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Julge olla õnnelik ema ja tulevane aednik
Ü

hel hom mi kul är kas ka he lap se ema 
Kris tii na Le pik ühe ja ain sa mõt-
te ga, et on ju ba nii va na, ehk äk ki 

saaks lõ puks ome ti te ge le da just sel le ga, 
mi da oma sü da mes soo vib. 

Rä pi na aian dus koo li sis seas tu mis kat sed 
olid am mu lä bi, kui das eda si. Pi das sõp ra de-
ga vei di nõu ja sai in nus tust koo li he lis ta da. 
Kut su ti gi Kris tii na lah kes ti ko ha le ja võe ti 
koo li vas tu maas ti ku ehi tu se eria la le õp pe-
a ja ga 2,5 aas tat.

Ku na gi õp pis nai ne tu ris mi ja ho tel li ma-
jan dust ning töö tas hil jem mit mes ho tel-
lis, aga siis sai tal ini mes test kõ ri ni. Ta ga si 
ko du val las, rah mel das koos ema ga Se lis te 
ko duaias. 

Aian dus hak kas vä ga meel di ma. Eks 
Le pik on ala ti met sa poo le vaa da nud, veen-
du nud ko ri la se na võib te da ko ha ta see ne 
ja mar ja kor jel kõi ge sü ga va ma tes laan tes. 
Rä pi na aian dus koo li süs teem so bis Kris tii-
na le häs ti, ko hal tu li käia kuus kor da aas tas 
ja viis päe va jut ti õp pi da. Üle mus lu bas lah-
kes ti ja kaa sa üt les, et peaa si, et õn ne lik oled, 
siis on ter ve pe re ra hul. 

Õpi la si oli igas va nu ses, Kris tii na ase tus 
va nu se mõt tes ku hu gi kes ke le, li gi 90 õpi-
last ka he gru pi pea le kok ku. Esi me se aas ta 
lõ puks jäid al les um bes poo led. Müü rid, sil-
lu ti sed, puit, eks ka vaa to rid, tai med, puud, 
põõ sad, kui das ja mis – põ nev ja hu vi tav. 
Õi ge pea sel gus, et nai ne ei os ka re ha gi õi ge 
nur ga all käes hoi da. 

Esi me ne aas ta läks na gu niuh ti, sest koo-
lis ole mi ne tun dus iga kord tõe li se puh ku se-
na. Sai viis päe va te ge le da sel le ga, mis tõe li-
selt meel dib! Kõi ke sai prak ti li selt ise te ha, 
sõl tu ma ta il mast. Ku hu gi kau ge le jäid po tid, 
pan nid, pe su nöö rid ja las te ma din. Õn neks 
ai tas ko dus tes as ja des ema.

Ka tei ne aas ta läks suu re tu hi na ga, ai nult 
sel le va he ga, et juu li kuuks oli Kris tii na 
kõ hubee bi nii suu reks kas va nud, et ei või-
mal da nud mam mal enam kõ va füü si list ras-
si mist nõud vaid prak ti li si töid te ha. Ää re ki-
vid olid 20 ki lo ja töö rii ded ei mah tu nud sel-
ga, ja la nõud ei mah tu nud jal ga. Nüüd tu leb 
need ar ves tu sed uues ti te ha. 

Sep temb ris oli Kris tii nal soov koo li min-
na, aga te ge li kult tu li hoo pis sün ni tus laua-

le ro ni da. Sün ni tus ma jas oli ka hea ra hu lik 
koo li tööd te ha, sest ke da gi li gi ei las tud. Kui 
Miia-Ma rii oli 1,5 kuu ne põ ru tas kan ge nai-
ne tü tar de ja ema ga jäl le Rä pi nas se koo li. 
See nä gi väl ja nii, et ema kä ru tas bee bi söö gi 
ajaks ko ha le ja pea le sööt mist läks koo li ta-
mi ne täie au ru ga eda si. Veel mõ ned võ lad 

ära klaa ri da ja su vel saab dip lo mi tas ku pis ta.
Ühel päe val jõuab Kris tii na oma lem mi-

ku te, lop sa ka te ja ki hi lis te pee nar de ra ja mi-
se ni, nii kui nii! Ar va ta vas ti an nab ta la bi dad 
ja re had pih ku ka oma kol me le võ su ke se le.

Ül le Tamm
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isalt lä heb, oi kui vi salt. Ti ri või tan-
gi de ga ro he li si idu sid maa ka ma rast 
väl ja. Iga lib le jaoks on söö ja te jär-

je kord ta ga.
Aga ru se ga pais ta vad sil ma mui du gi 

lä bi rän del lag led, kes või ma lu sel maa ku ni 
mul la ni puh taks no ki vad ja tei salt ka ta-
vad üht la selt sõn ni ku ga. Ses tap ot sus ta si-
me lam bad ja vei sed tä na kar ja maa le las-
ta, et mõ ni gi ro he li ne lib le ka nen de kõh tu 
jõuaks. 

Kirg lik ku kap pa mist ja ki sa oli oma ja gu. 
Mis seal sa la ta, see ke va di ne kar ja lask mi ne 
on kau nis emot sio naal me vaa te pilt, li saks 
rõõ mus tab sil ma häs ti ko su nud jä rel kas vu 
pikk ri vi. 

Karjal tu leb nö vas tu as tu da ava tud 
maail ma oh tu de le. Ha ka tu seks ohus ta-
vad kar ja kõik või ma li kud pa ra sii did, mi da 
ar vu kad va he pe re me hed kar ja maa del le vi-
ta vad. Maa peal seid rün na kuid kor ral da vad 
shaa ka lid, käh ri kud ja re ba sed. Õhu rün na-
kuid kor ral da vad kot kad ja ron gad. Tu ge va-
mad jää vad, aga oma osa on õn nel ja hool-
su sel.

Üh te pi di loo ma de ga se kel da des ja teist-
pi di mul las tuh ni des peaae gu ei mär ka gi, 
et maail ma muu tev vii rus võiks äh var da da. 
Uu di sed on am mu nii üheül ba li sed, et po le 
mõ tet aju koor ma ta. Mi nu mee lest ta gab 
maa rah va hin ge ra hu töö. Aas taa jad ise 
sä ti vad tööd et te ja see ai tab pü si da kind-
lal ra jal. Po le ae ga ku hu gi ci tis se kip pu da gi 
ja pa rem on, sest vaen la ne võib sind ta ba-
da oo ta ma tult. Nõn da is tu me ini mes te na 
sa mu ti vaik selt oma kar jaaias loo tusega, et 
tu ge va mad meist jää vad el lu. 

Mõ neaas ta ta gust len nu rän nu pil ler kaa-
ri ei tu le enam ku na gi, just see pä rast tu leb-
ki oma väi ke sed oaa sid muu ta mõ nu saks, 
sõl tu ma tuks ja tur va li seks. Õp pi da tund ma 
oma Nuus ta kuid ja eel kõi ge hoid ma loo-
dust meie kõi gi üm ber.

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri
Kam paa nia ga toe tab linn kin nis va ra-
o ma nik ke ehi tis te vär vi kuue värs ken da-
mi sel, kom pen see ri des nei le osa li selt 
hoo ne te või ka näi teks piir deae da de 
vär vi mi se ga seo tud ku lud.

Vär vi kam paa nias või vad osa le da kõik 
Pär nu lin nas (sh ka osa val da des) ehi ti si 
oma vad füü si li sed ja ju rii di li sed isi kud.

