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Täht sast vi sii dist and sid mär ku mus ta des 
üli kon da des tur va me hed, kes üm ber mõi-
sa ju ba aeg sas ti pat see ri sid. Nii na gu lop sa-
kad roo si ja la vend li puh mad oli en nast üles 
ri vis ta nud ko gu koo li pe re. Uu dis ta jaid oli 
tei si gi, sest mil lal siin kan dis pre si den ti näh-
ti, ei mä le ta kee gi. Tõ si, min gi spor di võist lu-
se raa mes ol la kord Ar nold Rüüt lit kaa sa ga 
staa dio nil is tu mas näh tud. 

Su ju valt saa bus ki must Au di ning siit võt-
tis koo li pa pa Mitt as ja juh ti mi se üle. Ter vi-
tus sõ nu mid proua pre si den dilt ja ju ba ru ta-
ti mõi sa tii ru le. Mõis ta gi sai kü la li ne aru, et 
mõi sa kool on tõe li ne aa re.

Saa lis toi mus koh tu mi ne ko ha li ke ak tiiv-
se te ini mes te ga, sest pre si dent tah tis tea da, 

kui das me siis pä ri selt ela me. Anu Pe ter son 
ju ha tas tut vus tus voo ru sis se. Ko hal oli ka 
Pär nu lin na pea Ro mek Ko senk ra nius, kes 
sai ka kuul da ot se pre si den dilt, et hal dus re-
for mi järg selt oleks va ja tõs ta maa las te le roh-
kem lin na pool set kai su tust. Iga su gu suu re-
ne nud bü rok raa tia ja pa be ri mää ri mi se ga 
pea me kui da gi ise toi me saa ma. Pre si dent 
rõ hu tas ko ha li ku ko gu kon na va ba tah ti ku 
töö täht sust, sest va ba tah tik teeb va ja lik ke 
as ju. Ja just siis, kui aru te lu hak kas hoo gu 
saa ma ja läks ela va maks, sai aeg ot sa ja oo tas 
ju ba uus päe va kor ra punkt – pu na se vaht-
ra is tu ta mi ne kauaaeg se koo li di rek to ri Ants 
Pir so pin gi kõr va le.

>> lk 3

Asja li kult ja tem po kalt – 
pre si dent kü las tas Tõs ta maad

16. sep tem ber jääb tõs ta maa las te le meel de päi ke se li se päe va ja pi du li ku Ees ti 
Va ba rii gi pre si den di Kers ti Kal ju lai di vi sii di ga. Pre si dent kü las tas koo li, kä si töö -
kes kust, las teae da, ter vi se kes kust ning lõu na ta mas käi di Ma ria ta lus.
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K
ase kuld on ju ba ka saa re le jõud-
nud. Nä da la va he tu se suu re soo ja ga 
võ tab iga hin ge ke vii mast, ini mes-

test rää ki ma ta. 
Kõr ge ma tes sfää ri des voo la vad soo kur-

ge de par ved si hi kind lalt lõu na poo le, aga 
pi se ma test te ge las test on põõ sad ja puud 
tul vil. 

Tam med on pris keid tam me tõ ru sid 
täis, tuu le ga sa jab neid krõ bi nal kar ja maa-
le. Par ve de na len da vad kir jud pask nä rid 
maius ta ma. Ka lam bad hin da vad tõ ru de 
rik ka lik ku mait se bu ket ti ja käi vad iga päev 
puu de all maius ta mas. 

Ka tus tel tant si vad li na väst ri kud on ju ba 
rän nu tee et te võt nud, aga nen de ase mel on 
põõ sad tsiit si ta mist täis. Mui du gi on te gu 
käb li ku te ja pöial pois te ga. 

Ühel päe val ot sus tas üks pöial poiss kii-
ga ta, kui das ehi tus tööd käi vad roo ka tu-
sea lu ses toas. Len das ruu mis eda si ta ga si, 
üt les te re meist ri me he le, is tus tal le kõr va 
pea le ja tun dis en nast ko du selt. 

See jä rel ot sus tas ka ise kor ra maj ja luua. 
Süs teem selt nok kis ära kõik aken del ole-
vad kärb sed, eda si asus ot si ma ram mu said 
ämb lik ke. Töö päe va lõ puks keel dus toast 
lah ku mast, ol gu gi et uks oli ava tud. 

Järg mi sel hom mi kul alus tas koos töö-
me he ga jäl le päe va. Uu ris iga kõr reot sa üle 
nii hool salt, et tu ba oli lait ma tult pu tu ka-
va ba. Va he peal käis til lu ke su le pall meist ri 
sõr me peal is tu mas, väi ke sü da, aga jul ge 
hing.

Kol man daks hom mi kuks oli pöial poiss 
läi nud. Kül lap lus tis koos teis te ga si re li-
põõ sas. 

An naks soe ilm veel pi kalt ram mu-
said pu tu kaid nok ki da, sest pikk rän nu tee 
võ tab lin nu kes telt pal ju jõu du, aga kind las-
ti on jul ge pöial poi si rind ras va sem. 

Ül le Tamm 
toi me ta ja

Juhtkiri
 Osa le sid: Ka ro lii ne Kask; Ma ti Le ho la; 
Too mas Rõ hu; Mark Soo saar; Ma dis Ves-
ki mä gi; Tõ nu Sa lu. Puu dus: Anu Rand maa

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, lin na va ra- ja hea kor ra tee nis tu-
se ju ha ta ja Kar mo Näkk, aren gu tee nis tu se 
ju ha ta ja An ne li Lepp.

Päe va kord:
1. Pär nu lin na aren gu ka va aas ta ni 2035 
muut mi se heaks kiit mi ne ja ava li kus ta mi-
se le suu na mi ne. Eel nõu tut vus tas An ne li 
Lepp. Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: osa val la ko gu liik me tel esi ta-
da aren gu ka va muu da tu set te pa ne kud 11. 
ok toob riks 2020

2. Pär nu lin na ee lar vest ra tee gia aas ta teks 
2021-2025 heaks kiit mi ne ja ava li kus ta mi-
se le suu na mi ne. Eel nõu tut vus tas Mee lis 
Kukk. Toi mus aru te lu.

Eel nõu võe ti tead mi seks.

3. Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se „OÜ Su Fe 
põ hi kir ja muut mi ne“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne. Eel nõu tut vus tas Mee lis Kukk. 
Käe so le vaks ajaks on tek ki nud va ja dus seo-
ses in ves tee rin gu te ga suu ren da da OÜ Su Fe 
osa ka pi ta li üle põ hi kir jas et te näh tud mak-
si mum ka pi ta li suu ru se. 

