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Lap se põlv
Pähk li mäe ma ja pi da mi-

se pe re nai ne Eve li Il vest üt leb, 
et te ma lap se põlv oli õn ne lik. 
Va ne mad suu re malt tüt reid 
ei kiu sa nud. Nõm me ka na oli 
tal õn ne, et hulk su gu la si elas 
Lõu na- Ees tis ja see ga sai su vel 
nä da la teks sin na put ka tud teis-
te oma va nus te su gu la se ha ka tis-
te ga mä ge sid ja or ge val lu ta ma. 

Koos pe re ga sõi de ti puh kus-
te ajal möö da Ees tit pal ju rin gi. 
Sü gi sel võt sid va ne mad mõ le-
mad tüt red kaa sa mar ja- ja see-
ne met sa des se. 

Sõb ran na ema viis lap si tih-
ti me re äär de. Sealt see loo du se 
ar mas tus tu li. Va ne maks saa des 
sõi tis tüd ruk ise lõ nao sa rii ki tä di 
juur de, kui lin nae lust tõe li selt 
tü di nud oli.

Kool
Koo liaeg möö dus Nõm mel, 

10. Kesk koo lis. Eve li kii dab oma 
äge dat klas si, koos teh ti vi gu-
reid, aga ka täht said as ju. 

See aeg oli vä ga in ten siiv-
ne, sest Ees ti hak kas ju en nast 
va baks si ku ta ma ja kõik need 
sünd mu sed olid nii põ ne vad. 
Koo lis kor ral da ti ise pal ju üri-
tu si. Heal jär jel lau lu koor ga rei-
si ti ju ba kesk koo li ajal Soo me ja 
Root si kont ser te and ma. 

Va bal ajal män gis tüd ruk kla-
ve rit ja käis suu sat ren nis. Las te-
kuns ti koo li lõ pe tas Eve li plaa ni-
ga as tu da ER KIs se. Sis seas tu mi-
sel ei ol nud kä si enam nii lah ti 
ja tü tar laps ot sus tas aas ta ke se 
tööd te ha. Sel leks läks ta sek re-
tä ri de kur su se le.

Töö
Eve li ei jõud nud kur su si veel 

lõ pe ta da, kui vups ti oli Ees ti 
Pan ga va luu tao sa kon na sek re-
tär. See oli us ku ma tu, sest ju ba 
poo le aas ta pä rast sai te mast 
ra ha re for mi ko mi tee teh ni li se 
bü roo teh ni li ne sek re tär. 

See oli vä ga põ nev ja pin ge-
li ne aeg. Pi kad töö päe vad, tih ti 
ei ma ga nud ki. Ka hest val ve te le-
fo nist ühe ot sas an dis nõu Eve li. 

Aja lu gu toi mis oma sil me all. 
Eve li lap pas kok ku kõi gi le ra ha-
va he tus punk ti de le ju hend ma-
ter ja lid ja koor di nee ris tööd. 
Re for mi hom mi kul vaa tas ta kui-
das tõu sis päi ke - uue aja päi ke. 

Eda si sai nai sest EP asep re-
si den di sek re tär, mis jä rel läks 
pan ga töö nii sta biil seks, et Eve-
lil hak kas liht salt igav. Ta ot sus-
tas min na sõb ran na juur de töö le 
ja uues ti ER KIs se proo vi ma, aga 
siis lõi välk sis se...

Pe re kond
Eve li koh tas taas lap se põl ve 

sõp ra. Jü ri tu li ja kuld ne kuu oli 
kuk las. 

Eda si läks rut tu, ühis fir ma 
loo mi ne, abiel lu mi ne ka he küm-
ne ka he selt, kii res ti ehi ta ti val mis 
ma ja, sün di sid Li ly, Kel ly, Jü ri 
Vi ken ti. Vi ken ti ni mi tu li pe rei-
sa Jü ri su gu la se jär gi, kes oli esi-
me se EV aeg ne kap ten, jul ge ja 
kruts keid täis mees. 

Tõs ta maa
Lin nas olek hak kas Eve lit 

ära tüü ta ma. Et loo du ses se jõu-
da, sel leks tu li um bes tund lap si 
sis se pak ki da ja siis veel tun ni-
ke au to ga ku hu gi sõi ta. See ajas 
vä ga st res si. Nõm me män nid ei 
suut nud naist kui da gi lo hu ta da. 
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M
a olen ra hu meel ne ini me ne. Ma 
ei ta ha vaa da ta te le kast vä gi val-
last pun nis fil me, veel vä hem 

sal lin jõhk raid te ge la si täis las te mul ti kaid. 
Miks ta ha vad ini me sed oma va ba ae ga nii-
su gu se ja ma ga täi ta, jääb mul le täies ti aru-
saa ma tuks. Sa mal ajal võin hin gest kaa sa 
ela da väär ko hel dud loo ma de lu gu de le le he-
veer gu del või ek raa ni va hen du sel. Nu tan 
la hi nal, sest hir mus kah ju on loo ma dest, 
kes kan na ta vad jõhk ra te ini mes te käe lä bi. 
Suu r rõõm on tea da, kui pääs te tud loo-
ma del häs ti lä heb ja nad leia vad to re dad 
ko dud. Hel din ja nu tan rõõ must, et on ole-
mas suu re sü da me ga ja hoo li vaid ini me si.

Meie per re saa bus mõ ni aas ta ta ga si 
pi si ke, ta ti ne ja rää mas kii su poiss. Tä na-
seks on Krii mu pä ris hea jär je pea le saa nud. 
Kõ va hii re püüd ja na on ta tun di de vii si lau-
das luu rel või siis kü ki tab lii ku ma tult lu me-
han ges ja jäl gib as jaar mas ta ja or ni to loo gi na 
söö maa ja le saa bu nud lin nu rah vast. See jä-
rel va jab ta oh jel da ma tult ini me se soo just ja 
hel li tu si. Ko dus tu leb Krii mul ruu mi ja ga-
da ka he koe ra ga, kes tih ti oma män gue le-
vu ses nur ru ja ka pi ot sa aja vad. Krii mu lei-
dis to re da st res si maan du se naab ri te juu res. 
Ni melt võib nen de ma ja nüüd amet li kult 
meie kas si su vi laks ni me ta da. Kui loo ma ke 
ta hab va hel dust, siis ja lu tab su vi las se, kus 
te da ava sü li vas tu võe tak se. Ma gab jär jest 
lä bi kõik tu gi too lid-dii va nid ja laiu tab kesk-
se te ge la se na pe re rah va voo dis. Troo nib 
ül belt söö gi laual ja nõuab pa ri maid pa la sid, 
sest teab, et naab rid ju mal da vad kas se. Nii 
käib ki ka he ko du va het ja kor jab ning ja gab 
ar mas tust. Krii mul on ilm sel gelt ve da nud.

Mi nu soov on, et meie kõi gi elu des se 
ja guks tööd ja ter vist ning pii sa valt tur va li-
sust ja hoo li mist. Ta haks, et Toom pea mäe 
ot sast kos taks ra hu li kult tööd rü ga va va lit-
su se no hin ja kes ken du tak se pä ris elu pä ris 
mu re de le.

Ül le Tamm, toi me ta ja

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

Kut su tud: Tõs ta maa osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Anu Pe ter son, vo li ko gu esi mees 
And rei Ko ro bei nik (Team si va hen du-
sel), abi lin na pea Sil ver Smel jans ki (Team-
si va hen du sel), abi lin na pea Mee lis Kukk 
(Team si va hen du sel), abi lin na pea Mart Jär-
vik (Team si va hen du sel), abi lin na pea Var je 
Tipp (Team si va hen du sel).

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se eel nõu le 
„Vo li ko gu liik me te ar vu mää ra mi ne, va li-
mis ring kon da de moo dus ta mi ne ja man-
daa ti de jao ta mi ne“ ar va mu se and mi ne. Eel-
nõud tut vus tas And rei Ko ro bei nik.

Käe so le va eel nõu ga te hak se et te pa nek 
mää ra ta Pär nu Lin na vo li ko gu järg mi se 
koos sei su liik me te ar vuks 39 lii get. Moo-
dus ta tak se 2021. aas ta va li mis teks üks va li-
mis ring kond, mil le pii rid kat tu vad Pär nu 
lin na hal dus ter ri too riu mi pii ri de ga.

Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: (ühe hääl selt) Mit te toe ta-

da esi ta tud eel nõu.

2. Üle vaa de Tõs ta maa osa val la 2020 aas ta 
te ge mis test.

Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu 
Pe ter son te gi üle vaa te osa val la teg mis test, 
olu li se ma test in ves tee rin gu test ja sünd-
mus test 2020 aas tal.

3. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid.
1.) In fo de tailp la nee rin gu al ga ta mi sest Kal li 
mnt 2c kin nis tul.

Anu Pe ter son in for mee ris osa val la ko gu 
OÜ He pa soo vist Tõs ta maa tank la tuua üle 
ale vi ku kes ke le Kal li mnt 2c kin nis tu le. Tõs-
ta maa val la üldp la nee rin gu ko ha selt asub 
Kal li mnt 2c kin nis tu juht funkt sioo ni ga 
ela mu maal, kom pakt se hoo nes tu se ga alal. 
Ka van da ta vaks äri te ge vu seks on va ja re ser-
vee ri tud ela mu maa juh tots tar vet muu-
ta äri maaks lä bi üldp la nee rin gut muut va 
de tailp la nee rin gu me net lu se. De tailp la-
nee rin gu al ga ta mi se ees märk on mää ra ta 
tank la le ehi tu sõi gus ja muu ta juh tots tar ve 
äri maaks 100%.

De tailp la nee rin gu al ga ta mi se eel nõu 
esi ta tak se edas pi di osa val la ko gu le ar va mu-
se aval da mi seks.

OT SUS TA TI: Võt ta in fo tead mi seks.

2.) Mark Soo saar in for mee rib, et Pär nu 
Lin na va lit sus on oma kir ja ga tea da and nud 
Poot si poe oma ni ku le, et ei jät ka OÜ Poot-
sel toe ta mist 2021. aas tal sot siaa lo sa kon na 
ee lar vest. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: (ühe hääl selt) Te ha osa val-
la ko gu poolt vas tav ki ri Pär nu Lin na va lit su-
se le OÜ Poot sel toe ta mi seks.

3.) Anu Rand maa ju hib tä he le pa nu as jao-
lu le, et jäät me te üleand mi ne lii gi ti Tõs ta-
maa Jäät ma jaa mas on vä ga aja ma hu kas toi-
ming. Jäät me jaam peaks ole ma ava tud veel 
ühel töö päe val nä da las ja seal peaks ole ma 
au to kaal.

Täis ma hus koo so le ku pro to koll on lei tav 
Pär nu lin na do ku men di re gist rist.

TOK

 Es mas päe val oli meie rah va ma jal aja loo-
li ne päev. Va na de ki no too li de ase mel on 
meil nüüd uued too lid! Suur ai täh, Pär nu 
LV, sel le või ma lu se eest! Pil dil su per mees-
kond too le lii gu ta mas. 

200 uut too li oo ta vad pi ki sil mi teid, head 
sõb rad! Ko he kui või ma lus, tee me peo! 

Ki no too lid jää vad mä les tus tes se kui stii-
lii koo nid. Ai täh, te tee ni si te meid truult ja 
kaua! Ja ise gi kah ju on teist lah ku da... Kui 
kee gi aga soo vib vää ri kaid too le en da le 
mä les tu seks, võt ke meie ga ühen dust!

Kat ri

Rah va ma ja ra ba ti ka he sa ja too li gaRah va ma ja ra ba ti ka he sa ja too li ga
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Kasu tu ses 
ole va eter nii di 
kaar dis ta mi ne
  Kesk kon na mi nis tee rium 
kaar dis tab Ees tis veel ka su tu ses 
ole vat as bes ti si sal da va te eter nii-
di jäät me te ko gust, et pa re mi ni 
pla nee ri da järg mis te pe rioo di de 
toe tu si as bes ti si sal du va te jäät-
me te ko gu mi seks. As bes ti si sal-
dub eel kõi ge eter nii dis, kuid ka 
muu des va na des ehi tus ma ter ja-
li des.

Pa lu me kõi ki del Tõs ta maa 
osa val la ela ni kel ja et te võt ja tel 
an da tea da nii eter nii di jäät me-
test kui muu dest as bes ti si sal da-
va test ma ter ja li dest, mil lest soo-
vik si te va ba ne da. Pa lu me ar ves-
ta da, et 1 m2 eter nii ti kaa lub ca 
15 kg

And meid ko gub kesk kon nas-
pet sia list Elen Ku nin gas tel 444 
8177 või e-post elen.ku nin gas@
par nu.ee. 

