
Nr 5 (270) / mai 2021

Ran na ka lu rid – ohus ta tud liik

S
el lel gi aas tal ei õn nes tu nud 
meil kok ku saa da Räi me-
Wes ti ka la peol, kuid käi sin 

nuh ki mas, kui das meie ka lu ri tel 
lä heb. Ei tea, kas ilm oli sant või 
ka la vä hem kui loo de ti, aga jutt 
kip pus meil ik ka ka ri le. 

Räi me hooaeg
Ke vad on kut se lis te le ka lu ri-

te le kõi ge kii rem tööaeg – käib 
räi me püük. Saan Peerni kü la 
ka la mees te ga kok ku Mu na laiu 
sa da mas, kus oo tab neid kok-
kuos tu au to. 

Viie liik me ga bri gaad laeb 
ka lad kii res ti kas ti des se, kas tid 
tõs te tak se au tos se ja au to lä heb 

Sau ga poo le tee le. Iga mees teab 
oma üle san net, kes la seb ka la-
de pea le vett, kes sor dib oma le 
ram mu sa mad räi med kõr va le, 
kes vis kab jääd, kes laa dib kah-
vel tõs tu ki ga ka la kas ti veoau to 
pea le, kes rää gib uu dis ta ja te ga. 

Ju ba pais tab Ma ni ja mees te 
bri gaad, ko ha le on jõud nud uus 
veoau to, et veel ka la vas tu võt-
ta – kõik käib täp selt eel ne valt 
kok ku le pi tud kel laae ga de jär gi.

Üle 20ne ke va de räi me püü-
gil käi nud Mai do Ka ja näi tab, 
mil le jär gi ki lu ja räi me eris ta da 
ja sor dib oma le pool pan ge ki lu 
kõr va le. Te ma käib aas ta ring selt 
ka lal, kuid räi meb ri gaa dis on 

me hi, kes püüa vad ai nult räi me. 
Uus mees selts kon nas on Ur mas 
Ots mann. 

Isa ase mel käib räi me püü gis 
Hei ko Mänd la, ke da ko ha li kud 
tea vad pil li män gu või vi deo te 
jär gi – muul ajal töö tab Hei ko 
Tal lin nas Ees ti suu ri mas droo-
ni poes. „Puh kus,“ võ tab Hei ko 
kok ku, miks ta ju ba nel jan dat 
ke va det käib räi me püüd mas. 

„Kui sa oled põl vest põl ve 
se da tööd tei nud, ega siis mi da-
gi muud os ka. Pe re le tu leb leib 
laua le tuua,“ üt leb kõi ge ko ge-
num mees bri gaa dis – Rai vo 
Mänd la ja li sab, et räi me püü gi-
ga hoiab na ha too re, mui du ei 

ole prae gu hea aeg ol la kut se li-
ne ka lur.

Võlg ka la ju ma la le
Na gu iga töö ga, on räi me-

püü gil täh tis et te val mis tus: 
püü gi riis ta de kor ras ta mi ne ja 
pa ran da mi ne. See ve ni tab töö-
pe rioo di kol me le kuu le, eel mi sel 
aas tal oli püü giaeg pi kem, sest 
plaa ni tud mah tu sid ei õn nes tu-
nud täis püü da. Eel mi sest aas-
tast ei ta he ta vä ga jut tu te ha, sest 
ka la ka dus ära ja see tõt tu ve nis 
hooaeg pi kaks, tu lid tor mi sed 
il mad, mis oma kor da lõh ku sid 
töö va hen deid. 
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 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: Mart Jär vik, And rei Ko ro bei-
nik, Var je Tipp, Ed mund Pe nu, Anu Pe ter-
son, Tii na Roht, Tõ nu Poo puu, Eve lin Tal-
vis te, Alo Tom son.

PÄE VA KORD:
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se le „Osa-
val da de põ hi mää rus te muut mi ne“ eel nõu 
1 ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas And rei Ko ro bei nik. 
Eel nõu ees märk on muu ta osa val la ko gu de 
moo dus ta mi se põ hi mõt teid:

1) Esi teks ei võe ta osa val la ko gu liik me-
te mää ra mi sel ar ves se mit te ai nult osa val-
la ter ri too riu mi ela ni kelt saa dud hääl te arv, 
vaid ko gu va li mis ring kon na ela ni kelt saa-
dud hääl te arv. 

Rii gi ko gu on muut nud va li mis sea du-
seid ning ala tes 2021. aas tast ei ole hää le-
ta jad enam seo tud elu ko ha järg se lä hi ma 
jaos kon na hää le ta mis ruu mi ga, vaid saa vad 
hää le ta da ko gu va li mis ring kon na pii res. 
See ga ei ole va li mis tu le mus te põh jal või-
ma lik tu vas ta da, kui pal ju hää li on kan di-
daat saa nud konk reet se va li mis jaos kon na 
või osa val la ela ni kelt. 

Eel too dust tu le ne valt ei ole pä rast 2021. 
aas ta va li mi si enam või ma lik osa val la ko gu 
moo dus ta mi sel ar ves se võt ta osa val la ter ri-
too riu milt saa dud hääl te ar vu.

2) Tei seks nä hak se eel nõu ga et te, et osa-
val la ko gu liik me teks ei mää ra ta neid isi-
kuid, kes osu tu sid va li tuks vo li ko gu liik-
meks. Ju hul kui osa val la ko gu lii ge saab vo li-
ko gu liik me vo li tu sed asen dus liik me na, siis 
te ma vo li tu sed osa val la ko gu liik me na pea-
ta tak se.

Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Mit te toe ta da esi ta tud 

eel nõu.

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se le „Osa-
val da de põ hi mää rus te muut mi ne“ eel nõu 
2 ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Too mas Rõ hu. Aud-
ru, Pai ku se ja Tõs ta maa osa val la ko gud on 
ühi selt moo dus ta nud töög ru pi osa val da de 
põ hi mää rus te ana lüü si mi seks. 

Töög ru pi moo dus ta mi se ees märk on üle 
vaa da ta keh ti vad põ hi mää ru sed, ana lüü si-
da osa val la ko gu de osa ühi se aren gu po ten-
siaa li se ni sel ka su ta mi sel ja te ha et te pa ne-
kud põ hi mää rus te muut mi seks, et suu-
ren da da osa val la ko gu de ot sus ta mi sõi gust 
ko ha lik ku elu kor ral dust ja aren gut puu du-
ta va tes kü si mus tes ta ga maks osa val da de 
eri sus te ar ves se võt mi ne edas pi di se ühi se 
ta sa kaa lus ta tud aren gu saa vu ta mi sel. Töög-
ru pi et te pa ne ku ko ha selt moo dus tak se eel-
nõu jär gi osa val la ko gu järg mis te põ hi mõ-
te te alu sel:

1) osa val la ko gus se kuu lu vad vo li ko gus se 
va li tud isi kud;
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S
ee suur ko roo nas se läm bu mi ne te ki-
tab meis luk sus lik ke mai seid iha sid. 
Igat se me res to ra nis toi du nau ti mist, 

pal mi saar tel pee si ta mist, vei niõh tuid sõp-
ra de ga. Um bes kolm küm mend aas tat 
ta ga si nõu ka pai ne ae gu oli me pal ju ta ga si-
hoid li ku mad, kü la poe sai ja leib ning juur-
de jupp kee du vors ti, pa ri mal ju hul Juu be li 
kee ru sai ja limps.

Tol ajal oli me van gis oma tah te vas tu, 
aga noo re ini me se na just na gu ei pan nud ki 
se da tä he le, sest tu li ko gu aeg eda si rüh ki da 
ja mis seal ik ka ur git se da. 

Prae gu ne iso lat sioon on pea le pan nud 
pal ju suu re ma pai ne. Sun nib ise en nast 
van gis ta ma, ole ma va gu si, hoi du ma elu-
rõõ must ja pü si ma päe va de vii si ar vu tiek-
raa ni ees. Lõ pu tud koo li tu sed ja koo so le-
kud, mis tih ti teh ni lis tel põh jus tel ei su ju 
just kõi ge li be da malt te ki ta vad üs na üks-
kõik se ja osa võt ma tu tun de. 

