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Tõs ta maa XXX VIII jooks möö dus rei palt päi ke ses 
ja vih mas soo ja de sü gis too ni de em bu ses

Kuul da vas ti on kool uk sed sul-
ge nud ja õpi la sed ko duõp pe-
le saa de tud, mis sel li se ot su se 
tin gis?

Too mas Mitt: Ole me en ne 
koo li va heae ga kolm päe va dis-
tant sõppel. Es mas päe val an dis 
lap se va nem tea da õpi la se po si-
tiiv sest testivas tu sest. Tä nud 
ope ra tiiv su se eest, sest Ter vi se-
a met on üle  koor ma tud ja in fo 
lii gu b aeg laselt. 

Hak ka si me lä hi kon takt seid 
jä li ta ma ja kiir tes ti ma. Po si tiiv-
seid kiir tes te tu li juur de ja lä hi-
kon takt se te arv pai sus pär mi-
taig na na. Tu le va se koo li va hea ja 
val gu ses ot sus ta sime, et “raiu-
me” Co vi di lä bi. Nii loo da me 
vä hen da da kon tak te. Lu ge si-
me las te le sõ nad pea le. Ei min-

git hän gi mist, is tu gu ko dus ja 
su hel gu ar vu tis.

Kui das koo lis vakt si nee ri mi se 
va ja dust sel gi ta te ja kui tu le-
mus lik see on?

TM: Vak ti nee ri mi se va ja dus 
on kõi gi le sel geks teh tud. Prae-
gu se sei su ga on 80 % isik koos-
sei sust vakt si nee ri tud. 20 % 
toob põh ju seks eri ne vaid isik-
lik ke põh ju si. Ala tes hom sest, 
so 21.10 on või ma lik med vend 
Er vi ni käest kõi ki del pe da goo gi-
del tõ hus tus doo se saa da.

Kas pea le va heae ga või vad 
lap sed koo li naas ta?

TM: Esi me sest no vemb rist 
oo ta me kõi ki taas koo li.
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V
al ged pil ve tom bud heit le vad si ni-
ses tae va lao tu ses. Kur ge de jõu li-
ne ja hää le kas kolm nurk kur see rib 

si hi kind lalt lõu na suu nas. 
Vin did on varb las te ga mes tis ja val lu ta-

vad lin nu ro hu puh maid ning mi nu ti pä rast 
kä ri nal vii ma seid kol la seid leh ti kand va 
ka se. Vis ka vad mõ ned uper pal lid ja si dis-
ta vad tuu le ga või du. 

Vää ri ka mad ti ha sed hoia vad omet te, 
uu ri vad iga päi ke se pool set ak nap ra gu ja 
kui veab, pis ta vad kin ni pont sa ka po ri la se 
või ko gu ni kaks. 

Torm ko gub hoo gu limp sa tes lai ne ga 
ah nelt kar ja maad ning on pea gi loo ma de 
söö gi maad val lu ta nud.

Päi ke lööb val ged lai ne har jad sü gav hal li 
me re taus tal kir kalt sä ra ma. Tuul pu hub nii 
val jult, et on ras ke eda si pres si da, aga lain-
te möll päi ke se ja var ju de ga on nii lum mav 
– liht salt peab. Ko hev ad ru vall lõh nab soo-
la kalt selt sis toi du pa lu ke si ot siv ka jakas. 
Torm saa rel on ala ti sel li ne. Unus tad kõik 
muu, la sed pea liht salt klaa riks pu hu da.

Unus tad kor raks ko gu sel le ko roo na-
ja ma, mi da oma kor da laas ta vad iga su gu 
ma ni pu laa to rid ja soo la pu hu jad. 

Unus tad ma sen du se, mi da te ki tavad, 
se ni ni täit sa nor maal se te ini mes te, fa na tis-
mist kan tud van de nõu teoo ria test pun gil 
üle sas tu mi sed sot siaal mee dias, ik ka ede-
vu sest tä he le pa nu ker ja tes. 

Kas meie väi ke maailm on hul luks läi-
nud? Pi gis tan sil mad kin ni ja või mas mü ha 
ma tab mu mõt ted.

Ah, torm on kol man dat päe va! Pu hub 
ehk klaa ri maks ka sel le maail ma, mis on 
kind la pea le üm mar gu ne, kus elab pal-
ju ini me si, kes ta ha vad ela da, ar mas ta da 
ja sur ra kui tu leb aeg. Aga aeg on see kord 
meie en di kä tes. Õde Er vi ni kä tes mui du-
gi ka!

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
Toomas Rõhu 271 RE

Madis Veskimägi 230 SDE

Mark Soosaar 104 SDE

Mati Lehola 45 EKRE

Krista Nõmm 37 KE

Anu Randmaa 35 RE

Tõnu Salu 21 RE

Paul Karlep 20 EKRE

Karoliine Kask 14 RE

Svea Aavik 11 SDE

Merike Tuhkanen 11 KE

Urmas Reinfeld 8 RE

Too mas Rõ hu, oled Re for mie ra kon na 
ni me kir jas taas va li tud Pär nu lin na vo li-
ko gus se, kui das hin dad hääl te saa ki? 

Ei osa nud nii pal ju toe tus hää li oo da ta. 
Tä nan va li jaid, püüan usal dust õi gus ta da 
ja seis ta jät ku valt Tõs ta maa ning see ga ka 
ko gu Pär nu eest.

Mi da eel mi se pe rioo di opo sit sioo nis is tu-
mi ne sul le õpe tas? Kui das on reaal selt 
või ma lik ra ha ko ti ta osa val la opo sit-
sio nää rist vo li ni kul ko ha lik ku aren gut 
mõ ju ta da.

Möö du nud pe rioo dil oli Pär nu vo li ko-
gus vä he koos tööd ja opo sit sioo ni ga ega 
osa val la ko gu de ga eri ti ei ar ves ta tud. Osa-
val la ko gud olid vaid ar va mu se and jad ja 
ise gi siis, kui kõik kolm osa val la ko gu olid 
mõ nes ko ha li kus kü si mu ses koa lit sioo nist 
eri ne val ar va mu sel, ei ar ves ta tud sel le ga. 
Aga oma sei su koht tu leb väl ja öel da ja eks 
mõ ni kord oli sel lest ka ka su.

Meie ni me kir ja sei su koht va li mis tel oli, 
et osa val da del peaks ole ma roh kem ot sus-
tu sõi gust ko ha li ke kü si mus te la hen da mi sel 
ja sel leks ka oma ee lar ve.

Mõ ni aeg ta ga si võe ti Pär nu lin na vo li ko-
gus Kes ke ra kon na eest ve da mi sel vas tu 
ot sus, et lin na vo li ko gu lii ge ei saa ol la 
sa mal ajal osa val la ko gu lii ge ? Kui das 
see täp selt on ja mil vii sil sel li ne ot sus 
mõ ju tab osa val la ko gu tööd.

Eks sel lel gi olid po lii ti li sed ees mär gid, 
sest osa val la ko gud olid roh kem opo sit-
sioo ni poo lelt. Mi nu ar va tes vä hen dab see 
vo li ko gu ja osa val la ko gu de koos tööd ja on 
sa mas ka aru saa ma tu, sest Rii gi ko gu liik-
med ju saa vad osa le da oma va lit su se vo li ko-
gu töös ja sel li ne või ma lus on ise gi Eu ro par-
la men di liik me tel. Aga eks Pär nu osa val da-
dest va li tuks osu tu tel tu le nüüd ot sus ta da, 
kas osa le tak se Pär nu vo li ko gu või ko ha li ku 
osa val la ko gu töös. 

Ni me ta mõ ned olu li sed as jad, mis si nu 
mee lest tu leks lä he ma nel ja aas ta jook-
sul ko du kan dis kor da aja da.

Tu leks lõ pe ta da ve ni ma jää nud pro jek-
tid: Hool de ko du-Kal da tn kerg liik lus tee, 
Tõs ta maa tä na va val gus tu se re konst ruee ri-
mi ne ja spor di väl ja ku kaa sa jas ta mi ne, mis 
esialg se aren gu ka va ko ha selt peak sid ju ba 
val mis ole ma.

Te gel dak se Tõs ta maa kes ka le vi ar hi tek-
tuu ri võist lu se et te val mis ta mi se ga ja loo da-
me, et sel lest saab siia piir kon da so biv kes-
kus, mis la hen dab ka las te män gu väl ja ku ja 
noor te kes ku se vä lia la kü si mu sed.

