
Pär nu lin na meist ri võist lu-
sed ju dos las te le toi mu sid  
13. ok toob ril 2020.

Tõs ta maalt sõi tis võist lus te le 
10 ju do kat. Ko roo na tin gi mus-
tes oli üri tu se lä bi vii mi ne pa ras 
päh kel. Ise gi va ne mad ei saa nud 
oma võ su ke si vaa ta ma min na.

Tree ner Ott Ots man ni sõ nul 
võist le sid meie lap sed sü di kalt ja 
olid vä ga tub lid. Tõs ta maal tree-
nib Ots mann lap si ju ba nel jan-
dat hooae ga. Ju do on sel li ne hea 
ala, aren dab nii ke ha kui vai mu, 
on tree ner veen du nud. Las teaias 
on tree ne riks Krist jan Hend rik-
son, seal tee vad mu di la sed esi-
me se tut vu se ju do ga.

Pär nus käi sid me da leid too-
mas: Krist jan Sims, kuld me dal; 
Kert Sims, kuld me dal; Re vo 
Raa vik, hõ be me dal; Ro met Lil-
le, kuld me dal; Ja kob-Au gust 
Kal bach, pronks me dal; Ti mo 
Ma rus, kuld me dal; Mag nus 

Karl Mag nus son, pronks me-
dal; Mar kus Imans, hõ be me dal; 

Hans Ro met Uus ta lu, hõ be me-
dal ja ai nu ke se tüd ru ku na veel 

las teaia laps Ja ne ly Sims, kuld-
me dal. TT
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Küm me vah vat ju do kat tõid ko ju 
sa ma pal ju me da leid
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F
il mi “Klass” li nas tu sest on möö du-
nud ter ve iga vik. Oma moo di pa ni 
see vee re ma ter ve mee dia ma si na-

vär gi, sest ki no mees Il mar Raag rää kis lä bi 
fi l mi ha las ta ma tu loo koo li kiu sust ja üks-
kõik su sest. 

Mõ ned õpe ta jad ise gi ei soo vi ta nud 
se da vaa da ta, and vat hal ba ees ku ju, ha ka-
tak se mat ki ma ja üleüld se ei ole asi nii hull 
mi da gi. 

Tei salt il mu sid ek raa ni le jul ge mad, kes 
oma koo li kan na tus test jul ge sid rää ki da. 
Ühed vaa ta vad pealt kaas la se kiu sa mist ja 
tei sed jäl gi vad tum malt va lu said üles tun-
nis tu si lä bi he le si ni se ek raa ni. 

Raa gi aeg sed ru si ka kan ge la sed ela vad 
en nast väl ja kus kil mu jal, aga kar de ta vas ti 
pe re rin gis, tä na val, töö koh ta del. Ring hak-
kab ot sast pea le.

Mõ ned päe vad ta ga si sil ma sin kui das 
kuue ne mu di la ne vaa tas te le rist tä he le pa-
ne li kult jär je kord se koo li kiu su ohv ri lu gu. 
Vaik selt, mui du nii uu dis hi mu lik poi si ke. 

Rää ki si me sel lest järg mi sel päe val. Jah, 
ka nen de las teaias on poi sid, kes ko gu 
aeg kiu sa vad. Mõ ni kord tee vad kam ba ka. 
Va he peal keel dus poiss las teae da mi ne-
mast. Ras ke oli aru saa da, mil les asi. 

Kui das saab laps en nast kaits ta, kui on 
sü di kust, kur dab kas va ta ja le, aga kui ei ole? 

Väi kes te le ini mes te le saa me ik ka ja 
ai nult meie, täis kas va nud, hea ja hal va 
va he kor ra sel geks te ha. Õpe ta da üks tei-
sest, aga ka loo du se loo ma kes test hoo li-
mist. 

Peab ole ma vä ga tä he le pa ne lik, et vä gi-
vald ja üks kõik sus ei hii liks ju ba põn ni põl-
ves lap se hin ge. Ehk pää seb nõn da kur ju se 
rat tast mõ ni gi laps. 

Vä gi val da on meie üm ber ma sen da valt 
pal ju, sa ma pal ju kui kõr val seis vaid üks-
kõik seid ko da nik ke.

Ül le Tamm 
toi me ta ja

Juhtkiri
Miks sor tee ri da pa ken deid?

