
E
r vin Saat mäe üt leb en da 
ole vat paik ne ini me ne st 
ela nud ko gu elu prae gu-

ses Lää ne ran na val las Paat sa-
lu kü las. Koo li ha ri dust vii mist-
les Vat la, Varb la ja Pär nu kut se-
kesk koo lis. El lu as tu des oli Er vi-
nist saa nud kut se tun nis tu se ga 
mööb li tis ler.

Um bes viis aas tat ta ga si tun-
dis Er vin, et ta hab mi da gi muud 
te ha. Ta käis tal vel õp pi mas kii r-
a biau to ju hiks. Õn ne tu seks 
ei leid nud ta sel lel ame ti pos-
til tööd. Eda si mõt les mees, et 
ta haks me dit sii nist veel gi roh-
kem tea da saa da, kõik see tun-
dus nii põ nev ja hu vi tav. Tal lin-
na Ter vis hoiu Kõrg koo li Pär-
nu gru pis asus ki hak ka ja mees 
õp pi ma. Kind la sti po leks se da 
juh tu nud kui oleks pi da nud 
Tal lin na või Tar tu va het sõit-
ma. Kon kurss oli kolm ini mest 
ko ha le. Vest lu se ja kat se te põh jal 
ar va ti Er vin õpi las te sek ka.

Õe õpin gu teks ku lus 3,5 aas-

tat. Kõi ge ras kem oli aja leid mi-
ne, sest sa mal ajal töö tas Er vin 
täis ko ha ga Pär nu-Jaa gu pi pääs-
te ko man dos. Tu li hoi da en nast 
jär jel, ei toh ti nud las ta võl ga del 
tek ki da. Al gu ses loo mu li kult 
kä si ve re võt mi sel vä ri ses, aga 
har ju ta mi ne teeb meist riks, on 
mees op ti mist lik. Koo li kõr valt 
käis Er vin väi ke se koor mu se ga 
ka haig las tööl ja seal sai pal ju 
eri ne vaid toi min guid har ju ta da. 
Eel ne valt tu li prak ti kan dil pat-
sien dilt lu ba kü si da. Pi dev prak-
ti ka teeb kind la maks.

Pea mi selt on Er vi ni üle san-
ne ter vi se kes ku ses ars ti as sis-
tee ri mi ne ja ana lüü si de võt mi-
ne. Tih ti tu leb mõõ ta ve re rõh ku 
ja an da soo vi tu si kül me tus hai-
gus te ga võit le mi seks. Tei ne kord 
tu leb pat sien ti liht salt hea sõ na-
ga toe ta da.

Prae gu sel ajal soo vi tab õde 
Er vin säi li ta da ra hu, mit te min-
na kaa sa hüs tee ria ja paa nit se-
mi se ga vaid suh tu da olu kor da 
ta lu po ja tar ku se ga. Lii ku da pii-

sa valt ja toi tu da mit me külg selt. 
Pa rim toit meie me nüüs on kee-
mia va ba en da kas va ta tud aed-
vi li hau ta tud ja kee de tud ku jul. 
Juur de so bib kva li teet ne li ha või 
ka la. Kind las ti soo vi tab Er vin 
väl ti da liig set soo la tar vi ta mist.

Li saks õe töö le võ tab Er vin 

va bal ajal osa Vat la va ba taht li ku 
pääs te ko man do tööst ja on kirg-
lik mä lu män gur.

Nii hea ja lah ke poiss! 
/Efe li ne/
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Õde või vend, aga iga ta hes Er vin

Viis sü gist ta ga si alus tas rah va ma ja sein te va hel taas lau lu har-
ju tu si se ga koor. Asu ta jaks ja eest ve da jaks ener gi li ne ja in nus-
tav koo ri juht Ivi Kask. Tun nus ta me ja tä na me! 

Ea ka te klu bi tä his tas küm ne aas ta koos käi mis te 
ja koh tu mis te juu be lit. Pil dil klu bi loo ja ja hing 
Lya Ve sik. Tun nus ta me ja tä na me! 

TÕSTAMAA RAHVAMAJA TÄNAB!
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A
rvas, mis ar vas oma elu ko hast väi ke 
ini me ne, aga nüüd on siis asi sel ge, 
sest rii gi kont roll on raa dios rää ki-

nud. Elad ik ka ää re maal, mis ää re maal. 
Oli seal üks Jaa gu ni me li ne, a te ma nih-

ver das meid lin na poo le ära. Eks ta nüüd 
ka ris tu seks sai gi sel le iga ve se ha ri dus re for-
mi ga maad le va mi nis tee riu mi, no ei saa ini-
me ne ome ti gi aru, et linn on linn ja maa on 
maa. Tei ne kord ka soo maa, põl lu maa, met-
sa maa, era maa. Nüüd on hoo pis hull lu gu 
lah ti, sest en ne nad var ja sid se da ää re as ja 
väik se lin na sil di ta ha, vot nüüd tu li suu relt 
unis ta mi ne ning ta ha vad ko he kõik met sad 
ja laa ned tük kis kü la de ga si tiks üm ber pan-
na. Kui da gi pi di sel va li mis te ga as ja ole ma.

