ta me 
ja imet le me oma kau nist loo-
dust – meil on lui te val lid, met-
sad, põl lud, jõh vi ka ra bad, sood, 
jär ved, me re ran nik, väi ke ar mas 
Ma ni ja saar - vä ga mit me ke si ne 
loo dus, kust ener giat am mu ta-

da. Usun, et ole me vii ma sel ajal 
ha ka nud se da veel gi roh kem 
hin da ma. Siin ko hal ta han tä na-
da Jan ne Rau da, kes möö du nud 
aas tal ra jas Vä ra tis se Ris ti mar-
ja loo dus ra ja ja kut sub lah kes ti 
kõi ki sin na loo du se ga tut vu ma. 
Tä na me Jan net sel le või ma lu se 
loo mi se eest!

Tõs ta maa on meie kõi gi jaoks 
vä ga eri li ne paik ja Tõs ta maal 
ela mi ne on just kui oma moo-
di elus tiil. Meil on vä ga kok ku-
hoi dev, oma tra dit sioo ne, aja-
lu gu ja kul tuu ri ar mas tav ko gu-
kond. Meil on pal ju ak tiiv seid 
ko gu kon na liik meid, kü la selt-
se, tub li sid et te võt jaid. Tõs ta-
maa ini mes te le on olu li ne oma 
paik kon na iden ti teet ja mei-
le on olu li sed meie oma tra-
dit sioo nid. Usu me, et las tel on 
siin kas va mi seks kõik va ja lik ja 
väär tus lik, ala tes kau nist loo du-
sest ku ni to re da las teaia ja koo-
li ni. Ju ba las teaias õpi vad meie 
lap sed tund ma oma ko du ko ha 
väär tu si ja saa vad osa ko gu kon-
na üri tus test. Koo lieas kaa sa me 
neid veel gi enam oma ko gu-
kon na te ge mis tes se. Loo da me, 
et pe sast väl ja len na nud po jad 

vaa ta vad pi sut maail mas rin gi 
ja tu le vad siis oma ko du koh ta 
ta ga si, sest neil on tek ki nud siin-
se pai ga ga tu gev si de.

Tõs ta maa Kä si töö kes kus on 
kand nud olu list rol li meie paik-
kon na kä si tööos kus te taa se lus-
ta mi sel ja jär je pi de vu se loo mi-
sel las test täis kas va nu te ni ning 
möö du nud aas tal täi tus neil 
ju ba küm nes te gut se mi saas-
ta. Kä si töö kes kus on hin na-
tud ja tun tud üle Ees ti ning siia 
tul lak se õp pi ma kau ge malt ki. 
Tä nu Tõs ta maa Kä si töö kes ku-
se le on roo si mi sest ku ju ne nud 
üks Tõs ta maa kau ba mär ki dest. 
Kä si töö kan nab eda si meie paik-
kon na väär tus lik ke tra dit sioo ne 
ja pä ri must. Tun nus ta me Anu 
Rand maad ja te ma eest ve da mi-
sel te gut se vaid kä si töö meist reid 
se ni se töö eest ning ole me vä ga 
uh ked kä si töö kes ku se te ge vu-
se üle.

Ta han tä na da veel ini me si, 
kes on võt nud oma sü da meas-
jaks, et Tõs ta maa oleks nö pil-
dil ja pais taks kau ge le. Need on 
Too mas Mitt ja Eve li Il vest, tä nu 
kel le le on Tõs ta maa sot siaal-
mee dias pi de valt näh ta val ja 

Tõs ta maa kui kau ni loo dus kesk-
kon na ga tu ris mi siht koht ja elu-
paik rek laa mi tud. Raul Re ba ne 
on öel nud, et pa rim rek laam on 
oma ko du kan di üle uh ke ini me-
ne. Möö du nud aas tal, kui pre-
si dent Kers ti Kal ju laid kü las tas 
Tõs ta maad, üt les ta, et meil on 
ole mas nii pal ju, mil le pä rast 
võik sid tei sed ka de dust tun da. 
Ole me siis uh ked Tõs ta maa üle 
ja la se me sel lel ka väl ja pais ta!

Soo vin tei le kõi gi le tu ge vat 
ter vist, rõõm sat meelt, vas tu pi-
da vust sel le kee ru li se aja ga hak-
ka ma saa mi sel ja pü si ge ter ved! 

Anu Pe ter son
Osa val la kes ku se ju ha ta ja

Kal lid Tõs ta maa ini me sed!

Pidupäeva hommikul oli lippu heiskamas 
väärikas seltskond ja kaetud ka
asjakohane hommikulaud
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T
al lin nast St roo mi ran-
nast lei tud kühm nokk-
lui gel tu vas ta ti vä ga nak-

kav (kõr ge pa to geen su se ga) 
lin du de gri pi tü vi H5N8. Ku na 
lin du de gripp on vä ga nak kav 
ja le vib kii res ti, on olu li ne tau di 
en ne ta mi ne ning sel le avas ta-
mi sel ko hes te abi nõu de ra ken-
da mi ne.

Ko du lin du del esi ne vad lin-
du de grip pi ise loo mus ta vad 
järg mi sed klii ni li sed tun nu sed: 
loi dus, isu vä he ne mi ne, mu na-
too dan gu järsk lan gus, kõ hu lah-
ti sus, hin ga mis ras ku sed, eri ti sed 
sil ma dest, när vi nä hud, pea piir-
kon na, pea mi selt har ja ja lo ku-
ti te tur se ja si na kus, ko du lin du-
de su re mus võib ula tu da ku ni 
100%-ni.

Kui tä hel da te oma lin du del 
sel li seid tun nu seid, siis pa lun 

võt ke ko he selt ühen dust ve te ri-
naa rars ti ga.

