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Tõs ta maa koo li rüp pe as tus tä na vu 
esi mest kor da 13 koo li jut si. 
Güm naa siu mi X klas si asus õp pi ma 
9 õpi last. Kok ku õpib vää ri kas mõi-
sa koo lis 151 õpi las ja neid õpe tab, 
kant sel dab ja toi dab 40 ini mest. 
Koo li tööst võ tab osa üks va he tu s-
õ pi la ne Sak sa maalt ja üks Itaa liast.

Tar kust tas ku ja soe sü da põue!

Koo li jut sid jäl le tar kust jah ti mas
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S
oe ja kir gas sü gis päi ke saa dab soo ja 
põue ja pat su tab peh melt põs ke. Eri ti 
sä ra valt pee si ta vad pee nar del kol la-

sed ma ra nad, saia lil led, maa pir nid ja jõu li-
sed päe va lil led. 

Igaüks kut su mas vii ma seid lib li kaid ja 
mum mu sid lõu na le. As pa ri põõ sa nõt ke-
tel oks tel kii ku vad oo ker pu na sed mar ja te-
rad mee nu ta vad vei di ke jõu lu puud. La ven-
del vaa tab maail ma kõr ge malt oma po tist, 
ran gelt si ni ne ja pain du ma tu. Kind la tead-
mi se ga, et tal ve vee dab ta kind las ti pluss-
k raa di de rü pes. Lõ vi lõu ga del tu li al les 
ja he da ma ga elu vaim sis se, õied ei ki su pik-
ku ses se vaid on ke nas ti maad li gi lop sa kad. 

Kar tu lid käi tu sid tä na vu tä nu väär selt. 
Ik ka ko he mi tu ämb rit kor jab pe re mees 
ühe lü hi ke se vao pealt pont sa kaid mu gu-
laid kok ku. Ega pe re mees tea, et sööb 
peaae gu de li ka tes si, sest tu rul on kar tu li 
hind kos mo ses se len na nud. 

Por gan did vi hu vad veel vii mast pik kust 
ve ni ta da, pee ti de le pa ne vad ko he kind las-
ti ära. Need ai nult leh vi ta vad oma pu nas-
te leh te de ga, aga all po le tuh ka gi. Kur ki del 
läks ju ba häs ti, sest ne mad said just pur ki 
soo ja ma ri naa di. Lö su ta sid tükk ae ga leh-
te de va hel, aga enam pa re maks ei läi nud, 
pi si kes tel kasv kin ni ning ko gu lu gu. Hii-
red käi sid ka sel ga kraa pi mas, oli gi vii ma-
ne aeg.

No ja siis staar – roo sa, suur ja mah la ne 
vaa ri kas, aad lip roua, kes liht salt an nab tea-
da, et võe ta gu siis nüüd ja pis te ta gu põs ke, 
tä nan tä he le pa nu eest. 

Kümme nastikut on ennast kiviaiale ker-
ra tõmmanud ja jälgivad päikeselist ilmaelu 
mõnuga.

Kõik nad vaa ta vad loo tus rik kalt päi ke se 
poo le, kin ni ta vad ar mas tust oma aia, kü la, 
lin na, rii gi koh ta, aga kui pal ju soo ja raa su-
ke si ku kub ja kes kui pal ju sel lest osa saab 
ega aas tad po le ven nad.

Ül le Tamm, toi me ta ja

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

Kut su tud: Raul Alt nur me (Eu ro po lis 
OÜ), Mart Jär vik, Väi no Kaur, Mee lis Kukk, 
Mer le Mõt tus, Anu Pe ter son, Kris tel Rääk, 
Sil ver Smel jans ki, Eve lin Tal vis te, Mai re 
Ni gul, Enn Mart son (Su fe OÜ), Le ho Võrk 
(AS Pär nu Ve si), Var je Tipp.

PÄE VA KORD:
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
lin na ühis vee vär gi ja- ka na li sat sioo ni aren-
da mi se ka va aas ta tak se 2022 - 2036“ eel-
nõu le ar va mu se and mi ne.

Kuu la ti Raul Alt nur me et te kan net.
Käe so lev Pär nu lin na ühis vee vär gi ja 

-ka na li sat sioo ni aren da mi se ka va kir jel dab 
Pär nu lin na kui oma va lit su sük su se ühis-
vee vär gi ja -ka na li sat sioo ni ole ma so le vat 
olu kor da ning aren gut järg ne val 15 aas tal. 
Vas ta valt ühis vee vär gi ja -ka na li sat sioo ni 
sea du se le on ühis vee värk ja -ka na li sat sioon 
ehi tis te ja sead me te süs teem, mil le kau du 
toi mub kin nis tu te vee ga va rus ta mi ne või 
reo vee ära juh ti mi ne ning mis on vee-et te-
võt ja hal la tav või tee nin dab vä he malt 50 
ela nik ku. 

Sel lest tu le ne valt hõl mab Pär nu lin na 
ÜVK aren da mi se ka va Pär nu kes kus lin-
na, La vas saa re ale vit, Aud ru ale vik ku, Pai-
ku se ale vik ku, Tõs ta maa ale vik ku, Ahas te 
kü la, Jõõp re kü la, Kih le pa kü la, Kõi ma kü la, 
Lem met sa kü la, Lin di kü la, Pap saa re kü la, 
Põl deot sa kü la, Sel ja met sa kü la, Sil la kü la, 
Tam mu ru kü la, Tõ he la kü la, Män ni kus te 
kü la ja Poot si kü la. ÜVK aren da mi se ka va 

koos ta mi sel on läh tu tud Pär nu Lin na va lit-
su selt, ASlt Pär nu Ve si ja OÜlt Su Fe saa dud 
in for mat sioo nist, va rem koos ta tud uu rin-
gu test, pro jek ti dest ja pla nee rin gu test ning 
spet sia lis ti de tä he le pa ne ku test. 

Kõi ge olu li se mad in ves tee rin gud Tõs-
ta maa osa val las on: Tõs ta maa ale vi ku kes-
ku se ÜVK to rus ti ke re konst ruee ri mi ne, 
Tõs ta maa ale vi ku reo vee pu has ti re konst-
ruee ri mi ne, Män ni kus te kü la ÜVK laien-
da mi ne.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
lin na aren gu ka va aas ta ni 2035 muut mi ne“ 
eel nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Sil ver Smel jans ki. Keh-
tiv „Pär nu lin na aren gu ka va aas ta ni 2035“ 
koos ta ti täies ma hus uue na 2018. aas tal. 
Käe so le val aas tal muu de tak se aren gu ka-
va Pär nu lin na va lit su se st ruk tuu riük sus te 
poolt lae ku nud et te pa ne ku te ja ka va ava li-
kus ta mi se pe rioo dil lin nae la ni ke ning eri-
ne va te or ga ni sat sioo ni de poolt lae ku nud 
et te pa ne ku te alu sel. Aren gu ka va muut mi-
se prot ses si koor di nee ris aren gu tee nis tus. 
Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Mit te toe ta da esi ta tud 
eel nõu.

3. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär-
nu lin na ee lar vest ra tee gia aas ta teks 
2022-2026“eel nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Mee lis Kukk. Pär-
nu lin na ee lar vest ra tee gia põ hiees mär giks 
Pär nu elu kesk kon na jät kuv pa ran da mi ne, 
ta ga des eri ne va te lin nae lu vald kon da de 

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

Kut su tud: Mart Jär vik, Mer le Mõt tus, 
Anu Pe ter son, Tii na Roht, Ro mek Ko senk-
ra nius, Eve lin Tal vis te, Too mas Mitt (Tõs ta-
maa Kesk kool).

PÄE VA KORD:
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
kal mis tu te ees ki ri“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne

Eel nõu tut vus tas Mart Jär vik. Pär nu lin-
na kal mis tu te ka su ta mi se ees ki ri sä tes tab 
Pär nu lin na oman dis ja val du ses ole va te 
kal mis tu te hal da mi se ja ka su ta mi se kor ra, 
hauap lat si de ka su tus se and mi se tin gi mu-
sed, kal mis tu te le mat mi se kor ra, kal mis tu te 
tööa ja ja hea kor ra nõu ded ning muud sea-

du sest tu le ne vad või kal mis tu te te ge vu se 
kor ral da mi se ga seo tud as jao lud. Pär nu lin-
na val du ses on 14 kal mis tut. Tõ he la, Tõs-
ta maa, Kast na, Se lis te ja Kõ pu kal mis tud 
on tun nis ta tud kul tuu ri mä les tis teks, mil-
le hal da mi sel ja ka su ta mi sel tu leb ar ves ta-
da li saks käe so le vas mää ru ses sä tes ta tu le 
muin sus kait se sea du sest tu le ne vaid eri su si. 
Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Su pel-
ran na ja sup lus koh ta de ka su ta mi se ja hool-
da mi se kord” eel nõu le ar va mu se and mi ne

Eel nõu tut vus tas Mart Jär vik. Eel nõu 
ees märk on Pär nu lin na sup lus ran da de 
mu gav ja tur va li ne ka su tus sup le ja te le. Ees-
kir ja ga pan nak se pai ka reeg lid, kui das lin na 
sup lus ran nad ja sup lus ko had säi li vad puh-
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ta sa kaa lus ta tud ja jät ku suut lik areng. 
In ves tee ri mis te ge vu ses on olu li ne efek-

tiiv ne vä lis ra has tu se kaa sa mi ne. In ves tee ri-
mi sob jek ti de roh kus tin gib va ja du se ra has-
ta da osa in ves tee rin guid lae nu va hen di test. 
Lae nu koor mus on hoi tud mõõ du kas ning 
see ei hal ven da lin na fi nants või me kust. 
Põ hi te ge vu se ku lu de kasv on hoi tud mi ni-
maal ne. See või mal dab põ hi te ge vu sest tek-
ki vaid va hen deid suu na ta in ves tee rin gu teks. 
Ko gu ee lar vest ra tee gia pe rioo dil on põ hi-
te ge vu se tu lem vä he malt 8% põ hi te ge vu se 
tu lu dest. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Mit te toe ta da esi ta tud eel-
nõu.

Tõs ta maa osa val la ko gu an nab
järg mi se ar va mu se: 
Tõs ta maa osa val la ko gu ei toe ta nud päe-
va kor ra punk tis 2 ja 3 esi ta tud eel nõu sid

Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
lin na aren gu ka va aas ta ni 2035 muut mi ne“ 
ja sel le ga seo tud eel nõud Pär nu Lin na vo li-
ko gu mää rus „Pär nu lin na ee lar vest ra tee gia 
aas ta teks 2022 - 2026“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne järg mis tel põh jus tel:

Tõs ta maa tä na va val gus tus pi di val mi-
ma 2020 ja kerg liik lus tee 2021. Ku na töö-
de ga po le se ni alus ta tud jää vad need ilm selt 
ka 2021 te ge ma ta. Uue aren gu ka va ja ee lar-
vest ra tee gia ko ha selt on Tõs ta maa suu re-
mad in ves tee rin gud lü ka tud aas tas se 2026. 
Ar ves ta des Tõs ta maa pro jek ti de mit te täh-
taeg se val mi mi se ko ge must, tä hen dab see 
nen de lük ku mist kau ges se tu le vik ku.

Suur osa Tõs ta maa in ves tee rin gu test on 
tead ma ta põh jus tel lü ka tud eda si ja koon da-

tud aas tas se 2026.
Tõs ta maa spor di väl ja ku kaa sa jas ta mi ne 

oli ka van da tud aas tal 2020, uues aren gu ka-
vas-ee lar vest ra tee gias 2026.

Tõs ta maa hool de ko du juur dee hi tus 
2026. Va ja dus on va rem.

