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L
õp pev aas ta on ko gu maail mas era-
kord ne. Ke va del le vi ma ha ka nud 
ko roo na vii rus sun dis sul ge ma rii gi-

pii re ja muu tis jär sult iga päe vae lu. Pe se me 
kä si, kan na me mas ke ja loo da me, et hai-
gus meist möö da lä heb.

Kõi ge pi me dam aeg on en ne koi di-
kut. Kui ei teaks, et päi ke uues ti tõu seb, 
võiks mus ta ma sen dus se mat tu da. Kuid 
me tea me, et vakt sii nid kur ja vii ru se vas tu 
on saa bu mas ja iga päev an nab loo tust, et 
pea gi või me nor maal se elu juur de ta ga si 
pöör du da.

Lõp pev aas ta pol nud Tõs ta maa osa val-
las su gu gi loo tu se tu. Val mis Vä ra ti sa dam, 
pal jud teed said uue kat te, re mon di ti koo-
li ja õpi las ko du. Eral di ta haks esi le tõs ta 
Tõs ta maa pe rears ti kes kust, mis avas Pär-
nu kesk lin nas fi  liaa li ja pa kub su ve pea lin-
na toht ri te le edu kalt kon ku rent si.

Pe rearst Ma dis Ves ki mä gi vi sa töö näi-
tab, et te gut se da tu leb jul gelt, „suur te“ 
ees au kar tust tund ma ta. Kä si töö meis ter 
Anu Rand maa ei koh ku nud, kui pre si dent 
Kers ti Kal ju laid talt va ba rii gi aas ta päe vaks 
rah va rii ded tel lis. Tõs ta maal on, kel le ja 
mil le üle uh kust tun da.

Igaü hest en dast sõl tub, kas ta jääb elu 
üle nu ri se ma või üri tab se da pa re maks 
muu ta. Ka su ta ge jul gelt ühi ne nud oma-
va lit su se või ma lu si: prog ram me „Vär vid 
lin na“ ja „Hoo vid kor da“, era tee de kruu-
sa toe tust, las te hu vi ha ri du se toe tust jpm.

Mi da pa re mi ni lä heb Tõs ta maal, se da 
pa re mi ni lä heb meil kõi gil. Pü si gem ter-
ved! Head uut 2021. aas tat!

Ro mek Ko senk ra nius
Pär nu lin na pea

Tul gu uus 
aas ta pa rem 
kui tä na vu ne
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K
ass tu leb hil ju ke si, kä pa ras kust on 
tun da lä bi te ki. Sä tib en nast pad ja 
pea le ja tõm bab nurr moo to ri käi-

ma. Õuest on kuul da tuu le heit le mist si re-
li te ga. Uni ei tu le. Kell on pool ne li, ik ka 
ei tu le. Vär vi li ne ki no fi lm käib peas rin gi. 
Hul ga li selt la seb fi l mi lint koh tu da to re da te 
ja kal li te ini mes te ga, kes ju ba am mu gi tae-
vas tel ra da del. 

Pöö ran jäl le kül ge ja mõ te ju hib mind 
mu re li kult hom ses se päe va. Ko gu sel le aas-
ta ko roo na ta mi se le on lu ba tud vakt si nee-
ri mi se ga lõp pu, aga värs ked uu di sed tea ta-
vad uuest kar mi mast tü vest jne, jne. See ei 
lõ pe ku na gi, ohin vaik selt pil ka ses öös. Ne li 
ne li küm mend, vaa tan kel la numb reid. Pean 
ole ma ne ga tiiv ne ja sa mas ka po si tiiv ne, me 
kõik. Sil ma de et te ku van ke va di se is tu tus-
p laa ni: spi na t, uba....

Te le fon he li seb, ahi prak sub, kor raks kiir 
päi kest, kaks vast sün di nut lau das, kell on 
11 päe val. Uu dis tes ik ka sa ma ja ma. Kohv 
tur gu tab häs ti. Ta haks mi da gi head. Kou-
gin sü gav kül mast pa ki sea kõr vu ja pis-
tan koos ha pu kap sa ja kruu pi de ga kee ma, 
ju ma lik.

Loen le hest, et noo ra ja kir ja ni kud on 
kam ba ke si kal la le ka ra nud ühe le ää re-
maa vors ti meist ri le. Tun nen sel le le me he le 
sü da mest kaa sa. Vors ti meis ter saab ai nult 
üks kord klien ti pet ta, aga see mees oli hin-
na tud meis ter. Poi si ke sed te gid Maa li sid 
ai ta va le va na le me he le ära. On vaks va het 
Maa lil 10ne lam ba ga ja Jü ril 1000 lam ba ga. 
Süüa ta ha vad mõ le mad, aga amet nik ta hab 
neid ik ka ühe ma la ka ga mõõ ta.

Söö da vad jõu lu pa kid said tee le pan dud 
ju ba am mu ja nüüd jõua vad nad kul le ri-
te ga võ lu väel ko ha le. Mu gav ja tur va li ne. 
Kõik ik ka eht ne maa me he too dang. Jät ku-
gu tu le vas teks ae ga deks ta lu vors ti iga pe re 
lei va kõr va seks. Pü had on lü hi ke sed, vorst 
ol gu pikk.

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri
A

as ta 2020 on lõp pe mas ja kind las ti 
on see ol nud meie kõi gi jaoks vä ga 
era kord ne ja oo ta ma tu si täis aas ta. 

