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K
and le he li nal kos tub 
vaik selt ning kut su valt 
me loo dia “Ta len dab 

me si puu poo le”, saa lis hä mar, 
kü la li sed oo tel. La val Kül li, Eha, 
Enn ja nais vo kaa lan sam bel Ree-
de ne Rõõm.

Kui Eha on lõ pe ta nud luu le-
read:
“Rõõm tih ti sõ na tu maks jääb,
ja pei tu pi sa rad.
Me täiel hää lel iga päev
ei kii da isa maad.
Kuid juh tu gu mis iga nes —
aeg ol gu hell või karm –,
on igaü he sü da mes
„Mu isa maa, mu arm!” / Lee-
lo Tun gal, tõm bab Rai li kand-
lel he li se ma eel män gua kor did. 
Rah vas tõu seb. Ühel mee lel ja 
hää lel kõ lab pü ha li kult “Mu isa-
maa, mu õnn ja rõõm”. Hin ges-
ta tult unus ta ma tu hetk!

Tõs ta maa rah va ma ja näi te-
ring ja Ree de ne Rõõm lõ pe ta-
vad luu le põi mi ku isa maa tee ma-
del, ühen da tud lau lu vii si de ga.

Järg neb ak tu se pi du li kum 
hetk, sõ na saab osa val la juht Anu 
Pe ter son ning toi mub va pi mär-
ki de üleand mi ne.

EV100 sünd mus te lõp pe mi-
se raa mes tut vus tan kü la lis te le 
vää ri kat me tal list sil ti, mis hak-
kab eh ti ma rah va ma ja sei na tä nu 
ja tun nus tusena Ees ti Va ba rii gi-
le teh tud kin gi tu se, Lii su Ori ku 
mä les tus ki vi ra ja mi se eest. 

Ole me ko gu kon na ga jääd-
vus ta nud aja het ke. Sõb ra li-
ku kal lis tu se tee vad nüüd kõik 
ko hal vii bi jad oma pa re mal ja 
va sa kul ole va le naab ri le. Ning 
ilu sas se het ke su lan dub Ave 
kau nis lau lu hääl Ma ri Jür jen-
si  lau lu sõ na de ga: “Mul on kaks 
kätt, olen kal lis ta ja...”

Esi ne mis ter vi tus te ga jät ka-
vad meie pi se mad Tõs ta maa 
ko da ni kud, nii in nus tu nud laul-

jad kui tant si jad, kla ve ri- ja ki tar-
ri vir tuoo sid. Oma vii se vee re ta-
vad ka Vo ki ra tas ja se ga koor. 
Lõp pa kor di pi du li ku le Ees ti 
Va ba rii gi aas ta päe va ak tu se le 
pa neb aga Viien da Rat ta hoog ne 
tant su sõõr!

See jä rel suun du me ava-
ma Ter je Ato ne ni fo to näi tust 
“Kum mar dus Ees ti me he le, 
pü hen du se ga poe ga de le” rah va-
ma ja värs kelt re no vee ri tud näi-
tu sesaa lis. Laual oo ta vad fo to-
g raa fi  pool se ter vi tu se na Ja ne ly 
val mis ta tud hõr gud ki lu lei vad 
ning sein tel must val ged fo tod 
ka rak teer se test Ees ti mees test.

Ter je Ato nen: “Mees te näi-
tus viis mind Ees ti maa eri pai-
ka des kok ku vä ge va te, äge da te 
ja väe ka te Ees ti mees te ga. Näi-
tust te hes sain tea da, kui pal ju 
on te ge li kult Ees ti me hes sü ga-
vust, tar kust, si se mist ra hu ja 
mis põ hi li ne, kui pal ju on huu-
mo rit. Soo vin oma mees te näi tu-

se fo to sid vaa ta ja te ga ja ga da, et 
koos mõ tisk lek si me ja pöö rak-
si me roh kem tä he le pa nu Ees ti 
me he le, sest ta vää rib tun nus ta-
mist ja ker gi ta mist sa ma võrd kui 
ime li ne Ees ti nai ne.”

See jä rel kos tu vad kut su valt 
väi ke sest saa list an sam bel Kar-

de mo ni mõ nu salt kaa sa haa ra-
vad tant su lood!

Sel li ne ta oli, meie Ees ti sün-
ni päev Tõs ta maal! Olen tä nu-
lik kõi gi le en tu sias ti de le ak tu se 
et te val mis ta mi se ja lä bi vii mi se 
eest! 

Kat ri, rah va ma jast

Tõs ta maa las te hell ja isa maa li ne EV102
2020 vapimärgi kavalerid 

Birgit Pere ja Andres 
Kalbach.



 Söö ter vis li kult, lii gu re gu laar selt 
värs kes õhus.

Ui ta män ni ku tes ja lui de tel, su le sil mad, 
lük ka ni na päi ke se poo le ja kuu la lin du de 
ke vad lau le.
 Jäl gi, et va he maa teis te ga koh tu mi sel 
oleks roh kem kui 2 meet rit!

Ära tõt ta tut ta vat em ba ma ja poes ära 
ku ku lo bi se ma vaid hoi du teis test ost ja test 
kau ge ma le.
 Kui on va ja kel le ga gi va he tult koh tu-
da, siis eel ne valt sel gi ta väl ja te ma ene-
se tun ne, pa la vik, kö ha vm. Nen de ole-
ma so lul koh tu da ei to hi!

Iga su gu koh tu mi si saab pi da da va bas 
õhus ja soo vi ta valt päi ke se käes. Te le fon on 
prae gu sel ajal si nu es ma ne abi mees, hoia 
te da lae tu na ala ti ene se li gi.
 Pe se re gu laar selt kä si soo ja vee ja see-
bi ga, eri ti, kui oled vii bi nud ühis kond li-
kes ruu mi des või bus sis.

Püüa mee les pi da da, et kui poes maks-
tes va ju tad PIN koo di, hoia kindad käes, 
koju jõudes pese kõgepealt käed, seejärel 
asu asju lahti pakkima.
 Hai ges tu mi sel pea nõu pe rears ti ga 
või he lis ta pe rears ti in fo lii ni le tel 1220, 
tõ sis te vae vus te kor ral he lis ta 112. Jär gi 
saa dud soo vi tu si!

Kind las ti on sul kui va ta tud ra vim tai-
mi, tee nen dest teed ja joo oht ralt, ko he kui 
kur gus mis ki kraa bib või sil ma de lii gu ta-
mi ne va lu li kuks muu tub ja kon di va lu tun-
da an nab. Joo ja ma ga!
 He lis ta oma lä he das te le ja või ma li ke-
le kü la lis te le ja tea ta oma hai gu sest, väl-
di va he tut kon tak ti.

Lä he das tel võid las ta uk se ta ha tuua 
mah la seid tsit ru se li si ja head pa re mat 
mee le ko su tu seks. Nau di ter vis tu mist 
mõ ne hea raa ma tu saa tel.

Ma dis Ves ki mä gi pe rearst
Ül le Tamm toi me ta ja

TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 

küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 

              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-

 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 

 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 500 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 

leht@tostamaa.ee

K
o roo na vii ru se suu rim ris kig rupp on 
va ne maea li sed ehk üle 60-aas ta sed 
ning kroo ni lis te hai gus te ga ini me-

sed. Sel les va nu ses ole vad töö ta vad ini me-
sed peak sid või ma lu sel töö ta ma ko dust. 
Kõi gil üle 60-aas tas tel soo vi tab ter vi sea met 
väl ti da rah va roh keid koh ti, pü si da või ma lu-
sel ko dus ja väl ti da igal ju hul kok ku puu teid 
hai gus tun nus te ga ini mes te ga ning su hel da 
las te ja las te las te ga vaid te le fo ni või elekt-
roo ni lis te ka na li te kau du.

