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VAL LA VA LIT SUS KUT SUB 
KOH TU MA

KAST NA KAN DI ELA NIK KE 
1. juu nil kell 18.00 
Kast na kü la maj ja

TÕ HE LA KAN DI ELA NIK KE 
3. juu nil kell 18.00 

Tõ he la rah va maj ja

KA VA RU KAN DI ELA NIK KE 
4. juu nil kell 18.00 

Ka va ru paa di sa da mas se

Kala ka ri ka võit sid 
tõs ta maa la sed
J

aht kõi ge suu re ma hau gi pea le toi-
mus 2. mail Me re laiu puh ke kü las. 
Ka la ka ri kas 2015 tõi kok ku ka la-

hu vi li si üle Ees ti. 
Paat kon da kuu lus kaks ini mest. 

Kok ku võst les 23 paat kon da, kes oma, 
kes lae nu ta tud paa di ga. Kell 10 an ti 
start ja kel la viieks pi di ka la koor ma ga 
ta ga si sa da mas ole ma. 

See jä rel toi mus kaa lu mi ne. Kõi ge 
suu re m haug kaa lus 5,27 kg ja püü ti 

Üla ri Tui su ja Ago Ad le ri poolt. Väl ja 
an ti kolm au hin na list koh ta. 

Spon so ri teks olid: AS Kan pol, 
Bo Bo-Fis hing, OÜ Ku nin ga ki vi ning 
Me re laiu puh ke kü la. 

Ka la ka ri kas vii di se da kor da Tõs-
ta maa le. Lap sed püüd sid kal dal sär gi 
ja said ka oma au hin nad. Kol man dat 
kor da toi mu nud mees te üri tus läks 
kor da.

TT
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Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: Pille Paalam
Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Tõhela raamatukogu,
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: Hansaprint
Tiraaž: 425 tk

 Soe vihm sa bis tab õues. 
Kir siõi tel pär len da vad pii-
sad, puud va len da vad si ni se 
me re taus tal. Öö bik rõk kab ja 
kuld no ka kas ti des si dis ta vad 
näl ja sed po ju ke sed. Pa pad ja 
mam mad vea vad nei le pris keid 
vih maus se. 

Kar miin lee vi ke tu leb nu ka 
ta gant hoo ga ja saab vae valt 
meet ri kau gu sel kir siok sal 
pi da ma. Si ris tab oma igat se va 
lau lu ja ki hu tab mi ne ma. Kau-
ge mal mõõ dab must sa ba vig le-
paar loi ku de sü ga vust ra hu li ku 
ja vää ri ka sam mu ga. 

Taus taks kos tab ro he kon na-
de röö ki mi ne öö päe va ring selt 
too min ga hin gu se saa tel. 

Au ra vast mul last on ju ba 
pea väl ja pist nud her ne raa sud 
ja si bu la ju pid, kur gi tai med kül-
me ta vad öö si ti loo ri all. Mi nu 
mur tud sü da on tre pi kõr val 
õi de puh ke nud.

Ela des maal, saab se da kõi ke 
nä ha ja kuul da. Liht salt üle õue 
tat su des või pe su ri pu ta des. 
Elu loo du se sees on hu vi tav – 
vär vid, var jud, val gus, vai kus, 
torm. Igal on oma lu gu rää ki da. 
Isea si, kas need lood maal ela-
jaid veel hu vi ta vad. 

Neid, na tu ke met sa poo le 
ini me si, jääb ai na vä he maks. 
Si ni ne ek raan imeb ini me sed 
en das se. Tei salt võib rõõ mus ta-
da nen de lin nai ni mes te üle, kes 
tead li kult põ ge ne vad ki vi lin-
na dest. 

Oleks ime li ne, kui tüd ru-
kuid ei kas va ta taks roo sa deks 
print ses si deks vaid pär gi pu nu-
va teks pä ris maa las teks. Ja igal 
na tu ke met sa poo le te ge la sel, 
kes os ka b õpe ta da kuu la ma ja 
nä ge ma, ar mas ta ma ja aus ta-
ma on mu di las test sa ba ta ga. 

Loot kem loo du se lep li ku-
se le ja ol gem tal le või ma li kult 
lä he dal. 

Ülle Tamm, 
toimetaja

JUHTKIRI

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Tõs ta maa val las keh tiv 
“Sot siaal toe tus te mää-
ra mi se ja maks mi se 
kord” on val la vo li ko-
gu poolt vas tu võe tud 
02.05.2014. 

Sot siaal toe tus te mää ra mi se 
ja maks mi se kord sä tes tab Tõs-
ta maa val la ee lar vest ja rii giee l-
ar vest Tõs ta maa val la le toi me -
tu le ku toe tus teks eral da tud 
ra ha lis te va hen di te üle jää gist 
val lae la ni ke le sot siaal toe tus te 
mää ra mi se ja maks mi se tin gi-
mu sed ning kor ra.

Olu li se mad toe tu sed on 
sün ni toe tus, I klas si as tu va õpi-
la se toe tus, era kor ra li ne toe tus 
ja muu del juh tu del eral da tav 
sot siaal toe tus.