Lä hia jal ot sus ta tak se Trans por dia me tis, 
kas ja mil lal saab Tõs ta maa kaa saeg se bus-
si jaa ma.

Tõs ta maa hool de ko du va jab tin gi mus-
te kaa sa jas ta mi seks ja laie ne mi seks juur de-
e hi tust.

Jät ka ta tu leb kü la tee de kor ras ta mi se ja 
must ka te te ehi tu se ga, sa mu ti kerg liik lus-
tee de ehi tu se ga liik lu soht li kes koh ta des.

Tõs ta maa mõis-mõi sa park ja kool va ja-
vad eda sia ren da mist. Ku na gi se KEK-i hoo-
nes se võiks ra ja da koo li teh ni ka ma ja ja 
la gu ne va ta ga tal li hoo ne võt ta ka su tu se le 
kä si tööet te võt lu seks.

Kor ras ta da tu leks Tõs ta maa lau lu la va 
koos pais jär ve-ka lat re pi ga ja kerg liik lus-
tee ga. Aga eel du seks on, et seal toi mub ka 
mi da gi roh ke mat kui 1-2 üri tust aas tas.

Ta haks, et igas kü las saaks mi da gi teh-
tud, kas või mõ ni väi ke asi. Ja eks kõi ke ole-
ma so le vat ja toi mi vat tu le kor ras hoi da ja 
eda si aren da da. Sa mu ti soo vin edu meie 
et te võt ja te le, kel lest sõl tub, pal ju meil on 
ko ha peal töö koh ti ja mil li sed on siin sed 
tee nu sed.

Eks soo vi de le sea pii rid või ma lu sed, aga 
plaa ne tu leb pi da da ja need as jad on osa val-
la ko gu esi ta nud ka aren gu ka vas se.
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Sü gis toob kaa sa ja he dad 
il mad ja koos sel le ga küt te -
pe rioo di al gu se. Soo ja saa-
mi seks te hak se ko dus tes 
küt te kol le tes tuld ning mõ-
nes ma ja pi da mi ses vi sa tak-
se li saks küt te puu de le ah ju 
ka jäät meid. Nii aga te ha ei 
to hi, sest ol me jäät me te põ-
le ta mi ne saas tab õh ku.

Ko du ses se küt te kol des se, 
ol gu see siis ka min, pliit, ahi 
või ka tel, so bib ai nult pu has 
kuiv puit. Sel li ne küt te ma ter jal 
põ leb kõr ge mal tem pe ra tuu-
ril ning te ki tab vä hem tuh ka ja 
len du vaid saas teai neid. Tu le-
ha ka tu seks so bib üks nes ki le ta-
ma ta papp või pa ber.

So bi ma tu küt te mar ja li –  
niis ke või töö del dud pui du või 
lau sa jäät me te põ le ta mi sel te ki-
vad ter vi se le oht li kud pee ned 
osa ke sed ja vin gu gaas. Plast-
jäät me te põ le ta mi sel len du vad 
aga eri ti mür gi sed saas teai ned 
(nt diok sii nid ja fu raa nid), mis 
või vad põh jus ta da vähk tõ be, 
vää ra ren guid ja aren gu pee tust. 
Korst na kau du õh ku len du nud 
saas teai ned lan ge vad maa pin-
na le ning vet te, kust need oma-
kor da lii gu vad eda si toi du laua-
le, kui söö me oma aias kas va ta-
tud saa du si.

Diok sii nid on sil ma le näh ta-
ma tud ja nen de mõ ju ini me se 
ter vi se le ei aval du ko he. Võib 
min na aas taid, en ne kui hai gus-
nä hud ilm ne vad. Pea le vä li sõ hu 

jõua vad saas teai ned ka si seõh-
ku, suu re mas ko gu ses näi teks 
siis, kui pik ka ae ga küt ma ta ahi 
või pliit suit su sis se ajab. Põ le-
mi sel tek ki nud pee ned tah-
mao sa ke sed või vad aga soo-
dus ta da sü da me-ve re soon kon-
na ja hin ga mis süs tee mi hai gu si.

Vä li sõ hu kva li tee di mõõt-
mis test sel gub, et õhuk va li teet 
hal ve neb pee no sa kes te tõt tu 
just küt mis pe rioo di al gul ning 
se da eel kõi ge ahi küt te ga piir-
kon da des. Suits ei rän da kau-
ge le, ma da la test korst na test 
väl ju nud suits ning suur osa 
saas test lan geb ma ha seal sa mas 
piir kon nas, sest kül mal ajal on 
ha ju mis tin gi mu sed hal ve mad. 
Küt te pe rioo dil võib pee no sa-
kes test põh jus ta tud õhu saas te 
küün di da ahi küt te ga piir kon-
da des ta se me le, mis on võr rel-
dav liik lu sest tu le ne va saas te-
ga tipp tun nil suu re ma gist raa li 
ää res.

Saas teai ne te vä hen da mi-
seks tu leb küt mi seks ka su ta da 
ai nult kui va pui tu. Niis ked küt-
te puud ei süt ti ah jus kor ra li kult 
ning süt ti mis faas ve nib märk-
sa pi ke maks – see oma kor da 
suu ren dab vin gu gaa si ja pee-
no sa kes te ar vu kust õhus. Niis-
ke pui du ka su ta mi ne tä hen dab 
ka se da, et osa soo ju sest lä heb 
rais ku, sest osa ener giat ku lub 
pui du kui va ta mi se le.

Tu li tu leks süü da ta ah jus 
ala ti üle valt ja kui või ma lik, 
siis ha lud la du da res ti na. Nii 

põ le vad puud pal ju kõr ge mal 
tem pe ra tuu ril ja kesk kon da 
eral dub vä hem saas teai neid. 
Ku na ah juuk se ava mi sel pais-
kub saas teai neid ka tup pa, siis 
peaks ust ava ma või ma li kult 
har va.

Suu rem ko gus pa pi- ja 
pa be ri jäät meid on põ le ta mi se 
ase mel mõist lik hoo pis ring-
lus se saa ta. Need saab viia ava-
li kes se ko gu mis kon tei ne ri tes-
se või ko ha lik ku jäät me jaa ma, 
sin na saab viia ka plast pa ken-
did. Lä hi ma jäät me jaa ma, ava-
li ku pa ken di kon tei ne ri või vas-
tu se kü si mu se le, ku hu mil li sed 
jäät med viia, leiad le helt ku hu-
viia.ee.

Dag mar Und rits
Kesk kon naa me ti vä li sõ hu peas pet sia list

Kas tead sid, et …
 Ühe pe re kon na te ki ta tud 
jäät me te ko duah jus põ le ta-
mi sel va ba neb kesk kon da 
hin nan gu li selt sa ma pal ju 
tok si li si ühen deid kui u 200 
ton ni prü gi põ le ta mi sel jäät-
me põ le tus te ha ses. Te ha ses 
põ le ta tak se jäät meid sta biil selt 
kont rol li tud kesk kon nas tem-
pe ra tuu ril 1000–1100 C, mil le 
juu res põ le vad tok si li sed õhu-
saas teai ned vä he moht li keks 
põ le misp ro duk ti deks. See vas tu 
ko duah jus põ lek sid jäät med 
ma da la ma tel tem pe ra tuu ri del 
ja ebas ta biil selt, mis tõt tu ei 
põ le tok si li sed ühen did lõp li-
kult ära.

Pär nu lin na va lit su se 
ja osa val la kes kus te 
ame ti ruu mi des se 
ei pää se
 Ko roo na vii ru se laia le vi ku 
tõt tu on sis se pääs Pär nu lin-
na va lit sus se (Suur-Se pa- 16) ja 
osa val la kes kus tes se ala tes 22. 
ok toob rist su le tud ning koh tu-
mi si ja vas tu võt te neis hoo ne tes 
aju ti selt ei toi mu.

Pa lu me as jaa ja mi seks ka su-
ta da te le fo ni, e-pos ti või muid 
elekt roo ni li si ka na leid. 

Kon tak tid leiab lin na vee bi-
le helt.

Es mas päe vast nel ja päe va ni 
kel la 8 - 17ni ja ree del kel la 8 - 
16ni on kõik lin na va lit su se töö-
ta jad ko da ni ku le kät te saa da vad 
elekt roo ni lis te ka na li te kau du, 
väl ja ar va tud siis, kui töö ta ja on 
hai ges tu nud. 