Ter vi sea met on and nud soo vi tu sed, 
mi da ini me sed peak sid või ma li ku nak ku-
so hu kait seks et te võt ma.
1. Pe se tih ti ja hoo li kalt kä si

Pe se kä si soo ja vee ja see bi ga ning ava-
li kes koh ta des ka su ta al ko ho li põ hist kä te 
de sin fi t see ri mis va hen dit. Kä te pe se mi ne 
ja de sin fi t see ri mi ne ta pab kä te le sat tu nud 
vii ru se. Ühist rans por di ka su ta mi sel tu leb 
li saks kä te de sin fi t see ri mi se le pu has ta da ka 
kin dad ja ko ti san gad.

2. Jär gi hü giee ni
Kui ae vas tad või kö hid, siis ka ta oma 

suu ja ni na ühe kord se salv rä ti ga. Vis ka see 
ko he selt prü gi kas ti ja pu has ta see jä rel käed. 
Kui sul ei ole salv rä ti kut, ka su ta oma var ru-
kat (küü nar var re osa), aga mit te pal jast kätt. 

Suu ja ni na kat mi ne ta kis tab pi si ku te ja 
vii rus te eda si le vi mist. Kui ae vas tad vas tu 
pal jast kätt, või vad pi si kud ja vii ru sed sat tu-
da si nu kau du teis te le ini mes te le ja ese me-
te le, mi da kat sud.

3. Väl di füü si list kon tak ti hai gus näh tu-
de ga ini me se ga

Väl di kon tak ti või hoia dis tant si vä he-
malt üks mee ter ini mes te ga, kel lel on vä li-
sed hai gus tun nu sed – näi teks kö ha või 
no hu. 

Kui sei sad hai gus näh tu de ga ini me se le 
lii ga lä he dal, võid te ma ae vas ta mi se kor ral 
piisk nak ku se sis se hin ga ta ja ka ise hai ges-
tu da. Ku na prae gu on ka kül me tus hai gus-
te le vi ku pe riood, siis kõi ki tut ta vaid ei ole 
soo vi ta tav kal lis ta da.

4. Väl di sil ma de, ni na ja suu kat su mist
Si nu käed puu tu vad ava li kes koh ta des 

kok ku mit me te ese me te ja pin da de ga, mis 
või vad ol la hil ju ti vii rus te poolt saas ta tud. 

Kui puu du tad oma sil mi, ni na või suud 
mus ta de kä te ga, siis on või ma lus, et vii rus 
kan dub ka si nu le eda si.

5. Kui sul on pa la vik, kö ha ja/või hin ga-
mis ras ku sed, ot si va ra kult abi

Üt le ter vis hoiu töö ta ja le või pe rears ti le, 
kui oled ol nud lä hi kon tak tis ini me se ga, kel-
lel on hin ga mis tee de hai gus te sümp to mid 
ehk pa la vik, kö ha või hin ga mis ras ku sed. 

Hai gus sümp to mi te (pa la vik, kö ha, 
no hu) lee ven da mi seks soo vi ta me ko dust 
ra vi kä si müü gi ra vi mi te ga. Tu ge va hin ga-
mis ras ku se või õhu puu du se kor ral he lis ta 
112.

6. Kui sul on ker ged hin ga mis tee de hai-
gus te sümp to mid, jär gi hoo li kalt ta va-
pä ra seid hü giee ni nõu deid, seal hul gas 
kä te pe su ning või ma lu sel pü si ko dus, 
ku ni oled ter ve ne nud (mi ni maal selt 14 
päe va).

7. Kas ter vi sea met viib lä bi ko du kü las-
tu si?

Ter vi sea me til ko du kü las tu si prae gu 
plaa nis ei ole. Kui kee gi tu leb sind kü las ta-
ma ja väi dab, et on ame tii sik, peab ta kü si-
mi se kor ral näi ta ma oma töö tõen dit. Ju hul, 
kui on kaht lus, et te ge mist po le ame tii si ku-
ga, he lis ta häi re kes ku ses se numb ril 112 või 
häi re kes ku se in fo te le fo nil 1247.

8. Ära tar bi too reid või vä he küp se ta tud 
loom seid pro duk te

Ära tar bi too rest või vä he küp se ta tud 
li ha ega kuum tööt le ma ta pii ma. Sa mu ti ära 
tar bi pe se ma ta puu- ja köö gi vil ju.

Et muu tu nud olu kor ra ga pa re mi ni hak-
ka ma saa da, pea kin ni järg mis test nõuan-
ne test:
Jäl gi iga päe vast ru tii ni

Püüa ko dus ol les nii pal ju kui või ma lik 
säi li ta da oma ta va pä ra ne ru tiin, jär gi des 
üld ter vis li ku elu vii si põ hi mõt teid. Kui või-
ma lik, vii bi iga päev värs kes õhus.

Ära võ ta lap se lap si en da juur de hoi da
Tea dao le valt ei ole ko roo na vii rus las te le 

vä ga oht lik, küll või vad lap sed ol la vii ru se 
eda si kand ja teks. Hai ges tu mi se väl ti mi seks 
ära kut su prae gu kül la või võ ta hoi da lap se-
lap si või teis te lä he das te lap si.

Ka su ta lä he das te ga suht le mi seks te le fo-
ni või in ter net ti

Suht le oma lä he das te ga iga päe va selt, 
kuid soo vi ta ta valt te le fo ni, e-kir ja, kiir sõ-
nu mi te või sot siaal võr gus ti ke teel ning väl di 
või ma lu sel füü si list kon tak ti.

Väl di kaup lu se ja ap tee gi kü las ta mist
Või ma lu sel ära käi ise poes ja ap tee-

gis, sel le ase mel pa lu seal käia lä he das tel 

Mee les pea 
va ne maea lis te le Olu li ne in fo ea ka te le erio lu ko
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või ko ha li ku oma va lit su se sot siaal töö ta jal. 
Koos ta poe- ja ap tee gi ni me kir jad (pii sa va 
va ru ga) ja la se abis ta ja tel kõik as jad ühe kor-
ra ga tuua ja üle uk se an da. 

Kui tar vi tad iga päe va selt ret sep ti ra vi-
meid, pa lun jäl gi, et sul oleks vä he malt ühe 
kuu va ru ole mas. Di gi ret sep te saab väl ja 
os ta ka tei ne ini me ne. 

Ap tee gis ret sep ti ra vi meid os tes on va ja 
sel le ini me se ID-kaar ti kes os tab ning sel le 
ini me se isi ku koo di kel le ni me le ra vi mid on 
väl ja kir ju ta tud, kel le jaoks os te tak se.

Va ja du sel pa lu abi ko ha li kult oma va lit-
su selt

Kui va jad abi toi du, ra vi mi te ja muu va ja-
li ku kät te saa mi se ga, ta sub võt ta ühen dust 
naab ri te ja ko gu kon na ga ning uu ri da, kas 
neil on või ma lik toi du või ra vi mi te too mi-
se ga ai da ta. 

Kui ümb rus kon nas po le ke da gi, kes saaks 
abis ta da, ta sub ühen dust võt ta oma elu ko-
ha järg se val la- või lin na va lit su se sot siaa lo sa-
kon na ga, kes va ja du sel ai tab. 