Ära hoid maks ras keid ta ga-
jär gi nii en da le kui lin nu kas va-
tus sek to ri le laie malt, saa te oma 
lin de kaits ta, ra ken da des bio tur-
va li su se meet meid:
  pea lin de si se tin gi mus tes. 
Ju hul kui see ei ole või ma lik, 
vä lis ta lin du de kon takt vee- ja 
mets lin du de ga, ka su ta des lin-
du de pi da mi sel vä li tin gi mus tes 
aia ga pii ra tud ja võr gu ga kae tud 
ala, ka tu sea lust sööt mis- ja joot-
mis koh ta;
 pea par te ja ha ne sid teis test 
ko du lin du dest eral di;
 hoia söö ta, al la pa nu ja muud 
ma ter ja li sel li ses ko has, kus kok-
ku puu de vee- ja mets lin du de ga 
on vä lis ta tud;
 ära lu ba kõr va li si isi kuid lin-
nu pi da mis hoo nes se ega lin du de 
pi da mi seks pii rit le tud ala le;

 va he ta rii ded ja ja la nõud ning 
pe se ja de sin fi t see ri käed en ne 
lin nu pi da mis hoo nes se si se ne-
mist;
 kor ral da sõi du ki te lii ku mi ne 
oma ter ri too riu mil nii, et lin du-
del ei oleks kok ku puu det trans-
por di va hen di te ga; 
 too vä lis rii gist lin de või hau-
de mu ne vaid pä de va ve te ri naa r-
a su tu se väl jas ta tud ser ti fi  kaa di 
alu sel;
 ära lu ba vä lis maalt pä rit isi-
kuid lin nu pi da mis hoo nes se või 
lin du de ga kok ku puu tu da vä he-
malt 48 tun di pea le nen de saa-
bu mist rii ki;
 mu nad, su led, ta pa saa du sed 
jne tu leb säi li ta da või hä vi ta da 
sel li ses ko has, ku hu ei ole li gi-
pää su teis tel lin du del;
 hai gu se kaht lu se kor ral tea vi ta 
ko he ve te ri naa rars ti, eral da hai-
ged lin nud ter ve test;

 hoia kar ja juur de too da vad lin-
nud eral di vä he malt 30 päe va, 
sel ajal veen du, et lin nud on ter-
ved ning lu ba oma kar ja ai nult 
ter veid lin de.

Lin du de gri pi kor ral lin de ei 
ra vi ta. Kui hai gus jõuab lin nu-
pi da mis hoo nes se, siis kõik seal 
ela vad ko du lin nud hu ka tak se 
Põl lu ma jan dus- ja Toi dua me-
ti jä re le val vea met ni ku kont rol li 
all, et tõ kes ta da nak ku se eda sist 
le vi kut. Sööt, söö da nõud, jäät-
med ja muu ma ter jal, mis võib 
ol la vii ru se ga saas tu nud, töö del-
dak se või hä vi ta tak se jä re le val-
vea met ni ku ju his te ko ha selt vii-
sil, mis ta gab vii ru se hä vi mi se.

Roh kem in fot lin du de gri pi 
koh ta https://pta.ag ri.ee/lin du-
de-hai gu sed#lin du de-gripp.

Hei di Käär
krii si juht, Põl lu ma jan dus- ja Toi dua met

Pär nu lin na va lit sus asub pea-
gi koos ta ma ter vet Pär nu lin-
na hõl ma vat üldp la nee rin gut. 
En ne kui pla nee rin gu koos ta-
misp rot sess al gab, soo vi me 
idee kor je käi gus kü si da pär-
na ka telt, mis nen de ar va tes 
peaks uues üldp la nee rin gus 
ka jas tu ma.

Meil ei ole se ni ol nud üldp-
la nee rin gut, mis kät keks en das 
ühe kor ra ga nii Pär nu kes kus lin-
na kui Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta-
maa osa val da sid. 

Sa mas on üldp la nee ring üks 
olu li sim ko ha li ku oma va lit su se 
aren gut suu nav do ku ment, mis 
puu du tab roh ke mal või vä he-
mal mää ral iga siin set ela nik ku. 
Ühi ne nud oma va lit su se pii res 
uue üldp la nee rin gu koos ta mi-
se ko hus tu se seab mei le ka Ees ti 
ter ri too riu mi hal dus jao tu se sea-
dus. 

Ole me aja loo li se sünd mu se 
lä vel: asu me es ma kord selt loo-
ma üldp la nee rin gut, mis hõl-
mab hal dus re for mi järg set Pär-
nu lin na ter vi ku na. Meil sei sab 
ees aja ma hu kas töö, ku na Pär-

nu oma va lit su sük sus on oma 
858,07 ruut ki lo meet ri se pin da-
la ga Ees ti suu rim linn.

Kui gi ter min „üldp la nee ring“ 
kõ lab bü rok raat li kult ja sel le 
seost oma iga päe vae lu ga ei osa-
ta ala ti nä ha, on see puu tu mus 
te ge li kult vä ga ot se ne. 

Üldp la nee ring on alu seks 
de tailp la nee rin gu te, pro jek tee-
ri mis tin gi mus te ning ehi tus-
p ro jek ti de koos ta mi se le, ar hi-
tek tuur se te nõue te sead mi se le, 
ehi tus- ja ka su tus lu ba de väl jas-
ta mi se le ning maa kor ral dus li ke 
toi min gu te lä bi vii mi se le. 

Üldp la nee rin gu ga pan nak-
se näi teks pai ka ehi tu sõi gu se 
tin gi mu sed ehk see, kui suu res 
ma hus kin nis tuid hoo nes ta-
da võib. See ga kui soo vi te ma ja 
laien da da või ehi ta da ae da sau-
na hoo ne, ju hin dub oma va lit-
sus lu ba väl jas ta des just ni melt 
üldp la nee rin gu ga et tean tud tin-
gi mus test.

Prae gu te hak se Pär nus kõik 
ehi tus li kud toi min gud, aga ka 
ar vu kad muud üldp la nee rin gu le 
toe tu vad te ge vu sed lä bi mit me, 
si sult vä ga eri ne va, üldp la nee-

rin gu, mis ei kä sit le Pär nu hal-
dus ter ri too riu mi üht se ruu mi na 
ega la se meil ko du lin na ter vik li-
kult aren da da. 