Ko gu maail ma elu se gi pai sa nud ko roo na-
vii rus seab mei le pii ran guid ja on muut-
nud ta va pä rast elu. Kah juks pi di me ke va del 
ja ka aas ta lõ pus ära jät ma kõik suu re mad 
ava li kud üri tu sed, et kaits ta meie kõi gi ter-
vist ja pii ra ta vii ru se le vi kut. 

Õn neks said su vel toi mu da Tõs ta maa 
osa val la päe vad, mis olid taas vä ga rah va-
roh ked. Prog ramm oli mit me külg ne ja loo-
da me, et igaüks lei dis en da le sealt mi da-
gi mee le pä rast. Suurt ele vust te ki tas sel le 
sünd mu se ajal Tõs ta maa va hel vu rav rong, 
mis pak kus rõõ mu nii väi kes te le kui suur-
te le. Sel aas tal oli põh just min na Vä ra tis se 
uu dis ta ma. Vä ra tis ehi ta ti ju ba üleel mi sel 
sa jan dil kuul said pur je lae vu, sealt min di 
me re le ja seal asu vas ka la te ha ses said pal jud 
ini me sed tööd. Aas taid sei sis Vä ra ti sa dam 
ka su tu na, kuid nüüd on seal pu hu mas uued 
tuu led. Pär nu lin na ja Ees ti-Lä ti väi ke sa da-
ma te prog ram mi toel on val mi nud ja hi sa-
dam ja na gu ni mi Vä ra ti vii tab vä ra va le, siis 
meil on hea meel, et kaa saeg ne me re vä rav 
on taas ava tud ja val mis väi ke lae va sid vas-
tu võt ma. Vä ra ti sa da maa la on saa nud uue 
aren da ja ja sa da ma ope raa to ri, kes oo tab 
kü las ta jaid en da juur de Me re maa koh vi-
kus se ja uut me re vä ra vat ka su ta ma.

Jan ne Raua et te võt mi sel ava ti osa val la-
päe va del Vä ra tis Ris ti mar ja loo dus ra da, kus 
jät kub põ ne vat loo du se avas ta mist igal aas-
taa jal. Suu red tä nu sõ nad Jan ne le loo dus ra ja 
loo mi se eest! Osa val la päe va de lä bi vii mi ne 
nõuab pal ju de ini mes te koos tööd ja pa nus-
ta mist ning siin ko hal ta han öel da veel kord 
tä nu sõ nad kõi gi le, kes Tõs ta maa le olu li se 
sünd mu se lä bi vii mi se le kaa sa ai ta sid. 

Su vi sel pe rioo dil said toi mu da veel mit-
med olu li sed sünd mu sed - Ma ni jal toi mus 
väi ke saar te lau lu pi du ja Tõ he las pee ti XIX 

ko du ko ha päe vi. Mit me külg seid kul tuu-
riü ri tu si pak ku sid Poot si mõis, Me re maa 
sa dam ja Ma ria ta lu.

Sep temb ris kü las tas Tõs ta maad Ees ti 
Va ba rii gi Pre si dent Kers ti Kal ju laid. Vi sii di 
käi gus kü las tas pre si dent Tõs ta maa koo li, 
las teae da, kä si töö kes kust, ter vi se kes kust ja 
Ma ria ta lu.

Tõs ta maa Kä si töö kes ku sel täi tus sel aas-
tal küm nes te gut se mi saas ta. Kä si töö kes kus 
on and nud vä ga suu re pa nu se meie paik-
kon na kä si tööos kus te taa se lus ta mis se, on 
hin na tud ja tun tud üle Ees ti ning siia tul lak-
se õp pi ma kau ge malt ki. 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. 

Ka Tõs ta maa noor te kes kus sai tä na vu 
10ne aas ta seks. Tun ne me hea meelt, et sel-
lest on noor te le ku ju ne nud mõ nus pe sa-
paik, kus ak tiiv selt oma va ba ae ga vee ta. 

Meie asu tus te töös oli möö du nud aas tal 
pal ju väl ja kut seid, mis nõud sid uu te olu de-
ga ko ha ne mist ja töö üm ber kor ral da mist. 
Ke va di se ko roo nak rii si ajal pi di Tõs ta maa 
Kesk kool mi ne ma üle dis tant sõp pe le, mis 
oli uud ne ko ge mus, nõu dis kii ret rea gee-
ri mist ja kõi gi osa pool te koos tööd. Pin gu-
ta ma pi did nii õpi la sed, õpe ta jad kui lap se-
va ne mad ja kee ru li se olu kor ra ga tul di häs ti 
toi me.

Dis tant sõp pe pe rioo di ka su ta ti ära koo-
li ma ja re mon di töö deks. Mõi sa pea ma jas 
said mit med ruu mid uued põ ran da kat ted 
ja seal hul gas saa li põ rand uue vää ri ka tam-
me par ke ti. Koo li ma ja ka tu se le pai gal da-
ti uued lu me tõk ked. Mõi sa tall-tõl la kuu ri 
hoo nel, kus asu vad koo li söök la ja õpi las ko-
du, va he ta ti ka tu se ka te.

Sel su vel toi mu sid taas Tõs ta maa mõi-
sas koos töös ühen du se ga R.A.A.A.M teat-
rie ten du sed, mis olid vä ga me nu kad. Kõik 
eten du sed „Prae gu po le aeg ar mas ta mi-
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Tõs ta maa osa val la tee de 
ta li hool da jad
 Tõs ta maa osa vald on ja ga tud kol meks 
hool dus piir kon naks.
 Kast na piir kond (Kast na, Ram mu ka, 
Ran ni ku), hool da ja Ser ve kol OÜ, te le fon 
5666 5380.
 Tõs ta maa-Tõ he la piir kond (Ki ras-
te, Alu, Tõ he la, Män ni kus te, Er mis tu, 
Lõu ka, Tõl li, Vä ra ti, Tõs ta maa), hool da ja 
Soo sel ja OÜ, te le fon 5615 9234.
 Se lis te-Poot si piir kond (Se lis te, Poot-
si, Lao, Peer ni, Kõ pu, Pä ra kü la, Ka va-
ru), hool da ja Rayn met FIE, te le fon 5331 
1586.