Eel nõu al ga ta ja teeb et te pa ne ku nä ha 
põ hi kir jas et te, et osa ka pi ta li mii ni mum-

suu rus on 45 000 eu rot ja mak si mum suu-
rus 574 560 eu rot.

Osa ka pi ta li suu ren da mi se tõt tu tu leb 
muu ta põ hi kir ja.
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

4. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
lin na oman dis ole va te elu ruu mi de val da-
mi se, ka su ta mi se ja kä su ta mi se kord” eel-
nõu le ar va mu se and mi ne. Eel nõu tut vus tas 
Kar mo Näkk. 

Eel nõu ees märk on ühi ne nud ko ha li ke 
oma va lit sus te ela mu ma jan dust puu du ta va-
te kor da de üht lus ta mi se abil muu ta efek-
tiiv se maks, ühe tao li se maks, lä bi paist va-
maks ja aja ko ha se maks elu ruu mi de ka su-
tus se and mi ne, ka su ta mi ne ja va lit se mi ne. 
Toi mus aru te lu. 
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

5. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Koer te ja 
kas si de pi da mi se ees ki ri” eel nõu le ar va mu-
se and mi ne. Eel nõu tut vus tas Kar mo Näkk. 

Eel nõu ees märk on üht lus ta da Pär nu 
lin na hal dus ter ri too riu mil koer te ja kas si-
de pi da mi se põ hi mõt teid ning luua üht sed 
alu sed loo ma de üle ar ves tu se pi da mi seks. 
Toi mus aru te lu. 
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõud.

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

 Ju ba ne li aas tat on 
Tõs ta maa las teaed 
osa võt nud kam paa-
niast “Kas va ta me loo-
maaia le kõr vit said!” 
Te ge li kult võib loo-
ma de le kõik või ma lik-
ke aed vil ju saat a.

As ja mõ te on mui-
du gi see, et lap sed 
ise va ne ma te abi-
ga pa ne vad ke va del 
ma ha kõr vit sa tai med 
ja sü gi sel saab oma-
kas va ta tud  saa gi loo-
maaia le saa ta.

Lap sed ta ha vad sel les akt sioo nis vä ga 
kaa sa lüüa. Loo mu li kult on va ne ma te 
pa nus suur. Kur vas ta vad need mu di la sed, 
kel le va ne mad as ja ga kaa sa ei lä he. Lä bi 
aas ta te on sü gi sel kesk mi selt ko gu tud kaks 
eu roa lust söö gik raa mi. 

DPD kul ler toi me tab kau ba ke nas ti 
loo maae da. Vas tu seks saa de tak se söö ja te 
ni mel tä nu ki ri ja kut se suu re le kõr vit sa peo-
le. Vii ma sest ei ole las teaed kau gu se tõt tu 
ühi selt osa võt nud. Nii õpi me gi hoo li mist.

TT

Meie kõr vit sad pea lin na ele vant si de le
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<< lk 1
Pa su na koo ri he li de saa tel 

haa ras Kers ti la bi da, lin na pea-
le jäi kast mi ne ja puu oli gi is tu-
ta tud. Pre si dent lu bas kind las ti 
mõ ne aas ta pä rast vaa ta ma tul la, 
kui das puul lä heb, aga se ni pa lus 
las tel puu kest hoi da ja kaits ta.

Ju ba vu ri ses ki ko lonn meie 
mul ti kes ku se juur de, kus pu na-
põsk sed kä si töö nai sed täht sat 
kü la list ju ba oo ta sid. Anu Rand-
maa vee re tas ju tu lõn ga ja pre si-
dent rää kis oma vii ma sest hee-
gel du se la mu sest. Kui Ma riann 
tel ge de ta gant väl ja kar gas ja 
oma koo tud kau nist see li kut 
kee ru tas, jäid saat jas kon da kuu-
lu vad me hed täit sa tum maks. 
Nais te ju tu va da oli nii ko du ne ja 
ar mas, aga ju ba oo ta sid õues las-
teaia lap sed ning tu li ot sus ta valt 
lah ku da. 

Li pu kes te ga lap sed te gid 
koos pre si den di ga pil ti ja pi si-
kest nut vat Vi ta lit lo hu tas proua 

pre si dent isik li kult. Mõ ne küm-
ne aas ta pä rast on sel lis tel aja-
loo li sel pil dil suur väär tus. 

Dok tor Ma dis ju ba oo tas. 
Vaa da ti me dit sii ni aja loo nur-
ga kest ja pat sien ti de vas tu võ tu-
ruu me. Seis vat rönt ge ni apa raa ti 
vaa da tes sõ nas pre si dent, et tee-
ra ja ja tel on gi ras ke.

Sel le ga sai Kers ti Kal ju laiu 
vi siit Tõs ta maa osa val las ot sa. 
Män di de ko ha le jäi ko ha ma hul-
ga li selt op ti mist lik ke noo te.

Ül le Tamm 
toi me ta ja
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Kut su me ka su ta ma 
sot siaalt rans por ti
A

la tes 1. juu nist 2020 kor ral dab sot-
siaalt rans por di tee nust Pär nu lin-
nas ja maa kon nas Pär nu maa Ühist-

rans por di kes kus (PÜTK). Se da tee nust 
saa vad ka su ta da kõik need Pär nu lin na ja 
maa kon na ini me sed, kes on elu ko ha järg se 
oma va lit su se poolt suu na tud sot siaalt-
rans por ti ka su ta ma.

Tee nu se saa mi seks võ ta kõi ge pealt 
ühen dust osa val la sot siaal kon sul tan di-
ga. Iga le ini me se le mää ra tak se te ma va ja-
du sest läh tu valt sõi du kor da de arv kvar ta-
lis. Need sõi dud saab ini me ne PÜTK-i hin-
na kir jas too dud soo dus hin na ga. Ju hul kui 
soo dus hin na ga sõi du kor rad saa vad ot sa, 
siis on või ma lik sõi ta ta va hin na ga. Eel mi ses 
kvar ta lis ka su ta ma ta soo dus hin na ga sõi du-
kor rad järg mi ses se kvar ta lis se eda si ei kan-
du.Sõit mi ne toi mub töö päe va del kell 7.00 
- 19.00. Erand juh tu del ka öö päe va ring selt 
ja puh ke päe va del. 

Sõi du tel li mi seks he lis ta ope raa to ri-
le töö päe va del kell 8.00 – 15.00, te le fo ni 
numb ri tel 4425 769 või 58 800 893. Väl-
jas pool tööae ga erand juh tu del ( näi teks 
EMO-st ko ju saa mi seks) he lis ta te le fo nil 
4479 725. Või ma lu sel tel li sõit vä he malt 
kolm töö päe va et te. Sõi tu tel li des tea vi ta 
ope raa to rit ka va ja li kest pea tus test mars-
ruu dil (näi teks soo vid haig last ko ju sõi tes 
kü las ta da Mak si mar ke ti toi du kaup lust ja 
see võ taks ae ga pool tun di). Tea vi ta ope-
raa to rit esi me sel või ma lu sel te le fo nit si sõi-
du tel li mu se tü his ta mi sest. Va ba de sõi du-
ki te ole ma so lul võe tak se vas tu tel li mu si ka 
lü he ma et te tea ta mi se aja ga.