Ha ka tu seks pa ne vad Jaa gud koo lid kin-
ni ka, al gu ses üt le vad, et mis te kö hi te seal, 
vaa ta ke ko dus ek raa ni ja tar kus tu leb ise-
e ne set pä he. Ai, need poi sid on kruts keid 
täis. Pä rast üt le vad väi ke se le ini me se le, et 
mis me siin met sa va hel va hu ta me, pa ne me 
koo li hoo pis kin ni. Hul ga ra ha jääb al les. Ise 
ela te ää re peal, kes se kä sib, ise ta ha te, sõit ke 
lin na. Seal koo le ja la ga se ga da ja ma jad on 
suu red. Väi ke ini me ne si tis se ei ta ha, hoo-
pis see ne le iga kell.

Väi ke ini me ne ot sus tab ko gu sü da me-
va lu pea le ajud soo jas hoi da. Aga oh hä da 
rist sõ nad kõik ju ba ära la hen da tud ja aju-
soo ju seks saa nud. Post kon to rist ka dus iga-
su gu müü gi kaup na gu ke va di ne ole ma tu 
lu mi ja söö gi poes po le veel sä her du se kraa-
mi müü mi ne ärip laa ni tul nud.

Ah, kui das sõr med ki be le vad ruu tu-
des se täh ti trük ki ma, et saaks aju mõ nu-
salt su ri se ma. Kas suu res hä das sõi ta lin na 
aja le he kios kis se, sa ja kilt sa ne ring koos või-
ma li ku ko roo na pi si ku ga või ku du da kii res-
ti soe ja paks müts ning hoi da seal all soo jas 
oma vii mast ta lu po ja tar kust. Ta läks, väi ke-
ne ini me ne, ah ju küt ma ja var daid ot si ma.  

Ül le Tamm 
toi me ta ja

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

Kut su tud: Tõs ta maa osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Anu Pe ter son, abi lin na pea Mee-
lis Kukk, abi lin na pea Sil ver Smel jans ki 
(Team si va hen du sel), lin na va ra- ja hea kor-
ra tee nis tu se ju ha ta ja Kar mo Näkk (Team-
si va hen du sel), vo li ko gu esi mees And rei 
Ko ro bei nik (Team si va hen du sel), Tõs ta maa 
rah va ma ja ju ha ta ja Kat ri Järg.

PÄE VA KORD:
1. Pär nu Lin na vo li ko gu 24.05.2018 mää ru-
se nr 26 „Rep res see ri tu ja rep res see ri tu ga 
võr dus ta tud isi ku maa mak sust va bas ta mi se 
kord“ muut mi ne eel nõu le ar va mu se and-
mi ne. Eel nõud tut vus tas Sil ver Smel jans ki.

Mää ru se muut mi ne on va ja lik mää ru se 
maa mak su sea du se ga koos kõl la vii mi seks. 
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää rus „Hea kor-
raees kir ja ja koor mi se keh tes ta mi ne“ eel-
nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõud tut vus tas Kar mo Näkk. Eel nõu 
ees märk on keh tes ta da Pär nu lin na hal dus-
ter ri too riu mil ühe tao li sed ning ko ha li ku 
oma va lit su se eri pä ra sid ar ves ta vad hea kor-
da ta ga vad nõu ded. Hea kor ra ta ga mi se ees-
mär gil mää rat le tak se üle san ded, mi da tu leb 
hea kor ra ta ga mi seks era kin nis tul te ha või 
mil lis test te ge vus test hoi du da. Piir du tud on 
üks nes kin nis tu te ga, mis asu vad ti hea sus-
tu sa lal või ti he dalt asus ta tud hoo nes ta tud 
ela mua la del. Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

3. Pär nu Lin na vo li ko gu mää rus „Pär nu lin-
na 2021 ee lar ve“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne. Eel nõud tut vus tas Mee lis Kukk. Toi-

mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

4. Pär nu Lin na vo li ko gu ot sus „Pär nu maa 
Oma va lit sus te Lii dust väl jaas tu mi ne“ eel-
nõu le ar va mu se and mi ne. Eel nõud tut vus-
tas And rei Ko ro bei nik. Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Mit te toe ta da esi ta tud eel-
nõud.

5. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid 
5.1. MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko man do et te-

pa nek lin na ee lar ves se. Too mas Rõ hu tut-
vus tas MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko man do esi-
ta tud et te pa ne kut.

MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko man do soo vib 
2021. aas tal te ha uue taot lu se Väi ke saar te 
prog ram mi le kol me tel je li se ATV Po la ris 
6x6 ost mi seks. Sel le hind koos kõi gi olu-
lis te li sa de ga on 17 777 eu rot. Kaas fi  nant-
see ring peab ole ma vä he malt 15%. See tõt-
tu teeb MTÜ et te pa ne ku li sa da 2021. aas ta 
Pär nu lin na ee lar ves se kaas fi  nant see ring 2 
666 eu rot MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko man do le 
ATV ost mi seks.
OT SUS TA TI: Et te pa ne ku poolt 6 häält, 1 
era poo le tu.

5.2. Kiir gus te ge vus loa and mi se prob lee-
mist Tõs ta maa Ter vi se kes ku se le

Mark Soo saar ja Ma dis Ves ki mä gi te gid 
üle vaa te prob lee mist seo ses Tõs ta maa Ter-
vi se kes ku se rönt ge nia pa raa di ka su ta mi se ga 
ja kiir gus te ge vus loa väl jas ta mi se ga Kiir gus-
kes ku se poolt.

OT SUS TA TI: Te ha osa val la ko gu poolt 
vas tav ki ri abi lin na pea le ja mi nist ri le.

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

 Tä na vu ne mar di laat toi mus täit sa tei si ti. 
Kä si töö li sed kaup le sid in ter ne tis ja ko du-
kan di müü gi pai ka des. 