Ju hi me tä he le pa nu, et kaar-
dis ta me Kesk kon na mi nis tee riu-
mi jaoks ka su tu ses ole vat as bes ti 
ko gust. Te ge mist ei ole jäät me te 
ko gu mis rin gi le re gist ree ri mi se-
ga. Pa lu me saa ta in fot ku ni 31. 
jaa nua ri ni (k.a). TT

Va li tak se ühes 
ring kon nas
 Pär nu lin na vo li ko gu va li mi-
sed toi mu vad ühes va li mis ring-
kon nas

Pär nu lin na vo li ko gu ot sus-
tas moo dus ta da 17. ok toob ril 
toi mu va teks lin na vo li ko gu va li-
mis teks ühe va li mis ring kon na ja 
mää ras vo li ko gu liik me te ar vuks 
39 lii get. Va li mis ring kon na pii rid 
kat tu vad Pär nu lin na hal dus ter-
ri too riu mi pii ri de ga. 2017. aas-
tal, mil Aud ru, Tõs ta maa ja Pai-
ku se vald Pär nu ga ühi ne sid, oli 
kaks va li mis ring kon da: 31 man-
daa ti Pär nu lin nast (va li mis ring-
kond nr 1) ja ka hek sa ühi ne va-
test val da dest (va li mis ring kond 
nr 2).

Vo li ko gu liik me te arv jääb 
vo li ko gu uues koos sei sus 
sa maks, Pär nu lin na vo li ko gus 
on ka prae gu 39 lii get.

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

P
är nu lin na ha jaa sus tu se-
ga piir kon da des ela vad 
Pai ku se, Aud ru ja Tõs ta-

maa osa val la pe red, kes soo vi-
vad uuen da da oma ma ja pi da-
mi se joo gi vee va rus tust, pai gal-
da da pu has tus sead meid, ra ja da 
ka na li sat sioo ni süs tee mi, ehi ta-
da aas ta ring selt li gi pää se ta vat 
juur de pää su teed või pai gal da-
da au to noom set elekt ri süs tee-
mi, saa vad Pär nu lin na va lit su-
selt toe tust kü si da.

Kui va ra se ma tel aas ta tel on 
ha jaa sus tu se prog ram mi taot-
lus te vas tu võtt ala nud ke va del, 
siis tä na vu saab taot lu si esi ta-
da ju ba 1. veeb rua rist. Aval-
dus te vas tu võtt lõ peb 1. ap ril-
lil 2021. Toe tu se suu ru seks 
ühe ma ja pi da mi se koh ta on 
ku ni 6500 eu rot, mil le le tu leb 
li sa da vä he malt 33 prot sen di 
suu ru ne oma- ja kaas fi nant-
see ring. Kui taot le ja on aas ta tel 

2015-2020 ha jaa sus tu se prog-
ram mist ju ba toe tust saa nud, 
ar ves ta tak se va ra sem toe tus-
sum ma toe tu se piir mää ra sis se.

Toe tu se taot le mi seks pea-
vad füü si li sest isi kust taot le jad 
ja kaas taot le jad ole ma ala tes 
sel le aas ta 1. jaa nua rist kat ke-
ma tult sis se kir ju ta tud ha jaa-
sus tu se ga maa piir kon nas asu-
vas se ma ja pi da mis se, mil le elu-
tin gi mu si soo vi tak se pa ran da-
da. 

Taot le jal ei to hi ol la aja ta-
ma ta rii gi mak su võl gu, taot lu-
se esi ta mi se päe val peab eel mi-
se toe tu se ka su ta mi se aruan ne 
ole ma oma va lit su se poolt kin-
ni ta tud. Toe tu se abil teh ta vad 
tööd pea vad ole ma lõ pe ta tud 
taot lus voo ru le järg ne va aas ta 
31. ok toob riks.

Taot le jai le an na vad abi ja 
nõu pro jek ti ju hid, kel leks Pai-
ku se osa val la kes ku ses on Vel-
mo Nar rusk berg, Aud ru osa-

val la kes ku ses Pee ter Viik ja 
Tõs ta maa osa val la kes ku ses Alo 
Tom son. Ha jaa sus tu se prog-
ram mi toe tu se täp se mad tin-
gi mu sed ja taot le mi seks va ja li-
kud vor mid on kät te saa da vad 
prog ram mi le hel.

2020. aas tal ra hul da ti Pär-
nus sel le prog ram mi raa mes 
51 taot lust. Mit mel pu hul esi-
ta ti ühest ma ja pi da mi sest kaks 
taot lust (ena mas ti joo gi vee-
va rus tu se uuen da mi seks ja 
ka na li sat sioo ni süs tee mi ra ja-
mi seks), nii et kok ku pa ran-
da ti mul lu Pär nus 46 maa pe-
re elu tin gi mu si. Sel leks ku lus 
153 069 eu rot ja 59 sen ti. Riik 
toe tas Pär nu osa val da de pe re-
sid 69 376 eu ro ga, mil le le linn 
li sas omalt poolt 83 693 eu rot 
ja 59 sen ti. 

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Sel leks, et Ees ti Post saaks 
kõik pa kid ja kir jad ko ha le 
tuua, peab saa de tis tel ole-
ma mär gi tud õi ge ja aja ko-
ha ne aad ress. 

Kui aad ress on va le, siis 
võib saa de ti se õi ge le aad res si-
le toi me ta mi ne ol la pos ti kul le-
ri jaoks vä ga kee ru li ne või lau-
sa või ma tu ning saa de tis suu-
na tak se ta ga si saat ja le. Õi ge 
aad res si kont rol li mi ne uu te 
tel li mus te pu hul on eri ti olu li-
ne, kui teie piir kon nas on hil ju-
ti toi mu nud aad res si de muut-
mi ne või mää ra mi ne ko ha li ku 
oma va lit su se poolt.

Sa mu ti on saa de tis te ko ha-
le toi me ta mi sel olu li ne, et klien-
di post kast oleks õi ges ti mär-
gis ta tud, hõlp sas ti lei tav ning 
heas sei su kor ras. Ees tis on li gi-
kau du 600 000 post kas ti, mil le 
hul gast pal jud ei vas ta nõue te le 
või on õi ges ti mär gis ta ma ta ja 
tee vad kir ja kand ja töö ras keks 

ja aja ku lu kaks.
Kor rekt ne post kast, mis on 

ka häs ti mär gis ta tud teeb kir-
ja kand ja töö liht sa maks ja ai tab 
tel li tud saa de tis tel post kas ti 
kii re mi ni jõu da. Post kas ti asu-
ko ha juu res peaks jäl gi ma, et 
sel le le oleks ta ga tud aas ta ring-
ne li gi pääs ja et tee post kas ti-
ni ning post kas ti alu ne oleks 
ta kis tus test va ba (lu mi, jää, 
jalg rat tad, lap se vank rid, suu-
sad jne).

Olu li ne on ka, et post kast 
ning ma ja oleks kor ra li kult 
ni me või numb ri ga tä his ta-
tud, sest tä his ta ma ta post kas-
ti ei pruu gi oo da tud saa de ti sed 
ko ha le jõu da. Õi ge post kast 
on tä his ta tud ma ja numb ri ja 
tä na va ni me ga või ta lu ni me ga 
või kor te ri numb ri ga. Sa mu ti 
peaks post kast ole ma lu kus ta-
tav, il mas ti ku kin del ja pii sa valt 
suur (mi ni maal sed mõõt med 
25x35x6 cm) ja pii sa valt suu re 
ava ga (23×3 cm).

Kii re ma le pos ti kan de le ai ta-
vad kaa sa ka gru pi post kas tid. 
Gru pi post kast ta gab pos ti-
kul le ri le aas ta ring se li gi pää-
su ning ela ni ke le see lä bi aas-
ta ring selt pü si va pos ti tee nu se. 
Li saks ai tab gru pi post kast pos-
til ini mes te ni kii re mi ni jõu da, 
sest pos ti kul ler saab nii kor ra-
ga täi ta kõi ki de üm ber kaud se-
te ma ja de post kas tid. See tõt tu 
sõl tub gru pi kas ti de ar vust ter-
ve ko gu kon na pos ti ko ha le toi-
me ta mi se kii rus. 

Gru pi post kas ti saab tel li-
da Om ni va ko du le helt:www.
om ni va.ee/gru pi post kast. Li gi 
tu han det post kas ti tee nin dav 
kir ja kand ja ei pü si kaua ter-
ve na, kui tee post kas ti de juur-
de on ve si ne, jäi ne või lu mi ne. 
See tõt tu pa neb Ees ti Post tal vi-
sel ajal kõi gi le sü da me le, et ini-
me sed oma post kas ti ümb ru-
sed kor ras hoiaks.

Nor bert Kaa res te
Ees ti Post

Maa pe red saa vad kü si da ha jaa sus tu se 
prog ram mist toe tust

Veen du oma aad res si ja post kas ti kor rekt su ses
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Ala tes 18. jaa nua rist saab väi-
ke saar te prog ram mi raa-

mes taot le da toe tust pro jek ti de-
le, mis suu ren da vad väi ke saar te 
ela ni ke le osu ta ta va te es ma täht-
sa te tee nus te kät te saa da vust ja 
kva li tee ti.

Väi ke saar te prog ram mi ees-
märk on muu ta väi ke saar te ela-
ni ke le osu ta ta vad es ma täht sad 
tee nu sed kät te saa da va maks ja 
kva li teet se maks. Prog ram mi 
raa mes mõis te tak se es ma täht-
sa te tee nus te na mand ri ja saar-
te va he list trans por diü hen dust 
(seal hul gas ühen dust saa re kes-
ku se ja sa da ma va hel), hoo le-
kan de- ja ter vis hoiu tee nu seid, 
es ma täht sa te le tee nus te le li gi-
pää se ta vu se loo mist eri va ja dus-
te ga ini mes te le, es ma tar be va-
hen di te, toi du, elekt ri, joo gi vee, 
ka na li sat sioo ni ja kü tu se kät te-
saa da vust, jäät me ma jan dust, 
juur de pää su alus- ja põ hi ha ri-
du se le, pääs te või me ku se tõst-
mist, si de tee nu seid ning elu ruu-
mi de kva li tee di pa ran da mist või 
nen de ehi ta mist.

Väi ke saar te prog ram mi kuu-
lu vad 16 pü sia sus tu se ga saart, 
mis on pü sia sus tu se ga väi ke-
saar te sea du se alu sel kan tud 
väi ke saar te ni mis tus se. Nen-
deks on Ab ru ka, Aeg na, Hein-
laid, Kes se laid, Kih nu, Krä su-
li, Kõi nas tu, Ma ni ja, Nais saar, 

Os mus saar, Pii ris saar, Prang-
li, Ruh nu, Vil san di, Vorm si ja 
Väi ke-Pak ri. Mak si maal ne toe-
tus pro jek ti koh ta on 130 000 
eu rot. Pro jek ti oma- või kaas-
fi  nant see ring peab moo dus ta-
ma vä he malt 15 prot sen ti pro-
jek ti ku lu dest. Toe tu se saa jad 
on ko ha li kud oma va lit su sed, 
mit te tu lun du sü hin gud, sih ta-
su tu sed, rii gia su tu sed ja äriü-
hin gud.

Ra han dus mi nis tee riu mi 
poolt el lu kut su tud prog ram mi 
el lu vii mi se eest vas tu tab Rii gi 
Tu gi tee nus te Kes kus, kes kor-
ral dab voo ru lae ku nud taot lus-
te hin da mi se ning hak kab jäl-
gi ma pro jek ti de el lu vii mist.

Väi ke saar te prog ram mi 
taot lus voor on ava tud 18. jaa-
nua rist ku ni 11. märt si ni 2021. 
Taot lu se esi ta mi se täh taeg on 
11.03.2021 kell 12.00. Taot lus 
tu leb esi ta da di gi taal selt RTK 
vee bi le hel e-toe tu se kesk kon-
na kau du.

Taot lus te esi ta mi ne, taot-
le mi se tin gi mu sed ja li sain fo 
leiab RTK vee bi le helt: https://
www.rtk.ee/toe tu sed/toe tus-
te-ra ken da mi ne/elu kesk kond/
vai ke saar te-prog ramm

Kü si mus te kor ral saab 
in for mat sioo ni te le fo ni numb-
ri tel tel 663 1883, tel 663 1884. 
RTK

Ees ti Va ba rii gi Va lit sus ot sus-
tas 15.01.2021 mää ru se ga nr 

1 „Tõ he la-Er mis tu loo dus kait-
sea la moo dus ta mi ne ja kait se-
ees ki ri“ kait se al la võt ta Tõ he la-
Er mis tu loo dus kait sea la.

Tõ he la-Er mis tu loo dus-
kait sea la kait se-ees ki ri jõus tub 
29.01.2021. Kait se-ees kir ja, se le-
tus kir ja ja kaar di ga saab tut vu da 
Rii gi Tea ta ja va hen du sel (www.
riig tea ta ja.ee) ja Kesk kon naa-
me ti ko du le he kül jel (www.kesk-
kon naa met.ee).

Kui Teil te kib kait se-ees kir-
ja ga seo ses täien da vaid kü si mu-
si, soo vi te kait se-ees kir ja ga tut-

vu da pa ber kand jal või soo vi te 
konk reet se maid käi tu mis ju-
hi seid, siis võt ke, pa lun, ühen-
dust Kesk kon naa me ti ga, kus 
kõ nea lu se kait se-ees kir ja kon-
tak ti si kuks on loo dus kait se 
pla nee ri mi se osa kon na spet-
sia list Kät lin Kurg.