Osa le mi seks peab ehi ti se oma nik esi ta-
ma Pär nu lin na va lit su se le kir ja li ku aval du se. 
Aval du se le tu leb li sa da sei su kor ra fi k see ri-
mi seks fo to vär vi ta vast ehi ti sest. Aval du si ja 
li sa do ku men te saab esi ta da ku ni käe so le va 
aas ta 24. ok toob ri ni (kaa sa ar va tud). Pä rast 
aval du se esi ta mist edas tab lin na va lit su se 
pla nee ri mi so sa kond isi ku le kir ja li ku tea te 
te ma kam paa nias osa le mi se koh ta.

Kam paa nia tin gi mus te ga ei pii ra ta ega 
suu na ta osa le ja ee lis tu si vär vi toot ja te ega 
eda si müü ja te va li kul. Vär vios tul ra ken du-
vad ta va pä ra sed, kaup lus te ja eda si müü ja te 
kor ral da ta vad al la hind lu sed, klien di kaar di 
soo dus tu sed jne.

Lin na va lit sus hü vi tab kam paa niast osa-
le nud ja täh ta jaks vär vi mis tööd lõ pe ta nud 
isi ku le osa vär vios tu ga seo tud ku lu dest. 
Ku lu de hü vi ta mi ne ja hü vi ta mi se suu rus 
sõl tu vad ehi ti se re no vee ri mi se kva li tee dist, 
ter vik lik ku sest ning ehi ti se oma ni ku omao-
sa lu se (vär vi ko gu se) suu ru sest.

Erai si ku te le ja kor te riü his tu te le hü vi-
ta tak se 10 - 120 liit ri se vär vi ko gu se pu hul 
50 prot sen ti vär vi mak su mu sest, suu re ma 
vär vi ko gu se pu hul on hü vi ta tav sum ma 40 
prot sen ti vär vi mak su mu sest, kuid mit te 
roh kem kui 2000 eu rot. Teis te le ju rii di lis te-

le isi ku te le hü vi ta tak se 10 - 150 liit ri se sa ma 
vär vi ko gu se kor ral 40 prot sen ti, kuid mit te 
üle 2500 eu ro vär vi hin nast. Suu re ma vär-
vi ko gu se pu hul hü vi tab linn mak si maal selt 
30 prot sen ti vär vi mak su mu sest, kuid mit te 
roh kem kui 2500 eu rot.

Kam paa nias osa le va te ehi tis te vär vi mis-
tööd pea vad ole ma lõ pe ta tud hil je malt sel le 
aas ta 24. ok toob riks. Lin na va lit su se pla nee-
ri mi so sa kond hin dab kam paa nias osa le nud 
ehi ti si aja va he mi kul 8. no vem ber ku ni 15. 
no vem ber.

Ra ha li sed ku lu hü vi ti sed ja erip ree miad 
maks tak se väl ja pä rast kam paa nia lõp pu. 
Vas ta va ot su se te ge mi seks esi tab ehi ti se 
oma nik lin na va lit su se le kam paa nia ga seo-
tud vär vios tu ku lu do ku men did. Lin na va lit-
sus kont rol lib ku lu do ku men ti de õig sust ja 
vär vi mi se tu le must ning kin ni tab kam paa-
nia tu le mu sed.

Mul lu toe tas Pär nu lin na va lit sus vär vi-
kam paa nia ga 35 erai si kust ma jao ma ni ku ja 
nel ja kor te riü his tu vär vios tu ga seo tud ku lu-
sid kok ku 10 320 eu ro eest.

Ku lu hü vi ti se saa ja te seas oli nii Pär nu 
kes kus lin nas kui ka Pai ku se, Aud ru ja Tõs ta-
maa osa val da des asu va te hoo ne te oma nik-
ke. Kam paa nia abil teh ti ära eri ne vaid vär-
vi töid: värs ke vär vi kuue said nii piir deaiad, 
fas saa did kui ka tu sed ki.

Võr rel des üle möö du nud aas ta ga kas vas 
2020. aas tal „Vär vid lin na!“ kam paa nias osa-
le ja te arv poo le võr ra.

Kam paa niat „Vär vid lin na“ on Pär nus 
kor ral da tud ala tes 2000. aas tast.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Algab „Vär vid lin na!“ kam paa nia

10 L 6 kg

Väike lõke 

Suur lõke 

Metsast
tuleohtlikul ajal

• Lase lõke täielikult ära
  põleda või kustuta veega.

• Ära jäta lõket järelvalveta.

• Jälgi, et sädemed
  ei langeks hoonele.

• Tee lõket nõrga tuulega
   (alla 5,4 m/s).

• Piira lõke kivide
  või pinnasevalliga.

• Puhasta lõkkekoha
  ümbrus vähemalt

Suur lõke
läbimõõduga üle 1 m 

Lõke 
läbimõõduga alla 1 m

HOIA LÕKKEL SILM PEAL!
Uuri lisa või riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112
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Prü gi põ le ta mi ne ko duae-
da des on päe va ka ja li ne just 
ke va del, kui võe tak se et te 
suur pu has tus ko dus ja aias. 
Aia maal peen raid kor ras-
ta des või vil ja puid lõi ga tes 
te kib aiap rü gi, mi da soo vi-
tak se lõk kes põ le ta da. 

Kui gi aiap rü gist va ba ne mi-
sel tun dub põ le ta mi ne kõi ge 
liht sam viis, on lõk ke te ge mi-
ne pal ju des asu la tes kee la tud. 
En ne aia jäät me te põ le ta mist 
uu ri, kas lõ ket üld se te ha to hib. 
Täp sed tin gi mu sed saad tea da 
oma val la- või lin na va lit su sest, 
need on kir jas kas jäät me hool-
dus- või hea kor raees kir jas.

Kui lõk ke te ge mi ne on lu ba-
tud, ära li sa sin na ol me jäät-
meid, vaid põ le ta ai nult kui vi 
ok si. Puu le hed ja muud tai med 
so bi vad pa re mi ni kom pos ti mi-
seks, mit te põ le ta mi seks.

Sa ge li näe me aga tos sa mas 
lõk keid, ku hu on pan dud ka 
põ le ta mi seks eba so bi vaid as ju. 
Ära vis ka mi se le lä he vad va nad 
mööb lie se med, rii ded, ja la-
nõud, reh vid, ehi tus jäät med 
ja muu ka su tuks muu tu nud 
kraam. Neid as ju aga tul le pan-
na kind las ti ei to hi.

Pea mee les, et jäät me-
te põ le ta mi sel kah jus tad en da 
ja naab ri te ter vist, see tõt-
tu on see ka sea du se ga kee la-
tud. Jäät meid lõk kes põ le ta da 
ei to hi, sest põ le ta mi sel tek ki-
nud tok si li sed ai ned ei saas ta 
mit te ai nult õh ku, vaid la des-
tu vad maa pin na le, kan du des 
sealt eda si põh ja vet te. Jäät me-
te põ le ta mi sel õh ku pais ku nud 
mür gi seid ai neid hin ga me me 
ise sis se, sa mad ai ned lan ge-
vad aias kas va va te le tai me de-
le ning jõua vad meie ke has se 
aia saa dus te ga, näi teks mar ja de 
või köö gi vil ja de ga. See pä rast 
ära pa ne ku na gi lõk kes se mi da-
gi muud pea le kui va de oks te, 
im mu ta ma ta pui du või ki le ta-
ma ta pa pi ja pa be ri.

