
Nr. 1 (244) / jaanuar 2019

RII GI KO GU VA LI MIS TE IN FO

RII GI KO GU VA LI MI SED TOI MU VAD 3. MÄRT SIL 2019.

Tõs ta maa osa val las asub va li mis jaos kond nr 17 Tõs ta maa rah va ma jas 
aad res sil Varb la mnt 3, Tõs ta maa ale vik.

Eel hää le ta mi ne toi mub 25. - 27. veeb rua ril kell 12.00 - 20.00. 
Toi mub ka hää le ta mi ne väl jas pool elu ko ha järg set va li mis jaos kon da.

Va li mis päe val 3. märt sil toi mub hää le ta mi ne kell 9.00 - 20.00. Toi mub ka ko dus hää le ta mi ne.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab kuni 27. veebruar kell 18.00.

Tõs ta maa osa val la kes kus

lk 4 - 5lk 4 - 5

KR Nord alustas KR Nord alustas 
tehnokülas kaks aastat tehnokülas kaks aastat 
tagasi akende ja uste tootmist. tagasi akende ja uste tootmist. 
Tänaseks on töökas kollektiiv tõestanud, Tänaseks on töökas kollektiiv tõestanud, 
et julge osus fi rma luua oli igati õige!et julge osus fi rma luua oli igati õige!
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 Prrr, küll ik ka vih ka vad. 
In fo tund rii gi ko gus oleks just-
kui tar ka de ini mes te ko gum, 
ke na ke sed ha ri du sed tas kus, 
aga las te tu ba on ko ju jää nud, 
vist koo pas kas va nud. Näib, et 
Toom pea le on kor ra lik vi ha-
ves ki käi ma pan dud. Räus ka-
mi sest on saa nud norm mi da 
aja kir jan dus suu re mõ nu ga 
või men dab, aga miks? 

Aas ta te ga po le suu res plaa-
nis va li mis te ae gu  mi da gi 
muu tu nud, sa mad must rid, 
lu ba du sed väl ja ar va tud vi ha. 
Tun nen jõue tust, aga ka piin-
lik kust se da tral li mee diast vaa-
da tes ja kuu la tes. 

Ei hel gust, rõõ mu ega kir-
gas tust tu le vi ku Ees ti pea le 
mõel des. Vii ma sel paa ril päe val 
olen en das mõ nin gast ki re hoo-
gu mär ga nud. Siis kui püüd sin 
Om ni va amet ni ke le sel gi ta-
da, et just siin ku na gi se Lii vi-
maa pii ril, Pär nu lin na kau gel 
ää re maal on post kon tor maail-
ma ja as ja de ga suht le mi seks 
hä da tar vi lik. Meie siin ole me 
ik ka veel ini me sed, os ka me 
lu ge da ja kir ju ta da, mit te liht-
salt üks ri da exe lis. Po lii ti kud 
lu ba vad ime list tu le vi ku maa-
i ni me se le, nad üt le vad, et ta ga-
vad pa re mad tee nu sed maal! 
Pä ri se lus pea vad amet ni kud 
plaa ni si dea su tus hoo pis sul ge-
da. See oli nüüd pat rio tis mist 
kan tud lõik.

Hea uu dis tu li tä na siis ki ka! 
Dr Ves ki mä gi sai lõ puks oma 
taht mi se ja võib edas pi di meie 
kat ki si luid pil dis ta da nii pal-
ju kui ku lub! Stop! Ek sa mid ja 
õp pi mi ne Tar tus ol gu teh tud, 
kuul da vas ti ju ba füü si kas A 
käes. AK näi tas tee mat aren-
da vaid vä ga ti ge daid tä di sid. 
Lä heb veel tsi pa ae ga, küll ta 
an nab mär ku, kui või te kel gu-
mäe le sü da me ra hus luid prõk-
su ta ma min na. 

Ül le Tamm, toi me ta ja
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U
us aas ta on ala nud ja 
siin ko hal teek sin väi-
ke se ta ga si vaa te, kui-

das möö dus aas ta 2018 Tõs-
ta maa osa val las ning mil li seid 
in ves tee rin guid on pla nee ri tud 
uueks aas taks.

Möö du nud aas ta oli Tõs ta-
maa osa val la le hal dus re for mist 
tu le ne va te muu tus te ga har ju-
mi se aas ta. Loo dan, et ela ni-
ke iga päe vae lus hal dus re form 
vä ga suu ri muu da tu si kaa sa ei 
too nud. Oma va lit su se asu tu-
sed töö ta vad ja tee nu sed toi mi-
vad osa val las eda si.

Oma va lit su se töö ta ja te le oli 
möö du nud aas ta üp ris ki kee-
ru li ne ja pin ge li ne, sest muu tu-
sid tööü le san ded, al lu vus suh-
ted jpm. 

Mõ ned vald kon nad (ehi-
tus, pla nee ring, kesk kond ja 
maa kü si mu sed) on nüüd sest 
Aud ru osa val las või teis te lin-
na va lit su ses töö ta va te amet ni-
ke tee nin da da. Tõs ta maa osa-
val la kal mis tud ja Ma ni ja saa re 
trans port läk sid Pär nu Hal dus-
tee nus te hal la ta.

Mõ nin gad muu da tu sed on 
toi mu nud asu tus te töös, kuid 
ela ni ke jaoks ei ole see muu-
da tus mõ ju ta nud tee nu se si su. 
Näi teks Tõs ta maa osa val las 
asu vad raa ma tu ko gud on ala-
tes 01.05.2018 Pär nu Kesk raa-
ma tu ko gu ha ru raa ma tu ko-
gud ja kä si töö kes ku ses toi mu-
nud las te kä si töö rin gid on sel-
lest õp peaas tast läi nud Pär nu 
Kuns ti koo li al lu vus se.

Järk-jär gult üht lus ta tak se 
mit me su gu seid kor da sid, mis 
keh ti vad ko gu uue oma va lit su-
se ter ri too riu mil. Näi teks sot-
siaal toe tus te kord, sot siaal tee-

nus te osu ta mi se kord, ha ri du-
sa su tus te töö ta ja te pal ga ju hend 
jt.

Tõs ta maa ela ni ke le olu li sed 
oma iden ti tee ti kand vad as jad 
on jät ku nud. Hea meelt võib 
tun da sel le üle, et jät kub Tõs ta-
maa va pi mär gi väl jaand mi ne ja 
meie süm boo li ka ka su ta mi ne. 