Pal jud ko dus töö ta vad ini me sed on vä ga 
vä si nud sel li sest su ru ti sest. Po le siis imes ta-
da, et dep res sioon kim bu tab pealt nä ha täit-
sa as ja lik ke ini me si. 

Mui du gi maai ni me sel lööb too min ga 
ving mee le ärk ve le, tal on tur ja täis aia töid, 
mis ei la se lais ku sel kon ti des se pu ge da. Kas 
jak sab ki õh tul oma õi te va hus ae da imet le-
da. Lin nai ni me se mõ nu saks väl jun diks just 
ava tud aja veet mis ko had on gi, en ne kui ta 
õh tul oma. me si las kär ge ro nib. Oma ko du-
se vang la em bu ses ko he tun ned kui das vai-
mu vae sus na gu udu pea le va jub, ela sa siis 
kus ta hes punk tis.

Ko he, kui ma võin va ba du sek raa ni jäl le 
lah ti kee ra ta ta han oma sõp ra de ga ko roo-
nain fo va balt naer da, mee nu ta da ja lo bi se da 
mõ nes lai mi ja sid run hei na jär gi lõh na vas 
söö gi ko has. 

Vakt si nee ri tult, va baalt ja õn ne li kult! 

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri

Meie ter vi se ra da delt võib lei da mõn da gi 
põ ne vat - 10 mi nu ti ne ja lu tus käik rah va ma-
ja ta gant met sa ra ja le. Ki le kott, mis sa mu ti 
lei tud maast, täi tus kii relt.

Con fi  do avab Pär nus uue 
ko roo na vii ru se an ti gee ni 
tes ti mis punk ti
 12. mail ava ti uus an ti gee ni tes ti-
mis punkt Pär nus Port Ar tur 1 kes ku-
ses Hom mi ku 2 aad res sil. An ti gee ni 
tes tid on mõel dud rei sieel seks tes ti mi-
seks, et vä lis ta da äge da CO VID-19 vii-
rus nak ku se eda si kan du mist.

Pär nus asuv tes ti mis punkt on ala-
tes 12.05 ava tud iga päev kell 10 – 18. 
Tee nus on mõel dud rei si mi seks rii ki-
des se, mis akt sep tee ri vad si se ne mi sel 
an ti gee ni tes te. Test koos tõen di ga eel-
ne valt bro nee rin gu tei nud klien ti de le 
mak sab 49 € ning il ma bro nee rin gu ta 
klien ti de le 65 €.

Tes ti aja saab bro nee ri da https://
www.con fi do.ee/ko roo na vii ru se-tes-
ti mi ne.
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2) üle jää nud ko had osa val la ko gus ja ga-
tak se vo li ko gus se kan di dee ri nud isi ku te 
va hel vas ta valt saa dud hääl te ar vu le ole ne-
ma ta sel lest, kas isik kan di dee ris vo li ko gus-
se era kon na või va li mis lii du ni me kir jas või 
ük sik kan di daa di na;

3) kui võrd se hääl te ar vu ga isi ku te suh tes 
tu leb ot sus ta da, kes saab osa val la ko gu liik-
meks, ot sus ta tak se see lii su heit mi se teel.

Kü si mu si ei esi ta tud.
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

3. Pär nu lin na ha ri dus- ja noor te vald kon na 
st ra tee gia 2021 - 2035.

Ha ri dus- ja noor te vald kon na st ra tee giast 
te gi üle vaa te Var je Tipp. Toi mus aru te lu.

Tõs ta maa osa val la ko gu võt tis an tud in fo 
tead mi seks.

4. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se le „Sot-
siaal tee nus te osu ta mi se kord“ ar va mu se 
and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Var je Tipp. Eel nõu ga 
sä tes ta tak se sot siaal hoo le kan de sea du se-
ga sä tes ta tud ko ha li ku oma va lit su se ük su-
se poolt ko hus tus li kult kor ral da ta va 12 sot-
siaal tee nu se ja väl ti ma tu abi ning Pär nu 
lin na poolt kor ral da ta va 2 sot siaal tee nu se 
kir jel dus ja ra has tus ning nen de taot le mi se 
tin gi mu sed ja kord. Eel nõu ga üh te gi uut sot-
siaal tee nust ei li sa ta ning siht rüh ma ei laien-
da ta. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

5. Pär nu Lin na va lit su se ja Pär nu Lin na vo li-
ko gu mää rus te le „Mää rus te keh te tuks tun-
nis ta mi ne“ ar va mu se and mi ne.

Eel nõu sid tut vus tas Tii na Roht. Käe so-
le va te eel nõu de ees mär giks on kor ras ta da 
keh ti vat õi gust ning tun nis ta da keh te tuks 
si su li se õi gus jõu kao ta nud en ne ühi ne mist 
vas tu võe tud lin na- ja val la va lit sus te mää ru-
sed ning vo li ko gu de mää ru sed. Kü si mu si ei 
esi ta tud.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

6. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid.
A. Tom son te gi üle vaa te käe so le va aas ta 

in ves tee rin gu test.
T. Rõ hu in for mee ris osa val la ko gu, et 17. 

maist jät kab Tõs ta maa post kon tor te ge vust 
viiel päe val, iga päev kaks tun di. Pi lootp ro-
jek ti tu le mu se na on aru saa dud, et mei le on 
va ja lik pa kiau to maat, kus on või ma lik ka 
pak ke saa ta.

A. Pe ter son in for mee ris, et lin na va lit-
sus on alus ta nud ee lar vest ra tee gia koos ta-
mist uueks pe rioo diks. Osa val la ko gul te ha 
järg mi sel koo so le kul et te pa ne kud, mil li sed 
võiks ol la uued ob jek tid, mi da li sa da ee lar-
vest ra tee gias se aas taks 2026 Tõs ta maa osa-
val last. 

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

 Poot si raa ma tu ko gus nüüd raa ma tu te 
ta gas tus kast vä li suk se juu res, ku hu saab 
24/7 si ses ta da oma raa ma tuid ja aja kir ju 
(kui raa ma tu ko gu su le tud). 

Raa ma tu ko gu on ava tud kol ma-
päe vi ti ja ree de ti ik ka 11 - 18 ning 
oo tab oma lu ge jaid.

Pär nu linn an nab era tee de 
oma ni ke le kruu sa
 Pär nu lin na ha jaa sus tu se ga piir kon-
da des ela vad era tee de oma ni kud saa vad 
Pär nu lin na va lit su selt tee de pa ran da-
mi seks kruu sa taot le da. Taot lu si kruu sa 
saa mi seks saab esi ta da ala tes 15. maist 
ku ni 15. juu ni ni (kaa sa ar va tud).

Ühe le era tee oma ni ku le an tak se 
kruu sa üks kord kol me aas ta jook sul. 
Kruu sa eral da tak se sa ja meet ri se era tee 
lõi gu koh ta 20 ton ni, kuid mit te roh kem 
kui sa da ton ni ühe taot le ja ja ühe era tee 
koh ta.

Kruu sa veo ja tee le lao ta mi se kor ral-
dab taot le ja, kat tes kõik töö de ga seo tud 
ku lud. Kruu sa ve du ja -lao ta mi ne peab 
ole ma ära teh tud hil je malt 40 päe va 
jook sul pä rast kruu sa eral da mi se ot su se 
jõus tu mist. En ne peab tee ää rest ole ma 
ee mal da tud liik le mist ja kruu sa lao ta-
mist ta kis tav võ sa või muu tai mes tik. 
Di giall kir jas ta tud taot lus tu leks saa ta hil-
je malt 15. juu niks e-pos ti aad res sil lin na-
va lit sus[at]par nu.ee.

Kes ee lis tab taot lu se ise ko ha le toi me-
ta da, võib sel le all kir jas ta da ja viia Pär nu 
lin na va lit su se (Suur-Se pa 16) või Tõs ta-
maa (Sa da ma tee 2).

In fot ja nõu taot lus vor mi täit mi sel 
an nab Tõs ta maa osa val las Alo Tom son 
te le fo nil 444 8162 või e-pos ti aad res sil 
alo.tom son[at]par nu.ee.