Ju hul kui ini me ne on paind lik oma sõi-
du kuu päe va ja/või kel laa ja suh tes, siis 
võib he lis ta da PÜTK-i tel li mis kes ku ses-
se ja uu ri da, kas te ma kan dist on soo vi tud 
siht koh ta ju ba sõi duk tel li tud ja so bi vu-
sel oma käi gu sel le jär gi so bi ta da. Näi teks 
võiks se da te ha en ne, kui bro nee ri da ae ga 
pan ga kaar di le või ID-kaar di le jä re le mi ne-
kuks. Sel li ne sõi tu de ühil da mi ne või mal-
dab PÜTK-il pak ku da tee nust roh ke ma te le 
ini mes te le.

Sõi du keid on ka he su gu seid. Eri sõi du-
kid, mis on mõel dud klien ti de le, kes ka su-
ta vad lii ku mi sel ai nult ra tas too li (ühes bus-
sis ka kan de raam) ning ta va li sed sõi duau-
tod. Sõi duau to des on ne li is te koh ta ja pa ga-
si ruum, ku hu on või ma lik ma hu ta da kok-
ku pan dud ra tas tool või ru laa tor.

Klient võib abis ta ja na kaa sa võt ta ühe 
saat ja, kui ta va jab saat ja abi sõi du kis se si se-
ne mi sel, sõi du ajal ja/või siht ko has. Saat jaks 
võib ol la näi teks pe re lii ge, su gu la ne või tut-
tav. Klien di poolt va li tud saat ja sõi dab kaa sa 
ta su ta. Au to juht ei ole saat ja

Sõi du eest mak sab klient vas ta valt keh-
ti va le PÜTK hin na kir ja le. Hind ar vu ta tak se 
ühe le sõi du suu na le. Eda si- ta ga si sõi du eest 
tu leb ta su da mõ le ma suu na hind. Elu ko ha-
järg se oma va lit su se poolt suu na tud klien-
did sõi da vad soo dus hin na ga.

Näi ted hin na ar vu ta mi sest:
Soo dus hin na ga sõit töö päe val Tõs ta-

maalt Pär nus se 4 eu rot, ju hul kui sõi de-
tak se ka ta ga si, siis on hind sa mu ti 4 eu rot. 
Kok ku mak sab klient 8 eu rot. Soo dus hin-
na ga sõit töö päe val Tõs ta maa osa val las 
ko dust kaup lu ses se 2 eu rot, ta ga si sõit 2 
eu rot. Kok ku mak sab klient 4 eu rot. Soo-
dus hin na ga sõit töö päe val Tõs ta maalt 
Kõ pu kal mis tu le 2 eu rot, ta ga si sõit 2 
eu rot. Kok ku ta su da 4 eu rot. Soo dus hin-
na ga sõit töö päe val Tõs ta maalt Tar tus-
se mak sab 12 eu rot (2 eu rot Pär nu mk + 2 
eu rot Pär nu kes kus linn + 4 eu rot Vil jan di 
mk + 4 eu rot Tar tu mk). Ju hul kui ini me ne 
soo vib ka ta ga si sõi ta, siis ta ga si on sa mu-
ti 12 eu rot. Soo dus hin na ga sõit töö päe-
val Tõs ta maalt Tal lin na mak sab 10 eu rot 
(2 eu rot Pär nu mk + 4 eu rot Rap la mk + 4 
eu rot Har ju mk). Ju hul kui ini me ne soo-
vib ka ta ga si sõi ta, siis ta ga si on sa mu ti 10 
eu rot.

Tõs ta maa osa val las ela vad ini me sed, 
kel lel on va ja lik ka su ta da sot siaalt rans por-
di tee nust või saa da roh kem in fot tee nu se 
koh ta, pa lu me võt ta ühen dust osa val la sot-
siaal kon sul tan di ga te le fo nil 4448163 või 
57876658, mei liaad ress tiiu.saar@par nu.ee.

Tiiu Saar 
Tõs ta maa osa val la sot siaal kon sul tant

KIKis algab pool loo dus li ke 
ala de taas ta mi se ja in ves-
tee rin gu taot lus te vas tu võ tt
 Kesk kon nain ves tee rin gu te Kes kus 
(KIK) kuu lu tab väl ja taot lus voo ru pool-
loo dus li ke koos lus te taas ta mi seks ja hool-
da mi seks va ja li ke in ves tee rin gu te toe-
ta mi seks. Taot lus te vas tu võtt al gab 28. 
au gus til.

Sel leks, et taot le jal oleks liht sam KI Kist 
toe tust kü si da, ja ga tak se taas ta mis töö de 
toe tust ühik hin na alu sel. Näi teks toe ta tak-
se loo peal se tel töid 1936,98 eu ro ga hek ta ri 
koh ta. Sa mu ti on laie ne nud toe tu se saa ja-
te sihtg rupp – oo da tak se taot lu si esi ta ma 
ka erai si kuid, FIE-sid ja loo dus kait se ga 
te ge le vad äriü hin guid.

Toe tust saab taot le da taas ta mis- ja 
hool dus töö de ga seo tud in ves tee rin gu-
teks puis nii tu del, loo peal se tel, lub ja vaes-
tel aru nii tu del, lub ja ri kas tel aru nii tu del, 
nõm me nii tu del, lam mi nii tu del, soos tu-
nud nii tu del ning lii gi kait se li selt olu lis tel 
ran naa la del.

Eri sus eel mi se voo ru ga seis neb sel les, 
et nüüd toe ta tak se ka loo ma veo kä ru ning 
-par ga se soe ta mist – vii ma ne on abiks 
väi ke saar te le ja lai du de le loo ma de ja nii-
du teh ni ka veoks. 

Toe tust saa vad taot le da loo dus kait se ga 
te ge le vad mit te tu lun du sü hin gud, sih ta su-
tu sed ja äriü hin gud, ko ha li kud oma va lit-
su sed ja oma va lit sus lii dud ning erai si kud 
ja FIE-d. FIE-d ja äriü hin gud saa vad toe-
tust kü si da ai nult taas ta mis töö deks. Erai-
si ku te le an ta vast toe tu sest pee tak se kin ni 
tu lu maks.