Tõs ta maa mõi sa kä si töö kes kus ka van da-
tud 2026. Sel leks mõel dud aja loo li ne mõi sa-
hoo ne aga la gu neb ja on sel leks ajaks ilm selt 
sei su kor ras, kus se da po le gi või ma lik enam 
taas ta da.

Tõs ta maa koo li õpi las ko du kaa sa jas ta mi-
ne 2026, va ja dus va rem.

Tõ he la kü lap lats 2026. Ka su ta des pro jek-
ti toe tu si, näi teks Lea der, alus ta da va rem.

Tõs ta maa mõi sa par gi eda sia ren da mi ne 
2026. Sel le ga tu leks te gel da eri ne va te pro-
jek ti de toel jooks valt.

Tõs ta maa män gu väl jak. Ole ma so lev 
amor ti see ru nud, va ja dus ko he.

Aud ru ja Tõs ta maa kesk väl ja kud on sees 
ühi selt ja po le sel ge, mil li sed va hen did ja mis 
aas tal on ka van da tud Tõs ta maa kesk väl ja-
ku le.

Tõs ta maa-Er mis tu kerg liik lus tee on 
ka van da tud aas ta tes se 2024 - 25. Seo ses tee 
muu tu mi se ga kesk lin na ga ühen du se pi da-
mi se põ hi maan teeks, on olu kord seal liik lu-
soht lik ja va ja teos ta da koos maan teea me ti-
ga va rem.

Tee me et te pa ne kud:
 vaa da ta koos Tõs ta maa osa val la ga üle 
ka van da tud in ves tee rin gu te aja ka va.
 li sa da aren gu ka vas se Sor gu saa rel loo dus- 
ja muin sus kait se väär tus te säi li ta mi se ka va 
väl ja töö ta mi ne koos Muin sus kait sea me ti ga 

ja Kesk kon naa me ti ga.

4. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se “Pär nu lin-
na jäät me hool du sees ki ri” eel nõu le ar va mu-
se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Kar mo Näkk. Toi mus 
aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

5. Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se „Tõs ta maa 
ale vik Kal li mnt 2c kin nis tu de tailp la nee rin-
gu koos ta mi se al ga ta mi ne ja de tailp la nee-
rin gu kesk kon na mõ ju st ra tee gi li se hin da mi-
se al ga ta ma ta jät mi ne“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Mer le Mõt tus. OÜ 
HE PA soo viks on lõ pe ta da ole ma so le-
va tank la te ge vus Tõs ta maa ale vi kus Pär-
nu mnt 21 kin nis tul ja ra ja da ale vi kus Kal-
li maan tee 2c tee nin dus komp leks (kaup lus, 
toit lus tus, moo to ri kü tus te müük). Üldp la-
nee rin gu ga on Kal li mnt 2c re ser vee ri tud 
ela mu maaks, et sel list äri te ge vust seal te ha 
saaks on va ja koos ta da kesk kon na mõ ju st ra-
tee gi li se hin da mi se eel hin nang. KSH eel hin-
nan gu koos tas Lem ma OÜ. Eel hin nan gu-
ga tut vu sid Ter vi sea met, Kesk kon naa met, 
Ra han dus mi nis tee rium, Põl lu ma jan dus- ja 
Toi dua met, Pääs tea met ja naa ber kin nis tu-
te oma ni kud. Rii gia su tus te poolt esi ta tud 
tin gi mus te ga tu leb ar ves ta da pla nee rin gu 
koos ta mi sel. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

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

ta na ja on meel di vaks aja veet mi se ko haks 
nii ela ni ke le kui ka lin na kü la lis te le. Toi mus 
aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

3. Lao kaup lu se kin nis tu koh ta sei su ko ha 
and mi ne

Kuu la ti Mer le Mõt tu se et te kan net. Lao 
kü las Lao kaup lu se kin nis tu on Mu na laiu 
sa da ma de tailp la nee rin gu ga mää ra tud äri-
maaks. Hu vi ta tud isik soo vib äri hoo net võt-
ta ela mu na ka su tu se le. Tõs ta maa val la üld-
p la nee rin gu ko ha selt al la ühe ha suu ru se le 
kin nis tu le ela mu ehi tu sõi gust ei an ta. Al la 
ühe ha krun di pu hul on va ja ela mu ehi tu s-
õi gu se saa mi seks koos ta da üldp la nee rin-
gut muu tev de tailp la nee ring, mil le ga muu-
de tak se keh te tuks kin nis tul keh tiv de tail-
p la nee ring. Kin nis tu asub üldp la nee rin gu-

ga re ser vee ri tud toot mis maa juh tots tar best 
väl jas pool, ehi tus kee lu vöön dis, maan tee-
kait se vöön dis. Pa lu tak se Tõs ta maa osa val la -
ko gul an da sei su koht, kas toe ta tak se se da, et 
on või ma lus al ga ta da üldp la nee rin gut muu-
tev de tailp la nee ring, et oleks või ma lus mää-
ra ta sel le le kin nis tu le ela mu maa ja an da ehi-
tu sõi gus ela mu le.

OT SUS TA TI: Nõus tu da de tailp la nee rin-
gu al ga ta mi se ga.

4. Ne li aas tat Tõs ta maa osa val da Pär nu lin-
nas, kok ku võt ted.

Anu Pe ter son te gi üle vaa te Tõs ta maa 
osa val la suu re ma test in ves tee rin gu test ja 
pro jek ti dest nel ja aas ta jook sul. 

Tõs ta maa Kesk koo li di rek tor Too mas 
Mitt te gi üle vaa te Tõs ta maa koo li ja SA Tõs-
ta maa Mõis te ge vu sest. Üle vaa tes kä sit le ti 

koo li aren gu ka va koos ta mist, õpi las te ar vu 
prog noo si, koo li ee lar vet, in ves tee rin gu te 
va ja du si, õpe ta ja te vär ba mi se ja pal ga kü si-
mu si, koo li de ra hu lo lu- ja koo li kesk kon na 
kü sit lus te tu le mu si Tõs ta maa Kesk koo lis. 
Käeo le val õp peaas tal osa le vad koo li 1. ja 2. 
klass Ees ti Olüm pia ko mi tee pro jek tis „Sport 
koo lis“. Ok toob ris toi mu ma pi da nud koo li 
kok ku tu lek on lü ka tud eda si 4. juu ni le 2022.

SA Tõs ta maa Mõis te ge vu se üle vaa tes 
rää kis Too mas Mitt su vel mõi sas toi mu nud 
teat rie ten dus te kor ral da mi sest, mõi sa kü las-
ta ta vu se sta tis ti kast, õpi las ma le va te ge vu-
sest.

Too mas Rõ hu te gi kok ku võt te osa val la-
ko gu tööst nel ja aas ta jook sul. 

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
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N
e li aas tat ta ga si sund-lii-
de ti Tõs ta maa Pär nu ga 
ja siin ne maa piir kond 

ni me ta ti lin naks. Ehk äs ja möö-
du nud maal ela mi se päe va ase-
mel võik si me siin nüüd pi da da 
lin nas ela mi se päe va.

Hal dus re for mi ees mär giks 
oli toe ta  da ko ha li ku oma va lit-
su se ük sus te või me ku se kas vu 
kva li teet se te ava li ke tee nus te 
pak ku mi sel, piir kon da de aren-
gueel dus te ka su ta mi sel, kon ku-
rent si või me suu ren da mi sel ja 
üht la se ma piir kond li ku aren gu 
ta ga mi sel. Igaüks saab ise hin na-
ta kui das see ees märk Tõs ta maal 
täi tu nud on.

Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta maa 
said Pär nu lin nas osa val la staa-
tu se, mil le ees mär giks on ko ha-
li ku init sia tii vi ja iden ti tee di 
hoid mi ne, ela ni ke kaa sa mi ne 
ko ha li ku elu kü si mus te ot sus ta-
mis se ning piir kond li ke hu vi de 
esin da mi ne oma va lit su se üle-
san ne te täit mi sel. Osa val la ela-
ni ke esin dus ko guks on osa val-
la ko gu, mis käib üld ju hul koos 
kord kuus. Iga päe vast te ge vust 
kor ral dab ning ava lik ke tee nu-
seid osu tab ja hal dab osa val la-
kes kus.

Kui val la na ot sus ta si me siin-
se elu kor ral du se ja ole ma so le va-
te va hen di te ka su ta mi se üle ise, 
siis nüüd se da enam po le. Põ hi-
mää ru se ko ha selt ot sus tab osa-
val la ko gu osa val la ter ri too riu-
mi puu du ta vaid kü si mu si, mis 
tal le on õi gu sak ti de ga pan dud 
ja ko gul on õi gus aval da da ar va-
mu si ja te ha et te pa ne kuid osa-
val la ter ri too riu mil lin na toi mi-
mist või ko ha lik ku elu kor ral dust 
puu du ta va tes kü si mus tes.

Pa ra ku on osa val la ko gu le 
an tud õi gus ot sus ta da vaid sel-
le üle, kel le le omis ta da osa val-
la va pi märk. Kõi gis üle jää nud 
kü si mus tes on osa val la ko gu vaid 
ar va mu se and ja ja et te pa ne ku-
te te gi ja ning ot sus ta jad on Pär-
nu vo li ko gu ja lin na va lit sus. Ehk 
pa raf ra see ri des Priit Hõ be mä ge 
Ees ti Eksp res sis il mu nud re gio-
naal po lii ti li ses ar tik lis öel dut: 

ne mad seal tea vad kui das meie 
siin pea me ela ma.

Võt tes kok ku osa val la ko gu 
te ge vust 2021, siis toi mu nud 
on 7 koo so le kut 34 päe va kor-
ra-punk ti ga, neist 1 ot sus ta mi-
ne, 17 ar va mu sea val da mist ja 15 
in fo punk ti. Osa val la ar va must 
kü si tak se nen de vo li ko gu päe va-
kor ra punk ti de koh ta, mis puu-
du ta vad osa val da. Pa ra ku on nii, 
et kui osa val la ko gu ar va mus eri-
neb eel nõu esi ta ja ar va mu sest, 
siis ena mas ti sel le ga ei ar ves ta ta. 
Näi teks olid kõik kolm osa val-
la ko gu vas tu ka he va li mis ring-
kon na kao ta mi se le, Pär nu maa 
Oma va lit sus te Lii dust väl jaas-
tu mi se le, mu nit si paa le lu ruu mi-
de üü ri mää ra de tõst mi se le, mis 
tä hen das nen de pea ka he kor-
dis tu mist osa val da des jne kuid 
ar va mus te ga ei ar ves ta tud.

Au gus tis ei toe ta nud Tõs ta-
maa osa val la ko gu esi ta tud ku jul 
Pär nu lin na aren gu ka va aas ta-
ni 2035 ja sel le ga seo tud Pär nu 
lin na ee lar vest ra tee giat 2022 
- 2026 eel nõu sid. Esi ta si me ka 
põh jen du sed:

Tõs ta maa tä na va val gus tu se 
re konst ruee ri mi ne pi di val mi-
ma 2020 ja kerg liik lus tee Hool-
de ko dust Jõe tä na va ni 2021. 
Ku na töö de ga po le alus ta tud, 
jää vad need ka sel aas tal te ge ma-
ta. Tõs ta maa spor di väl ja ku kaa s-

a jas ta mi ne oli ka van da tud 2020, 
uues aren gu ka vas-ee lar ve-
st ra tee gias on 2026. Suur osa 
Tõs ta maa in ves tee rin gu test on 
lü ka tud aas tas se 2026.

Tõs ta maa hool de ko du juur-
dee hi tus 2026. Va ja dus on 
va rem.