Hool dus teh ni ka lii ku mist kaar dil 
saab jäl gi da Pär nu ko du le hel Tõs ta maa 
osa val la all asu val lin gil. 

Alo Tom son
ta ris tu- ja ehi tus tee nis tu se pro jek ti juht

Tule mas Tõs ta maa 
uu dis te por taal
 Va ja dus töö le pan na oma kan di kesk-
ne uu dis te por taal tõu sis esi le hal dus re-
for mi järg selt, kui tos ta maa.ee oma va lit-
su se pä de vus se jäi.

Tõs ta maa kas on har ju nud uu di-
sed ühest ko hast kät te saa ma. ak tiiv se-
te ko da ni ke eest võt tel on re gist ree ri tud 
do meen tos ta maa.eu ehk Tõs ta maa.
En daUu di sed.

Kõi gi le Tõs ta maa ga seo tud ak tiiv se-
te le ini mes te le või mal da tak se li gi pääs, et 
uu di seid ja pil te ise üles laa di da. Ju ba ala-
tes 1. jaa nua rist võib pöör du da as ja kor-
ral da ja Too mas Mi ti poo le, et ak tiiv seks 
ka su ta jaks re gist ree ru da. Meie uu di sed 
on meie kä tes! TT

 Val mi nud on Tõs ta maa ka len der 
2021. Os ta saab Coo pi kaup lu sest. 
Ka lend rist leiad pal ju tut ta vaid nä gu sid 
ja to re daid mee nu tu si möö du vast aas-
tast. So bib ka häs ti kin gi kot ti.

Fo to de au to ri teks on Eve li Il vest, 
Ar go Lee ri ma, Too mas Mitt, Kät lin 
Kask, Kar lo Sa lu, Eve Käär ja Anu Pe ter-
son.

020

seks“ ja „Kap ten Mih-
kel“ olid väl ja müü dud. 
Loo da me, et saa me 
teat ri sõp ra de le eten du-
si pak ku da ka järg mi sel 
su vel. Tõs ta maa mõis 
sai tä na vu suu re ül la tu-
se osa li seks, kui an ne-
tu se na kin gi ti mõi sa le 
uh ke an tiik ne tiibk la ver.

Las teaed oli ke va del 
kuu ae ga su le tud. Sü gi-
sel osa le sid las teaia lap-
sed PRIA ja KI Ki toe tu-
sel toi mu nud põ ne va-
tel õp pe käi ku del. Ke va del sai Tõs ta maa las-
teaias uuen dus kuu ri hoo vis asuv vä liin ven-
ta ri kuur ja het kel käib re mont uue rüh ma-
ruu mi ko han da mi seks. Rõõm on tõ de da, et 
lap si on piir kon da juur de tul nud ja sel leks, et 
ta ga da kõi gi le soo vi ja te le las teaia koht, alus-
tab 1. jaa nua rist las teaias tööd kol mas rühm.

Tõs ta maa rah va ma ja ja raa ma tu ko gud 
pi did möö du nud aas tal sa mu ti ar ves ta ma 
oma töös ko roo na vii ru sest tin gi tud pii ran-
gu te ga. Pii ra ta tu li hu vi rin gi de tööd ja ära 
jäid mit med üri tu sed.

Kõi ge suu re mad in ves tee rin gud Tõs ta-
maa osa val las läk sid 2020 aas tal ko ha li ke 
tee de pa ren dus töö deks. Kok ku in ves tee ri ti 
tee des se üle 400 000 eu ro, mis hõl mab osa-
val la tee de kruu sa ka te te pa ren da mist, kraa-
vi de re no vee ri mist, Kõ pu-Ka va ru tee frees-
pu ru ka tet ja tee de pin da mi si koos alu se ehi-
tu se ga. Lin na toe tu se ga on OÜ Su fe poolt 
teh tud in ves tee rin gu te tu le mu sel pa ra ne nud 
Tõs ta maa ale vi ku joo gi vee kva li teet. Ha ja-
a sus tu se prog ram mist sai möö du nud aas-
tal Tõs ta maa osa val last toe tust 14 taot le jat ja 

era tee de kruu sa toe tust 8 taot le jat. 
Järg mi sel aas tal on pla nee ri tud Tõs-

ta maa osa val las re konst ruee ri da ale vi-
ku tä na va val gus tust ja ra ja da uus kerg liik-
lus tee (Varb la mnt 50 ku ni Loo tu se tn). 
Pro jek tee ri mis tööd sel leks ju ba käi vad.

Sel aas tal tu leb jõu luaeg mei le kõi gi-
le pi sut teist su gu ne kui ta va li selt. Vee da me 
pü had oma pe re rin gis ning saa me pü hen-
da da roh kem ae ga oma lä he das te le. Leid-
ke ae ga mär ga ta ka meid ümb rit se vat ilu 
ja min ge koos pe re ga loo du ses se ja lu ta ma. 
Ehk il ma taat saa dab jõu lu deks ka ilu sa val ge 
lu me kat te ma ha.