Pa ken di jäät med on too rai neks eri ne va te 
too de te toot mi sel ning pa ken di te taas ka su-
ta mi ne ai tab sääs ta loo dus res surs se. Tä nu 
sor tee ri mi se le an tak se lii gi ti ko gu tud prü-
gi le uus elu uue too te näol, mis on vä hema 
res sursi ku lu kam, kui too ta uus too de.  

Se gaol me jäät med la dus ta tak se prü gi-
mäe le, mil le tõt tu on eri ti olu li ne sor tee ri da 
jäät meid eral di, et roh kem jäät meid saaks 
suu na ta üm ber tööt lu seks uu teks too de-
teks.

Li saks vä hen dab jäät me te lii gi ti sor tee ri-
mi ne ku lu sid Teie ol me jäät me te veo le ku na 
näi teks ai nult pa ken deid eral di sor tee ri des 
ja ava li kes se pa ken di kon tei ne ri tes se viies, 
vä he neb mär ga ta valt ka jäät me te ko gus, 
mis toob kaa sa sel le, et saa te soe ta da väik-
se ma ol me jäät me te kon tei ne ri, mil le tüh-
jen da mi ne on sood sam.

Mil li seid jäät meid to hib pan na se ga pa-
ken di jäät me te (kol la ses se) kon tei ne ris-
se?

Kon tei ne ris se võib pan na: kõi ki lii ki 
pa ken deid, mi da ka su ta tak se kau ba hoid-
mi seks ja kaits mi seks.

PLAST PA KEN DID: plas tist joo gi pu de li 
ja ka nist rid, jo gur ti top sid ja või kar bid, puh-
tad õli-, ket šu pi- ja ma jo nee si pu de lid, kos-
mee ti ka- ja hool dus too de te pa ken did (nt 
šam poo ni pu de lid), plast kar bid (nt sa la ti-
kar bid), ki le ko tid ning muud plast ko tid (nt 
suu red suhk ru ko tid).

KLAAS PA KEN DID: vär vi tust ja vär vi li-
sest klaa sist pu de lid ja pur gid (sh sii ru pi- ja 
õli pu de lid) ning muud klaas pa ken did. NB! 
Klaas taa ralt tu leb ee mal da da me tall kor gid 

ja kraed. 
ME TALL PA KEN DID: alu mii niu mist ja 

muust me tal list joo gi pur gid, toi du- ja joo-
gi pa ken di te me tall kaa ned ning me tall kor-
gid, puh tad kon serv kar bid ja muud me tall-
pa ken did.

JOO GI KAR TONG: tüh jad ja puh tad 
tet ra pa ken did (nt pii ma-, jo gur ti- ja mah-
la pa ken did).

Mil li sed jäät meid to hib pan na pa ber- ja 
kar tong jäät me te kon tei ne ris se?

Kon tei ne ris se võib pan na: aja le hed, aja-
kir jad, ka ta loo gid ja rek laa mid, ümb ri kud, 
papp kas tid ja -kar bid, jõu pa ber ja pa ber ko-
tid. Va na pa be ri hul ka so bi vad veel ka puh-
tad pa ber pa ken did – näi teks ham ba pas ta-
tuu bid, kos mee ti ka too teid ja hom mi ku hel-
beid jt ümb rit se vad pa ber pa ken did.

Kon tei ne ris se ei või pan na: märg ja 
määr du nud pa ber ja papp, ki le ta tud ja 
va ha ta tud pa ber ja papp (nt kin ke pa ber), 
foo lium- ja ko peer pa ber, mähk med ja 
hü giee ni si de med, pa ber salv- ja pa ber tas-
ku rä ti kud.

Mil li sed jäät med EI SO BI pa ken di kon-
tei ne ris se? (kuid mis on pa ken di kon tei-
ne ri tes kah juks lii ga sa ge li)

Oht li kud jäät med: oht lik ke jäät meid 
ai tab eris ta da pa ken dil olev oranž märk 
pea luu või lee ki de ga. Oht li kud jäät med on 
veel akud, pa ta reid, elav hõ be da ga val mis-
ta tud too ted (näi teks sääs tu lam bid, kraa-
dik laa sid), ra vi mid, süst lad, va naõ li, vär vi-, 
la ki-, lii mi- ja la hus ti jää gid, ro ti mürk, biot-
sii di, väe ti sed jms. 