Tõs ta maa mõi sa kä si töö kes-
kus 2026. Sel leks mõel dud aja-
loo li ne mõi sa hoo ne aga la gu neb 
ja on sel leks ajaks ilm selt sei su-
kor ras, kus se da po le gi või ma lik 
enam taas ta da.

Tõs ta maa koo li õpi las ko du 
kaa sa jas ta mi ne 2026, va ja dus 
va rem.

Tõ he la kü lap lats 2026. Ka su-
ta des pro jek ti toe tu si, näi teks 
Lea der, võiks alus ta da va rem.

Tõs ta maa mõi sa par gi eda sia-
ren da mi ne 2026. Eri ne va te pro-
jek ti de toel tu leks sel le ga te gel da 
jooks valt.

Aud ru ja Tõs ta maa kesk väl-
ja kud on ka va des ühi selt ja po le 
sel ge, mil li sed va hen did ja mis 
aas tal on ka van da tud Tõs ta maa 
kesk väl ja ku le. Sa mas on va ja dus 
väl ja ku ga seo tud män gu väl ja ku 
ja noor tea la jär gi ko he, sest ole-
ma so lev män gu väl jak on amor-
ti see ru nud.

Tõs ta maa-Er mis tu kerg liik-
lus tee on ka van da tud aas ta tes se 
2024 - 25. Seo ses tee muu tu mi-
se ga kesk lin na ga ühen du se pi-

da mi se põ hi maan teeks, on olu-
kord seal liik lu soht lik ja on va ja 
teos ta da koos maan teea me ti ga 
va rem. 

Hoo li ma ta meie mit te toe ta-
vast ar va mu sest, kin ni tas vo li-
ko gu mõ le mad do ku men did.

Po si tiiv selt poo lelt on saa nud 
vii mas tel aas ta tel must kat te hulk 
mu nit si paal teid. Kor ras ta tud on 
Vä ra ti sa dam, mil leks Ees ti-Lä-
ti prog ram mist taot les va hen did 
veel Tõs ta maa vald. Kah juks jäi 
teos ta ma ta sa da ma ga piir nev 
ja töö koh ti loov me re teh noa la 
ja linn müüs maa erao ma ni ku-
le. Aga ehk aren dab nüüd erao-
ma nik.

Suu re mad in ves tee rin gud 
on veel Tõ he la ja Poot si vee- ja 
ka na li sat sioo ni süs tee mid, mõi-
sa tal li de ma ja ka tus, Ma ni ja uus 
hõl juk ja hõl ju ki kuur.

Et osa val lad või vad ol la ka 
ko ha li ku elu kü si mus te ot sus ta-
jad ja kor ral da jad, näi tab Hiiu-
maa ko ge mus. Seal on 5 osa val-
da ja põ hi mää ru ses on osa val da-
de ees märk sa ma, mis Pär nus. 
Aga seal on osa val da del ka oma 
üle san ded: 
 piir kon na ta san di aren dus te ge-
vus ja koos töö ko da ni ke ühen-
dus te ga;
 sot siaal hoo le kan ne;
 re gist ri toi min gud, as jaa ja mi ne 
ja õi gu sa la ne nõus ta mi ne;

Neli aas tat Pärnu lin na na
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Aus ta tud Tõs ta maa osa val la 
va li jad, ku na nen del va li mis-
tel on eel ne va te ga võr rel des 
pal ju muu da tu si, püüa me 
tei le liht sas sõ nas tu ses vei di 
tea vi tust an da. 

See kord moo dus ta vad Pär-
nu kes kus linn, Aud ru, Pai ku-
se ja Tõs ta maa osa val lad ühi se 
va li mis ring kon na, mis tõt tu on 
ka kan di daa did kõi ki del va li ja-
tel ühed ja sa mad. 

 Tõs ta maa osa val la ter ri too-
riu mil asub va li mis jaos kond 

en di selt Tõs ta maa rah va ma ja 
ruu mi des ja on ava tud ree del, 
15. ok toob ril kell 12 - 20, lau-
päe val, 16. ok toob ril kell 12 - 20 
ning pü ha päe val, 17. ok toob ril 
kell 9 - 20.
  Tõs ta maa osa val la va li ja  
saab 11.-14. ok toob ril nn eel-
hää le ta da ka kol mes Pär nu lin-
nas asu vas va li mis jaos kon nas: 
Pikk tn 13 (Pär nu Bus si jaam), 
Pa pi nii du 8 (Kau ba ma ja kas) ja 
Haap sa lu mnt 43 (Mak si mar-
ket), mis on ava tud kell 12 - 20.

En di selt on või ma lik oma  
hääl an da ka elekt roo ni li selt.  

E-hää le ta mi ne al gab es mas-
päe val, 11. ok toob ril kell 9 ja 
kes tab öö päe va ring selt ku ni  
lau päe val 16. ok too ber kell 20. 

All järg ne valt väi ke spik ker 
va li ja te le.

Üht ne va li mis nä dal
Va li mis te pe riood koon dub 

üh te nä da las se:
 es mas päe vast lau päe va ni 
saab hää le ta da nii pa ber se de li-
ga jaos kon nas kui ka elekt roo-
ni li selt, pü ha päe va sel va li mis-
päe val ai nult pa ber se de li ga. 
NB! Pü ha päe val jaos kon nas 
saab pa ber se de li ga hää le ta des 
oma e-hää le veel ära muu ta.
 es mas päe vast nel ja päe va-
ni on igas val las ja lin nas ava tud 
vä he malt üks va li mis jaos kond, 
kus saab hää le ta da väl jas pool 
oma elu ko ha järg set va li mis-
ring kon da. Pär nu lin nas asu-
vad need Pär nu bus si jaa mas, 
Kau ba ma ja kas ja Mak si mar-
ke tis.
 ree del, lau päe val ja pü ha-
päe val saab hää le ta da ai nult 
oma elu ko ha järg ses va li mis-
ring kon nas. Nen del päe va del 
toi mub ka ko dus hää le ta mi ne. 

Ko dus hää le ta mi se taot lu-
se saab esi ta da kir ja li kult (sh 
e-kir ja ga) ja te le fo ni teel. Taot-
lust saab esi ta da e-pos ti aad-
res si le va li mi ne@par nu.ee või  
he lis ta da jaos kon na ko mis jo ni-

 ehi tus, maa ja pla nee rin gu te 
ala ne nõus ta mi ne ja as jaa ja mi-
ne;
 osa val la ter ri too riu mil asu va 
val la va ra ja eral da tud ee lar ve lis-
te va hen di te val da mi ne, ka su ta-
mi ne ja kä su ta mi ne;
 val la va ra hal da mi ne ja ma jan-
da mi ne;
 noor soo töö, kul tuu ri, spor di ja 
va ba aja veet mi se kor ral da mi ne;
 ela mu- ja kom mu naal ma jan-
dus;
 hea kord ja hal jas tus.

Nen de üle san ne te täit mi-
seks on osa val da del oma ee lar-
ve. See ga on seal sed osa val lad 
ka si su li selt piir kon na elu ku jun-
da jad ja ko ha lik ku elu ei ju hi ta 
kus kilt ee malt. Vaa da tes ela ni ke 
ra hu lo lu uu rin guid, on see Hiiu-
maal üks kõr ge maid.

Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta maa 
osa val la ko gud on moo dus ta nud 
töög ru pi osa val da de põ hi mää-
rus te muut mi seks ja ole me mit-
mel töö koo so le kul aru ta nud, et 
ka Pär nus peak sid ole ma osa val-
da del suu re mad õi gu sed, oma 
üle san ded ja ee lar ve.

Ee lo le vad va li mi sed näi ta vad, 
kas on või ma li kud muu tu sed või 
jät kub kõik se ni sel ku jul.

Too mas Rõ hu
Tõs ta maa osa val la ko gu esi mees

17. ok toob ri ko ha li kud va li mi sed 
tu le vad uuen dus te ga

  E
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de üld te le fo ni le 5911 6959 va li-
mis päe val ehk pü ha päe val kel la 
14-ni.

Paind lik jaos kon na va lik
Uud ne on, et oma va li mis-

ring kon na pii res saab hää le-
ta mas käia en da le so bi vai mas 
jaos kon nas s.t Tõs ta maa osa-
val la va li ja saab hää le ta da ka 
Pär nu lin nas või ka Aud rus 
asu vas va li mis jaos kon nas. Sel-
le või ma lu se ta gab pa ber ni me-
kir ja de ase mel elekt roo ni li ne 
va li ja te ni me ki ri.

Ring kon na hää le tus ruu mi-
de asu ko had on kir jas va li mis-
te tea be le hel, vee bi le hel va li-
mi sed.ee ja tea vet saab ka va li-
mis te in fo te le fo nilt 631 6633.

Jaos kon nas
  Va li ja tu vas ta tak se isi kut 
tõen da va do ku men di (ID-
kaart, pass, ju hi lu ba) alu sel.
 Jaos kon na töö ta ja teeb ar vu-
tis elekt roo ni lis se va li ja te ni me-
kir ja mär ke va li ja le hää le ta mis-
se de li väl jas ta mi se koh ta.
 Va li ja saab hää le ta mis se de li 
kät te all kir ja le he le an tud all kir ja 
vas tu ja kir ju tab va li mis ka bii nis 
se de li le mee le pä ra se kan di daa-
di numb ri. En ne kok ku mur-
tud se de li va li mis kas ti lask mist 
va ju tab jaos kon na töö ta ja sel le 
vä lis kül je le pit sa ti jäl jen di.

Va li mis te tea be leht
 Iga le aad res si le, kus elab kas 
või üks hää leõi gus lik ini me ne, 
saa de tak se hil je malt ok toob ri 
esi me sel nä da lal va li mis te tea-
be leht (asen dab va li ja kaar ti ega 
ole seo tud va li mi sõi gu se ga). 
Kes on tei nud ees ti.ee-s vas ta va 
mär ke, saa vad sel le in fo e-kir-
ja ga. 
 Tea be le hel on ül di ne in fo 
va li mi sõi gu sest ja mär gi tud 
kõi gi hää le ta mis ruu mi de asu-

ko had.

Va li mi sõi gus
Ko ha li ke oma va lit sus te 

va li mis tel on hää le ta mi sõi gus 
vä he malt 16-aas ta sel va li jal, 
kel le elu ko ha aad ress on rah-
vas ti ku re gist ris se kan tud. 
Li saks Ees ti ko da ni ke le saa vad 
ko ha li kel va li mis tel hää le ta-
da Ees tis ela vad muu Eu roo pa 
Lii du liik mes rii gi ko da ni kud, 
sa mu ti Ees tis pü si valt ela vad 
vä lis rii gi ko da ni kud ja ko da-
kond su se ta isi kud.

Po lii ti li ne agi tat sioon
Po lii ti li ne vä li rek laam on 

lu ba tud ko gu va li mis pe rioo-
di ajal, po lii ti list sel gi tus tööd 
to hib te ha ka va li mis päe val. 
Vaid hää le ta mis ruu mis peab 
ole ma ta ga tud va li mis ra hu.

e-hää le ta mi ne
 E-hää le ta da saab ar vu tis, 
si ses ta des ID-kaar di ID-kaar di 
lu ge jas se või ar vu ti ja mo biil-
ID abil.
  Tur va li seks ja su ju vaks 
e-hää le ta mi seks kont rol li eel-
ne valt oma ID-kaar di tark va ra, 
ar vu ti ope rat sioo ni süs tee mi ja 
vii ru se tõr je tark va ra uuen du si.
 NB! 30 mi nu ti jook sul pä rast 
hää le ta mist on või ma lus oma 
e-hää le ko ha le jõud mist kont-
rol li da nu ti sead me (nu ti te le-
fon, tah ve lar vu ti) abil.