Muu olu li ne in fo
 Kui kaug töö te ge mi ne po le või ma lik ja 
tu leb käia tööl, on olu li ne jär gi da hü giee ni-
nõu deid ja liht said et te vaa tu sa bi nõu sid: 
 Või ma lu sel väl di ühist rans por ti ja sõi da 
au to ga või mi ne töö le ja la;
 Või ma lu sel hoia ini mes te ga ka he meet-
rist va het;
 Pe se hool salt kä si pä rast teis te ini mes-
te lä he du ses ole mist, pä rast õuest tu le mist, 
pä rast tua le ti ka su ta mist, en ne söö ki, pä rast 
lif ti ga sõit mist, jne;
 Väl di kät le mist, kal lis ta mist ja ke ha list 
kon tak ti kõi gi ini mes te ga;
 Hai gus tun nus te ilm ne mi sel jää ko ju ja 
va ja du sel pa lu töö või me tus leh te.
  Ter vi se mu re kor ral kü si nõu ta su ta 
pe rears ti nõuan de lii nilt 1220 (ava tud öö päe-
va ring selt).
 Ala tes 16. märt sist on ava tud üle rii gi li ne 
abi- ja in fo te le fon 1247, mis ja gab in for mat-
sioo ni ko roo na vii ru se ga seo tud kü si mus tes, 
te le fon töö tab öö päe va ring selt ja on he lis ta-
ja te le ta su ta.

Ees ti Pe rears ti Selt si koos ta tud nõuan-
ded: „Kui das kaits ta ea kaid ko roo na vii ru se 
eest?“ leiab Ees ti Pe rears ti de Selt si ko du le-
helt: https://www.pe rears ti selts.ee/

Te le vi sioo ni va hen du sel edas ta tak se 
ko roo na vii ru se koh ta aja ko hast in fot Ees ti 
Te le vi sioo nis (ETV). Ala tes es mas päe vast, 
16. märt sist on “Ak tuaal ne kaa me ra” ar gi-

päe vi ti eet ris nel jal kor ral: kell 12, kell 17, kell 
18.30 ja kell 21.00.

Tu lu dek la rat sioo ni de ga po le va ja 
kii rus ta da

Pal jud ini me sed soo vi vad tu lu dek la rat-
sioo ni esi ta da pa be ril. Het kel on Mak su- ja 
Tol lia me ti bü rood su le tud. Kuid mu ret se-
ma ei pea, sest tu lu dek la rat sioo ni esi ta mi-
se lõpp täh ta ja ni (30. ap rill) on veel pii sa valt 
ae ga. 

Mak su- ja Tol lia met ja gab jooks valt uut 
in fot. Kü si mus te kor ral võib he lis ta da MTA 
in fo te le fo ni le 880 0811 ning sa mu ti on või-
ma lus kir ju ta da e-mai li le erak lient@em ta.
ee.

Po lit sei- ja Pii ri val vea me ti 
tee nin dus te töö

Po lit sei – ja Pii ri val vea me ti tee nin du-
sed on eda si lük ka ma tu te toi min gu te jaoks 
ava tud. Krii ti li se va ja du se puu du mi sel on 
pa rem tee nin dus saa li mit te tul la. 

Kui do ku ment hak kab ae gu ma, pa lu abi 
lä he das telt, kes ai ta vad taot lust esi ta da ise-
tee nin du ses http://ise tee nin dus.po lit sei.
ee või pos ti teel Pär nu mnt 139, Tal linn, 
15060. Roh kem in for mat sioo ni do ku men-
ti de taot le mi se koh ta leiad po lit sei ko du le-
helt https://www.po lit sei.ee/

Val mi nud do ku men te hoiab Po lit sei- ja 
Pii ri val vea met tee nin du ses kuus kuud.

r ra ajal!
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Tähe le pa nuks 
pen sio ni te 
taot le ja te le! 
Tä he le pa nu ea kad!
 Kui sa ei ole veel pen sio när, 
siis aval du se pen sio ni saa mi-
seks võib esi ta da ka kolm kuud 
pä rast pen sio niõi gu se tek ki-
mist. 

Aval du se saab esi ta da elekt-
roo ni li selt, di gi taal selt all kir jas-
ta tu na e-pos ti aad res sil: in fo@
sot siaal kind lus tu sa met.ee, 
li sain fo sot siaal kind lus tu sa met.
ee/et/pen sion-toe tu sed/pen sio-
ni-taot le mi ne.

Pen sio nit maks tak se ar vel -
dus kon to le iga kuu. 

Kui saad prae gu pen sio ni 
ko ju kan de na, aga soo vid ha ka ta 
saa ma pan ga kon to le, siis pa lun 
an na sel lest sot siaal kind lus tu sa-
me ti le tea da:
 ise tee nin du ses;
 he lis ta in fo te le fo ni le 612 1360; 
 või saa da e-ki ri in fo@sot siaal-
kind lus tu sa met.ee

Tä he le pa nu, te le fo ni pet tu rid 
te gut se vad!

Seo ses Ees tis väl ja kuu lu ta-
tud erio lu kor ra ga võt sid sot-
siaal kind lus tu sa me ti töö ta-
jad ka hel päe val te le fo ni teel 
ühen dust ini mes te ga, kes saa-
vad hü vi tist ko ju kan de ga ning 
kü si sid ini mes te ar vel dus kon-
to numb reid, ku hu saak si me 
hü vi ti se erio lu kor ra ajal väl ja 
maks ta.

Ku na le vi ma on ha ka nud 
ka pe tus kee mid, siis lõ pe ta si-
me te le fo ni teel ar vel dus kon to 
numb ri kü si mi se ning pa lu me 
meie poo le ise pöör du da!

Kui sul on ole mas ar vel dus-
kon to num ber, siis soo vi ta me 
Sul ko ju kan de ase mel ha ka ta 
hü vi tist ar vel dus kon to le saa ma, 
sel leks an na sel lest sot siaal kind-
lus tu sa me ti le tea da:
 ise tee nin du ses;
 he lis ta in fo te le fo ni le 612 1360; 
 või saa da e-ki ri in fo@sot siaal-
kind lus tu sa met.ee. 

Kat re Kirst,
kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Om ni va an nab tea da, 
et ala tes 31.03.2020 on 
Tõs ta maa post kon tor 
ava tud E - R 9:00 - 12:00; 
L, P su le tud.

Uue pos ti tee nu se na on kõi-
ki del et te võ te tel ja ini mes-
tel või ma lik tel li da kir ja kand ja 
ta su ta ko ju või kon to ris se.

Kir ja kand jat saab töö le/ko ju 
tel li da meie klien diin fo te le fo-
nilt 661 6616. Tel li mu si võ ta me 
vas tu E - R kell 9 - 20 ja L - P 
9 - 15.

Kir ja kand ja osu tab järg mi si 
tee nu seid:
 ki ri saa de ti se, pos ti pa ki, kul-
ler pa ki vas tu võt mi ne ja kät te-
toi me ta mi ne;
 ra ha kaar ti de kät te toi me ta mi-
ne;
 aja kir ja de ja -leh te de tel li mus-
te vor mis ta mi ne;
 pos ti mak se va hen di te müük;
 mak se te va hen dus

Post mar ki de lä hi mad müü-
gi ko had leia Om ni va ko du le-
helt: https://www.om ni va.ee/

era/veel/eda si muu jad
Loo da me, et pa ku ta vad 

al ter na tii vid tee vad pos ti tee-
nus te ka su ta mi se klien ti de-
le mak si maal selt mu ga vaks. 
Tä na me mõist va suh tu mi se ja 
hea koos töö eest. 