Jät ku nud on Tõs ta maa aja-
le he ja ka lend ri väl jaand mi-
ne ning ko du le he külg ka jas tab 
ko ha lik ke uu di seid ja sünd-
mu si. Jät ku nud on tra dit sioo-
ni li sed üri tu sed – osa val la päe-
vad, Poot si laat, Räi me West jpt. 
ko ha li ke ela ni ke jaoks olu li sed 
sünd mu sed. Ka kü la selt se toe-
ta ti väik se ma te ko gu kon naü ri-
tus te lä bi vii mi sel.

Esi me se ühi ne mis järg se aas-
ta jä rel on ras ke an da ühest hin-
nan gut, kui das hal dus re form 
on meid mõ ju ta nud. On ol nud 
nii ras ku si kui ka rõõ mus ta vaid 
as ju ja kind las ti sei sab pal ju 
muu tu si veel ees.

Po si tiiv selt poo lelt took sin 
väl ja, et ko da ni ku le on li san-
du nud mit meid uu si või ma lu-
si, toe tu si ja soo dus tu si: näi teks 
või ma lus osa le da kam paa nia-
tes “Hoo vid kor da” ja “Vär vid 
lin na”, osa val da de ela ni ke le on 
laie ne nud par ki mis soo dus tu-
sed, rep res see ri tu te maa mak-
sust va bas ta mi ne, hu vi ha ri du-
se ja hu vi te ge vu se toe tus, õpi-
las te le ta su ta hom mi ku pu der, 
mit me su gu sed toe tus või ma-
lu sed mit te tu lun du sü hin gu-
te le. Üht ne bus si pi le ti süs teem 
on bus sit rans por di ka su ta mi se 
muut nud mu ga va maks ja pal-
ju de le sood sa maks. 

Va ra se malt Aud ru val las 

keh ti nud era tee de le kruu sa 
eral da mi se kord laie nes kõi ki-
de le osa val da de le ja 2018 aas-
tal esi ta ti Tõs ta maa osa val las 13 
taot lust, mil le alu sel sai era teid 
pa ren da da 451 ton ni kruu sa ga.

2018. aas tal teos ta ti Tõs ta-
maa osa val las järg mi si in ves-
tee rin guid:
 kaks kruu sa kat te ga teed said 
must kat te, kolm teed said uue 
kruu sa kat te
 Ees ti-Lä ti Mat ka tee prog-
ram mist ra ja ti kuus puh ke koh-
ta
 alus ta ti kaks KIK-i pro jek-
ti: Poot si kü la ja Tõ he la kü la 
ühis vee vär gi- ja ka na li sat sioo ni 
re konst ruee ri mi ne 
 alus ta ti Ees ti-Lä ti prog ram-
mist (Est Lat Har bours) toe tu se 
saa nud Vä ra ti ja hi sa da ma pro-
jek ti teos ta mist
  kor ras ta ti las teaia hoo vi-
a la uue ter vi se kes ku se pool ses 
osas 
 SA Tõs ta maa Mõi sa le soe-
ta ti muu seu mi vit rii ne ja loo di 
uus ko du le he külg
 Se lis te kü la toas pa ran da ti 
põ ran dat

Toe tu si said:
 ha jaa sus tu se prog ram mist 
toe ta ti nel ja Tõs ta maa osa val la 
ma ja pi da mist
 kü la selt si de le eral da ti toe-
tust kuue le kü la selt si le, kok ku 
ühek sa pro jek ti le
 rii gi hu vi ha ri du se toe tu se 
abil soe ta ti uu si õp pe va hen deid 
pal ju de le hu vi rin gi de le
 Teos ta ti noor soo töö pro-
jekt “Tõr ju tus ris kis noor te kaa-
sa mi ne ja noor te töö hõi ve val-
mi du se pa ran da mi ne,” mil le ga 
pa ku ti noor te le meie koo lis ja 

Esi me ne ühi ne mis järg ne 
on möö du nud



3 (244) nr. 1 / 2019 jaanuar

noor te kes ku ses mit me su gu seid 
te ge vu si ja õpi tu ba sid.
 Räie West sai toe tust Ka lan-
du se Lea der meet mest
 Li saks teos ta ti mit me su gu-
seid pro jek te Tõs ta maa las teaias 
ja Tõs ta maa kesk koo lis.

Tun ne me hea meelt sel le 
üle, et 2018. aas tal val mi sid:
 uus ter vi se kes kus, teos ta jaks 
OÜ Tõs ta maa Ter vi se kes kus 
  Tõs ta maa pääs te ko man do 
hoo ne juur dee hi tus, teos ta jaks 
Rii gi Kin nis va ra AS
 Ma ni ja muu seu miait, teos ta-
jaks SA Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut
 Suu red kii du sõ nad lä he vad 
Noo ru se tä na va kor te riü his tu-
te le kor ter ma ja de re no vee ri mi-
se eest. Tä nu sel le le on ale vi ku 
il me ko he vä ga pal ju muu tu nud.

2019. aas taks on ka van da-
tud Pär nu lin na ee lar ves Tõs-
ta maa osa val la le järg mi sed 
in ves tee rin gud:
 jät ku vad kaks KI Ki vee- ja 
ka na li sat sioo nip ro jek ti teos ta-
mist Poot sis ja Tõ he las
 Vä ra ti sa da ma pro jekt
 ko ha li ke tee de must ka te te 
ra ja mi ne 140 000 eu ro ula tu ses
 uue hõl ju ki soe ta mi ne Ma ni-
ja saa re trans por diks
 Ma ni ja saa re kes ku se juur de 
tu le tõr je vee võ tu ko ha ra ja mi ne
 Ma ni ja tee ja hõl ju kip lat si 
re konst ruee ri mi ne
 Tõs ta maa ale vi ku joo gi vee 
kva li tee di pa ran da mi ne
 kal mis tu tel ki viae da de taas ta-
mi ne ja kuu ri de ehi tus
 Tõs ta maa rah va ma ja jõu saa li 
kaa sa jas ta mi ne
 Tõs ta maa jäät me jaa ma kor-
ras ta mi ne

Soo vin kõi gi le te gu de roh ket 
ja edu kat uut aas tat!

Anu Pe ter son,
Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja

aas ta 
Pär nu oma va lit su se las te ga 
pe red, kel le ne to sis se tu lek 
pe re liik me koh ta jääb pä rast 
elua se me ku lu de ma haar-
va mist al la 540 eu ro kuus, 
või vad lin na va lit su selt kü si da 
7 - 19 aas ta te noor te hu-
vi ha ri du se ja hu vi te ge vu se 
toe tust.