Ko roo na vii rus
Kar de ta vas ti tu leb ar ves ta da 

vii ru se le vi kust tin gi tud pii ran-
gu te ga. See pä rast kan na hää le-
tus ruu mis mas ki, hoia teis te ga 
va het, de sin fi t see ri kä si ja või-
ma lu sel lu ba ea kad jär je kor ras 
et te ja kui saad, käi jaos kon nas 
oma häält and mas hoo pis en ne 
va li mis päe va.

Tii na Roht,
Pär nu lin na va li mis ko mis jo ni esi mees

 An na me tea da Poot si rii gi-
met sas plaa ni ta va te le met sa-
töö de le saa bu nud et te pa ne ku-
te ava li kus ta mi sest ja et te pa-
ne ku te alu sel koos ta tud met sa 
ma jan da mi se pro jek ti val mi-
mi sest.

Tä na me ko ha lik ku ko gu-
kon da, oma va lit sust ja ela nik ke 
Poot si rii gi met sa kõr gen da tud 
ava li ku hu vi ga alal met sa töö de 
pla nee ri mi seks RMK-le saa de-
tud et te pa ne ku te eest. Ole me 
ana lüü si nud saa bu nud et te pa-
ne kuid. 

Kok ku võt te ga, mis si sal dab 
kõi ki esi ta tud et te pa ne kuid ja 
nen de ga ar ves ta mi se või mit-
tear ves ta mi se põh jen du si, on 
või ma lik tut vu da RMK ko du-
le hel.

Saa bu nud et te pa ne kuid 

ar ves se võt tes ole me koos ta nud 
Poot si ümb ru se rii gi met sa de 
ma jan da mi se ka va pro jek ti aas-
ta teks 2022 - 2031. 

Pro jek ti ga ehk kin ni ta ma-
ta ka va ga on või ma lik tut vu da 
RMK ko du le hel.

Oo ta me koos ta tud Poot si 
rii gi met sa de ma jan da mi se ka va 
pro jek ti le ko ha li ku ko gu kon-
na, ela ni ke ja ko ha li ku oma va-
lit su se et te pa ne kuid aad res si le 
vand ra@rmk.ee 4. ok toob riks 
2021. a.

Ju his met sa töö de plaa ni 
koh ta et te pa ne ku te esi ta mi seks 
ja nen de ga ar ves ta mi seks kõr-
gen da tud ava li ku hu vi ga met-
sa-ala del on kät te saa dav RMK 
ko du le hel.

Aliis Kev vai
RMK Vänd ra met saü lem

vand ra@rmk.ee, 5303 1010

Tea de

Aitäh, Aitäh, 
Lii na!Lii na!
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Ole va re sest 
nu ti kam
 Ilm selt oled mär ga nud oma 
ko du ümb ru ses ja lu ta des ve de-
le vaid kal mu küün laid. 

Kui es ma pil gul võib tun du da 
kum ma li ne, kui das üks küü nal 
kal mis tult nii kau ge le on rän-
na nud, siis te ge li kult po le sel li se 
prü gis ta mi se ta ga kee gi muu 
kui hall va res. Lin du de ees märk 
on süüa küün la va ha, see tõt tu 
haa ra vad nad kal mis tult ker ge 
plast top sis küün la kaa sa. Tüh-
jaks no ki tud plas tümb ri sed jää-
vad aga loo du ses se ve de le ma. 

Hall va res te le nen de loo mu-
lik ku käi tu mis must rit pa haks 
pan na ei saa, küll saa me aga ise 
muu ta en da har ju mu si. Kal mu-
küü nal de ost mi sel tu leks ee lis-
ta da klaa sist küün laid, mis on 
tun du valt ras ke mad, kui plas-
tümb ri se ga küün lad. Klaa sist 
küün laümb ri seid ei suu da va re-
sed laia li kan da ning ise gi kui 
lind si su no kib, ei rän da küün-
laümb ris loo du ses se. Klaa si 
ta sub ee lis ta da veel tei sel gi põh-
ju sel - se da ma ter ja li on või ma-
lik lõ pu tult üm ber töö del da, kui 
viia tü hi küün laümb ris klaa si-
kon tei ne ris se, saab sel lest uus 
klaa sist too de. 

Jäät me te üm ber tööt le mi-
sest veel pa rem va  riant on aga 
kor duv ka su ta mi ne, mis te ki tab 
veel gi vä hem jäät meid. See tõt tu 
võiks ee lis ta da kal mis tul klaa-
sist või me tal list la ter naid, mi da 
saab ka su ta da kor du valt.

He len Aken pärg
Kesk kon naa me ti jäät me bü roo 

peas pet sia list

Maal ela des on ker ge tu le ma konfl  ikt uue 
ja va na, ar hai li se ja mo dern se va hel. On 

meil ju näi teid, kus osa val la ko gu ei lu ba ehi ta da 
uut (loe: ko le dat) päi ke se par ki. Või see le gen-
daar ne lu gu Se lis te mas ti ga, mis maa mil jöös se 
ei so bi nud.

Sel su vel re konst ruee ri ti Aud ru-Tõs ta maa-
Nurm si maan teed ja suu de ti lei da to re ta sa kaal 
uue ja va na va hel. Pro jek ti edust rää gib see, et 
säi lis tee rah va luu le li ne väär tus. Meie Ro man-
ti li sel Ran na teel kul gev kõr val maan tee on en di-
selt Mu hu tee. Mu hud on väik se mad, aga neid 
on liht salt sa ge da mi ni. Kõ neai net ja nal ja pa kub 
re konst ruee ri tud tee kuh ja ga.

Pär nus se jõu des reh vi del enam must rit ei ole. 
Kui po lit sei kü sib, miks must rit po le, siis üt le, et 
tu lid Poot sist. Pär nus tu leb ko he esi me ne pea tus 
Mau ris te ha ja uued reh vid pan na. Kui kõr vat ro-
pid kaa sas on, siis ei ole gi nii va li mü ra. Väi ke se 
au to ga po le mi da gi, aga suur au to ei pü si teel. 
Hel kur pos te on nii pal ju üle, et neid pan di ise gi 
ke set bus si pea tust. - kü la ju tud

Su ve ga te gi me kü las suu re aren gu hüp pe, 
ole me kõik tee dee hi tu se eks per did. Igas ta lus 
on oma kool kond, miks tee dee hi tus lör ri läks. 
Mõ ned ak tiiv sed on amet ni ke le oma mee le pa-
ha edas ta nud, tei sed ve hi vad ru si ka te ga pä rast 
võit lust. Ühe sei su ko ha jär gi on hä da, et lii ga 
suu re kii ru se ga sõi de ti poo le li ole val teel. Tei-
sed pa ku vad, et vi ga tek kis sel lest, et mus ta ka tet 
pan nes sõi tis au to va let pi di ja rik kus oma ras ku-
se ga tee ära. Kol man dad ar va vad, et vi ga on töö-
de pla nee ri mi ses ja kii rus ta mi ses, sest töid teh ti 
kõi ge kii re mal ajal, mil pool Ees tit voo ris Kih nu 
või mõi sa eten dus te le.

Maal saa vad hak ka ma ai nult paa du nud op ti-
mis tid. See ga ma nüüd loo dan, et amet ni kud 
saa vad ka aru, et pä ris sel li se tee ga me järg mi sed 
20 aas tat hak ka ma ei saa ja pa ren du sed on hä da-
va ja li kud. Op ti mis tid näe vad ka se da, et tee on 
laiem, mär gis tus on kõ vas ti pa rem, ma ha sõi dud 
ilu sad, truu pi de va ju mi sed on lau ge mad – us ku-
ma tult to re, et nii suur töö on siin et te võe tud! 

Su san na Kuu sik
op ti mist

S 
ain sün ni päe val kin gi-
tu seks raa ma tu „Mit-
te maast ei ela ta, vaid 

me rest“, au to riks Lii na Käär. 

Raa mat köi tis mind esi me-
sest pea tü kist ala tes nii vä ga, et 
lu ge sin ta lä bi ühe hin ge tõm be-
ga. Püüan lä he malt lah ti kir ju-
ta da, mil le ga Lii na uu ri mis töö 
mind eri ti kõ ne tas.

Olen sün di nud, kas va nud 
ja alg ha ri du se saa nud tõe li ses 
Mul gi maa sü da mes, Ab ja val-
las Va na-Ka ris tes. Lap se põl ves 
ei tead nud ma mi da gi me rest 
ega ka lu ri test. Mä les tus test on 
meel de jää nud ain sad ka lad - 
soo la sil gud. 

Ke va de ti tõid kok kuost jad 
Pär nust ho bu veo ki te ga värs-
ked räi med ta lu des se müü giks. 
Ta lu rah vas soo las räi med suur-
tes se tün ni des se. Se da ki be soo-
last ka la ni me ta ti sil guks ja söö-
di järg mi se ke va de ni. 

Söö mis kõl bu li kuks said sil-
gud kas leo ta mi se jä rel või kee-
de ti neid kar tu li te peal, sel list 
tar bi mis vii si kir jel da tak se ka 
Lii na raa ma tu pea tü kis „Kui 
ka la oli me rest maa le too dud“.

Olen küll Tõs ta maal ela-
nud üle viie küm ne aas ta, kuid 
sel lest kui täh tis on Tõs ta maal 

ol nud ka la püük ja sel le ga seon-
duv, on tead mi sed üs na äh ma-
sed. Olen ik ka tõe li ne „maa-
rott“, kel le ar va mu se ko ha selt 
val mib ko gu eluks va ja lik põl lul 
ja met sas.

Raa ma tust sel gub kui eri nev 
on põl lu me he ja ka lu ri aas ta ne 
elu rütm ning kui eri ne vad on 
põl lu töö riis tad ja ka lu ri te püü-
gi va hen did. Lii na raa ma tu abil 
sain tut ta vaks pal ju de ka la püü-
ki puu du ta va te mõis te te ga. 

Sain tea da, mis on sump-
laev, mil lis te paa ti de ga ja nõu-
de ga sa la pii ri tust vee ti, kui ras-
ke on kant süld ki ve, ku hu ja 
mil leks ki ve vee ti. 

Veel jäid meel de mõis ted 
mis püü nis on rü sa, mis tüü-

pi võr ke ka su ta ti, kes neid val-
mis tas ja vä ga pal ju hu vi ta vaid 
tead mi si pal ju dest ka lu ri te 
te ge vu se ga seo tud ese me test. 
Pa rem hil ja kui mit te ku na gi – 
õi gus tab end jäl le gi va na sõ na.

Pal ju de tões ti sün di nud 
lu gu de il mes ta mi seks on raa-
ma tus hul ga li selt hu vi ta vaid 
ja hu moo ri kaid le gen de. Need 
on tõe li sed ko du ko ha folk loo-
ri pär lid, mis vää rik sid lau sa 
omaet te ko gu mik ku. 

Lii na on va li nud ju tus ta-
ja teks ar hiiv ma ter ja li de ning 
tun tud ini mes te kõr va le hil ju ti 
ela nud või lau sa prae gu ela vaid 
ini me si, ke da pal jud tea vad 
ja tun ne vad. See as jao lu loob 
lu ge jas mul je mil lest ki lä he da-
sest ja ko du sest - oma ini mes-
test prae gu meie kes kel. Mit te 
ala ti ei pea me suu na ma oma 
mõt teid kau ge te sa jan di te ta ha.