Prü gi põ le ta mi se ga kaas ne-

vad müü did on vi sad ka du ma. 
Sa ge li ar va tak se, et kui va nas-
ti põ le ta ti prü gi ah jus ja lõk kes, 
siis jä re li kult võib se da te ha ka 
nüüd. Aas ta te jook sul on jäät-
med muu tu nud: kui mõ ni-
küm mend aas tat ta ga si pa ki ti 
toi duai ned pa be ris se ja klaas-
taa ras se, siis prae gu ka su ta-
tak se val da valt plast pa ken deid. 
Sa mu ti on kas va nud jäät me te 
hulk, sest tar bi mi ne on muu tu-
nud ja suu re ne nud.

Kõi ge liht sam viis jäät me test 
va ba ne da on need lii gi ti sor ti-
da: pa be ri- ja pa pi jäät med ning 
plast pa ken did saab viia ava li-
kes se ko gu mis kon tei ne ri tes-
se, pan di mär gi ga pu de lid taa-
raau to maa ti. Va nad mööb lie se-
meid, ehi tus- ja lam mu tus jäät-
med ning reh vid saab üle an da 
jäät me jaa ma.

Reeg lid näe vad et te, et ka 
ük si kud su vi lad pea vad lii tu ma 
kor ral da tud jäät me veo ga, mis 
ta gab re gu laar se se gaol me jäät-
me te ära veo. Tal ve pe rioo diks, 
kui su ve ma ja ei ka su ta ta, on 
või ma lik le ping pea ta da. Uu ri 
sel le koh ta ko ha li kust oma va-
lit su sest.

Lä hi ma jäät me jaa ma, ava li-
ku pa ken di kon tei ne ri või vas-
tu se kü si mu se le, ku hu mil li  sed 
jäät med viia, leiad le helt ku hu-
viia.ee. Ko ha li ke või ma lus te 
koh ta saab uu ri da ka oma va lit-

su se koos ta tud jäät me hool du-
sees kir jast või val la ko du le helt.

Kas tead sid, et ..
jäät me te koos ti ses on 

ai neid, mis lõk kes põ le ta des 
va ba ne vad kesk kon da ning 
või vad tuu le ga kan du da oma 
ko duaiast kau ge ma le gi. Plas-
ti de mit te täie li kul põ le mi sel 
pais kub õh ku mür gi kok teil, 
mis si sal dab mh väh ki te ki ta-
vaid ühen deid. Näi teks te ki-
vad nii diok sii nid, mis on üks 
mür gi se maid ühen deid, mi da 
ini me ne on suu te li ne te ki ta ma 
– ja se da just ko du sel jäät me-
põ le tu sel. 

Diok sii nid on sil ma le näh ta-
ma tud ja nen de mõ ju ini me se 
ter vi se le ei aval du ko he. Sa ge-
li võib min na aas taid, en ne kui 
hai gus nä hud ilm ne vad. Mõ nel 
ju hul või vad mõ jud aval du da 
al les järg las tel. 

Kõi ge roh kem te kib diok sii-
ni plast mas si, ki le kot ti de, reh-
vi de, töö del dud pui du ja pa be-
ri ning muu tao li se põ le mi sel. 
Need on pi ka toi me ga mür-
kai ned, mis sa des tu vad mul las 
ja see jä rel köö gi vil ja des, neid 
süües jõua vad mür gi sed ai ned 
meie or ga nis mi.

Ma ri Ka la
Kesk kon naa me ti kesk kon na ha ri du se ja 

kom mu ni kat sioo nio sa kond
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Neli päe va 
õhe ta mist juu lis
 „Tõs ta maa Õhe tus“ ehk päe-
val roo si me ja õh tul õhe ta me on 
väi ke pä rand kul tuu ri li ne Tõs ta-
maa fes ti val. 

Tõs ta maa rah va ma ja ja Tõs-
ta maa kä si töö kes kus koos oma 
ko gu kon na ga on ühen da nud 
väe ja pea vad juu li al gu ses pi du. 
Meil on pal ju gi, mil le üle üh kust 
tun da ja miks mit te se da ka teis-
te ga ja ga da. Kuul sad Tõ s ta maa 
roo si tud kin dad ja meie pul ma-
lau lik Lii su Orik ehk ära ta me 
el lu nii mõ ne gi le gen di. 

Ne li päe va kes tev põ nev kul-
ge mi ne, mil le jook sul saab õp pi-
da roo si mist just täp selt nii pal ju 
kui on soov. Val mis ta da en da le 
Tõs ta maa roo si tud kä ti sed või 
alus ta da roo si tud kin nas te ga. 
Meis ter da da mõ ni mee ne või 
õm mel da oma lap se le Tõs ta-
maa pi ha ga las tek leit ning pois-
te li na sed pük sid. 

Ori ku lau lu de le saa me kaa sa 
laul da ja kaa sa tant si da, luua ja 
ol la ins pi ree ri tud. See on või-
ma lus saa da osa Tõs ta maast 
ning sel le kan di ini mes test ja 
kul tuu rist. Eve li Il vest

Kas tead sid, et 
Tõs ta maa võib ol la 
ka ke set Tar tut?
 Tar tu üli koo li raa ma tu-

ko gu kon ve rent si kes ku se ühe 
se mi na ri ruu mi ni meks on Tõs-
ta maa. Ma ja töö ta ja te hul gas 
oli Tõs ta maa ki hel kon na ni mi 
de mok raa ti ku hää le ta mi se tu le-
mu sel kül lalt ki po pu laar ne, mis 
oli kind las ti üks va li ku ee lis. 

Tei salt ot sus tas ka di sai ner 
ka su ta da ki hel kon da de ni me-
sid ja vöö kir ju si se ku jun du ses 
Di rek tor Kris ta Arul on vä ga 
hea meel, et Tõs ta maa ni mi 
raa ma tu ko gus esin da tud on ja 
kind las ti oo tab ta tõs ta maa la-
si raa ma tu kok ku kül la kui aga 
ajad pa re maks lä he vad. TT

Lõk kes võib põ le ta da vaid 
pu hast pui tu

3 (269) nr 4 / 2021 aprill



K
aie Leo va on koo li aia 
eest hoo lit se nud li gi 
kuus aas tat. 

Lü hi dalt kok ku võt tes oli 
töö le asu des malts põl vi ni ja 
ko gu aed va jas suurt hoo li sust 
ja tööd. Kõi ge roh kem unis tab 
Kaie, et saaks ki viaia lõp li kult 
kor da, sest sel lest tööst te ma 
jõud tões ti üle ei käi. Va he-
peal on ra ja tud kas vu hoo ne ja 
uus aia ma ja ning nen de väiks te 
rõõ mu de üle on hea meel. 

Ke na sil ti de ga va rus ta tud 
ja lu ta mi saed näi tab hul ga li selt 
pü si kuid ja su ve lil li. Kor ra li kult 
lõi ga tud mar ja põõ sad, vaa ri-
kad, na tu ke aed vil ja peen raid, 
pu na sed to ma tid kas vu hoo nes 
päi kest püüd mas. Sööd va kraa-
mi kor jab koo li kokk Me si ke 
las te le sahv ris se ja sü gav kül ma. 

Koo li lap sed ki käi sid ko roo-
naeel sel ajal su vi ti kaks kor-
da nä da las aia tööl aed ni ku töö 
os ku si har ju ta mas. Väi ke sed 
ta ha vad al gul kõi ke proo vi da, 
aga tü di vad rut tu. Suu re mad 
tee vad ko hu se tund li kult oma 
töö ära ja läi nud nad on gi, kir-
jel dab ju hen da ja Kaie. Väi ke-

se loo tu se na ehk jääb kel le gi le 
pisike aia pi sik kül ge. 