An ne ly Noo bel
Lõu na re gioo ni juht

Muu da tu sed post kon to ri töös

Kodu toe tus las te ri kas te le pe re de le
Kre dEx avas las te ri kas te 
pe re de ko du toe tu se 
taot lus voo ru. 

Taot lus voor on ava tud ku ni 
20.04.2020. a. Toe tus on suu na-
tud ma da la sis se tu le ku ga pe re-
de le, kus kas vab vä he malt kolm 
ku ni 19-aas tast (kaa sa ar va tud) 
last ja kes moo dus ta vad ühi se 
leib kon na. Toe tus sum ma on 
ku ni 10 000 eu rot. 

Kol me- ja nel ja lap se li ne 
pe re, kel le le on eel ne valt ühe 
kor ra ko du toe tust eral da tud, 
saab teist kord selt toe tust taot-
le da 5000 eu rot. Viie- ja ena-
ma lap se li ne pe re, kel le le on 
eel ne valt ühe kor ra ko du toe-
tust eral da tud, saab teist kord-
selt taot le da 10 000 eu rot.

Toe tust saab taot le da:
 elu ruu mi soe ta mi seks, kui 

pe rel puu dub pe re va ja dus te le 
vas tav elu ruum või ole ma so lev 
elu ruum on hal vas sei su kor ras 
või ruu mi li selt eba pii sav.
 ehi ta mi se ga seo tud te ge vus-
teks, kui ole ma so lev elu ruum ei 
vas ta tä na päe vas te le ela mis tin-
gi mus te le. 

Ehi ta mi se all mõel dak se 
taot le ja või te ma ku ni 15-aas ta-
se lap se oman dis ole va elu ruu-
mi re no vee ri mist, üm be re hi ta-
mist, laien da mist, püs ti ta mist, 
teh no süs tee mi de või –võr ku de 
ra ja mist, muut mist või asen da-
mist, te ge vus te el lu vii mi seks 
va ja li ku ehi tusp ro jek ti koos ta-
mi se ning oma ni ku jä re le val ve-
ga soe tud ku lu de kat mist. Ehi-
tusp ro jek ti koos ta mi se ku lu on 
abi kõlb lik 20% toe tus sum mast.

Taot lust saab esi ta da ala tes 
16.03.2020. a Kre dE xi e-tee-
nus te kesk kon nast või e-pos ti 

teel aad res sil toe tu sed@kre dex.
ee (va ja vad di gi taal se all kir jas-
ta mi se või ma lust). Taot lu si 
saab esi ta da ka pa be ril, pos ti 
teel aad res sil „Ko du toe tus“, SA 
Kre dEx, Ho bu jaa ma 4, Tal linn, 
10151.

Taotluse vor mid, in fo tin gi-
mus te ja esi ta mi se koh ta leia te 
Kre dE xi ko du le helt. 

Li sain fot tin gi mus te ja taot-
le mi se koh ta https://www.kre-
dex.ee/et/ko du toe tus,Ma jan-
dus- ja ta ris tu mi nist ri mää rus 
https://www.rii gi tea ta ja.ee/
akt/126112019005.

Täp sus ta va te kü si mus te 
kor ral võt ke pa lun ühen dust 
ko du toe tu se hal du ri ga:

Kers ti Saar tel 667 4109, 
Anu Holm berg tel 667 4110, 
Ai re Oo lup tel 667 4120.

Ko du toe tu se e-pos ti on toe tu-
sed@kre dex.ee.

Tõs ta maa post kon tor 
ava tud: 

E - R 9:00 - 12:00 
L, P su le tud

Mani ja ini me sed tu lid 
24. veeb rua ril saa re kes ku ses se 
kok ku va ba rii gi sün ni päe va 
tä his ta ma ja tu le ta sid meel de 
kih nu lau le. 
Pil li män gis muu si kaõ pe ta ja 
Hil ma Ker bak ja esi laul jad olid 
Sal me Leas ja El vi Niit.
Fo to: Svea Aa vik
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Tä na ole me olu kor ras, kus kõik 
mõt le vad, mis saab eda si ning mis 
saab siis, kui ta ga si koo li pää se-

me. Õhus on pal ju kü si mu si - kas ek sa-
mid lü ka tak se eda si, mis saab pla nee-
ri tud üri tus test ja kas su ve va heaeg jääb 
lü he maks. Tu leb ol la ra hu lik ja ela da 
päev kor ra ga – ras ke on mi da gi en nus-
ta da. Pa rem mee nu ta me, mi da põ ne vat 
ja to re dat meie koo lis ja väl jas pool koo li 
toi mus.

Jaa nua ri kuu al gus oli ra hu lik sis see la-
mi saeg. Ak tiiv sed te ge vu sed al ga sid kuu 
tei ses poo les.
 20. jaa nua ril käi sid 5.-6. klas si õpi la-

sed kir jan du se tun ni raa mes End la teat-
ris vaa ta mas eten dust “Pal-tä na va poi sid”. 
 22. jaa nua ril toi mus koo li saa lis tra-

dit sioo ni li ne mä lu mäng, mil le tee maks 
oli “Loo mad”. 

Mä lu män gul osa le sid ku ni 4-liik me-
li sed võist kon nad, kes võist le sid kol mes 
va nu se rüh mas: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja 
10.-12. klass. Esi me sed kolm koh ta said 
au hin nad.
 24. jaa nua ril toi mus ema kee leo lüm-

piaad 7.-12. klas si le Pär nu Koi du la güm-
naa siu mis. Tõs ta maa Kesk koo li esin da-
sid: 9. klass - Mar leen Sah tel (5. koht), 
Kad ri Vul kan (15. koht), Li zel le Liiv mann 
(22. koht), 10. klass - Kärt Elis mäe (20.-21. 
koht), Ker lin Ki ves te (22. koht), 11. klass - 
Ma ris Ke re me (II koht). 

Tä na me õpe ta jaid Ma ri Lü his tet, 
Ka rin Mit ti ja Kirs ti Ta lu, kes õpi las te ga 
olüm piaa diks val mis tu sid.
 28. jaa nua ril toi mus ÜHIS FEST 

Es to nia Re sort Ho tel ja Spa Kon ve rent-
si kes ku ses. ÜHIS FEST on Pär nu Ühis-
güm naa siu mi kor ral da tav ar va mus fes-
ti val-osa lus koh vik, mis kan nab peal kir ja 
„Pär nu – noor te ini mes te linn“. 

Ar va mus fes ti va lil esi ne sid: Ro mek 
Ko senk ra nius (Pär nu lin na pea), Var je 
Tipp (Pär nu abi lin na pea), And rus Al jas 
(Es to nia Spa Ho tels ju ha ta ja), Ka ro lii ne 
Aus (MTÜ Tun ne) ja An ne li Rab bi (Pär-
nu Ühis güm naa siu mi di rek tor). Päe va 
juh tis Sass Hen no. 

Tõs ta maa Kesk koo list osa le sid Kad ri 
Vul kan ja Gret tel Soo ni soo.
 30. jaa nua ril toi mus Pär nu Koi du-

la güm naa siu mis ma te maa ti ka võist lus 
NU PU TA. Tõs ta maa Kesk koo li esin da-
sid: Ro meo Kal ju rand, Mar cus Si ni me-
ri, Ni ko lai Ki ra di, Joo sep Lu ha maa, Tor-

mi Vä li, Me ri li Ad ler, Vil helm Põ der ja 
Em ma Lii sa Salk. Nen de ju hen da ja on 
õpe ta ja Ka rin Mitt. Noo red saa vu ta sid 
10. ko ha.
 30. jaa nua ril toi mus Koi du la güm-

naa siu mis ha ri dusp rog ramm „Hu vi tav 
tea dus” esi me ne voor. “Hu vi tav tea dus” 
koos neb jaa nua rist ku ni mär ti si ni toi mu-
nud kol mest võist lus män gust. 