Kui koh tu mi ne on väl ti ma-
tu, tu leb kok ku saa mi ne vas ta va 
töö ta ja ga eel ne valt te le fo ni või 
e-kir ja teel kok ku lep pi da.

Lin na va lit su ses ja osa val la-
kes kus tes on peauk se juu res 
post kast, ku hu saab jät ta oma 
do ku men te, pöör du mi si, aval-
du si jms. 

Sa mu ti on seal ju hi sed, kui-
das kon tak tee ru da lin na va lit su-
se töö ta ja ga, kel le juur de soo vi ti 
pöör du da.

Eel ne va kok ku lep pe alu sel 
toi mu vad Suur-Se pa 16 hoo nes 
abie lu de re gist ree ri mi sed (saa li-
t se re moo nial osa le ja tel tu leb 
esi ta da CO VID-19 vakt si nee ri-
mi se või lä bi põ de mi se tõend). 

Kok ku lep pel saab tut vu da ka 
de tailp la nee rin gu te ga.

Pär nu piir kond li kud hoo le-
kan de kon to rid on su le tud. Sot-
siaal kon sul tan ti de ga suht le mi-
seks pa lu me ka su ta da te le fo ni, 
e-pos ti, ise tee nin dus kesk kon da 
ja muid elekt roo ni li si si de va-
hen deid.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Prügi põletamine saastab õhku ja Prügi põletamine saastab õhku ja 
ohustab inimeste tervistohustab inimeste tervist
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O
k too ber on ül di selt see 
kuu, kus iga lau päe va 
hom mi kul ko gu ne vad 

Tõs ta maa ja hi me hed ja ja hi nai-
sed sel leks, et pi da da põd rale 
aju jah ti. 

9. ok toob ri lau päev oli aga 
ta va pä ra sest ja hi päe vast vei-
di eri li sem. Ni melt ko gu ne ti 
pä rast hom mi kust põd ra jah-
ti Er mis tus, et pan na ja hi ma ja-
le nur ga ki vi. Nur ga ki vi pa nek 
al gas ja hi sar ve pu hu mi se ga, 
mil le ga an ti ja hi sig naal „ko gu-
ne mi ne“. Järg nes ja hi selt si esi-
me he Ind rek Me ra se kõ ne ja 
aja kaps li koos ta mi ne. Li saks 
ko ha li ku le aja le he le Tõs ta maa 
Tuu led, pit see ri ti aja kaps lis-
se muu hul gas ka ja hi päe vast 
osa võt ja te ja ja hi selt si liik me te 
ni me ki ri koos hom mi ku se küt-
ti mis tu le mu se ga. 

Pä rast aja kaps li vun da men-

ti ase ta mist lõ pe ta ti täh tis toi-
ming taas ja hi sar ve pu hu mi se-
ga, män gi des see kord pi du lik ku 
ja hi al gu se sig naa lihe li sid. See-
jä rel rüü ba ti lõk kel kee de tud 
koh vi ja me ki ti ko ha lik ke küp-
se ti si.

Ja hi ma ja ehk ulu ki es ma-
tööt lus ko ha ka van da mi ne al gas 
2020. aas ta al gul, kui koos ta-
ti sel le ehi tu seks ehi tusp ro jekt 
ja saa di Pär nu lin na va lit su selt 
ehi tus lu ba. Ehi tus on ka van da-
tud lõ pe ta da 2022. su vel. Ja hi-
ma ja ehi tus on va ja lik sel leks, 
et pa ran da da kü ti tud ulu ki te 
es ma se tööt le mi se sa ni taar seid 
tin gi mu si ja luua pa re mad või-
ma lu sed ulu ki rüm ba hoius ta-
mi seks. 

Ja hi ma ja ehi tust fi  nant see rib 
MTÜ PJL Tõs ta maa Ja hi selts ja 
PRIA.

Alo Tom son
Tõs ta maa JS

T
õs ta maa koo li loo du-
sai ne te õpe ta ja Hei li 
Timm üt leb vas tu seks 

kü si mu se le, mis tal le maal ela-
mi se juu res meel dib: „Ra hu-
lik elu tem po“. Sel le le järg neb 
ni me ki ri, mil le kõi ge ga ta te ge-
le da jõuab. 

Vii ma sed 1,5 aas tat teeb 
ta ko ha li kus rah va ma jas kaks 
kor da nä da las Ho pa Fit tree-
nin guid. Tal lin na elu ga võr rel-
des tun neb Heili enim puu dust 
„spon taan se test mee le la hu-
tus li kest et te võt mis test“ – ega 
mi da gi te ge ma ta ei jää, liht salt 
teist moo di tu leb pla nee ri da ja 
kor ral da da lo gis ti ka. 

Kui das Tal lin nast Tõs ta maa-
le jõud sid ja mis Sind siin hoi-
ab? 

Jõud sin Tõs ta maa le te ge-
li kult üs na ju hus li kult - olin 
2004. aas ta ke va del lõ pe ta nud 
õpin gud Tal lin na Pe da goo gi ka-
ü li koo lis ning tei nud su vel ja 
sü gi sel eri ne vaid mit te-eria la li-
si “tööot si”, kui ot sus ta sin proo-
vi da eria la list väl ja kut set. 

Kan di dee ri sin eri ne va te 
koo li de loo du sai ne te õpe ta-
ja ame ti ko ha le ning ühel det-
semb ri hom mi kul asu sin tee le 
Tal lin nast Tõs ta maa le töö vest-
lu se le. Al gus Tõs ta maa Kesk-
koo lis oli üs na tor mi li ne - esi-
me ne töö nä dal (2005. aas ta jaa-
nua ris) oli gi sõ na ot se ses mõt-
tes tor mi trot si mi ne. Kuid see ei 
hir mu ta nud mind, vaid pi gem 
hoo pis kin ni tas pai ga le. 

Töö te ge mi se le vas tu kaa luks 
ot si sin mee le la hu tust ning too-
na ne ke ha li se kas va tu se õpe ta-
ja Ede Pähn kut sus Tõs ta maa 
võrk pal li tur nii rist osa võt ma, 
mis viis uu te to re da te tut vus-
te ja te ge vus te ni. Tõs ta maal on 
to re ela da, siin on peaae gu kõik 
va ja lik ole mas.

Kui das õpe ta ja na CO VID 
krii si ga toi me oled tul nud? 

On eri ne vaid mo men te - 
pa re maid ja hal ve maid, kuid 
kat sun ik ka “ni na vee peal 
hoi da”. Suu rim prob leem on 

ebaüht la ne in ter ne tiü hen dus, 
mis nõuab mit me te eri ne va te 
ta ga va ra va rian ti de väl ja töö ta-
mist ja n-ö rööp rähk le mist. 

Proo vin ar ves ta da õpi las te ja 
kol lee gi de eri ne va te või ma lus-
te ga, lä he ne da õp pe le ja õpe ta-
mi se le paind li ku malt ja loo va-
malt. Sa mas “lip su lõd vaks” ei 
la se.

Mis on ai da nud?
Prob lee mi(de)st rää ki mi-

ne ja kel le ga gi koos la hen du se 
leid mi ne, kui en da jõust-nõust 
vä heks jääb. Olu li ne on ka 
õi gel ajal aeg ma ha võt ta, kas-
või pi su ke seks, et en nast uues-
ti te ge vus te-ko hus tus te rä gas ti-
kus lei da ja si hi le sea da.

Mis on ras ke ol nud?
Kas just ras ke, aga kur vaks 

teeb ini mes te kur jus, mõt le ma-
tus, ig no rant sus… ma ei os ka gi 
õi get sõ na lei da. 

Pal ju öel dak se, ilm selt vä si-
mu sest-tü di mu sest, üks tei se 

Tor mi dest hoo li m

Tõs ta maa Ja hi selts pa ni 
ja hi ma ja le nur ga ki vi

Jahinimekirja allkirjade kogumine

Raimo Soomre kutsub jahisarve-
ga inimesed kokku

Jahiseltsi esimees Indrek Meras 
ajakapslit paigaldamas
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suu nas hal bu as ju, pal ju on sol-
vu mi si. See aga im bub meis se 
mär ka ma tult ning “mür gi tab” 
meid.

Mil le le veel ae ga leiad? Olen 
kuul nud me si las test ja tren ni-
dest. 