Kül lalt ki lii va sel ja sa de me-
te vae ses piir kon nas jää vad kas-
va ma ik ka gi just need sor did, 
mis kan na ta vad kui va. Elu on 
õpe ta nud, et su ve lil led tu leb 
seem nest ot se peen ra le pan-
na, siis suu da vad nad pa re mi-
ni põua le vas tu pan na ja ei jää 
üm be ris tu ta mi se järg selt ki du-
ma. Mõ ni kord kin gi tak se ta lu-
ni ke poolt kom pos ti, aga sõn-
ni kut tu leb ka os ta. 

Õu na puud said tä na vu 
ke nas ti lõi ga tud, las tel ke na 
ma gu sat su veõu na hau ga ta. 
Kas va vad va ne maaeg sed sor-
did. Aia ma jas saab te ha tun de, 
lauad, too lid ole mas. Iga klass 
sai ka oma pri vaat se vao te ha 
ning va li da ise mi da mul da pis-
ta. 

Unis tu si seo ses mõi sa 
komp lek si kuu lu va aia ga on 
mit meid. Võiks ol la Hii na aia 
nur ga ke, taas ta da võiks en di-
saeg se lui ge tii gi, luua ro he lus-
se väi ke si sünd mu si. Tä na sel 
päe val saab aren guid pla nee ri-
da koos Pär nu lin na ga, loo de-
ta vas ti väär tus ta tak se äär maa 

pin gu tu si, aga se da näi tab ju ba 
tu lev aas ta. Unis ta ma peab!

Koo li ma ja ümb ru se peen-
rad on sa mu ti Kaie hool da da. 
Uh ked roo si põõ sad said tä na-
vu se tal ve ga na tu ke kül ma kah-
jus tu si. 

Roo si de eest hool da mist 
on Kaie le õpe ta nud roo si kas-
va ta ja Ur mas Mänd. Väe ta mi-
se ja prit si mi se tööd ei usal da 
Ur mas kel le le gi ja on se da aas-
taid ise tei nud. Sel ge on see, et 
ai nult pea le vaa ta mi sest roos ei 
kas va on Kaie veen du nud. 

La ven del see vas tu on tal vi-
tu nud ees ku ju li kult. La vend li le 
meel dib vä ga pü ga mi ne ja se da 
tööd saab mõi sa juu res te ha 
lau sa he ki lõi ku ri ga. La vend-
li heaks kas vuks on va ja alu-
se list mul da, väe ta mist ja päi-
kest, päi kest, päi kest! Tai me de 
ees tu leb pal ju koo gu ta da, se da 
pa re mi ni kas va vad. 

Ühel päe val tu li Rõ hu Too-
mas, kal lis tas ja üt les, et koo-
liaed ei ole ku na gi nii ilus ol nud 
ja see hea sõ na teeb Leo va hin-
ge här daks. Mui du gi!

Ülle Tamm

Ko roo na pii ran gu te tõt tu toi-
mub tä na vu 1. mail üle-ees-
ti li ne Tee me Ära tal gu päev 
2+2 vor mis

Tee me Ära 2+2 tal gu päe-
va mees kond kut sub üles kõi-
ki ees ti maa la si kor ral da ma sel 
ke va del oma isik lik tal gu päev 
pe re rin gis, et ohu tust ta ga des 
ja ke vad töid te hes pak ku da üks-
tei se le hoo li mist, õla tun net ning 
koos te ge mi se rõõ mu. Üle-ees-
ti li ne tal gu päev, mis tra dit sioo-
ni li selt pee tak se mai kuu esi me-
sel lau päe val, toi mub tä na vu 1. 
mail, jär gi des keh ti vaid pii ran-
guid ning 2+2 reeg lit. Igaüks 
saab oma ko du sed tal gu tööd 
üles tä hen da da aad res si le www.
tee mea ra.ee ning pos ti ta da pil te 
tee ma vii te ga #2+2tal gu päev.

Sel ke va del võ ta me tä he le-
pa nu al la igaü he loo dus kait se-
ga seo tud te ge vu sed ning toi du 
rais ka mi se vä hen da mi se, eral di 
pa ne me rõh ku ohu tu le koos te-

Tee me pe re r

Koo gu ta mi ne on edu pant

Kom pos ti mi ne on suu re pä-
ra ne või ma lus an da uus elu 
köö gis ja aias tek ki va te le bio-
jäät me te le. Ent kui kee ru li ne 
on kom pos ti mi ne ja kui das 
sel le ga alus ta da?

Kom pos ti mi ne on liht ne, sel-
le ga saab hak ka ma igaüks. Pi sut 
hoolt ja tä he le pa nu ning tu le-
mu seks on pu has ja toi tai ne te-
ri kas muld, mis so bib ka su ta-
mi seks aia maa le, lil le peen ras se 
ja toa lil le de le. See juu res ei ole 
vä hem olu li ne, et sõl tu valt leib-
kon na har ju mus test võid kom-
pos ti des vä hen da da en da te ki ta-
ta vat prü gi lau sa poo le võr ra.

Kom pos ti mi se A ja O
Hea kom pos ti te ge mi sel on 

olu li ne ma ter ja li de ehk toi tai-
ne te õi ge ta sa kaal. Kõi ge pa rem 
kom pos ti se gu on sel li ne, mis 
koos neb enam-vä hem poo leks 
läm mas ti ku rik kast ro he li sest 
le he ma ter ja list (värs kelt nii de-

Kui das alus ta d
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gut se mi se le ja vaim se te le vi ta-
mii ni de le. Na gu ju ba ta vaks, 
saab igaüks tal gu päe va raa mes 
et te võt ta neid töid ja te ge mi si, 
mis te ma mee lest va ja vad just 
nüüd ära te ge mist. 

Tee me Ära tal gu päe va mees-
kon na tä na vu sed üles kut sed 
seon du vad kõik hoo li mi se ga – 
et hoo lik si me roh kem elu kesk-
kon nast, toi dust ja üks tei sest.

Igaü he loo dus kait se
Üheks tä na vu seks üles kut-

seks on mär ga ta ja toe ta da meid 
ümb rit se vat elu rik kust. Alus-
ta da võib eri ne val moel, kas või 
väi ke se ko du mais te lil le de või 
mait se tai me de kas ti pai gu ta mi-
sest rõ du le, pu tu ka ho tel li meis-
ter da mi sest, mõ ne niit ma ta 
la pi ke se jät mi sest ma ja üm ber, 
et seal saak sid õit se da nii du tai-
med ja neid tol mel da da pu tu-
kad. S

oo vi ja te le saa da me nii du lil-
le de seem ne pa ki, mil le abil võib 

ra ja da ae da, kü lap lat si le või selt-
si ma ja et te lii gi rik ka nii du lil le de 
kas vua la – et luua sil mai lu, toi-
du pai ku tol mel da ja te le ja kas-
vu koh ta ko du mais te le tai me-
de le. Pu tu ka ho tel li meis ter da-
jaid in nus tab LHV Noor te pank. 
Roh kem in fot ja soo vi tu si igaü-
he loo dus kait se koh ta leiab tal-
gu vee bist.

Toi du rais ka mi se 
vä hen da mi ne

Ro he tiig ri al ga tu sel pöö ra me 
tä na vu tä he le pa nu toi du rais ka-
mi se vä hen da mi se le. Olu li seks 
os ku seks on see juu res, kui das 
an da uus elu meil kõi gil iga päe-
va selt tek ki va te le bio jäät me te-
le – pä ri ne gu need köö gist või 
aiast. 