Tõs ta maa osa val la le on eral da tud 
kruu sa kat teks 7000 eu rot. Ku na eel-
mis tel aas ta tel ei ole ko gu sum mat ära 
ka su ta tud, kut su me üles kõi ki, kel le era-
tee va jaks pa ren da mist, oma va lit su selt 
kruu sa taot le ma. Mul lu said era tee de 
oma ni kud Tõs ta maa osa val las 454 ton ni 
kruu sa.

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

Ema de päe va pu hul, ter vi tu seks meie kõi ge arm sa ma te le ja kal li ma te le, sead si me Tõs ta maa 
rah va ma ja aken de le üles Tõs ta maa kesk koo li õpi las te kuns ti-, kir jan du se- ja kä si töö näi tu se. 
Näi tus jääb üles ku ni 1. juu ni ni. Tä nu sõ nad vä ge va te le õpi las te le ja nen de tub li de le ju hen da ja-
te le: Kai di Pir so, Kaa rin Rein son, Bir git Pe re, Lau ra Jõe.
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Ma tu se kor ral da mi ne po le 
asi, mil le le peak si me iga-
päe va selt mõt le ma. Kui see 
hetk on käes, ai ta vad lei na jat 
ära saat mi se kor ral da mi se ga 
ta van di tee nu seid pak ku vad 
et te võt ted. 

Küll aga ta sub meil kõi gil tea-
da se da, kui das kal mis tul toi me-
ta da, mi da seal sil mas pi da da ja 
kui das oman da da hauap lats.

Pär nu lin na va lit su se lin na va-
ra- ja hea kor ra tee nis tu se hea-
kor ras pet sia list Pi ret Unn üt leb, 
et lä he da se mat mi seks tu leb 
omas tel esi me se as ja na sel geks 
te ha, kas pe re kon nal on mõ nel 
Pär nu lin na sur nuaial hauap lats. 

Lin na ter ri too riu mil on üh te-
kok ku 14 kal mis tut, neist kolm 
asub Aud ru osa val las (Aud-
ru, Jõõp re ja Urus te sur nuaed), 
Tõs ta maa osa val las on sur nuae-
du viis (Tõs ta maa, Kast na, Se lis-
te, Kõ pu ja Tõ he la kal mis tu), 
Pai ku se osa val las üks ning kes-
kus linn Pär nus viis sur nuae da 
(on Ale vi, Va na-Pär nu ja Met sa-
kal mis tu ning lin na oma on ka 
Hää de mees te val da jääv Uu lu 
sur nuaed. Pär nus asub ka Va na 
kal mis tu, ent sin na enam ei 
mae ta).

Hauap lat si ka su tus le ping
Kui hauap lats on ole mas, 

saab sel gi ta da, kes se da ka su tab 
ja kel lel on õi gus sin na mat ta. 
Hauap lat si ka su ta jaks loe tak se 
omak seid, kes on kor ral da nud 
esi me se ma tu se, nen de puu-
du mi sel aga isik, kes hauap lat-
si reaal selt ka su tab (mõel dud on 
siis ki lä hi su gu last mit te võõ rast 
ini mest).

Kind laks tu leb te ha see gi, kas 
kel lel gi pe rest on ole mas haua-
p lat si ka su tus le ping.

Kõi gi nen de as jao lu de väl-
ja sel gi ta mi seks tu leb pöör du-
da kal mis tu va hi poo le. Kal mis-
tu vah ti de kon tak tid leiab Pär-
nu lin na ko du le helt. Hauap lat si 
ka su ta ja te and meid saab kont-
rol li da ka kal mis tu te vee bi re gist-
ris kal mis tud.ee.

„Siin ko hal pa neks ki ini mes-
te le sü da me le, et kui nad tea-
vad, et neil on mõ nel Pär nu kal-
mis tul hauap lats, pea vad nad 
sõl mi ma hauap lat si ka su tus le-
pin gu. Jah ma tus võib ol la pä ris 
suur, kui ma tu seid kor ral da des 
ilm neb, et hauap lats peaks vist 
am mu sest ajast ole mas, aga kee-
gi pe rest ei tea enam täp selt kus. 
Se da tu leb pa ra ku et te, et ku sa gil 
just kui oleks pe re kon nal haua-
p lats, ent te ge lik ku ses on kal mu-
koht ol nud aas taid hool da ma ta 
ning sel puu dub keh tiv ka su-
tus le ping. Võib juh tu da ka nii, 
et pe re kond ei ole gi enam sel le 
hauap lat si oma nik ning pi kalt 
hool da ma ta seis nud hauap lats 
on an tud kel le le gi tei se le,“ tõ deb 
Unn. 

Hauap lat si ka su tus le pin gu 
taot lu se saab vor mis ta da kal-
mis tu va hi juu res või siis täi tes 
taot lu se kal mis tu te vee bi re gist-
ris kal mis tud.ee, mis jä rel saa-
dab lin na va ra- ja hea kor ra tee-
nis tus taot lu se esi ta ja le le pin gu 
all kir jas ta mi seks elekt roo ni li selt 
e-pos ti.

Le pin gu sõl mi mi ne ja haua-
p lat si ka su tus se and mi ne on 
ta su ta. Esi mest kor da sõl mi tak-
se ka su tus le ping 15 aas taks, see-
jä rel saab le pin gut pi ken da da.

Le pin gu sõl mi nud isik vas-
tu tab hauap lat si ka su ta mi se ja 
kor ras ta mi se eest ning tal on 
õi gus saa da ise mae tud sel le le 
hauap lat si le. 

Ma tus tu leb re gist ree ri da
Olu li ne on tea da se da gi, et 

kal mis tu va hi juur de po le põh-
just pöör du da mit te ai nult and-
me te kont rol liks või hauap lat-
si le pin gu sõl mi mi seks, vaid ka 
ma tus te kor ral da mi seks.

Hea kor ras pet sia lis ti sel gi-
tust möö da unus ta vad ini me sed 
ära, et en ne lä he da se ära saat-
mist tu leb ma tus re gist ree ri da. 
Re gist ree ri ma ta ma tus on eba-
sea dus lik ja ka ris ta tav.

„Ma tus, üks kõik kas kirs tu- 
või ur ni ma tus, tu leb kal mus tu-
va hi juu res re gist ree ri da vä he-
malt kaks päe va en ne ma tu se 
toi mu mist ja sel leks peaks lah-
ku nu lä he da sed ise sur nuaia le 
ko ha le mi ne ma. Siis saab koos 
kal mis tu va hi ga hauap lat si üle 
vaa da ta ja lep pi da kok ku haua-
ko ha ma tus teks et te val mis ta mi-
se,“ täp sus tab Unn.

Kal mis tu hea kord
Üleüld se tu leb sur nuae da 

kü las ta des ja seal toi me ta des 
pi da da kin ni kal mis tu hea kor ra-
reeg li test. Näi teks ei to hi kal mis-
tu le võt ta kaa sa koe ra. 

Au to ga sõit mi ne on kal mis-
tu tel kee la tud. Loa si se ne da 
au to ga sur nuae da saa vad üks-
nes suu re ma te hea kor ra töö de-
ga seo tud ma si nad ning eri va-
ja dus te ga ja lii ku mis ras kus te ga 
ini me sed. Üh te gi hauap lat si-
le et te jää vat puud ei to hi ma ha 
võt ta il ma kal mis tu va hi ga lä bi 

rää ki ma ta.
Oma lä he das te hau da ko ris-

ta des peab ära rii su ma ka 
hauap lat si de va he käi gud ning 
viia sur nuaial kok ku ko gu tud 
riis med ja prü gi sel leks et te näh-
tud koh ta. Küün lad, lil le po tid 
jms tu leb pan na hal jas tus jäät-
me test eral di sel leks et te näh tud 
kon tei ne ris se.

Hea kor ras pet sia lis ti sõ nut si 
tun ne vad pal jud ini me sed hu vi 
va na de ka su tu sest väl jas me tall-
ris ti de vas tu ja soo vi vad neid ka 
oma haua le saa da. Kes soo vib 
oma lä he das te kal mu le me tall-
ris ti, võib se da kü si da kal mis tu-
va hi käest.