Tõ he la-Er mis tu loo dus-
kait sea la on Ees ti jaoks olu li-
se väär tu se ga, mi da tu leb hoi-
da ja kaits ta. Tä na me, et ai ta te 
ko du maa väär tu si hoi da!

Li sain fo: Kät lin Kurg, 5750 
2105, kat lin.kurg@kesk kon-
naa met.ee.

TT

Kin ni ta ti Tõ he la-Er mis tu 
loo dus kait sea la kait se-ees ki ri

Väi ke saar te prog ramm on avatud

Kal lis ka du nu ke 
ta ga si
 Head uu di sed rah va ma-
jast jät ku vad. Meie EV100 silt 
Tõs ta maa rah va ma ja sei nal 
on ta ga si! Tä na me teid, head 
sõb rad, kaa sa ela ma se ja hoo-
li mi se eest! Pos ti tust FB sei-
nal ja ga ti 65 kor da ning jõu-
dis see üle 7000 ini me se ni. 
Kus silt va he peal rän das, on 
tead ma ta, aga kõi ge täht sam 
- ta on ta ga si! Ai täh!

Hepa soo vib 
ra ja da uue tank la 
ale vis se
 Tõs ta maa kül je all asu va 
HE PA tank la oma ni kel on 
plaan ehi ta da uus müü gi koht 
Tõs ta maa ale vi ku Kal li mnt 
2c aad res si le. 

Ju ha tu se liik me Kas par 
Ni su sõ nul tin gib tank la ehi-
tu se mõ ne aas ta ta gu ne Kih-
le pa tee val mi mi ne. Kui en ne 
jäi tank la möö da sõit ja te le tee 
pea le, siis nüüd sõi de tak se 
Pär nus se pi gem Kih le pa kau-
du. Uus tank la ehi ta tak se ela-
ni ke le lo gis ti li selt pa re mas se 
asu koh ta. Loo mu li kult tu leb 
kõi ge pealt al ga ta da de tailp-
la nee ring ja mi da gi ei juh tu 
üleöö.

Li saks kü tu se müü gi le 
ta he tak se ehi ta da uus kaup-
lu se hoo ne, mis või mal daks 
pak ku da se ni sest laie mat 
kau ba va li kut. Mu ga vus-
pood an nab või ma lu se soe-
ta da kau pu kii res ti, sa mu ti 
te kib või ma lus soo ja de ei ne te 
os tuks. Plaa ni me kaup lu ses-
se luua ka hu ba se is tu mi sa la, 
kus het keks aeg ma ha võt ta ja 
head koh vi nau ti da. Kind las-
ti plaa ni me su ve pe rioo diks 
ka vä list is tu mi sa la. Nõud lu-
se kor ral ole me val mis ehi ta-
ma sel ve pe su la. Ilm selt saab 
ole ma ka uues tank las kolm 
pü si vat töö koh ta. TT

Kü si mu sed olid järg mi sed:
1) Mi da loed oma suu ri maks 
õn nes tu mi seks möö du nud 
aas tal?

2) Mil li se na näed, ku ju tad 
et te ja loo dad 2021 aas tat/ 
aas tal?

3) Üt le vä he malt üks asi, 
mil lest on puu dus Tõs ta maa 
osa val las ja mil le poo le võiks 
püüel da või mi da võiks ra ja-
da-aren da ma ha ka ta?

4) Kas Tõs ta maal peaks jät-
ku ma güm naa siu mi ha ri du-
se and mi ne ja miks?

Ka rin Mitt
1) CO VID-19 poolt kaas ne-
va te kee ru kus te ga toi me tu lek: 
uu te või ma lus te ka su ta mi ne 
dis tant sõp pes, mi da ka nüüd 
hea ka su ta da. Kok ku võt valt: 
ene sea reng.
2) Oo tan ühis kon na pöör du-
mist nor maal su ses se, head ter-
vist, po si tiiv se mat mõt te laa di.
3) Väl jas ak tiiv se te te ge vus te 
har ras ta mi seks pa re ma te või-
ma lus te loo mi ne (väl ja kud, 
vä li jõu saa lid, kerg liik lus teed 
jms).
4) Jah, peaks. Güm naa sium 
on olu li ne ka kut se ha ri dus se 
suun du ja te le, ku na põ hi koo-
li baa sil on eria la de va lik väi ke. 

Güm naa siu mis on õpi las-
te vä he su se tõt tu või ma lik sil-
ma pais ta, ol la et te võt lik, ela-
da pe re juu res, õp pe käi ku de 
jms kau du avar da da sil ma rin-
gi, te ha kaa lu ka maid ot su seid 
eda si se elu tee osas.

Jaak El ling
1) Ei os ka õn nes tu mi si pin ge-
rit ta sea da, sest õn nes tu mi ne 
võib ol la ka min gi täht su se tu 
pi sia si. Küll aga oli mul (esi-
mest kor da ca 50 aas ta jook-
sul) li gi pool teist kuud OMA 
ae ga (Co ro na). See aeg ku lus 
elu ja kit sen dus te tõt tu uu te 
väl jun di te ot si mi se le-leid mi-
se le. Ja suu res osas oli see ka 

Uue aas ta rin gi käi ma 
mõ ned kü si mu sed. V
hom ses se ja üle hom s
sest kui on ideid ja ini
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edu kas!
2) Vas tan Jaan Kros si sõ na de ga: 
“Mi na ei usu mi da gi, kuid loo-
dan kõi ke..” (mõt tea val dus on 
mõis ta gi pi kem - soo vi tan ne tist 
väl ja ot si da).
3) Ise seis vus! (Eu roo pa ühe suu-
re ma lin na osa na ole mi ne po le 
min gi õnn..).
4) Kind las ti! Lõh ku da on ker-
gem kui taas ta da. Ar gu ment: 
po le lap si, ei ole vee nev, sest sin-
na, kus enam koo li ei ole, ei jää 
ega ka tu le ka las te ga pe re sid. Dr. 
Ma dis Ves ki mä gi on sel le tõ de-
mu se ju ba vä ga ilus ti-ke nas ti 
väl ja öel nud.

Tsi tee ri des sõ ber Mar-
ki (Soo saar): “Kui elan Pär nus, 
olen pär na kas, kui elan Pa rii sis, 
olen pa riis la ne...”

Mi na elan (ja vä ga soo vin ela-
da!!) Tõs ta maal, see ga soo vik sin 
ol la tõs ta maa la ne ja an da ko gu-
kon na le se da, mil leks mi na või-
me li ne olen. OL GE JA JÄÄ GE 
TER VEKS!

Mark Soo saar
1) Rõõ mus tas, et üle mit me 
aa ta küm ne õn nes tus mul lu 
meie ran na nii dul Ma ni jas pää-
su sil ma de roo sa vaip el lu ära ta-
da.
2) Oo tan, et Pär nu lin na vo li ko-
gu muu dab olu kor da, kus osa-
vald saab pal ja ar va mu se and-
mi se ase mel õi gu se ot sus ta da 
ko ha li ku elu kü si mus tes. Eri ti 
olu li sed vald kon nad on ter vis-
hoid, sot siaal hoo le kan ne, ko ha-
lik loo dus, ha ri dus.
3) Ma dis Ves ki mä gi peab üks-
kord ome ti oma mood sa ja kal li 
rönt ge ni töö le saa ma!

Aeg on ehi ta da uus ja kaa-
saeg ne hool de ko du, kus igal 
ela ni kul on omaet te tu ba. Pro-
jekt sai val mis ju ba to sin aas tat 
ta ga si. Sel li seid ri dae la mu tüü pi 
hool de ko du sid, kus igal ini me sel 
on oma toast väl ja pääs te ras si-
le ja ae da, olen näi nud Ka na das 
ning Root sis. Nii väl di me traa-
gi kat, mis juh tus mul lu Poot si 

hool de ko dus.
4) Peab kind las ti jät ku ma. Güm-
naa siu mik las sid hoia vad elus 
õpi las ko du ja põ hi koo li kol man-
dat as tet (ai neõ pe tust 7 - 9. klas-
sis). Güm naa siu miast me sul ge-
mi ne tooks pa ra ta ma tult kaa sa 
koo li muu tu mi se 6. klas si li seks 
tsaa riaeg seks alg koo liks.

Too mas Mitt
1) Et ko roo nas se ei jää nud! Käi-
sin ik ka kaks kor da tes ti te ge mas, 
et kui ter vis na tu ke lon kas, siis oli 
hirm, et äk ki nak kub eda si. 

Ka see oli hää, et koo li sai 
sept-dets kon takt selt pi da da; ei 
ta ha se da ko du kan too rat ja kau-
gelt õp pi mist kee gi, mis siis, et 
osa del õpi las te l /kes ka iga päe-
va selt kon takt koo lis tub lid/ ja 
ka ena mus õpe ta ja tel ene se juh-
ti mi ne kõr gel ta se mel ja tee vad 
pea li sü le san ded vä ga häs ti ka 
ko dust väl ja tu le ma ta ära; ent 
õpe ta ja te osas on vä ga töö ma-
hu kas DÕ ol la – töö tun nid, mis 
nii gi ta va pä ra selt (35 nä da las) 
lõh ki on DÕ ajal veel eri ti; eri ti 
reaa lai ne te õp hä das aja ga, sa ma 
ka õpi las tel, et nen des ai ne tes 
ta haks ro hekm kü si da ja se le-
tu si juur de saa da, et asi sel geks 
ku ju neks; pa ra ku wee bi tund ja 
ar vu ti on vä si ta vad, kui he len-
du va ek raa ni ta ga päe vad ai ni ti 
möö du vad.
2) Saa me vakt sii ni, saa bub kar-
jaim muun sus, ta va/koo li/elu 
hak kab taas tu ma; saab rah vus-
va he li se pro jek ti koo li ga käi ma 
/prae gu ole me piir du nud vaid 
e-koo so le ku te ga eri rii ki de koo-
li de va hel/; sü gi sel 9. ok toob ril 
saa me pi da da koo li kok ku tu-
le kut „Mõi sa kool 100“?; su vel 
su ve teat rie ten du si ja kont ser-
te mõi sas nau ti da?; fi l miõh tuid 
pi da da?; ma tu sed, pul mad, sün-
ni päe va peod... inim li ku va he-
tu suht le mi se ar gi päev saa bu-
gu, dis tants di gi maailm ja vii rus 
ta ga ne gu!
3) Mäe suu sa kes kus (po le nii 
vä ga murd maa mees ); et suu-

sa tõs tuk va nad kon did üles se 
Lee va ro ti le veaks ja siis sealt al la 
saaks tu hi se tud; te ge li kult kõik 
ju mei tel ole mas tä nu to re da te-
le ini mes te le, kes siin ko du kan ti 
aren da vad. Eri ti dr Ma dis! 

No mui du gi ta haks uut spor-
di hoo net koo li juur de, koos uju-
la ga, aga see nii roo sa-ul me, et 
kui saaks ai nult spor di saa li mil-
le kül jes jõu saal oleks ka ter-
vist mei tel roh kem. Ise püüan 
ra tast iga päev sõi ta. Uisus taa-
dion kunst jää ga – Lä ti maa sõp-
rus koo li kül je all on Bro ce ni tse-
men di te ha se jää hall – ka meie 
õpi la sed seal ke va de ti ui sud al la 
saa nud. 

Kah juks sel lis te spor diob-
jek ti de pu hul ha ka tak se ex ce lis 
vaa ta ma, et pal ju siis ka noid jääl 
ka ker da jaid on? Ahah – koo-
li di rek tor ja mõ ni veel – ei see 
po le hää in ves tee ring, jäl le roo-
sa pil ve ke, mis haih tus.
4) Peaks küll! Miks? Põh ju seid 
mit meid: võrd le me ku lu sid, kui 
noor saa ta kesk lin na güm naa-
siu mis se st ku lu dest: söök, jook, 
üür, ten gel pun ga täi de – kesk lin-
na lap se va nem neid väl ja mi ne-
kuid te ge ma ei pea! 

Ha ri du se ta se sõl tub õp pi jast, 
tub lid õpe ta jad ai va õpe ta vad 
ik ka kõi ki taht jaid nii kesk- kui 
ka ää re lin na koo lis, omal võ su-
ke sed siin met sa de ta gu ses mõi-
sa koo lis käind ja iga ti hak ka ma 
saand muu des järg ne va tes kõr-
ge ma tes ha ri dus temp li tes. 

Elik - kes ta hab see saab õp pi-
da igal pool! Väi kesm õpi kesk-
kond kus klas si suu rus 10 ku ni 
15 õpi last on so bi li kum int ro-
vert se ma le tub li le noo re le, et 
ise seis vust ja tar kust ra hu li kus 
tem pos ko gu da ning ka õpe ta ja 
saab THLP roh kem tal le pü hen-
da da või in di vi duaal selt. ju hen-
da da, kui se da suu res 35 - 38 
õpi la se ga klas sis. 

Mit med kut se ha ri du se õp pe-
ka vad eel da vad kesk ha ri du se 
ole ma so lu: IT, juuk sur, raa ma-
tu pi da ja, kos mee tik, rät sep, sek-

re tär, bü roo töö ta ja, tee nin du se 
eria lad jne st kui on tub li noor ja 
ta hab heaks spet sia lis tiks õp pi-
da, kõrg koo li ei lä he, siis õpib 
meil 3 aas tat ja eda si ame tiõp-
pes se; sa mas po le ka kõrg koo-
li uks lu kus, kas lä heb ko he üli-
koo li või pea le kut se oman da-
mist.