Ol ge üks tei se suh tes hoo li vad ja hoid ke 
oma ter vist. Loo da me vä ga, et järg mi sed 
jõu lud saa me pi da da taas nor maal se tes olu-
des.

Ol gu teie ko du des soo just, val gust ja jõu-
lu ra hu!

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

3 (265) nr 11 / 2020 detsember



H
ead tõs ta maa la sed. Jõu-
luaeg on so biv mõ tisk-
le mi seks, ta ga si vaa-

teks möö du nu le ja uu te te ge-
mis te ka van da mi seks. Aas taid 
mõ tisk le sin Tõs ta maa jõu lu le-
hes val la va ne ma na, mõ ned aas-
tad on va he le jää nud ja nüüd 
siis mõ tisk lus lin na ko da ni ku na, 
vo li ko gu liik me na ja osa val la ko-
gu esi me he na. 

Elus on ik ka et te nä ge ma tut. 
Ilm selt ei osa nud viis aas tat ta ga-
si kee gi ar va ta, et Tõs ta maa saab 
lin naks ja sil did Pär nu linn on 
Vais tes ja Vi ru nas. Nüüd on see 
nii ju ba kolm aas tat ja on igaü-
he hin na ta, kui das on Tõs ta maal 
täi tu nud hal dus re for mi ees mär-
gid ää re maas tu mi se vä he ne-
mi ne, in ves tee ri mis või ma lus te 
pa ra ne mi ne ja tee nus te muu tu-
mi ne kät te saa da va maks. 

Et lin na koos töö maa piir kon-
da de ga ei ta ha su ju da, näi tab vii-
ma ses Pär nu vo li ko gus ot sus ta-
tud lin na väl jaas tu mi ne Pär nu-
maa Oma va lit sus te Lii dust. Tea-

ta vas ti on see maa kond lik koos-
tööor ga ni sat sioon, mis ra ja neb 
liik me te heal tah tel, üks tei se ga 
ar ves ta mi sel, ühi sel ka sul ja kõi-
gi part ne ri te võrd su sel. Na gu tei-
sed ki osa val la ko gud, oli väl jaas-
tu mi se vas tu ka Tõs ta maa kuid 
see pol nud ta kis tu seks.

Osa val la ko gu des aru ta tak-
se küll vo li ko gu päe va kor da 
tu le vaid eel nõu sid, osa val la ko-
gu saab aval da da ar va must kuid 
ot sus tu sõi gust po le. See ga on 
kind las ti vä he ne nud ko ha li ke 
kaa sa rää ki mis või ma lus ko ha li ku 
elu ku jun da mi sel. On  ka eel nõu, 
kus järg mi se aas ta oma va lit sus te 
vo li ko gu de va li mi sel moo dus ta-
tak se Pär nus se ni se lin na ja maa-
ring kon na ase mel üks, mis muu-
dab maa piir kon da dest vo li kok ku 
pää se mi se ras ke maks.

Tee nus te osas on vii mas tel 
aas ta tel ol nud pi de valt prob lee-
miks post kon tor, mi da soo vi tak-
se sul ge da. Nüüd on post kon tor 
ava tud ai nult hom mi ku ti, müü-
gil po le enam aja kir jan dust jne. 
Ilm selt saab mõ ne aja pä rast 

tõ de da, et po le enam pii sa valt 
kü las ta jaid ja saab ki sul ge da.  
Sa mas on lu ba tud pa kiau to maa-
di pai gal da mi ne ve ni nud.

Ter vis hoius on Tõs ta maa ter-
vi se kes kus ka kau ge mal tun tud 
ja osu tab nüüd pe rears ti tee nust 
ka Pär nu kesk lin nas. Sa mas on 
ju ba ku rioos ne ter vi se kes ku-
se rönt ge ni saa ga. Kui pal ju des 
maa piir kon da des po le pe rears ti, 
siis meil on en tu siast lik pe rearst, 
kes ra ja nud kaa saeg se ter vi se-
kes ku se, pa re maks diag nos ti-
kaks sin na ka rönt ge ni ka bi ne ti 
kuid uue kiir gus loa vor mis ta mi-
sel on ilm ne nud lau sa us ku ma-
tu bü rok raa tia.  Ku na pe rears ti 
pöör du mi sed Ter vi sea me ti poo-
le po le and nud tu le mu si, pöör-
dus osa val la ko gu nüüd pea-, 
sot siaal- ja rii gi hal du se mi nist ri 
poo le. Saa me te ha pa nu seid, kas 
uuel aas tal prob leem la he neb või 
ei. Rää gi tak se pal ju re gio naal po-
lii ti kast kuid va ja on te gu sid.

Mõ tisk lus on kis ku nud eest-
las li kult mu re li kuks kuid ik ka 
on põh just ka rõõ mus ta mi seks. 

Mit med Tõs ta maa piir kon na 
teed on saa nud must kat te, las-
teaias ava tak se li saks üks rühm, 
uueks on saa nud Vä ra ti sa dam 
ja ilm selt on igaü hel li saks olu li-
si kor da mi ne kui daks esi le tuua. 
Kind las ti on suu rim väär tus ini-
me sed kes siin set elu eden da vad. 
Jõu du ja jak su sel leks mei le ka 
uuel aas tal !

 Möö du va aas ta suu ri maks 
oo ta ma tu seks oli kind las ti 
ko roo na vii ru se le vik. Kui al gul 
oli pal ju tead ma tust, eh ma tust 
ja hir mu gi, siis nüüd ole me saa-
nud ka sel les osas tar ge maks ja 
uue aas ta suu ri maks soo viks on 
vii ru sest ja gu saa mi ne. Ka sel leks 
on va ja koos tööd ja üks tei sest 
hoo li mist. Ja kind las ti on see ka 
täht sam kui see, kes kel le ga koos 
elab.