Toe tu se mi ni maal ne sum ma pro jek-
ti koh ta on 4000 eu rot ja toe tu se mak si-
maal ne määr on 85% abi kõlb li kest ku lu-
dest. Taas ta mis töö deks ja ta ris tu ra ja mi-
seks, uuen da mi seks ja soe ta mi seks saab 
pro jek ti oma fi  nant see rin guks toe tust 
kü si da KI Ki kesk kon nap rog ram mist (va 
erai si kud). Taot lus tu leb esi ta da koos 
Kesk kon naa me ti koos kõ las tu se ga.

Taot lu si saab esi ta da ala tes 28. au gus-
tist E-toe tu se kesk kon na kau du ku ni 
an tud voo ru ee lar ve täi tu mi se ni, mil leks 
on taas ta mis töö de pu hul 600 000 eu rot ja 
hool da mi seks va ja mi ne va te in ves tee rin-
gu te pu hul 265 156 eu rot. Täp se mat in fot 
taot le mi se tin gi mus te ja in fo päe va koh ta 
leiab KI Ki ko du le helt või saab kü si da pro-
jek ti koor di naa to rilt Ai vi Al lik met salt (ai vi.
al lik mets@kik.ee, tel 627 4115).

Kesk kon nain ves tee rin gu te Kes kus

Tee nu se saa mi seks võ ta 
kõi ge pealt ühen dust osa val la 

sot siaal kon sul tan di ga. 
Iga le ini me se le mää ra tak se 
te ma va ja du sest läh tu valt 
sõi du kor da de arv kvar ta lis. 
Need sõi dud saab ini me ne 
PÜTK-i hin na kir jas too dud 

soo dus hin na ga.
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Koo li avaak tus oli sel kor ral 31. 
au gus til, et ko he nä da la al gu-
ses koo li ga pih ta ha ka ta. Uuel 
õp peaas tal oli va ja va li da uus õpi-
la se sin dus, val mis mõel da uus 
tööp laan, hu vi rin gid pai ka pan na 
ja kii relt toi me ta ma ha ka ta en ne 
kui uus dis tant sõp pe aeg kät te 
jõuab. To re on nä ha koo li ma jas 
õpi la si ja õpe ta jaid toi me ta mas.

Sep temb ri kuu kõi ge olu li sem sünd-
mus oli kind las ti Ees ti Va ba rii gi pre si-
den di Kers ti Kal ju laiu kü las tus. Uh ku se-
ga ter vi ta si me pre si den ti Ris to lõõts pil li 
loo ga koo li ma ja ees. 

Koo li di rek tor Too mas Mitt te gi lü hi-
ke se eks kur sioo ni ja saa lis toi mus väi ke 
aru te lu ring, ku hu oli kut su tud meie osa-
val last eri vald kon na ini me sed ja sa mu ti 
ka mõ ned meie koo li güm na sis tid. Kü las-
käi gu lõ pe tas puu is tu ta mi ne meie koo li 
par ki. 

Pre si den di le vä ga meel dis meie kool ja 
meie ole me vä ga uh ked, et ta meie koo-
li kü las tas.

Sep temb ri al gu ses käi sid osad Tõs ta-
maa 4H klu bi liik med Lõ pe klu bis laag-
ris, kus kü las ta ti Mä ti ku ta lu, ko hal olid 
ek soo ti li sed loo mad, õh tul oli väi ke dis ko 
ja fi l mi vaa ta mi ne ning tei sel päe val rää-
ki sid Lõ pe ja hi me hed oma te ge mis test 
ja Kar men mul je tas va he tu saas tast vä lis-
maal. 

Noor tel oli hea meel üks teist üle pi ka 
aja nä ha.

Sep temb ri kes kel käi sid 11.- ja 12. klas-
si õpi la sed rii gi kait se laag ris ja koo li ma-
ja saa lis toi mus las te va ne ma te koo so lek, 
kus koo li di rek tor kir jel das het keo lu kor-
da, rää kis ha ri du sest ja sel lest, kui olu-
li ne on lap se va ne ma roll ning tut vus tas 
CO VID en ne ta mi se plaa ni. 

Koo so le ku tei ses poo les rää kis di rek-
tor ke va di se si se hin da mi se kü si mus-
ti ku tu le mus test ja an ti üle vaa de koo li 
re mont töö dest ja eda sis test plaa ni dest.

Sep temb ris on käi ma läi nud ka osad 
hu vi rin gid ning to re on kuul da ja nä ha 
meie koo li õpi las te saa vu tu si väl jas pool 
koo li. Güm na sist Mark on tub li sõud mi-
ses ja 3. klas si õpi la sed Ke ne ja Me ri leen 
käi sid El va lah tis tel meist ri võist lus tel ilu-
võim le mi ses. 

Kind las ti on meie koo lis veel tub li sid 
õpi la si, kes toi me ta vad väl jas pool koo li ja 
saa vu ta vad häid tu le mu si – tub lid ole te! 
Hu vi te ge vus on olu li ne osa noo re elus. 

See laien dab sil ma rin gi, an nab uu si 
tead mi si ja os ku si ning pa kub tal le va hel-
dus ri kast elu. Ai nult koo li pin gis ja ko dus 
is tu mi ne võib ol la lii ga üks lui ne ja igav.

Tõs ta maa Kesk koo li re bas te nä dal 
(21.-25.09) möö dus üs na lõ bu salt, aga 
sa mas ra hu li kult – kõik te ge vu sed jäid 

inim lik ku se pii ri ja kee gi ei pi da nud 
mi da gi vas tu taht mist te ge ma. Re ba sed 
(10. klas si õpi la sed) said ke has ta da eri ne-
vaid te ge la si. 

Esi me sel päe val said nad ol la räp pa-
rid, tei sel päe val oli tee ma Itaa lia toit, kol-
man dal päe val olid nad Fan tas ti li sed elu-
kad, nel ja päe val riie tu ti pi raa ti deks ning 
ree del olid nad Ve ne gop ni kud – TRI PA-
LOS KI.

Ke va di sed ära jää nud õp pe käi gud toi-

Kool on ava tud

5. - 6. klass toimetas Tallinna loomaaias metsateemalises õppeprogrammis

Rebased (10. klassi õpilased) said terve nädala kehastuda erinevateks tegelasteks
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I klass, klassijuhataja Kaarin Reinson

VII klass, klassijuhataja Merlin Miido

IV klass, klassijuhataja Kaidi Pirso

X klass, klassijuhataja Karin Mitt

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Koo lis al gas taas õp

mu sid sep temb ris. 3. klass kü las t as Pär nu Koi du la par ki, kus 
uu ri ti puid ja rää gi ti Ly dia Koi du last. 4. klass kü las tas Tal lin-
nas Len nu sa da mat ja 5. – 6. klass toi me ta sid Tal lin na loo-
maaia met sa tee ma li ses õp pep rog ram mis. Õpi la sed olid vä ga 
tub lid!