Mul on äär mi selt mu he 
mees, kaks äge dat tü tart, kaks 
suurt koe ra ning võrd le mi-
si suur aed üm ber ma ja - nen-
de abil on täi de tud suu rem osa 
ajast, mis ühel õpe ta ja elu kut set 
pi da val nais te rah val töö kõr valt 

jääb. 
Sa mas ei jä ta ma iseen nast 

su gu gi ta gap laa ni le, vaid las te 
kas va des ja ise seis vu des leian 
üha enam ae ga ka sel lis te le te ge-
vus te le, mis mul le pä ri selt meel-
di vad. Mõ ni kord võ tan et te kä si-
töö või mõ ne raa ma tu lu ge mi se. 
Käin met sas ja me re ää res, eri-
ti ke va del ja sü gi sel, kui loo dus 
muu tub kii res ti. Vä ga meel dib 
ko ri lus ja hoi dis ta mi ne. 

Mõ ned aas tad ta ga si avas ta-
sin en da jaoks rat su ta mi se ning 
käi si me tü tar de ga Ma ria ta lus 
tren ni des. Mõ ned kor rad nä da-
las teen Ho pa tren ne ning aeg-
ajalt õn nes tub ka võrk pal li män-
gi da.

Sel lest ma taht sin gi rää ki da! 
Kui das Ho pa ni jõud sid?

Kat rin Saa re, Ho pa Fit tree-
nin gu te asu ta ja, viis mõn da ae ga 
ta ga si meie rah va ma jas lä bi tree-
nin guid, kuid osa le ja te vä he su-
se tõt tu ei ol nud tal mõist lik siin 
jät ka ta. Sa ma juh tus ka järg mi se 
tree ne ri Piia Puu der sel li ga. Nad 
mõ le mad käi sid siia tren ne and-
mas Pär nu kesk lin nast. 

Ku na sar na ne prob leem on 
Ees tis te ge li kult laie malt ki le vi-
nud, töö tas Kat rin Saa re väl ja 
koo li tusp rog ram mi, mil le abil 
koo li ta da väik se ma te le ko gu-
kon da de le tree ningp rog ram mi-
de inst ruk to reid, kel lel on tead-
mi sed ja os ku sed tea tud tüü pi 
tren ni de and mi seks. Osalesin 
samuti koolitusel. 

Tä na seks oman lit sent-
si Ho pa Päe vat ren ni de ja Ho pa 
Co re’i ju hen da mi seks. Jär jest 
roh kem aga tun nen, et Ho pa ei 
ole ai nult tren nid, vaid tee kond 
või elus tiil. Esial gu oli tren nis 
sa ma selts kond, kel le ga mi tu 
aas tat koos tren ni te gi me ning 
kes jul gus ta sid mind inst ruk to-
riks õp pi ma. Meie to re da selts-
kon na ga saab ala ti lii tu da.

Mil lal tren nid toi mu vad?
Tõs ta maal toi mu va te Ho pa 

tree nin gu te koh ta in fo va he ta-
mi seks ja tren ni hu vi lis te ko gu-
kon na te ki ta mi seks ja hoid-

mi seks on Fa ce boo kis loo dud 
vir tuaal ne ko gu kond Ho pa Fit 
Tõs ta maa. Tren nid toi mu vad 
kaks kor da nä da las, tei si päe vi ti 
kell 19 ja nel ja päe vi ti kell 18.30, 
trenn kes tab tund ae ga. 

Prae gu sel ajal tee me tren ni 
rah va ma jas, kuid ilu sa te il ma de-
ga ole me koo li staa dio nil. Ho pa 
tren nid so bi vad igaü he le, kel-
le le meel dib lii ku da, sõl tu ma ta 
va nu sest, soost või füü si li se vor-
mi het ke sei sust. 

Tren nid on va hel dus rik kad 
ja hoog sad ning in ter val li de le 
üles ehi ta tud. Iga trenn on pi sut 
eri nev, kuid baas har ju tu sed on 
ena mas ti sa mad. Har ju tu sed 
on eri ne va tes va riat sioo ni des ja 
ras ku sast me tes ning jõu ko ha sed 
kõi gi jaoks.

Mil li seid emot sioo ne saad ise, 
kui an nad teis te le tren ni?

Emot sioo nid on mee li ülen-

da vad. Alus ta des oli mu ret se-
mist ja eba kind lust vä ga pal ju, 
aga tren ni des osa le jad an na-
vad vä ga head ta ga si si det. Tänu 
nen de jul gus ta mi sele tun nen 
tä na seks en nast tren ne an des 
häs ti ja kind lalt.

Kui das soo vi tad ak tiiv sust hoi-
da?

Jär je pi de vu se te ki ta mi ne. Kui 
iga päev en da le ees mär k sea da ja 
see el lu viia, on igal järg ne val kor-
ral selle täitmine pi sut liht sam. 
Väi ke sed pin gu tu sed, ene se-
ü le tu sed, mu ga vust soo nist väl ja-
tu le mi sed on aren gu eel du seks. 

Kind las ti ei ta su kor ra ga lii-
ga pal ju et te võt ta, sel le ga lõ hub 
mo ti vat sioo ni ja ka en nast. 
Mõ nus ene se tun ne mõõ du kast 
lii ku mi sest on pree mia isee ne-
sest.

Kü sis Su san na Kuu sik

ma ta ik ka ni na vee peal

Viis ter vis li ku elu vii si 
soo vi tust He lilt:
 Mit me külg ne ja hea toi du-

 laud (kuid ko gus te ga ei to-
hiks liial da da)
 Pii sa val hul gal une tun de
 Pa ras ko gus vett päe va 

jook sul
 Mõõ du kas lii ku mi ne
 Ri kas tav selt sie lu, mis li sab 

elu rõõ mu
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Õ
pe ta ja te päe va pu hul 
kor ral das kool pi du li-
ku üri tu se koo liesi sel 

ro hea lal. Lap sed laul sid het ke 
pi du li kuks ning ko ha le oli kut-
su tud ka ku na gi ne Tõs ta maa 
koo li di re tor El li Te ras. 

Suur oli proua El li ül la tus, 
kui sa la dus li ku kat te alt tu li väl ja 
sä rav val ge pink, mis oli pü hen-

da tud El li Te ra se le ja te ma elu-
töö le siin ses koo lis. Li saks koo-
li juh ti mi se le hoi dis Te ras pik ki 
aas taid koo li ma jal sil ma peal ja 
kor da ma jas.

El li ise poe tas ta ga si hoid li-
kult, et loo dab koo li rah va mä lus 
ik ka hea sõ na ga pü si da. Lil li ja 
õn ne soo ve olid tul nud too ma 
ku na gi sed õpi la sed, kol lee gid ja 
sõb rad. TT

Õpe ta ja te päe va suur ül la tus

H
om mi kul te gin ko dus 
nal ja: “Lä hen toon ka ri-
ka ko ju!” See oli tõe-

poo lest na li, kuid elu on täis 
ül la tu si. Äre vus oli suur ja se da 
ei ai da nud maan da da ka soo jen-
dus kõnd met sa all.  

Kel la 13.30st al gas re gist ree-
ri mi ne ning sel leks ajaks olid 
aga rad har ras tus port la sed ju ba 
ko hal. Te gi me Anu gru pi tree-
ni gu kaas las te ga lõ bu sad fo to-
k lõp sud, ve ni ta si me en did ja oli-
gi ju ba aeg star diks.   

Olin see kord seks jook suks 
kor ra li kult val mis tu nud – sep-
temb ri kuust ala tes iga päe va-
sed jõu har ju tu sed, lii ku mi ne 
ja jooks mi ne. Oli me ka tree-
ner Anu ga lä bi aru ta nud op ti-
maal se dis tant si lä bi mi se plaa-
ni. Pöö ra si me suurt tä he le pa nu 
õi ge le riie tu mi se le, sest see on 
vä ga olu li ne as pekt spor di te ge-
mi se juu res. Üle riie tu mi ne on 
suur prob lem – see tä hen dab 
ener gia ku lu ning võh ma vä he-
ne mist. Kuu la sin see kord tree-

ne rit ja läk sin jooks ma lü hi kes-
te püks te ga ning pik ka de var ru-
ka te ga pluu sis. Ja ise gi nii hak-
kas pa lav. Hea ja hu tav te gur oli 
vihm.

Pub li kut oli tee ää res rõõ-
mus ta valt pal ju. Tä nan pealt-
vaa ta jaid, kes tu lid mei le kaa-
sa ela ma! Rõõ mu te gi ka see, et 
jook su ra jal oli pal ju lap si. Kii tus 
õpe ta ja te le ja lap se va ne ma te le, 
kes jä rel kas vu spor ti ma on mee-
li ta nud! 