„Pär nu sur nuae da des on 
pal ju pe re me he tuid me tall ris-
te, mis on ini mes te tead ma tu-
sest hauap lat silt mi ne ma vi sa-
tud. Meil oleks vä ga hea meel, 
kui kee gi soo vib oma ni ku ta ris ti 
oma plat sil ka su ta da. Sa mu ti on 
meil be toon pos te, mi da saaks 
ka su ta da kal mu piir de pos ti de na 
ja on ka pos ti de va he le käi vaid 
ket te. Olu li ne on, et ko gu sel li-
ne väl jaan tav hauain ven tar jääb 
sa ma le kal mis tu le. Ku na ena-
mus Pär nu lin na kal mis tuid on 
muin sus kait se all, siis ise üh te gi 
ris ti, pos ti, ket ti jm hauap lat si-
delt ee mal da da ei to hi,“ sel gi tab 
Unn.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Mida peaks tead ma Pär nu lin na Mida peaks tead ma Pär nu lin na 
kal mis tu tel toi me ta mi sestkal mis tu tel toi me ta mi sest

Lisainfo:

Pi ret Unn
Pär nu lin na va lit su se 
hea kor ras pet sia list
444 8309, 574 50054
pi ret.unn@par nu.ee
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17. mail avab klien ti de le taas 
uk sed Tõs ta maa post kon tor. 
Va he peal oli post kon tor aju ti-
selt su le tud klien di tee nin da ja 
va he tu mi se tõt tu, sest uue 
töö ta ja vär ba mi ne ja koo li ta-
mi ne võ tab oma aja. Nüüd-
seks on uus töö ta ja kõik 
va ja li kud koo li tu sed lä bi nud 
ning rõõm salt val mis klien te 
tee nin da ma.

Tõs ta maa post kon tor jät-
kab tööd viiel päe val nä da-
las iga päev kaks tun di. E – R 
10.00-12.00. Ena ma teks tun di-
deks po le post kon to rit kah juks 
põh just lah ti hoi da, ku na pak ki-
de kät te saa mi seks ka su ta tak se 
val da valt au to maa te ning muid 
pos ti tee nu seid ka su ta tak se sel-
li sel mää ral, et kaks tun di päe-
vas on nen de pak ku mi seks op ti-
maal ne.

Het kel on lah tio le kua jad 
plaa ni tud eel too dud ae ga del, 
mis tu gi ne vad va ra se ma te le tee-
nu se ka su tu se po pu laar sei ma te le 
kel laae ga de le, kuid siin saab ol la 
paind lik ja plaa ni da post kon to ri 
lah tio le kuae gu nii, na gu osa val-
la ko ha li ke et te võ te te ja ini mes-
te ee lis tus võiks ol la. Ta ga si si de 
sel les osas on te re tul nud!

Post kon to ri kõr val on põh-
just üle vaa da ta ka pos ti tee nus te 
osu ta mi se ter vik pilt Tõs ta maa 
osa val las.

Kau ge mal ela va te le toob 
kir ja kand ja tee nu se ko ju või 
kon to ris se

Mu ga vaim või ma lus on pos-
ti tee nu seid ka su ta da ka post-
kon to ris se või pa kiau to maa di 
juur de mi ne ma ta, ise gi ko dunt 
lah ku ma ta. Kõi gil pos ti tee nu se 
ka su ta ja tel, kes ela vad või asu-
vad maa piir kon nas, on või ma-
lus kut su da kir ja kand ja ko ju või 
töö le ning ka su ta da uni ver saal se 
pos ti tee nu se tee nu seid oma elu- 
või asu ko hast lah ku ma ta. 

Kir ja kand ja ko ha le kut su mi-
ne on ta su ta nei le, kel le lä him 
post kon tor või pos ti punkt jääb 
kau ge ma le kui 5km. Maks ta 
tu leb ai nult pos ti tee nus te ja nei-
le keh tes ta tud tee nus ta su de eest 

na gu tu leks maks ta ka post kon-
to ris. Tä he le tu leb pan na ai nult 
se da, et ta su ta ko ju kut se keh tib 
uni ver saal se pos ti tee nu se tee-
nu se ka su ta mi se le - see tä hen-
dab, et see ei laie ne näi teks kul-
ler pak ki de le jms tee nus te le. Kir-
ja kand jat saab ko ha le kut su da 
ko du le hel ole va vor mi kau du 
https://www.om ni va.ee/pub lic/
kir ja kand ja/in dex.html või te le-
fo ni teel 661 6616.

Pä rast tel li mu se vor mis ta-
mist võ tab Om ni va klien di tee-
nin dus tel li ja ga ühen dust ning 
le pib kok ku täp se tee nin da mi se 
päe va ja aja. Kir ja kand ja tu leb 
tel li must täit ma üld ju hul ju ba 
järg mi sel töö päe val, aga mit te 
roh kem kui 3 töö päe va jook sul. 
Kir ja kand ja tu  leb ko ju või töö le 
töö päe vi ti kell 8:00 - 16:00.

Tee nus on eri ti mu gav nei-
le, kel ea, ter vi se või trans por di 
puu du mi se tõt tu on pos tia su-
tus se mi nek ras ken da tud.

Aas ta lõ pus tu leb 
Tõs ta maa le täis funkt sio naal-
ne pa kiau to maat

Tõs ta maa on üks koh ta dest, 
kus Om ni va ju ba aas ta al gu-
sest tes tib uud set pos tiau to-
maa di la hen dust. Tes tist saa dav 
ko ge mus ai tab väl ja töö ta da just 
väik se ma te le koh ta de le so bi vat 
au to ma ti see ri tud tee nu se pak-

ku mi se mu de lit.
Tõs ta maal on test ol nud vä ga 

edu kas just sel les vaa tes, et au to-
maa ti ka su ta tak se pak ki de kät-
te saa mi seks ning test on too nud 
väl ja ka va ja du se au to maa dist 
pak ki de saat mi se jä re le an tud 
piir kon nas. Pa ki maht on ol nud 
nii suur, et Om ni va on Tõs ta-
maa pos tiau to maa ti ju ba laien-
da nud. Sa mu ti on maht sel li-
ne, et pä rast testp ro jek ti lõp pu 
asen dab Om ni va Tõs ta maa pos-
tiau to maa di täis funkt sio naal se 
pa kiau to maa di ga.

Pa kiau to maat või mal dab nii 
pak ke saa ta kui kät te saa da ning 
on va rus ta tud kaar di mak se ter-
mi na li ga.

Orien tee ru valt toi mub 
pos tiau to maa di asen da mi ne 
pa kiau to maa di ga aas ta lõ pus. 
Se ni on Tõs ta maa le lä hi mad 
Om ni va pa kiau to maa did Aud-
ru.

Mu gav ja ka su lik ise tee nin-
dus mi nu.om ni va le hel

Mu gav ja pa ki tee nus te ka su-
ta mist liht sus tav ra ken dus on 
mi nu.om ni va (https://mi nu.
om ni va.ee/ ). Seal saab iga klient 
ise mää ra ta oma ee lis tu sed, kust 
tal le saa de tud pak ke kät te saa da 
– näi teks või bol la hoo pis töö-
ko ha le lä hi mast pa kiau to maa-
dist. Ar ves ta da tu leb se da, et 

kui ee lis ta tud ko haks on va li tud 
pa kiau to maat, saab pak ke sin na 
saa ta ai nult siis, kui saat ja poolt 
on pa ki ga kaa sa pan dud ka te le-
fo ni num ber, ku hu pa ki saa bu-
mi se sõ nu mit saa ta. Kui te le fo-
ni numb rit po le, jõuab pakk ik ka 
ke nas ti ko ha le, liht salt lä hi mas se 
post kon to ris se. 

Mi nu.om ni vas saab ka pa ki 
hoiu täh tae ga pi ken da da või suu-
na ta pak ki tei se pa kiau to maa ti; 
jäl gi da pa ki tee kon da ning vaa-
da ta post kon to ri te-pos ti punk ti-
de lah tio le kuae gu. Sa mu ti saab 
seal vor mis ta da pa ki saat mi se, 
nii et pa kiau to maa di juu res saab 
sel le liht salt ja kii res ti au to maa-
ti pan na. Iga ti mu gav ja ka su lik 
ra ken dus!