Kom pos ti mi ne on loo dus-
lik prot sess, mil le käi gus bak te-
rid, mik roor ga nis mid, see ned ja 
vih maus sid loo vad jäät me test 
väär tus li ku toi tai ne te rik ka mul-
la. Kom pos ti kas ti ehi ta mi seks 

pa kub tu ge Bau hof. Nõuan ded 
kom pos ti kas ti ehi ta mi seks ja 
kom pos tee ri mi se ga alus ta mi-
seks on kir jas tal gu vee bis. 

Hoo li me üks tei sest
Üle aas ta kest nud ko roo na-

vii ru se pan dee miast tu le ne valt 
pöö ra me tä na vu tä he le pa nu ka 
ohu tu se le ja tur va li su se le, sa mu-
ti vaim se le ter vi se le. Tee me se da 
ka hel moel: es malt pak ku des 
tu ge, et tal gud toi muk sid 2+2 
reeg lit jär gi des või ma li kult ohu-
tult ka väi ke ses pe re rin gis. 

Soo vi jai le on Mag num väl ja 
pan nud kä te de sin fit see ri mis-
va hen di. Li saks ko gu me tal gu-
vee bi kok ku as ja tund ja te soo vi-
tu si, et pa re mi ni toi me tul la olu-
kor ras, kus pe re ja ko gu kon na 
koos te ge mis tes se on olu de sun-
nil jää nud pi kem paus. 

Nõuan ded, kui das toe ta da 
en nast ja ini me si en da üm ber, 
ku lu vad prae gu sel ajal mei le kõi-
gi le mar jaks ära. MTÜ Peaas-

jad vaim se ter vi se spet sia lis tid 
pa ku vad väl ja eri ne vaid vaim-
seid vi ta mii ne, mil le seast saa-
me va li da en da le so bi vad. Tee-
me Ära tal gu päe va mees kond 
usub, et tur va li selt kor ral da tud 
ühi ne mõ tes ta tud te ge vus on ka 
üks pa ri maid või ma lu si üks tei-
se mär ka mi seks ja toe ta mi seks 
prae gu sel kee ru li sel ajal. 

Tee me Ära 2+2 tal gu päe-
va kor ral da vad Ees ti maa Loo-
du se Fond, Ees ti Kü la lii ku mi-
ne Ko du kant ja nen de üm ber 
koon du nud võr gus tik. Toe ta ja-
te ja part ne ri te na löö vad kaa sa 
Ko da ni kuü his kon na Siht ka pi tal, 
Ak tiiv se te Ko da ni ke Fond, Sig-
rid Rau sing Trust, Ro he tii ger, 
MTÜ Peaas jad, Mag num, Bau-
hof, LHV Noor te pank, Vi zeum, 
Te le2 jt.

Täp sem in fo: www.tee mea-
ra.ee

Tar mo Tüür
Tee me Ära 2+2 tal gu päe va eest ve da ja, 

Ees ti maa Loo du se Fon di juht

rin gis loo du se le ja en da le head! 

tud mu ru ja toi du jäät med) ning 
sü si ni ku rik kast kiu li sest pui tu-
nud ma ter ja list (kui va nud le hed, 
ok sa raod, ma ja pi da mis pa ber). 
Hea oleks jäl gi da, et üks kom-
pos ti ma ter jal ei hak kaks do mi-
nee ri ma. 

Elu te ge vu se toi mi mi seks 
kom pos tis on va ja õh ku ja niis-
kust – lii ga ti he ja märg kom post 
hak kab mä da ne ma ning hai se-
ma. Õhu li sust ai ta vad luua näi-
teks ok sad, muld, tur vas ja hein. 
Liig ne kui vus ei la se kom pos ti-
mi se prot ses sil käi vi tu da. Vä he-
malt kor ra aas tas ta suks kom-
pos ti õhu ta da ehk kor ra li kult 
lä bi se ga da. 

Õi ge ko ha leid mi ne
Kom pos ti kas ti asu ko haks 

va li päi ke se- ja tuu le var ju li sem 
aia nurk ning väl di ma da la maid 
koh ti, sest kom pos ti ei to hi val-
gu da liig set vih ma vett. Pea sil-
mas, et kom pos ti kast on ker ges-
ti li gi pää se tav aia kä ru ga ja sel le 

juur de pää seb ka tal vi sel ajal. 

Eri ne vad abi va hen did ja 
vii sid kom pos ti mi seks

Sõl tu valt sel lest, kes elad lin-
nas või maal, era ma jas või kor-
te re la mus, omad suurt ae da või 
ja gad aia nur ka naab ri te ga, saad 
lei da en da jaoks so bi vai ma kom-
pos ti mi se vii si.

Kom pos ti hun nik ehk -aun 
– ei ole tar vis kom pos ti kas ti ehi-
ta da ega soe ta da, küll aga tu leb 
ar ves ta da, et kom pos ti hun-
nik loo ma de le ja lin du de le liialt 
ah vat lev ei oleks.

Lah ti ne (või kaa ne ga) kom-
pos ti kast – või ma lik ise ehi ta-
da ning ole ma so le vaid ma ter-
ja le taas ka su ta da. Tal gu vee bist 
leiad soo vi tu si, kui das en da le 
2-kamb ri li ne kom pos ti kast ehi-
ta da.

Kin ni ne kom pos ter – al ga-
ja le kom pos ti ja le kõi ge kii rem 
ja liht sam viis al gust te ha. Kom-
post reid on müü gil eri ne vas 

suu ru ses ja hin nak las sis.
Kiir kom pos ter – saa da val 

kau ban du ses ning val mis ta tud 
li sa soo jus tu se ga, et muld paa ri 
kuu ga val mis saaks.

Trum mel kom pos ter – kom-
post ris on trum mel, mi da saab 
pöö ra ta üm ber ho ri son taal- või 
ver ti kaal tel je. Kom pos ter on 
küll kah ju ri te eest häs ti kaits tud, 
aga or gaa ni li si jäät meid ei to hiks 
li sa da pi de valt, vaid neid tu leb 
ko gu da ja oo da ta, ku ni esi me-
ne ko gus on kom pos tee ru nud. 
Võr rel des kom pos ti kas ti ga val-
mib kom post kii re mi ni.

Ver mi kom pos ter – spet-
siaal se te kom pos tius si de ga toi-

miv la hen dus ja mõel dud ruu-
mis kom pos ti mi seks.

Bo kas hi-süs teem – bo kas hi 
tä hen dab jaa pa ni kee les or gaa-
ni li se ai ne fer men tee ri mist ehk 
ha pen da mist ning so bib häs-
ti tu ba seks ka su ta mi seks. Va ja 
lä heb kaht (soo vi tus li kult kraa-
ni ga) bo kas hi ämb rit, la bi da kest 
jäät me te ti hen da mi seks, mõõ-
du top si jäät me mas si an nus te 
võt mi seks ja tas si ve de li ku jaoks. 

Tä he le pa nu! Uu ri kind las-
ti oma va lit su se jäät me hool du-
sees kir ja, en ne kui va lid so bi va 
kom pos ti mi se vii si.

Al li kas: www.tee mea ra.ee

da kom pos ti mist?
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Ü
ld ju hul seos tub see-
neaeg ik ka sü gi se ga, aga 
tu leb väl ja, et ka ke va del 

saab see nel käia? 

Ke va del kas vab pal ju see ni, 
kuid kui see ne hu vi seos tub ku li-
naar se te oo tus te ga, ta sub rää-
ki da mürk li test, kog rit sa test ja 
kur re li test. On ka nel jas seen – 
ke vad-võ lu hei nik – kuid te ma 
tu leb um bes kuu ae ga hil jem. 