Ka ro lii ne Kask
1) Nau ti sin Ees ti su ve ja puh ka-
sin mõ nu ga oma pe re ja sõp ra-
de ga.
2) Loo dan, et aas ta 2021 tu leb 
rõõm sam, st res si va bam ja meil 
kõi gil oleks või ma lik ela da inim-
li kult - käia koo lis, hu vi rin gis, 
ki nos, teat ris jms ning vee ta 
ae ga oma lä he das te ja sõp ra de-
ga nii na gu igaüks ta hab. Te ge li-
kult ta haks soo ja le maa le ka!
3) Ma vä ga, vä ga, vä ga ta han 
kes ka le vik ku väl ja kut, kus on 
või ma lik igas va nu ses ini me sel 
en da va ba ae ga vee ta - las te le 
kor ra lik ja hu vi tav män gu väl-
jak, noor te le ska te või ma lu sed, 
mõ ned tre na zöö rid, mi da saa-
vad ka su ta da kõik, mõ ned pin-
gid-lauad, et saaks pe re kon na 
või sõp ra de ga pik ni kut pi da da 
jne. 
See väl jak pais taks sil ma ka 
tu ris ti de le, kes näe vad, et see on 
to re koht, kus pea tu da - sel lest 
saa vad ka su nii pood, söö gi ma ja, 
tai meaed ja ka tei sed asu tu sed, 
kes võ ta vad vas tu kü la li si. Ma 
loo dan, et se da plaa ni roh kem 
eda si ei lü ka ta.
4) Mi na ar van, et güm naa siu mi-
ha ri dus PEAKS jät ku ma Tõs ta-
maal, sest meil on mõ nus väi ke 
ja sõb ra lik koo li ma ja, kus hoia-
me üks teist. Güm naa siu mik las-
sid on head väik sed ja õpe ta ja 
jõuab pöör du da igaü he poo le - 
roh kem in di vi duaal sust kui suu-
re ma tes klas si des. 

Noo red on eri ne vad ja on 
noo ri, kes ei suu da õp pi da suu-
res klas sis, vaid va jab ra hu li ku-
mat kesk kon da ja roh kem õpe-
ta ja tu ge. Just se da meie kool 

mi ne ku pu hul kü sis Tõstamaa Tuulte toimetus 69lt Tõs ta maa osa val la ela ni kult 
Vaa da tes kor raks möö du nud aas ta le ta ga si ja arut le des su ti ke eda si - tä na sest 
ses se as tu des ning kaar dis ta des va ja du si ja soo ve. Tä na me kaa sa mõt le mast, 
 me si jä tab ka vih ma piisk ki vi le jäl je.
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pa kub. Näi teks mi nu en da tü tar, 
kes käib 3. klas sis on ot sus ta nud, 
et te ma käib Tõs ta maa Kesk-
koo lis ku ni 12. klas si ni. Loo da-
me, et tal le või mal da tak se se da.

Jü ri Ten son
1) Loo dus laag reid Er mis tul, 
Tõ he las ja Me re laiul, eri ti aga 
Vil jan di Rii gi güm naa siu mi loo-
dus ha ru laag rit Ma ni laiul. Kui 
me suu dak si me need õpe ta jad 
ja õpi la sed Tõs ta maa le nõi du da, 
siis oleks meil Ees ti le nii va ja lik 
loo du seõp pe koht ole mas.
2) Eks ta tu le üks mu re lik ja 
muu da tus te ga aas ta. Pea me 
hoo le ga vaa ta ma, mi da tei si ti 
te ha, mi da juur de õp pi da. 

Muu tu sed po le lä bi, kind las ti 
on lä bi mu re tu töl ler da mi ne üle 
ko gu maail ma, pea me end kok-
ku võt ma.
3) Ha ri dus, ha ri dus, ha ri dus.
4) Me ole me sel tee mal aru ta-
nud, asi soi kus val las. Loo du s-
õp pe jaoks on kõik ole mas- 
uh ke uu ri mis baas koos sead me-
te ga ot se mäe all, rää ki ma ta lui-
de test, Me re laiust, ra ba dest jne.

Vii ma se mõis ni ku au ra on 
aka dee mi li seks toeks pür gi maks 
siit, ta ga si hoid li kust ko hast, 
Pe kin gi üli koo li pro fes so riks. 
Sel le laiem tut vus ta mi ne tooks 
või ma lu si Hii na saat kon na kau-
du. Paar bus si täit hii na tu ris-
te päe vas või mal daks res to ra ni 
ruu mid elu ja ra ha ga täi ta. 

Üh te äge dat ja elu sat toi du-
koh ta oleks ka veel va ja!

Mar ge Pääs tel
1) Kui gi aas ta oli kee ru li ne ja 
mõt le ma pa nev, oli see siis-
ki edu kas. Te rad said sõ kal dest 
eral da tud ja el lu tu lid uued hu vi-
ta vad ja eri li sed ini me sed ning 
väl ja kut sed.
2) 2021. aas ta le on an tud maail-
ma liht saim töö: ta ei pea ole ma 
pa rim aas ta, ei pea ole ma top 
20s, ta peab ole ma pa rem kui 
2020.
3) Kerg lii klus teed, mis ühen-
daks suu re mad kü lad Tõs ta-
maa ga. Ale vis on ju ba pä ris 
pal ju spor ti mi se või ma lu si aga 
kü la des on sel lest veel va ja ka.
4) Jär jest enam noo ri pe re sid on 
leid mas tee maa le ela ma, olu li-
seks pee tak se ha ri du se saa mist 
ko du le või ma li kult lä he dal. Üks 

osa sel lest on ka güm naa siu mi-
ha ri dus. 

Kui lap sel on vaid taht mist ja 
soo vi, saab Tõs ta maal edu kalt 
güm naa siu mi ha ri du se oman da-
da ja sel le ga eda si õp pi ma min-
na ja üld se oma elus hak ka ma. 
On meil gi ol nud mit meid kuld- 
ja hõ be me da li ga lõ pe ta jaid.

Kat ri Järg
1) Kul tuu ri li ses plaa nis kind las-
ti osa val la päe vad, mis õn nes tus 
ko roo na lai ne te va hel siis ki ära 
pi da da. 

Tõ si, küll möön du se ga, et 
tra dit sioo ni list tant suõh tut 
vii ru seo hu tõt tu me sel kor-
ral ei kor ral da nud, aga mõ nu-
said mee nu ta mis vää ri li si het ki, 
loo dan, ja gus kõi gi le osa le ja te-
le siis ki, kas või osa val la päe va-
de ron gi sõit, mis hoo sis se saa-
des nae ru nä gu seid kü las ta jaid 
va ra hom mi kust õh tu poo li ku-
ni moo to ri tuk su des toi mu mis-
koh ta de va hel sõi du tas. 
2) Uuelt aas talt loo dan, et koh-
tuk si me roh kem. Usun, et het-
ke li ne “vaik ne pe riood” po le 
kus tu ta nud kul tuu ri hõõ gu vaid 
sü si, vaid me pu hu me nad taas 
ühi selt lõk ke le! Kas kõik saab 
ole ma en di ne, vae valt. Aga elu, 
mis ei pa ku mit te min gi su gust 
muu tust ega loo väl ja kut seid, 
po le su gu gi nau di tav. 
3) Ar van, et peak si me loo ma 
Tõs ta maa noor te le pal ju roh-
kem või ma lu si va ba aja si sus ta-
mi seks. 

Olen tead lik, et aren gu ka-
va näeb et te noor te le män gu-
väl ja ku ra ja mist, kuid kind las ti 
ei to hiks jää da see pro jekt ve ni-
ma, sel le ga on tõ si selt kii re. Ka 
rah va ma ja püüab lei da vii se, et 
toe ta da noor te mit me külg set 
aren gut ning pak ku da eri ne vaid 
te ge vu si ning kul tuu ri nau ti mist 
noor te le, pe re de le ja las te le. 

Is tu mi se koh ti võiks kes ka le-
vis roh kem ol la, su vel võiks saa-
da val ol la elekt ri tõuk sid ja ka 
õh tu ti võiks mõ ni mõ nus söö gi-
koht ava tud ol la. Veel võiks ale-
vis ol la free-raa ma tu ko gu punk-
tid.
4) Jaa, mi nu ar va mus, et peaks 
säi li ma kind las ti, leid ma pi gem 
rii gi pool set toe tust, vas ta sel 
ju hul või me kao ta da te ge li kult 
oma noo re ela nik kon na, kel lel 

ku ju neks just sel elu pe rioo dil 
oma nä ge mus Tõs ta maast kui 
elu kesk kon nast. Kuid noo red, 
see on ol nud ala ti elu eda si viiv 
jõud.

Anu Rand maa
1) Õn nes tu mi sed on ik ka töö ga 
seo tud kui on sel li ne elu kut se, et 
töö ja ho bi käi vad kä si käes. Kok-
ku võt tes on hea meel, et õn nes-
tus kee ru lis test olu kor da dest 
väl ja tul la il ma suu re ma te kao-
tus te ta ja mõ nes osas ise gi või-
du ga. 

Ta ga si vaa da tes oli vä ga va ja 
sel list pik ka ke va dist puh kust, 
mi da ise en da le võt ta ei saa. Oli 
või ma lik ae ga jao ta da nii, et sai 
nau ti da ke va det ko dus ja loo du-
ses ning ära te ha mit med oma 
jär ge oo ta vad kir ja tööd. 

Ei tea gi kui das mui du olek-
sin leid nud ae ga, et võt ta kok ku 
rah va rõi va nõuan de ko da de võr-
gus tik ja nen de ga koos üles ehi-
ta da uus rah va rõi vas te vee bi leht 
rah va rõi vad.ee. Või kas olek si-
me oma õpe ta ja te ga oman da-
nud os ku sed õpe ta da rah va rõi-
va koo li des osa le ja te le prak ti li-
si os ku si ka vee bi teel, kui se da 
va ja dust po leks tek ki nud? Sel-
le tu le mu se na, aga val mis ta me 
nüüd ju ba et te rah va rõi va koo li 
vä li seest las te le. 

Oma ko du ko ha pat rioo di-
na pean olu li seks, et pre si dent 
Kers ti Kal ju laid väär tus tas meie 
te ge vust se da võrd, et võt tis vas-
tu kut se kü las ta da Tõs ta maa 
Kä si töö kes kust ja Tõs ta maad. 
Usun, et see jääb ka meie las te-
le meel de, igal põlv kon nal ei ole 
või ma lik sel list sünd must ko ge-
da.
2) Loo dan, et saab jät ka ta nen de 
plaa ni de ga, mis möö du nud aas-
tal poo le li jäid. Kä si töö kes ku-
se ga loot si me võõ rus ta da mit-
meid grup pe mu jalt maail mast. 
Loo da me, et kok ku lep ped, mis 
olid sõl mi tud, jää vad keh ti ma ja 
saa me jät ka ta sealt, kus poo le li 
jäi me. 

Veel loo dan, et krii si de la he-
ne mi se ga va ba neb ka roh kem 
ae ga isik li ke soo vi de täit mi seks. 
Kui gi see aas ta oli ker gem ta lu da 
just see pä rast, et ela me ja te gut-
se me siin maal, oma arm sal Tõs-
ta maal, soo vik sin ik ka gi taas vei-
di ka maail mas rin gi vaa da ta.

3) See po le ai nult mi nu mõ te, 
aga ole me se da ise kes kis aru ta-
nud, et kui meil oleks kor te reid 
ku hu pe red saak sid al gul ela ma 
asu da, kui Tõs ta maa neid elu-
ko ha na kõ ne tab, siis ehk tu leks 
mei le roh kem uu si ela nik ke. 
Kõik ei suu da ja söan da ko he 
ma ja ehi ta da. 

Ei ku ju ta küll prae gu et te, kes 
ja kui das peaks sel li sed va hen-
did leid ma, et nö eh ku pea le 
siia kor ter ma ja püs ti ta da. Aga 
la hen du sed tu le vad sealt kust 
me neid võib-ol la oo da ta gi ei 
os ka. 
4) Peaks ik ka. Val mi so lek ilu sa 
mõi sa koo li na ja se ni se ko ge mu-
se ga on ole mas. Nii jät kub ehk 
ka väi ke ses ko has eria laõ pe ta ja-
te le roh kem tööd. 

Meie vi list la si vaa da tes on 
Tõs ta maa koo list min nes sa mu-
ti või ma lik oma ha ri dus teed jät-
ka ta ja unis tu si teoks te ha. Väi-
ke ses koo lis on kõi gil või ma lik 
ak tiiv ne ol la ja te ge vus test osa 
saa da. 

Ehk an nab vei di va ne ma na 
saa dud ko ge mus siin pa re ma 
pil di meie kau ni maa ko ha ja/
või ko du ko ha väär tus test, et siia 
ku na gi ta ga si tul la.