Laa da moo di ko gu üri tus ei ol nud ki, aga 
rek laa mi üle Ees ti teh ti kõ vas ti. Käs töö poes 
müü di edu kalt ja sel gus, et ka nii saab. Kaup 
ja ost ja said iga ta hes kok ku.

Tõs ta maa ka te sõ nul läks kaup le mi ne 
ke nas ti. Kä si töö kaup lus töö tas kolm päe-
va jut ti. Pea le ko ha li ku rah va lii kus rin gi nö 
kä si töö tu ris te, kes ost sid kau pu ja vaa ta sid 
laie malt Tõs ta maal rin gi. Epp Ma ria Ko ka-
mäe rek laam roo si tud kin nas te le oli pal ju-
de le vä ga in nus tav.

Kä si töö dest olid ost ja te seas po pu laar-
sed so kid ja suss-so kid, ke raa mi ka, la vend-
li kim bud, mees te ka pid, lõng, see bid ja roo-
si tud kin dad. 

Kau baks läk sid häs ti ka Me re laiu pur gi-
su pid ja hoi di seid, kär je me si ning Su ti gin ja 
mä da rõi ka viin.

Kä si töö pood on ava tud igal ad ven di-
lau päe val ja pü ha päe val, 13. det semb ril. 

Ee lis ta gem jät ku valt oma kan di kau pa.

TT

Käsi töö pood ra bab iga laa da eest
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Pär nu linn kuu lu tas esi-
me sel ad ven di pü ha päe val 
väl ja 2020. aas ta jõu lu kau-
nis tus te kon kur si. 

Kon kur si ees märk on tii-
vus ta da et te võt teid, asu tu si ja 
ko da nik ke eh ti ma jõu luoo tu s-
a jal hoo ne te fas saa de, ak naid 
ja hoo ve ning and ma nii pa nu-
se ko du lin nas pü ha de mee leo lu 
loo mis se. 

Jõu lu kau nis tus te kon kur sist 
või vad osa võt ta kõik: nii era- kui 
kor ter ma ja de ela ni kud, koo lid, 
las teaiad, et te võt ted, or ga ni sat-
sioo nid ja asu tu sed. 

Jõu lu kau nis tus te kon kur sil 
toi mub hin da mi ne kuues ka te-
goo rias:
 pa rim vaa tea ken 
 pa rim kor ter ma ja aken
 pa rim era ma ja kes kus lin nas
 pa rim era ma ja osa val da des
 pa rim kor te re la mu
 pa rim asu tus (k.a. koo lid ja las-
teaiad)

Pär nu lin naaed nik Anu Nur-
me sa lu kut sub ak tiiv selt hoo-
neid ja õuea la sid de ko ree ri ma. 
Lin naed ni ku sõ nut si ei ole eh ti-
mi se juu res es ma täh tis kau nis-
tus te hulk ega mas taap, vaid 
en ne kõi ke soov muu ta ümb rus-
kon da pü ha de pu hul ke na maks.

„Pi me dal ajal, eri ti veel lu me-
vae sel tal vel, igat se vad ini me sed 
val gust, ilu ja emot sioo ni. Oma 
ko du, töö ko ha, koo li või las-
teaia eh ti mi ne te ki tab hea tun-
de iseen da le, naab rus kon na le 
ja laie malt ter ve le ko du kan di le. 
Iga vah valt de ko ree ri tud hoo ne, 
aken või hoov an nab lin na üld-
mul je le nii pal ju juur de ja loob 
meis kõi gis mõ nu sat jõu lu tun-
net,“ üt leb Nur me sa lu.

Põ ne vaid, arm said, efekt seid 
ja ise gi vaa te män gu li si jõu lu-
kau nis tu si on üle ter ve Pär nu iga 
aas ta ga ai na roh kem ning ini-
me sed an na vad neist ka jul gelt 
lin naaed ni ku le tea da. 

Aga rat kaa sa löö mist see-

kord sel jõu lu kau nis tu se kon-
kur sil oo tab lin naaed nik nüüd-
ki.

„Kon kurss võiks an da ini-
mes te le mo ti vat sioo ni võt ta 
et te de ko rat sioo ni de meis ter-
da mi se või an da põh just tuua 
üle aas ta te keld ri sü ga vu sest 
taas väl ja jõu lueh ted, mi da 
po le am mu üles ri pu ta nud. 

Kau nis tu sed ei pea ole ma 
poest os te tud, need võib ka ise 
te ha. Soo vin ini mes te le head 
te gut se mi sin du ja fan taa sia-
len du ning kui ins pi rat sioo-
nist puu du jääb, siis ehk leiab 
se da siit sa mast lin na ruu mist-
ki,“ üt leb Nur me sa lu.

Pa ri ma te jõu lu kau nis tus-
te koh ta oo tab linn in fot 20. 
det semb ri ni. Lü hi kir jel du se 
ja aad res si ning või ma lu sel ka 
fo to de ko rat sioo ni dest pa lu-
me saa ta Pär nu lin naaed ni ku le 
e-pos til anu.nur me sa lu@par-
nu.ee.

Jõu lu kau nis tu si hin dab 
žürii, ku hu kuu lu vad abi lin-
na pea aren gu ja pla nee ri mi se 
alal, lin na ku jun du se spet sia-
list, lin naaed nik ning kul tuu ri- 
ja spor di tee nis tu se kul tuu ri töö 
peas pet sia list.