Kok ku võt teks vää rib raa-
mat ai nult kii du kõ net. Au tor 
on pal ju vae va näi nud ja de li-
kaat selt saa dud and me te ga 
te gut se nud. Igalt le he kül jelt 
õh kub lu gu pi da mist ja ar mas-
tust ko du ko ha ini mes te vas tu. 
See on kõi ge täht sam. An nak-
sin au to ri le ko du ko ha dok to-
rik raa di.

Efe li ne

Huu mo ri rub riik: Poot si tee-ehi tu se spet sia lis tid
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Uus õp peaas ta al gas to re da ak tu-
se ga õues. 12. klas si õpi la sed tõid 
käe kõr val oma koh ta de le kõi-
ge noo re mad õpi la sed, et di rek-
tor saaks nei le ula ta da esi me sed 
aa bit sad. Esi mes se klas si tu li 
13 õpi last ja nõn da pal ju on meil 
tä na vu abi tu rien te.

Koo lie lu pla nee ri me na gu ala ti, aga 
jäl gi me dis tant si hoid mist. Üld ko gu ne-
mi sed toi mu vad reeg li na õues koo li ma-
ja ees ning rää gi me ja tu le ta me meel de 
kä te pe su. Hai ged lap sed saa da me ko ju 
või soo vi kor ral saab te ha kiir tes ti. Kiir-
tes ti te ge mi ne käib ai nult lap se va ne ma 
nõu so le ku alu sel. Kõik no hu sed, kö ha sed 
ja/või pa la vi kus lap sed koo li tul la ei to hi! 

Ala nud õp peaas tal toi me ta tak se mit-
me te uu te te ge vus te ga. Tõs ta maa kesk-
koo li 1. ja 2. klas si õpi la sed osa le vad Ees ti 
Olüm pia ko mi tee pro jek tis “Sport koo lis”. 
Pro jek ti ees mär giks on sü ven da da elu-
kest vaid lii ku mis har ju mu si ju ba va ra sest 
koo lieast ala tes. Koo lis vii bi vad lap sed ja 
noo red suu re osa oma päe vast ning kool 
saab pak ku da po si tiiv set hoia kut, ku jun-
da des koo li kul tuu ri, mis toe tab rõõ mu 
spor ti mi sest ja lii ku mi sest. Pro jek ti käi-
gus tut vus ta tak se õpi las te le eri ne vaid 
spor dia la sid, et las tes te ki ta da hu vi lii ku-
mi se ja eri ne va te spor dia la de har ras ta-
mi se vas tu ning see lä bi suu ren da da las te 
ke ha list ak tiiv sust. Korv pal li tren nid on 
ol nud edu kad.

Seo ses lii ku mi se ga on veel to re uu dis 
see, et meie kool sai en da le ta su ta slack li-
nei, mis asub koo li staa dio nil. Koos Hea-
te ge vus fon di ga Ai tan Lap si, Me si kä pa ja 
slack li ne.ee-ga pak ku sid Lii ku ma kut su va 
koo li prog ram mi eest ve da jad 75le Lii ku-
ma Kut su va le Koo li le või ma lust pai gal da-
da koo li hoo vi le ta su ta ta sa kaa lu ra da ning 
meie osu tu si me väl ja va li tuks. Mis on 
ta sa kaa lu liin ehk slack li ne? Slack li ne on 
puu de või pos ti de va he le pin gu le tõm ma-
tud elast ne liin, mis lii gub tä nu ve ni vu se le 
jal ge all üles-al la ja kõr va le, või mal da des 
har ju ta da ta sa kaa lu hoid mist ja tree ni da 
sü va li ha seid. Eda si jõud nud ka su ta vad lii-
ni hüp pa mi seks ja eri ne va te ak ro baa ti lis-
te trik ki de soo ri ta mi seks. Ta sa kaa lu ra da 
ehk slack-ba tuut on ta sa kaa lu liin koos 
abi nöö ri de ga.

Re ba sed on ka ris ti tud! Tõs ta maa 
Kesk koo li re bas te nä dal (20. - 24.09) 

möö dus lõ bu salt. 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 ol di hi pid, tei sel päe val 
oli tee ma ret ro, kol man dal päe val ke has-
tu ti klou ni deks, nel ja päe val oli tee ma 
In ter ne ti kul tuur ning ree del olid nad 
emod ja goo tid. Re bas te ris ti mi ne toi mus 
ree del pea le lõu nat meie koo li par gis.

Sep temb ri kuu lõ pe tas spor di nä dal. 
Nä dal al gas spor di päe va de ga – tei si päe-
val algk las si de le ja kol ma päe val 5.-12. 
klas si le. Nel ja päe val käi sid 5. ja 9. klas si 
võist kon nad Pär nus üle-ees ti li sel Hea-
tah te jook sul ning ree del toi mus koo li 
mä lu mäng tee mal “Sport”. Spor di nä da-
la lõ pe tab 29. sep temb ril toi muv kros si-
jooks. Kõi ki de võist lus te pa ri mad saa vad 
au hin nad.

Sep temb ris on käi ma läi nud hulk 
hu vi rin ge ning to re on kuul da ja nä ha 
meie koo li õpi las te saa vu tu si väl jas pool 
koo li. 4. 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 ja saa vu ta sid oma rüh ma-
ga 3. ko ha. 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. 
Igal õpi la ne võiks käia vä he malt ühes 
hu vi rin gis. Ttun dub, et hu vi rin gi des os le-
mi se hu vi mil le gi pä rast jär jest vä he neb. 
Olen näi nud ja kuul nud, et mit med noo-
red käi vad Pär nu sü da lin nas tren ni des, 

sest meie koo lis puu dub vas tav trenn. 
Täies ti aru saa dav ja kii tus las te va ne ma-
te le, kes või mal da vad oma las tel käia tal-
le hu vi pak ku vas tren nis. Kah juks peame 
õpi las te puu du sel ko ha lik ke hu vi rin ge 
sul ge ma. Õpi la sed võiks vä he malt kor-
ra min na hu vi rin gi ko ha le ja vaa da ta, mis 
seal te hak se. Mit te ni me jär gi eel da da, et 
ei meel di. Kah juks üt le va d pal jud, et liht-
salt ei viit si mil les tki osa võt ta. Siin ko hal 
võiks lap se va nem ka ai da ta suu na ta oma 
noort hu vi te ge vu se le. Tõs ta maal on ka 
Kä si töö kes kus, kus on kä si töö- ja sa vi rin-
gid ning rah va ma jas toi mub ju do ja tant-
su ring ning noor te kes ku ses ko kan dus-
ring. Koo li ma jas on mu di las koor, las te-
koor, pil liõ pe, puuõ pe, kuns ti ring, ing li se 
kee le ring, ro boo ti ka, teat ri hu vi lis te ring 
ja kui saa me roh kem hu vi li si, siis al ga vad 
ka võrk pal lit ren nid. Nii sa ma pas si mi ne ei 
vii kus ki le – noo red osa le ge rin gi des!

Riik üt leb, et dis tant sõ pet enam ei tu le, 
aga meie mõ ni kord ik ka tee me. Näi teks 
kuu lõ pus toi mus õpe ta ja tel ter ve päev 
koo li tus koo li ma jas ja õpi las tel oli sel 
päe val e-õp pe päev ko dus. Sel li seid päe vi 
võib tul la veel ja kind las ti in for mee ri me 
kõi ki nen de toi mu mi sest.

Ok toob ris oo tab ees mit meid to re daid 
te ge vu si. Kuu al gul tä his ta me õpe ta ja te 
päe va ja kuu lõp pu jääb esi me ne koo li-
va heaeg. In fot tu le va test sünd mus test 
ja ga me koo li fa ce boo ki le hel, ko du le hel ja 
e-koo lis. Jäl gi ge meid!

Ka ro lii ne Kask
hu vi juht

Koo li ma ja lõi uk sed val la
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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

Üüriobjektide KASUTAMINE ON TASUTA: 
huviringidele, mis on suunatud 
Pärnu linna lastele ja noortele; 

laulu- ja tantsupeo protsessis osalejatele; 
avatud noorsootööle; 

Tõstamaa osavalla munitsipaalasutustele.
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Eel lu gu
Det semb ris koh tu si me Poot-

sis RMK esin da ja te ga, et aru ta da 
ko gu kon na et te pa ne kut moo-
dus ta da Poot si ümb ru se met sa-
des kõr gen da tud ava li ku hu vi ga 
(KAH) ala. Tol kor ral ot sus ta ti, 
et ko gu kon na et te pan dud ula-
tu ses kõr gen da tud ava li ku hu vi-
ga ala ei ole. 

Siis ki mõis te ti, et va na ho bu-
se tee, mis suu res ti möö da lui te-
ser va sid Se lis test Kõ pu le look-
leb, on ko gu kon na le olu li ne ja 
seal töid pla nee ri des ar ves ta da 
tee sei su kor ra ga. 

Su vel tu li tea vi tus, et Poot-
sis siis ki moo dus ta tak se KAH-
ala ning oo da tak se et te pa ne kuid 
Poot si ümb ru se met sa de koh ta. 
Kõr gen da tud ava li ku hu vi al la 
jää vad need eral di sed, mis külg-
ne vad va na ho bu tee ga.

Aru te lu  
„Üle pi ka aja üks as ja lik kaa-

sa mis koo so lek!“ üt les au gus tis 
Poot sis RMK esin da ja te ga koh-
tu nud Too mas Rõ hu. Koo so lek
tões ti möö dus ra hu meel selt, 
kuid vas tand li kud ar va mu sed ja 
eri meel su sed tu lid siis ki esi le. 

See oli lä bi lõi ge nen dest aru-
te lu dest, mi da laie malt met sa-
de ba tis pee tak se. Ku hu lä heb 
ra ha? Miks ini mes te ga en ne ei 
rää gi tud? Kas is tu ta tud puud on 
mets? Kui das säi li ta da piir kon-
na mil jöö väär tust? Kui das saab 
tu ris miet te võ te hak ka ma, kui 
har ju mus pä ra sed met sad raiu-
tak se? Kas lan gid on lii ga suu-
red? Kas kah ju ri te väl ti mi seks 
peaks ka su ta ma teist su gu seid 
ma jan dus võt teid? Miks säi lik-
puid ei ko ris ta ta? 

Näi teks mi na esi ta sin mit-
meid et te pa ne kuid, mis puu du-
ta sid va na tee sei su kor ra pa ren-
da mist, tee le la dus ta tud hak ke-
hun ni kut, al ter na tiiv se te raie vii-
si de ka su ta mist, KAH-ala pii ri-
de muut mist ning va na de män-
di de säi li mi seks pa ri ma te tin gi-
mus te loo mist. 

Mõ ne tei se jaoks oli olu li ne, 

et noo ren di ku hool du se pla nee-
ri mi sel ar ves ta tak se met sa mar-
ja de val mi mi se ga. 

Kol man da jaoks oli eel ne valt 
ni me ta tu ebao lu li ne ti lu-li lu ja 
täh tis on sei su koht, et me soo vi-
me nii vä he raieid kui või ma lik. 
Igaü hel on oma lu gu, miks kaa-
sa mis koo so le ku le tul la või tu le-
ma ta jät ta. Sa ge li on see uu dis-
hi mu, mõ ni kord hirm, era hu-
vi kait se, ra hu lo le ma tus laie ma 
met sa po lii ti ka ga. 

Kau ge ne mi ne mets kon nast
Mi nu va nai sa Tõs ta maa met-

saü le ma na sai mõ nest as jast 
lä bi sõr me de vaa da ta, tol ajal oli 
paind li kust, mi da tä na ses RMK 
kor ral du ses ei ole. Va na de met-
saü le ma te ga in terv juu sid te hes 
on öel dud, et liht salt ilu pä rast 
jät sid mõ ne met sa raiest väl ja – 
sest nad said. 