Elekt roo ni ka jäät med: Rös te rid, vee keet-

Ava li kud pa ken di kon tei ne rid ja pa ke

Ku hu iga nes sa ka ei lä heks,
ala ti on seal kee gi,
kes va jab oma el lu vei di ke val gust.
Muu si ka too b se da kind las ti.
(In diaa ni va na sõ na)

Co vid-19 laiab ter ves maail mas ja hir-
mu tab ko gu inim kon da võõ ra ja tund ma tu 
hai gu se ning ise gi sur ma ga. Tar gad ars tid 
ja tead la sed on väl ja töö ta nud et te vaa tu s-
a bi nõu sid, kui das hoi du da na ka ta vast vii-
ru sest.

Pal jud mee le la hu tu sü ri tu sed on ära jäe-
tud, kul tuu ri tar bi mi ne vii dud mii ni mu-
mi ni. Ühe sõ na ga, en neo le ma tu olu kord, 
mi da ko gen oma pi ka elu jook sul es ma-
kord selt. Eel ne nud olu kir jel du se val gu ses 

Õdus vi de vi ku tund viiu 
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jad, te le kad, tol mui me jad, boi le-
rid, elekt roo ni li sed män guas jad, 
elekt ri li sed töö riis tad, elet rip lii-
did  jms.

Suur jäät med: WC po tid, 
kraa ni kau sid, se gis tid, eri ne-
vad plas ti kust/me tal list ma hu-
tid, tün nid ja kon tei ne rid, möö-
bel, mad rat sid, lap se van ker, aia-

möö bel. 
Se gaol me jäät med: määr du-

nud ja kat ki sed (kor dus ka su-
tu seks kõlb ma tud) rii ded, ja la-
nõud, peh med las te män guas-
jad, toi du jäät me te na tek ki vad 
suu red kon did, toi du li san did ja 
vi ta mii nid, kos mee ti ka, mähk-
med, hü giee ni si de med, kas si liiv, 

CD-plaa did, tüh jad/kat ki sed 
pas tap liiat sid, kir jak lamb rid, 
hõõg nii di ga lam bi pir nid, jah tu-
nud tuhk, suit su ko nid, ka su ta-
tud pa ber nõud, peeg li- ja klaa-
si kil lud, kat ki sed nõud (kast-
ru lid, pan nid, tald ri kud jne), 
määr du nud pa ken did ja pa ber.

Bio la gu ne vad jäät med: toi du 
jäät med, hal jas tus jäät med (mu-
ru, le hed). NB! bio la gu ne vaid 
jäät meid on või ma lik taas ka su-
ta da näi teks val mis ta da kom-
post mul da.

Ehi tus jäät med: tel li sed, 
be toon, krohv, klaas vill, jms

Erai si kud saa vad ko du ma-
ja pi da mi ses tek ki nud oht li-
kest jäät me test, reh vi dest (8 
tk) ja elekt roo ni kast va ba ne da 
TA SU TA, viies need Tõs ta maa 
jäät me jaa ma aad res sil Töös tu-
se 1, Tõs ta maa ale vik (Ava tud: 
L kell 9-13). Ta su eest saab jäät-
me jaa mas ära an da ehi tus jäät-
meid, suur jäät meid, eter nii ti ja 
lehtk laa si. 

Jäät me ma jan du se koh ta tek-
ki va te kü si mus te ja ka et te pa-
ne ku te kor ral võib pöör du da 
jul gelt mi nu poo le kir ju ta des 
e-pos ti aad res si le elen.ku nin-
gas@par nu.ee

Elen Ku nin gas 
Kesk kon na- ja hea kor ras pet sia list

Kallid 
lapsevanemad
 Rõõm on tõ de da, et Tõs ta -
maal on pal ju lap si. Meie kau-
nis ja ra hu lik ko du kant on 
at rak tiiv ne ka uu te las te ga 
pe re de seas. Kah juks on las-
teaia koh ta de arv pii ra tud. 

Ole me jõud nud olu kor da, 
kus on tek ki nud jär je kord las-
teaia koh ta de le ning sel leks, et 
saak si me kõi gi le ta ga da ko ha 
las teaias on va ja aeg sas ti esi-
ta da ko ha taot lus AR NO.ee 
kesk kon nas. 