Too mas Rõ hu
1) Na gu igas aas tas, oli ka möö-
du nus hulk kor da mi ne kuid, mil-
le üle on põh just rõõ mu tun da. 
Aga ka se da, mis häs ti ei õn nes-
tu nud. Kõi ge-kõi ge mat ei os ka gi 
väl ja tuua.
2) Et oleks pal ju se da, mil le üle 
rõõ mus ta da.
3) Et Tõs ta maa ini me sed saak-
sid siin se elu kor ral du se üle ise 
ot sus ta da, kaa lu da või ma lu si ja 
ot sus ta da siis või ma lus test läh-
tu valt, mis kõi ge va ja li kum. 

Aren da da va ja kõi ki elu vald-
kon di, aga kõi ge alu seks et te võt-
li ku ini me sed, siis on või ma lik 
igal elua lal pal ju gi kor da saa ta.
4) Tõs ta maal jät kub güm naa siu-
mi ha ri dus se ni ku ni on õp pi da 
soo vi jaid ja kool suu dab pak ku-
da kva li teet set ha ri dust. Se ni on 
se da suu de tud. 

Tu le vi ku ot sus ta vad õpi la sed 
ja nen de va ne mad, kas soo vi tak-
se güm naa siu mi ha ri dus oman-
da da Tõs ta maal või kau ge mal.

TT
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<< lk 1

Eve li hak kas ot si ma maa tük-
ki, kus oleks nii merd kui met-
sa. Jü ri ar vas, et pe rel võiks ol la 
maad, et siis saaks ka keh ve ma-
tel ae ga del hak ka ma. Põh ja-Ees-
ti loo dus pe rei sa ei kõ ne ta nud. 
Poo leaas ta se ot si mi se jä rel tu li 
Eve li Kast na kan ti vaa ta ma oma 
sõb ran na os te tud ma ja. Siis ta 
nä gi gi, et on saa da val üks kor-
ra lik suur me re pii ri ga maa tükk. 
Ju ba esi me sel kor ral maad üle 
vaa da tes tek kis Eve lil tun ne, et 
on ko ju jõud nud. See on gi te ma 
koht, aas ta oli siis 2009.

Aas ta ot sa käi di vaik selt ja 
mär ka ma tult oma maal toi me-
ta ma Suu reks abiks on Kast-
na maa de ma jan da mi sel ol nud 
Eve li le te ma isa, kes ka lin na-
poiss Jü ri le maae lu ja töid on 
õpe ta nud. 

Kõi ge roh kem kar tis nai ne 
maa le tul les, et te da ja pe ret ei 
võe ta omaks, sest pal jud tut ta-
vad just sel li seid hir mu lu gu sid 
rää ki sid. Ta suu rim soov oli et 
jul geks kus kil ko gu kon na kes kel 
vii bi da ja en nast mit te võõ ra na 
tun da. 

Kord as tus Eve li Sil vi ja Ma ti 
juur de sis se abi kü si ma ja esi me-
sed sõb rad sealt lei dis ki. Heaks 
sõb raks ja abi li seks on ol nud 
Vel lo Som mer. Aro õpe tas nii 
me re kui maae lu. 

Eve li lu ges lä bi kõik Tõs ta-
maa Tuul te numb rid ja li saks 
ot sis kõik või ma li kest aja looü ri-
ku test li sa Tõs ta maa kan di koh-
ta. Jäl gis uu di seid, jät tis meel de 
nä gu sid, uu ris, mil le ga ini me sed 
te ge le vad. 

Pähk li mäel raiu ti kõi ge pealt 
ma ha võ sa, et ra ja da tee, eda-
si püs ti ta ti väi ke ma ja, et saaks 
öö bi da. Elekt rit an nab tä na se ni 
päi ke või ge ne raa tor. Loo mad 
käi vad maae lu juur de, on Eve li 
pe re veen du nud. Su veks võe ti 
kas va ma väi ke lam ba ka ri. Lam-
bad olid jul ged ja nad õpe ta sid 
loo ma pi da mist oma ja gu. Kui 
kaks su ve oli lam mas te ga har ju-
ta tud siis os te ti võ sa hä vi ta mi se 
ja ilu pä rast mä gi vei sed. Ko ge-
nud loo ma kas va ta ja Sil vi ai tas 
Eve lit nõu ga, mil le eest on nai ne 
nii tä nu lik. Ega nen de sar vi lis-
te ga ker ge ol nud, ae du ei pi da-
nud ja alail ma tu li neid kus kilt 

ot si mas käia. Kü la rah vas ki pa ni 
tä he le, kui pi si ke Eve li tu li met-
sast suur pull lo ha ta ga, ise üt leb 
et lau lu ga. Kü las pan di lin na tüd-
ru ku jul gust ik ka vä ga imeks.

Tä na vu tõi Eve li lap sed ko du-
lä he das se koo li, et nad saak sid 
ol la ise sei vad ja ise toi me ta da. 
See vas tu vee dab Eve li Tõs ta-
maal üha roh kem va ba ja tööae-
ga. Pe res on ol nud ju tuks, et lap-
sed asuks ki Tõs ta maa le õp pi ma, 
aga sel le le olid lap sed ise vas tu, 
sest siis kaoks koht, mis on nei-
le eri li ne ja ai nus puh ku se koht 
ära. 

Pri vaat ne ja suurt ra hu pak-
kuv Pähk li mäe muu tuks lii ga 
iga päe va seks. Tõs ta maal on las-
te jaoks kõik häs ti ja koht mõ jub 
ise gi müü ti li selt. Li ly üt les ku na-
gi, et lin nas ei ole või ma lik ini-
me seks kas va da, sest iga su gu 
pii re on nii pal ju, li saks füü si lis-
te le, ini mes te pal ju sus ning kõi-
gil neil eri ne vad pii rid.

La vend lid
Ju ba väi ke sest pea le on Eve li-

le meel di nud lil led, lil led vaa sis, 
lõh nad, ilu sad väi ke sed as jad. 
Lõh na vad lil led. La vend li põld 
liht salt tu li. Na tu ke kuiv nen del 
tai me kes tel on, aga jon ni nai ne 
ei jä ta. Kaa li ka ja por gan di kas-
va tust tu leb veel har ju ta da, aga 
lap sed saa vad oma kas va ta tud 
her ned ja por gan did iga ta hes 
kät te.

Jäl le koo li
Nüüd kui lap sed ju ba pä ris 

suu red, ot sus tas Eve li Tal lin na 
ma jan dus koo lis en nast tu run-
du se alal koo li ta da. Nel ja küm-
ne seits me selt ei ju le nud ta suu-
re maid sih te sea da. Sel le le an dis 
tõu ke Eve li suur kiin du mus Tõs-
ta maa elu ja ini mes te vas tu. Tal 
tek kis hu vi se da ka väl ja poo-
le tut vus ta da ja tu run da da, et 
see lä bi ko ha li ku le elu le vun ki ja 
tööd juur de an da. 

Ta ta haks se da te ha ilus ti ja 
kaa sa ta eri ne vaid väär tu si, mil-
le ga kü la li sed saak sid sa mas tu-
da. Kui das jät ta tu ris ti le arm sat 
ja ko dust tun net ning tut vus ta-
da ko gu kon na te ge mi si? See on 
üks hiig la ma põ nev te ge mi ne, 
mi da tõe li selt saab te ha see, kes 
ise usub ja kel lel on si de tu run-
da ta va ko ha ga. 

Meie Eve li
Sel päe val kui Eve li oma maa-

tü ki lei dis, ei tead nud ta veel, 
et vars ti saab te mast meie Eve-
li. Kä si töö kes kus on hea koht, 
kus uued ini me sed saa vad häs ti 
su lan du da ja en nast ko gu kon da 
si du da. Se da Eve li te gi gi, su lan-
dus vaik selt te gi ja te rin gi, kä si-
töö kes ku ses on ta ju ba am mu 
omai ni me ne. 

Nüüd seks on Eve li Kä si töö-
kes ku se ju ha tu se lii ge, mi da nai-
ne peab suu reks tun nus tu seks 
ja ka vas tu tu seks. Hak ka ja nai-

ne lööb kaa sa mõi sa tu run da mi-
sel ja toi me tab nüüd ka väi ke se 
mõt te ga rah va ma ja te ge mis te 
juu res. Anu usal dus omal ajal 
an dis tii vad, te gut se mi se suu nad 
ja ene seus ku. 

Väi ke ses ko gu kon nas on 
foo kust liht sam hoi da ja eda si 
min na, kõik muu tu sed toi mu-
vad kii re mi ni ning va he tu malt. 
Kuu lu vu se tun del on to hu tu 
jõud, sest on tead mi ne sel ja ta gu-
sest ehk sot siaal sest  toest ja võr-
gus ti kust. Lin nas ha jub kõik ära 
ja lõ puks ei saa aru, mil le ni mel 
ra be led. 

Eve li üte leb, et on en da le 
siin üles ehi ta nud uue ja põ ne-
va maail ma ning ko ha li kud on 
võit nud ühe en tu sias ti ja te ha-
taht ja en da lee ri

Jul ge unis ta da
Mui du gi unis tab Eve li suu-

re malt, sest mui du hak kaks ju 
igav. Mõi saaiast võiks ku ju ne-
da heao lu aed lõh na de he li de ja 
lil lei lu ga. Loo dus te raa piat võiks 
seal nau ti da ka ra tas too lis ini-
me sed. Saaks oma kä te ga lõh na-
vaid kim pe kok ku sät ti da. Lui-
de tel võiks ol la kor ra li kult sil dis-
ta tud mat ka ra da.

Kõi ge suu rem unis tus on 
seo ses mõi saaeg se lam ba lau-
da ga (mi da ko ha li kud si ga laks 
kut su vad). Oma asu ko ha poo-
lest võiks seal ol la väi ke et no kü-
la. Na tu ke na gu mui nas ju tu pil-
did, kus nai sed koo vad kan gast 
ja lap sed kar ja ta vad lam baid 
ja ko du lin de, me hed tu le vad 
me relt ja aja vad ka lu rias ja. Kõi ki 
töid te hak se gi pä ri selt ja sel lest 
saaks osa võt ta. 

Lap sed ja noo red te ge le vad 
eri ne va te te ge vus te ga täis kas-
va nu te seas ja see kõik on ko du-
ne ja soe. Ja te hak se pä ris söö ki 
ko dus kas va ta tud li hast ja aed-
vil jast. Töö toas toi me ta tak se 
vas ta valt aas taa ja le. Võid en da-
le ajas tu rõi vad sel ga pan na, et 
su lan du da et no rah va hul ka.

Tee lä heb eda si lä bi väi kes te 
te gu de. Kii tus ja väär tus ta mi ne 
an nab iga le in nus tust.

Sel li sed on sä ra silm se ja soo-
ja hin ge ga Eve li unis tu sed - mis 
tu le ma peab, tu leb nii kui nii.

Rää kis Eve li ja kir ju tas Ül le
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T
õs ta maa Kä si töö kes-
ku sel lõp pes äs ja 10. 
te ge vu saas ta. Esi me ne 

üm mar gu ne täht päev. Ka vat se-
si me se da tä his ta da sü gi sel suu-
re juu be li kon ve rent si, ak tu se ja 
tor di ga, ent saa tu sel olid tei sed 
plaa nid: ko gu ne mis te le ei, tä his-
ta mis te le ei.

Aga siis ki jäi juu be liaas tas se - 
ta haks se da vä ga just nii ni me ta-
da - mit meid mei le olu li si sünd-
mu si. Märt si al gul alus tas kä si-
töö kes ku ses te ge vust ju ba kol-
mas Pär nu maa rah va rõi va kool. 
Ühi ne hu vi toob kord kuus Tõs-
ta maa le kok ku ini me si üle Ees ti 
ja see kord ise gi Soo mest.

Ke va di se erio lu kor ra ajal oli-
me se ga du ses na gu pal jud tei-
sed, ega tead nud, mi da ee lo le-
valt su velt oo da ta. Kas ja mil-
lal pood ava da, kas õpi tu ba-
sid kor ral da da? Siis ki te gi me 
ära pa ken da tud toi du ja joo ki-
de müü mi seks va ja li kud load 
ja sead si me poes sis se ko ha lik-
ke too teid pak ku va toi du sahv ri, 
mis oo tab nüüd laie ne vat va li kut 
ko ha li kest ser ti fi t see ri tud toi tu-
dest ja joo ki dest. Lõi me kaa sa, 
mar di laa da paik kon da de võr-
gus ti kus, koon da si me kok ku 
uu si too teid ja ava si me oma poe 
sealt maalt ala tes igal nä da la va-
he tu sel ku ni jõu lu de ni. 

Õn neks mõ ju tas meie asu-
koht kau nis maa ko has olu kor-
da meie ka suks ja kü las ta ja test 
puu dust ei tul nud. Ai täh kõi gi le, 
kes tee Tõs ta maa Kä si töö Poo-
di leid sid! Ole me tä nu li kud tei-
le lah ke te sõ na de ja os tu de ees!. 
Ras kel ajal oli sel lest pal ju abi, nii 
ot se selt kui ka kind lu se ko gu mi-
seks.