Põ hi mõt ted lin na eri ots-
tes või vad tu ge valt va riee ru da, 
ku na keh ti vad üldp la nee rin gud 
on koos ta tud ise ajal, si sal da des 
pal ju ae gu nud ja eba va ja lik ke 
ruu mi li se aren gu tin gi mu si.

Uus üldp la nee ring või mal-
dab aren da da Pär nut kõi gis sel-
le piir kon da des üht se tel alus tel. 
Li saks lu bab see pan na pai ka 
piir kond lik ke eri su si ja va ja du-
si ar ves ta vad ruu mi li se aren gu 
põ hi mõt ted. See ga peaks üld-
p la nee rin gu do ku ment ole ma 
üht vii si olu li ne iga le Pär nu ini-
me se le sõl tu ma ta te ma elu ko-
hast. 

Ku na te ge mist ma hu ka ja 
mõ ju ka do ku men di ga, mis jääb 
meie ko du lin nas toi mu vaid 
prot ses se pik ka deks aas ta teks 
mää ra ma, on täh tis, et ini me sed 
üldp la nee rin gu  väl ja töö ta mi sel 
ak tiiv selt oma ar va must aval-
dak sid. 

Just see pä rast ole me gi väl ja 
kuu lu ta nud ava li ku idee kor je. 

Kaa sa me pär na kaid või ma li kult 
va ra ses eta pis ehk veel en ne, kui 
reaal selt üldp la nee rin gu koos ta-
mi se ga al gust tee me. 

Ole me idee kor jeks loo nud 
spet siaal se kaar di ra ken du se, 
mis on lei tav Pär nu lin na ko du-
le helt.

Idee kor je kaar di le saab pan-
na kir ja et te pa ne kud, tuua väl ja 
ko ha li kud prob lee mid ja kit sas-
ko had ja juh ti da tä he le pa nu piir-
kon nas väär tus ta mist va ja va te le 
ob jek ti de le.

Võib öel da, et tä na ses di gi-
maail mas on idee kor je sel lis-
te do ku men ti de pu hul na gu 
üldp la nee ring vä ga tä nu väär-
ne ja mu gav kaa sa mis va hend, 
mis ai tab oma va lit su sel ela ni ke 
oo tus test ja mu re dest sel ge pil-
di saa da. Mi da roh kem kaa sa ta-
vaid, se da de tail se ma üle vaa te 
me ini mes te oo tus test ja va ja du-
sest saa me. 

Pa lun mõel ge oma ko du ko-
ha pea le, mõel ge Pär nu tu le vi ku 
pea le ja löö ge idee kor jel kaa sa. 
Teie et te pa ne kuid ja ideid oo ta-
me ku ni 31. märt si ni.

Hen ri Ees sa lu, Pär nu lin naar hi tekt

Üks Pär  nu ja üks üldp la nee ring

Lin du de gripp jõu dis Ees tis se
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2. märt sil al gab PRIA loo ma-
kas va tu se ot se toe tus te taot-
lus te vas tu võtt. 2021. aas tal 
saab taot le da pii ma leh ma 
kas va ta mi se ot se toe tust 
(PTK), pii ma leh ma kas va ta-
mi se ot se toe tust Saa re maal, 
Hiiu maal, Mu hus, Kih nus ja 
Ruh nus (PTK2) ning ute ja 
kit se kas va ta mi se ot se toe tust 
(UTK). 

Teh ke vo li tu sed ju ba va ra-
kult!

Kui taot lu se esi tab e-PRIAs 
taot le ja esin da ja, siis on olu li ne, 
et tal le on an tud vo li tus. Ku na 
taot lus voor on ko he-ko he al ga-
mas, siis on just prae gu õi ge aeg 
an da va ja li kud vo li tu sed isi ku le 
(su gu la ne, sõ ber, kon su lent jne), 
ke da en da loo ma toe tus te taot-
lust esi ta ma vo li ta te. 

Vo li tu se saab vor mis ta da 
e-PRIAs või soo vi tus li kul vor-
mil, mis on kät te saa dav vee bi le-
hel www.pria.ee  Re gist rid  
Klien di re gis ter  Esin du sõi gu-
sed ja vo li tu sed. 

Eran di na (kui ei ole või ma lik 
vo li tu si an da PRIA ise tee nin-
dus kesk kon nas, di gi taal selt all-
kir jas ta tult või pa be ril) saab vo li-
tu si taot lus te esi ta mi seks an da 
ka te le fo ni teel. Kui taot le jal ei 
ole ar vu tit, aga ta soo vib toe tust 
taot le da, saab en da eest taot lu-
si esi ta ma vo li ta da usal dus väär-
set isi kut pöör du des PRIA poo le 
re gist ri te osa kon na in fo te le fo nil 
731 2311.

Tee nin dus bü roo des aeg 
kind las ti bro nee ri da

e-PRIA ka su ta mi se osas 
on või ma lik abi saa da ka PRIA 
maa kond li kes tee nin dus bü roo-
des. Bü roos se tu le kuks tu leb 
eel ne valt bro nee ri da aeg PRIA 
ko du le hel https://web.pria.ee/
bro nee ring/ või te le fo ni teel. 
Tee nin dus bü roo de kon tak tid 
te le fo ni teel aja bro nee ri mi seks 
leiab PRIA ko du le helt https://
www.pria.ee/tee nin dus bu rood. 
Bü rood on ava tud E–K kell 
9–16, nel ja päe vi ti ja ree de ti on 
tee nin dus bü rood su le tud. 

Bü roo des jär gi me kõi ki vii-
ru se le vi ku tõ kes ta mi se abi nõu-

sid: hoia me 2 m dis tant si (2+2 
ree gel), de sin fit see ri me käed 
ja ka su ta me mas ki. Kui Teil on 
vä he gi või ma lik, siis vii ru se le vi-
ku tõ kes ta mi seks, soo vi ta me 
mit te tul la tee nin dus bü roo des-
se, vaid esi ta da taot lus ise elekt-
roo ni li sel teel või lei da lä he da ne 
või tut tav, kel le vo li ta te en da eest 
taot lust esi ta ma.