Võit jad kuu lu ta tak se väl-
ja en ne jõu lu pü hi. Pa ri maid 
tun nus tab linn mit te ra ha lis-
te au hin da de ga, mil le on väl ja 
pan nud OÜ Adam De co light.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Lasteaias totaalne lasteuputus
 Tõstamaa lasteaias on suur kohtade puudus. Lapsed on ena-
masti oma osavallast pärit, mis on muidugi väga tore, et lapsev-
anemad nii tublid on. Kui pikaks ajaks selline lasterohke olukord 
püsimaa jääb on juhataja Kadi sõnul väga raskesti prognoositav. 

Pärnu linna toel asuti ruumipuudust likvideerima. Ehitus-
hanke tulemusena tegi parima pakkumise OÜ Marendow ning 
usin toimetamine korrastatavates ruumides juba käib. Lasteaias 
saab tööd üks täiskohaga õpetaja ja 0,5 kohaga õpetaja abi. Mõis-
tagi suureneb pisut ka liikumis- ja muusikaõpetaja koormus. Prae-
gu on juhataja sõnul põnev aeg, vaja on veel mõned mööblitükid 
muretseda. Alates 4. jaanuarist hakkab lasteaias tööle kolm rühma.

Tänavune jõulupidu toimub vabas õhus. Lapsevanemaid pit-
tu ei lubata, aga loodetavasti lastakse jõulumees kommikotiga 
väravast sisse. TT

Esi me sel ad ven dil al gas 
jõu lu kau nis tus te 
kon kurss

Aeg la ne loo jang
 Oli ilu sa päi ke se-
loo jan gu ga õh tu poo-
lik, kui Hart win oma 
lõõt sa he lid Tõs ta-
maa rah va ma ja saa-
lis val la tõm bas. Pill 
he li ses nii ma he dalt, 
et viis se kun di ga 15 
kont ser di kü las ta jat 
me di ta tiiv ses se sei-
sun dis se.

Kõ la  sid lood 
Hart wi ni soo lop laa-
dilt “Wa ter man”. Te gu oli ko rooo nap ro jek ti ga, na gu pil li mees heas 
ees ti kee les tu tu vus tas. Wa ter man tä hen dab fl aa mi kee les vee va la-
jat, mär gib täht ku ju, mil les muu sik sün di nud on.

Hart win män gis lõõt sal, mis oma ehi tu selt on dia too ni li ne 
akor dion ja val mis ta tud Aaf ri ka pui dust kuul sa Itaa lia lõõt sa meist-
ri Cas tag na ri poolt.

Män gi tud lood olid sü ga valt tun ne tus li kud, ju tus ta des min gi 
loo või het ke muu si ku elust, kan des tä hen dus lik ke peal kir ju, näi-
teks “Aeg la sed hom mi kud”. Kont sert lei dis aset Tõs ta maa rah va-
ma jas isa de päe val, 8. no vemb ril. Kat ri

Jõu lu kau ban dus virr-varr vir tuaal seks
 13. det semb ril plaa nis olev jõu lu laat Tõs ta maa rah va ma jas 
muu tub sel aas tal vir tuaal seks. 

Tõs ta maa rah va ma ja Fa ce boo ki le helt on lei tav üri tus “Tõs ta-
maa jõu lu laat”, kus ja ga me laa dal kaup le ja te kon tak te, pil te too-
de test või ko du le he lin ke. Os tu hu vi lis tel on või ma lus lei da oma le 
mee le pä ra sed too ted. 

Jõu luaeg on ime de ja hea te gu de aeg, kui kaup le ja te ga häs ti kok-
ku le pi te, siis usi nad pä ka pi kud olid nõus kau ba sui sa ko ju kät te 
toi me ta ma. Kau bel da soo vi ja tel pa lun ühen dust võt ta kat ri@tos-
ta maa.ee, kin ni ta da oma kaup le mis soov ning ja ga da in fot too de-
test, ko du le he kül ge dest ja kon tak ti dest, mi da lu ba te meil üri tu se 
le hel ja ga da. 

Hoia me oma pool selt tu ru ak tiiv se ja ava tud ku ni 20. det semb-
ri ni 2020. Kat ri

In fot pa ri ma te 
jõu lu kau nis tus te  koh ta 

oodatakse 
20. det semb ri ni. 

Lü hi kir jel du s ja 
aad res s ning või ma lu sel 

ka fo to 
jõu lu kau nis tusest saa ta 

anu.nur me sa lu@par nu.ee.
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Koo lie lu ko roo na ajal
Ei ole ker ge see aeg. Het kel peab 
ar ves ta ma, et koo li maj ja sis se 
as tu da nii sa ma ei saa, pead eel-
ne valt kok ku lep pi ma koo li di rek-
to ri ga. 

See keh tib ka las te va ne ma te le. Pe se me 
hoo li kalt kä si, väl di me suu ri ko gu ne mi si 
si se ruu mi des, hoia me dis tant si ja suu na-
me õpi la si õue va he tun di de ajal. Esi me ne 
aas ta, kus õh tu ne koo li jõu lu pi du jääb ära 
ja asen dub vä liü ri tu se ga.

Pä ris il ma üri tus te ta ka ei saa, see-
ga tu leb mõel da ja or ga ni see ri da te ge-
vu si nii, et jäl gi me reeg leid. No vemb ri-
kuu al gas meil näi tu se ga “Mi nu isa”. Kõik 
hu vi li sed said tuua näi tu se le en da teh tud 
pil di oma isast. Pil did olid üle val I kor ru-
se fua jees.