Märt si kes kel lõp pe sid päe-
va pealt kõik tun nid nii täis kas-
va nu te le kui ka las te le. Tööd ja 
plaa nid jäid poo le li. Ka su ta si me 
se da ae ga oma ini mes te ja too-
de te fo tog ra fee ri mi seks. Juu-
ni lõ puks val mis Saa ra kir jas tu-
ses ku jun da tud kau nis ka len der, 
mis võ tab kok ku meie 10-aas-
ta se te ge vu se ja tut vus tab meie 
roo si jaid, kel le kau nis nä pu töö 
on ju ba ka mu jal maail mas tun-

tust leid nud. Tun dub, et sel lest 
sai gi meie juu be liaas ta täht, mis 
meie en di ja pal ju de kä si töö hu-
vi lis te ko du des veel ter ve käe so-
le va aas ta sei nal on ja möö du nut 
kau ni te mä les tus te ga mee nu tab. 
Tä hen dus lik ja pi du lik oli Ees ti 
Va ba rii gi Pre si den di Kers ti Kal-
ju lai di kü las käik Tõs ta maa le ja 
kä si töö kes ku ses se. Uue aas ta 
al gul saa bus post kas ti vää ri kalt 
raa mi tud ühis fo to sel lest koh tu-
mi sest.

Su vel oli meie näi tu se kuu-
ris suur te ja väi kes te kä si töö lis-
te ühis näi tus. Kuns ti koo li las te-
le mõel dud, ju ba tra dit sioo niks 
saa nud, õp pe laa ger Su ti kü las 
jäi ära, ent sel le ase me le ku ju-
nes Kä si tÖÖ-ÖÖ kä si töö kes-
ku ses. Õmb le si me öö sär ki de 
kol lekt sioo nid, mi da äi ke se li sel 
hi li sõh tul toi mu nud cat walk´il 
va ne ma te le esit le si me. Osa val-
la päe va del pak ku si me väi ke ses 
õue koh vi kus li saks laien da tud 
kau ba va li ku le ka en da val mis-
taud suu pis teid ja koh vi.

Sü gi sel alus ta sid las te kä si-
töö- ja ke raa mi ka rin gi de õpi la-
sed koo li teed taas uues koo lis: 
Pär nu Kuns ti de Koo lis. Meie 
ka he liik me li ne õpe ta jas kond 
lei dis end üh täk ki 60-liik me li ses 
suu re pä ra ses kol lek tii vis. Aga 
kõik ko ge mu sed ri kas ta vad ja 
on hea tea da, et igal pool on tut-
ta vaid ees.

Olust ve re Tee nin dus- ja 
Maa majn dus koo li prak ti kan ti de 

no be da te näp pu de all val mi sid 
li saks am mu tun tud Tõs ta maa 
tüd ru ku te pi ha ga kör ti de le ka 
pois te rah va rõi vad: trii bu li sed 
li na sed põlv pük sid, pi kad li na-
sed ja vil la sed pük sid ning val ge 
li na ne särk. Vir tuaal seks mar di-
laa daks val mis koos töös rah va-
ma ja ja las teaia ga rah va rõi vais 
Tõs ta maa põn ni dest ka vah va 
vi deo.

2020. aas ta oli meie jaoks veel 
ri kas tead mis te ko gu mi se aas ta. 
Ela me oma selt si liik me te et te-
võt mis te le sü da mest kaa sa ning 
meil on sii ralt hea meel tead mis-
te üle, mis ühi ses se pa ga sis se 
li san du sid. 

Eve li Il vest lõ pe tas Tal lin na 
Ma jan dus koo lis tu run duss pet-
sia lis ti eria la ja jät kab õpin guid 
mees kon na ju hi eria lal.    

Liis Lu ha maa oman das tei-
se ma gist rik raa di Tar tu üli-
koo li Vil jan di kul tuu ria ka dee-
mia rah vus li ku kä si töö osa kon-
na pä rand teh no loo gia eria lal ja 
päl vis oma dip lo mi töö ga “Lõu-
na-Lää ne maa la pi li sed rah va-
rõi va see li kud ja nen de val mis ta-
mi se teh no loo gia” tea dus töö de 
riik li kul kon kur sil hu ma ni taar-
tea dus te ja kuns ti de vald kon na 
peap ree mia.

Ka rin Vää na lõ pe tas käe so-
le va aas ta al gul Olust ve re Tee-
nin dus- ja Maa ma jan dus koo li 
ke raa mi ku eria lal oman da des 4. 
ta se me kut se tun nis tu se.

Uus aas ta tõi kaa sa veel ühe 

vä ga hea uu di se. Ni melt vä he nes 
pi ka sel gi tus töö ja lin na pool se 
õp pe ta su de kor ri gee ri mi se jä rel 
Pär nu Kuns ti de Koo li Tõs ta maa 
ma ja kä si töö- ja ke raa mi ka rin gi-
de õp pe ta su. 23.30 eu ro ase mel 
on õp pe ta su nüüd 11.60 eu rot. 
Sel le ga seo ses loo da me vä ga, et 
meie rin gid on taas jõu ko ha sed 
kõi gi le soo vi ja te le.

Hoog salt on käi ma läi nud 
täis kas va nu te sa vi ring ja teeb 
vah vaid plaa ne tu le vi kuks. Tä nu 
kä si töö poe le leia vad val mi nud 
kä si tööe se med tä nu li ku oma ni-
ku ja pa ku vad te gi ja le ka väi kest 
li sa sis se tu le kut. Meie too te va-
li kus kind la ko ha oman da nud 
ese med aga oo ta vad en da le uut 
pe re naist, kes nen de val mis ta-
mi se en da hoo leks võ taks. Väi-
ke sed trii bu vai bad, kir jud la ba-
kin dad, suur rä tid ja ki ri vööd 
ta ha vad ku du mist, kir jud pal lid 
vil ti mist, ko tid hee gel da mist jne. 
Nii jääb meil ae ga ja jak su uu te 
too de te väl ja töö ta mi seks, et 
lä he ne va le tu ris mi hooa ja le val-
mis tu nult vas tu min na.

Kui au gus ti kuus kir ju ta si-
me, et sel list ke va det ja su ve po le 
meil ku na gi ol nud. Siis ka jõu lud 
kin ni ta sid veel kord, et ees tal ne 
ar mas tab ko du maist kä si tööd. 
Ai täh kõi gi le sel le oma pä ra se 
kuid ilu sa aas ta eest. Ja küll me 
sel le suu re juu be li tor di ka üks-
kord ära söö me!

Anu Rand maa
kä si tööe den da ja

Juu be li tun ne hin ges, tor di te gu peab oo ta ma!
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Aas ta 2020 lõpp oli kurb, sest koo-
li jõu lu pi du ja klas si de jõu luis tu-
mi sed jäid ära ning ad ven di hom-
mi kud jäid poo li kuks. Rii gi tea de 
koo li sul ge mis test tu li nii äk ki, et 
jõu lu mee lo lu ei jõud nud tek ki da-
gi.

14. det semb rist ei toh ti nud koo li min-
na, see ga nä dal en ne jõu le te gut ses kool 
dis tant sõp pel. Ku na Offi    ce 365 kesk kond 
veel pä ris sel ge kõi gil ei ole, siis õpe ta jad 
lä he ne sid loo min gu li selt ja and sid te ha 
ko du töid, mil le ga ena mus sai hak ka ma. 
Nüüd ne dis tant sõp pe etapp läks su ju va-
malt, kui ke va di ne.

Veel en ne koo li kin ni pa ne kut kor ral-
da sid õpi la se sin du se liik med det semb-
ri kuu al gu ses stii li nä da la ja tä his ta si me 
kah te ad ven di hom mi kut, kus algk las-
si õpi la sed said laul da ja 5. klas si õpi la ne 
Ene li lu ges mei le luu le tust, mil le kon kur si 
jaoks sel geks õp pis.

Aja va he mi kul 7.12 – 20.12.2020 oli 
kõi ki del hu vi lis tel (õpi la sed, õpe ta jad, 
va ne mad ja ko gu kon na liik med) või ma lus 
va li da en da le mee le pä ra ne lo go, mis võiks 
edas pi di esin da da rah vus va he list koo li de 
koos tööp ro jek ti: “VI SION – Na tu re, tra-
di tions and iden ti ty in youth’ vi sions”, mil-

les Tõs ta maa kool osa leb. Tä na me õpe ta ja 
Kai dit ja õpi la si, kel le de tööd lõpp voo ru 
jõud sid. Lo go kon kur si võit läks Poo la.

Jaa nua ri kuust sai me taas õp pe tööd ja 
hu vi rin gi de te ge vust jät ka ta. Ku na Pär nu-
maa ko roo na po si tiiv se te arv on kõr ge siis 
või vad ees oo da ta uued pii ran gud. Täp-
se mad õp pe- ja kas va tus töö muu da tu sed 
al les sel gu vad, see ga hoid ke en nast kur sis 
meie koo li fa ce boo ki ja ko du le he kau du.

Meie üld ko gu ne mi sed toi mu vad õues 
ja ar va ta vas ti kor ral da tak se ka Ees ti Va ba-

rii gi aas ta päe va ak tus õues – li pu heis ka-
mi ne, hümn, kõ ned, mõ ni esi ne mi ne ja 
tor di söö mi ne.

Kui oled hai ge, siis pü si ko dus! Kui 
kõik ai ta me kaa sa sel le le, et vii rus ei 
tu leks ega le viks meie koo lis, siis se da kii-
re mi ni ta va li se koo lie lu juur de ta ga si saa-
me min na. Tee me koos tööd!

Ole me ter ved!
Ka ro lii ne Kask

Tõs ta maa Kesk koo li hu vi juht

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Kee ru li sed ajad hei du ta vad

Pääs te mees kon nad mõõ da-
vad iga päe va selt vee ko gu de 
jää kaa ne pak sust ning tu le-
mu sed kan tak se vas ta vas se 
kaar di ra ken dus se. Jää kaart 
on loo dud sel leks, et ini-
me sed saak sid ope ra tiiv selt 
kont rol li da vee ko gu jää pak-
sust, min nes ka la le, ui su ta ma 
või suu sa ta ma. 

Pi ke mat ae ga kest nud kül-
mak raa did on ena mi ke le Ees ti 
si se vee ko gu dest moo dus ta nud 
pak se ma jää. 

Lu ba tud on min na aga vaid 
nei le vee ko gu de le, kus jää kaa-
ne pak sus on vä he malt 10 sen-
ti meet rit. 

Pääs tea met mõõ dab iga päe-
va selt po pu laar se ma te si se vee-
ko gu de jää pak sust. 

Sel leks, et tea da oma ko du-
ko ha vee ko gu jää pak sust, on 
kõik mõõ dis tu sed kan tud kaar-
di ra ken dus se. 

In for ma tiiv se jää kaar di leiab 
ko du le helt www.veeo hu tus.ee 
ning Goog le’i kaar di ra ken du-
sest. 

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 le min nes pea vad kaa sas 
ole ma ohu tus va hen did, näi teks 
jää naask lid ja vee kind las se kot ti 
pan dud mo biil te le fon. Ise gi kui 
jää pak sus on mõõ de tud ko has 
10 sen ti meet rit, siis mu jal vee-
ko gu pii res või vad jääo lud muu-
tu da. 

Mi da kii re voo lu li sem ja roh-
ke ma te al li ka- või suu bu mis-
koh ta de ga on vee ko gu, se da 
ebaüht la sem on jää pak sus. 

Kut se li sed ja va ba taht li kud 
pääst jad on ra ja nud aga liu väl-
ju kind la le maa le, et või mal da da 
ini mes te le tur va list ui su ta mist. 
In fot ole ma so le va te liu väl ja de 
koh ta saab ko ha li kust oma va lit-
su sest.

Kui das tun da ära „tur va list“ 
jääd

Ini mest kan nab „ter ve“ jää. 
Sel 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. Ke va del ja sü gi sel ei 

pruu gi ise gi see jää ol la tur va li-
ne. 

Jää võib ol la nõr gem järg mis-
tes koh ta des:
kõrk ja te kas vu koh ta des;
ma da li kul;
al li ka te juu res (lu me kat te ta 
jääl on al li ka ko had nä ha tu me-
da ma te lai ku de na);
 ka na li sat sioo ni, jõe, oja või 
kraa vi suud me ko has;
kool me koh ta des;
jõe kit se ne mis- või pöör de-
ko has;
lae va tee del.

NB! Voo lu vee ko gul, nt jõel 
on jää ala ti nõr gem kui jär vel või 
tii gil.

Ma ris Moo rits
Lää ne pääs te kes ku se 

kom mu ni kat sioo ni juht

Enne vee ko gu le mi ne kut kont rol li jää pak sust vas ta vast kaar di ra ken du sest
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J
a käes on gi uus aas ta ning 
meie noor te kes ku ses toi-
mub nii mõn da gi. Kõi ge 

suu rem muu tus on see, et meil 
on uus noor soo töö ta ja, kel le 
ni mi on Ja ni ka Siig. Te ma on 
pä rit Lää ne ran na val last, Kul-
li kü last. Ja ni ka nä gi kuu lu tust 
ja mõt les, et miks mit te proo vi-
da mi da gi uut ja avas ta da en da 
jaoks noor soo töö ta ja amet. Tal 
on plaa nis en nast ka sel le vald-
kon na ga kurs si viia ning esi me-
sel või ma lu sel osa le da kur sus-
tel ja koo li tus tel. Me kõik ai ta-
me tal uue töö ga ko ha ne da ja 
õpe ta me kõi ke, mi da on tal va ja 
tea da ja osa ta.