Post mar gid ka in ter ne tist või 
kir ja kand ja käest

Post mar ke, kaar te, ümb rik-
ke või pa ken deid on kõi ge liht-
sam os ta Om ni va e-poest htt-
ps://pood.om ni va.ee/ Post kas-
ti mah tu vad kau bad tuuak se gi 
ot se tel li ja post kas ti, suu re ma-
mõõt me li sed (näi teks kau ba-
pa ken did) saab kät te kas kir ja-
kand ja va hen du sel või post kon-
to rist.

Li saks kir ja de saat mi seks 
va ja li ke le tar ve te le (ümb ri kud, 
mar gid, post kaar did jm) saab 
Om ni va e-poest tel li da ka va li-
kut kait se mas ke (tuuak se sa mu-
ti ot se post kas ti, nii et mas ki de 
soe ta mi seks ei pea ko dust väl ju-
ma) ning mar gi pil ti de ga kin ke-
too teid.

Li saks e-poe le ja post kon-
to ri le saab post mar ke os ta ka 
eda si müü ja te käest. Post mar-
ki de lä hi mad müü gi ko had lei-
ab Om ni va ko du le helt: https://
www.om ni va.ee/era/veel/eda si-
muu jad

Kir ja kas tid
Kir ja saat mi seks on loo mu li-

kult ole mas ka kir ja kas tid li saks 
Tõs ta maa le ka Vais te ja Soom-
ra kü las.

Head pos ti- ja pa ki tee nu se 
ka su ta mist!

Jaa ni ka Lind re
Om ni va post kon to ri te juht

Tõs ta maa post kon tor avab taas uk sed
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Ala tes 2021. aas ta 1. märt sist 
tu leb kõik küt te süs tee mi de ga 
seo tud toi min gud kan da küt-
te süs tee mi de por taa li

Tu leo hu tu se sea du se muu da-
tu se ko ha selt pea vad pott se pad 
ja korst na püh ki jad ala tes 2021. 
aas ta 1. märt sist kõik küt te süs-
tee mi de ga seo tud toi min gud 
kand ma küt te süs tee mi de por-
taa li. 

En ne 1. märt si teh tud töö de 
koh ta an tud pa ber tõen did keh-
ti vad täh ta ja ni ning neid por taa-
li ei kan ta. Küt te süs tee mi oma-
nik saab por taa list in fot ai nult 
en da küt te süs tee mi hool dus- ja 
re mon di töö de koh ta.

Pääs tea me ti loo dud küt te-
süs tee mi de por taal koon dab 
edas pi di kõik pott sep pa de ja 
korst na püh ki ja te teh tud tööd. 
Küt te süs tee mi de por taa li ees-
märk on oma da üle vaa det Ees tis 
ka su tu sel ole va test tah ke küt te-
süs tee mi dest ning nen de ohu-
tu sest, vä hen da da küt te kol le-
test al gu se saa nud tu le kah ju de 
ja neis huk ku nu te ar vu.

„Kui se ni on korst na püh ki-
jad, pott se pad, klient ja Pääs tea-
met oma va hel su hel nud ak ti de, 
pas si de ja kir ja va he tu se teel, siis 
tu leo hu tu se sea du se muu da tus-
te jõus tu mi se ga muu tub küt te-
süs tee me puu du tav töö kor ral-
dus olu li selt kaa saeg se maks,“ 
kii dab Pääs tea me ti ohu tus jä re-
le val ve osa kon na ju ha ta ja Tag-
ne Tä he. 

„Ko gu küt te süs tee mi de sei-
su kor da puu du tav tea ve ko lib 
elekt roo ni lis se kesk kon da – 
küt te süs tee mi de por taa li. See 
tä hen dab, et korst na püh ki jad ja 
pott se pad hak ka vad oma teh-
tud töö dest, seal hul gas ka kor-
ras küt te süs tee mi dest, esi ta ma 
in fot just por taa li ning 200 000 
Ees ti ah ju, ka mi nat ja plii ti saab 
kaar dis ta tud,“ sel gi tab Tä he.

Ol gu gi, et prae gu edas ta vad 
korst na püh ki jad Pääs tea me ti-

le in fot oht li ke küt te süs tee mi de 
koh ta ning pott se pad väl jas ta-
vad küt te süs tee mi de pas se, siis 
nii täp set üle vaa det ei ole Pääs-
tea met küt te süs tee mi de sei su-
kor ra koh ta va rem oma nud. 

Pott se pad ja korst na püh ki-
jad näe vad por taa lis üle vaa det 
teh tud töö dest ning te ge ma ta 
töö de in ter val li dest. Küt te süs-
tee mi oma nik saab sa mu ti vä ga 
hea üle vaa te en da küt te süs tee-
mi kor ra so le ku ja pu has ta mi se 
va ja du se koh ta. 

Li saks koon dab por taal ka 
korst na püh ki ja te ja pott sep pa de 
kon tak tand meid. See ga, kui on 
tar vis kut su da korst na püh ki ja, 
on või ma lik õi ge ini me ne en da 
maa kon nas kii res ti üles lei da.

Küt te süs tee mi de por taa li on 
või ma lik ka su ta da vee bib rau se-
ri tes Goog le Ch ro me või Mo zil-
la Fi re fox. De mo kesk kond on 
loo dud õp pe-ees mär gil ning 
seal si ses ta tud ak tid ja et te pa ne-
kud ei kan du üle ava li kuks ka su-
tu seks mõel dud küt te süs tee mi-
de por taa li.

1. märt sil 2021. a jõus tu nud 
tu leo hu tu se sea du se muu da tu se 
ees mär giks on suu ren da da Ees-
tis tu leo hu tu te ob jek ti de hul ka, 
tead vus ta da ini mes te le nen de 
en di vas tu tust tu leo hu tus nõue te 
täit mi sel, vä hen da da tu les huk-
ku nu te ar vu ning luua se ni sest 
paind li ku mad või ma lu sed ava li-
ku ja era sek to ri koos tööks.

Küt te süs tee mi de por taal htt-
ps://kut te sus teem.paas tea met.
ee/lo gin. 

Vaa ta täp se mat in for mat-
sioo ni - https://www.res cue.ee/
et/kuet te sues tee mi de-sea dus ta-
mi ne.

Pääs tea met

Küt te kol ded 
ko li vad in ter net ti

<< lk 1
Vii tan Lao sa da mas se püs-

ti ta tud ka la ju ma la le ja Mai do 
sõ nab, et kui va rem mõ ni mees 
kal las ka la ju ma la le pu de li vii-
na, siis eel mi sel aas tal pi da-
nuks nad sin na kas ti kal la ma, 
et ka la ta ga si tul nuks. 

„Ka la lä heb lin na kõik. Lin-
na va ju tab sis se ko ha ja tint. 
Jõe ve si läks puh ta maks – sel-
le pä rast. Meil po le tin ti üld se 
enam,“ rää gib Ja nek Mänd la, 
kel küm me kond aas tat räi me-
püü gi ko ge must.

Mee nu tu sed möö du nud 
ae ga dest

Rai vo alus tas 1968. aas-
tal kut se li se ka lu ri na – ta on 
Mänd la ven da dest vii ma ne, 
kes veel ise räi me nõud mas 
käib, tei sed on po jad bri gaa di 
saat nud. Rai vo mee nu tas 1970. 
aas ta te lõ pus ala nud mõr ra-
püü ki ja suurt ah ve na saa ki – 
iga bri gaa di liik me koh ta 10 
ton ni ah ve naid ke va de jook sul. 

Uu rin, mis on saa nud teis-
test Tõs ta maa ka lab ri gaa di-
dest ja mi da te hak se teis tes 
sa da ma tes. Mul le mee nu vad 
Elf rie de Udu kir jel du sed, kui-
das Vä ra ti sa da mas oli me ri 
pak sult paa te täis, ning te ma 
mä les tu sed Tõs ta maa ja Lao 
sa da ma ka lat seh hi de tööst. 