Ül di selt tun tak se ke vad see-
ni olu li selt hal ve mi ni kui sü gi-
sel kas va vaid. Pal jud on üld se 
en da jaoks vä lis ta nud, et ke va-
del võiks see ni lei da. Sa mas on 
tek ki mas vä ga la he see ne hu vi-
lis te ring, kes on häs ti kur sis ka 
ke va dis te seen te ga. Kuid ka nen-
de seas juh tub, et mürk lid, kog-
rit sad ja kur re lid lä he vad oma-
va hel se ga mi ni. 

Mil li sed ke vad see ned on 
ohu tud, mil li sed va ja vad eel-
ne vat ku pa ta mist? Kui das neil 
va het te ha?

Mürk lid, kog rit sad ja kur re-
lid või vad esial gu üs na sar na-
sed tun du da, kuid nen del va het 
te ge mi ne on elu li se täht su se ga. 
Ni melt on kog rit sad värs kelt 
vä ga mür gi sed ja neid tu leb en ne 
söö mist kind las ti ku pa ta da. 

Mürk lid ja kur re lid võib ko he 
pan ni le pan na. Nii kog rit said 
kui ka mürk leid on meil mi tu lii-
ki, kuid mür gi su selt ja see ga ka 
val mis ta mis vii silt on sa ma pe re-
kon na lii gid sar na sed. 

Kur rel on nen dest kol mest 
kõi ge liht sa mi ni ära tun tav – tal 
on kü ba ra serv ter ves ula tu ses 
ja last ee mal. Mürk li tel ja kog-
rit sa tel on aga kü ba ra serv ja la-
ga kok ku kas va nud. Kog rit sa tel 
ja mürk li tel va het te ha on pi sut 
kee ru li sem. 

Kü ba ra vär vu sest suur abi ei 
ole, sest mõ le mas pe re kon nas 
on nii tu me- kui ka he lep ruu ni 
kü ba ra ga lii ke. Küll aga on ka su 
nen de veid ra ku ju lis te kü ba ra te 
pin na must ri uu ri mi sest. Kog rit-
sa te kü bar mee nu tab aju – see 
on nii su gu ne kää ru li ne-vol di li-
ne-kur ru li ne. 

Mürk li te kü bar mee nu tab 
aga pi gem kär je- või võr gu pin-
da. Mui du gi ei ole need kär je- 
ega võr gu sil mad nii kor ra pä-
ra sed, ku i me si las kär ge del või 
ka la võr ku del.

Kas on min git nip pi, kui das 
meel de jät ta, kumb on kog rits ja 
kumb mür kel?

Va het te ge maks kumb seen 

on värs kelt mür gi ne ja va jab 
ku pa ta mist, kumb so bib ot se 
pan ni le, ta sub meel de jät ta, et 
ke vad seen te pu hul on asi to pelt-
ta gur pi di. 

Kõi ge pealt ni mi – mür gi ne ei 
ole see, kel le ni mi sel le le just kui 
vii tab. Ehk siis – mür kel lä heb 
ot se pan ni le, aga kog rits on 
värs kelt vä ga mür gi ne ja va jab 
ilm tin gi ma ta kor ra lik ku ku pa-
ta mist. 

See ned tu leb pan na roh ke 
vee ga kee ma ning kee ta vä he-
malt 10 mi nu tit. See jä rel tu leb 
need voo la va vee ga kor ra li kult 
lo pu ta da ning veel teist kor da 10 
mi nu tit roh kes vees kee ta. Sel le-
ga leo ta tak se seen test mürk väl-
ja. 

Tu ge valt mür gi ne on ka 
ku pa ta mi sel tek kiv aur, nii et 
et te vaa tust ka sel le ga. 

Tei ne ta gur pi di loo gi ka on gi 

see, et kui me iga päe vae lus väl-
di me aju pe su igal või ma lu-
sel, siis ke vad seen te kon teks tis 
on aju pe sul hoo pis po si tiiv ne 
tä hen dus – aju sar na se vä li mu-
se ga kog rits ta hab saa da süs te-
maa ti list ku pa ta mist va he peal se 
pe su voo ru ga.

Kust neid põ ne vaid see ni 
ot si ma ta sub min na? 

Kur re lid ar mas ta vad kas va-
da haa va tuk ka des ja haa va-se-
ga met sa des. Eel mi ne hooaeg 
oli su per kur re li ke vad. Mit med 
tut ta vad poo se ta sid kuh ja ga täis 
kor ja tud see ne kor vi de ga. Näis, 
kas see ke vad tu leb sa ma hel de. 

Mürk leid ja kog rit said tu leks 
aga ot si da pi gem met sa ser va-
dest kui pak sust met sast. Sil-
mad ta sub lah ti hoi da ka par ki-
des, ter vi se ra da del ja mõ nes ki 
muus es ma pil gul see nel käi mi-

See neaeg on käes!

Kevadkogrits.

Hiidkogrits.

Kurrel.

Mür gi ne ei ole see, 
kel le ni mi sel le le just-

kui vii tab. Ehk siis 
– mür kel lä heb ot se 

pan ni le, aga kog rits on 
värs kelt vä ga mür gi ne 
ja va jab ilm tin gi ma ta 
kor ra lik ku ku pa ta mist.
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Teat riü hen du se R.A.A.A.M. 
su vi ne män gu ka va rõõ mus-
tab Tõst maa teat ri hu vi li si 
Da mir Sa lim zia no vi lust li ke 
la vas tus te ga. 

Sel su vel on või ma lik Tõs-
ta maa mõi sas nau ti da nii pub-
li ku poolt ar mas ta tud ja kii de-
tud la vas tust “Prae gu po le aeg 
ar mas ta mi seks”, kui ka Da mir 
Sal mi zia no vi uus la vas tust “Lä bi 
kõi gi elu de ma ot sin sind…”.

“Lä bi kõi gi elu de ma ot sin 
sind…” on tra gi koo mi li ne fan-
taa sia Ma ria Bud ber gi, tun tud 
ka kui Mu ra Zak revs ka ja, elu-
loo mo ti vii del. See po le biog raa-
fi  li ne la vas tus. See on müs ti ka 
ja koo mi li se far si ele men ti de ga 
fan taa sia sel lest, mis on ar mas-
tus tõe li selt ras ke te kat su mus-
te aja jär gul. Kui das seon du vad 
ar mas tus ja ele men taar ne soov 
el lu jää da. 

La vas tu ses esi ne vad epi-
soo di lis te te ge las te hul gas mit-
te ai nult kuul sad kan ge lan nat 
ar mas ta nud me hed Mak sim 
Gor ki ja Her bert Wells, vaid ka 
fan taa sia ku jud NSVL vas tu-
luu re üle ma test Sak sa maal ja 
Suurb ri tan nias. Koh tu ni kud, 
kes la hu ta sid pea te ge last te ma 
mees test, aga ka Ma ria Bud ber gi 
lap sed. Kü si mus kas ta ar mas tas 
ke da gi või ai nult ka su tas ini me-
si ära lä bib ko gu la vas tust. Kui gi 
ühest vas tust ei ole, on täht sam, 
et vaa ta ja jääks mõt le ma ka oma 
su he te üle lä he das te ga.

La vas ta ja: Da mir Sa lim zia-
nov (Ud mur tia), kunst nik: Rii na 
Van ha nen, muu si ka li ne ku jun-
da ja: Ar do Ran Var res, val gus-
kunst nik: Prii du Ad las. La val: 

Ja ne Napp (End la Tea ter), Pi ret 
Krumm, Kris to Vii ding (Ees ti 
Draa ma tea ter), Krist jan Sarv ja 
Ma rin Kõiv

La vas tust män gi tak se Tõs ta-
maa mõi sas 06., 07., 08., 13., 14., 
16., 17. ja 18. juu lil.