Loo ma toe tu sed 2021. aas tal
Pii ma leh ma kas va ta mi se 

ning ute ja kit se kas va ta mi se 
ot se toe tus te taot lu si saab esi ta-
da 2. – 22. märt si ni ja hi li ne nult 
ku ni 16. ap ril li ni, kuid sel ju hul 
vä hen da tak se toe tust 1% iga 
hi li ne tud töö päe va koh ta. Taot-
lu se le loo ma de ar vu ei mär gi ta, 
vaid pii sab taot le mi se mär kest. 
Toe tust maks tak se aja va he-
mi kul 2. märt sist ku ni 8. mai ni 
taot le ja nõue te ko has te loo ma de 
ar vu arit mee ti li se kesk mi se alu-
sel. Ar ves ta mi se alu seks võe tak-
se loo ma de arv põl lu ma jan dus-
loo ma de re gist ri and me te põh-
jal aja va he mi ku iga päe va koh ta.

Pii ma leh ma kas va ta mi se 
ot se toe tust (PTK) saab taot le-
da loo ma pi da ja, kes põl lu ma-
jan dus loo ma de re gist ri and-
me tel kas va tab 2. märt sist ku ni 
8. mai ni igal päe val mää ru ses 
re gu lee ri tud asu ko has üht ku ni 
400 pii ma leh ma. Sel aja va he mi-
kul ei to hi ol la üht ki päe va, mil 
re gist ri and meil po le taot le jal 
üht ki nõue te ko hast pii ma leh-

ma või on arv üle 400. Mõ le mal 
ju hul kao tab taot le ja õi gu se toe-
tust saa da. 

Pii ma leh ma kas va ta mi se 
ot se toe tust Saa re maal, Hiiu-
maal, Mu hus, Kih nus ja Ruh nus 
(PTK2) asu va te pii ma leh ma de 
koh ta saab taot le da loo ma pi da-
ja, kes re gist ri and me tel kas va-
tab 2. märt sist ku ni 8. mai ni igal 
päe val mää ru ses re gu lee ri tud 
asu ko has vä he malt üh te pii ma-
leh ma. Toe tust maks tak se ku ni 
400 pii ma leh ma eest ehk kui 
taot le jal on üle 400 pii ma leh ma, 
maks tak se toe tust ku ni 400 pii-
ma leh ma eest. 

Pii ma leh ma kas va ta mi-
se ot se toe tus te (PTK ja PTK2) 
pu hul peab loom, kel le koh ta 
toe tust taot le tak se, ole ma nõue-
te ko ha selt iden ti fit see ri tud, 
põl lu ma jan dus loo ma de re gist-
ris re gist ree ri tud ning ole ma 
vä he malt ala tes 2. märt sist pii-
ma lehm. Kõi ki de kar jas ole va-
te pii ma leh ma de ga toi mu va test 
sünd mus test peab tea vi ta ma 
põl lu ma jan dus loo ma de re gist-
rit et te näh tud aja jook sul. Hi li-
ne nud tea vi tus te kor ral ei loe ta 
loo ma toe tu sõi gus li kuks.

Ute ja kit se kas va ta mi se ot se-
toe tust saab taot le da loo ma pi-
da ja, kes re gist ri and me tel kas-
va tab 2. märt sist ku ni 8. mai ni 
igal päe val 10 ku ni 100 ut te ja/
või ema kit se. Kui taot le ja peab 
oma kar jas roh kem kui 100 
nõue te ko hast ut te või ema kit se, 

siis maks tak se toe tust 100 nõue-
te ko ha se ute ja ema kit se eest. 
Loo mad, kel le koh ta toe tust 
taot le tak se, pea vad ole ma nõue-
te ko ha selt iden ti fi t see ri tud, põl-
lu ma jan dus loo ma de re gist ris 
re gist ree ri tud ning pea vad ole-
ma vä he malt 2. märt siks 10 kuu 
va nu sed. Kõi ki de kar jas ole va te 
ut te de ja ema kit se de ga toi mu-
va test sünd mus test peab tea vi-
ta ma põl lu ma jan dus loo ma de 
re gist rit et te näh tud aja jook sul. 
Hi li ne nud tea vi tus te kor ral ei 
loe ta loo ma toe tu sõi gus li kuks.

Loo ma toe tus te taot le ja peab 
ter ves oma ma ja pi da mi ses täit-
ma nõue te le vas ta vu se nõu deid 
(vt PRIA ko du le hel www.pria.
ee/in fo kes kus/noue te le-vas ta-
vus). Ku na nõue te le vas ta vu-
se kü si mus tik on pin da la toe-
tus te taot lu se ja mak se taot lu se 
osa, tu leb loo ma toe tus te taot le-
jal 2.-21. mai ni 2021. a esi ta da 
e-PRIA kau du li saks ka pin da la-
toe tus te taot lus.

Iga toe tu se täp sed tin gi mu-
sed on kir jas vas ta va toe tu se 
meet me mää ru ses. PRIA vee bi-
le hel on toe tus te koh ta kok ku-
võt li kud tut vus tu sed ning vii ted 
li sa ma ter ja li de le.

Toe tus te taot le mi ne e-PRIAs 
Eel mis tel aas ta tel esi ta-

ti loo ma toe tus te taot lu si va nas 
e-PRIAs, aga ala tes 2021. aas tast 
alus ta tak se loo ma toe tus te taot-
lus te esi ta mist ko he e-PRIA ava-
le helt. Pea le e-PRIAs se sis se lo gi-
mist https://ep ria.pria.ee/ saab 
ko he ava le helt alus ta da taot lu se 
esi ta mist: Taot le mi ne  Esi ta 
toe tus taot lus  Loo ma toe tu-
sed. e-PRIA ku vab iga le klien di-
le te ma taot le mi sel alu seks ole-
vad and med. Taot lu se täit mi sel 
an nab e-PRIA taot lu se täit ja le 
või ma li kest vi ga dest tea teid ja 
ju hib täit mist va ja va te le laht ri te-
le tä he le pa nu ju ba en ne taot lu-
se esi ta mist. Va ja du sel saab abi 
PRIA pin da la- ja loo ma toe tus te 
in fo te le fo nil 737 7679. 