Soo vin kõi gi le ter vist, üks tei-
sest hoo li mist, os kust te ha elus 
õi geid va li kuid ja eris ta da olu list 
mit teo lu li sest.

Too mas Rõ hu

Jõu lu mõ tisk lus 2020

KOO LI MA JA KA JAS TAB
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Eesti meistrivõistlustel sisesõudmises 
II koht Nikolai Kiradi

Pärnu üldhariduskoolide kunstikonkursi 
III koht Revo Raavik
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Meil on head uu di sed, 
eter nii di ring tu leb ju ba 
jaa nua ris Tõs ta maa osa val da. 
Kel lel on soo vi eter nii di jäät-
med ta su ta üle an da siis 
saab se da te ha pü ha päe val, 
31. jaa nua ril. 

Eter nii ti võe tak se vas tu ai nult 
erai si ku telt. Eter nii di jäät me te 
ära and mi seks on va ja lik eel re-
gist ree ri mi ne. Re gist ree ru mi-
ne kes tab ku ni 24. jaa nua ri ni 
(k.a).

Eter nii di üleand mi ne on 
ta su ta kõi gi le Tõs ta maa osa val-
la ela ni ke le. Ühe ma ja pi da mi-
se koh ta võe tak se vas tu mak si-
mum 2000 kg eter nii ti. 

Eter nii di üleand mi seks tu leb 
eel ne valt re gist ree ru da tel 444 
8177 või e-kir ja ga elen.ku nin-
gas@par nu.ee. Re gist ree ru des 
tu leb kir ja pan na oma ni mi ja 
kon tak tand med, eter nii di jäät-
me te ko gus ja üleand mi se koht. 

Eter nii di jäät me te ko gu se 
ar vu ta mi sel ar ves ta da, et 1 m2 
eter nii ti kaa lub ca 16 kg. Pu rus-
ta tud eter nii ti vas tu ei võe ta.

Po tent siaal sed eter nii di 
ko gu mis rin gi  punk tid:
1. Tõs ta maa ale vik (Noo ru se 
tn 1)

2. Tõ he la kü la (Tõ he la rah va-
ma ja)
3. Kast na (Kast na rah va ma ja 
park la)
4. Se lis te (Se lis te kü la ma ja ees)
5. Poot si (Poot si kaup lu se park-
la)

Ajag raa fi  ku sel gu mi sel võ tan 
jäät me te üleand ja te ga ise ühen-
dust! 

Mee les pea eter nii di jäät me-
te üleand ja te le:
 Ole ko hal õi geaeg selt.
 Eter nii ti võe tak se Si nult vas tu 
täp selt sel li ses ko gu ses, mil le Sa 
re gist ree ri sid.
 Eter nii ti võe tak se Si nult vas tu 
täp selt sel les pea tu ses, ku hu Sa 
en nast re gist ree ri sid.
 Pu rus ta tud eter nii ti vas tu ei 
võe ta.

Kui sel gub, et Sa ei saa siis ki 
sel kuu päe val ja sel pea tus pai gas 
eter nii ti üle an da, pa lun an na 
sel lest tea da te le fo nil 444 8177 
või kir ju ta des e-pos ti le elen.
ku nin gas@par nu.ee.

Tä he le pa nu! Oht li ke jäät-
me te ja elekt roo ni ka ko gu-
mis ring – 24. jaa nua ril!

Kui Sul en di selt ve de le vad 
re mon dist jä re le jää nud vär vi-
pur gid, la kid jms ko dus ning 

tu le kus tu ti aeg on ju ba am mu 
ot sa saa nud. Siis lä hia jal ava neb 
või ma lus need ja tei sed oht li kud 
jäät med lä hi mas ko gu mis punk-
tis ta su ta ära an da. Kui mär kad, 
et ka naab ri mem mel/taa dil on 
ko dus seis mas ja tol mu ko gu-
mas te le vii sor, külm kapp jms 
siis haa ra ka need kaa sa ja an na 
ta su ta mei le üle. Eda si lä he vad 
jäät med jäät me käit le ja le. 

Jäät me te üleand jal ei ole va ja 
muud te ha, kui va li da en da-
le so biv ko gu mis punkt, kus 
ko gu mi sau to pea tub, ning tul-
la õi geaeg selt ko gu mis punk ti ja 
seal oma jäät med üle an da. 

Vas tu võe tak se: Elekt roo ni ka 

jäät med: te le vii sor, ar vu ti, raa-
dio, pa ta rei de ga män guas jad, 
pe su ma sin, boi ler, te le fon jms. 

Oht li kud jäät med: la hus tid, 
hap ped, vär vid, lii mid, õli jäät-
med, õli fi lt rid, ra vi mid, päe va-
val gus tus lam bid, pes tit sii did, 
pa ta reid, akud, õli sed kalt sud, 
elav hõ be dat si sal da vad jäät med 
jms.

Oht li ke jäät me te ko gu mis-
rin gi koh ta li sain for mat sioo ni 
saab te le fo nilt 444 8177 või kir-
ju ta des e-pos ti le elen.ku nin-
gas@par nu.ee. 

Elen Ku nin gas
kesk kon na- ja hea kor ras pet sia list

Vaba ne eter nii di jäät me test oma ko dus!
24. jaa nua ril toi mub Tõs ta maa osa val las oht li ke jäät me te 

ja elekt roo ni ka ko gu mis ring, mis lä bib 7 eri ne vat 
ko gu mis punk ti üle osa val la.