Alus ta ti män gu ga, mis kes ken dus et te-
võt lu se le ja ma jan du se le ning aja loo le ja 
ühis kon na le. Veeb rua ris kat su ti jõu du 
loo du sai ne tes. Tead mis te män gu lõ pe tas 
märt sis võist lus ma te maa ti kas ja füü si kas. 

Tõs ta maa Kesk kool, koos sei sus Jaan 
Lu ha maa, Eve ri ta Ima na, Re bec ca Pulk, 
Mar leen Sah tel, Gret tel Soo ni soo ja Kad-
ri Vul kan, saa vu ta sid III ko ha. II voor toi-
mus 12. veeb rua ril ja III voor 5. märt sil. 

17.märt sil pi di osa le ja te le toi mu ma 
õp pe reis Tal lin nas se Pro to avas tus kes-
ku ses se, kuid prae gus te sünd mus te tõt tu 
lü ka ti reis eda si.

Veeb rua ri kuu oli lü hi ke, kuid te gus 
ning ma hu tas ise gi ter ve nä da la koo li va-
heae ga.

 5. veeb rua ril toi mus Pär nu Koi du-
la Güm naa siu mis ma te maa ti kao lüm-
piaa di piir kon na voor 7.-12. klas si le. Meie 
koo li esin da sid: 8. klas sist Eve ri ta Ima na 
(5. koht), 9. klas sist Mar leen Sah tel (11. 
koht). Nen de õpe ta ja ja ju hen da ja on 
Ka rin Mitt.
 6. veeb rua ril toi mus koo li saa lis 

1.-6. klas si le Lot te ja Klau si muu si ka tund. 
Se da üri tust kor ral dab Ees ti kont sert ning 
see jõu dis meie ni tä nu For se liu se Selt si le. 

Muu si ka tun nist võt sid osa ka Tõs ta-
maa las teaia va ne ma rüh ma lap sed. Las-
te le sel gi ta ti eri ne vaid muu si ka tee ma li si 
mõis teid ja näi da ti hu vi ta vaid pil le.
 7. veeb rua ril kü las ta sid 10.-12. klas si 

õpi la sed koos õp pe ju hi ja mõ ne õpe ta ja-
ga maa tu ris mi raa mes Tou res ti Tal lin nas.
 8. veeb rua ril toi mus kuns tio lüm-

piaa di piir kon na voor põ hi koo li III koo-
liast me ja güm naa siu mi õpi las te le. Meie 
koo list osa le sid: Eve ri ta Ima na (8. klass) ja 
Kad ri Vul kan (9. klass). 

Piir kon na voor koos nes kol mest osast: 
I osa oli teoo ria kü si mu sed - vi suaal kuns-
ti põ hi mõis ted, pro port sioo ni-, pers pek-
tii vi- ja vär vu sõ pe tus, ees ti kuns ti kul tuur 

Mis toi mus en ne, kui kool kin ni pan di
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vas ta valt riik li ku le õp pe ka va le ning mee-
dias ka jas ta tud kuns ti sünd mu sed (seo ses 
Ees ti Kuns ti muu seu mi 100. aas ta päe va-
ga). II osa oli prak ti li ne loov töö et tean-
tud tee mal, mis pi di vas ta ma teh ni lis te le 
nõue te le, ka su ta des ko hea peal pa ku tud 
kuns ti- ja töö va hen deid. 

Õpi las telt eel da ti kuns ti teh ni ka te 
tund mist ja eri ne va te kuns ti va hen di te 
ka su ta mi sos kust, joo nis ta mis-, maa li mis- 
ja ku jun da mi sos kust kom po sit sioo ni- või 
di sai niü le san de la hen da mi seks. Hin na ti 
loo min gu list ja isi ku pä rast tee ma la hen-
dust, kom po sit sioo ni ja kuns ti töö teos ta-
mi se kor rekt sust. III osa oli ko dus teos ta-
tud oma loo min gu li ne kuns ti töö. 

Põ hi koo li III koo liast me tee ma oli 
kä si tööp la kat „Ees ti Kuns ti muu seum 
100“. See võis ol la joo nis tus, maal, se ga-
teh ni ka või kol laaž for maa dis A1. Töö 
pi di ole ma ta sa pin na li ne ning sei na le kin-
ni ta tav. 

Eve ri ta Ima na saa vu tas 5. ko ha ja Kad-
ri Vul kan II ko ha, mis viis ta eda si üle rii-
gi li se le kuns tio lüm piaa di le.
 14. veeb rua ril tä his tas koo li pe re 

sõb ra päe va. Riie tuss tiil oli pu na ne, ava-
tud oli sõb ra post, toi mus sü da me te jaht 
ja vik to riin. Koh vi kust sai os ta nii soo last 
kui ma gu sat. Üri tu se kor ral das 10. klass 
koos klas si ju ha ta ja Ivi Ka se ga.

 19. veeb rua ril toi mus mä lu mäng 
tee mal “Ees ti”. Ees ti Va ba rii gi 102. aas-
ta päe va tä his ta ti 21. veeb rua ril pi du li ku 
ak tu se ga koo li saa lis. 

Märt sis oli tun da ke va dist äre vust, sest 
lä he ne vaid üri tu si oli pal ju ja et te val mis-
tu sed va ja sid te gut se mist. Hoo pi dur das 
üle-ees ti li ne olu kord.
 3. märt sil tä his ta si me vast la päe-

va, mil le kor ral das 9. klass klas si ju ha ta-
ja Ka rin Mi ti ga. Sel päe val oli või ma lik 
meis ter da da vur ri ja osa le da mä lu män-
gus. Söök las pa ku ti her ne sup pi ja vast-
la kuk lit.
 9. märt sil tä his ta si me nais te päe-

va. Koo li võis sel ga pan na va balt va li tud 
Dis ney te ge la se kos tüü mi, oli või ma lus 
kir ju ta da nais te päe va pu hul luu le tus või 

jutt ning söö gi va he tun di del (3. ja 4. va he-
tund) toi mus fua jees ehe te joo nis tus-
võist lus,  sa mu ti ter vi ta ti ja õn nit le ti koo li 
nai sõ pe ta jaid lil leõi te ga. Üri tu se kor ral-
das 11. klass. 

 10. märt sil toi mus koo li saa lis 8.-9. 
klas si õpi las te le Maan teea me ti noor-
te ris ki käi tu mi se en ne ta mi se koo li tus 
„Geor gi ja Kas pa ri lu gu“. Koo li ta jaks oli 
õp pe fi l mi de au tor ja tun tud raa dio hääl 
Märt Treier.

 10. märt sil oli Pär nu Kesk raa ma tu-
ko gu ja Pär nu Muu seu mi koos töö mäng 
lin na ja maa kon na koo li de 5. klas si de le. 