Edu kat taot le mist!
Tiia Tamm-Suik

Tea beo sa kon na mee dia su he te 
juh tivs pet sia list

Põl lu ma jan du se Re gist ri te ja  
In for mat sioo ni Amet

Aeg on val mis tu da loo ma toe tus te taot le mi seks
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Kui jaa nua ri kuu lõ pus mõt le si me 
Ees ti Va ba rii gi aas ta päe va tä his-
ta da vä li tin gi mus tes, siis juh tus 
hoo pis nii, et sel aas tal tä his tas 
iga õpi la ne ja õpe ta ja se da oma 
ko dus. 

Kõik vaa ta sid ko du des aas ta päe va 
ak tu se vi deot, mil le au to riks on di rek tor 
Too mas Mitt. Toi mus ka e-vik to riin tee-
mal “Ees ti” ja klas si ju ha ta ja tund dis tant-
sõp pe na.

Sel le le eel ne val päe val oli riie tuss tii-
liks si ni-must-val ge ja lõu na söö gi lauas 
oli ma gus toi duks pi du päe va kook.

Veeb rua  ri kuus tä his ta si me ka sõb ra- 
ja vast la päe va jär gi des reeg leid – si se tin-
gi mus tes väl ti si me ko gu ne mi si ja oma va-
he li si kok ku puu teid ning osad te ge vu sed 
toi mu sid vä li tin gi mus tes väi kes tes grup-
pi des.

Sõb ra päe val olid klas si de sõb ra päe va 
post kas tid esi me se kor ru se fua jees, mi da 
käi sid tüh jen da mas klas sist va li tud õpi-
la sed. Riie tuss tii liks oli pu na ne või sü da-
med ning in ter ne tis sai täi ta ar va mis-
män gu “Kes on mas ki ta ga”. Need, kes 
ar va sid kõik ära, said au hin naks šo ko laa-
di.

Vast la päe val toi mu sid suur tel õu eva-

he tun di del klas si de va he li sed tea te võist lu-
sed. Igast klas sist 5-liik me li sed võist kon-
nad ning kolm võist kon da võist le sid kor-
ra ga oma va hel. Oli kuul da nae ru ja kaa-
sae la mist. Kõik osa le jad olid võit jad!

Märt si kuus pea le va heae ga näe me 
koo li ma jas ai nult 1. - 4. klas si õpi la si, sest 
5. - 12. klass on dis tant sõp pel. Hu vi rin gid 
te gut se vad ai nult in di vi duaal te ge vu se na 
(hu vi rin gis osa le ja ja ju hen da ja). Eks siis 
pais tab, mis aprillis saab. Loo da me pa ri-
mat!

Hoia me üks teist ja ole me ter ved!
Ka ro lii ne Kask

hu vi juht

Toi me ta me taas vir tuaal selt
KOO LI MA JA KA JAS TAB

H
et kel ole me jõud nud olu kor da, 
kus noor te kes kust saab kü las ta da 
üks noor kor ra ga ja kü las tu saeg 

tu leb eel ne valt noor soo töö ta ja ga kok ku 
lep pi da. 

Iga su gu sed rüh ma te ge vu sed si se tin-
gi mus tes on kee la tud. See tõt tu jäi ära ka 
tra dit sioo ni li ne koo li va hea ja mi ni laa ger.

En ne veel, kui sel gu sid uued kor ral-
du sed, sai me alus ta da pil jar di tur nii ri ga, 
mi da jät ka me, kui kor ral du sed on lee be-
maks läi nud. Pal ju del on veel oma va hel 
män gud män gi ma ta.

Sõb ra päe va nä da lal oli ava tud sõb-
ra päe va post kast, kust võis lei da sõb ra-
le teh tud kaar te, mi da sai meis ter da da 
noor te kes ku ses. 

Osa le jaid oli sel aas tal vä hem, kui mui-
du. Eks ik ka sel le pä rast, et pi di me pii ra ma 
noor te kes ku se kü las ta ja te ar vu - kü las ta-
da või sid ai nult need noo red, kes oo ta sid 

ko ju mi ne kuks bus si.
Ea les va rem po le kes ku se nii vä he lap si 

ol nud. Vä ga kurb, aga aru saa dav.
Õn neks ole me saa nud te ha ko kan dus-

rin ge, kus lä bi zoom kesk kon na ko kan-
dus rin gi ju hen da ja Ma rek õpe tab ja näi-
tab, kui das toi tu õi ges ti val mis ta da.

Õn neks on ka rõõm said uu di seid. 
Tä nu ko ha li ku le et te võt te le Ma ren dow 
OÜ-le jõu dis ko ha le meie uus köök, mi da 
hak ka vad kok ku pa ne ma noor soo töö ta-
jad Ka ro lii ne ja Ja ni ka koos töös Ma ren-
do wi ga. Loo da me uue köö gi või ma li kult 
kii res ti val mis saa da.

Si na noor, kui ta had tul la noor te kes-
ku ses se, siis an na sel lest tea da meie noor-
soo töö ta ja te le Ja ni ka le või Ka ro lii ne le 
ning le pi me aja kok ku!

Ole me ter ved!
Ka ro lii ne ja Ja ni ka

Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta jad

AUTAHVEL

Sis se saab ai nult ühe kau pa!

NIKOLAI  KIRADI 
saavutas 

sõudmisvõistlustel 
ALFA 2021 II koha, 

PÄRNUMAA MV II koha, 
KALEVI MV II koha
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Õ
n ne kom bel juh tus nii, 
et il ma taat an dis sel-
leaas ta seks vast la päe-

vaks krõ be da te pa ka se kül ma de 
va he le ühe soo je ma päe va. 

Lund oli roh kelt, kuid skulp-
tuu ri deks va ja mi ne vat su la lund 
null kül mak raa di juu res pa ra ku 
veel ei tek ki nud. Aga skulp tuu ri-
val mi mist see ei ta kis ta nud. 