Sep temb ri kuu lõ pe tas spor di nä dal, kus oli te ge vust küll ja 
veel. Nä dal al gas spor di tee ma li se mä lu män gu ga ja 6. klas si 
võist kond käis Pär nu ran nas taa dio nil Hea tah te jook sul. Veel 
toi mus koo li staa dio nil spor di päev, ale vi mä ge des kros si jooks, 
üm ber koo li jooks ja ühel päe val oli koo li ma jas sees ava tud 
ta kis tus ra jad. Eri ti to re oli see, et ter ve nä da la võis koo lis kan-
da dres se.

Sa mu ti pan di käi ma suur lii ku mi se chal lan ge TÕS TA-
MAA LII GUB, mis toi mus En do mon do kesk kon nas. Kõik, 
kes osa le da soo vi sid pi did al la tõm ba ma äpi En do mon do, seal 
end ka su ta jaks re gist ree ri ma ja lii tu ma väl ja kut se ga. Ar ves se 
läk sid kõik jalg si lii gu tud ki lo meet rid: ja lu ta mi ne, kiir kõnd, 
sörk. Va ja oli kaa sa võt ta te le fon ning lü li ta da töö le en do mon-
do äpp. Kõik lii gu tud ki lo meet rid ar ves ta ti au to maat selt ka 
väl ja kut ses se. 

Ees mär giks oli ko gu da nä da la jook sul või ma li kult pal ju 
ki lo meet reid! Iga gru pi pa ri ma te le lii ku ja te le (pa rim õpi la-
ne, pa rim lap se va nem, pa rim õpe ta ja) au hin nad ja li saks oht-
ralt loo siau hin du kõi gi le, kes vä he malt 10 ki lo meet rit nä da la 
jook sul kok ku said.

Ka ro lii ne Kask 
hu vi juht

A
U

T
A

H
V

E
L

3. klassi õpilased Kene ja Meri-
leen käisid Elva lahtistel meist-
rivõistlustel iluvõimlemises Spor di päev
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

p pe töö 2020 aas ta 1. sep temb ri sei su ga õpib Tõs ta maa koo lis 149 õpi last. I klas si asus õp pi ma 9 
õpi last ja X klas si asus õp pi ma 7 güm na sis ti. Õpe tust ja gab 24 õpe ta jat.

II klass, klassijuhataja Heili Kiik

VIII klass, klassijuhataja Ene Lehtsalu

V klass, klassijuhataja Heili Timm

XI klass, klassijuhataja Ivi Kask

III klass, klassijuhataja Epp Reinfeldt

IX klass, klassijuhataja Laura Jõe

VI klass, klassijuhataja Karoliine Kask

Tõstamaa keskkooli õpetajad / 31. august 2020
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N
oor te kes kus on su ve-
puh ku selt ta ga si ja ava-
tud es mas päe vast ree-

de ni kell 12.00 - 17.00. To re on 
nä ha rõõm sa meel seid noo ri, kes 
tu le vad noor te kes ku ses se va ba 
ae ga si sus ta ma. Te ge vu si ja üri-
tu si sep temb ris on ol nud eri ne-
vaid, mil lest noo red rõõ mu ga 
ak tiiv selt osa võ ta vad.

Noor te kes kust on sep temb-
ris kü las ta nud kesk mi selt 33 
noort päe vas. Ühed po pu laar se-
mad te ge vu sed on Plays ta tion, 
xbox360, nu ti te le fo nid ja ar vu-
tid ning kui need on ju ba hõi-
va tud, siis män gi tak se pil jar dit, 
laua jalg pal li, õhu ho kit, kaar te ja 
tei si noor te kes ku sest lei ta vaid 
män ge.

Kuu al gul tä his ta si me tead-
mis te päe va mä lu män gu ga. 
Kü si mu si oli igast vald kon nast 
ja mõ ni oli ka niiöel da ni pi kas. 
Vik to rii nil sai I ko ha Rai ner, II 
ko ha Me ri li ning III-IV koh ta 
jäid ja ga ma Ris to, Ke vin, Tre vor 
ja Mag nus Karl. 

Mõ ned kor rad on mei le kül-
la tul nud Jaa na Pär nu Tu gi last. 
Ole me ves tel nud noor te ga kar-
jää ri tee ma del ka su ta des aren-
gu- ja vest lus kaar te. Kaar ti del 
on eri ne vad kü si mu sed ja ühi-
selt kü si me ja vas ta me ning 
te kib aru te lu ring. Täit sa to re on 
kuul da, mil list üle must või töö-
kesk kon da kee gi en da le soo vib. 
Ko dus nii sa ma sel li se as ja pea le 
ei mõt le ja vä he sed noo red os ka-
vad kir jel da da oma tu le vi ku töö-
koh ta.

Kü las on käi nud ka Ma rek, 
kes on lä bi vii nud mõ ned ko kan-
dus rin gid ning tu leb ka edas pi-
di noor te ga kok ka ma. Esi me sel 
kor ral küp se ta ti pel mee ni vor-
me, mis noor te le vä ga mait se-
sid. Oo ta me kõi ki kok ka mi se 
hu vi ga noo ri nel ja päe vi ti kell 
14.10 noor te kes ku ses se ko kan-
dus rin gi!

Köö ki ka su ta tak se iga päev. 
Te hak se teed, pop kor ni, kiir-
nuud leid ja muud söö gi poo list, 
aga eri ti to re on nä ha, kui val-
mis ta tak se pann koo ke. Ühel 
nä da lal oli lau sa pann koo gi päev, 
mil lest usi nalt osa võe ti. Õpi-
ti sel geks ka pann koo gi üm ber-
kee ra mi ne väi ke se vis ke ga. Koo-
gi le pea le mää ri ti ko dust too dud 
moo si.

Üks põ ne va maid ja oo da tu-
maid sünd mu si oli P.Õ.M.M – 
Pai ku se Õh tu ne Mat ka mäng. 
Tä na vu toi mus P.Õ.M.M ju ba 
seits men dat aas tat! Re gist ree-
ri mi ne ava ti va rem, ku na ra ja-
le pää ses seik le ma täp selt sa ma 
suur arv võist kon di na gu on eri-
ne vaid põ ne vaid kont roll punk-
te. 