Sa ma su gust toe tust maks ti 
ju ba eel mi sel aas tal, kuid üks-
nes pe re de le, kes ela sid en di se 
Pär nu lin na hal dus ter ri too riu-
mil. Osa val da de ela ni ke le laie-
nes hu vi ha ri du se ja hu vi te ge-
vu se toe tus sel le aas ta 1. jaa-
nua rist. Üht la si suu re nes piir-
määr, ala tes mil lest on või ma lik 
toe tust taot le da. 

Mul lu said se da te ha pe red, 
kel le sis se tu lek pe re liik me koh-
ta jäi al la 500, tä na vu al la 540 
eu ro kuus.

Toe tu se mää ra mi sel ar ves-
ta tak se ühe hu vi rin gi või -te ge-
vu se ku lu sid ühe lap se koh ta. 
Ar ves se lä he vad osa võ tu ta sud, 
ko hal käi mi seks va ja lik trans-
por di ku lu, isik li ke va hen di-
te soe ta mi ne, võist lus tel, kon-

kurs si del ja laag ri tes osa le mi ne. 
Mit me lap se pu hul ar ves ta tak-
se toe tust iga lap se koh ta eral di.

Olu li ne on, et ku lu tu se te ge-
mi sest po leks taot lu se esi ta mi-
se ajal möö das roh kem kui 31 
päe va. 

„Kui os ta te näi teks jalg pal li-
saa pad, tu leb 31 päe va jook sul 
taot lus te ha. Pe rioo di li se mak-
se pu hul te hak se kord poo laas-
tas sel geks sis se tu lek ja toe tu se 
võib poo laas taks kor ra ga mää-
ra ta. Ar ves ta me õpin gu te poo-
laas tat, näi teks no vemb ris taot-
lust esi ta des tu leb jaa nua ris uus 
taot lus te ha,“ rää kis lin na va lit-
su se sot siaa lo sa kon na ju ha ta ja 
Ai ka Kauk ver.

Hü vi ta da või dak se kõik 
hu vi ha ri du se või –te ge vu se 
ku lud, kuid mit te roh kem kui 
100 eu rot lap se koh ta. Sis se tu-
le ku pii riks on va lit su se keh tes-
ta tud töö ta su alam määr, mis 
on sel aas tal 540 eu rot kuus. 
Leib kon na ühe liik me ne to sis-
se tu le ku leid mi seks lii de tak se 
kõi gi leib kon na liik me te sis se-
tu le kud, la hu ta tak se jooks va 
kuu elua se me ku lud ja ja ga tak-

se tu le mus leib kon na liik me te 
ar vu ga.

Toe tu se taot lu se võib esi ta da 
lap se va nem, pe re kon nas hool-
da ja, eest kost ja või va ja du sel 
lap se hu vi des las te kait se töö-
ta ja. Taot lu se vor mi saab al la 
laa di da Pär nu lin na va lit su se 
ko du le helt, sel le le on va ja li sa-
da taot lust põh jen da vad do ku-
men did ning tõen did leib kon-
na koos sei su ja sis se tu le ku te 
koh ta.

Täi de tud taot lus ja li sa-
tud do ku men did on va ja saa-
ta e-pos ti aad res sil lin na va lit-
sus[at]par nu.ee. 

Sa mu ti võib ise tul la lin na-
va lit su se in fo lau da või elu ko-
ha le vas ta va piir kon na hoo le-
kan de kon to ris se, mis asu vad 
osa val la kes kus tes ning Pär nus 
Suur-Se pa 16, Met sa 14, Jann-
se ni 5 ja Kae vu 27. 

Li sain fot saab lin na va lit su-
se sot siaa lo sa kon nast te le fo nilt 
444 8120.

Teet Roo saar,
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Huvi ha ri du se toe tust maks tak se 
nüüd ka osa val da des

Pär nu Lin na vo li ko gu keh-
tes tas 10. jaa nua ri ins tun gil 
Pär nu lin na ti hea sus tu sa la-
del kas va va te ük sik puu de 
raiu mi seks loa taot le mi se 
ning sel le and mi se tin gi mu-
sed ja kor ra. Tõs ta maa osa-
val las on ti hea sus tu sa laks 
Tõs ta maa ale vik.

Keh tes ta tud kor ra ga üht lus-
ta tak se Pär nu Lin na vo li ko gu 
ning Pai ku se ja Aud ru Val la vo-
li ko gu de poolt keh tes ta tud kor-
rad, mis re gu lee rib puu de raiu-
mist ko gu oma va lit su se ter ri-
too riu mil. An tud kord ei re gu-
lee ri vil ja puu de raiu mist.

Raie lu ba on va ja lik ala tes 

10 cm rin nas dia meet ri ga puu 
raiu mi seks. Lu ba an nab ko da-
ni ku le õi gu se nii puu lan ge ta-
mi seks kui ka hool dus lõi ku seks 
ning sel les mää ra tak se va ja du-
sel kõr val tin gi mu sed, mil leks 
on näi teks puu asen du sis tu tus-
te kor ral da mi ne või raie ra hu 
pe rioo dil raie kee la mi ne.

Li saks täp sus tab uus kord 
hool dus lõi ku se teos ta mi se 
piir kon nad, kus lu ba on va ja lik. 
Raie lu ba ei ole va ja näi teks kui-
va nud ja mur du nud oks te ning 
ve si võ su de kõr val da mi seks 
ning elu puu de ja vor mi puu de 
hool dus lõi ku seks, sa mu ti oks-
te kär pi mi seks ju hul kui ok sad 
var ja vad liik lus kor ral dus va-

hen dit või ta kis ta vad ja la käi ja te 
ja sõi du ki te liik lust. 

Tuu le hei te ja tor mi mur du de 
ning ava riioht li ke puu de kor-
ral tu leb lin na va lit sust lan ge-
ta ta va test või ma ha kuk ku nud 
puu dest esi me sel või ma lu sel 
tea vi ta da.

Puu raiu mi seks an nab loa 
ning mää rab raie töö de tin gi-
mu sed Pär nu lin na va lit su se 
lin na va ra- ja hea kor ra tee nis tus 
kuu aja jook sul esi ta tud taot lu-
se alu sel. Raie lu ba puu lan ge ta-
mi seks keh tib üks aas ta, väl ja 
ar va tud ju hul, mil raie lu ba on 
seo tud ehi tus loa või –tea ti se 
keh ti vu se ga.