6. no vemb ril toi mus koo li ar vu tik las-
sis Kü ber Puu rin gu eel voor 6. - 9. klas si le. 
Kü ber Puu ring on al ga ja te ta len ti de tu vas-
ta mi se võist lus, mis koos neb in di vi duaal-
sest eel voo rust ja põ hi voo rust. Võist lu sel 
või vad osa le da 7. - 12. klas si de õpi la sed ja 
kut se koo li õpi la sed (mit te va ne mad kui 
18 aas ta sed). 1. ja 2. tun ni ajal osa le sid 6. 
ja 8. klas si õpi la sed ning 3. - 4. tun ni ajal 7. 
ja 9. klas si õpi la sed. Pa ri mad (3 tüd ru kut, 
3 pois si) pää se sid lõpp voo ru, mis toi mub 

8. det semb ril 2020.
Ke va di se krii si tõt tu jäi ära eel mi se 

õp peaas ta 8. klas si loov töö de kaits mi ne. 
See ga toi mus see nüüd sel õp peaas tal, 
kui õpi la sed on ju ba 9. klas sis. Õpi la sed 
esit le sid vä ga to re daid ja an de kaid töid. 
Kes õp pis lei va teo sel geks, kes meis ter das 
sa vist nõu sid või ka be män gu, kes meis-
ter das pui dust pil di raa mi või pe ris koo-
bi, kes kir ju tab lau lu sõ nu ja li sab sel le le 
muu si ka ja pal ju muid põ ne vaid prak ti li-
si te ge vu si. Jää me oo ta ma güm naa siu mi 
põ ne vaid uu ri mis töid.

18. no vemb ril osa le sid osad 6. - 7. klas-
si õpi la sed prog ram mis “Pea ko kad koo-
lis”. Meie koo li kü las ta sid pea kokk Eva ri 
Tšet sin ja koo li ko kan dus rin gi ju hen da ja 
Ma rek Sild. Nen de abil val mi sid oi va li sed 
toi dud koo li ko kan du se klas sis. Maits ta 
sai pas tat, prae tud köö gi vil ju ja ah ju soo ja 
saia – kõik oli ime mait sev.

25. no vemb ril oli koo lil kau gõp pe päev, 
et õpi la si ja õpe ta jaid har ju ta da dis tant-
sõp peks. Kõik õpi la sed õp pi sid ko dus, 

väl ja ar va tud 1. - 4. klass, kes käi sid õp pe-
rei sil Kurg jal. Sel päe val toi mus õpe ta ja-
tel ka koo so lek, õp pe nõu ko gu ja Offi    ce 
365 koo li tus koo li ar vu tik las sis. Seo ses 
ko roo na ga toi mu vad õpe ta ja te koo so le-
kud koo li saa lis, sest seal on ini me si liht-
sam ha ju ta da, kui õpe ta ja te toas. Kuu 
lõ pus toi mus koo li üld ko gu ne mi ne õues 
koo li ma ja ees, et väl ti da ülerahvastamist 
si se ruu mis.

Hoo li ma ta kee ru ka test koo lio lu dest 
lõ pe taks loo ik ka gi po si tiiv se te uu dis te ga. 
Meie vah vad 10. klas si õpi la sed koos töös 
klas si ju ha ta ja ja koo li di rek to ri ga on val-
mis tei nud ühe põ ne va lü hi fi l mi mõi sa-
koo li de kum mi tus fi l mi de fes ti va li jaoks. 

Kõik hu vi li sed leia vad lü hi fi l mi koo li 
ko du le helt www.tos ta maa.edu.ee. Mi ne 
ja vaa ta! 

Ol gem ter ved!

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa kesk koo li hu vi juht-noor soo töö ta ja
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N
oo red oo ta vad vä ga, 
mil lal noor soo töö ta ja 
an nab tea da noor te kas 

öö bi mi se kuu päe vad. Mi ni laag-
rid on ühed kõi ge oo da tu mad 
üri tu sed, aga loo mu li kult toi-
mub meil ka pal ju muud põ ne-
vat, mil lest noo red rõõ mu ga osa 
võ ta vad.

Ka he kuu jook sul on noor-
te kes ku ses toi mu nud nii mõn-
da gi. Ok toob ri kuu al gas Jaa na ja 
He le na kü las käi gu ga. Nad vii sid 
lä bi AN Ki (Ees ti Ava tud Noor-
te kes kus te Ühen dus) in fo tu ba 
“Su gu ja sek suaal sus”. Tõs ta maa 
noo ri oli ko hal igas va nu ses ja 
üri tus oli edu kas.

Ok toob ri kuu lõp pes tra dit-
sioo ni li se bin go ga. No vemb-
ri al gu ses sai meis ter da da oma 
isa le kaar ti ja Ri co küp se tas kõi-
gi le soo vi jai le Brüs se li vahv leid. 
Kaa sa oli va ja võt ta ai nult moo-
si. No vemb ri kuu lõ pe tas noor-
soo töö nä dal, kus kol ma päe val 
toi mus üle-ees ti li ne tant suakt-
sioon, nel ja päe val tra dit sioo-
ni li ne üle-ees ti li ne hel kur kõnd 
“Hel ku ri ga sõb raks”, nel ja päe val 
ja ree del oli või ma lus igal noo-
rel tut vus ta da ja näi da ta oma 
ho bi ja hu vi ning ree del vii di lä bi 
pi par koo gi meist ri te töö tu ba 
koos ju hen da ja Kai di ga.