Mõ ned ämb rid vett, se ga tult 
va he tult en ne voo li mist lu me ga, 
osa va te skulp to ri te kä te all, või-
mal das rah va ma ja kõr va le män-
di de al la te ki ta da siis ki oma näo-
li se lu mest mi ni loo maaia. 

Õh tu val gu ses val mi sid vah-
vad te ge la sed, kes nüüd igaüks 
omal moel ja il mel teid Tõs ta-
maa rah va ma ja juu res ter vi-
ta vad ja kül la oo ta vad, kui just 

va he peal sed plussk raa did neid 
ole ma tuks po le su la ta nud. 

Tut vus ta me meie uu si ela-
nik ke: Si pelg ti gu Jass, Kuu-
pealt-kuk ku nud-Ka ru, TrillT-
roll ja Väi ke Ämb lik, kes oo tab 

pa ras ja gu oma jal gu. Loo ma ke-
sed an na vad tea da, et oo ta vad 
oma lu mest loo maae da li sa, see-
ga - plats on ava tud meis ter da-
mi seks! 

Ka su ta ge või ma lust, ku ni 
lund veel ja gub! Lus ti peab mui-
du gi ka ole ma!

Sa mal ajal, kui ker ki sid skulp-
tuu rid, toi mus kel gu ta mis te ja 
muu de väi kes te lõ bu sa te võist-
lus te mõõ du võtt Noor te kes ku-
se mäel Too mas Rõ hu eest ve da-
mi sel. 

Rist mar ja Loo du ra ja poolt 
said ime lis te kim pu de ga pär ja-
tud eri ne va te ka te goo ria te pa ri-
mad: pi kim liug, stiil seim kel gu-
ta ja, va nim kel gu ta ja ja noo rim 
osa võt ja. 

Rah va ma ja pre mee ris Anu-

Pa ga ri vast la kuk li te ga skulp to-
reid, ning li saks said kõik väik-
se mad osa võt jad sel päe val suu 
vast la kom mist ma gu saks.

Vast la päe va et te võt mi seks 
ai tas suu re ma kuh ja lund kok ku 
kuh ja ta Soo sel ja Ta lu.

Päev oli vas tel deks sui sa 
ideaal ne, sest kuu seis soo sis ka 
vur ri vur ri ta mist ja vast la kuk li-
te-her ne su pi nau ti mist.

Lu me tiig rid, lu me lui ged,
lu me hül ged, vur rud mui gel.
loo maaed on lah ti se ni, 
loo ta võib,
et ke va de ni. 
/Ott Ar der/

Kat ri

S
ee kord ne 20. au gus ti päev oli ime li selt päi ke se li ne. Na gu ju ba 
aas taid, ko gu ne me sel päe val Lau rit sa mä les tus ki vi juur de 
Män ni kus te kü las te ma va ne ma te ko du Mät ta (Su ti) ta lu kör-

val. Tra dit sioon on juur du nud!

See kord oli meid ise gi paar küm mend, ju tu jät kuks kaa sas pil te, 
ar tik leid ja maius tu si. Ei pea gi iga kord kau ge le Tal lin na põ ru ta ma! 
Rõõm oli las test. Ühest pe rest oli ise gi kolm põl ve ko hal. 

Mee nu ta si me pil ti de ja kir ja sõ na toel Lau rit sat (pi ke malt on 
te ma pe rest ja elu teest lu ge da Män ni kus te kü la raa ma tust, il mus 
2008 ja Tõ he la kü la raa ma tust, il mus 2013). Lau rit sa va ne ma te ko du 
jät ka jad tõid ise gi is te pin gid ning kut su sid ko gu ne nud oma kau nis se 
ko duae da ja imei lu saks re mon di tud ki vi se re hie la mu ter ras si le koh-
vi le. Ai täh! Ilu sat ise seis vus päe va!

Vai ke Hang

Taa si se seis vus päe val Tõ he las 20. au gus til 2020 ko lo nel Karl-Jo hann Lau rit sa mä les tus ki vi juu res

Hõis sa, meil olid vast lad!
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Al gas ema ka kae la vä hi en-
ne ta mi se kam paa nia, mil-
le ga Ees ti Vä hi liit ja Ees ti 
Hai ge kas sa ju hi vad nais te ja 
ava lik ku se tä he le pa nu ema-
ka kae la vä hi en ne ta mi se ning 
va ra se avas ta mi se täht su se le. 

Uus aas ta toob ema ka kae la-
vä hi sõe luu rin gus kaa sa olu li se 
muu da tu se, ni melt on uu rin gu-
te le oo da tud ka kõik ra vi kind-
lus ta ma ta nai sed, kes kuu lu vad 
2021. aas ta siht rüh ma.

Ees tis on ema ka kae la vä hi 
hai ges tu mu se ja su re mu se näi-
ta jad mit me te Eu roo pa rii ki de-
ga võr rel des vä ga kõr ged ning 
ema ka kae la vä hi esi ne mi se sa ge-
dus ai na kas vab. Igal aas tal saab 
Ees tis li gi kau du 150 naist ema-
ka kae la vä hi diag noo si (Ter vi-
ses ta tis ti ka- ja uu rin gu te and-
me baas). 

Ema ka kae la vä hi esi ne mi ne 
on sa ge ne nud noo re ma te nais-
te hul gas – se da võib esi ne da 
ju ba 30. aas tas tel nais tel. Hai-
ges tu mi se kõrg punkt on 40.−64. 
eluaas tal. Ema ka kae la vä hi eel ne 
sei sund võib kes ta 10−15 aas-
tat, kuid on ka kii res ti are ne vaid 
vor me. Õi geaeg selt avas ta tu na 
on see hai gus ker ges ti diag noo-
si tav ja ra vi tav. 

Ema ka kae la väh ki hai ges tu-
must ja su re must on või ma lik 
vä hen da da vä hieel se te sei sun di-
te avas ta mi se ga sõe luu rin gul ja 
ema ka kae la vä hi pea mi seks ris-
ki te gu riks pee ta val su gu li sel teel 
le vi va pa pil loo mi vii ru se (HPV) 
vas ta se vakt si nee ri mi se ga. 