“Prae gu po le aeg ar mas ta-
mi seks” on kurb nal ja kas lu gu 
sel lest, kui das ini me ne teeb 
kõik, et oma õn ne eda si lü ka-
ta. Me mõt le me väl ja üha roh-
kem as ju, mis ei la se meil ol la 
koos nen de ga, ke da me ar mas-
ta me. Sõ jad, re li gioon, mas si de 
ar va mus, li saks po lii ti ka, sei-
sus li kud eri ne vu sed, mood, vir-
tuaal ne te ge lik kus. Ja pais tab nii, 
et inim kond jät kab as ja de väl ja-
mõt le mist, mis meid üks tei sest 
eral da vad.

La vas ta ja Da mir Sa lims ja-
nov (Ud mur tia), kunst nik Er vin 
Õu na puu, muu si ka li ne ku jun-
da ja Ar do Ran Var res, val gus-
kunst nik Prii du Ad las. La val: 
Kris to Vii ding (Ees ti Draa ma-
tea ter), Ma ri Liis Lill või Ing rid 
Mar gus, Mar tin Kõiv, Ott Kar-
tau, Har riet Toom pe re ( Ees-
ti Draa ma tea ter), Tõnn Lamp 
(Tal lin na Lin na tea ter).

La vas tus on nop pi nud teat-
rip ree miaid nii Ees tis kui vä lis-
maal, sh no mi nee ri ti see 2018. 
aas ta Ees ti teat riau hin da de le 
pa ri ma la vas tu se, pa ri ma mees-
peao sa täit ja ja pa ri ma nais peao-
sa täit ja ka te goo rias, Har riet 
Toom pe re sai pa ri ma nais kõr-
va lo sa täit ja lau reaa diks.

La vas tust män gi tak se Tõs ta-
maa mõi sas 19., 20. ja 21. juu lil.

Ma rie Anett Hein sa lu
Tea ter R.A.A.A.M.

Suvelavastused mõisas
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Ümarmürkel.

Hiidmürkel.

Kuhikmürkel.

seks so bi ma tus pai gas. 
Sel les osas on kõi ge suu re-

mad ül la ta jad mürk lid. Neid 
võib lei da ka ko duaia ja hal ja-
sa la pee nar dest, eri ti kui peen-
rad on kae tud koo re mult ši ga. 

Ti he da liik lu se ga piir kon da-

dest tu leb see ned siis ki kor ja-
ma ta jät ta, sest nen des se võib 
ol la ko gu ne nud ras ke me tal le 
ja muid saas teai neid. 

Loo re Ehr lich
Ees ti Loo dus muu seu mi va nem ku raa tor
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K
ui das teil pä ri selt lä heb? 
Maail ma la val toi muv 
on het kel üs na gi se ga-

dust kül vav. 

Eri ne vaid uu di seid ja in fot 
hoo mab sis se kõi gist ka na leist. 
Kuid olu li ne on sel lelt ka rus sel-
lilt aeg-ajalt ma ha as tu da. Te ha 
paus. 

Õn neks on ke vad! Lin nu lau-
lu kont ser did. Ava tud on värs-
ku sest pa ka ta vad lõh na vad 
met sa ra jad ja me reää red. Ko he 
al ga vad aia tööd. 

Rõõm soo ja ja val ge aja saa-
bu mi sest on nii to hu tult suur, et 
ai nuük si mõ te sel lest laeb pa ta-
rei sid.

Tu leb tõ de da, et oo ta ma tu 
stand-by olu kord ühis kon nas 
on te ge li kult osu tu nud va ja li-
kuks ning ol nud pal ju de jaoks 
hoo pis käi vi ta vaks jõuks. Tub-
lid, kes on suut nud väl ja as tu da 
mu ga vust soo nist, ra ken da nud 
toi mi mi seks suu re mat loo vust, 
leid nud uut jõu du ja või ma lu si 
te gut se mi seks.

Nii sa mu ti on toi me ta nud 
kul tuur, mis olu de sun nil on 
muut nud küll kul tuu ri tar bi-
mi se vor mi - teat rie ten du sed, 
kont ser did, näi tu sed on ko li-
nud in ter net ti, aga nad on ole-
mas, ja see juu res hu vi lis te le 
kät te saa da va mad roh kem kui 
ku na gi va rem. 

Kas aga ole me se da või ma-
lust pii sa valt ka su ta nud..?!

Sel les uud ses tar bi mi se vor-
mis on kah juks puu du üks ää re-

tult olu li ne kom po nent – va he-
tu kon takt, ning hetk “siin ja 
prae gu”. 

See mis ki, mis sün nib ehe-
da na loo ja ja naut le ja va hel, on 
kor du ma tu ja oma moo di igas 
uues aja het kes, mil le era kord-
sust saab mõõ ta nä hes pub li ku 
sii raid sil mi või kuul da tä nust 
kan tud ap lau si.

Kõik me oo ta me pi ki sil mi, et 
kul tuu ri sün du sed taas va he tut 
emot sioo ni ja ela mu si pa kuk-
sid, kus ko ge da mi da gi uut, 
ta ju da ära tund mist, koh tu da 
sõp ra de ja tut ta va te ga. 

Mõis ta me al les nüüd, kui das 
va ra se malt nii ene sest mõis te tav 
meid te ge li kult suu res ti mõ ju-
tab, et just see, olu de sun nil ära 
jää nud puu duv osa sui sa asen-
da ma tuks on osu tu nud. 

Ini me sed va ja vad eri ne vaid 
ela mu si, ning kul tuu ril on kan-
da siin mär ki mis väär ne roll, 
läh tu des see juu res ole ma so le-
va test või ma lus test ja va hen di-
test, kuid ol les pi de vas jät ku-
suut li kus muu tu mi ses. 

Vaik selt po di se des val mi vad 
kul tuu ri rah val uued ideed, mis 
oo ta vad pi ki sil mi lu ba teos ta-
mi seks.

Kat ri rah va ma jast

Kui das teil lä heb?
 Ext ra ca re OÜ Ro he li ne Pe su-
ma ja ja Ees ti Post on tul nud väl ja 
uue ja põ ne va tee nu se ga – kee-
mi li se pu has tu se ga pos tiau to-
maa dis!

Pe su ma ja ja kee mi li se pu has-
tu se tee nu se pä rast ei pea enam 
ko dust kau ge le mi ne ma. Pu has-
ta mist va ja vad ese med, mi da 
ko du ses pe su ma si nas pes ta 
ei to hi või mis sin na ei ma hu 
(mad rat si kat ted, te kid, pad jad 
jms) või mil le kui va ta mi ne on 
kee ru li ne ja ae ga nõu dev (su le-
jo ped, su le mant lid, su le pad jad 
jms) saab nüüd mu ga valt tuua 
pos tiau to maa ti, kust Ro he li-
ne Pe su ma ja need pea le kor jab, 
puh taks teeb ja ta ga si toob. Kon-
tak ti va balt! 

Pos tiau to maat on ava tud 
öö päev lä bi, nii saab ka pu has ta-
mist va ja vaid rõi va tük ke kee mi-
lis se pu has tus se tuua või pu has-
te le jä re le tul la kas või öö sel. 

Roh kem in for mat sioo-
ni tee nu se koh ta leiab Ro he-
li se Pe su ma ja ko du le helt: 
www.ro he li ne pe su ma ja.ee või 
he lis ta des 506 7924.