Hea meel on meil sel le üle, 
et igal nel ja päe val  toi mu vad 
ko kan dus rin gid, kus saa dak-
se olu li si tead mi si ko kan du se 
val las ja sa mal ajal te hak se toi-
dud koos ju hen da ja ga val mis. 
Ok toob ris ja no vemb ris õpi-
ti pär mi taig na te ge mist, mil lest 
val mi sid maits vad ah ju pit sad, 
ühi selt val mis koo re ne pee di-
supp, meis ter da ti köö gi vil ja de ga 
ke vad rul lid, va hel du seks teh ti ka 
mi da gi ma gu sat – puu vil ja sa la-
tit, šo ko laa di küp si se tor ti, vahv-
leid. Koos val mis ta ti rah vus toi-
du staa tu ses se tõus nud mul gi-
put ru. Kõi ge sel le as ja juu res on 
eri ti to re see, et pea le ko kan dus-
rin gi saab ühi selt val mis ta tud 
road ära süüa ja ei ole min git toi-
du ga pirt su ta mist.

Noor te kes ku se pal ju de üri-
tus te seas on siis ki kõi ge po pi-
mad ja oo da tu mad mi ni laag-

rid. Neid oli ok toob ris kaks ja 
no vemb ris üks. Koh ta de arv on 
mõis ta gi pii ra tud! 

Ok toob ri kuu kes kel toi mu-
nud mi ni laag ris alus ta ti koo-
li juu res ole val dis ci ra jal väi ke-
se võist lu se ga. Kui gi var bad olid 
lõ puks pä ris mär jad ja üks dis-
ci tald rik loo tu se tult par gi ava-
rus tes se ära ka du nud, suut sid 
laag ri li sed ise gi päi ke se väl ja 
mee li ta da ja disc gol fi võist lus 
vii di lõ pu ni. Pea le se da kõ hud 
kor ra li kult just oma mait se jär-
gi val mis ta tud pit sat täis söö-
dud, jät ka sid noo red rah va ma ja 
spor di saa lis taas mee le pä ras te 
sport li ke te ge vus te ga. Ei ol nud 
plaa nis võit lust kor ral da da, aga 
Pio nee ri de võrk pall ku ju nes kui-
da gi isee ne sest tõe li selt tu li seks 
la hin guks.

Õh tu jät kus orien tee ru-
mis män gu ga Tõs ta maa ale vis. 
Fo tod, mis sel le män gu ajal teh-
ti olid äge dad ja sa mas ka nal ja-
kad ning te ki ta sid ühis vaa ta mi se 

käi gus lõ bu said nae ru turt sa kaid! 
Me ri li eest ve da mi sel män gi ti 
Ka hoo ti pea sü daöö ni. Män gi ti 
veel pil jar dit, kaar te, laua män ge, 
lo bi se ti ja aru ta ti maail maas ja de 
üle ja se da päi ke se tõu su ni väl ja! 
Hom mi kuks soo jad pann koo-
gid maa si ka toor moo si ga ja sai-
gi ko ju nä da la va he tust nau ti ma 
min na!

Koo li va hea jal toi mus uus 
mi ni laa ger, mil le päe va ka vad 
noo red ise koos ta sid. Rah va-
ma ja saa lis on hea joos ta, pal li ja 
muid sar na seid män ge män gi-
da. Üks to re selts kond ka van das 
suu res saa lis ta kis tu ra ja, mi da 
kõik aja pea le lä bi da said ja nii 
sel gu sid kii re mad. Noor tel oli ka 
oma va ba aeg – siis käi di poes ja 
män gi ti eri ne vaid män ge. Õh tul 
vaa da ti fi l mi ja see, kes fi l mi vaa-

da ta ei taht nud sai laua män gu 
män gi da koos Ka ro lii ne ga.

Söö gi pau sid ot sus ta si me 
te ha ühi selt. Lõu naks te gi me 
ma ka ro nid hakk li ha ga, õh tu-
söö giks olid frii kar tu lid vii ne ri te 
ja na git sa te ga ning õh tu ne näks 
fi l mi vaa ta mi seks pop korn, puu-
vil jad ja köö gi vil jad. Hom mi kul 
olid või lei vad ja soo jad pann-
koo gid moo si ga.

Tei sel päe val pak ki si me as jad 
kok ku, ko ris ta si me ruu mid ja 
kir ju ta si me mi da gi po si tiiv-
set igaü he koh ta. Noo red läk-
sid rõõm salt ko ju ja soo vi ga ka 
järg mi sel öö bi mi sel osa le da. Ehk 
ju ba vars ti!

No vemb ri kuu mi ni laag ri  
osa le ja te ni me ki ri täi tus kii res-
ti. Sel le kor ra me nüü oli see kord 
ve ne köö gi mõ ju tus te ga. Pi kast 

Noor te kas öö bi da on äge
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Käe so lev aas ta hak kab 
lõp pe ma ja on pa ras aeg 
te ha kok ku võt teid. 

Lõp pe vas aas tas on ol nud 
nii rõõ me kui ka mu re sid. 
Mu ret se ma pa neb al ko ho-
li liig tar bi mi ne ja sel le ga kaas-
ne vad prob lee mid. Pal ju de-
le jäi sil ma al ko ho li tar bi mi ne 
ava li kus ko has, mil lis test suu ri-
maks kok ku saa mi se ko haks oli 
ku ju ne nud Tõs ta maa kaup lu se 
lä he du ses asu nud Ro man ti li se 
Ran na tee puh ke koht. Puh ke-
ko has toi muv oli häs ti nä ha ja 
kuul da nii ko ha li ke le ini mes-
te le kui ka Tõs ta maad kü las-
ta va te le tu ris ti de le. Sa mu ti ei 
jää nud seal ne me lu mär ka ma-
ta las te le. Nüüd seks on puh ke-
koht tei sal da tud Su ti ran da.