Sel kor ral oli sel leks maa gi-
li seks ar vuks 15. Kõi ge noo rem 
lii ge võib võist kon nas ol la 10. 
aas ta ne, üle mist va nu se pii ran-
gut ei ole. Küll aga peab sil mas 
pi da ma, et võist kon nas võib ol la 
mak si maal selt 3 täi sea list või 
mi ni maal selt 1 täi sea li ne osa je ja. 
Alaea li si võib ol la mi ni maal selt 
3, mak si maal selt 5. Olu li ne on, 
et võist kon nas kok ku on 6 lii get. 
Ra ja le pää se jad sel gi ta tak se väl-
ja loo si mi se teel ning nen de ga 
võe tak se kind las ti ühen dust – 
ja mei le nae ra tas loo siõnn ning 
Tõs ta maa noor te kes kus pää ses 
PÕM Mi le.

Õh tu sel maas ti ku män gul 
said noo red kee ru ta da en nast 
Ai de au to koo li üm ber pöö ra-
ta vas au tos, la hen da da üle san-
deid põ ge ne mis toas ja har ju ta-
da ini me se kand mist kan de raa-
mil. Pea le ra ja lä bi mist ko gu ne-
sid kõik osa le jad Pai ku se koo li 
au las se, kus ühes koos võist lu-
se tu le mu si oo da tes, ela ti kaa sa 
Tea dus teat ri eten du se le. 

Üks meie noor sai as tu da ka 
la va le. Te ma kä si pan di Fai ry 
va hu sis se ning siis süü da ti see 
kä si põ le ma. Käe ga ei juh tu nud 
mi da gi – pu has füü si ka.

Üri tu set abis ta sid vä ga põ ne-
vad koos töö part ne rid, kes olid 
võt nud nõuks lä bi viia lust li-
kud, nu ti kad ja õpet li kud kont-
roll punk tid: Ai de Au to kool OÜ, 
Au to sõit OÜ, Pai ku se Spor di-
kes kus, Pai ku se Hu vi kool, USA 
Me re ja la väe la sed, Si se kait se-
a ka dee mia po lit sei-ja pii ri val ve-
kol ledž, Pär nu Po lit sei jaos kond, 
Sin di Tu le tõr je Selts, Ko du tüt-
red, Pär nu Haig la, Re vi nek OÜ, 
HUUB, Sca nia Ees ti, Pai ku se 
Raa ma tu ko gu, Pär nu maa Ja hi-
mees te Selts. P.Õ.M.M saab 
teoks Pär nu lin na ra ha li sel toel. 

Sep temb ri kuu lõ pus al gas 
ma le tur niir, mil lest võ ta vad osa 
eri va nu ses noo red. To re on 
nä ha, et sel list laua män gu noo-
red os ka vad ja ta ha vad män gi da. 
Võit ja sel gub ok toob ris. Nu ti kat 
ma le ta mist!

Noor te kes ku sel lä heb häs-
ti – noo red on to re dad ja nei le 
meel dib seal ae ga vee ta. Saa dak-
se oma va hel ke nas ti lä bi ja abis-
ta tak se üks teist. Prob lee mi de 
kor ral pöör du tak se noor soo töö-
ta ja te poo le – Ka ro lii ne ja Ene. 

Noor te kes ku ses on ole mas 
de sin fi t see ri mis va hen did, kum-
mi kin dad ja mas kid, mi da saa-
vad kõik ka su ta da. Et meie te ge-
vu se ga kur sis ol la, siis vaa ta 
meie fa ce boo ki leh te ja blo gi!

Kui en ne noor te kes ku se loo-
mist mõt le si me, et mil list koh-

ta pak ku da noor te le bus si jaa-
ma ase mel, siis nüüd ar va me, 
et noor tel võiks ol la ka õues üks 
koht, kus ko gu ne da ja ae ga vee-
ta. See peaks ole ma mul ti funkt-
sio naa le, et igas va nu ses ini me-
sel oleks te ge vust. Peab ole ma 
kind las ti min gi su gu ne ska te või-
ma lus, sest see on meie noor te 
seas vä ga po pu laar ne, sest pal-
jud noo red on soe ta nud en da le 
tõu ke- ja bmx rat tad. 

Veel on va ja tä na päe vast 
män gu väl ja kut, mis on põ nev 
ja näh tav ning kui laps või lap-
se lap sed toi me ta vad väl ja kul, 
siis ema või va nae ma saab ra hu-
li kult sin na pai gal da tud pin gil 
is tu da. Loo da me, et vars ti sel li-
ne kau nis mul ti funkt sio naal ne 
kesk väl jak Tõs ta maa kes ka le vis-
se ker kib.

Ter vi ta des
Ka ro lii ne Kask ja 

Ene Leht sa lu
Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta jad

Noor te kes kus on to re koht
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A
u gus ti kui ses osa val la-
päe va de me lus sai ta ga-
si hoid li ku ka jas tu se uue 

loo dus ra ja ava mi ne Vä ra tis. 
Nüüd on ae ga ta ga si vaa da ta ja 
mõ tisk le da aja tu tel tee ma del.

Loo dus ra ja loo jaks on lil le-
sead ja ja loo dus li kest ma ter ja-
li dest rek laa mi de meis ter Jan ne 
Raud.

Mil li ne on Jan ne loo min gu li-
ne tee kond tun nus ta tud kunst-
ni kuks saa mi sel? Se da tut vus tab 
Jan ne ise kui koh tu me te ma ga 
ühel sep temb ri kuu päe val Cot ze 
ma jas. Jan ne sõ nul on kõik se ni-
sed tööd, te ge mi sed ja tead mi-
sed na gu ju hu li kult te ma ni jõud-
nud. Al gas see töö ta mi sest mit-
me tes esin dus li kes lil le poo di-
des, ko du- kui vä lis maal (Stock-
holm, Itaa lia, Mal lor ca). Ta on 
lõ pe ta nud Si de koo li ka heaas-
ta se lil le kas va tu se ja aian du se 
eria lal. Pär nu Kut se koo lis õp pis 
kuns ti list ku jun dust, li saks Lil le-
sea de kool Tal lin nas. Jan ne, kui 
loo dus kunst ni ku aren gu le, on 
kaa sa ai da nud ka osa võtt koo-
li tus test mit me te tun nus ta tud 
ees ti lil le sead ja te juu res, ka meie 
kan dis tun dud Jaak Tom so ni, 
tööp rak ti ka tel käi mi ne.

Kõi gest sel lest rää gib Jan ne 
sä ra silm selt ja suu re vai mus tu-
se ga. Silm sä rab siis kui ju tus tab, 
kui das ta suu re le ki vi rin gi le ki ve 
tas sis või tõi sü les juur de pää-
su sil ma tai me ke si, sest niit ma-
ta alal ka ha neb nen de kas vua la. 
Isik lik elu ko ge mus tõi Jan ne ela-
ma oma ko du koh ta ja loo dus-
ra da on gi te ma esi me ne pa nus 
ko du ko ha väär tus ta mi seks.