Rai vo üt leb, et sa da ma tes 
hoi tak se en ne kõi ke as jaar mas-
ta ja te paa te ja me hed on liht-
salt va naks jää nud ning ka la-
püü gi lõ pe ta nud. Lao sa da ma 
va nas suit su- ja pip rat seh his 
on loo dud so bi vad tin gi mu sed 
ka la vas tu võ tuks, kuid me ri 
on ma dal ning Mu na laius on 
pa re mad tin gi mu sed ka la and-
mi seks.

Ohus ta tud liik
Ka la on väärt kraam ning 

pea le ka la me he on tei si gi hu vi-
li si. Suu ri mat mu ret tee vad 
mees te le elu võõ rad amet ni kud 
ja kor mo ra nid. 

Ja nek näeb prob lee mi na 
se da, et on ai nult n-ö aja loo li-
sed load, uu tel mees tel on vä ga 
ras ke löö gi le saa da. Kõik peab 
kaa lu tud-mõõ de tud ja kel laa ja 
pea le ole ma, trah vid ek si mus te 
eest on kar mid. 

Me hed mai ni vad veel hül-
geid, kes ka la ot se mõr rast 
söö vad, ai nult pead al les me ri-
kot kad, kelle kaits mi seks ta lu-
met sad kin ni pan nak se, kuid 
tun tak se mu ret ka plaa ni ta va 
me re tuu le par gi mõ ju üle. 

„Sel li se moe ga ei lä he siin 
mi da gi pa re maks, kui need 
600 tuu li kut Kih nu üm ber 
pan nak se. Siit ran nast ei saa 
ka la poe ga gi siis kät te. See kant 
su re ta tak se väl ja, “ nen dib Rai-
vo.

Sor gu – kor mo ra ni de 
pa ra diis

Va re malt käi di ik ka Sor-
gu saa rel puh ka mas, seal oli 
majakavaht ja ise moo di loo-
dus. „Nüüd peab Sor gul gaa-
si mask ees ole ma. Nüüd on 
kõik must, maa pind on val ge,“ 
ju tus tab Rai vo. 

„See on na gu must pilv, 
mis tõu seb veest ja var jab päi-
ke se ära. Ka ja kad söö vad ta ga 
jää nu seid, mis kor mo ra ni-
dest ma ha pu de neb. Kui ka la 
ei oleks, siis nad ei töl len daks 
siin. Ka la on ja lin de on. Ka la-
mees ei jõua nii pal ju väl ja 
püü da kui need lin nud,“ kir jel-
dab Ja nek kon ku ren te.

Tu le vik
En ne ko ju mi ne kut te hak se 

plaa ne ja nen di tak se, et plaa ni 
ei saa en ne luk ku pan na, kui 
on sel ge mis tuul teeb. 

„Lää ne tuu led. Tu leb hom-
mi kul ära käi, ik ka lää ne, lää-
ne-loo de tuu led,“ võ tab Mai do 
ju tu kok ku. Sel kor ral jäi vas-
tu se ta, et mis peaks te ge ma, et 
meil 20. aas ta pä rast ka ran na-
ka lu rid olek sid. 

Su san na Kuu sik

Küt te süs tee mi de 
por taal: 
https://kut te sus teem.
paas tea met.ee/lo gin
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T
al ba ta lu ava ras se hoo-
vi kee rab tee lä bi väi ke-
se män ni tu ka. Va ra su-

vest ala tes võib teeot sas ko ha-
ta vii teid saa dao le va te kar tu li te, 
to ma ti te – kur ki de, mee, küüs-
lau gu, maa si ka te, vaa ri ka te ja 
sõs tar de koh ta. 

Küt te puu de jär ge peab pe re-
mees pü sik lien ti de pu hul ju ba 
ise. Näi teks Ma ni ja ma ja de 
kors ten dest tu leb aas taid Tal ba 
kas ke de ja lep pa de suit su ning 
ah jud on ke nas ti soo jad.

Kes on sel le ta lu töö kas pe re-
rah vas?

Ül le ja Vei ko Kul ler kupp 
on mõ le mad vil jand la sed ning 
nen de tut vu mi ne gi 1994. aas tal 
toi mus Mul gi maa pin nal. Mõ le-
mad ju ba kol me küm ne tuu ris 
ae ga viit ma ei ha ka nud ja ar mas-
tu sest sai kii res ti ühi ne pe re. 

Juh tus aga nii, et Vei ko va na-
va ne ma te ta lu Se lis tes jäi ju ba 
mõ ni aas ta en ne se da tüh jaks ja 
nüüd ar vas mees, et on leid nud 
õi ge kaas la se, kel le ga koos ta lu 
üles ehi ta ma ha ka ta. Et te pa ne-
ku ke nast väi ke ko dan li kust lin-
na ke sest pä ra põr gus se ar hai lis se 
ela mis se ko li da võt tis Ül le kõhk-
le ma ta vas tu. 

Se lis tes alus ta ti nul list, tööot-
sad küll olid, aga ra ha suurt ei 

maks tud või jäid võ lad üles se. 
Ta sa pi si ela tu ti oma met sa üles-
töö ta mi sest. Ül le kas va tas lap si: 
1995 sün dis Krist jan, 1996 Kris-
tii na, 1998 Vel jo ja 1999 Vik to-
ria. 

Esi me se lap se ajal ei ol nud 
ma jas vett sees ega pe su ma si-
nat, pe su tu li kä sit si pes ta. See 
on Ül le le ol nud täis ko ha ga töö 
ja enam gi veel. Las te kõr valt sai 
pal jud tööd ära teh tud ja õh tu ti 
veel ring män ge män gi tud. Nel-
ja lap se ga pi di kord ja puh tus 
ko gu aeg joo ne peal ole ma. Ül le 
on oma ja gu kor raf riik, ka prae-
gu, ke vad töö de ajal ei ole ta ühe-
gi ko ha ga ra hul, võiks roh kem 
kor ras ol la. 

Kul ler kup pu de pe su ma sin 
töö tab si su li selt öö päe va ring-
selt. Kui lap sed veel väik se mad 
olid siis oli Ül le sõ nul õu puh tam 
kui tu ba, sest ko gu aeg sai no kit-
se tud pee nar des.

Kui ava nes või ma lus pa re-
maks tee nis tu seks sõi tis Vei-
ko Šveit si või Soo me töö le. Sel-
le koh ta li sab ta, et seal suh tu ti 
tööi ni mes tes se pal ju inim li ku-
malt. Olid head tööand jad, see-
vas tu ko du maal oli ma jan dus li-
kult se ga ne aeg. 

Ko dust kau gel oli mees ena-
mas ti pool teist kuud kor ra ga. 
Mui du gi ta mõt les, et kui das 
nad ko dus hak ka ma saa vad. Riia 

või Tal lin na len nu jaa ma sõi du-
ta mi ne oli sa mu ti Ül le ko hus-
tus, pis tis aga lap sed au to pea le 
ja sõit võis ala ta. Eks see liik lus 
oli pä ris pöö ra ne, aga nai ne sai 
hak ka ma.

Töö koh ti pol nud, tu li ise 
en da le tööand jaks ha ka ta. Aian-
du ses on Ül le iseõp pi ja, loeb ja 
kat se tab. Ju mal dab pir ne - ploo-
me ja on neid hul ga ae da is tu ta-
nud ning iga le puu le ke na küüs-
lau gu rin gi al la sät ti nud, peen rad 
kõik piin li kult umb ro hu puh tad. 

Ül le sõ nul ta hab ta as ju vä ga 
häs ti te ha, aga see võ tab lii ga 
pal ju ae ga, see pä rast po le gi pal-
ju eri ne vaid suun di aian du ses 

aren da ma ha ka nud. Vei ko li sab 
liht salt, et si tas ti as ju te ha ei saa!

Kui poi sid said suu re maks 
ai ta sid nad kas vu maj ja puid 
ve da da ja Ül le küt tis öö si ti. Vei-
ko kõr valt õp pi sid poi sid ma si-
na te ga sõit ma, ko he kui ja lad 
pe daa li ni ula tu sid. 