Oht li ke jäät me te ja elekt roo ni ka 
ko gu mis punk tid Pea tu mi se aeg

1. Tõ he la kü la (Tõ he la rah va ma ja) 09.00-09.15

2. Er mis tu (Le pas pää bus si pea tus) 09.25-09.40

3. Tõs ta maa ale vik (Noo ru se tn 1) 09.50-10.05

4. Kast na (Kast na rah va ma ja park la) 10.15-10.30

5. Se lis te (Se lis te kü la ma ja ees) 10.40-10.55

6. Poot si (Poot si kaup lu se park la) 11.05-11.20

7. Ka va ru (Liu Ka va ru bus si pea tus) 11.30-11.45

Sel ilu sal ja hel gel ad ven di pü ha päe val, käis 
ise gi päi ke kor ra meid pii lu mas. Sai me 

taas kok ku jõu lu puu all, et ühes koos sil ma-
de sä ral ter vi ta da aas ta 2020 jõu lu tu le de süt-
ti mi se het ke. 

Pü ha li ku ad ven di ter vi tu se lau sus Tõs-
ta maa Maar ja ko gu du se õpe ta ja Lem bit 
Tamm sa lu. Ta süü tas lüht ris ad ven di küün la, 
mil le lee gist oli soo vi ja tel või ma lus tu le soo ja 
oma ko du des se gi eda si kan da. Ter vi tus sõ-
nu ja gas osa val la juht Anu Pe ter son. Vah va 
es mae si ne mi se te gid rah va ma ja pop-tant-
su rin gi väi ke sed tüd ru kud. En nu luu le ri da-
de saa tel süt ti sid jõu lu kuu sel tu led, uued ja 
vär vi li sed.

Hin ga tes sis se se da pöö ri päe vaeel set kar-
gust, sai me vaa da ta tei ne tei se sil ma des se ja 
soo vi da head. Kül ma ent vae valt meist kee gi 
tun dis, puu sad said lii ku ma mõ nu sa kaa sa-
haa ra va muu si ka rüt mis, mis oli kü la kos tiks 
kaa sa too dud Too mas Lun ge ja Jaan El gu la 
poolt. Veel gi eri li se maks muu tis aga ko gu 
ole mi se hetk, kui meie oma Kai di Soo saar 

muu si ku te ga ühi nes. Mä le ta te, mõ ned lau-
lu sal mid said ma ha laul dud sui sa koos! 

Usun, et meie esi ne jad nau ti sid kont ser ti 
sa ma väär selt pub li ku ga, ku na het keo lu kor-
ras, kus esi ne mi sed üs na har vad, on iga üle s-
as tu mi ne ri kas tav ko ge mus. 

Boo nust li sas kind las ti ka Tõs ta maa ini-
mes te hea sü ner gia ja kü la lis lah kus, ning 
lau lu mees te sel ga de ta ga soo just kiir gav 
Tõs ta maa Tai meaia soo ja pu hur, pea- ja tuu-
le var ju pak kus aga rah va ma ja uus pil ku sid 
püü dev telk.

Kuu se all värs kes kar ges õhus tek kis kor-
ra ga nii hu ba ne ja tur va li ne at mos fäär (koos)
ole mi sest, mis sel aas tal pa ra ku ko gu kon-
da des ha rul da ne ja ke si ne. Ol gu gi, et meie 
va hel on olu de sun nil nüüd mi da gi uut, kaks 
meet rit, usun siis ki, et hoid si me sü da med 
koos.

Ra hu lik ku ad ven diae ga! 
Kat ri

rah va ma jast

Ad ven dia ja al gus 
star tis lau lu de ga
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T
ä  na on val da vas osas Ees-
tist jää ini me se kand mi-
seks veel lii ga nõrk. Kül-

mak raa did po le veel ol nud nii 
tu ge vad, et jää pii sa valt pak suks 
muu tuks. Li saks ei te ki ko gu 
vee ko gu le üht la ne jää.

Vii mas tel nä da la tel on Pääs-
tea met saa nud iga päev väl ja kut-
seid, kus ini me sed on va ju nud 
lä bi jää ja va ja vad pääst mist. Jää-
le on ko gu ne nud lap sed, pe red 
ja ka suu re mad selts kon nad. Nii 
sot siaal mee dias kui aja kir jan du-
ses ja ga tak se klip pe ui su ta mi-
sest ra ba del või tii ki del. See aga 
oma kor da an nab va lea ru saa ma, 
na gu oleks jää igal pool tu gev ja 
tur va li ne ning nii ei ta ju  ini me-
sed jääl vii bi mi se oh te.

Jää le on ohu tu min na al les 
pä rast paa ri nä da last kül ma, kui 
jää pak sus on vä he malt 10 cm. 
Mee les tu leb pi da da se da, et jää 
on õhem sil da de juu res, kõrk ja te 
ümb ru ses ning al li ka- ja suu bu-
mis koh ta des. 

Sa mu ti on jää ta va li selt nõr-
gem voo la va vee ga vee ko gu des. 
Ini mest kan nab ai nult „ter ve“ 

jää, mil les puu du vad lõ hed või 
praod, väl ja nä ge mi ne on üht la-
ne ja si le. Pi kip ra gu vä hen dab 
jää tu ge vust li gi 25%, ris tip ra gu 
li gi 40%. Jää pak sus peab ole ma 
vä he malt 10 cm.