Män gus osa le sid kõi ki de koo li de 5. 
klas si de nel ja liik me li sed võist kon nad. 
Osa võist kon di alus tas te ge vust raa ma-
tu ko gus ja tei ne muu seu mis ning see-
jä rel toi mus va he tus. Nii raa ma tu ko gus 
kui muu seu mis ot si ti la hen du si et tean-
tud üle san ne te le. Pä rast vas tus te jah ti mist 

raa ma tu ko gu tea vi ku test ja mu seaa li de-
me rest, ko gu ne ti raa ma tu ko gu suur de 
saa li, kus sai al gu se on li ne vik to riin nu ti-
sead me te ga (igal võist kon nal pi di kaa sas 
ole ma üks nu ti sea de, raa ma tu ko gus oli 
ta su ta Wi Fi le via la). Kü si mu sed puu du-
ta sid vas tu seid, mis lei ti raa ma tu ko gus ja 
muu seu mis. Võit ja sel gus ko he vik to rii ni 
lõp pe des. 

Tõs ta maa Kesk koo li 5. klas si võist kon-
da kuu lu sid: Ro bin Ka ja, Ro meo Kal ju-
rand, Ri co Sepp ja Elis Tun gel, kes saa vu-
ta sid 7. ko ha. Kok ku osa les 17 nel ja liik-
me list võist kon da. 

 11. märt sil kü las tas meie koo li võim-
le misk lu bi Rüht, kes näi tas, mil le ga nad 
te ge le vad. Võim le misk lu bi la sed võim le-
sid na ka ta valt koos meie 1.-5. klas si õpi-
las te ga.
 13. märt sil kuu lu tas Ees ti Va ba rii-

gi va lit sus seo ses CO VID-19 väl ja erio lu-
kor ra. Va lit su se krii si ko mis jon ot sus tas, 
et ala tes es mas päe vast 16. märt sist on 
su le tud kõik üld ha ri dus koo lid, hu vi koo-
lid, noor te kes ku sed, kut seõp pea su tu sed 
ja kõrg koo lid ning õp pe töö viiak se üm ber 
ko du- ja kau gõp pe le.

 
Eks näis, mis saab eda si.

Ka ro lii ne Kask,
hu vi juht

KOO LI MA JA KA JAS TAB
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H
et kel Tõs ta maa noor-
te kes ku ses se ei pää se, 
ku na ter ve rah va ma ja 

on lu kus. Aga to re on mee nu-
ta da, mi da põ ne vat on seal toi-
mu nud ja hea on tea da, et noor-
te kes kus on koht, ku hu noo red 
ta ha vad tul la. Jaa nua ri kuus oli 
kü las ta jaid kesk mi selt 31 noort 
päe vas. 

Eri ne vaid üri tu si ja sünd mu si 
toi mub meil iga su gu seid. Na gu 
lu ba tud, siis ken da ma võist-
lus pee ti ning osa le jaid oli 21, 
sh üks tüd ruk ja 20 pois si. Sel le 
vah va Jaa pa ni män guas ja ga tri-
ki ta mi sel saa vu ta ti all järg ne vad 
tu le mu sed: I koht Cris top her 
Ma dis son, II koht Tor mi Vä li, III 
koht Ro bin Ka ja ning erip ree mia 
“Tüd ru ku te li pu kõr gel hoid mi-
se eest” sai Keit lyn Kaal.

Jaa nua ri lõ pus toi mus taas ka 
noor te ka öö bi mi ne. Noor te ka 
öö bi mis ni me ki ri täi tus see kord 
ka he päe va ga. Nen del ka hel 
päe val ra gis ta si me aju sid äraar-
va mi se män gus, mil le või tis Jens 
Siig. Jook si me möö da Tõs ta-
maad rin gi, hin ga si me värs ket 
õh ku ja la hen da si me fo to ja his 
an tud üle san deid. Võit jaid oli 
sui sa kaks – võist kon da KCJK 
ja RI CO TOO RIUS. Män gi si me 
ka ka hoo ti, mil le kü si mu sed oli 
koos ta nud Me ri li Ad ler ja tee-
maks Tõs ta maa Noor te kes ku se 
aja lu gu. Ka hoo ti võit jad: I koht 
Kar mo Ku ris tik, II koht Keit lyn 
Kaal ja III koht Ke vin Pääs tel. 
Sü daöö sel vaa ta si me fi l mi meie 
rah vus kan ge la sest Ott Tä na-
kust. Vas tu hom mi kut jää di oma 
“pe sa des “ ka mõ nu salt une le ja 
hom mi kul va ra ju ba uu ri ti, et 
mil lal järg mi ne kord koh tu me.

Veeb rua ri al gu seks sai val mis 
kir ju ta tud pro jekt Ava tud noor-
te kes kus te pro jek ti kon kur si le. 
Pro jek tist lä he malt rää gi me siis, 
kui tu le mu sed on tea da ning see 
peaks juh tu ma märt si lõ pus või 
ap ril li al gu ses. Jää me ta ga si si det 
oo ta ma.

Noor te kes ku se sei nal ri pub 
Te gu de ka len der, kus iga päev 
on kir jas min gi su gu ne te ge vus. 
7. veeb rua ril avas ta si me, et sin-

na on kir ja pan dud „Tee näo-
maa ling“ ning se da me ka noor-
te ga te gi me. Ot si si me ka pist 
näo maa lin gu tar bed väl ja ja 
An na Shar lot te oli nõus kõi gi le 
soo vi ja te le näo maa lin gut te ge-
ma. Joo nis tu si tu li iga su gu seid 
ja mõ ned neist sai me ka pil di le.

2020. aas ta esi me ne õp pe-
päev Ra ba 5 ska te par gis toi mus 
13. veeb rua ril. Sel kor ral vei di 
eri li sem ja pi du li kum. Täp selt 
aas ta ta ga si, sõb ra päe val, asu-
si me tree ne ri te Va le vi ja Tee le 
valv sa pil gu all sel le ekst reem su-
se ga tut vust te ge ma. Ere dalt on 
mee les Kar mo reakt sioon, kui ta 
sei sis ska te par gi kõi ge kõr ge ma 
ram bi ser val “Ekk keeee... mi na 
siit küll al la ei sõi da!” Kaht le-
jaid oli tei si gi, aga ju ba vars ti oli 
kõik tei si ti! Õpi ti, sõi de ti, ku ku-
ti, plaas ter da ti haa vu, ku ku ti jäl-
le. Har ju ta mi ne teeb meist riks ja 
oh se da rõõ mu, kui jär je kord ne 
ramp val lu ta tud sai või kee ru li-
ne trikk õn nes tus! Äge on se da 
aren gut kõr valt jäl gi da ol nud. 
Tä nud Pär nu Lin na va lit su se le ja 
Ra ba 5 ska te par gi le, kel le koos-
töö tu le mu sel noor te le mõel dud 
ke ha li se kas va tu se tun di põ ne-
va maks te gev 2020 aas ta lõ pu ni 
kes tev pro jekt sün dis. Il ma ekst-
reems por di ta ei os ka Tõs ta maa 
noo red enam kui da gi ol la.

14. veeb rua ril tä his ta si me 
sõb ra päe va. Kau nis ta si me pui-

dust sü da meid joo nis ta des eri-
ne vaid must reid ja pil te vär vi lis-
te tin dip liiat si te ga. Soo vi jad võt-
sid val mis ta tud sü da med kaa sa 
eda si kin ki mi seks. Al les jää nud 
sü da me ke sed pa ni me kõik sõb-
ra päe va sei naks.