Vänd ra met saü lem Aliis Kev-
vai on ava tud mee le ga ja la hen-
dus kesk se suh tu mi se ga, kuid 
vest lu ses ku mab lä bi, et or ga ni-
sat sioo ni pool selt on sea tud sel-
ged pii rid, mil le üle saab ot sus-
ta da ja mis po le või ma lik. Ei ole 

või ma lik jät ta min gid met sad 
ma jan da ma ta, sel le le peab eel-
ne ma eri ne va te spet sia lis ti de 
ana lüüs kind la te kri tee riu mi te 
alu sel. 

Et te pa ne ku le lii ta KAH-ala le 
va na lõk ke koht Poot si ja Kõ pu 
va hel, sai me vas tu seks, et te ge-
mist on eba sea dus li ku lõk ke ko-
ha ga, mis tu leb hoo pis lik vi dee-
ri da. Koos kõ las ta ma ta lõk ke-
koht – loo mu li kult, kel le gi tei se 
maal ei to hi käia lõ ket te ge mas 
– aru saa dav. Tei salt, ta lu po ja-
mõis tus ei saa aru, mi da hal ba 
see teeb, kui mõ ned kor rad aas-
tas met sas vors ti ja lei ba sus su-
ta mas käi me. Jäi me prae gu hät-
ta, et kui das kor ral da da nii, et 
lam bad ter ved, hun did söö nud. 

Ei ko ha lik oma va li tus, ük si-
kud ko gu kon na liik med ega 
RMK ole hu vi ta tud seal se hea-
kor ra eest vas tu ta mi sest ega 
ra ha lis te ko hus tus te võt mi sest. 
Kah ju, kui sel li ne na tu ke var ju-
li ne, müs ti li ne, ei-tea-mis-ajast-
ala tes ol nud koht lä heb ka du ma. 

Siin ko hal tä nu nii met saü le-
ma le kui osa val la kes ku se ju ha-
ta ja le, kes on kaa sa mõel nud ja 

eri ne vaid la hen dus va rian te ot si-
nud. Kui kee gi os kab pak ku da 
la hen dust, siis võt ke ühen dust.

Mi da see tä hen dab, et Poot-
sis on „KAH-ala“?

Kõr gen da tud ava li ku hu vi ga 
ala ehk KAH-ala on RMK or ga-
ni sat sioo ni si se ne mää rang nen-
de met sa de koh ta, mi da ko gu-
kon nad ak tiiv selt ka su ta vad. 

Sa ge li on KAH-alad spor di-
ra da de ümb ru ses, kü la kes kus-
tes, lin na ser va des. Ala tes 2017. 
aas tast on RMK sea du se ga 
ko hus tus asus tu sük su se lä he dal 
asu va met sa ma jan da mi sel kaa-
sa ta töö de pla nee ri mis se ko ha lik 
ko gu kond. 

Sea du se sõ nas tus on vä ga 
ül di ne, mis tõt tu on suu red kää-
rid ko gu kon da de oo tus te ja 
RMK või ma lus te va hel. Sa ge-
li ko gu kon da de esin da jad lä he-
vad kaa sa mis koo so le ku le loo-
tu ses, et raie jääb ära. RMK sil-
mis on kaa sa mis koo so lek pi gem 
ol nud koht, kus nad tea vi ta vad, 
et ne mad met san duss pet sia lis-
ti de na plaa ni vad sel li seid töid 
ja on val mis tea tud kü si mus tes 

Poot si kõr gen da tud ava li ku hu vi ga (KAH) ala –
mit te must-val ge lu gu
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Leh te de lan ge mi se aja ga kaas ne vad suu-
re mad ko ris tus tööd ko duaias. Tek ki nud aia-
jäät med on mõist lik kom pos ti da ko ha peal 
või sel leks et te näh tud ko has üle an da. 

Met sa al la või võ sa va he le aias tek ki nud jäät-
meid viia ei to hi, sest li saks prü gis ta mi se le võib 
sel vii sil loo du ses se sat tu da loo du se ta sa kaa lu 
ohus ta vaid võõr lii ke.

Aias tek ki nud puu le hed ja muud tai med so bi-
vad kõi ge pa re mi ni ko ha peal kom pos ti mi seks, 
sest nii jõua vad toi tai ned kõi ge liht sa mi ni jäl le 
mul da ta ga si, res sur sid jäät me te trans por ti mi-
seks jää vad aga ku lu ta ma ta.

Kui toi du- ja köö gi jäät meid on mõist lik kom-
pos ti da ai nult kin ni ses kom post ris, kah ju ri te, 
loo ma de ja lin du de eest kaits tult, siis aia- ja hal-
jas tu jäät meid võib kom pos ti da ka lah ti ses au nas. 
Väik se mas ko gu ses aia jäät med saab pan na bio la-
gu ne va te jäät me te kon tei ne ris se.

Niis ked puu le hed ei so bi põ le ta mi seks, sest ei 
põ le täie li kult ning te ki ta vad roh kelt suit su. Mit-
te täie li ku põ le mi se tõt tu len dub sel li sest lõk kest 
mür gi seid ühen deid, mis on ter vi se le kah ju li kud. 
Kui lõk ke te ge mi ne on lu ba tud, võib sel les põ le-
ta da ai nult kui vi ok si.

Kui aias kom pos ti mi seks ruu mi na pib, saab 
kom pos tiks so bi va kraa mi üle an da jäät me käit-
le ja le. Aia jäät me te ring lus se saat mi seks on mit-
meid või ma lu si, kind las ti ta sub üle vaa da ta, mil-
li sed on ko ha li ku oma va lit su se ju hi sed ja või ma-
lu sed.

Pal jud ko ha li kud oma va lit su sed on kor ral da-
nud sü gi se se puu leh te de ära veo kas ot se aia pi da-
ja kin nis tult või mõ nest kok ku le pi tud ko gu mis-
ko halt. Kui teie ko du ko has on sel li ne või ma lus 
ole mas, ta sub se da jul gelt ka su ta da.

Pee nar delt ko ris ta tud lil le peal se te ja kok ku 

rii su tud le he hun ni ku te ga rei si vad tõe näo li selt 
kaa sa ka seem ned ning teo mu nad. Aia jäät me te 
hul gas on pa ra ku pal ju in va siiv seid võõr lii ke, kes 
meil loo du ses se sat tu des või vad ker ges ti vo ha ma 
ha ka ta ning ohus ta da sel le ga loo dus lik ku ta sa-
kaa lu ja lii gi rik kust. See on kau ni ko du maa loo-
du se prü gis ta mi se kõr val tei ne olu li ne põh jus, 
miks ei to hi aia jäät meid võs sa või met sa al la viia.

Met saa lus test aiap rü gi hun ni ku test on gi ju ba 
laia li kan du nud võõr lii ke, näi teks ka na da kuld-
vit sa, ve re vat lemm malt sa, par gi tat raid ja ka his-
paa nia tee ti gu sid.

Ära vii aia jäät meid loo du ses se! Kom pos ti 
need oma aias või käi tu vas ta valt ko ha li ku oma-
va lit su se ju his te le ja või ma lus te le.

Kui va jad võõr lii gi tõr jeks nõu või soo vid 
in va siiv se võõr lii gi kas vu ko hast tea ta da, kir ju ta 
in fo@kesk kon naa met.ee. Võõr nälk ja test tea vi ta 
teo kaart@kesk kon naa met.ee kau du.

Kui mär kad loo du se prü gis ta jat või eba sea-
dus lik ku jäät me hun ni kut, tea ta sel lest rii giin fo 
te le fo ni le 1247.

Ma ri Ka la
Kesk kon naa me ti kesk kon na tead lik ku se peas pet sia list

oma töid kor ral da ma ko gu kon-
da ar ves ta valt. 

KAH-ala ei ole kait sea la, kuid 
RMK on oma ko du le hel kir jel-
da nud, et KAH-ala del saa vad 
nad ko gu kon da de le vas tu tul la 
ja te ha met san dus li ke töid vei di 
teist moo di. Näi teks väik se mad 
lan gid, säi lik puu de paik ne mi ne 
lan gil grup pi de na, või ma lu sel 
(kind laks mää ra tud kas vu ko ha-
tüü pi des) la ge raie al ter na tii vi de 
nt tur be raie ka su ta mi ne. 

Kaa sa mi ne on sel li ne prot-
sess, kus mõ le mad osa poo led 
pea vad kok ku lep pe ni jõud mi-
seks vae va nä ge ma ja teist osa-
poolt kuu la ma.

Mis meil siin siis te hak se?
Koo so le kul kin ni ta ti, et va na 

ho bu tee ga külg ne va tes met sao-
sa des on plaa ni tud järg mi seks 
küm neks aas taks ai nult hool-
dus raieid, noo re met sa hool-
dust ja va ra se malt raiu tud la ge-
raie lan ki de le puu tai me de is tu-
ta mist. 

Ves ki mäel, va he tult en ne 
põl du sid, plaa ni tak se 2022. aas-
tal män ni kus har ven dus raiet. 
Va na le tee le la dus ta tud hak-
ke hun nik on plaa ni tud ära viia 
2022. aas ta jook sul. Kõ pu pool 
on plaa ni tud har ven dus raied 
2023. aas tal Korst na ta lu ta ga. 
Täp se malt saab ka va pro jek ti ga 
tut vu da RMK ko du le he kül jel. 
Sel le le oo da tak se et te pa ne kuid 
4. ok toob ri ni.

Loo taus tal on see, et oma 
ma gist riõ pin gu te ga kom mu ni-
kat sioo ni eria lal uu ri sin, kui das 
pa ren da da või ma lu si ko gu kon di 
met san dus li ke ot sus te te ge mis-
se kaa sa ta. 

Täp se malt saab lu ge da sel-
lest, mi da ma ko gu kon da de 
kaa sa mi sest tea da sain, ma gist-
ri tööst „Ko gu kon da de kaa sa mi-
ne met san dus li ke ot sus te te ge-
mi sel“ – kät te saa dav Tal lin na 
Üli koo li Aka dee mi li se Raa ma-
tu ko gu e-tea dus raa ma tu ko gus 
ETE RA.

Su san na Kuu sik

Aia jäät me te koht ei ole met sa all

Aia jäät me te ga sa tub loo du ses se ka võõr lii ke. 
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Ka na da kuld vits on üks võõr lii ki dest, Ka na da kuld vits on üks võõr lii ki dest, 
mis ko  duaiast kau ge ma le le vi nud ja mis ko  duaiast kau ge ma le le vi nud ja 

mil le seem ne te või is ti ku te sis se too mi ne, mil le seem ne te või is ti ku te sis se too mi ne, 
müük ja is tu ta mi ne on Ees tis kee la tud. müük ja is tu ta mi ne on Ees tis kee la tud. 

Fo to: He len Ki vi sildFo to: He len Ki vi sild
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O
t si si me sõp ra de-
ga jaa ni päe va pai ku 
koh ta, kus pik ka de le 
pü ha de le teist laad-

ne sis se ju ha tus an da. Ül la tus li-
kult avas ta si me Tõs ta maa met-
sa de va helt au tent set Lä his-Ida 
gur meed pak ku va ko du res to ra-
ni „Fri da in the Na tu re“. 

Pean et te rut ta valt tun nis ta-
ma, et meie Itaa lia pe re kon na le 
sar na nev sõp rus kond, kus kõik 
kor ra ga rää gi vad ja kee gi ke da gi 
õie ti ei kuu la, kon su mee ris toi tu 
vai ku ses. Mit te põh ju sel, et meie 
kom bed oo ta ma tult pa ra ne nud 
oleks, vaid liht salt road olid hun-
ni tult head. Pol nud ae ga lo bi se-
da kui võrd mait se mee led nõud-
sid täis kes ken du mist.