PLV

Pär nu Lin na vo li ko gu keh tes tas 
raie loa and mi se kor ra
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1. jaa nua ril lõ peb aas taid 
kest nud olu kord, kus teh no-
võr ku de ta lu mis ta sud olid 
sea du se ga mää ra ma ta. 
Ta lu mis ta su maks tak se 
teh no ra ja ti se kait se vöön di 
ula tu ses ja sel le iga-aas ta ne 
suu rus on 7,5% maa mak-
sus ta mis hin nast. 

Ta lu mis ta sud tõu se vad küll 
kor da des, kuid kah juks ei vas ta 
need siis ki maao ma ni ke oo tus-
te le. Ta su ka tab eel kõi ge kait se-
vöön dis ta su ta vat maa mak su 
ja pa kub mõ nin gast li sa hü vi tist 
maa ka su tu se eest. 

Li saks on oma ni kul õi gus 
nõu da ku lu de hü vi ta mist, mi da 
ta peab kait se vöön dis kand ma 
(näi teks asu la tes hea kor ra ku-
lud). 

Kui teh no võr gu ra ja tis (näi-
teks ala jaam, si de pai gal dis) paik-
neb hoo nes, siis uud se na peab 
siin oma ni ku le maks ma vas ta va 
hoo neo sa ka su ta mi se ha ri lik ku 
ta su (tu ru hin da).

Ta lu mis ta su saa mi seks peab 
esi ta ma aval du se võr guet te võt-
ja le, kes  on ko hus ta tud vas ta va 
vor mi ava li kus ta ma ko du le hel. 

Ta lu mis ta su maks tak se oma-
ni ku le, kes on kin nis tus raa ma-
tus se kan tud 1. jaa nua ri sei su ga 
ja kes esi tas taot lu se hil je malt 1. 
mail. Ta su maks tak se väl ja 30. 
sep temb riks. 

Kor ter ma ja de pu hul võib 
aval du se esi ta da ka kor te riü his-
tu. Kui aval dus on esi ta tud en ne 
uue sea du se jõus tu mist, ei pea 
taot lust uues ti esi ta ma. See võib 
ol la siis ki va ja lik, sest aval du ses 
tu leb ära näi da ta, kas teh no ra-
ja tist või mal dab kait se vöön dis 
maa sih tots tar be list ka su ta mist 
või on see pii ra tud. Esi me sel 
ju hul vä he neb ta lu mis ta su poo-

le võr ra. Va ra se ma te aval dus te 
pu hul keh tib vai ki mi si eel dus, 
et maad saab sih tots tar be li selt 
ka su ta da.

Ta lu mis ta su ei maks ta, kui 
sel le suu rus  kin nis tu koh ta 
jääb al la ühe eu ro. Ta lu mis ta-
su ei maks ta teh no võr gu sel le 
osa eest, mis on va ja lik ai nult 
sa mal kin ni sas jal tee nu se tar-
bi mi seks. 

Ta lu mis ta su maks tak se üld-
ju hul met sa- ja põl lu maa sih-
tots tar be ga (maa tu lun dus maa) 
kin nis tu te pu hul, muu sih-
tots tar be ga kin nis tu te pu hul 
maks tak se se da vaid ju hul, 
kui maal asub elekt ri või gaa si 
põ hi võrk. 

Ta lu mis ta su ko hal dub 
en ne maa kin nis tus raa ma-
tus se kand mist kin ni sas ja de le 
ra ja tud teh no võr ku de le kui ka 
nen de le, mis on ehi ta tud no ta-
riaal se ser vi tuu di le pin gu alu sel 
ja kus po le muud ta su kok ku 
le pi tud. 

Ka tu le vi kus võib ser vi tuu di 
sead mi sel lep pi da kok ku teist-
su gu ses ta sus, kui sea dus et te 
an nab. Tu leb mee les pi da da, et 
ta lu mis ta sust vaid 1/3 on tu lu-
mak su va ba. 

Maa-ame ti geo por taa lis on 
val mi nud ta lu mis ta su de kal-
ku laa tor (https://geo por taal.
maaa met.ee/est/Tee nu sed/
Ta lu mis ta su-kal ku laa tor-p635.
html). Kui oma nik si ses tab 
oma ka tast riük su se ni me, siis 
ku va tak se au to maat selt kin nis-
tul ole va teh no ra ja ti se oma nik, 
kait se vöön di ula tus ja eel dus-
li ku ta lu mis ta su suu rus. Sel le 
tea be alu sel saab maao ma nik 
ot sus ta da, kas ta sub taot lust 
võr guo ma ni ku le esi ta da.

Prii du Pär na,
Ees ti Oma ni ke Kesk lii du esi mees

Uuel aas tal jõus tub 
uus teh no võr ku de 
ta lu mis ta su de 
sea dus

Sel le aas ta al gu ses ava si me 
Tõs ta maa Ter vi se kes ku se 

uu tes ja kaa saeg se tes ruu mi-
des Üle jõe ap tee gi Tõs ta maa 
ha ruap tee gi. Pal jud Tõs ta maa 
ela ni kud on ka meie põ hiap-
tee gi klien did, see ga on nüüd 
li saks või ma lus ko du le lä he mal 
ap tee gios te soo ri ta da. 

Ha ruap tee gis tee nin dab ja 
nõus tab klien te ra vi mi te alal 
üks pro vii sor.

Oo ta me klien te ka hel päe-
val nä da las – tei si päe val kell 
10.00 - 15.00 ja ree del 10.00 - 
14.00. 

Koos töös pe rearst Ma dis 
Ves ki mäe ja Üle jõe ap tee gi 
ko ge mu se põh jal sai ha ruap-
tee ki va li tud üs na suur ra vi mi te 
va lik, mis pi de valt täie neb vas-
ta valt klien ti de va ja dus te le ja 

nõud lu se le. Ap tee gist leiab ka 
ter vist tur gu ta vaid toi du li san-
deid ja vi ta mii ne. Ta sa pi si suu-
ren da me hü giee ni too de te ja 
ap tee gi kos mee ti ka va li kut. Või-
ma lik on meilt tel li da stoo me ja 
nen de hool dus va hen deid.

Ku na meie ap teek ei ole seo-
tud ühe gi ap tee gi ke ti ga, siis 
saa me en da kau ba va li ku üle 

Tõs ta maa Ter vi se kes ku ses on ava t
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T
õs ta maa teh no kü las on 
ju ba kaks aas tat toi me-
ta nud KR Nord. Kar mo 

Kuu ra, Rau no Va her ja Ma de 
Kuu ra ot sus ta sid te ki ta da en da-
le töö ko ha. 