Kol ma päe val, 19. veeb rua-
ril toi mus ka hoo di kol ma päev, 
mi da viis lä bi ak tiiv ne noor 
Me ri li Ad ler. Ka hoot on on li-
ne - mäng, mis pa neb proo vi le 
män gi ja tead mi sed ja reakt sioo-
ni kii ru se. Ka hoo di kol ma päe-
val män gi jaid just vä ga pal ju ei 
ol nud, aga kes ko ha le olid tul-
nud, nau ti sid män gu täiel rin-
nal. Aju de ra gis ta mist saa tis 
mõ nus vas tas ti ku ne huu mor ja 
ker ge tö ga mi ne va le de vas tus te 
and mi se eest. Vah va oli ja tar-
ge maks sai me jäl le kõik! Ai täh 
Me ri li Ad le ri le, kes oli män gu ju-

hi rol lis ja sai sel le ga suu re pä ra-
selt hak ka ma.

20. veeb rua ril käi si me Lõ pel, 
naab ri tel kü las. Mit te liht salt 
nii sa ma, vaid Lõ pe noor te toa 
1. sün ni päe va peol. Üli la he oli! 
Sai kor ra li kult tant su vih tu da, 
maits vat sün ni päe va tor ti mek-
ki da, va na de sõp ra de ga koh tu-
da ja uu si lei da. “Kirss tor dil” aga 
oli het kel noo ri hul lu ta va ar tis ti 
AG esi ne mi ne, mis üht ki noort 
ega noor soo töö ta jat oma esi ne-
mi se ga kül maks ei jät nud. Ai täh, 
Lõ pe noo red, vah va sün ni päev 
oli! Tä nud bus si juht Ar vo le, kes 
sün ni päe va selts kon da tur va li-
selt peo le ja ko ju ta ga si sõi du tas!

Noor te kes ku se so li tai re tur-
niir sai edu kalt lõ pe ta tud veeb-
rua ri lõ pus. Vei di eri li seks te gi 
sel le võist lu se see, et kui mui-
du fi  gu ree ri vad võit ja te na meie 

Tahaks ju ba noor te kas se
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tur nii ri de esi kol mi ku tes noor-
me hed, siis see kord pa ni oma 
“sõ na maks ma” hoo pis kii re 
reakt sioo ni ga tra gi tü tar laps. 
Võist lu se tu le mu sed: I koht 
Me ri li Ad ler, II koht Ro bin 
Müür ja III koht Mark - San-
der Salk. Ai täh Sul le, Rai ner 
Juu rik, sest Si na olid sel le idee 
au tor!

Märt si al gu ses ava si me 
noor te poolt joo nis ta tud pil-
ti de näi tu se – nii noor te kes-
ku ses kui ka vir tuaal selt Tõs-
ta maa Ava tud Noor te kes ku se 
fa ce boo ki le hel. Mit me te nä da-
la te jook sul on meie noo red 
kunst ni kud joo nis ta nud pal ju 
kau neid pil te, se da nii vär vip-
liiat seid kui ka ar vu ti või ma lu si 
ka su ta des. Meis kõi gis on pei-
dus väi ke kunst nik.

Loo mu li kult käib nel ja päe-
vi ti kü las Ma rek, kel le ju hen-
da mi sel val mi vad maits vad 
toi dud. Ühel päe val oli ma gus-
ha pu ka na rii si ga, tei sel kor ral 
võr ra tud pi du li kud suu pis ted, 
miks mit te lau sa rii gi ju hi vas-
tu võ tul. Ja mil li ne pi ru ka lõhn 
on ter ves noor te kes ku ses, kui 
ko kan dus rin gis küp se ta tak se 
pi ru kaid juus tu ga või hoo pis 
vors ti ja vii ne ri ga! Tüd ru ku te 
osa va te näp pu de ga val mis ta sid 
ma gu sad moo si ning mõ nu sa 
ka nee li – suhk ru se gu ga rul lid, 
mi da abi val mis noor te le mees-
kok ka de le vä ga rul li si da meel-
dis. Kõik val mis ta tu on liht salt 
nii mait sev!

Het kel on poo le li pil jar di-
tur niir, mis sai al gu se 9. märt-
sil ning käi mas fo to kon kurss 
tee mal „Kui koo li min na ei 
saa“, ku hu oo ta me noor te fo to-
sid ku ni 1. ap r il li ni aad res si le 
tnoor te kes kus@gmail.com. 

Roh kem aga tu le va si üri tu-
si ja sünd mu si ei os ka ni me ta-
da, sest po le kin del, mil lal me 
uk sed taas kord ava me. Prae-
gus te jut tu de jär gi on rah va-
ma ja su le tud ku ni 1. mai ni, aga 
eks me ela ja näe.

Pi da ge vas tu ja hoid kem 
üks teist ter ve na!

Ka ro lii ne Kask ja 
Ene Leht sa lu

Tõs ta maa noor te kes ku se 
noor soo töö ta jad

28. veeb rua ril, kui maad 
kat tis veel sel le tal ve esi-
me ne ja ilm selt ka vii ma ne 
kor ra lik lu me vaip, ko gu ne sid 
Pär nu maa 4H noo red klu bi 
Po si tiiv se eest ve da mi sel 
Jõu lu mäe Ter vi ses por di kes-
ku ses se, et vee ta ühes koos 
üks ak tiiv ne tal ve päev. 

Kui kõik sõb rad Kih nust, 
Toot sist, Pär nu-Jaa gu pist ja 
Uu lust oo ta ma tult tal vis te teeo-
lu de kius te ko ha le jõud sid, võt-
si me ühes koos suu na mat ka ra-
ja le, kus um bes 4 km pik ku se 
ra ja peal oo ta sid meid ees eri-
ne vad 4H-tee ma li sed punk tid. 
Esi me ses punk tis oli tee maks 
“Käed”, kus iga laps sai en da le 
meis ter da da nöö bist vast la vur-
ri. Tei ses punk tis, kus tee maks 
oli“Sü da” ja “Sõp rus”, lei dis iga 
noor en da le paa ri li seks sõb ra, 
kel le ga ta pol nud sel päe val veel 
su hel nud. Koos asu ti te ge ma 

har ju tust, kus üks sõ ber teist 
kee ru tas ning viis ta see jä rel ühe 
puu juur de. Sõb ral, ke da kee ru-
ta ti olid sil mad kin ni ning te ma 
pi di ära ar va ma, mis puu ga ta 
kin ni sil mi tut vust te gi. Kol man-
da, “Pea” ja “Mõt le mi se” punk-
tis said osa le jad la hen da da Ees ti 
Va ba rii gi ise seis vus päe va tee-
ma list rist sõ na. Kii re mad ja osa-
va mad said ka au hin na vää ri li-
seks. Jõu des pea le pik ka lu mist 
met sa tee kon da vii ma ses se, 
‘’Ter vi se’’ punk ti, ja ga si me end 
nel jaks võist kon naks. Et ära jää-

nud Tar tu Ma ra ton ta sa te ha, 
oli võist kon da de üle san deks 
võist kond li kult suur tel pui dust 
suus ka del üle fi  ni ši joo ne jõu da.

Pea le vä si ta vat, kuid mõ nu-
sat mat ka oo tas ees ko su tav ja 
ener gia va ru sid täit nud lõu-
na söök, sest pea le lõu na pau si 
oo tas meie 4H sõp ru ees kur-
lin gu tur niir. Väik se ma test ja 
suu re ma test moo dus ta ti viis 
tub lit võist kon da ning võist lus 
võis ala ta! Võist lus oli äär mi selt 
ta sa vä gi ne ning pal jud said kir-
ja oma täit sa esi me se jää keeg li 
män gi mi se ko ge mu se.

Sel le ak tiiv selt lõ bu sa päe va 
lõ pe tu seks said kõik osa võt jad 
tä nu tä heks tub li osa le mi se eest 
li saks hea le ene se tun de le ka väi-
ke se ter vis li ku au hin na värs ke te 
puu vil ja de näol! Klu bi Po si tiiv-
ne tä nab veel kord kõi ki tub li-
sid noo ri ja klu bi de ju hen da jaid 
ak tiiv se ja sü di ka osa le mi se eest 
Pär nu maa 4H sõp ra de ak tiiv sel 
päe val!