Oded Te per on ava tud suht-
le ja, sü dam lik, lõu na mai selt 
kirg lik ja vä ga kü la lis lah ke. 
„Hu vi ta val kom bel olid mi nu 
va ne mad, aga rad rei si sel lid, 
kü las ta nud Ees tit am mu en ne 
mind. Eri ti vai mus tas neid Tal-
linn. Mi nul aga pol nud en ne 
Kei ti ga koh tu mist tead mist, 
mis riik see Ees ti on ja kus täp-
selt asub. Hea sõ ber hoia tas, et 
eest lan nad on küt kes ta vad ja 
kau nid. Kui nä gin Kei tit, siis oli 
see, tõe poo lest, ar mas tus esi me-
sest sil ma pil gust,“ nen dib Oded 
Te per – iis rael la ne Ees tis. „Ja siis 
läks kõik kii res ti. Re gist ree ri si-
me oma koo se lu Aust raa lias ja 

kui Kei ti oli kuuen dat kuud ra se, 
kor ral da si me Iis rae lis lä he das-
te le ja sõp ra de le meie Ar mas-
tu se ülis ta mi se peo. Mul le oli 
vä ga olu li ne, et mi nu 93aas-
ta ne va nae ma saaks osa meie 
õn nest.“

Oded on pä rit Iis rae li põh-
jao sast pe rest, kus on ema-isa, 
4 last ja 9 lap se last. „Ole me häs-
ti kok ku hoid vad. Tun nen neist 
vä ga puu dust,“ aval dab Oded. 
„Mi nu lap se põl ve ma hub ise-
ä ra nis pal ju ime list ko dust toi tu. 
Mu va nae ma ja ema olid suu re-
pä ra sed ko kad. Mi nu mä les tus-
tes on 3 - 4 hiig las lik ku külm-
kap pi, mil les lei dus ala ti kül lus-
li kult head söö ki. 

Kui võrd ko du köö gis oli nii gi 
suur kon ku rents, hak ka sin süüa 
te ge ma al les ar mees. Kui kaas-
la sed võt sid mi nu toi du roh ke te 
kii du sõ na de ga vas tu, mõist sin, 
et sel les pei tub mi nu tu le vik,“ 
rää gib Oded. Ta võt tis et te tee 
Aust raa lias se, et õp pi da sel geks 
ing li se keel ja tu dee ri da ni me kas 
Le Gor don Bleu ko ka koo lis. Sel-
le koo li lõ pe ta nu te le on ava tud 
iga res to ra ni uks maail mas. 

„Töö ta sin Aust raa lias 12 - 14 
tun di päe vas, olin üdi ni ru tii-
ni up pu nud, see kõr ve tas ju ba 
seest poolt. Mõist sin, et ta han 
muu tust, kuid ei osa nud ega 
söan da nud ka rus sel lilt ma ha 
as tu da. Siis al gas ko roo na. See 
oli märk. Võt sin aja ma ha ja hin-
da sin elu ja olu kor rad rin gi. 

Olin sõp ra de le rää ki nud, 
mi da te ha ta han, olin nei-

le ma ja gi joo nis ta nud, kus 
oma unis tu si teos ta da. Kui 

jõud si me Kei ti ga Ees tis-
se ja ank ru pai ga ot sin-
guil prae gu se ko du ta-
lu õue le, mõist sin, et 
olin sõp ra de le joo-
nis ta nud ni melt sel-
le ma ja pil di,“ se le tab 
Oded ener gi li selt. 
„Pea le gi oli Kei til hir-
mus ko dui gat sus.“

Tä na ela vad Kei ti 
ja Oded oma unis tus-

te elu Pä ra kü las. Ta lu 
ni mes pei tuv ni mi Fri da 

on aus tu sa val dus ja kum mar dus 
Ode di va nae ma le. „Ees ti on häs-
ti ehe ning mis pea mi ne - siin on 
ha ru kord selt tur va li ne. Va nad 
tra dit sioo nid, puu tu ma tu loo-
dus, mood ne mõt le mi ne – see 
on ha rul da ne koos lus. Eu roo pa 
on mi nu jaoks na gu „Tru man 
show“, is tu ta tud met sad ja lii ga 
or ga ni see ri tud. Aust raa lias on 
pal ju loo dus lik ke eba mu ga vu-
si igat su gu pu tu ka te-roo ma ja te 
jms näol, Iis rae lis on po lii ti li selt 
pin ge li ne at mos fäär. Tund si me 
mõ le mis rii gis tea ta vat äre vust, 
siin met sa de kes kel ole me leid-
nud suu re ra hu,“ arut leb Oded. 
„Olen ar va mu sel, et plaa ne 
te hak se meie eest ku sa gil kõr ge-
mal ja see muu dab mind elu ees 
aland li kuks. Meie oma pe re ga 
ole me elu le ava tud.“

Tal lu on oo da tud kü la li sed 
nau ti ma laan te vai kust, omaet-
te ole mist ja pea mi ne – maits-
ma pe re me he Lä his-Ida köö-
gi kuns ti. „Meie kont sept sioon 
on pak ku da ini mes te le pri vaat-
sust - nad saa vad siia tul la ja end 
näi teks öö päe vaks väl ja lü li ta da 
- mit te mil le le gi mõel da, hul-
ku da met sas, kuu la ta loo dus-

hää li ja pu ha ta val gus- ja he li-
reos tu sest. Neid oo tab rik ka lik 
Lä his-Ida õh tu söök, maa gi li ne 
suit su saun ja une ma ja ke. Hom-
mik al gab iis rae li hom mi ku söö-
gi- või brunc hi ga,“ kut sub Oded 
lah kelt. „Oo da tud on ka liht salt 
toi du naut le jad. Tu le vi kus soo-
vi me sa ma moo di võõ rus ta da 
vä lis tu ris te, kel le de jaoks Tõs-
ta maa met sa de ra hu ja vai kus 
oleks sü gav ko ge mus.“

„Mu ret se sin en ne Ees tis-
se ela ma asu mist siin se klii ma 
pä rast. Sõ na sin nai se le mit mel 
kor ral nal ja ta mi si, et kui ta had 
mi nust lah ti saa da, ko li me Ees-
tis se. Ja siin ma nüüd olen,“ mui-
gab Oded. 

„Ma ei ol nud en ne lund näi-
nud. Kui vii sin tal ve hom mi ku ti 
po ja Elia se las teae da, siis ta ga si-
teel pi da sin au to kin ni ja imet-
le sin lu me pu hast ilu ja nau ti sin 
kar get loo dust. Mul le meel dib 
siin ne klii ma roh kem kui Aust-
raa lias. Mel bour ni talv on niis ke, 
ma jad ei ole ehi ta tud sa ma soo-
ja deks kui Ees tis. Seal sain tih-
ti soo ja kas du ši all või jo pes dii-
va nil is tu des. Siin riie tud vas ta-
valt il ma le ja kui tu led sis se, siis 

Kõik saab al gu se ar mas tu sest
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ma jad õh ka vad soo ja. Mõ nus. 
Ja Ees ti ne li aas tae ga - ma ei vä si 
imes ta mast loo du se meel köit-
vaid män ge, siin met sa de kes kel 
on loo du sel iga paev uus nä gu,“ 
mõ tisk leb Oded.

Uu rin, kui das on Ode dil 
en da ar va tes läi nud in teg ree ru-
mi ne Ees ti ühis kon da. Ta ker-
gi tab kul mu ja kü sib siis pil ke ga 
sil ma nur gas: „Kui das sa õi gu-
poo lest ku ju tad et te in teg ree ru-
mist met sa de sü ga vu ses?“ Ko he 
tõ si ne des üt leb: „Mi nu nai sel on 
suur pe re, sa mu ti pal ju lap se- ja 
noo re põl ve sõp ru. Nen de kõi-
gi ga olen au to maat selt seo tud. 
Klien ti de hul gas on tek ki nud 
meel di vaid kon tak te. Pea le gi on 
Ees tis iga su gu ne as jaa ja mi ne, 
võr rel des muu maail ma ga, liht-
ne ja loo gi li ne. Ees ti keel hak-
kab, ta hes taht ma ta, sõ na ja lau-
se haa val kül ge. Kui te kib va ba 
ae ga, siis plaa nin min na kee le-
kur su se le.“

Su vi on res to ra nis ol nud kii-
re. Uu dis ta jaid ja maits jaid on 
käi nud pal ju. „Saan het kel, veel, 
ük si hak ka ma. Ega vist siia, asus-
tu sest ee ma le, po le gi nii liht ne 
li sa töö jõu du lei da. Õn neks on 
mul suur te res to ra ni de ju hit-
mi se ja nen des töö ta mi se ko ge-
mus, see ga os kan oma res surs se 
sääst valt ja õi ges ti ja ga da,“ kom-

men tee rib Oded. „Kui as kel dan 
köö gis, siis olen 100 prot sen-
ti ko hal ja kes ken du nud. Ta han 
klien ti de le pak ku da nö au sat toi-
tu – puh taid too rai neid, uni kaal-
seid Lä his-Ida mait seid ja kõ hu-
kat ko ge must. Ar van, et ar mas-
tus ja kirg söö gi te ge mi se vas tu 
on olu li sed, na gu ka mi nu ko du-
maalt pä rit mait seai ned,“ sõ nas-
tab Oded. 

„Ja kind las ti mait seb iga toit 
pa re mi ni, kui te ha se da hea 
ener gia ga. Mi nu nai ne üt leb 
ik ka, et saab ko he aru, kui olen 
süüa tei nud hal va tu ju ga,“ li sab 
ta.

„Kei til on oma kaug töö Aust-
raa lia suur fi r mas, ses tap ta mind 
köö gis abis ta da ei jõua. Li saks 
ma ja pi da mi ne ja vil gas 5 aas ta-
ne poeg. Elia sel on pri vi leeg ela-
da kol me keel ses kesk kon nas – 
mi na suht len te ma ga heeb rea-, 
Kei ti ees ti kee les ja meie ühi ne 
suht lus keel on ing li se keel,“ sel-
gi tab Oded. „Enim saab Elias 
rää ki da ees ti keelt Aru väl ja las-
teaias. Olen Ees ti las teaiast suu-
res vai mus tu ses. Aust raa lias 
peaks märk sa enam tööd ra ba-
ma, et või mal da da lap se le sa ma-
võrd hel get ja aren da vat kas-
vuümb rust.“

„Mi nu nai ne on köö gis vä ga 
hea, eri ti õn nes tu vad tal taim sed 

road. Meil 
on töö jao-
tus, et Kei ti 
teeb iga päe-
va seid toi te 
ja mi na olen 
nö pi du päe-
va- ja li ha kokk. 
Täien da me tei ne-
teist,“ kii dab Oded 
oma kaa sat.

„Mi nu ar va tes on pal-
jud köö gid vä ga me too di li sed, 
na gu näi teks Prant su se ja Itaa-
lia omad. Juu did on Iis rae li rii-
ki kok ku tul nud eri maa dest ja 
too nud kaa sa omi mait seid, mis 
li sab Iis rae li köö gi le häs ti pal-
ju va riat sioo ne. Lä his-Ida köök 
on het kel maail mas vä ga po pu-
laar ne ja nõn da sa ma on Iis rae li 
ko kad kõr gelt hin na tud. 

Mõ nes mõt tes on siin aga 
ker gem lä bi lüüa, sest mi nu seg-
men dis po le vä ga suurt kon ku-
rent si. Ko du maal on ta va li ne, et 
kee gi il mub köö gi uk se va he le ja 
tea tab, et te ge li kult tu leb hum-
must val mis ta da teis te võ te te-
ga või et Ba ba Ga nous hi le tu leb 
li sa da veel se da ja to da mait se-
nüans si,“ mär gib Oded.  