Rau no sõ nu oli tal eri ne vaid 
mõt teid, aga prae gu se äri jaoks 
treh vas ole ma sood ne pin nas 
ja ka mõ te tek kis just õi gel aja. 
Kar mo oma kor da tah tis Soo me 
met sa de va helt ko du mai le ta ga-
si ning pun ti lõi ka Ma de, kes on 
Kar mo õde ja ük si ti Rau no abi-
kaa sa. Toot ma ot sus ta ti ha ka-
ta alu mii niu mist uk si, ak naid ja 
fas saa de ehk siis alu mii niu mist 
ava täi teid.

Ha ka tu seks kir ju ta ti ärip-
laan ja saa di EA Silt star di toe-
tust. Ko ha li k LEA DER prog-
ram m võimaldas toe tust ol u li-
se töö pin gi soe ta mi seks. Sel lest 
oli suur abi, sest pan ka de jaoks 
ei ol nud nen de plaa nid at rak-
tiiv sed. Kõi ge pealt teh ti kor-
da ren di ruu mid. Plus siks on ka 
see, et naab ru ses abi val mis fi r-
mad na gu Te ka mer, Har ja se 
ja Mo ren tek. Kõi ge kee ru kam 
oli siis ki see, ei üks ki kol mest 

ei tead nud sel lest too test suurt 
mi da gi, mis tõt tu on iga päev üks 
suur õp pi mi ne ja ko ge mus te 
oman da mi ne. Esi mest ust pu ti-
ta ti ter ve nä dal, pä ras ti ne rõõm 
oli se da suu rem. Pro fi i li tar ni-
jad Soo mest ning Poo last on ka 
ko hal käi nud ja õpe tu si ja ga nud. 
Li saks pol nud tead mi si, ku lu-
dest, jää ki dest, sead me test, hin-
da dest, elekt ri ku lust. 

Too de tud kraam sõi du ta-
tak se põ hi li selt Root si ja Nor ra 
et te võ te te le. Te gu on gi nn pro-
jek ti põ his te tel li mus te ga. Ot se 
toot jalt tar bi ja le. Te gu ei ole 
su gu gi oda va te too de te ga. Ee li-
seks on vas tu pi da vus ja vä hest 
hool dust va ja vad ak nad-uk sed. 
Pro jek tis on tih ti ava de ma ter ja-
liks mär gi tud alu mii nium, lä hi-
ma näi te na on Sel ve ri te uk sed, 
ka Nord on neid val mis ta tud. 

See ria toot mist siit ei leia ja se da-
võrd peab roh kem nut ti ole ma, 
et eri la hen dus te ga hak ka ma 
saa da. Müü gi pak ku mis te ja kal-
ku lat sioo ni de ga te ge le vad Ma de 
ja Rau no ning Kar mo vaa tab, et 
kõik saaks too de tud. 

“Ka he aas ta ga on fi r ma saa-
nud ja lad al la ja sel les mõt tes on 
ik ka häs ti läi nud,” mu he leb Rau-
no. Kõik töö ta jad on õp pi mi-
se tah te ja või me ga ega ker gelt 
ei tu le mi da gi. Oma ni kud on 
ko ha li ke mees te ga ra hul. 

Hil ju ti val la le hes aval da tud 
töö kuu lu tu se pea le tu li pal ju 
soo via val du si ja läks nii, et ühe 
töö ta ja ase mel võe ti töö le kolm. 
Kõi ge olu li sem on see, et me hed 
oma va hel so bi vad ja on mõ nus 
mees kond. Ma de kor ral dab pi si-
ke si mee les pi da mi si ja ühi seid 
täht päe va de pi da mi si. 

As jao lu, et too ted ei ole stan-
dard mõõ dus on te ki ta nud eri-
mõõ du lis te eu roa lus te va ja du-
se. Nord teeks heal mee lel mõ ne 
väi ke se pui du fi r ma ga koos tööd 
ja oo tab kon tak te. 

Veel oleks tööd ühe le väi ke-
se le us te-aken de pai gal dus fir-
ma le, sest tih ti soo vi tak se too-

teid koos pai gal da mi se ga. 
Mui du gi ta haks kõik toot jad 

ja eks por ti jad omi as ju te ha Pal-
dis ki sa da mas, aga siin met sa de 
va hel tu leb liht salt os kus li kult 
pla nee ri da ja suu res plaa nis po le 
hä da mi da gi, arut leb Kar mo.

Kok ku võt valt üt le vad oma-
ni kud, et alus ta ti nul list ja mul-
lu oli käi ve ca 800 tu hat eu rot. 
Tä na vu loo de tak se sa mu ti tõu-
su, aga eks saab nä ha kui das 
ma jan du ses ül di selt lä heb. Loo-
de ta vas ti mak sa vad kõik oma 
ar ved ke nas ti ära. Kre dii di kind-
lus tu se ga tur va tak se fi r ma ta ga-
maad või ma li ke vi pe rus te vas tu. 
Noor ja väi ke et te võ te on ta ga-
si löö ki de suh tes vä ga haa va tav. 

Pal ga töö ga võr rel des ve ni vad 
Kar mo, Rau no ja Ma de päe vad 
ik ka vä ga pi kaks, aga nad on sel-
le ga pä ris ra hul. Kes ta hab nä ha 
Nor dis teh tud ust, as tu gu ko ha-
li ku pääs te ko man do ma jast lä bi. 

Vot, mis võib juh tu da, kui 
paar aas tat ta ga si kü la peal kind-
lad tead jad üt le sid, et Teh no-
kü las ha ka tak se jä rel haa gi seid 
toot ma!

Ül le Tamm,
TT toi me ta ja

Hooa ja vii ma se üri tu se na 
kut sus Sil la met sa rah vas 

tai meae da kok ku oma klien te, et 
neilt kü si da, mi da võiks pa re mi-
ni te ha ja mi da veel müüa.

Ot se selt ki ru da ei saa dud ja 
ol di ül di selt tai meaia te ge mis te-
ga ra hul. Soo vi ti, suu re mat sor-
ti men ti, roh kem puid. Mui du gi 
tu li ju tuks ehi tus poe ka du mi-
ne, ning nüüd soo vi tak se kru vi-
sid ja muud tao list kau pa ka tai-
meaiast os ta. 

Ke va dest hak kab klien ti de 
soo vil sõit ma taas kau ge ma tes-
se nur ka des se tai me buss, sest 
kõi gil soo vi ja tel ei ole või ma lust 
ise Tõs ta maa le sõi ta. Ini me sed 
ta ha vad su hel da ja eks kau ge-
mas kü las ole tai me bus si saa bu-
mi ne ju ba na gu üri tus, kus saa-

dak se kok ku ja rää gi tak se jut tu. 
Sel le ko ha ne in fo il mub ke va del. 