Jäi ne ve si võ tab tead vu se 
küm ne mi nu ti ga

Olu kord, kus ini me ne va jub 
lä bi jää, on äär mi selt oht lik ning 
va jab kii ret te gut se mist. Sel li ne 
olu kord seab oh tu es ma jär je kor-
ras jääst lä bi va ju nu, kuid ka te da 
abis ta vad ini me sed. 

Jääst lä bi va ju mi sel saab saa-
tus li kuks eel kõi ge külm ve si, mis 
mõ ne mi nu ti ga te ge vus või me 
hal vab. +4 kraa di ses vees (jääa-
lu ne ve si Ees ti olu des), kao tab 
täis kas va nud ini me ne tead vu se 
ku ni küm ne mi nu ti jook sul, lap-
sed ja ea kad veel gi va rem.

Jää kaart ai tab jääo lu sid 
hin na ta

Pääs tea met on el lu kut su nud 
jää kaar di, mis on loo dud sel-
leks, et oleks või ma lik pa re mi-
ni edas ta da ini mes te le jääo lu sid 
meie si se vee ko gu del. Ees märk 

on ini mes te le an da in fot üks-
kõik kus ko has nad pa ras ja gu vii-
bi vad. Min nes ka la le, ui su ta ma 
või suu sa ta ma, on või ma lus ava-
da vee bis kaart ning kont rol li da 
vee ko gu jää pak sust. 

Mõõt mi sed te hak se pääs te-
mees kon da de poolt vas ta valt 
il mas ti kuo lu de le, jää ole ma so lu-
le ja se ni, ku ni jääo lud on muu-
tu nud sta biil seks. Jää kaart on 
lei tav siit: https://veeo hu tus.ee/
talv/jaao lud-ees tis/

Sel gi tu si ja tä he le pa nu
va ja vad lapsed ja loo mad

Ala tes sel lest nä da last kee-
lus tas Pääs tea met jää le mi ne-

ku. Sest on olu li ne, et kee gi ei 
seaks oh tu ei en nast ega ka te da 
pääst ma tu le vaid ini me si. See on 
meie kõi gi ko hus. 

Rää ki ge las te le ning ka lä he-
das te le nõr ga jää ga kaas ne va test 
oh tu dest ning või ma li kest ta ga-
jär ge dest. Sel gi ta ge li saks, mi da 
ohus ol les et te võt ta ja kui das 
käi tu da, kui nä hak se ke da gi abi 
va ja mas. 

Li saks las te le va ja vad tä he-
le pa nu ka loo mad. Lem mi kud, 
na gu lap sed ki, ei ta ju hap ra jää-
ga seo tud oh tu sid ja või vad lä bi 
õr na jää vet te va ju da ning ise-
seis valt sealt enam väl ja tul la ei 
suu da.

Pääs tea met pa lub oht li-
ke olu kor da de en ne ta mi seks ja 
väl ti mi seks teie igaü he kaa sa bi. 
Nõr gal jääl vii bi ja test ei to hiks 
nii sa ma möö da ja lu ta da, nad 
tu leb sealt ko he selt ära kut su-
da. Abi va ja vat ini mest mär ga tes 
he lis ta ge numb ril 112.

Ma ris Moo rits
Lää ne pääs te kes ku se 

kom mu ni kat sioo ni juht

L
u ge ja te arv on vei di vä he-
ne nud võr rel des eel mi se 
aas ta ga. Tei salt saa bu sid 

uu te klien ti de na su ve ko du des-
se pei tu pu ge nud ees ti maa la-
sed raa ma tuid lae nu ta ma ju ba 
märt si lõ pus pea le rii gi luk ku 
kee ra mist. 

Nii na gu Pär nu kesk raa ma tu-
ko gus ki, hak ka sid siin sed lu ge-
jad tel li ma raa ma tuid kon tak-
ti va balt. Tel li tud raa ma tu pa kid 
toi me ta tak se ohu tult kok ku le pi-
tud ajaks lu ge ja le uk se ta ha või 
sai kät te raa ma tu ko gust. 

Esi mest kor da oli raa ma tu-
ko gu su ve puh ku sel, aga sel le le 
and sid raa ma tu ko gu ka su ta jad 
ne ga tiiv se ta ga si si de, see ga järg-
mi sel aas tal püüa me koos töös 
õpi las ma le va ga raa ma tu ko gu 
ter ve su ve ava tu na hoi da. 

Raa ma tu ko gu lii tus 2018 

sü gi sel Ees ti Las te kir jan du se 
Kes ku se lä bi vii da va „Lu ge mi si-
su“ lu ge misp rog ram mi ga, mis 
püüab lu ge mi se ja raa ma tu te 
juur de tuua kõi ge noo re maid 
lu ge jad. 

Tal vel alus tas te ge vust alg-
k las si las te le mõel dud raa ma tu-
ko gu ring, kus män gi tak se, loe-
tak se, meis ter da tak se. Kir jan-
dusk lu bi koh tu mi si loo me rah-
va ga on taas kord ta kis ta nud 
kee ru li sed ajad.

Hea või ma lus on tel li da 
en da le va ja li kud raa ma tud teis-
test raa ma tu ko gu dest ehk ka su-
ta da tee nust Raa ma tu ko gu de 
Va he li ne Lae nu tus (RVL). Olu-
li ne on ka hea in ter ne tiü hen du-
se ole ma so lu, et saaks va ja du sel 
kaug tööd te ha. 

Raa ma tu ko gust on sel aas tal 
ise gi pee tud Maaü li koo li loen-

guid. Li saks teh tud eri ne vaid 
kaug töid.