Jooks nõu dis pal ju ener giat, 
sest meid kim bu ta sid nii tu gev 
külg tuul kui ka kor ra lik pa du-
vihm. Ko du vä ra vast er gu ta sid 
mind mu lap sed – see an dis jõu-
du juur de. Lõ pu sir gel kii ren-
da sin nii pal ju, kui suut sin ja 
tu ge vas ti hin gel da des üle ta sin 
fi  ni śi joo ne. Pro to kol li jad hõis-
ka sid mul le: “Tub li Ja ne ly – aeg 
36:59,2.” 

Nais te ül dar ves tu ses saa vu ta-
sin III ko ha ja oma va nu seg ru pis 
NVI III ko ha. Tõs ta maa jook-
sul olen osa le nud 8 kor da, kuid 

see on mu elu esi me ne ka ri-
kas. Ja ehk ki ma kao ta sin oma 
2014.aas tal joos tud re kor di le 11 
se kun dit, olen ma ka ri ka või du 
üle üt le ma ta õn ne lik. 

Ole te mi nust va rem lu ge nud 
kui ta li sup le jast, tea te mind Tai-
meaia tee nin da ja na ning ko du-
ko ka na. Tä na on mi nu lem-
mik te ge vu seks har ras tus jooks. 
Olen Anu jook sut ren ni des käi-
nud pea 5 aas tat. Meid, kes me 
45 km kau gu selt ja kau ge malt ki 
kaks kor da nä da las tren ni sõi da-
me, on üks ja gu. Val da valt tree-
ni me õues, vaid kõi ge kül me mal 

ajal ko li me si se ruu mi des se. Meil 
on häs ti kok ku hoi dev grupp ja 
to re dad tra dit sioo nid. Kõik, kes 
saa vu ta vad uue isik li ku re kor di, 
too vad tren ni kaas las te le mi da-
gi head – koos on to re töö või tu 
tä his ta da. Suht le me oma va hel 
ak tiiv selt ka FB gru pis. Lä hes tik-
ku ela vad tee vad koos hom mi-
ku jook su ja koh tu vad ta li sup lust 
te hes.

Är gi tan ko gu sü da mest kõi-
ki lii ku mi se le ja loo du ses se. See 
on hea ter vi se alus ta la. Ja tä na sel 
päe val nii olu li ne.

Janely Kuuskler-Adler

Tõs ta maa sü gis jooks

Anude treeningrupist osalejad: Mari-Liis, mina, Roman, Rait. Marko oli 
fotolt puudu. Ta tegi soojendusjooksu. Foto: Roman
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XXXVIII Tõstamaa jooks 7,5 Km
jrk. aeg, reg.nr, nimi, grupp, asutus
1. 26,02,0, 132, Martin Tarkpea, M, 

Treeningtiim; 2. 28,09,4, 148, Oskar 
Ojamäe, PA, Ermistu; 3. 28,10,3, 116, Mehis 
Mäe, M, Tootsi LPK; 4. 28,17,5, 100, Rait 
Mänd, M, Anu Jooksutrennid; 5. 28,24,6, 
104, Roman Jõerand, M, Anu Jooksutren-
nid; 6. 29,59,2, 135, Andres Kasemets MV1, 
Pärnu; 7. 30,02,1, 159, Joosep Käär, PB, 
M.A.L.E.V; 8. 30,25,2, 108, Risto Kaljund, 
M, Pärnu; 9. 32,33,3, 153, Andres Vambo-
la, M, Kihnu; 10. 33,53,8, 170, Andres Siim, 
MV1, Espoo;11. 34,19,0, 149, Magrus Mikk, 
MV1, Tallinn; 12. 34,35,9, 123, Piret Bart, 
NV1, Audru;13. 35,12,8, 142, Joonas Salk, 
PB, Nõmme; 14. 36,19,7, 141, Keito Kill-
ing, M, Lindi; 15. 36,20,5, 164, Marko Tein-
burk, M, Anu Jooksutrennid; 16. 36,40,9, 
152, Hanna Maran, NV1, Tartu; 17. 36,54,9, 
166, Priit Paulus, M, Pärnu; 18. 36,55,2, 199, 
Jens Siig, PA, Pärnu; 19. 36,59,2, 117, Jane-
ly Kuuskler-Adler, NV1, Anu Jooksutren-
nid; 20. 37,01,6, 198, Otto-Georg Kirsi, M, 
Audru; 21. 37,46,4, 126, Laura-Liis Kaljur, 
TB, Anu Jooksutrennid; 22. 37,54,1, 125, 
Maria Kaljur, TD, Anu Jooksutrennid; 23. 
37,55,1, 138, Maarja-Helena Veskimägi, 
TB, Tõstamaa KK; 24. 38,00,1, 119, Lisan-
dra Mäe, TC, Tootsi LPK; 25. 38,08,9, 131, 
Jüri Leesmäe, MV2, OK West; 26. 38,29,7, 
188, Venno Press, MV1, M.A.L.E.V; 27. 
38,41,4, 172, Andres Martson, MV1, Pär-
nu; 28. 38,54,5, 127, Liis-Marie Kaljur, TC, 
Anu Jooksutrennid; 29. 39,07,2, 185, Timo 
Marus, PD, Tõstamaa; 30. 39,07,9, 186, Taa-
vi Marus, M, Tõstamaa; 31. 39,13,7, 122, Jüri 

Mets, MV2, Tootsi LPK; 32. 39,33,8, 143, 
Raido Salk, MV1, Tõhela; 33. 40,00,9, 130, 
Mari-Liis Kaljur, NV1, Anu Jooksutrennid; 
34. 40,04,1, 197, Koidu Killing, N, Audru; 
35. 40,50,5, 145, Kairi Ojamäe, NV1, Ermis-
tu; 36. 40,57,1, 146, Janek Ojamäe, MV1, 
Ermistu; 37. 42,09,6, 137, Merit Kaja, NV1, 
Tõstamaa; 38. 42,25,5, 176, Sven Jürgens, 
M, Tõstamaa; 39. 43,30,7, 160, Joel Pulk, 
MV1, M.A.L.E.V; 40. 43,37,7, 107, Joonas 
Rõhu, PC, Tõstamaa KK; 41. 43,46,4, 134, 
Liia Oidjärv, NV1, Tõstamaa; 42. 43,52,3, 
140, Lembe Veskimägi, NV1, Pärnu; 43. 
43,55,9, 158, Risto Rand, M, Tõstamaa KK; 

44. 44,17,3, 144, Janar Jürgens, MV1, Pärnu; 
45. 45,19,6, 133, Jaan Rea, MV1, M.A.L.E.V; 
46. 46,16,3, 112, Elis Leetmaa, NV1, Tõs-
tamaa; 47. 46,16,5, 103, Egle Leetmaa, NV1, 
Tõstamaa; 48. 48,17,8, 169, Karin Lapp, 
NV1, Viljandi; 49. 48,21,9, 111, Marie Lisell 
Jänes, TD, Kohila; 50. 48,22,7, 110, Heigo 
Jänes, MV1, Kohila; 51. 49,42,0, 190, Vil-
lem Kalbach, PA, Tõhela; 52. 49,43,8, 136, 
Andres Kalbach, MV1, Tõhela; 53. 49,44,9, 
106, Teele Tõnisson, N, Tõstamaa; 54. 
49,46,2, 147, Janika Ojamäe, N, Ermistu; 55. 
49,51,7, 173, Liina Müür, NV1, Tõstamaa; 
56. 50,02,9, 168, Aare Sule, M, Tallinn; 57. 
50,09,2, 182, Saima Rand, NV2, OK West; 
58. 50,15,2, 174, Hanna Loretta Laansoo, 
TD, Tallinn; 59. 50,45,9, 154, Romet Lille, 
PD, Tõstamaa KK; 60. 50,49,8, 187, Kert 
Sims, PD, Tõstamaa KK; 61. 52,09,6, 124, 
Hans Romet Uustalu, PD, Tõstamaa KK; 
62. 52,47,8, 113, Priit Kaljurand, M, Tõs-
tamaa; 63. 52,57,9, 118, Alvar Maruse, M, 
Tõstamaa; 64. 53,25,3, 162, Kätlin Hantson, 
NV1, Must Mamba; 65. 53,39,8, 101, Lauri 
Sahtel, M, Saaremaa; 66. 53,56,8, 163, San-
dra Hantson, TD, Tallinn; 67. 54,30,7, 196, 
Kene Sireli, TD, Tõstamaa KK; 68. 54,37,6, 
114, Merileen Meras, TD, Tõstamaa KK; 
69. 54,38,9, 165, Steven Tetsmann, PD, Tõs-
tamaa KK; 70. 54,58,8, 192, Eneli Piirme, 
TC, Tõstamaa KK; 71. 55,05,2, 194, Eneli 
Pulk, TC, Tõstamaa KK; 72. 55,19,6, 157, 
Ülo Marus, MV1, Tõstamaa; 73. 55,55,5, 
139, Lenne-Merit Veskimägi, TD, Tõs-
tamaa KK; 74. 56,34,0, 151, Gertrud Mart-