Tai meae da tu leb tä na vu 
kind las ti suu rem va lik ilu puid ja 
-põõ said, mit me su gu seid okas-
puid ja mui du gi vil ja puid Ees-
ti toot ja telt. Plaa nis on roh kem 
ku jun dus näi di seid ra ja da. 

Kind las ti jät ka tak se tee ma-
päe va de ga. Osad tee ma päe vad 
viiak se lä bi oma ta lus, et tut vus-
ta da tai me kas va tu se tööp rot ses-
si. Sel le ga alus ta tak se ju ba va ra-
ke va del. 

Plaa ne ja mõt teid, mi da teoks 
te ha on kuh ja ga. Jür gen Ran na 
sõ nul saab Tõs ta maal te gut se-
da ja äri aja da küll, liht salt ela mi-
seks ja töö ta mi seks on täit sa hea 
koht. "Tõs ta maal on tu le vik ku", 
sõ nab Jür gen kind lalt. 

TT

Jul ge pea le hak ka mi ne on ter ve võit

ud ap teek Sil la met sa noor tel op ti mis mi jät kub

ise ot sus ta da ja komp lek tee ri-
da vas ta valt  ko ha li ke klien ti de 
soo vi de le. Osa ap tee gi kau pu, 
me dit sii ni tar vi kuid ja toi du li-
san deid tel li me ot se maa le too-
ja telt ja sel le pä rast saa me pak-
ku da sood sa maid hin du. 

Pal jud põ hiap tee gi klien did 
on meilt saa nud en da le sel le 
kau ba või too te, mi da kus kilt 

mu jalt ap tee gist po le leid nud. 
Nii on gi meie Üle jõe ap tee gis 
müü gil sel li sed too ted na gu 
näi teks hap ni ku vunt sid ja 
“kro ko dill“.

Et klien ti de le pa ri mat tee-
nust osu ta da, on või ma lik va ja-
du sel he lis ta da Üle jõe ap tee gi 
te le fo nil 443 2255 töö päe va del 
kel la 9 - 17 ja an da tea da oma 
ra vi mi soo vi dest. Re gist ree ri-
me Teie soo vid ja kind lus ta-
me ra vi mi saa da vu se järg mi sel 
lah tio le ku päe val ha ruap tee gis. 
In fot saab kü si da ka mei li teel 
in fo@yle joeap teek.ee 

Pü si ge ter ve na, kuid va ja-
du sel pi da ge nõu ik ka ars ti või 
ap teek ri ga. Oo ta me Teid ja 
ole me val mis Tei le nõu and ma!

Pi ret Ild,
Üle jõe ap tee gi ju ha ta ja
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Vei niar mas tus viib
P

oot si mõis on är ga nud 
pi kast tal veu nest. Sam-
bad kõr gu vad ma jes teet-

li kult ja la se vad en nast imet le da. 
Kor ras tus tööd käi vad nii mõi sa 
üm ber kui ka sees. 

Par gi piir deks ker ki vad 
uh ked maa ki vi müü rid ja va na 
tii gi ase me le on ra ja tud uus 
sü gav vee ko gu. Ma ja keld ri ruu-
mi des toi me tab Mar ko Põld-
sam, kes on vei ni toot mi se Pär-
nu lin na ää re maal võt nud sü da-
meas jaks.

Mar ko Põld sam õp pis Tar-
tu 1. Kesk koo lis ja eda si lõ pe tas 
Tal lin nas TSI Ki. Te ma prae gu se 
ho bi ja äri al gus hak kas ta sa hil ju 
ida ne ma, kui pea le ka hek san da 
klas si lõp pu os te ti Tar tu, nüüd se 
Rüüt li tä na va keld ri poest pois-
te ga esi me sed vei nid. Vist oli 
see tik ri vein, mis 1978ndal aas-
tal vei ni me ki su hu jät tis. Va he le 
too kord ei jää nud.

Elu täi tis korv pall ja pal ga-
töö ku ni 2004 ja eda si on mees 
ise oma as ja aja nud. Rii gi kor ra 
muu tu se ga hak kas iga su gu vei-
ne lii ku ma ning Mar ko koo li tas 
en nast vei nia la selt ju ba põh ja li-
ku malt. Te ma mee lest te hak se 
pa ri maid vei ne ik ka gi Eu roo pas 
ja seal on ta neid pal ju maits mas 
käi nud ja vaa da nud kui das as jad 
käi vad. Eel kõi ge hin dab mees 
Itaa lia, His paa nia ja Prant sus-
maa vei ne ja vei ni ma ju. 

Neil rei si del tek kis ki unis tus 
too ta ise sel list vei ni, mis en da-
le vä ga mait seb ning mi da ta ka 
teis te seast ee lis taks. Tä na sel 
päe val, tun dub Põld sa mi le, on 
see hetk käes. 

Elai tist tee nib mees se ni ni 
ik ka ma gu sa te mand li te ja ku ke-
kom mi de toot mi se ga, aga tu le-
vi kus võiks vei ni toot mi ne lei va 
laua le tuua küll. Sel leks ku lub 
veel kor ra li kult ae ga, tõ deb 
mees. 

Li saks vei niar mas tu se le 
peab Mar ko en nast hirm-
saks gur maa niks ja Poot-
sis on või ma lik se da kõi ke 
nau ti da – ko ha lik me re ka-

la, aia vil jad, mu nad. 

Isa, Ants Põld sa mi po jad 
Mar ko, Va hur ja Ants, on Mar-
ko sõ nul vä ga lä he da sed ja oma-
va hel ka suu red sõb rad. Igaüks 
neist pa nus tab mõi sa taas ta mis-
se omal moel. Siin sün ni vad kol-
me ven na vei nid. Mõis ta gi käib 
isa iga päev mõi sa le sil ma pea le 
vis ka mas ja ka ise me he moo di 
maa tööd te ge mas.

See, et Mar kol on Poot si mõi-
sa keld ris või ma lus vei ni toot-
mist eden da da on te ma ven na 
Ant su tee ne, sest just noo rem 
vend jul ges ra ha Poot si in ves-
tee ri da, võt tes mõi sa taas ta mi-
se põ hi ras ku se oma õl ga de le. 
Selt sis ot sus ta ti, et mõi sas peaks 
ik ka toot mi ne ole ma ning koos 
os te ti vei ni toot mi seks va ja li-
kud sead med. Mar ko sõ nul nä gi 
vend ik ka kõ vas ti vae va ja ega 
tööd veel lõp pe nud ole. 