Eri ti kii res ti pa lu me ko ha-
taot lu se täi ta lap se va ne ma tel, 
kes soo vi vad las teaia koh ta 
2021/22 õp peaas tal (va he mi-
kus sep tem ber 2021 – mai 
2022). Kui võrd lap si on roh-
kem kui ka he rüh ma ja gu, siis 
kaa lu me eri ne vaid va rian te, et 
ta ga da koht kõi gi le soo vi ja te le.

Ko ha taot lu se saab esi ta da 
https://ar no.par nu.ee/

Kü si mus te kor ral saab in fot 
las teaed@tos ta maa.ee või 
he lis ta des las teae da 53465490.

Ka di Ad ler
Tõs ta maa las teaia di rek tor

Pi sut tei si tsugune 
eakate jõulueelne 
kokkusaamine
 Täna vu ne ea ka te jõu lueel-
ne kok ku saa mi ne saab ter vi se 
ohu tu se ni mel toi mu ma pi sut 
tei si ti. 

Kut su me kõi ki ea kaid lau-
päe val, 12. det semb ril kell 12 
Tõs ta maa rah va maj ja jõu lu-
hõn gu li se le kesk päe va kont-
ser di le.

Nupp viiu li ja lõõt sa saa tel 
lau la vad Jan ne Suits ja Kris-
ti Kool. Laul dak se va nu lau le 
elust ja ar mas tu sest. Nai sed 
kut su vad kõi ki kuu la jaid ka 
ühis laul ma. An sam bel Suits 
ja Kool on te gut se nud ala tes 
2014. aas tast. 

Va hea jal pa ku tak se küp si-
seid ja teed.

Trans por di ja muu de kü si-
mus te kor ral he lis ta 57876658 
või 4448163 (Tiiu).

en di jäät med
Pa ken di jäät me te ava li kud ko gu mis punk tid 
Tõs ta maa osa val las:

Tõs ta maa ale vik Se ga pa kend Pa ber

Tõs ta maa koo li ma ja 
juu res (Kal li mnt 13)

1 1

Tõs ta maa rah va ma ja 
juu res (Varb la mnt 3)

1 -

Kat la ma ja juu res  
(Noo ru se 1)

1 1

Noo ru se 7 ma ja juu res 1 -

Kaup lu se „Tei ne või ma-
lus“ juu res (Kal li mnt 1)

1 -

Tõ he la Se ga pa kend Pa ber

Tõ he la rah va ma ja park-
las

1 1

Se lis te Se ga pa kend Pa ber

Se lis te en di se poe juu res 1 -

Poot si Se ga pa kend Pa ber

Poot si poe juu res 1 -

NB! Pa lun too ge pa ken di jäät med kon tei ne ris se tüh jalt, 
puh talt (pii sab lo pu ta mi sest) ja kok kup res si tult! 

mõ jub iga muu si ka pa la kuul mi-
ne tõe li se tu ju tõst ja na.

Just nii su gust muu si kat esi-
tas 25. sep temb ril Tõs ta maa 
rah va ma jas viiu lian sam bel Pär-
nu Spel mans lag. 10-liik me li-
se an samb li põ hi li seks muu si-
kainst ru men diks on viiu lid, aga 
ka noo ru ke Joo nas tšel lo ga ja 
an samb li juht Er hard Ohl hoff  
eri ne va te lõõts pil li de ga. Joo-
nas esi nes an samb li koos sei sus 
al les teist kor da, aga ta män gis 
vah valt väl ja ka ope re ti muu si-
ka lood.

An sam bel vil je leb pea mi selt 
Põh ja maa de rah va muu si kat. 

See tõt tu oli see kord ne muu-
si ka va lik ka mei le võrd le mi si 
tut tav – liht ne, ar mas ja liht salt 
ilus. See oli na gu sõõm värs-
ket õh ku sel les vii rus te hir mus 
kõ he das maail mas.

Kuu la jad on tä nu li kud 
an samb li ju hi le Er har di le, kes 
oma elu rõõm sa ole mu se ja mit-

me te pil li de män guos ku se-
ga pak kus tõe li selt nau di ta vat 
esi tust. Kah juks jäi tä nuap laus 
ke si seks, sest plak su ta jaid oli lii-
ga vä he.

Loo dan, et järg mi sel mee-
le la hu tu sü ri tu sel oled ka si na 
plak su ta ja te hul gas.