Vei ko on pois te le kõik või ma-
li ke ma si na te re mon di sel geks 
õpe ta nud. Kord oli gi nii, et kui 
Vei ko 15. juu nil ko ju jõu dis olid 
to ma tid kas vu hoo nes pu na sed 
ja ke vad tööd lõ pe ta tud. 

Lap sed on ko gu aeg töö del 
ai da nud, ik ka ise löö vad käed 
kül ge, on va ne mad ra hul. Ma ja-

Kul ler kup pu de õi te ilu ta gant Kul ler kup pu de õi te ilu ta gant 
pais tab suur tööpais tab suur töö
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 Ro he va he tus Tõs ta maal on 
nüüd seks Efe li ne Lii va eest-
ve da mi sel toi mu nud ju ba ne li 
aas tat. Kuid eks mit tea met li-
kult on tao li ne tai me de va he-
tus toi mu nud ju ba am mu sest 
ajast. Kui das mui du need meie 
aiad nii rik ka li kud ja kau nid 
on, võiks öel da, et ole me sui sa 
kuul sad oma ilu sa te hoo lit se-
tud ae da de poo lest. 

Ro he va he tu se idee kut-
sub sääst ma ning sõ na ot se ses 
mõt tes toe tab ro he list mõt-
le mist. Sel le ase mel, et taim 
mõt le ma tult prü gis se vi sa ta, 
tor ma tes sa mas aian dis se uue 
jär gi, pi gem ja ga me või va he ta-
me. Meel div on tõ de da, et mit-
te ai nult ei va he ta ta tai mi, vaid 
li saks ja ga takse oma isik lik ke 
väär tus lik ke ko ge mu si ja tead-
mi si tai me dest.  Katri

le on koos pois te ga mi tu rin gi 
pea le teh tud. Vei kol on kuld sed 
käed, an nab Ül le mõis ta.

Ül le ja Vei ko tee vad ka met-
sa ise moo di. Käi vad puu de va hel 
ja vaa ta vad tae vas se, et ei jääks 
üh te gi la ge dat koh ta. 

Ül le on ju ba vä he malt küm-
me aas tat tal vi ti noo ri puid alt 
laa si mas käi nud, et puu jõud 
tü ves se kas vaks. Poi sid ro ni sid 
ise gi re de li ga kuus ke de ot sa, et 
pa re mad pal gid kas vaks.

Vii ma sed aas tad on Kul ler ku-
pud pü hen du nud va ra se kar tu-
li kas va ta mi se le. Kui ve si lii ga ei 
tee, kas vab kar tul ke nas ti, klien-
di le lä heb kaup kas pes tud või 
pe se ma ta ku jul. Ju ba he lis ta tak-
se ja tun tak se hu vi, mil lal võiks 
ko du maist kar tu lit pot ti pist ma 
ha ka ta. 

To ma tit ja kur ki hak kab ju ba 
ta sa pi si saa ma. Tä na vu kas va-
ta tak se ka na tu ke tsil lit pap ri-
ka kõr val. Siis tu le vad maa si-
kad ja vaa ri kad, mar jad, me si ja 
küüs lauk. Nõn da, et tööd jät kub 
ko gu su veks. 

Ül le tun neb rõõ mu lap se lap-
sest, aga ka kõi ki dest oma las-
test, ka ke nas ti tär ga nud tai me-
dest või esi mes test val mi nud 
to ma ti test. 

Elu on õpe ta nud hoo li mist, 
ta on las te ni mel nõus vii ma se gi 

ära and ma, kui se da va ja peaks 
ole ma. Vei kol on suur igat sus 
Šveit si sõi ta. Ko dus on hea, aga 
su ti ke tu leb il ma peal rin gi ka 

vaa da ta. 
Võ ta või jä ta, Tal ba on suur 

ja lai, aga tei ne kord on seda jäl-
le maailm, sõl tub mil li sest teeot-

sast vaa da ta. Töö kad ini me sed 
on igal pool oo da tud.

Ül le Tamm
toi me ta ja

 Ja nii me muud kui tee me gi, aas tast aas tas se. Rõõ mus ta me sii-
ralt, kui meie üles kut se ga ühi ne tak se, ning tal gu te le saa bub abi-
kä si. Tä na vu sed kii du sõ na de ga pär ja tud on: Me si ke Jõ gi, Zee na 
Kask, Õie Pih lak, Ri ta Alg peus, Ka rin Mii du.

Loo du se poolt te ki ta tu ei val mis ta ko ris ta mi sel min git ki ras-
kust, aga olu kord on kurb inim te ki ta tud kah ju osas: pi dev lõh ku-
mi ne, sis se murd mi ne lau lu la va ta gu ses se ruu mi, ning lõk kes se 
too da v praht.

Head ini me sed, pa lu me mit te lõk kep lat si le oma ehi tus jää ke ega 
muud prah ti tuua. Ka rin küp se tas tal gu ta ja te le ime maits va koo gi.

Tõs ta maa rah va ma ja

Tee me Ära 2021Tee me Ära 2021

Rohenäpud vahetasid kraami

Ro he va he tu se mee leo lu kas ja 
vär vi kas hea ener gia ter vi tus vä-
ra val. Jan ne Raud oma põ ne va te 
sea de te ga ju tus tab loo ju hus lik-
ku se era kord su sest, sest just nii 
said ka ham bad var na vi sa tud.
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“Rah va ma ja”
Es malt, soo vi me an da tea-

da, et vaa ta ma ta pi ka le ve ni nud 
pau si le kul tuu rie lus, ole me meie 
seal kau ni te Tõs ta maa män di de 
all siis ki ole mas, en di selt rah va-
ma ja na te gut sev ko ha li ku kul-
tuu rie lu kes kus, ning oo ta me 
igat su se ga, mil meie ruu mid 
saa vad taas täi de tud rah va ja 
mõ nu sa ko du se at mos fää ri ga, et 
siis unus ta ma tult tant si da, rõk-
ka val hää lel laul da, lõ bu sa tu ju li-
selt män gi da.

Saa me muu tus te ga hak ka ma 
Ko han du me meie gi oo ta ma-

tu te olu de ga, kuid see po le ker ge 
kel le le gi. 

Ala ti jääb tea tav eba sel gus ja 
eba kind lus, sest te gut se mi seks 
kind lat mu de lit po le, aga me 
püüa me, an na me en dast üri tus-
te kor ral da mi sel ning kul tuu-
rie lu loo mi sel pa ri ma, sea des 
es ma seks teie heao lu ja ter vi se.

Ema de päev
Kui ava li kud kok ku saa mi-

sed po le lu ba tud, kui das toi mi-
da? Nii tu li gi lei da ema de päe va 
tä his ta mi seks la hen dus. Rah-

va ma jal sün dis idee sal ves ta da 
meie osa val la tub li de muu si ku-
te ga üks väi ke ar mas vir tuaal ne 
ema de päe va ter vi tus kont sert. 
Lo gis ti li selt ja teh ni li selt oo ta-
ma tult üs na kee ru li seks osu tu-
nud et te võt mi ne ku ju nes nau di-
ta vaks ning sü dam li kuks prot-
ses siks. 

Kõi gi esi ne ja te sil ma dest, ka 
kõi ge pi se ma te, sä ras vas tu tea-
tav rõõm ja ele vus - tul di soo vi ga 
pa nus ta da, kin ki da ko gu kon na-
le ela must ka siis, kui pä ris kont-
ser te kor ral da ei saa nud.

Olu li sem on si su
Kont sert tu li sal ves ta da lõi-

ku de na, iga esi ne ja eri ne val 
ajal, hil jem sal ves ti sed kok ku 
mon tee ri da. Te gi me se da esi-
mest kor da ja just nii na gu het-
kel os ka si me. Tead ke, et see tu li 
sü da mest ning sii rast soo vist 
meie ema sid ül la ta da. Kont ser-
di ga, mis oli näh tav Tõs ta maa 
You tu be ka na lis ning Tõs ta maa 
rah va ma ja, Fa ce boo ki le hel, 
edas ta me ema de le tä nu kas va-
ta mi se, kal lis tus te, ar mas tu se ja 
hoo le eest, ole te imet lus väär sed!

Ai täh esi ne ja te le: Pat rik Saa-
gim, He le vi Jur jev, Ave Ing rid 
Ves ki mä gi, Ris to Rand, Ene li 
Piir me.