2018. ke va del tu li ven da-
del veel üks hull mõ te - ra ja da 
oma puu vil jaaed. ”Is tu ta si me 
ise ko ha li ke ini mes te abi ga 400 
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kir si puud ja 120 pir ni puud, kor-
ra li kud aiad sai üm ber teh tud. 
Ega me ole põl lu me hed, ole me 
käi nud Pol lis uu ri mas ja tar ku-
si ko gu mas, esi me se lõi ku se ga 
sai me ju ba ise hak ka ma,” se le tab 
Mar ko. Pee tak se plaa ni ma he-
kas va tu se le üle min na. Kol me 
hek ta ri ja gu puid is tu ta tak se 
edas pi di juur de.

Koos töös VTA ga sai ko han-
da tud mõi sa keld ri ruu mi des se 
toot mis ruu mid ja akt sii si la du. 
Tal vi seks toot mi seks on va ru-
tud mar ju sü gav kül ma ja sel-
lest peaks ke va de ni jät ku ma. 
Siis tu leb ju ba värs ke ra bar ber ja 
maa si kas. Kiir kül mu ta tud mar-
ja dest saab ki pa re mi ni mah-
la kät te. Tu le vi kus ta haks Mar-
ko ka su ta da ka kus la puu mar ju, 
sest need on ju ba juu ni al gu ses 
val mis ja to re da mait se ning vär-
vi ga. 

Toot mis jää gid lä he vad Pol-
li, kus nen dest mar ja ja hu val-
mis ta tak se. Het kel te hak se kõik 

tööd abi kaa sa ga ka he ke si, 
aga ju ba vars ti ha ka tak se 
abi kä si ot si ma.

Igal vei nil on oma 
ise loom, mõ ni käib ära 
ka he ja poo le nä da la-
ga, aga näi teks mus ti-
ka vein käib ju ba teist 
kuud ja ei kõs sa gi. Tu leb 
ko gu aeg töös ol la, et tün-
nid oleks täis. Puh keae ga ei 
ole gi, töö käib ko gu aeg. Ühel 
päe val nä da las te ge leb mees 
müü gi ga ja se da on kind las-
ti vä he, ar vab ta ise. Tu leb ot si-
da uu si tu rus tus koh ti ja pi da da 
lä bi rää ki mi si. 

Fresh Go, suu rim toi tu ko ju 
sõi du tav fi r ma, võ tab meilt ot se 
kau pa, Sel ve ril on plaan, aga 
häs ti müü vad ka Poot si pood ja 
Cot ze koh vik. Soo viks, et meie 
vei ni hind eda si müü ja te juu res 
ei lä heks kos mo ses se vaid oleks 
mõist li ku hin na ga, se le tab Põld-
sam. 

“Iga päev vei ni toot mi ses on 

ai nult üks suur õp pi mi ne, sest 
vä he malt sa ja aas ta ja gu on 
ko ge mu si puu du”, üt leb vei ni-
meis ter. Järg mi sel nä da lal lä heb 
esi me ne vein tam me vaa ti, sel-
leks on esial gu soe ta tud kaks 
vaa ti. Anu ma te et te val mis tu seks 
ku lub viis päe va ja esial gu plaa-
ni tak se vei ni neis hoi da mõ ned 
kuud. Maits mi se ja kat se ta mi-
se asi. Aia ta ha ei ole veel üks ki 
par tii läi nud – õn neks! Toot mi-
ses on nii kuiv, pool kuiv kui ka 

pool ma gus vein, ik ka mit me le 
mait se le. 

“Su vel, kui vä he gi jõuab, 
ta haks te ha juu li kuis tel kol ma-
päe va del ne li kul tuu riü ri tust 
koos vei ni ga. 

Elu on näi da nud, et nä da la-
lõ pud on üri tu si täis, aga nä da la 
kes kel pea le ran nas käi gu ei ole 
mi da gi pea le ha ka ta. 

Meie möö du nud su vi sel üri-
tu sel käis lä bi kaks tu hat ini-
mest, kont ser dil oli 400 kü las-
ta jat. Ta haks ku na gi mõi sas ka 
teat rit te ha”, peab Mar ko plaa ne. 

Mõi sa saal oo tab oma esi me-
se le tal vi se le üri tu se le 9. veeb-
rua ril kell 18, et kuu la ta In ga ja 
Too mas Lun ge kont ser ti, mõi-
sa rah vas kos ti tab ko ha li ku vei-
ni ga ning töö tab ka puh vet. 

Vei ni mõis oo tab maits ma ja 
kuu la ma!

Ül le Tamm,
TT toi me ta ja

b ot sa ga keld ris se
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Öös oli jõulu
 Oli pidulikkust, oli rõõmu 
ning pisut jõulunaljagi.

Pidulisi hakkas saabuma 
täpselt väljakuulutatud ajaks. 
Esimesel tunnil kostitas rah-
vamaja pokaali vahuveiniga 
ning lisaks kinkis mõttelise 
väikese soovi taimekaartidelt, 
mis sedapuhku ennustas enam-
us saabujaile rahulikku meelt ja 
ilusaid uusi algusi, mis uue aasta 
hakul ju vägagi paslik.

Õhtut juhtis šiki elegantsuse-
ga Egert Pull. Tantsuplats sai 
täidetud rõõmsate pidulistega 
ansambli Reminders kaasahaar-
avate 80 - 90ndate megahittide 
saatel.

Vahepauside ajal oli kõigil 
võimalus valida möödunud 
aasta meeldejäävaim sünd-
mus, milleks osutus Rahvamaja 
30, Meisterjaani kontsert ning 
sõbrapäevapidu koos ansamb-
liga Kentukid. Samuti sai teha 
ettepanekuid artistide osas, 
keda siia esinema oodatakse 
- ampluaa oli kirju ja lai, aga 
lubame, et Anne Veski esineb 
siin kunagi veel!

Täname teid kõiki, kes tulite 
ja meie ühise peo meeldejää-
vaks tegite - kohalolu, milles 
peegeldus koosolemise rõõm. 
Ootame teid alati tagasi!

Katri, rahvamajast

Üüri le an da 18 m2 
suu ru ne pri vaat ne, 

heas kor ras ja 
lu kus ta tav 

KELD RI BOKS 
Tõs ta maa ale vi kus 

Noo ru se tn 
in fo 5341 2300

Tul bid sir gu vad sõb ra päe vaks
Mi da pi ke malt päev 

ke va de poo le sam mub, 
se da arm sa mad on esi me sed 
kin gi tud ke vad lil led. 