Ühel tuu li sel sü gis päe val ole-
me Ma ri ga tõ si se sü ve ne mis-
soo vi ga loo dus ra ja al gu ses. 

In fo tahv lilt loe me: Ris ti mar ja 
loo dus ra da – 750 sam mu me re-
ni.

Psüh ho loo gi li selt mõ jub 
ra hus ta valt, et ra ja pik kust mõõ-
de taks sam mu des. See ei saa ol la 
ju eri ti pikk ja vä si tav retk (loo 
kir ju ta ja vii tab oma va nu se le). 
Sa mas aru ta me, miks Ris ti mar-
ja? Aga siis mee nub, et nii ni me-
tas va na rah vas ka da ka mar ju.

Ju ba esi mes te sam mu de ga 
as tu me täies ti uu de maail ma 
– põl vi ni ro hi, suu red laiu vad 
ka da ka põõ sad, ha ju salt män de, 
kas ki. Täie lik ürg loo du se ees ko-
da! Ini me sest puu tu ma tu loo dus 
on ta sa kaa lus ja ini me se vii bi-
mi ne sel li ses loo du ses oma kor-
da ta sa kaa lus tab nii vai mult kui 
ke halt.

Suu na näi ta vad kät te ke nas ti 
ku jun da tud in fo tahv lid, mis tut-
vus ta vad ra jal kas va vaid tai mi. 
Igal tahv lil on fo to tai mest, ees ti 
– la di na ja rah va pä ra ne tai me ni-
me tus. Teks tid on si su kad, õi ges 
trü ki kir ja suu ru se va li kus (ker ge 
lu ge da). Vä ga hu vi tav on lu ge da 
rah va keel seid ni me sid   on see gi 
ju osa meie folk loo rist.

Üha suu re ne va hu vi ga as tu-
me oma sam me. Meie tee le jää-
vad pää su silm, nur me nukk, 
pa ju vaan, bal ti sõrm käpp, ha ri-
lik ku ke sa ba ja mui du gi sel le ala 
va lit se ja ha ri lik ka da kas.

Ra da on oma näo li ne sel-
le poo lest, et tai me tut vus tus te 
va he le on pai gu ta tud oma pä ra-
seid puh ke ja mõis ta ta mi se koh-

ti. Nii leia me suu re kul jus kel la 
Jan ne ni me ga, mis on kin gi tus 
hea töö eest. Sa mas on post kast, 
ku hu Jan ne oo tab ta ga si si det ja 
et te pa ne kuid ra ja täien da mi-
seks.

Mõ ni küm mend sam mu eda-
si saa bu me to re das se puh ke koh-
ta, kus on pink ja köie jup pi de ga 
üles ri pu ta tud kä su lauad: Puh-
ka jal ga! Nau di loo dust! Kal lis-
ta puud! Puh ke ko ha ehi tu seks 
on ka su ta tud aju puud, mis on 
me re poolt kal da le uhu tud.

Ehi tus meist riks on Vol de mar 
Pro met. Tõe list mõis ta ta mist 
pa kub suur ki vi dest lao tud ring, 
mis on nel jaks sek to riks jao ta-
tud. Arut le me Ma ri ga: kas need 
ne li suun da tä his ta vad il ma kaa-
ri või on siin min gi tead ma ring? 
Hil jem saan Jan ne käest tea da, 
et ring asub nel ja pe re kon na 
maa del ja iga maao ma nik võib 
oma sek to rit ka su ta da kui das 
õi geks peab. Sa mu ti võib rin gil 
ja lu ta da kas pä ri- või vas tu päe va 
ning mõel da omi mõt teid.

Veel on tai me fo to de va hel 
pei dus hii gel suur ränd rahn, 

tun nis tus loo du se ää re tust mit-
me ke si su sest. Edas pi di võib ki vi 
juu res lu ge da ka le gen di.

Tuul te tu gev ne mi ne a n nab 
mär ku me re lä he du sest, vars-
ti jõua me gi ra ja lõp pu. Me ri on 
tä na tor mi ne, va hu sed lai ned 
rün da vad ran na ki ve. Aga päi ke-
se pais te li sel tuu le vaik sel su ve-
päe val on siin hoo pis teist su gu-
ne me re vaa de, tai med on õi te-
me res.

Meie Ma ri ga ot sus ta me 
kind las ti se da teist su gust vaa det 
nau ti ma tul la. Ra jal gi on teist su-
gu sed lõh nad ja vär vid, sest kõik 
tai med õit se vad üks tei se või du. 
Õn neks pa kub ra da avas ta mis-
rõõ mu igal aas taa jal – sel li se le 
jä re du se le jõua me me Ma ri ga. 
Mõt tes tä na me Jan net ja te ma 
sõp ru, kes suu re töö ära tei nud 
ini mes te loo du ses se mee li ta mi-
seks. 

Meie Ma ri ga ot sus ta me 
kind las ti tul la vaa ta ma se da 
teist su gust me re vaa det, se da 
su vist. Tu le si na ka. 

Efe li ne

Sõb ra ga Ris ti mar ja loo dus ra jal
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T
ä na päe va se, tõen dus põ-
hi se me dit sii ni aja lu gu 
ei ole just pikk, va hest 

paar sa da aas tat. 

Hai gu se diag noo si mi ne tu gi-
neb pat sien di kü sit le mi se le ja 
füü si ka li se le uu ri mi se le: vaa ta-
mi se le, kat su mi se le, kuu lat lu se le 
ja ko put lu se le. 

Järg ne vad ju ba eri ne vad 
uu rin gud- ana lüü sid, ta lit lu se 
hin da mi ne, näi teks ve re rõ hu-
mõõt mi ne, elekt ro kar diog raa-
fi a, kop su ma hu mõõt mi ne, pilt-
diag nos ti ka jpm. 

Me dit sii ni teh ni ka areng on 
saa nud eri li se hoo sis se koos 
ar vu ti teh ni ka või du käi gu ga. 
Peae gu kõi gi me di tii ni sead me-
te osaks on väi ke ar vu ti, mis 
tööt leb saa dud in fot ja esi tab 
sel le kii relt ja üle vaat li kult. Näi-
teks täis ve rep roo vi kä sit si te ge-

mi ne, he mog lo bii ni mõõt mi ne, 
val ge ja pu na ve re rak ku de ning 
ve re liis ta ku te loen da mi ne võt-
tis ae ga pa re mal ju hul 15 mi nu-
tit, siis kaa saeg ne au to maa ta na-
lü saa tor teeb sel le töö ära 15-30 
se kun di ga, 30-60 kor da kii re mi-
ni. 