Eve ri ta Ima na, 
Tee le Tõ nis son Klu bi Po si tiiv ne

 4H sõp ra de ak tiiv ne päev Jõu lu mäel
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Ees ti Va ba rii gi 102. aastapäeva

pi du lik kont sert-ak tus pildis
fotod Toomas Mitt
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M
ärt si kuu ja nais te päev saa bus Tõs ta maa le mee leo lu ka 
kont ser di ga mõi sas, kus pea saa li täis üli malt soo jalt ja 
po si tiiv selt hää les tu nud pub li kut sai kuul da kree ka lau le 

ees ti kee les (“Kree ka lau lud ees ti kee les”). 
An samb li ga Rem be tes oli lii tu nud Tõ nu Oja, kel kaa sas pau na-

täis ees tis ta tud kree ka lau le. Ül la tu se na kou kis ta kont ser di alus-
tu seks oma tas ku põh jast spet siaal selt Tõs ta maa nais te le kir ju ta tud 
luu le tu se:

“Eks ole see nuk ker, eks ole see kurb,
kord pa han das Ro sa, see Lu xem burg,
et nais tel ei ole õi gust, ei vo li,
ei va li da pe re meest, va li da omi,
et ütel da vas tu või vi sa ta sil ma.
Üks õi gus vaid - ol la õi gus test il ma!
Neil osaks on hoi da vaid kor da ja puh tust,
ning kuu le kalt ta lu da mees pe re nuht lust.
Mis sest, et ta oli re vo lut sio näär,
too Ro sa, see väi de ei ol nud ju väär.
Jäi mees pe re nõu tuks, neist va nim,
en näe siis lau sus - meil aas tas on üle üks päev,
me sel le võiks lah kes ti nais te le an da.
Sel päe val nad kul da ja kar da võiks kan da
ja moo se kant õh tul saaks män gi da pil li.
Me kin giks neil mu si ja lõi ke lil li.
Ja hil jem kui ot sa saaks pi du ne kä ra,
me võ taks neid hin ge ja kuu la me ära.
Ja aas taks ot saks taas ra hu ma jas,
pe su pu has ja pu der keeb pa jas.
Eks meie gi vei di või tõs ta maast,
püü des nais pe ret Tõs ta maalt,
siis üle jää nud aas taks on ole mas pi let
meil si lu da vunt si ja las ta vi let.”

Laur Lom per (Tõ nu Oja): “Kui sind on lau lu sis se pan dud, siis 
sealt sa enam väl ja ei saa! Vot sel li sed lood teil siin nais tel!”

 Ko gu kont ser ti saat sid Tõ nu Oja poolt lau lu de va he le pit ki tud 
hu moo ri kad, pi sut te rav da tud kast mes va he teks tid ning Ola vi Kõr re 
sil ma rin gi ha ri vad kree ka tee ma li sed lood. 

Sil mai lu pak ku sid Bal kan Ho ro tant si jan nad. Ilm selt põk su sid 
sir ta ki rüt mid veel kaua kõi gi kuu la ja te hin ges! 

Tä na me esi ne jaid: Ola vi Kõr re, Ka ro lin Kõr re, Hei vi Tä he, Ave 
Er mus, An sam bel Rem be tes, Bal kan Ho ro tant si jan nad.

Kat ri, rah va ma jast

Täna ma pea me ik ka Lu xem bur gi, Rosat
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LOO DU SES SE, MET SA JA 

ME RE ÄÄR DE! 

VA HEL DU SEKS 

SOO VI TA TAK SE 

KA KO DUS PÜ SI DA.

Pal ju üri tu si, kont ser te, vir tuaal seid näi tus te 
kü las tu si saab jäl gi da ning kaa sa ela da 

in ter ne ti va hen du sel!

Kui gi tek ki nud olu kord on oo ta ma tu ja tead ma ta, 
ei kao veel meie kul tuur! 

Kuid het kel eda si lü ka tud (hal vi mal ju hul ära jää va te) 
üri tus te koh ta pa lu me jäl gi da tea teid ja rek laa mi. 

Kõi ge kii re mi ni leia te in fot Tõs ta maa rah va ma ja FB ja 
Ins tag ram le helt, sa mu ti vi sit_tõs ta maa FB ja Ins tag ram, 

Tõs ta maa osa val la ko du leht, in fo tahv lid.

Ol gem rõõm sad ja ter ved!

Head teat ri sõb rad! 
26. märt sil plaa ni tud ühis sõit End la teat ris se 

eten dust “DAA MID” vaa ta ma jääb kah juks ära! 
Ta su tud pi le ti ra ha saab ta ga si, kui 

erio lu kord on lõp pe nud, Tõs ta maa raa ma tu ko gust!

Tähe le pa nu! 
17. ap ril lil toi mu ma pi da nud so lis ti de kon kurss 

“Muu si ka meid kõi ki seob” on eda si lü ka tud. 
Kui erio lu kord või mal dab, siis lau la me sõb ra li kult või du 

veel sel le õp peaas ta lõ pus, kui mit te, siis hil jem. 
Tea vi ta me esi me sel või ma lu sel!

TTA pi du lük kub eda si!
Ole me tu ge valt löö dud prae gu sest olu kor rast. 

Ot sus ta si me, et pi du toi mub 
prae gu se sei su ga 17. ok toob ril 2020. 

Ja siis tee me sel li se peo, et üks ki ko roo na, ega muu tõ bi ei 
jul ge meie pi du sa bo tee ri da! Pan ge mad ru se sär gid, 

kap te ni müt sid ja kõik mis trii bu li ne kor raks kap pi ta ga si. 
Meie võ ta me het keks hoo ma ha ja hak ka me vaik selt 

uues ti peoks val mis tu ma ning tee me se da veel 
vin ge malt kui oli plaa nis!

TTA ja sõb rad

KUHU MINNA

Tähelepanuks 
reklaamitellijatele!
Kui soovid Tõstamaa 
Tuultele saata valmisreklaami, 
siis mõõdud leiad siit!

44,5 x 59 mm

44,5 x 27,5 mm

93 x 59 mm

93 x 123 mm
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ELFRIDE-ARMILDE UDU
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HARRI-HERBERT KIIRATS 
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Armas Kar mo Kuu ra!

Õn nit le me Sind 40 juu be lil ja soo vi me Sul le: 
õn ne, ter vist ja jak su,ra hu sü da mes se, 

ker get tant su jal ga, elu rõõ mu ja hin ge ra hu, 
erk sat meelt ning pal ju kau neid het ki,

 jät ku vat elu jõu du ja ra hu lik ke va na dus päe vi!
Soo vi vad Rau no ja Ma de an samb list Kul la ke rad 

Avaldame kaastunnet Heldile ja tema perele

Harri Herbert Kiiratsi 
surma puhul. 

Nooruse 4 elanikud.

POOT SI MÕIS OO TAB KÜ LAS TA JAID!
Saad pu ha ta jal ga, mek ki da ko ha lik ku nap si ja 

ko ju kaa sa gi os ta.
Mar ko Põld sam 550 2114

VÄRAVAD TAAS 

AVATUD

alates 4. aprillist

Aprillikuus

N, R, L  kell 10 - 16

Maikuu lahtiolekuajad 

selguvad järgmises lehes.

Olete oodatud!
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