Efe li ne

li muu si ka ga

3 (263) nr 9 / 2020 oktoober



Selleks, et postiteenuste 
kättesaadavust veel parem-
ini tagada, toob Eesti Post 
postiteenused personaalse 
postiteenuse raames ka koju. 
Piirkondades, kus postiasutus 
asub kaugemal kui 5 km või 
kus kohalik postiasutus on 
ajutiselt suletud, on selline 
personaalne postiteenus 
kliendi jaoks tasuta, maksta 
tuleb vaid tellitud teenuse 
eest (näiteks postmargi ost 
või kirja ja paki saatmine).

Personaalse postiteenu-
se puhul osutatakse klientide-
le postiteenuseid kirjakandja 
vahendusel. Kirjakandja saab 
kliendi juures müüa postmarke, 
vormistada ajalehtede-ajakirja-
de tellimuse või panna kliendi 
eest kirjad ja pakid teele. Samu-
ti saavad kirjakandja vahendusel 
kliendid tasuda oma arveid või 
võtta vastu pakke ja kirju.

Teenuse saamiseks tuleb 
Omniva kodulehel täita ankeet 
või helistada klienditeenindus-
se numbril 661 6616. Tellimu-
se vormistamisel tuleb märki-
da, mida soovitakse kirjakandja 
abil teha, mis kuupäeval, kella-
ajal ning mis aadressil. Seejärel 

võtab klienditeenindaja ühen-
dust ja lepib kokku teenindami-
se aja.

Kirjakandja kojutellimine on 
tasuta, maksta tuleb ainult pos-
titeenuste ja neile kehtestatud 
teenustasude eest. Loomulikult 
kehtivad täpselt samad hinnad 
kui postiasutustes.

Kirjakandja tuleb tellimust 
täitma üldjuhul juba järgmisel 
tööpäeval, aga mitte rohkem kui 
3 tööpäeva jooksul. Kirjakand-
ja tuleb koju või tööle tööpäeviti 
kell 8:00-16:00. 

Personaalne postiteenus on 
suunatud maapiirkondades pos-
tiasutusest kaugemal elavatele 
inimestele ning eriti mugav nei-
le, kel ea, tervise või transpordi 
puudumise tõttu postiasutusse 
minek raskendatud. Kirjakandja 
toob postiteenuse koju kätte!

Suur valik postmarke otse 
postkasti

Ka markide ostmiseks on 
kliendi jaoks postiasutuste kõr-
val olemas mugavam lahendus. 
Selleks ei pea kodust lahkuma-
gi – postmarke saab osta otse 
e-poest ja lasta tuua need otse 
oma postkasti. E-poest leiab 
suurima postmarkide valiku 

ning markide postkasti tellimi-
ne maksab 0,90€, marke paki-
automaati tellides on teenusta-
su 2,46€. Lisaks postmarkidele 
on e-poest võimalik soetada ka 
kirjasaatmiseks vajalikke ümb-
rikuid, postkaarte ja muud pos-
tikaupa. 

Kirjakastid leiad nüüd 
kaardilt

Kui postmargid ja ümbrikud 
käes, siis on kirja teelepanemi-
seks mitu võimalust. Kirja saab 
postitada kirjakasti kaudu, üle 
anda postiasutuses või sama-
moodi kodus kirjakandja vahen-
dusel. 

Alates selle aasta suvest on 
kõik kirjakastid ja tühjendus-
ajad märgitud ka kaardile. Kok-
ku on neid Eestis ligi poolteist 
tuhat. Kaardirakendus võimal-
dab kliendil erinevate linnukes-
te märkimisel vaadata, kas ainult 
pakiautomaatide, kirjakastide, 
postkontorite ja postipunktide 
või kõigi ligipääsupunktide asu-
kohti korraga.

Kirjakastid on oranzi värvi ja 
leitavad kõigis populaarseima-
tes kogunemiskohtades Eestis. 
Kirjakasti kaudu saab postitada 
lihtkirju nii Eestisse kui ka muja-

le maailma.

Alates 15. oktoobrist muutu-
sid kõikide kirjakastide tühjen-
damisajad kliendi jaoks lihtsa-
maks ja loogilisemaks. 