2021. aas tal kut su tak se ema-
ka kae la vä hi sõe luu rin gu le kõi-
ki nai si (ka ra vi kind lus ta ma-
ta) sün niaas ta te ga 1956, 1961, 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 
1991.

Uu rin gu le kut su tak se 
30−65-aas ta sed nai sed iga viie 
aas ta jä rel. 

Uu rin gul osa le mi seks ei pea 
kut set oo ta ma jää ma. Siht rüh-
ma kuu lu vad nai sed või vad 
uu rin gu le re gist ree ru da ju ba 

tä na. Kut se on lei tav ka pat-
sien di por taa list di gi lu gu.ee. 

Sõe luu rin gus osa le mi seks 
pa lu me he lis ta da so bi vas-
se tee nust osu ta vas se ter vis-
hoiua su tus se. Kon tak tid leia-
te kut selt või Ees ti Hai ge kas-
sa ko du le helt www.hai ge kas-
sa.ee/soe luu rin gu-kon tak tid. 
Ala tes 2021. aas tast on ema ka-
kae la vä hi sõe luu rin gul osa le-
mi ne või ma lik ka es ma ta san di 
ter vi se kes kus tes.

Kui võrd vakt siin ei an na 
täie lik ku kait set, pea vad ka 
vakt si nee ri tud nai sed uu rin gu-
tel re gu laar selt osa le ma. Ema-
ka kae la vähk on al gul kae bus te-
ta, see tõt tu tu leb ki nais tel käia 
te ge mas HPV-tes ti. 

Nais tears tid soo vi ta vad 
ema ka kae la vä hi en ne ta mi seks 
ja va ra seks avas ta mi seks: 
 re gu laar set kont rol li nais te-, 
pe rears ti või äm mae man da 
juu res
 ema ka kae la vä hi sõe luu rin gul 
osa le mist
 HPV kui pea mi se ema ka kae-
la vä hi ris ki te gu ri vas ta ne vakt-
si nee ri mi ne.

Kui kee gi nais test peaks 
kaht le ma, kas sõe luu rin gu le 
min na või mit te, siis ai tab tead-
mi ne, et sõe luu rin gus osa le mi-
ne ai tab või ma li kud ra ku muu-
tu sed ja vä hieel sed sei sun did 
avas ta da õi geaeg selt, mil need 
on ra vi ta vad.

Li sain fo: sõe luu rin gu te 
koh ta saa te in fot kü si da oma 
pe rears tilt või hai ge kas sa in fo-
te le fo nilt 669 6630.

Ees ti Vä hi lii t

Ü
le aas ta te on meil lu me-
ga talv ja saab te gel-
da ka suu sa ta mi se ga. 

Tõs ta maa suu sa ra jad on sis se 
sõi de tud ja leia vad ül la ta valt 
ak tiiv set ka su ta mist. 

Suu sa ta mi ne on vä ga so biv 
ter vi ses por dia la – värs ke õhk, 
või ma lus va li da oma le so biv 
tem po ja har ju tu saeg ning prae-
gu sel ajal ka on olu li ne ha ju ta-
tus.

Üle aas ta te oli spor dik lub li 
või ma lus kor ral da da 14. veeb-
rua ril suu sa sõit, kus sai va li-
da en da le so bi va pik ku se ga 
ra ja ja lä bi da sel le so bi vas tem-
pos. Ni me pa ni kir ja 50 osa le-
jat, paar küm mend sõi tis re gist-
ree ri ma ta ja se da on Tõs ta maa 
koh ta pä ris pal ju. Tä nu Tõs ta-
maa mõi sa le kuu ma tee ja Saa-
re maa Pii ma töös tu se le väi ke se 
ko su tu se eest.

To re oli ko ha ta ra jal ku na gi si 
õpi la si, kel lest mit med olid osa-
le mas nüüd ju ba oma las te ga. 
Kah juks oli vä he tä na seid Tõs-
ta maa õpi la si. 

Iga spor dia la va jab har ras ta-
mi seks ele men taar seid os ku si ja 
nii ka suus ka del püs ti pü si mi ne. 
Need os ku sed ja spor ti mis har-
ju mu sed peaks saa ma ke ha li se 
kas va tu se tun nist. Ka suks tu le-
vad ka tra dit sioo nid. Suu sa päev 
viis mõt ted nen de le Tõs ta maa 
suu sat ra dit sioo ni de le, mi da 
mi na tean. 

Tul les Tõs ta maa le ke ha li-
se kas va tu se õpe ta jaks, oli siin 
suu sa ta mi se õpe ta mi sel tei nud 
tub lit tööd Enn Vel les te ja suu-
sa sõi du os ku sed olid ta se mel.

Kui nüüd on lu me ga talv 
ha rul da ne, siis sel ajal oli ha rul-
da ne lu me ta talv. Esi me ses suu-
sa tun nis vii sid poi sid ra du tut-
vus ta des noo re õpe ta ja Le va ro-
ti mäe le, kus kõik puu de va hel 
ole vast jär sust nõl vast al la sõit-
sid. Pea le väi kest kõhk lust ei 
jää nud ka õpe ta jal muud üle kui 
puu de va he le tund ma tus se sõi-
ta. Õn neks jäin püs ti ja või ma lik 
piin lik olu kord ole ma ta.

Ju ba siis oli tä na se ni kes tev 
Ran na män gu de tra dit sioon ja 
1984. aas ta su vel toi mu sid need 
Tõs ta maal. Moo di olid läi nud 
ter vi se ra jad ja nii tu li see ka 
Tõs ta maa le ra ja da. Leid si me, 
et mõist lik asu paik oleks koo li 
juu res al gu se ga spor di väl ja kult. 
Tras si va li si me koos tol leaeg se 
me lio raa to ri ja hi li se ma ma jan-
di ju hi Mih kel Lü his te ga nii, et 
te ma läks võ sa lõi ku ri ga ees ja 
mi na ok si ko ris ta des ta ga. Mih-
kel oli ka tõ si se malt suu sa ta mi-
se ga te ge le nud ja har ras tas se da 
oma vii mas te eluaas ta te ni. Nii 
sün dis tä na ne 2 km ter vi se- ja 
suu sa ra da, mis nüüd on ka val-
gus ta tud. Ter vi se ra ja le said pai-
gal da tud har ju tus ko had ja Ran-
na män gud koos ühe ala, ter vi-
se ra ja lä bi mi se ga, edu kalt pee-
tud.