Ap ril lis täi tus raa ma tu ko-
gul 20 aas tat te gut se mist mul-
ti kes ku ses. Plaan se da tä his ta da 
jook sis osa li selt luh ta. Siis ki oli 
näi tus raa ma tu ko gus väl jas. Eri-
ti me nu kaks osu tus Vai ke Han gi 
koos ta tud väl ja näi tus "Tõ he la – 
aeg ja ini me sed“, mis oli osa val-
la päe va dest ku ni au gus ti lõ pu ni 
raa ma tu ko gu vä lis sein tel üle val. 

Raa ma tu ko gu hoid ja on 
ol nud abiks eri ne va te üri tus-
te lä bi vii mi sel,müües pea kõi gi 
kul tuu riü ri tus te pi le teid. Koos-
töös Tõ he la raa ma tu ko gu hoid-
ja Bir gi ti ga oli me toeks Tõ he la 
ko du ko ha päe va lä bi vii mi selt. 
Kor ral da si me rin na mär gi te ge-
mi se töö tu ba.

Na gu üks lu ge ja hil ju ti üt les, 

siis on raa ma tu ko gud vii ma sed 
kul tuu ri ma ja kad ses kee ru li ses 
olu kor ras, ki no ei näi da ta, tea-
ter kül la ei tu le, kont ser te ei teh-
ta, pi du sid ei pee ta. Et raa ma tu-
ko gud edas pi di gi ava tuks jääks 
pa lu me tul la raa ma  tu kok ku 
mas ki ga ja de sin fi t see ri da kä si. 
Kui vä he gi või ma lik tel li da raa-
ma tud et te ja raa ma tu ko gus jär-
gi da 2x2 reeg lit.

Mar ge, raa ma tu ko gust

Teist su gu ne aas ta Tõs ta maa raa ma tu ko gus
Tõs ta maa raa ma tu ko gu
tel 449 6184 
tos ta maa@pkr.ee 

Tõ he la raa ma tu ko gu
tel 449 6523 
to he la@pkr.ee 

Poot si raa ma tu ko gu
tel 449 6330 
poot si@pkr.ee

Jää le mi nek võib maks ta elu

+4 kraa di ses 
vees, kao tab 
täis kas va nud 
ini me ne tead vu se 
ku ni küm ne mi nu ti 
jook sul, lap sed ja 
ea kad veel gi 
va rem.
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Aima Nurm 
(01.08.1937-27.11.2020)

Lu ba dus

Läi nud aas ta au gus tis kut sus Nur me 
Ai ma mind en da le ap pi aru pi da ma: vaa-
ta ma te ma aas ta küm ne te jook sul koo tud, 
hee gel da tud ja muu des ki teh ni ka tes val-
mi nud kä si töö-vir na sid ning ko gu tud-

säi li ta tud muud ki väär tus lik ku. Ai ma tah-
tis aru ta da, kui das se da va ran dust jä rel tu-
le va te põl ve de tar vis al les hoi da.

Ai ma ko ju sis se as tu des sain ju ba esi-
me ses toas ül la tu se osa li seks. Ni melt oli 
tal ah ju kõr va le val mis pan dud kin ni seo-
tud hao hun nik. Ei ole vist pal ju neid, kes 
veel ah ju ka ha gu de ga kü ta vad või üld-
se tea vad, mis ha gu on. Ha gu on pee ni ke 
muuks kõlb ma tu le pa võ sa, ka suur te puu-
de pee ni ke sed ok sad, mil le ga muud te ha 
po le. Re he tup pa suu re ah ju jaoks too di 
ik ka ha gu.

Lah ti ne uks lu bas köö ki pii lu da: sealt 
vaa tas vas tu kör dit rii bi li ne põ rand. Järg-
mi sed kaks tu ba olid pil ge ni täis te ma 
en da kä si töid. Sis se ju ha tu seks näi tas 
Ai ma üht suur rä ti kut, mil le ta ke nas ti üle 
õla vis kas ja nii see juu re so le va le pil di le 
jäi gi. Ku du nud on ta 18 Tõs ta maa-trii pu 
kör di riiet ja viis see li kut oma su gu las te-
le ka ise val mis tei nud. Ise tant sis ja lau-
lis Põl de Lii sult (Orik) os te tud see li kus, 
ka Lii su mä les tus ki vi ava mi sel veel sel lel 

su vel. Siin juu res ei jõua te ma töid-te ge-
mi si üles lu ge da - need ju jät ku vad veel 
üla kor ru se le gi.

Ai ma üt les, et kui Tös ta maa le ko lis, oli 
aias kaks va gu kar tu leid. Nur me de ajal sai 
ae da 25 õu na puud, muid puid 50, ra vim-
tai mi 117 ja õit ses 80 lil le. Me si las te pi da-
mist ai tas alus ta da siin kir ju ta ja vend Olev. 
Õi ge mit med me si pe red rän da sid meilt 
nei le. 

Kord kut sus Ai ma Ole vi ap pi - neil tu li 
esi mest kor da puust uus pe re väl ja ja ei 
tea, mis te ha! Abi and mast tul nud Olev 
üt les, et Ai ma ei tul nud li gi gi, läks tup pa 
ja vaa tas bi nok li ga. Olev mõt les, et näis, 
kui das me si las te ga eda si lä heb. Ja läks nii: 
me si la si pi das Ai ma 23 aas tat ning ühel 
aas tal saa nud 700 kg mett. Kol mel aas tal 
pee tud nen de juu res va ba rii gi me si ni ke 
päe vi jne.

Ol gu see väi ke kir ja tükk lu ba du se 
lu nas tu seks ja Ai ma mä les tu seks!

Mä les ta des Vai ke Hang
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