Tõs ta maal lip pas üle 200 jook su hu vi li se

Põ hi jook suks ehk 7,5 km ra ja le star tis li gi sa da jook su sõp ra. Kii reim oli Pär nu maa pi ka maa jooks ja-
te koo re kih ti kuu luv po lit sei nik Mar tin Tark pea. Tei se ko ha saa vu tas Os kar Oja mäe ja kol man da na 
lõ pe tas Me his Mäe. Fo tod: Toomas Mitt

Nais test oli kii reim Pi ret Bart, kes edes tas Han na Ma ra nit ja Ja ne ly Kuusk ler-Ad le rit
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son, TB, Tõstamaa KK; 75. 56,40,4, 128, 
Sven-Artur Rahuoja, PC, Tõstamaa KK; 76. 
56,42,9, 161, Maret Ignatovitš, NV1, Saare-
maa; 77. 56,47,9, 184, Epp Tuisk, NV1, Tõs-
tamaa; 78. 57,46,1, 105, Heili Timm, NV1, 
M.A.L.E.V; 79. 1,00,37,3, 150, Grete Vulkan, 
TB, Tõstamaa KK; 80. 1,00,37,6, 155, Rita 
Nine, TA, Tõstamaa KK; 81. 1,00,58,1, 109, 
Rico Rohtlaan, PB, Tõstamaa; 82. 1,00,58,3, 
171, Liis Rõhu, TC, Tõstamaa KK; 83. 
1,01,29,7, 167, Sirelin Jürgens, TB, Kabris-
te; 84. 1,01,36,3, 193, Edeli Piirme, TD, Tõs-
tamaa KK; 85. 1,01,55,9, 195, Elena Pulk, 
TD, Tõstamaa KK; 86. 1,02,31,9, 156, Ele-
onora Marta Nine, TD, Tõstamaa KK; 87. 
1,03,01,4, 191, Trevor Sepp, PC, Tõstamaa 
KK; 88. 1,03,02,2, 183, Ilme Rand, NV2, Pär-
nu Klubi; Tervisesport; 89. 1,07,13,9, 102, 
Ergo Rand, MV2, Pärnu; 90. 1,11,43,1, 175, 
Helena Grettel Laansoo, TA, Tallinn.

Lastejooks
1. 3,25,2, 236, Janeliis Lünekund, T, 

Audru Kool; 2. 3,38,4, 98, Erik Urm, P, Tõs-
tamaa KK; 3. 3,38,7, 204, Regina Roomet, 
T, Kuninga tn PK; 4. 3,41,1, 243, Revo Raa-
vik, P, Tõstamaa KK; 5. 3,46,5, 230, Janely 
Sims, T, Tõstamaa KK; 6. 3,47,2, 203, Romet 
Kaljur, P, Saarde Vald; 7. 3,49,2, 202, Rob-
in Kaljur, P, Saarde Vald; 8. 3,51,6, 205, Miia 
Adler, T, Tõstamaa KK; 9. 3,53,8, 229, Krist-
jan Sims, P, Tõstamaa KK; 10. 4,13,4, 238, 
Mirtel Piirme, T, Tõstamaa KK; 11. 4,15,7, 
232, Egert Jürivete, P, Pärnu;12. 4,18,3, 209, 
Joonas Tamm, P, Tõstamaa LA; 13. 4,20,7, 
239, Ragnar Kaja, P, Tõstamaa KK; 14. 
4,21,5, 219, Mia Marie Maripuu, T, Aud-
ru Kool; 15. 4,27,5, 214, Eleriin Raavik, T, 
Tõstamaa; 16. 4,32,9, 235, Jakob-August 
Kalbach, P, Tõstamaa KK; 17. 4,38,4, 241, 
Marta Raavik, T, Tõstamaa LA; 18. 4,38,7, 
216, Liisa Maria Ots, T, Tõstamaa KK; 19. 
4,39,1, 213, Klaara-Loore Meras, T, Tõs-
tamaa; 20. 4,39,6, 227, Jaan-Tormi Uustalu, 
P, Tõhela; 21. 4,40,1, 249, Hugo Hantson, P, 
Tallinn; 22. 4,40,6, 240, Kirsika Saar, T, Tõs-
tamaa KK; 23. 4,43,7, 245, Freija Ilmsalu, T, 
Tõstamaa KK; 24. 4,44,9, 208, Kaarel Edgar 
Sarapuu, P, Audru; 25. 4,45,3, 212, Keitrin 
Kaljurand, T, Tõstamaa; 26. 4,45,8, 201, 
Nora Rand, T, Tõstamaa KK; 

27. 4,47,1, 222, Jennica Jaansoo, T, Tõs-
tamaa LA; 28. 4,49,3, 206, Mirjam Arusalu, 
T, Varbla Kool; 29. 5,09,1, 231, Rene Riives, 
P, Lindi LAK; 30. 5,09,7, 248, Anton Rand, 
P, Tõstamaa KK; 31. 5,16,1, 215, Mia Marii 
Madisson, T, Tõstamaa; 32. 5,16,8, 220, 
Ingeliine Põder, T, Rääma PK; 33. 5,19,7, 
237, Uma Volgerad, T, Tartu; 34. 5,23,2, 
200, Erik Rand, P, Tõstamaa LA; 35. 5,27,3, 
211, Garret Pukk, P, Tõstamaa; 36. 5,47,5, 
226, Lilli Katarina Uustalu, T, Tõhela; 37. 

6,05,8, 244, Eliisabeth Päästel, T, Tõstamaa 
KK; 38. 6,06,9, 234, Desiree Marus, T, Tõs-
tamaa; 39. 6,12,3, 233, Kristjan Lusti, P, Pär-
nu; 40. 6,29,1, 218, Liisa Turi, T, Tõstamaa; 
41. 6,29,6, 97, Kristiine Ignatovitš, T, Kär-
la; 42. 6,31,9, 217, Loore Turi, T, Tõstamaa; 
43. 6,47,4, 99, Nele-Liis Siim, T, Espoo; 44. 
6,51,7, 247, Kenneth Killing, P, Lindi; 45. 
7,41,6, 246, Liisimari Jaansoo, T, Tõstamaa 
LA; 46. 7,46,5, 228, Marvin Tuulmees, P, 
Tõstamaa KK; katkestas, 223, Jessica Jaan-
soo, T, Tõstamaa KK.

Mü ra ka ru de jook s
Üheaas ta sed Mirt Kal jur, Hol den Jä nes, 

Miia ma rii Jaan soo; ka heaas ta sed Den ry 
Ma dis son, Me lis sa Mai Piir me, Elo ra Bau-
er, Ra ju Ant su, Han na-Loo re Käärt, Eia Vol-
ge rad; kol meaas ta sed Karl Jo han nes Lil-
le mets, Clen Gre gor Ma ru se, Noo ra Puu-
ram, Lo vii se Aru sa lu, Me li ly Sims, Do mi nic 
Ma rus, Ad rian na Ad ler; nel ja-aas ta sed Lil li 
Ka ta ri na Uus ta lu, Ke ron Kal ju rand, Jas mi na 
Jaan soo, Art Hans Ant su, Mai ron Si re li.

Sügiskõnd
1. 251, Liina Arusalu, Lääneranna vald; 

2. 250, Irina Tarkpea, Treeningtiim; 3. 253, 
Merlin Miido, Tõstamaa; 4. 252, Liisbet 
Arusalu, Lääneranna vald; 5. 263, Heleri 
Bauer, Lõuka; 6. 268, Laine Bauer, Tõhela; 
7. 262, Elora Bauer, Lõuka; 8. 267, Annali-
isa Martson, Pärnu; 9. 265, Kartin Somelar, 
Tõstamaa; 10. 254, Helina Volgerad, Trim-
tex; 11. 258, Marilin Tetsamann, Tõstamaa; 
12. 256, Madis Veskimägi, Tõstamaa; 13. 
259, Olivia Saltström, Tallinn; 14. 264, 
Marie Kriisa, Tõstamaa; 15. 266, Martha-
Maria Päästel, Tõstamaa KK; 16. 257, Marge 
Päästel, Männikuste; (katkestas), 261, Klea 
Greim, Tallinn.