Kõikides linnades tühjenda-
takse kirjakaste edaspidi esmas-
päevast reedeni kell 9:00 ja väl-
jaspool linnasid esmaspäeval, 
kolmapäeval ja reedel kell 8:00. 
Nii teavad kliendid paremini 
arvestada kirjakasti tühjendus-
ajaga ilma, et tuleks iga erineva 
kirjakasti puhul tühjendusaega 
üle kontrollida. Erandiks tüh-
jendusaegade puhul on väike-
saared, sest nende tühjendami-
sel sõltub postikanne praami-
liiklusest. 

Kirja postitades tuleb klien-
dil jälgida ka kirjakasti tühjen-
damise aega,  sest kiri on üle 
antud alles siis, kui toimub kir-
jakasti tühjendamine. Seega, kui 
kiri pannakse kirjakasti näiteks 
õhtul pärast kirjakasti tühjenda-
mist, siis läheb kiri teele järgmi-
se tühjendamise ajal. Kirjakasti-
de tühjendamise ajad on märgi-
tud kirjakastidele, lisaks on need 
leitavad ka veebikaardilt.

Mattias Kaiv 
OMNIVA meediasuhete juht

Postiteenused tulevad maal ka koju kätte

Eel mi sel aas tal laien das hai-
ge kas sa ta su ta ham ba ra vi 
või ma lu si füü si lis te ja vaim-
se te puue te ga ini mes te le, 
kes ise ei suu da oma suu hü-
giee ni eest hoolt kan da. 

Nen de ini mes te ham ba ra vi 
eest ta sub hai ge kas sa ko gu ula-
tu ses ehk ham baid saab ta su ta 
ra vi da ko gu elu. Ta su ta ham-
ba ra vi ei saa kõik puue te ga ini-
me sed. Ni melt on sea tud kind-
lad kri tee riu mid, mil le le ini me se 
ter vi se sei sund peab vas ta ma, et 
ta saaks ta su ta ham ba ra vi.

Eriars ti või pe rears ti ot su se ga 
saa vad ta su ta ham ba ra vi need 
puue te ga ini me sed, kes ei suu da 
ise oma suu hü giee ni eest hoolt 
kan da ja se da ka mit te kõr va li-

sel ju hen da mi sel. Nen de hul ka 
kuu lu vad näi teks ini me sed, kel-
lel on sü gav vai mu puue, in tel-
lek ti puue, de ment sus, au tis mis-
pekt ri häi re või muud psüü hi li-
sed kõr va le kal ded. 

Sa mu ti need, kes on hal va-
tud, il ma kä te ta või hai gus te ga, 
mil le ga kaas ne vad kä te lii gu tus-
häi red (nt Par kin so ni tõ bi, ras-
ke ku ju li ne tants tõ bi).

Va ja du sel mää rab ra viarst 
(mit te ham baarst) ini me se le 
õi gu se ta su ta ham ba ra viks, sh 
nar koo sis teh ta vaks ham ba ra-
viks ja teeb ter vi se in fo süs tee-
mi va ja li ku märk me. Sealt jõuab 
in fo ka rii gi por taa li ees ti.ee. Kui 
pat sien dil on rii gi por taa lis näh-
tav eluaeg se ham ba ra vi va ja dus, 
võib vas tu võ tua ja bro nee ri mi-

seks pöör du da ham baars ti poo-
le. 

Tä he le tu leb pan na se da, et 
ta su ta vas tu võ tua ja saab bro-
nee ri da vaid sel le ham baars-
ti juur de, kel lel on hai ge kas sa ga 
le ping ja kes pa kub ham ba ra vi 
puue te ga ini mes te le. 

Kind las ti tu leb väl ja tuua, 
mil lal ini me ne vii ma ti ham-
baars ti juu res käis ja mil li sed 
on ol nud eel ne vad ko ge mu sed. 
Näi teks ei saa la ma vat ini mest 
ta va li ses ham ba ra vi ka bi ne tis 
reeg li na ra vi da ja se da tu leb te ha 
hoo pis haig las.

Pär nus pa ku vad puue te-
ga ini mes te le hai ge kas sa toel 
ta su ta ham ba ra vi: Tamm saa re 
Ham ba ra vi OÜ, DRR Ham ba-
ra vi OÜ, Ham ba ra vi Pi ret Ross-

ner OÜ, Ham ba ra vi Rai li Koik-
soon OÜ, Han sa Ham bak lii nik 
OÜ, Kal mer Le pi ku Ham ba ra-
vi OÜ, Lem bi Sõ ro Ham ba ra-
vi OÜ, My Doc OÜ, Pe rio dent 
OÜ. Aud rus osu tab puue te-
ga ini mes te le ta su ta ham ba ra vi 
Tamm saa re Ham bak lii nik OÜ. 
Kon tak tid leia te https:// www.
hai ge kas sa.ee/ham ba ra vi-part-
ne rid.