En ne jõu le pi di me kah juks 
noor te kes ku se uk sed sul ge-
ma seo ses ko roo na kii re le vi-
ku ga, aga en ne se da toi mus 
meil noor te kas nii mõn da gi, nt 
vä ga te gu de roh ke oli 23. – 27. 
no vemb ril noor soo töö nä dal 
“Loon ise oma elu”.

Üle-ees ti li sel hel kur kõn-
nil “Hel ku ri ga sõb raks” osa les 
pea 20 noort. Nii suur selts-
kond lõi meid al gul meel di valt 
pah viks, aga sai me kõik noo red 
2+2+2+2 selts kon da des se ja ga-
tud ja läks ki tööks. Ära ja ga tud 
sai vei di üle 60 hel ku ri. Meid 
toe tas ja tur vas sel lel kõn nin 
tõe li ne po lit sei pro fes sio naal 
Sig ne Laa si, kel le ga on meie 
noor tel ala ti vä ga meel div, as ja-
lik ja sõb ra lik koos töö ol nud!

Pä ka pi kue man da Kai di 
valv sa ja ema li ku pil gu all toi-
mus pi par koo gi meist ri te töö-
tu ba. Noor te kes ku ses ka ja sid 
taig na rul li mis kolk su de va hel 
noor te ra hu lo le vad hõi ked, iga 
õn nes tu nud ku jun di üle, mis 
taig nast väl ja õn nes tus vor mi-
da. Oo jaa, kui mait sev see kõik 
oli! Mit te ai nult tai nas vaid ka 
pi par koo gid ise.

Hu vi de ja ho bi de päev jäi 
pi sut kah va tuks. Vei di ak tiiv se-
malt oo ta si me noo ri oma hu vi-
te ge vust ja ho bi sid üks tei se le 
tut vus ta ma. Sel le eest Me ri li 
ele van di ko gu noor te ka ak na-
laual püü dis pil ke! 

No vemb ris ja det semb ris 
toi mu sid meil ka ko kan dus-
rin gi tun nid, kus val mis ta ti 

mul gi put ru, šo ko laa di-küp-
si se tor ti, vahv leid ja loo mu li-
kult ka pi par koo ke. Eri ti to re 
on ko kan dus rin gi de juu res see, 
et kõik mis ise val mis tad, saad 
ka ära süüa. Kõik süüak se ära! 
To re uu dis on see, et uuel aas tal 
hak ka me noor te kes ku se köö-
ki laien da ma, et osa le jaid saaks 
ha ju ta da ja roh kem noo ri võiks 
ko kan dus rin gis osa le da. Het-
kel oo ta me köö gi mööb li saa-
bu mist ja kui see on ko hal, siis 
hak ka me töö le. 

Töid ai tab teos ta da ko ha lik 
et te võ te Ma ren dow OÜ.

10. det semb ril sai meie 
noor te kes kus 10. aas ta seks. 
Kah juks suurt sün ni päe va pi-
du pi da da ei saa nud, aga ühi-
selt vaa da ti noor te ka ava peo 
vi deot, söö di küp sist ja kom mi 
ning eri ti to re ül la tus oli kin gi-
tus ko ha li ku et te võt te Kalt su 
bu tii gi poolt. Kui olu kord on 
pa rem ja pii ran guid ei ole, siis 
tee me kind las ti suu re ma sün-
ni päe va peo. See ga jäl gi rek laa-
mi!

14. det semb rist oli noor te-
kes kus su le tud ja toi me ta si me 
in ter ne ti teel. See ga ot sus ta si-
me proo vi da fa ce book li ve´i, 
mil le tee maks oli jõu lu kau nis-
tu sed ja -eh ted. Noor soo töö-
ta ja Ka ro lii ne koos oma tüt-
re Ke ne ga näi ta sid ja rää ki-
sid, mil li seid jõu lu kau nis tu si 
on või ma lik ise meis ter da da. 
To re oli nä ha, et tun ni aja jook-
sul meie vi deot käi di vaa ta mas 
küll ja loo dan, et see oli kel le-
le gi abiks.

En ne jõu le toi mus ka e-mä-
lu mäng tee mal "Jõu lud", kus 
oli 10 liht sat kü si must. Noor te 

ar ves tu ses saa vu tas I ko ha Ing-
mar ja las te va ne ma te ar ves tu-
ses Ka ti. Au hin naks oli värs kelt 
saa bu nud T-särk noor te kes-
ku se lo go ga, mi da on või ma lik 
kõi gil hu vi lis tel soe ta da. Ai nult 
kü si Tõs ta maa noor te kes ku se 
noor soo töö ta ja te käest!

Uuel aas tal te gut se me nii 
na gu on lu ba tud. Jär gi ma pea-
me ruu mi des 50% täi tu vust, 
hoia me dis tant si, pu has ta-
me va hen deid ja pea me kin-
ni hü giee ni nõue test – pe se me 
kä si ja ka su ta me de sin fi t see ri-
mis va hen dit, mis on igal pool 
kät te saa dav kõi gi le. Üri ta me 
kor ral da da te ge vu si ka õues. 
Siia ni on noor te kü las ta ta vus 
väik sem, kui mui du ning ke da-
gi mi ne ma ei ole pi da nud aja-
ma, sest ühed lä he vad ja tei-
sed tu le vad. Suu re maid grup pe 
noor te kes ku ses se po le tek ki-
nud, ke da peaks kor ra le hak-
ka ma kut su ma. Jäl gi me se da ka 
edas pi di!

Ole me vas tu tus- ja ko hu se-
tund li kud ning pü si me hai ge na 
ko dus. Tee se da ka Si na!

Ka ro lii ne Kask
noor soo töö ta ja

K
o lo nel Alek san der Sei-
man (ki ri ku kir ja des 
ka Sei mann), tu le va-

ne Va ba dus sõ ja san gar ja kol-
me Va ba dus ris ti ka va ler, sün dis 
23. (vkj 11.) jaa nua ril 1886. aas-
tal Pär nu maal Tõs ta maa val las 
Kast na mõi sa töö lis te isa Mihk-
li/Mi hail ja ema Lii so/Eli sa ve ta 
pe re kon nas. Üld ha ri du se sai ta 
Pär nu lin na koo lis. Sõ ja li se ha ri-
du se oman da mi seks as tus sep-
temb ris 1904. aas tal Vil no (Vil-
niu se) sõ ja koo li, mil le lõ pe tas 
1907. aas ta au gus tis alam leit nan-
di na. Aas ta tel 1923 – 1924 täien-
das ta end kõr ge ma te sõ ja väe las-
te in for mat sioo ni kur sus tel.

Pä rast sõ ja koo li lõ pe ta mist 
tee nis Sei man noo re moh vit se-
ri na 6. Geok-Te pins ki ta ga va-
ra pa tal jo nis Ta ga-Kas pia sõ ja-
väe ring kon nas. No vemb ris 
1910 vii di ta üle 19. Tur kes ta ni 
kü ti pol ku, kus no vemb ris 1911 
ülen da ti leit nan diks. Pol gus oli 
ta ma jan dus li kel ame ti koh ta-
del – la du de üle vaa ta ja, kor ter-
meis ter, töö mees kon na ülem, 
mo bi li sat sioo ni jaos kon na ju ha-
ta ja, lei va küp se ta mi se ju ha ta ja. 
Märt sis 1913 lä he ta ti Sei man 
Aš ha ba di (Türk me nis ta nis) 
oh vit se ri de ma jan du sü hi su se 
lae ku riks.

I maail ma sõ ja puh ke des saa-
de ti ta 19. Tur kes ta ni kü ti pol-
gu ga sep temb ris 1914 Kau kaa-
sias se, kus al gas sõ ja te ge vus 
Tür gi vä ge de vas tu. 8. det semb-
ril 1914. aas tal sai Sei man la hin-
gus türk las te vas tu ras kelt puu-
sa haa va ta. Al les jaa nua ris 1915. 
aas tal õn nes tus ta ta ga las se ra vi-
le saa ta. Kuul oli pu rus ta nud 
puu sa ja ja la luu, mil le ta ga jär jel 
oli ta üle aas ta haig la ra vil. Hi li-
ne nud ra vi põh jus tas ja la vi gas-
tu se, mis tõt tu jäi ta elu lõ pu ni 
lon ka ma. 

La hin gus osu ta tud vap ru se 
eest an ne ta ti leit nant Sei ma ni le 
märt sis 1915. aas tal Pü ha Vla di-
mi ri 4. jär gu or den koos mõõ ka-
de ja leh vi ga. 

Pol ku naa sis ta 1915. aas ta 
det semb ri lõ pus, kus oli järg ne-
valt töö roo du ülem. Jaa nua ris 
1916 ülen da ti ta alam kap te niks.

Uued tuu led noortekeskuses 135 aas tat ta g
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Väl jaõp pi nud oh vit se ri dest 
oli la hin gu väl jal puu dus ja ap ril-
list 1916 mää ra ti ta 12. roo du 
üle maks, ok toob rist 1916 õp pe-
ko man do üle maks, ok toob rist 
1917 3. pa tal jo ni üle maks.

Sep temb ris 1916 an ne ta ti 
tal le Pü ha An na 4. jär gu or den 
mõõ gal. Sõ ja lis te tee ne te eest 
ülen da ti jaa nua ris 1917 kap te-
niks ja sa ma aas ta sep temb ris 
alam pol kov ni kuks.

Rah vus väeo sa de loo mi sel 
kut sus 1. Ees ti pol gu ülem pol-
kov nik Alek san der Tõ nis son ta 
tee nis tus se ko du maa le ja Alek-
san der Sei man asus ki 1917. aas-
ta 24. det semb ris pol guü le ma 
abi ko ha le. 

Veeb rua ris 1918 ülen das Ees-
ti Aju ti ne Va lit sus ta pol kov ni-
kuks. Üht la si oli ta veeb rua rist 
1918 pol gu oh vit se ri de ko mi tee 
esi mees ja oh vit se ri de au koh tu 
lii ge.

Ees ti sõ ja väes oli Sei man ala-
tes 21.11.1918 – 01.12.1919 
4. ja la väe pol gu for mee ri ja ja 
ülem, juh ti des Va ba dus sõ jas 
pol ku la hin gu tes Pu naar mee 
vas tu Vi ru ja Nar va rin del ning 
ta ga la tee nis tu ses 9.01.1920 - 
1.05.1920 sõ ja vä ge de ülem ju ha-
ta ja kä sun du soh vit se ri na. 

Va ba dus sõ jas osu ta tud sõ ja-
lis te tee ne te ja isik li ku vap ru se 
eest an ne ta ti tal le
Va ba dus rist I/2. – 18.05.1920
Va ba dus rist II/2. – 18.02.1925

Va ba dus rist II/3. – 21.03.1920
300 000 mar ka ja nor maal-

ta lu Lää ne maa Si na le pa mõi-
sast. Sel le va he tas ta hil jem Har-
ju maa Mõi gu mõi sas asu nud 
Hiie mäe ta lu ko ha vas tu.

3.1920 – 8.1923 oli ta Kor-
ral dus va lit su se ülem ja sõ ja mi-
nist ri kä sun du soh vit ser, üht la si 
1920 VVa ba du se Ris ti nõu ko-
gu esi mees ja 1922 – 1924 sõ ja-
nõu ko gu lii ge. Ko lo nel no vemb-
rist 1922. 1. di vii si üle ma abi 
15.03.1924 – 1.07.1924. Ran-
na-, õhu- ja si se kait se üle ma abi 
1.07.1924 ku ni te gev tee nis tu-
sest lah ku mi se ni 1.04.1927 (kor-
du valt ka RÕS üle ma ja Tal lin-
na gar ni so niü le ma kt.). Ko lo nel 
Alek san der Sei mann oli Kait-
se lii du üle maks (taas loo jaks) 
pä rast 1. det semb ri 1924. aas ta 
rii gi pöör de kat set 17.12.1924 –  
16.02.1925, üht la si ka Sõ ja väl ja-
koh tu esi mees.

Alek san der Sei man oli ka 
ühis kond li kus elus vä ga ak tiiv-
ne. Ta oli va li tud Sõ ja vä ge de 
Staa bi au koh tu ja Oh vit se ri de 
Kesk ko gu ju ha tu se ning Ran na-, 
õhu- ja si se kait se staa bi oh vit se-
ri de ko gu ju ha tu se ja au koh tu 
esi me heks jne.

Ap ril lis 1927 ar va ti ko lo nel 
Alek san der Sei man re ser vi vor-
mi kand mi se õi gu se ga.

Ju ba Va ba dus sõ ja ajal oli 
Alek san der Sei man Nar vas 
abiel lu nud Ade le Vil hel mi ne 

Vil lig´iga. Abi kaa sa oli Va ba dus-
sõ ja ajal ha las ta jaõ de. Per re sün-
di sid lap sed Ju ta (1922), Õn ne 
(1927) ja Val dur (1929).