Sõb ra päe va tul bid kas va-
vad Sil la met sa ta lu ve ran dal 
ju ba täies hoos, na tu ke pa ku-
tak se ka hüat sin ti. Tul pe aja-
ta tak se vaid oma Tõs ta maa 
rah va tar beks. Kel lel sõb ra-
lil le soov, as tu gu aga suu rest 
Tõs ta maa poest lä bi või ost ku 
tulp ot se ta lust. 

Tul bi kas va tust peab Mil-
vi oma eri li seks ho biks. Õue-
kül ma, lu me ja kar gu se taus-
tal on ilus ja mee li rõõ mus tav 
nop pi da vär vi li si õi si. 

Ta lus on ku ju ne nud nii, 
et lil lei lu ga ju ha ta tak se sis-
se al gav ak tiiv ne aian dus-
hooaeg. 24. veeb rua rist lä he-
vad töö le ta lu kas vu hoo ned. 
Kõi ge pealt val lu ta vad la vad 
võõ ra se mad ja kan ni ke sed, 
eda si 200 sor ti su ve lil li, amp-
lid, köö gi vil ja tai me de külv. 

Kind last tu leb uu si sor te ja 
vas tu pi da vaid su ve lil li, mil le-
ga klien dil või ma li kult vä he 
tööd oleks. TT
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ES MAS PÄEV:

15.30 Võrk pal li trenn 

19.00 Võrk pall 

täis kas va nu te le

19.00 Viies Ra tas

17.00 Ava tud jõu saal

TEI SI PÄEV:

15.30 Võrk pal li trenn

16.00 So lis tid / Kla ver

17.00 Vo ki ra tas laul

17.00 Ava tud jõu saal 

18.00 Se ga koor

18.00 Joo ga 
las teaia saa lis 

õpe ta ja Na ta lie San na 

19.00 Daa mi de 

ae roo bik a 
Ene Leht sa lu

19.00 Näi te ring

19.00 Mä lu mäng 
1 x kuus vii ma sel 

tei si päe val

KOL MA PÄEV:

12.15 Rüt mi ka

15.00 Ju do

15.30 Võrk pal li trenn

16.00 So lis tid / Kla ver

17.00 Ava tud jõu saal

17.30 Ringt ree ning 
tree ner Ho pa-Fit 

Piia Soon

19.00 Võrk pall 

täis kas va nu te le

19.00 Viies Ra tas

NEL JA PÄEV:

10.00 Too li võim le mi ne

11.00 Ea ka te klu bi 
1 x kuus

14.00 Ju do

15.30 Võrk pal li trenn

16.00 Ki tar ri tun nid / 

Bän diõ pe / 

Trum miõ pe 
Kul dar Juu rik

17.00 Ava tud jõu saal

18.00 Joo ga 
las teaia saa lis

õpe ta ja Na ta lie San na 

19.00 Daa mi de 

ae roo bi ka

REE DE:

12.15 Rüt mi ka

17.00 Ava tud jõu saal

18.00 nai san sam bel

Ree de ne Rõõm 

PÜ HA PÄEV:

10.00 La pi ring 
1 x kuus

11.30 Vo ki ra tas tants

15.30 Ringt ree ning 
tree ner Ho pa-Fit 

Piia Soon

*Li san dub fo to ring 
toi mu mi se aeg sel gub 

esi me sel koh tu mi sel

NÄ DA LAP LAAN, 

VÕ TA OSA!
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JAA NUAR
Nel ja päe val, 31. jaa nua ril kell 19.00 

Tõs ta maa rah va ma jas
Aud ru Mõi sa teat ri ETEN DUS “Se kõrg ge koc hus”, 

pi let 3 € ja 2 € 

VEEB RUAR
Es mas päe val, 4. veeb rua ril kell 18.00 

Tõs ta maa rah va ma jas 
KAL LIG RAA FIAT TUT VUS TAV ÕH TU, 

ju hen da ja Kai li-Lot ta Juh kam

Lau päe val, 9. veeb rua ril kell 18.00 
Poot si mõi sas 

KONT SERT In ga ja Too mas Lun ge “Kin gi tus”

Kol ma päe val, 13. veeb rua ril kell 19.00 
Tõs ta maa las teaia saa lis 

Rän nak sü da mes se kris tal li de ja he li de saa tel, 
soo vi de lae ka te ge mi ne. Väe ki vi Kris tal li pe sa üri tus

Tei si päe val, 19. veeb rua ril kell 19.00 
Tõs ta maa mõi sas 

KONT SERT Kal le Sepp ja Mikk Tam me põld 
“Unes või ilm si” 

Ree del, 22. veeb rua ril kell 19.00 
Tõs ta maa rah va ma jas

EES TI VA BA RII GI AAS TA PÄE VA
PI DU LIK KONT SERT-AK TUS 

Kõi ki de sünd mus te koh ta roh kem in fot Tõs ta maa osa val la ko du le hel ning 
rah va ma ja FB le hel (täie neb jook svalt).

Kor ral da ja jä tab en da le õi gu se te ha va ja du sel kul tuu ri ka lend ris 

täien du si ja muu da tu si.

KUHU MINNA
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HEINO MIIDO 
07.04.1931 – 28.12.2018 

ELFI NOPPEL 
28.01.1946 – 30.12.2018

MEELI SUTT 
01.09.1937 – 17.01.2019

Südamlik kaastunne Andre Ükskivile 

kalli ema 

kaotuse puhul. 

KÜ NOORUSE 6

Sügav kaastunne Arvo Miidole 

isa Heino Miido 

kaotuse puhul. 

Naabrid

Reedel, 22. veebruaril kell 19 

Tõstamaa rahvamajas

Esinevad kohalikud isetegijad: 

Vokiratas, Reedene Rõõm, segakoor, 

solistid, instrumentalistid jne. 

Tantsuline tervitus: 

Karl Sutt ja Pauliine Mäesalu.

Avame näitused: 

Eve ja Karmen Kääri loodusfotod ja 

ilukirjas esitatud eesti luule 

"Kaunis emakeel".

Aktusele järgneb piduõhtu ja 

tantsukeerutus koos 

ansambliga Sirli. 

Rahvuslikke suupisteid pakub 

Janely Koduköögi kohvik ja AnuPagar. 

Avatud rahvamaja kohvik.

Tasuta