Pe re kond Rand-Vaaks: Erik, 
No ra, And ra, Ran do ja pe re-
kond Soo saar-Me ras: Vil jar, 
Kai di, Sas kia, Me ri leen ja Klaa-
ra-Loo re.

Tõs ta maa las teaia las te üt lu-
sed ema de koh ta ko gu sid kok ku 
Hei dy Uus ta lu ja Kai di Soo saar.

Teh ni li ne teos tus: Eve li Il vest. 
Idee ja kor ral dus: Kat ri.

Kat ri, rah va ma jast

Esi me ne, „Oi, John ny”, on 
hoog ne lu gu, kus ühest 

va lest pää se mi seks tu leb leiu-
ta da üha uu si ja uu si, mäs si des 
end ai na enam va le de sa si punt-
ras se. Mõ te ja ja lad pea vad töö-
ta ma välk kii relt, et mit te va he le 
jää da. 

La vas ta ja Pee ter Raud se pa 
sõ nul är kab ko möö dia meist ri 
Ray Coo ney näi den dis ini me ne 
just „tä nu” va le de le el lu ja saab 
oma köi di ku test va baks. „Vä he-
malt sel le kaks tun di, mis meie 
lu gu kes tab, saab te ge la ne ela-
da ul jalt ja pan na kõik oma fan-
taa siad ja elu jõu män gu,” rää gib 
la vas ta ja Raud sepp.

Ar mas tu se eri ne vaid vor me 
ja vär ve tut vus tav la vas tus jõuab 
End la Teat ris pub li ku et te nel ja-
päe val, 3. juu nil kell 19. Pub li kut 
nae ru ta vad la val Mar gus Gros-

nõi, Ül le Licht feldt, An ne li Rah-
ke ma, Eduard Sal mis tu, Ma dis 
Mäeorg, Mär ten Mat su ja Tar-
mo Ta ga mets. 

Rak ve re Teat ri tei se, sü dam li-
ku ko möö dia „Kõi ke head, va na 
to ri se ja” Es ko on mei le am mu gi 
tut tav. Es ko ga toi muv, te ma vaa-
ted elu le ja juh tu mi sed te ki ta vad 
soo ja ära tund mist. Me he elu on 
nii liht ne, kõik peaks ole ma just-
kui pai gas, kuid ala ti ei lä he Es ko 
elus kõik nii na gu pla nee ri tult. 
Eri ti kui kül la on tul nud Hel sin-
gis elav tä na päe vas te elu vaa de-
te ga poeg oma pruu di ga. 

La vas ta ja Ei li Neu hau si sõ nul 
on see lu gu ühest ta va li sest ini-
me sest, kes käi tub eba ta va li selt. 
Ta leiab, et kui kar ge le me he le 
lä he da le saa da, leiab sealt te ge li-
kult to hu tut elu jaa tust ja ela mi-
se tar kust, li saks on te gi mui du gi 

ka va na to ri se ja ja te ma abi kaa sa 
ar mas tus loo ga. 

Tuo mas Ky rö ro maa ni „Kõi-
ke head, va na to ri se ja” on dra-
ma ti see ri nud Ur mas Len nuk, 
la vas ta nud Ei li Neu haus. Osa-

des Tar vo Sõ mer, Tii na Mäl-
berg, Lii sa Ai bel ja Elar Vah ter. 
Sü dam lik ko möö dia jõuab End-
la Teat ris pub li ku et te tei si päe-
val, 15. juu nil kell 19.

Rak ve re tea ter

Juu nis toob Rak ve re Tea ter Pär nus se kaks eri ne va spekt ri ga ko möö diat

Oi, Johnny. Foto: Kalev Lilleorg

Ema de päev voo gas vir tuaal selt “rah va ma jast"
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Pärnu linnas on käimas kaasa-
va eelarve projekt ja Tõs-

tamaa Spordiklubi on esitas sin-
na seikluspargi projekti. Idee sai 
projektikomisjoni toetuse ja on 
nende viieteistkümne hulgas, 
mis on pandud 28. maini kest-
vale rahvahääletusele.

Tõstamaa mõisapargis on 
juba tervise- ja suusarada, par-
giring kõndijatele-rulatajatele ja 
disc-gofi   mängimise võimalus. 
Need leiavad aktiivset kasu-
tamist ja moodustavad spordi-
väljakuga ühtse terviku. 

Mitmel pool on rajatud 
populaarsed madalseiklus-
rajad ja juba mitu aastat on 
olnud mõte rajada see ka Tõs-
tamaale. Püüame seda nüüd 
kaasava eelarve toel teha koost-
öös Seiklusring OÜga, kellel 
on kogemused seiklusparkide 
rajamisel üle Eesti. Seal on eest-
vedajaks tõstamaalane Valdo 
Kangur, kes tunneb kohalikke 
olusid ja oskab seega kavan-
dada just siia sobiva raja. Üksi-
kud seiklusraja elemendid on 
olnud ka igal aastal Tõstamaa 
päevadel. Eesmärgiks on rajada 

seiklusrada, mis pakub aktiiv-
set kehalist tegevust nii lastele, 
noortele kui täiskasvanutele ja 
mis on nii lõbus vaba-aja või-
malus kui ka treening.

Kaasavast eelarvest saavad 
toetuse enim hääli saanud pro-
jektid. Konkureerime teiste 
piirkondade projektidega, kus 
inimesi oluliselt rohkem, aga 
proovime ja eks näis. 

Oma toetushääle saad anda 
Pärnu kodulehel https://
www.volis.ee/gvolis/osale/
index/680?kid=14029

Toomas Rõhu

Toeta Tõstamaa seiklusraja projekti!
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JUU NI
Tei si päe val, 1. juu nil LAS TE KAIT SE PÄEV 

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

Kolmapäeval, 16. juunil Tõs ta maa mõ isas 
avatakse Piret Rohusaare maalinäitus 

HINGEMAASTIKUD 
Näitus on avatud mõisa lahtioleku aegadel, kogu suve jooksul 

Tei si päe val, 22. juu nil kell 21 Ka va ru sa da mas
Kava ru kü la JAA NIÕH TU

Tant suks män gib lõõt sa mees Rein. 
Tu le kaas la se ga ja võ ta kaa sa hea tu ju!

Kolmapäeval, 23. juu nil kell 11-16 POOT SI MÕISA LAAT

Kol ma päe val, 23. juu nil Tõs ta maa lau lu la val 
JAA NI TU LI 

Tant suks an sam bel SIR LI
õh tut ju hib DJ Al lan Pe ra mets

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

Tea ter R.A.A.A.M. ESIE TEN DUS 
“Lä bi kõi gi elu de ma ot sin sind.” 
Järg ne va te eten dus te kuu päe vad: 

7., 8., 13., 14., 16., 17. ja 18. juu li

Kolmapäeval, 7. - 10. juu lil TÕS TA MAA ÕHE TUS 

Nel ja päe val, 8. juulil kell 17 Pootsi veinimõisas
komöödia ERAMAA

Järg ne va te eten dus te kuu päe vad: 9., 10., 11., 13., 14., 15., 
20., 21., 23., 27., 29. ja 30. juulil

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

14. juulist 15. augustini iga päev kell 12 
Pootsi veinimõisas

koguperelavastus NÕIDKAPTENI NEEDUS

Nel ja päe val, 15. juu lil kell 20 
Tõs ta maa käsitöökeskuse poe kultuurihoov

HAR FI MUU SI KA KONT SERT väi ke se luu le ga, 
mu sit see ri vad Tii na mai Kesk paik ja Kreet Ro sin-Pind maa

Lau päe val, 17. juu lil kell 18 Pootsi veinimõisas
Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert 

KAUNIMAD LEMMIKLAULUD ME ELUS

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

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

AU GUST
1., 3., 4., 8., 10., 11., 12. ja 15. augustil kell 17

Pootsi veinimõisas 
komöödia ERAMAA

Lau päe val, 14. au gus til TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD 

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.
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INGRID TAAL 
21.08.1929 - 27.03.2021

HERMAN PALBERG 
10.01.1948 - 15.05.2021
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