Kesk- ja va ne maea li sed mä le-
ta vad veel ve re võ tu nõe lu, mis 
ot sast mee nu ta sid „hee gel nõe-
la“. See ei taht nud min na lä bi 
na ha ja kui läks ki, siis ei taht nud 
häs ti väl ja tul la. Sel lel ajal ei tea-
tud suurt mi da gi ve re ga le vi va-
test hai gus test. 

Kui tä na päe val kur de tak se, et 
ve re võt mi ne on va lus ja ana lüü-
si pe ab oo ta ma, siis ta sub mee-
nu ta da, kui das sa ma prot se duur 
käis näi teks 30-50 aas tat ta ga si. 
Saa me ehk ol la roh kem ra hul 
aren gu ga, mil le märk sõ na deks 
on kii rus, kva li teet ja ohu tus.

Tõ si küll, ei to hiks unus ta-
da, et üks ki apa raat või ana lüüs 
ei diag noo si hai gust ega mää ra 
ra vi, se da teeb koo li ta tud ini me-
ne, mee dik, kes ar ves tab oma 
ot su se te ge mi sel vä ga pal ju de 
as jao lu de ja and me te ga. 

Meie ter vi se kes ku se va na 
me dit sii ni teh ni ka näi tus pä ri-
neb ki vii ma se 20-50 aas ta ta gu-
sest ajast. 

Need sead med on tei nud 
oma tööd häs ti ja ai da nud hai-
gu seid diag noo si da sel le aja või-
ma lu si ar ves ta des. Liht salt kah-
ju ja tä na ma tu oleks kõik see 
va rus tus liht salt ära vi sa ta. 

Va na ja vää ri kas me dit sii-
ni teh ni ka ai tab meil pa re mi ni 
nä ha se da kii ret aren gut ja hin-
na ta hoo pis enam tä na päe vast 
ta set!

Ma dis Ves ki mä gi

Vana me dit sii ni teh ni ka ju tus tab
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OK TOO BER
Laupäeval, 24. ok too bril kell 20 Tõhelas 

LÕIKUSPIDU
Pühapäeval, 25. ok too bril kell 18 Pootsi mõisas

Kontserdiagentuur Corelli Music ja ooperistuudio 
Opera Veto Telemanni koomiline ooper „Pimpinone“

Teisipäeval, 27. ok too bril MÄ LU MÄNG
Laupäeval, 31. ok too bril kell 20 Tõstamaa rahvamajas 

MEIE MEES JA MAIE. Vanad aga kobedad

NO VEM BER
Pühapäeval, 8. no vem bril kell 18 Pootsi mõisas

Andres Dvinjaninovi monokomöödia '
'Vanuse viiskümmend varjundit''

Laupäeval, 21. no vem bril kell 19.30 Tõstamaa rahvamajas
KAD RI KAR NE VAL

tant suks an sam bel Pep per Sou ce, DJ Urmas Lass
Teisipäeval, 24. no vem bril MÄ LU MÄNG

Laupäeval, 28. novembril 
KADRIPÄEV Manõjas, tantsuks Manija Poisid

Pühapäeval, 29. no vem bril I AD VENT

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

KUHU MINNA

Laupäeval, 17. oktoobril 
Tõstamaa Rahvamajas

kell 10.00 - 15.45 
Tõstamaa Käsitöökeskuse 

10. tegevusaasta konverents 
ÜKSINDA JA ÜHESKOOS
Konverentsi osalustasu on 10 €

Kell 16.00 TÖÖTOAD
16.00 - 20.00 Tõstamaa käsitöökeskuse õppeklassis: 
Loeng-töötuba „Lambanahk rõivastuses enne ja nüüd“. 
Made Uus. Hind 10 €, materjal hinna sees.

16.00 - 20.00 Tõstamaa raamatukogus: Roositud kätiste 
ja kinnaste kudumise tehnoloogia, kätiste kudumine. Anu 
Randmaa. Hind 10 €, kinda ja kätise kudumise materjal ei 
ole hinna sees. On võimalik osta vastavalt vajadusele.

16.00 - 19.00 Tõstamaa raamatukogus: Roosimise 
tehnoloogia algõpe, valmib nõelapadi/ehe, 2 rühma. Juuli 
Aavik, Silvi Heindla. Hind 6 €, vajaik materjal on hinna 
sees. 

16.00 - 18.00 Tõstamaa raamatukogus: Roosimise 
algõpe, valmib roositud ornamendiga tasku. Zeena Kask. 
Hind 6 €, vajalik materjal on hinna sees.

Palume konverentsile ja töötubadesse eelnevalt 
registreeruda e-mail: anu@folkart.ee

telefon: 5668 2283
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ELGA RAND 
12.09.1934 – 29.08.2020

TIIA VEEVÄLI 
19.02.1968 – 14.09.2020

VIKTOR JAANSOO 
18.11.1942 – 20.09.2020

PAUL MERIMAA 
18.12.1952 – 24.09.2020

HELJU SIINNE 89
SALME NIITVÄHI 87
EVI LAANEMETS 85

LAINE PALUSALU 84
EINO UNT 84

ARVO LANKUS 82
ELJU SIINNE 80

VALVE RANDMÄE 79
HELME VAINULA 79

ÕIE KLAATS 79
SILVI TOMSON 78

MARE TETSMANN 77
VIIVI KARLEP 76

MARI KASEPÕLD 75
SVETLANA TOOTS 74

ARNE SUTT 73
JAAN PALL 72

JÜRI REINSON 72
HELJU ANTSU 70

JÜRI TELL 70
ENN VAHUVEE 70
RITA ALGPEUS 65

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja - ta märguandel
lõpetama pead ...

Meie siiras kaastunne Sulle, Õie, 
kalli Viktori kaotuse puhul.

Sinu näitering

Sillametsa talu pererahvale...

Oleme mõtetes Teiega 
kui saadate viimsele teele 

kalli ema, vanaema ja ämma.

Sõbrad Tõstamaa taimeaiast

Avaldame kaastunnet Õiele, Marekile, 
Janekile, Tomekile 

abikaasa, isa Viktor Jaansoo
kaotuse puhul.

OÜ Morentek praegused ja endised töötajad

Avaldame kaastunnet Õie Jaansoole
abikaasa kaotuse puhul.

Tõstamaa kooli 1987 aasta lend

Ettevõtlustoetust saab kasutada toote- ja teenusearendusprojektide ning  
ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks 
täiendkoolitusteks jne. 
Toetust saavad taotleda väikeettevõtted, kelle peamine tegevuskoht on Pärnu linnas 
(sh osavallad) ning kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta. Täpsem info ja 
taotlusvormid on kättesaadavad Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee

Pärnu linnavalitsus www.parnu.ee

30. septembrini 2020 saab esitada Pärnu linna

ettevõtlustoetuse taotlusi
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