Joob nud ole kus te ki vad ker-
ges ti aru saa ma tu sed ko dus või 
ma ja naab ri te ga ning et tear va-
ma tu tra jek too ri ga kul ge mi-
ne liik lu ses. Mär ga tes liik lu ses 
ebas ta biil se sõi dus tii li ga au to-
juh ti, ta sub sel lest kind las ti tea-
vi ta da po lit seid, he lis ta des 112. 
Siin ko hal ta han esi le tõs ta hak-
ka jat naist, kes ta kis tas joo bes 
ju hil roo li is tu mast ja sõi tu jät-
ka mast. 

Jät ku valt on prob lee miks 
lu ba tud suu ri ma sõi du kii ru-
se üle ta mi ne. Hea au to juht, 
50 km/h sõi du kii rus hak kab 
keh ti ma ala tes osu tus mär gist 
„Asu la“. Pa ha tih ti tun dub, et 
„Asu la“ mär gi juu res tõs te tak se 
jalg gaa si pe daa lilt ja jät ka tak se 
lii ku mist „va ba hoo ga“. 

Sel li se „va ba hoo ga“ sõi-
da vad ale vis se nii veo- kui ka 
sõi duau tod. Sa mu ti alus ta-
tak se sa ge li ale vist väl ja sõi dul 
va ra kult kii ren da mist. Lu ba-
tud sõi du kii ru se üle ta mi ne ei 
too kaa sa eri list aja või tu, vaid 
te ki tab sea dus kuu le ka ma tes 
ko da ni kes pa ha meelt. Mi da 
suu rem sõi du kii rus, se da ras-
ke mad või vad õn ne tu se kor ral 
ol la ta ga jär jed. Füü si li selt kan-
na tab õn ne tu se kor ral pa ra ku 
roh kem küll nõr gem osa pool, 
aga emot sio naal selt kõik as jas-
se puu tu vad ini me sed.

Liik le jad on pöör du nud 
po lit sei poo le seo ses va les ti 
par gi tud au to de ga, mis rist mi-
kul ta kis ta vad suu re pöör de-
raa diu se ga sõi du ki tel va sak-
pöö ret. Ja la käi jad on aval da-
nud pa ha meelt au to de suh tes, 
mis par gi vad tee peen ral sel li-
selt, et ja la käi ja peab lii ku ma 
sõi du teel. 

Tu le tan meel de, et asu la teel 
tu leb sõi duk pea ta da või par ki-
da sõi du teel sel le ää re lä he dal 
või tee peen ral nii, et ja la käi ja le 
jääks tee peen ral va baks vä he-
malt 0,7meet ri laiu ne käi gu ri-
ba. Kü las ta des kes ka le vis asu-
vaid müü gi koh ti ja Swed ban-
ki pan gaau to maa ti, on ole mas 
või ma lu sed par ki da oma sõi-
duk sel li selt, et see ei jääks rist-
mi ku le ega liik lus mär ki de ga 
kee la tud koh ta. 

Soo vi tan ka su ta da park laid, 
mis asu vad Food Mar ke ti juu-
res ja tai meaiast üle tee. Sa mu-
ti nn tas kuid, mis asu vad post-
kon to ri ja Varb la mnt 10 juu-
res. Par gi ka veoau to sel li selt, et 
see ei jääks pii ra ma teis te liik-
le ja te vaa te väl ja. Li saks eel ne-
va le, kui mär ka te tee ää res pea-
tu nud sõi du kit, vä hen da ge sõi-
du kii rust ja veen du ge, et kee gi 
oo ta ma tult sõi du ki ust ei avaks 
ja tee le ei as tuks.

Hom mi ku ti ja õh tu ti jääb 
sil ma see, et vaa ta ma ta pi me-
da le aja le ei ole jalg rat tad val-
gus ta tud st jalg rat tal ei põ le ees 
val ge ja ta ga pu na ne tu li. Olen 
ise mit mel kor ral au tot juh ti des 
ol nud olu kor ras, kus jalg rat-

tur on ot sa sõi dust na pilt pää-
se nud. 

Mõ le mal ju hul on vas tas-
suu nast lä he ne nud sõi duk ja 
üks tei se le vas tu sõit va te au to-
de lä hi tu le de va he le te kib pi me 
ala, kus hel ku ri ta ja la käi ja ja 
val gus ta ma ta jalg rat tur jääb 
ju hi le mär ka ma tuks.

Rõõ mu ga tä hel dan, et hel-
kur ves te ja jalg rat ta kiiv reid 
on ha ka nud kand ma eel kõi-
ge pen sio niea li sed jalg rat tu rid, 
hel kur ves te on nä ha ka ja lu ta-
ja te sel jas. Võt kem neist ees-
ku ju ja mi da näh ta va maks end 
te ha, se da tur va li se maks muu-
tub liik le mi ne.

Ko dust lah ku des sul ge-
ge ak nad ja lu kus ta ge uk sed. 
Sa mu ti ta sub su vi la test ära 
viia kal li mad teh ni ka va hen-
did ja pa lu ge lä hi naab ri tel 
oma kin nis tul pilk peal hoi da, 
kui en nast ko dus ei vii bi. Või-
ma lu sel pai gal da ge kin nis tu-
le kaa me rad. Sa mu ti mõel-
ge põh ja li kult jä re le, kui te le-
fo ni teel pa ku tak se ka su lik ku 
in ves tee ri mis või ma lust. Kind-
las ti ei to hi te le fo ni teel ja ga da 
en da isi kuand meid, ID-kaar di, 
Smart-ID, mo bii li-ID ja muid 
sa ma väär seid pa roo le.