Esi me sed klien did on uue 
mu ga va tee nu se ga ju ba tut vust 
tei nud ja – kui das tei si ti saaks ki! 
- ra hu le jää nud.

Om ni va er ko ranžid pos tiau-
to maa did on pai gu ta tud hää des-
se koh ta des se, va li vaid ko du le 
lä him: Tõs ta maa Pos tiau to maat 
– Varb la mnt. 2

Rõõm sa koh tu mi se ni pos-
tiau to maa di kee mi li ses pu has-
tu ses!

KEE MI LI NE PU HAS TUS 
POS TIAU TO MAA DIS

Toi mi nii: 
ot si väl ja ja 

pa ki kok ku pu has tust 
va ja vad ese med;

Vaa ta kui suur pakk tu li:
XS: 36cm x 4,5cm x 53cm
XS+: 36cm x 10cm x 62cm

S: 36cm x 12cm x 60cm
M: 36cm x 20cm x 60cm
L: 36cm x 38cm x 60cm
XL:36cm x 60cm x 60cm

He lis ta või kir ju ta 
Ro he lis se Pe su maj ja: 
tel 506 7924, e-post: 

in fo@ro he li ne pe su ma ja.ee 
ja üt le, mil li sest pos ti-
au to maa dist kui suurt 

pak ki saa ta soo vid, 
li sa oma ni mi, te le fo ni 

num ber ja e-pos ti aad ress;
Pe su ma ja saa dab ka pi 
uk se ava mi seks koo di;

Vii pakk pos tiau to maa ti ja 
jää oo ta ma;

Pe su ma ja saa dab ar ve, 
ta su see; 

Pea gi saa bub ka sms 
ka pi uk se koo di ga;
Too puh tad ese med 
kii res ti ko ju ja nau di 
nen de ka su ta mist;

Kor da te ge vust!

Roh kem in fot ja 
hin na kir ja leiad: 

www.ro he li ne pe su ma ja.ee

Kee mi li ne pu has tus pos tiau to maa dis
Lõi ka väl ja ja kin ni ta kül mi ku le!

Tõstamaa Rahvamaja
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MAI
Lau päe val, 1. mail KE VAD PÜ HA ja lu tus käi gud kau nil 

Tõs ta maal koos prü gi ko ti ga

Lau päe val, 8. mail Lao ka la sa da mas RÄI ME WEST 
JÄÄB VII RU SE OHU TÕT TU ÄRA!

Pü ha päe val, 9. mail EMA DE PÄEV 
soo vi me kõi gi le ema de le ilu sat ema de päe va.

Plaa nis on väi ke ül la tus. 
Jäl gi ge Tõs ta maa rah va ma ja ja Tõs ta maa FB leh te

Es mas päe val, 10. mail kell 17 Tõs ta maa lau lu la val 
Teeme Ära 2021 - 2+2 talgupäev

Kaasa rehad ja töökindad! Rõõmus meel!
Pakume talgulistele pirukaid ja teed!

JUU NI
Tei si päe val, 1. juu nil LAS TE KAIT SE PÄEV 

põ ne vaid te ge mi si las te le ale vis

Lau päe val, 12. juu nil kell 10-14 POOT SI LAAT. 
Muu si ka list mee leo lu loob an sam bel VA NA VII SI. 

Põ ne vad te ge vu sed las te le

Kol ma päe val, 23. juu nil Tõs ta maa lau lu la val JAA NI TU LI. 
Tant suks an sam bel SIR LI, Õh tut ju hib DJ Al lan Pe ra mets

JUU LI
Tei si päe val, 6. juu lil kell 19 Tõs ta maa mõ sias 

Tea ter R.A.A.A.M. ESIE TEN DUS 
“Lä bi kõi gi elu de ma ot sin sind.” 

Järg ne va te eten dus te kuu päe vad: 7, 8, 13, 14, 16, 17 ja
18 juu li

Nel ja päe val, 7. - 10. juu lil TÕS TA MAA ÕHE TUS 

Ree del, 9. juu lil kell 20 Tõs ta maa lau lu la val PUU LUUP

Nel ja päe val, 15. juu lil kell 20 
HAR FI MUU SI KA KONT SERT väi ke se luu le ga, 

mu sit see ri vad Tii na mai Kesk paik ja Kreet Ro sin-Pind maa

Es mas päe val, 19. juu lil kell 19 Tõs ta maa mõi sas 
Tea ter R.A.A.A.M. su ve la vas tus 

“Prae gu po le aeg ar mas ta mi seks”, 
järg ne vad eten du sed 20. ja 21. juu lil

AU GUST

Lau päe val, 14. au gus til TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD. 
Turuhommik: Silver Sepp ja Sisemaailmapurjekas. 

Kesk päe va kont sert: must las tant su ja -lau luan sam bel 
Mal jar ka, ju hen da ja Svet la na Zai ko va. 

Ki ri ku kont sert: Uku Su vis te. 
Õh tu ne pi du: Ivo Lin na ja Su per no va

Ree del, 20. au gus til kell 18 Tõs ta maa kä si töö poe hoo vis 
SU VEÕH TU NÄ PU TÖÖ, LU GU DE JA MUU SI KA GA. 

Tants ku kee ru tus KAR MOŠ KA DE saa tel

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

KUHU MINNA?
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VAIKI KRUUSMA 90
HELDI KIIRATS 88
IVA KALBACH 85
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URVE KÄÄR 81
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HELJU VOLGERAD 75

MILVI MARUS 75
AINO LANNAJÄRV 74
VIKTOR SMIRNOV 74

HEINO KARUS 74
ESTA PRESS 73

VILJA KLAAS 73
TIIU MERISALU 72

MAI KARUS 72
LILLI REA 71

HELGI SUTT 70
ENE KAŠKIN 65

ERIK OIDERSALU 65

Uku-Merlis Meras – 08.03.2021

Õnnitleme uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid!
Vare mur ru OÜ ot sib su ve hooa jaks järg mi si töö ta jaid: 

KO RIS TA JA, TER RI TOO RIU MI ABI TÖÖ LI NE. 
Võib ol la pe re kond.

Ai var Koit la, tel 504 6183
in fo@va re mur ru.ee

VÄRAVAD AVATUD

Alates maikuust
E - L    kell 10 - 18

P    kell 10 - 16

Olete oodatud!

Taimeaia telefoni nr 5855 7830

Varbla mnt 14, Tõstamaa alev

www.sillametsa.eu

Meie pro fes sio naal sel mees kon nal on tar vi li kud 
os ku sed ja 16 aas tat ko ge must, et pak ku da

 Tei le kva li teet set tee nust. 

OSU TA ME JÄRG NE VAID TEE NUS TÖID
Maa pa ran dus süs tee mi de ehi tus

Vee, - ja ka na li sat sioo nit ras si de ehi tus, sep ti kud, 
imb väl ja kud

Kraa vi de kae ve, tee de ja plat si de ehi tus

Truu pi de ehi tus

Lii va, mul la ja kil lus ti ku müük ja trans port

Sõe lu tud mul la toot mi ne ja trans port

Trei le ri veod, kal lur veod, trans port

Võ sa ja peen met sa lõi kus gil jo tii ni ga

KON TAK TID
Al var Nurm, ju ha ta ja, al var@har ja se.ee, tel 503 5499
Rut mar Nurm, ma si nad, rut mar@har ja se. ee, tel 513 2810
Tõs ta maa ale vik, Ra ba 2, Pär nu linn 8810, in fo@har ja se.ee,

www.har ja se.ee

Korst na püh ki ja era ma ja de le, he ki pü ga mi ne, 
mu ru niit mi ne. Tel 5698 1275
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