Ju hul kui puue te ga ini me-
se klii ni kus se toi me ta mi seks on 
va ja ka su ta da in vat rans por ti, siis 
tu leks ühen dust võt ta ko ha li ku 
val la va lit su se sot siaal töö ta ja ga, 
kes ai tab se da or ga ni see ri da.

Vi vi ka Tam ra
Hai ge kas sa peas pet sia list

Ava li ke su he te ja ter vi se eden du se 
osa kond

Puue te ga ini me sed saa vad Pär nu maal ta su ta ham ba ra vi
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Sportlikud ja väge täis pärisõpsid nautisid pidupäeva valvsate noorõpetajate pilkude all

KOO LI MA JA KA JAS TAB

2020. aas ta ok toob ri kuu Tõs ta maa 
kesk koo lis jääb meel de võim sa 
Play back show ga, mil le tee ma oli 
tä na vu VA BA. 

Peaae gu kõik klas sid ala tes viien di kest 
olid et te val mis ta nud põ ne vad et teas ted, 
mi da hin das suu re pä ra ne kol me liik me li-
ne žürii, ku hu kuu lu sid Epp Tuisk (1. klas-
si õpi la se lap se va nem), Kät lin Kask (2. 
klas si õpi la se lap se va nem) ja Ka rin Lu me-
ra (3. klas si õpi la se lap se va nem). Li saks 
nä gi me la val ka õpi las ko du noor te ka va ja 
si su kat õpe ta ja te et teas tet.

Play back show Tõs ta maa kesk koo lis 
on üks po pu laar sei maid üri tu si, mi da ala ti 
oo da tak se. Sel kor ral võis la val nä ha Ül lar 
Jör ber gi, Nan cyt, An ne Ves kit, Aquat jpt. 
Kõik osa le jad said tun nus ta tud – klas si de-
le ja ga ti tä nu kir jad, kom mid ning sil ma-
paist va mad said eriau hin du. 

Esi me se ko ha saa vu tas vin ge 5. klass, 
kes sai ränd ka ri ka ja koo gi võim sa Quee-
ni esit lu se eest. Esi ta ti mi tu tun tud Quee-
ni lu gu, mil le le pub lik rõõm salt kaa sa 
elas. Tei se ko ha saa vu tas 11. klass, kel le 
ka vas oli mit meid tun tuid vä lis maa lu gu-
sid. Kol man daks jäi 10. klass, kel le esi ta-
tud ees ti keel sed lood olid kõi gi le tea da, et 
kaa sa laul da.

Taas kord oli nä ha, kui an de ka d on 
noo red oma vah va te idee de ga ja mil li ne 
meis ter lik kus tu leb esi le neid ka va sid esi-
ta des. Eks õpe ta jad ki proo vi vad nen de-
ga sam mu pi da da. Se da sor ti ühi sü ri tu sed 
loo vad koo li pa re ma õhk kon na. Loo da-

me, et see tra dit sioo ni li ne üri tus jät kub 
pi kalt.

Tä na me kõi ki osa le jaid suu re vae va ja 

võim sa te et teas te te eest!
Ka ro lii ne Kask

Tõs ta maa kesk koo li hu vi juht

Võr ra tu Play back show sütitas noori

Vallatud õpetajate päeva õpilased 2020. 2020 õpetajate päeva õpetajad.

Playback show võitis võrratu viies klass!

Õpetajate Õpetajate 
popurrii-tiim popurrii-tiim 
playback playback 
showl.showl.
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MuSica Hymnis

Kavas:

Ludwig van Beethoven, 

Johann Sebastian Bach, 

Michał Kleofas Ogiński, Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis, Kuldar Sink, 

Galina Grigorjeva, Veljo Tormis

Kädy Plaas, sopran

Allar Kaasik, tšello

Čiurlionise keelpillikvartett:

Jonas Tankevičius, 1. viiul

Darius Dikšaitis, 2. viiul

Gediminas Dačinskas, vioola

Gleb Pyšniak, tšello

Kõpu küla, Tõstamaa osavald, Pärnu
tel: +372 523 6066, sales@maria.ee, www.maria.ee

Pilet 15 €
Piletid saadaval Piletilevis, 
e-mail: sales@maria.ee või 
tund enne algust kohapeal.