Suu sa tun di deks oli va ja ra du 
koo li lä he dal. Ka su tu se le oli tul-
nud va ba teh ni ka ja nii pi did ka 
ra jad ole ma laie mad. Tõs ta maa 
spor di sõb ra lik tee meis ter Lei-
no Bla sen toe tas bul doo ze ri ga 
ja nii sai ra da prae gu se laiu se. 
Pi ken da si me se da lä bi Too min-
ga- ja Kor gi mä ge de ning ko gu 
rin gi pik ku seks sai 5 km . 

Kin gi en da le 
kind lus tun ne 

Tõs ta maa suu sa ta
Loe ema ka kae la vä hist 

Ees ti Vä hi lii du 
ko du le helt: 

www.can cer.ee/
en ne ta mi ne/ või 

www.soe luu ring.ee.
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Na tu ke nal ja ka puu ni me de 
loo na pi di me suu sa ra jalt ma ha 
võt ma ka puid ja koos kõ las ta-
sin sel le tol leaeg se Tõs ta maa 
met saü le ma Ver ner Kuu si ku ga. 
Ühel hom mi kul olid koo li juu res 
mets ni kud Kask ja Tamm, kes ei 
tead nud kok ku lep pest ja taht sid 
trah vi da män di de ma ha võt mi se 
eest. Pöör du sin uues ti Kuu si ku 
poo le ja järg mi sel hom mi kul olid 
Kask ja Tamm taas ko hal, kü si-
des, kas suu sa ra jal on abi va ja 
(te ge mist pol nud Hei no Tam-
me ga).

Va ba teh ni ka ra ja sis se sõit mi-
seks oli va ja vas ta vat teh ni kat ja 
koos Poot si koo li ke ha li se kas va-
tu se õpe ta ja Lem bi Nõm me ga 
läk si me maa kon na ha ri du so sa-
kon na ju ha ta ja ju tu le. Ku na gi-
se ke ha li se kas va tu se õpe ta ja-
na toe tas ta moo tor saan Bu ra ni 
ost mist, mil le ga siis suu sa ra du 
teh ti ja mis tee nis ka Tõs ta maa 
ja Poot si suu sa ra da del pal ju aas-
taid.

Mi tu aas tat kor ral da si me 
koos Poot si koo li ga mi ni ma ra-
to ni Poot sist Tõs ta maa le, kus 
igal aas tal oli osa le jaid kol me sa-
ja rin gis.

Aas taid käi si me Tõs ta maalt 
bus si ga ka Tar tu ma ra to nil, osa-
le sid nii täis kas va nud kui kesk-
koo liõ pi la sed. Kord nä da las sai 
kor ral da tud Tõs ta maal suu sa nel-
ja päe va kuid, kus sa mu ti osa le sid 
nii õpi la sed kui täis kas va nud. 
Nä da la va he tus tel toi mus tal ve 
jook sul mi tu suu sa võist lust.

Igal aas tal toi mus koo lis tal-
vi ne spor di päev, kus suu sa ta-
ti, ehi ta ti lu me lin na jne. Sa mu ti 
mat ka päev, kus ko gu klass lä bis 
kont roll punk ti de ga mat ka ra ja. 
Kont roll punk ti des olid õpe ta jad 
ja la hen da da tu li üle san deid eri-
ne va tes ai ne tes. Ka koo li toit vee-
ti sel päe val ter mos te ga mat ka-
ra ja le. 

Aas taid toi mus üle rii gi li ne 
ta lis por di nä dal, kus ter ve nä dal 
oli täi de tud sport li ke ta lis por diü-
ri tus te ga. Pä ris edu kalt osa le si-
me maa kon na suu sa võist lu sel ja 
edu ka ma tel aas ta tel võt si me osa 
ka Ees ti Koo lis por di Lii du suu sa-

võist lus test.
Mit med õpi la sed jõud sid ka 

spor di koo li suu sa ta mi se tree-
ning rüh ma des se Jõu lu mäel ja 
sealt kau du üle rii gi lis te le noor-
te võist lus te le. Meel de tu le vad 
Olev Pe ters, Vil jo Lü his te, Tar-
mo Oid järv, Tar mo Bla sen, Vir-
go Laan soo, Dei vid Vää ra, Ai re 
An son. Loe te lu po le täie lik ja 
va ban dan ni me ta ma ta jää nu te 
ees.

Kui on ole mas spor ti mis ko-
had ja eest ve da jad, siis spor di ga 
ka te gel dak se. Too na ne spor di-
e lu koo lis sai või ma li kuks tä nu 
spor di me hest koo li di rek to ri 
Ants Pir so ja ka teis te õpe ta ja te 
toe tu se le, kes olid val mis kaa sa 
löö ma. Toe ta sid ka pal jud tei sed 
tõs ta maa la sed ja tä nu sõ nad kõi-
gi le.

Kui lund on, aja me tä na se-
ni Tõs ta maal suu sa ra jad sis-
se. Ku na gi se Bu ra ni ase mel on 
nüüd sel leks ka uuem teh ni ka. 
Sel les osas on abis ta nud ka Ar vo 
Mii do.

Usun, et kui on lund, pü si vad 
ka Tõs ta maa suu sat ra dit sioo nid. 
Lu mi sel tal vel tul ge ik ka suu sa-
ra da de le !

Too mas Rõ hu OHT ON TAGASI!

kriis.ee 1247

Haigena püsi kodus 

Kanna maski

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla 
veebilehelt hoia.me

Hoia distantsi

Hoiame Eesti
elu avatud!

a mi sest ja suu sa ra da de saa mi sest
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