VÕIT JAD
Põ hi jooks
Me hed: Mar tin Tark pea
Mees ve te ra nid I: And res Ka se mets
Mees ve te ra nid II: Jü ri Lees mäe
Poi sid (A-klass): Os kar Oja mäe
Poi sid (B-klass): Joo sep Käär
Poi sid (C-klass): Joo nas Rõ hu
Poi sid (D-klass): Ti mo Ma rus
Nai sed: Koi du Kil ling
Nais ve te ra nid I: Pi ret Bart
Nais ve te ra nid II: Sai ma Rand
Tüd ru kud (A-klass): Ri ta Ni ne
Tüd ru kud (B-klass): Lau la-Liis Kal jur
Tüd ru kud (C-klass): Li sand ra Mäe
Tüd ru kud (D-klass): Mar ta Kal jur
Las te jook sud
Poi sid: 1. Erik Urm, 2. Re vo Raa vik, 
3. Ro met Kal jur
Tüd ru kud: 1. Ja ne liis Lü ne kund, 
2. Re gi na Roo met, 3. Ja ne ly Sims.

And med: pro to koll

 Tra dit sioo ni li se Tõs ta maa mä lu män gu-
sar ja sel le hooa ja ava mäng toi mus 29. sep-
temb ril rah va ma jas. 

Män gu ju hiks oli see kord Joel Kukk Pär-
nust. Osa les 9 võist kon da. Võist lu se lõ puks 
reas tu sid võist kon nad järgmiselt:
Mets kond - Su san na Kuu sik, Ma ri-Jaa na 
Siin ne, Alar Kuu sik, Ai mar Si li väl ja
Okas - Mar ge Pääs te, Ma rek Salk, Vil le 
Vul kan, Rai do Salk
Nul li ring - Ka rin Rand mäe, Enn Mart son, 
Heik ki Lu ha maa, Ja nek Jaan soo
Nub lu
Noo red Väl jas

Op ti mis tid
Kast na
MM
Noo red

Järg mi ne mäng toi mub novembris. 
Oo da tud on ku ni 4 liik me li sed võist kon-
nad. Ei ta su kar ta, et vas tu seid ei tea, sest 
na gu Joel Kukk too ni tab, või da vad kõi ge 
roh kem ta gu mis te le koh ta de le jää nud, sest 
ne mad saa vad enim uusi tead mi si.

Pa ne võist kond kok ku ja tu le osa le ma!
NB! Osa le mi seks va ja lik vakt si nee ri mis-
tõend.

TT

MÄLUMÄNG

Tõstamaa mälumänguhooaeg algas
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Mil leks va ru da, kui poed on 
iga päe va selt ava tud ja mõ ni 
tõ si se ma te kah ju de ga kriis 
võib meid ta ba da vä ga väi ke-
se tõe näo su se ga? 

Vii ma se aja il map rog noo sid 
näi ta vad suu ri muu tu si, mil le-
ga kaas neb tuul te tu gev ne mi ne, 
me re vee ta se me tõus ning ula-
tus li ku mad kuu ma- ja kül ma pe-
rioo did. 

Sel le aas ta su vi oli era kord selt 
kuum, mil le tu le mu se na oli suur 
oht ula tus li keks met sa põ len-
gu teks. Sa de me te suu re ne mist 
il mes tab su vi ne Tar tu juh tum, 
kus lü hi ke se aja jook sul sa das 
al la nii suur hulk sa de meid, et 
lin natä na va tel tek ki sid üleu ju-
tu sed.

Tuul te tu gev ne mi sest an dis 
mär ku 2019. aas ta Ka gu-Ees ti 
ma ru, kus ala jaa ma ka tu se ära-
len da mi ne võt tis ko ha li kelt ela-
ni kelt elekt ri, vee ja si deü hen du-
se li gi nä da laks. 

See ga tu leks hä dao lu kor raks 
val mis tu da va ra kult, et va ja du sel 
see või ma li kult väi kes te eba mu-
ga vus te ga üle ela da. 

Tras si vee kat kes tu se kor ral 
mõel da lä he dal asu va te le vee võ-
tu või ma lus te le (kaev, tiik, järv, 
jõ gi, al li kas jne), kust saa te tar-
be vee, kuid lä bi tu leks mõel da 
ka puh ta joo gi vee va ru ole ma s-
o lu nii en da le, kui oma ko du loo-
ma de le. 

Päe va ne vee va ru ühe ini me se 
koh ta on 3 liit rit. Tras siü hen du-
se kat ke mi sel tüh jen da ge vee to-
rud, li sa vett saab boi le rist ning 
wc lo pu tus kas tist.

En ne krõ be da te kül mak raa-
di de ga tal ve saa bu mist võiks 
mõel da ko du soo jus ta mi se-

le, .aken de ti hen da mi se le ja 
al ter na tiiv se le küt te süs tee mi le 
ju huks, kui soo ja va rus tus peaks 
kat ke ma. 

Eri ti kee ru li ses olu kor ras 
on kesk küt te süs tee mist sõl tu-
vad kor ter ma ja de ela ni kud, kes 
võiks koos kor te riü his tu ga eri-
ne vaid la hen du si aru ta da. Tun-
du valt pa re mas olu kor ras on 
need ela ni kud, kel lel on puup liit 
või -ahi. 

Elu il ma elekt ri ta on pa ras 
kat su mus, mis tõt tu peaks iga 
pe re ole ma lä bi mõel nud al ter-
na tiiv sed või ma lu sed val gu se ja 
soo ja saa mi seks ning toi du val-
mis ta mi seks ja hoius ta mi seks. 

Val gust on või ma lik saa da 
eri ne va te päi ke se pa ta rei de ja 
dü na mo ga lae ta va te tas ku lam-
pi de või la ter na te näol, pea lam-
bi ja küü nal de abil. Unus ta da ei 
to hiks va ja du sel tik ke ning so bi-
vaid pa ta rei sid.

Toi du val mis ta mi ne il ma 
elekt ri ta on liht ne, kui on ole mas 
puup liit, grill või lõk ke te ge mi se 
või ma lus, kuid tal vel suu re kül-
ma ga on suu re pä ra ne abi mees 
ka prii mus või mat kal ka su ta tav 
gaa sip liit.

In fo saa mi seks võiks va ru da 
en da le raa dio, mil lel on pa ta-
rei de, dü na mo või päi ke se pa-
ta rei de ka su ta mi se või ma lus. 
Hä dao lu kor ras saab in fot Ees ti 
Rah vus ring hää lin gu ka na li test: 
ETV, ETV2, ETV+, Vi ker raa dio, 
Raa dio2, Klas si ka raa dio, Raa dio 
4. Si de le vi kut ai tab pi ken da da 
täis lae tud aku pank. 

Li saks tu leks lä bi mõel da 
pe re toi du- ja joo gi vee va ru-
de ko gu mi ne ning hoius ta mi-
ne oma ma ja pi da mi ses ju huks, 
kui poed peak sid ole ma su le-

tud. Toi duks võiks va ru da kaua 
säi li vaid ja liht salt val mis ta ta-
vaid ai neid, näi teks pur gi sup pe, 
kon ser ve ja kui vai neid. Va li ku te 
te ge mi sel läh tu ge oma pe re soo-
vi dest ja va ja dus test ning är ge 

unus ta ge ae g-a jalt kont rol li mast 
rea li see ri mi se kuu päe va sid.
Ohu tus al gab meist en dist!

Me ri li Aht ma
Lää ne pääs te kes ku se en ne tus bü roo

Varu en ne ma ru!

„Mu gav elu al gab 
pla nee ri mi sest“. Ta su ta koo li tus 

e-ka na lis MS Teams, 
9. no vemb ril kell 18.00-19.00. 

Koo li tu se le re gist ree ri mi seks kir ju ta 
laa neen ne tus@res cue.ee. 

Koo li tu sel ja ga me ideid, mil le le 
võik sid mõel da, et 

hä dao lu kor da des mu ga va malt 
hak ka ma saa da.