 Mani jas on suu rem 
kad ri san ti mi ne plaa nis!
 Lau päe val, 28. no vemb ril 
tä his ta tak se Ma ni jas kad ri päe-
va. Kel la nel jaks tu leks ko gu ne-
da saa re kes ku ses se, et see jä rel 
selt sis kü la le tiir pea le te ha. See-
jä rel min nak se ühes koos saa re-
kes ku ses se peo le.

Sel lel aas tal pa ku tak se pi du-
lis te le soo ja toi tu. Külmad suu-
pisted ja mee le pä ra ne kur gu-
kas te tu leb en dal kaa sa võt ta. 
Kõi ge ilu sam Kad ri saab au hin-
na Li saks lus ta kad kad ri päe va 
kom bed ja män gud. Rah vast 
tant si tab an sam bel Ma ni ja Poi-
sid.

Oma osa lu sest pa lu tak se tea-
da an da hil je malt 20. no vemb-
riks, et kor ral da jad teak sid koh-
ta de ar vu ga ar ves ta da.

Pi du on kõi gi le ta su ta. 
Re gist ree ri da saab: egert.pull@
gmail.com või sveaaavik@hot-
mail.com või telefonil 514 8917. 
(Svea). TT
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NOVEMBER

Pühapäeval, 1. novembril kell 15 Maria talu kontserdisaalis 
HINGEDEPÄEVA KONTSERT

Pühapäeval, 8. novembril kell 18 Pootsi mõisas
Andres Dvinjaninovi monokomöödia 

“Vanuse viiskümmend varjundit”

Pühapäeval, 8. novembril kell 16 Tõstamaa rahvamajas 
Belgia lõõtsamängija 

Hartwin Dhoore soolokontsert

Laupäeval, 21. novembril kell 19.30 Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL

tantsuks ansambel Pepper Souce,
mustkunstnik CHARLEKAS, õhtujuht ja DJ Urmas Lass

Teisipäeval, 24. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG

Laupäeval, 28. novembril Manija saarekeskuses
KADRIPÄEV Manõjas, tantsuks Manija Poisid.

Kadrijooksuks kogunemine saarekeskuses Vaigul kell 16 

Pühapäeval, 29. novembril kell 15 keskalevis 
JÕULUTULEDE SÜÜTAMINE

kell 15.15 lasteaia heategevuslik kohvik, 

kell 15.45 Tõstamaa rahvamajas
JAAN ELGULA JA TOOMAS LUNGE KONTSERT

NÄITUS TÕSTAMAA RAHVAMAJAS:
Dmitri Harakka-Zaitsev „Isuri naine: Õnnehetk“

Avatud 30. novembrini 2020 tööpäevadel 13-17 ja 
ürituste toimumise ajal

Kor ral da jal on õi gus te ha ka vas muu da tu si ja täien du si.

KUHU MINNA

TÕS TA MAA RAH VA MA JA 

TA SU LIS TE TEE NUS TE HIN NA KI RI 
ala tes 19.10.2020: 

NÄI TU SE SAAL: 1 tund 10 eu rot 
öö päev 50 eu rot 

VÄI KE SAAL: 1 tund 15 eu rot 
öö päev 100 eu rot 

SUUR SAAL: 1 tund 25 eu rot 
öö päev 200 eu rot 

PI LE TI GA ÜRI TU SED, TEAT RID, KONT SER DID: 
vä he malt 10 % pi le ti müü gi tu lust 

NOOR TE KES KU SE RUU MID: 4 tun di 25 eu rot 

JÕU SAA LI KA SU TA MI NE: 2 eu rot kü las tus / 
ku ni 18 aas ta ni (kaa sa ar va tud) 
Pär nu lin na las te le ja noor te le ta su ta 

LAU LU LA VA: 1 tund 25 eu rot 
öö päev 150 eu rot

TÕSTAMAA 
RAHVAMAJAS

8. novembril kell 16
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SIL VI TOM SON 
23.09.1942 – 30.09.2020 

UNO JAN SEN 
02.08.1952 – 08.10.2020

AR VO JAA NUS 
13.03.1965 – 12.10.2020

SAN DER VA HU VEE 
15.03.1973 – 20.10.2020
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