Ar mas tus ja pe re on sõ nad, 
mis kor du vad süm paat selt tih-
ti Ode di ju tus. „Mi nu foo kus on 
mi nu pe re ja lä he da sed,“ tun-
nis tab ta soo jalt. „Nau din Elia se 
kas va mi sest igat het ke, elan just 
nüüd ja prae gu.“

Mi nu kü si mu se le mil li sed on 
Ode di le sil ma ha ka nud eest las-
te veid ru sed, ot sib ta vä ga pi kalt 
vas tust ja sõ nab siis, et kas va nu-
na Iis rae lis ja ela nu na 10 aas tat 
Aust raa lias, ei os ka eest la sed 
te da mil le gi eri li se ga ül la ta da. 
„Võ ta me näi teks Je ruu sa lem-
ma – kõi ge kos mo po liit sem linn 
maail mas, kus ühes pai gas on 
koos nii pal ju eri ne vaid us ke ja 
re li gioo ne. Aust raa lia taas kord 
on to hu tu kom pott eri rah vas te 
esin da ja test ja kul tuu ri dest. Ees-
ti on ela mi seks üt le ma ta ra hu lik 
ja tur va li ne.“

Pä ri mi se le, kas pur gi supp on 
nen de pe res ta bu, vas tab Oded 
naer des, et üld se mit te. Täh-

tis on vaid kind laks te ha pur-
gis si sal du va täp ne koos tis, sest 
nen de pe re aus tab pu hast toi tu.

See ne met sa maa giast po le 
pää su ol nud ka Ode dil. Kei ti 
pe re on õpe ta nud met sas orien-
tee ru ma ja se le ta nud, mil li sed 
see ned on head söö gi see ned. 
„Met sas on pal ju väärt kraa mi, 
mi da toi du val mis ta mi sel ka su-
ta da,“ rõõ mus tab Oded. 

Ode di tu le vi kup laa ni des se 
kuu lub ka oma too dan gu tu rus-
ta mi ne ning  hum mu se jm 
Lä his-Ida toi du ja Iis rae list too-
dud mait seai ne te - tah hii ni pas-
ta de müük. „Hea tah hii ni on A 
ja O Lä his-Ida toi tu de val mis ta-
mi sel,“ mai nib Oded.

Kei ti ja Ode di toi me ta mist 
on tä he le pan dud – kir ju tav aja-
kir jan dus on lu gu sid aval da nud, 
kü las on käi nud TV3, ok toob ris 
võib nä ha neid ETVs. „On hin-
ge ko su tav, et meid on mär ga tud 
ja ini me sed on leid nud tee Pä ra-
kül la,“ hin dab Oded.

Pikk ja pi me sü gis talv on 
pa rim aeg te ha gast ro noo mi li ne 
eks kurss Kei ti ja Ode di mõ nu-
kas se hõr ku de mait se te ga ko du-
res to ra ni. „Ül la tus pe re le, va na-
va ne ma te le, fi r ma pi du, koo so le-
mi ne sõp ra de ga – kõik on oo da-
tud!“ kin ni tab Oded Te per. 

„Pa ku me ka ca te rin gi tee nust, 
sa mu ti ole me val mis tu le ma teie 
ko ju, et tei le ja teie kü la lis te le 
ko ha peal Lä his-Ida roo gi val-
mis ta da.“

Pi ret Zim mer mann

Ba ba Ga noush
1 suur bak lažaan, 3 spl ta hi nit, 1 spl olii viõ li, 2 - 3 küüs lau-
gu küünt, ¼ tl vürts kööm neid, pi sut tšil li pulb rit, 1 sid ru ni 
mahl, soo la, pe ter sel li või ko riand rit ser vee ri mi seks.

Pa rim Ba ba Ga noush val mib söeg ril lil. Aga se da saab val-
mis ta da ka ta va li se ah jug ril li ga. Pe se ja kui va ta bak lažaan ja 
tor ka sel les se siia-sin na kahv li ga au gud. Ase ta bak lažaan ot se 
lah ti se le tu le le või suu re kuu mu se ga gril li al la. Pöö ra bak lažaa-
ni pi de valt, ku ni see on igast kül jest söes tu nud koo re ga. Tes ti 
noa ga, kui nu ga lä bib bak lažaa ni ta kis tus te ta, siis on bak lažaan 
val mis. Mäs si bak lažaan foo liu mis se ja la se jah tu da. Ee mal da 
bak lažaa ni koor ja tõs ta küp se nud vil ja li ha kaus si. Pu rus ta ker-
gelt sau mik se ri ga või köö gi kom bai nis, li sa ta hi ni, olii viõ li, ha ki-
tud küüs lauk, pu rus ta tud vürts kööm ned, tšil li ja sid ru ni mahl. 
Pü rees ta, ku ni saad üht la se sii di se tu le mu se. Mait ses ta soo la ga. 
Ser vee ri mi seks puis ta üle värs ke ko riand ri või pe ter sel li ga ning 
hea olii viõ li ga.

Al li kas Uma mi

www.fri daint he na tu re.com
FB: Fri da in the Na tu re
Oded Te per 5698 8036
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POP-TANTS NOORTELE 
juhendaja Laura Pampa
ESMASPÄEVITI kell 14.45

KITARRIÕPE / TRUMMIÕPE / BÄNDIRING 
juhendaja Erki Reim
KOLMAPÄEVITI alates 17.30 
(individuaaltundide ajad kokkuleppel) 
Esimene kohtumine kõigile 
29. septembril kell 17.30

KLAVERIÕPE / SOLISTID / ANSAMBEL 
juhendaja Katri 
Tundide ajad kokkuleppel
Kui on soov osaleda, kirjutage: 
katri@tostamaa.ee või helistage tel 5236350

VOKIRATAS TANTSURÜHM 
juhendaja Mari Karon
PÜHAPÄEVITI kell 11
Esimene kohtumine 10. oktoobril, kell 11

VOKIRATAS LAULURÜHM 
juhendaja Ivi Kask
TEISIPÄEVITI kell 17
Esimene kohtumine 5. oktoobril kell 17

SEGAKOOR juhendaja Ivi Kask
TEISIPÄEVITI kell 18
Esimene kogunemine 5. oktooberil kell 18

VIIES RATAS (segarahvatantsurühm)

NÄITERING

REEDENE RÕÕM (naisvokaalansambel)

HOPA FIT TÕSTAMAA TREENINGUD 
juhendaja Heili Timm
ESMASPÄEVITI kell 18, 
TEISIPÄEVITI kell 19, 
NELJAPÄEVITI kell 18.30

TOOLIVÕIMLEMINE juhendaja Rita Algpeus
NELJAPÄEVITI kell 10
Esimene kohtumine 7. oktoobril kell 10

EAKATE KLUBI juhendaja Lya Vesik
Kohtutakse kord kuus

MÄLUMÄNG
Iga kuu viimasel teisipäeval kell 19

JÕUSAALI KASUTAMINE
Tööpäeviti 17-20, täiskasvanu pilet 2 €
NB! Treenima lubatakse alates 12ndast eluaastast õpilasi 
vaid täisealise vastutava isiku järelvalve all.
Alates 16ndast eluaastast õpilastel vajalik sõlmida 
jõusaali kasutamiseks vanema allkirjastatud leping. 
Lepinguid saab allkirjastada hetkel vaid kohapeal.

VÕRKPALLITREENING TÄISKASVANUTELE
ESMASPÄEVITI JA KOLMAPÄEVITI kell 19

BÄNDIRUUM
Kasutamine eelneval kokkuleppel.

NB! Ringide tööga on võimalik liituda läbi terve hooaja. Kontakt: 523 6350 / 523 0596

Viiruse Covid-19 leviku piiramiseks Tõstamaa rahvamaja tegutseb järgides riiklikke ohutusnõudeid, et piirata COVID-19 levikut. Järgime turvalise distantsi hoidmise põhimõtet. 
Desinfi tseerime treeningvahendeid, sealhulgas jõusaali masinad, grupitreeningu matid, hantlid ja muud väikevahendid, enne ja pärast kasutamist. Rahvamajas on kasutamiseks 

pindade desinfi tseerimisvahendid ja maskid.Mitte külastada rahvamaja, kui esineb haigusnähte. Alates 1.09.2021 saavad külastada täiskasvanud rahvamaja COVID-passi või  
antigeeni testi, kehtivusega 72h / 48h ettenäitamisel, kas elektrooniliselt või trükitud versioonis rahvamaja töötajale või juhendajale. Kohapeal kiirtesti võiamlus, hind 5 €

Laupäeval, 13. novembril kell 19 Laupäeval, 13. novembril kell 19 
Pootsi mõisasPootsi mõisas
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OKTOOBER
Reedel, 1. oktoobril kell 19 Tõstamaa mõisas 

KELLERTEATER psühhotriller “MÄNG” 
Avatud AnuPagar kohvik

Piletid saadaval kohapeal 7 € / 5 € 
Vajalik Covid-tõend, kiirtestimine puudub.

4. - 24. oktoober Tõhela raamatukogus
festival KINO MAALE

5. oktoober kell 16 - 18 Norra laste lühifi lmilaegas 
7. oktoober kell 16 - 18 Norra noorte lühifi lmipärlid

9. oktoober kell 13 - 15 Norra animamudila
12. oktoober kell 16 - 18 Norra noorte 

lühifi lmipärlid 16+ 
14. oktoober kell 16 - 18 Norra täiskasvanute 

lühifi lmipärlid
16. oktoober kell 13 - 15 kogupere animatsioon 

MORTEN 
19. oktoober kell 16 - 18 Saksa noorte 

lühifi lmilaegas 16+ 
21. oktoober kell 16 - 18 Norra kogupere 

mängufi lm OPERATSIOON ARKTIKA
24. oktoober kell 13 - 15 Norra kogupere 

seiklusfi lm KON-TIKI

20. - 30. oktoober RAAMATUKOGU PÄEVAD
Tõstamaa raamatukogus näitus - kuulus inimene 

raamatukogus

Laupäeval, 16. oktoobril TÕSTAMAA JOOKS
kell 21 Tõstamaa rahvamajas

baar Väljas 2. sünnipäev ja Tõstamaa jooksu PIDU 
Tantsuks ansambel SIRLI

Pilet 5 € / Tõstamaa jooksu läbijatele tasuta

Laupäeval, 23. oktoobril kell 17 Pootsi mõisas
humoorikas muusikalne komöödia "ISAL ON PLAAN" 

Piletid 18 € müügil Piletilevis ja Põõtsi mõisas

Teisipäeval, 26. oktoobril kell 9 - 11 Tõstamaa rahvamajas
DOONORIPÄEV 

Teisipäeval, 26. oktoobril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
MÄLUMÄNG 

NOVEMBER
Teisipäeval, 2. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas

HINGEDEPÄEVA JUTUÕHTU VÄIKESE LUULE JA 
MUUSIKAGA, külaline Eveli Ilvest 

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

"LUMEROOS"
Piletid müügil Piletilevis

Laupäeval, 20. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas 
KADRIKARNEVAL 

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

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.
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LEO SALK 
14.04.1953-26.08.2021

HELJU SIINNE 
02.09.1931-06.09.2021

Jaan-Eik Seropjan – 02.08.2021

Õnnitleme uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid!

Mä les ta me Tõs ta maa va pi mär gi ka va le ri ja kauaaeg set 
Tõs ta maa Val la vo li ko gu lii get 

LEO SAL KA.

Tõs ta maa osa val la ko gu

Tõs ta maa osa val la kes kus
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