Mär ga tes ja või ma lu sel sek-
ku des, saa me pal ju gi en da 
ja oma lä he das te tur va li su se 
heaks te ha.

Kau nist ja tur va list tal veoo tust.

Sig ne Laa si
piir kon na po lit sei nik

Lõp pev aas ta po lit sei pil gu lä bini me kir jast va li si me väl ja pel-
mee nid ha pu koo re ga, küp si se-
tor di ja pann koo gid oht ra ko hu-
pii ma ga. Ke vin võt tis ko he pel-
mee ni de praa di mi se en da õlu le 
ja “len das” noor te ka köö gis rin-
gi na gu tõe li ne pel mee ni proff . 
Noor te lem mi kuks osu tu sid 
pee ko ni täi di se ga pel mee nid.

Lau ri oli tõe li ne õh tu juht ja 
viis oma eel mi se noor te ka laag-
ri lõ pus väl ja pa ku tud ideed 
kõik el lu! Me ri li, teh ni li se tai bu 
ja nai se li ku ka va lu se ga as sis tee-
ris te da. Me liht sat ei saa il ma 
spor di ta! Saab see siis toi mu ma 
spor di saa lis või tu gi too lis. Fi fa 
jalg pal li tur niir te ki tas kor ra li-
ku när vi kõ di ja hõis ked män gus 
löö dud vä ra va te üle ka ja sid kaua 
noor te ka sein te va hel. Pio nee-
ri de võrk pall tun dub ju ba laag-
ris tra dit sioo niks saa vat. Sel list 
tu list punkt- punk tis la hin gut ei 
oo da nud kee gi. Hi li sõh tul män-
gi si me ka hoo ti. Kü si mu sed te gi 
Lau ri ja tee ma oli “Muu si ka”. 
Kü si mu si oli maail mak las si kast 
ku ni tä na päe va Nub lu ni väl ja.

Öö sel tek kis mõ te jõu lu-
kuusk üles pan na. Se da me ka 
te gi me. Mis sel lest, et nä dal 
en ne 1.ad ven ti. Kui pal ju hu ba-
sust, soo just ja val gust sai kor-
ra ga noor te kas se. Hea le tun-
de le and sid li sa kõ la ri test kost-
nud noor te lem mik jõu lu lau lud. 
Mõ nu salt kok ku hoid va suur pe-
re tun ne oli.

Ju ba hom mi kul kü si ti, kas ja 
ku nas järg mi ne laa ger toi mub. 
Kui pü si me ter ved, hoo li me üks-
tei sest, pe se me kä si, ka su ta me 
mas ki ja vii bi me pal ju värs kes 
õhus, siis on loo tust, et vars ti!

Ko roo na aeg on kee ru li ne, 
aga kui riik keel du et te ei pa ne, 
siis toi me ta me noor te kes ku ses 
nii na gu ik ka. Tu le mas on noor-
te kes ku se 10. sün ni päev. Kah-
juks seo ses het keo lu kor ra ga 
suu relt pi da da ei saa, aga pi da-
ma ta ka ei jää. Ik ka gi 10 aas tat 
on meie oi va li ne noor te kes kus 
toi me ta nud ja se da peab tä his-
ta ma. Kõik see on tä nu tei le Tõs-
ta maa noo red!

Tä na me Teid kõi ki, kes on 
kui da gi pa nus ta nud Tõs ta maa 
noor te kes ku se te ge vus se!

Ene ja Ka ro lii ne
Tõs ta maa Ava tud Noor te kes ku se 

noor soo töö ta jad
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KUHU MINNA

Tos ta maa jooks 2020 toi mus 17.  ok toob ril. 
Osa võt jaid ja or ga ni see ri jaid oli kaks: 

Vir go Laan soo ja Aa re Su le. 
Jook su võit jaks osu tus Vir go.

Järg mi se le he ma ter ja le ja 

jõu lu ter vi tu si 

oo ta me 11. det semb riks.

Tõstamaa Tuuled

Detsembrikuus ja ka jõuludeks saab 
veri- ja tanguvorste tellida Janelylt.

Palun anna oma soovist ette teada, siis saan 
tellimused täide viia vastavalt soovidele.

Palun helista: 5340 6600

SPORT

7 (264) nr 10 / 2020 november



ARGO ALASI 
15.12.1989 – 16.11.2020

AIMA NURM 
01.08.1937 – 27.11.2020

Mäles ta me ja aval da me kaas tun net 
pe re le AI MA NUR ME lah ku mi se pu hul.

Ea ka te klu bi

Jää hü vas ti, kal lis AI MA
Jääb al les kõik, mis meid kok ku lii tis. 

Aas tad ka ras ta sid vai mu ja lih vi sid ma ha te rav nur ki.
Ka ku na gi hil jem kui sõb rad on laia li läi nud, mee nu vad 
ühi sed het ked mil kä si häs ti käis ja rõõm tant sis su õuel.

Mä les ta me ja tun ne me kaa sa lä he das te le.
Vo ki ra tas

Mä les ta me head ja kauaaeg set 
folk loo ri rüh ma Vo ki ra tas lii get AI MA NUR ME. 
Lan ge ta me aus tu ses pea ning jää me mee nu ta ma 

sä ra vat kul tuu rii ni mest.
Tõs ta maa Rah va ma ja
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