Pä rast sõ ja väe tee nis tu sest 
lah ku mist ra jas Alek san der Sei-
man Tal lin na kül je all au ta su-
maa le 33 hek ta ri li se Hiie mäe 
ta lu. Pi das frii si tõu kar ja, mil le-
ga esi nes põl lu ma jan dus näi tus-
tel. Ta oli Va ba du se Ris ti Ven da-
de Ühen du se Tal lin na osa kon-
na lii ge ning kuu lus Kait se lii du 
Har ju Ma le vas se ja tu le tõr je 
ühin gus se. 

Kot ka rist III kl tee ne te märk 
an ne ta ti tal le 22.01.1931 kui KL 
Mõi gu ük sik rüh ma õp pe pea li ku-
le. Ala tes 1932. aas tast oli ta Va ba-
dus sõ ja las te lii ku mi se ak tiiv ne 
te ge la ne ol les Ees ti Va ba dus sõ ja-
las te Kes lii du ju ha tu se lii ge ja Tal-
lin na Ees ti Va ba dus sõ ja las te Lii du 
Nõu ko gu lii ge. 

12. märt sil 1934 teos ta tud 
pöör del van gis ta ti Ar tur Sir gu, 
And res Lar ka ja teis te ga koos ka 
Alek san der Sei man ning te da 
ka ris ta ti juu nis 1934 ühe aas ta se 
van gis tu se ga tin gi mi si.

1935. aas ta mäs su ka vat su sest 
osa võ tu pä rast mõis te ti ta ühe 
pea te ge la se na mais 1936 sõ ja-
ring kon na koh tu poolt 20 aas-
taks sun ni töö le. 

Sei man va ba nes vang last 
1938. aas ta am nes tia sea du se ga, 
1939 en nis ta ti Va ba dus ris tid ja 
1940 ko lo ne li auas te.

Taas ar re tee ri ti ta NKVD 
poolt 29.11.1940, tri bu nal lan-
ge tas 25.02.1941 sur maot su se 
ning 5.04.1941 las ti ta ma ha Tal-
lin nas või Tal lin na lä his tel. Ko lo-
nel Alek san der Sei ma ni mat-
mis koht ei ole tea da.

1941. aas ta juu nis küü di ta-
ti abi kaa sa koos kol me lap se-
ga Ve ne maa le Ki ro vi ob las tis-
se. Pä rast sõ da tu lid lap sed küll 
ta ga si Ees tis se, kuid ar re tee-
ri ti taas ja saa de ti uues ti ta ga-
si Ve ne maa le. Poeg Val dur Sei-
man põ ge nes 1952. aas tal ja 
jäi gi Ve ne maal tead ma ta ka du-
nuks. Abi kaa sa ja tüt red pää se-
sid ta ga si ko du maa le al les aas-
taid hil jem.

16. au gus til 1998 avas Ees ti 
Sõ ja hau da de Hool de Liit Pär nu-
maal Tõs ta maa kal mis tu juures 
kolonel Aleksander Seimanile 
mälestuskivi. Kõik monumendi 
püstitamise ja avamisega seotud 
asjaajamised võttis enda kanda 
Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu 
juhataja Tiina Tojak. Vallas oli 
abimeheks muinsuskaitsja And-
rei Udu.

Kivi valmistas ARS-Monu-
mentaali kiviraidur Ats Kase-
maa. Aluse ja haljastuse eest 
kandis hoolt Tõstamaa vald.

Avamisel kõnelesid ajaloola-
sed Hannes Walter, Jaak Pihlak, 
Rein Helme, Mati Õun ja Tõs-
tamaa vallavanem Tooma Rõhu.

Avamisesest võtsid osa ka 
kolonel Aleksander Seimani tüt-
red Juta Odar ja Õnne Leirost, 
Mälestuskivi pühitsesid – EELK 
praost Andres Põder, EAÕK 
ülempreester Emmanuel Kirss 
ja Pärnu Immanueli koguduse 
pastor Joosep Tammo. Auvalves 
seisid kohalikud kaitseliitlased, 
esinesid Tõstamaa koolilapsed.

7. oktoobril 2016 avati Rae 
vallas Järvekülas Aleksander 
Seimanile mälestuskivi. 

Tema nimi on kantud Tori 
Sõjameeste mälestuskirikus II 
maailmasõjas hukkunud Vaba-
dusristi kavaleride mälestus-
tahvlile ja Tallinnas Tondi sõja-
kooli memoriaalile.
ESHL arhiivimaterjalide põhjal

Tiina Tojak, ESHL tegevjuht

ga si sün dis Kast nas ko lo nel Alek san der Sei man

23. jaa nua ril tä his ta ti Tõs ta maal pi du li ku ko gu ne mi se ga Kast nas sün di nud Va ba dus sõ ja san ga ri ja en di se 
Kait se lii du üle ma ko lo nel Alek san der Sei ma ni 135. sün niaas ta päe va. Täht päe va kor ral da jad olid Kait se liit ja 
Ees ti Sõ ja hau da de Hool de Liit. Ko lo nel Sei man on üks ühek sast me hest, ke da on tun nus ta tud kol me Va ba-
dus ris ti ga (I/2, II/2, II/3). Sei ma ni mä les tus ki vi juur de ase ta sid pär jad Kait se liit ja Tõs ta maa osa vald.
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Kol me ku nin ga päe val sai tea ta vaks Tõs-
ta maa rah va ma ja poolt kor ral da tud 

fo to kon kur si “Jõul mi nu ko dus” tu le mu sed. 
Ala tes 31. det semb rist oli Tõs ta maa rah va-
ma ja Fa ce boo ki le hel rah va hää le tu seks žürii 
poolt va li tud kon kur si pa re mik.

Žürii koos seis: Kel ly Ant ro pov (Me re maa 
sa dam), Too mas Mitt (Tõs ta maa kesk kool), 
Anu Pe ter son (Tõs ta maa osa val la juht).

Enim hää li ko gus jõu lu kom po sit sioo ni ga 
pilt, mil le au to riks on Kai di Ad ler. Fo to tõi 
Kai di le pea või du, Me re maa Res to 50 eo ro se 
kin ke kaar di.

Vä ga hea emot sioo ni ja ta ba mu se ga fo to 
šam pu se pu de li kor gi len nust, au to riks on 
Ing mar Juu rik.

Au hin na li ne kol mas pilt oli meie kon kur-
si nun num; pil dil lap sed ter vi ta mas ja võt-
mas vas tu kuu se all oma ül la tus kin gi tust - 
jõu lu jä nest. Fo to au to riks Epp Tuisk.

2. ja 3. ko ha fo to de au to ri te le kin gib Tõs-
ta maa rah va ma ja nen de oma pil di A3 for-
maa dis prin di tu na ka pa plaa di le, kõik tei sed 
osa võt jad saa vad aga mä les tu seks A4 fo to 
oma jõu lu pil dist.

Kõik lae ku nud fo tod pee gel da sid hel get 
jõu lu tun net. Suur tä nu emot sioo ni de eest! 
Tä na me ka kon kur si pöid la hoid jaid ja kaa-
sae la jaid! Meie kõi gi eri li ne tä nu aga Me re-
maa sa da ma mees kon na le, kes lah kelt kon-
kurs si toe ta sid!

Kat ri

Tõs ta maa rah va ma ja üles kut se
 Head sõbrad, aidake lei da tun nus lau se, mis ise loo mus tab Tõs ta-
maad ja Tõs ta maa ini mest kõi ge ehe da malt. 

Mis on need ise loo mu li kud märk sõ nad ja mä lu pil did, mis seos-
tu vad Tõs ta maa ga. Mis on see, mis on mei le nii oma ne, mi da teis-
tel ei ole, ning lä bi mil le me saak si me oma ko du kan ti tut vus ta da ka 
kau ge mal oli ja te le ja kau ge malt tu li ja te le. 

Leid kem need sõ nad Tõs ta maa koh ta, mis väl jen dak sid kõi ge 
pa re mi ni se da, mil le üle ole me uh ked ja mis teeb Tõs ta maast Tõs-
ta maa. On see seo tud me re ga, roo si tud kin nas te ga, ka da ka te ga või 
jär ve de ga - ot si me Tõs ta maa lu gu sõ na li ses väl jen du ses. 

Lend le vat mõ tet ja loo min gu li sust! 
Katri

Näitus “Vee lin nu rah vas" Tõs ta maal
 Näi tus toob vaa ta ja te ni Len nart Me ri le gen daar se te soo me-ug ri 
rah vas test vän da tud do ku men taal fi l mi de (“Vee lin nu rah vas”, “Lin-
nu tee tuu led”, “Ka le va hää led” jt) sün ni loo ja tut vus tab meie hõi-
mu rah vas te kul tuu re. 

Fil mi de ai nes ti ku tal le ta mi seks teh ti aas ta tel 1969 – 1988 soo-
me-ug ri rah vas te asua la de le kor du valt eks pe dit sioo ne, võt teg ru pi 
töös osa les et nog raa fe, folk lo ris te, kunst nik ke ja kir ja nik ke.

Näi tus põ hi neb rei si del teh tud fo to ma ter ja lil, saa te teks tid kir ju-
tas fi l mi de he li režis söör Enn Sä de, kes ka ise neil eks pe dit sioo ni del 
osa les. Näi tu se on ku jun da nud Pee ter Lau rits. Väl jaand ja:MTÜ 
Fen no-Ug ria Asu tus. 

Näi tu s on Tõs ta maa rah va ma ja avatud 1. ku ni 27. 
veebruarini, E-R 13 – 17. Üks on selts kond!

Parim jõu lu tun ne ta ba tud

Ees ti Loo du se toi me tus on va li nud aas-
ta puud 1996. aas tast ala tes. Na gu esi-

me sel kor ral 1996. a on tä na vu se aas ta puu 
ka da kas, täp se malt meil loo dus li ku na kas-
vav ha ri lik ka da kas (Ju ni pe rus com mu nis).

Ka da kas vää rib tä he le pa nu pal ju de oma-
dus te poo lest. Te da pee tak se vas tu pi da vu se 
süm bo liks, ka da kas il mes tab kui vi pä rand-
maas tik ke saar tel ja Lää ne-Ees tis. Maail mas 
on ha ri lik ka da kas üks laie ma loo dus li ku 
le vi la ga puu lii ke. Ees tis koh tab ka da kat sa ge-
li põõ sa ku ju li se na, ent ka meil ei ole ha rul-
da sed ka da ka puud.

Ka da kas on ka he ko ja li ne: emas- ja isas-
kä bid on eri tai me del. Ke va de ha kul tolm-
le vad kol la kad isas kä bid ning pä rast ro he ka 
emas kä bi vil jas ta mist are neb sel lest li ha kas 

kä bi, tun tud ka da ka mar ja na. Esi me sel aas tal 
on kä bid ro he li sed, tei se aas ta lõ puks saa vad 
nad küp se ehk si na kas mus ta vä li mu se.

Ka da kat tea tak se mit me ke si se tar be puu-
na: te ma pui dust on saa dud näi teks aia ma-
ter ja li ja teh tud õl le kap pa sid ja muid pui te-
se meid. 

Ka da ka mar jad on hin na tud vürt si de, 
ra vi mi te ja džin ni koos ti so sa na. Ka da kad on 
olu li sed pä rand koos lus te puu lii gid, pak ku-
des elu pai ka näi teks ka da ka täk si le ja pal ju-
de le teis te le lin du de le. 

Ees ti Loo du ses on ka vas ka da kat ja te ma 
oma du si pi ke malt tut vus ta da ko gu ka da ka-
aas ta väl tel.

Too mas Kukk
Ees ti Loo du se pea toi me ta ja

2021. aas ta puu on ka da kas
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SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!

TÄ NU

Suur tä nu las teaia per so na li le, kes on ol nud toe ta vad ja 

vas tu tu le li kud sel le pi ka aja jook sul, mil mas saažid, 

lii ku mis- ja elekt ri ra vi olid las teaia ruu mi des. 

Pal ju rõõ mu ja ter vist!

Ri ta Alg peus

EESTI VABA RII GI AAS TA PÄE VA TÄ HIS TA MI NE EESTI VABA RII GI AAS TA PÄE VA TÄ HIS TA MI NE 
lau päe val 20. veeb rua ril kell 19 lau päe val 20. veeb rua ril kell 19 

rah va ma ja juu res rah va ma ja juu res 
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AIN KÄÄR 
17.01.1955-14.01.2021

MATI KIRI 
10.02.1950-20.01.2021

LUUME KIINVALD 
07.06.1953-24.01.2021

Aval da me kaas tun net AN DO LE 

isa KAL JO LOM BI kao tu se pu hul.

Naab rid Rin gi 19

Aval da me kaas tun net 
Eve le, Lii na le ja Rai li le nen de lei nas.

Tõs ta maa Rah va ma ja

Val ge päe va on var jand
mu re ki vi ne sein,
tõ de va lus on us ku da,
ras ke kao tu se lein ...

Meie sii ras kaas tun ne Sul le, Lii na 
kal li isa kao tu se pu hul.

Si nu näi te ring

Kal lis LIIA

Tun ne me Sul le ja las te le kaa sa, isa ja va nai sa 
LEM BIT LOB JA KA SE 

kao tu se pu hul.

Sir je, Leh te, Sil vi, Kat rin
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