Tel li kor te riü his tu nõus ta mi ne! 
Koos ühis tu esin da ja ga vaa tab 

pääs tep roff üle kor ter ma ja 
tu leo hu tu se ja va ja du sel nõus tab, 

kui das veel gi ohu tu mat 
tu le must ta ga da. 

Kon takt: laa neen ne tus@res cue.ee

7-16 aas tas te le joo nis tus võist lus 
„Elu il ma elekt ri ta“. 

Oo ta me va balt va li tud teh ni kas 
tööid en ne 11. no vemb rit.

Ska nee ri või pil dis ta joo nis tus, 
li sa juur de au to ri ees- ja 

pe re kon na ni mi, va nus, kool ning 
töö peal ki ri ja pos ti ta 

mei li le 
laa neen ne tus@res cue.ee 

Pa ri ma te le au hin nad!

Kut se koo li- ja güm naa siu mi-
õpi las te le hä dao lu kor da deks 

val mi so le ku koo li tu si. 
Kon tak ti saa mi seks kir ju ta 
laa neen ne tus@res cue.ee
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Pärnu Lahe Partnerluskogu kutsub: 
PLPK 2021 Leader projektitoetuse taotlusvoorude tutvustamine

27.10.2021 algusega kell 16.00 Varbla rahvamaja väikeses saalis Varbla külas, 
Lääneranna vallas, registreerimine e-mailil  plpparnu@gmail.com

28.10.2021 algusega kell 13.00-15.00 Kihnu rahvamajas, Lina külas, Kihnu vallas, 
Pärnumaal, registreerimine e-mailil  plpparnu@gmail.com

Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad: ettevõtjad, vallavalitsuse ja 
valla allasutuste esindajad, MTÜ-d, SA-d.

Osalejatelt oodatakse COVID sertifi kaadi või kehtiva testitulemuse ettenäitamist. 
Kohapeal testimist ei toimu!

INFO telefonidel 433 1053 või 509 2261 ja kodulehel  www.plp.ee

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru 
LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks.

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud 
piirides Lääneranna valla endiste  Varbla ja  Koonga valla, Tori valla endise Sauga 
valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja 

Tõstamaa osavalla mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, 
mikroettevõtjatelt.

MEEDE 1A. COVID – 19 TAASTE-
RAHASTU VAHENDITE TOEL 
ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA 
MITMEKESISTAMINE

Taotluste vastuvõtt toimub 
15.11.2021 kella 8.00-st kuni 
19.11.2021 kella 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas 
tegutsevad mikroettevõtjad.

Ühes taotlusvoorus projektitoetus 
maksimaalne 20 000 eurot ja minimaal-
ne 2000 eurot.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine 
ja mitmekesistamine.

Taotluste vastuvõtt toimub 
06.12.2021 kella 8.00-st kuni 
10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on 
tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro-
ettevõtjad ning sihtasutused ja mittetu-
lundusühingud, mille liikmetest üle 50 
protsendi on ettevõtjad.

Ühes taotlusvoorus projektitoetus 
maksimaalne 60 000 eurot ja minimaal-
ne 2000 eurot.

Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 

06.12.2021 kella 8.00-st kuni 
10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on 
tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetu-
lundusühingud, sihtasutused ja kohali-

kud omavalitsused.
Ühes taotlusvoorus maksimaalne 

investeeringu projektitoetus 30 000 
eurot ja minimaalne 1000 eurot ning 
maksimaalne mitteinvesteeringu pro-
jektitoetus 15 000 eurot ja mitteinves-
teeringu minimaalne projektitoetus 
1000 eurot.

Meede 3. Romantilise Rannatee 
ühistegevus ja turundus.

Taotluste vastuvõtt toimub 
06.12.2021 kella 8.00-st kuni 
31.12.2021 kella 13.00-ni. Taotlejad on 
tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetu-
lundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad 
ja kohalikud omavalitsused

Ühes taotlusvoorus maksimaalne 
investeeringu projektitoetus 70 000 
eurot ja minimaalne 1000 eurot.

Üle-rannateeliste RR sündmuste 
turundamise ja korraldamise ühisprojek-
tide elluviimisel on maksimaalne toetus 
taotleja (sh iga koostööpartneri) kohta 
ühes taotlusvoorus 10 000 eurot ja mini-
maalne 2000 eurot.

RR visuaalsete ja interaktiivsete 
maamärkide (nende soetamine ja pai-
galdamine) maksimaalne toetus ühes 
taotlusvoorus 6000 eurot ja minimaalne 
1000 eurot.

Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud 
tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse
 hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme 

määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Meetmesse 1A, esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 
05.01.2022. Meetmesse 1 ja 2 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg 

tegevusgrupis on 26.01.2022. Meetmesse 3 esitatud projektitaotluste hindamise 
tähtaeg tegevusgrupis on 15.02.2022.

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2021 ja 2022.a. rakenduskavad, 
PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel  

www.plp.ee

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e - teenuse 
keskkonnas. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida 

telefonidel 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

Kriisiolukorraks valmistumine 
• Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala 

jooksul hakkama saada. Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa kodust 
lahkuda, kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt tähtsad 
teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi.

• Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid lihtsasti kättesaadavad sulle ja 
sinu lähedastele.

• Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav pakkida eraldi kotti. Osa 
evakueerimiseks vajalikest vahenditest on mõistlik hoida autos, näiteks mobiilte-
lefoni autolaadija, teedeatlas, lumelabidas jmt.

• Uuenda varusid regulaarselt.

• Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõu-
deid ja hoiustamise tingimusi.

Olulised telefoninumbrid 
Hädaabinumber112 

Perearsti nõuandetelefon 1220
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon1313 

Elektrilevi rikketelefon 1343
KOV abitelefon Tallinnas ja Harjumaal 1345
Maanteeinfo 1510
Päästeinfotelefon 1524
Politsei infonumber 612 3000
Ilmajaama valvesünoptik 900 10 32
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Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18
Tõstamaa rahvamajas

Piletiinfo: Lapsed kuni 16. aastat 3.-, täiskasvanu 5.-, sülelapsed tasuta.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus alates 16. novembrist ja 

enne etenduse algust kohapeal.
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OKTOOBER
20. - 30. oktoober RAAMATUKOGU PÄEVAD

Kolmapäeval, 27. oktoobril kell 11-13 
Tõstamaa raamatukogus 

näitus "Kuulus inimene raamatukogus"

NOVEMBER
Teisipäeval, 2. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas

HINGEDEPÄEVA ÕHTU
Luulet esitab Eveli Ilvest, muusikalised helimaastikud 

elektrikitarril Erko Niit (Pärnu Muusikakool), 
mõtteid hingedeajast Carmen Maantoa

Vabaannetuslik

Laupäeval, 13. novembril kell 19 Pootsi mõisas
Vana Baskini Teatri romantiline komöödia 

"LUMEROOS"
Piletid müügil Piletilevis

Lau päe val, 13. novembril Ermistu puhkeküla 
võr gu kuu ris TANT SUÕH TU Vä li harf võr gu kuu ris

Laupäeval, 20. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
KADRIKARNEVAL 

Tantsuks ansambel Pepper Sauce, põnevust loob 
mustkunstnik Charlekas, õhtujuht ja DJ Urmas Lass

Pilet 5.- / 8.-

Teisipäevl, 23. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
MÄLUMÄNG

Laupäeval, 27. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
Alle-Saija Teatritalu etendus “NAISEVÕTT” 

Piletid saadaval kohapeal 9.- / 7.-

Pühapäeval, 28. novembril kell 15 keskalevi kuuse juures
I ADVENDI TÄHISTAMINE 

Advenditervitus Tõstamaa Maarja koguduse õpetajalt. 
Esineb ansambel ROBIROHI

DETSEMBER
Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas

Tallinna Lepatriinu Lasteteatri etendus 
“NAGU LINNUKE OKSA PEAL“

Pilet: Lapsed kuni 16. aastat 3.- / täiskasvanu 5.- / sülelapsed tasuta / 
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus alates 16. novembrist.

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

Ootame teid (kontserdile /teatrisse jne) tervena, 
kaasas vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitav 
vaktsiinipass või viimase kuue kuu jooksul 

COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend, 
lisaks isikut tõendav dokument.

Nakkusohutust peab tõendama iga külastaja, kel 
vanust 18 ja enam.

Soovitame kanda maski.
Tõstamaa Rahvamaja
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Laupäeval, 13. novembril kell 19 Laupäeval, 13. novembril kell 19 
Pootsi mõisasPootsi mõisas

oktoober 2021 / nr 9 (274) 14 