Sün ni toe tus
Toe tust on õi gus taot le da 

lap se va ne mal või lap sen da jal, 
kes on Ees ti Va ba rii gi ko da nik 
või omab ela mis lu ba ning kel le 
elu koht rah vas ti ku re gist ri and-
me tel on Tõs ta maa vald ja laps 
on sün ni re gist ree ri mi sel kan-
tud Tõs ta maa val la ela ni kuks. 

Sün ni toe tu se suu rus on 400 
eu rot.

Lap se sün ni toe tus maks tak-
se väl ja ka hes osas:
 I osa- 300 eu rot maks tak-
se taot le ja le pä rast lap se sün ni 
re gist ree ri mist;
 II osa-100 eu rot maks tak-
se taot le ja le lap se ühe aas ta seks 
saa mi sel ju hul, kui taot le jal oli 
õi gust saa da sün ni toe tu se esi-
mest osa ning taot le ja rah vas-
ti ku re gist ri järg ne elu koht on 
kat ke ma tult ol nud Tõs ta maa 
vald. 

Mit te ra ha li se toe tu se na an tak-
se kin gi tu seks val la va pi ku ju ti-
se ga lu si kas.

Esi mes se klas si as tu va 
õpi la se toe tus

Toe tus eral da tak se es ma-
kord selt Tõs ta maa kesk koo li 
esi mes se klas si õp pi ma asu va 
lap se va ne ma le või hool da ja le. 

Eri va ja du se ga lap se vas-
ta vas se koo li õp pi ma asu mi-
sel eral da tak se toe tus lap se-
va ne ma või hool da ja aval du se 
alu sel, mil le le on li sa tud koo li 
poolt väl jas ta tud tõend. Toe-
tu se suu ru se mää rab igaks ee l-
ar veaas taks Tõs ta maa val la va-
lit sus.

Era kor ra li ne toe tus
Era kor ra list toe tust eral da-

tak se õn ne tus juh tu mi (loo du-
sõn ne tus, tu le kah ju, ava rii jms) 
lä bi kan na ta da saa nud isi ku le ja 
ku ri teoohv ri le. Toe tu se suu rus 
ot sus ta tak se igal konk reet sel 
juh tu mil eral di.

Muu del juh tu del eral da tav 
sot siaal toe tus

Sot siaal toe tust võib mää ra ta 
ja maks ta vä he kind lus ta tud isi-
ku või pe re kon na toi me tu le ku 
toe ta mi seks ra ha lis te va hen di-
te ole ma so lu kor ral järg mis tel 
juh tu del: 

1) toe tus puu de ga lap se 
pe re le trans por di ku lu de 
hü vi ta mi seks õp pea su tus-
se, hoo le kan dea su tus se või 
las teaia eri va ja dus te ga las te 
rüh ma; 

2) hool dus- ja abi va hen di-
te ost mi seks või ren ti mi seks 
teh tud ku lu tus te osa li seks 

hü vi ta mi seks ku ni 50% isi ku 
en da kan da jää vast va hen di 
mak su mu sest aas tas;

3) eri va ja du se ga isi ku te le ja 
las te le ra vip ril li de kom pen-
see ri mi seks ku ni 32 eu rot 
aas tas ühe isi ku koh ta;

4) eri va ja du se ga isi ku te le 
ra vi ku lu de osa li seks kat mi-
seks ku ni 32 eu rot aas tas ühe 
isi ku koh ta;

5) taas tus ra vi ku lu deks eri-
va ja du se ga ini me se le ku ni 
32 eu rot aas tas;

6) muu deks eel pool ni me ta-
ma ta toe tus teks, mis pa ran-
da vad isi ku või pe re kon na 
iga päe vast toi me tu le kut või 
eluk va li tee ti. 

Tõs ta maa val las ei maks ta 
ma tu se toe tust, kuid val la va lit-
sus on tei nud pe re kon na taot-
lu se põh jal ning sis se tu le kuid 
ar ves ta des va ja dus põ hi seid 
toe ta mi si.

Veel üks olu li ne tee ma, mil-
le le ta han tä he le pa nu juh ti da, 
on “Isik li ku abi va hen di kaart” 
ehk rah va suus “Ro he li ne kaart”. 
Kaar di väl jas tab pe rears ti või 
eriars ti tõen di alu sel val la sot-
siaal nõu nik. Sel le kaar di ole-
ma so lul saab ren ti da või os ta 
vä ga sood sa hin na ga isik lik ke 
lii ku mi sa bi va hen deid, or too se 
ja pro tee se, põe tus- ja hool dus-
va hen deid, nä ge mis- ja kuul-
mi sa bi va hen deid. 

Sün ni toe tus, toe tus I klas-
si as tu va le lap se le ja era kor ra-
li ne toe tus on ena mas ti kõi gi-
le mõis te ta vad, kü si mu si te ki-
ta vad muu del juh tu del eral da-
ta vad toe tu sed. Pöör du ge ot se 
val la maj ja ja rää ki ge oma mu re 
ära. Vaa ta me koos, mil list toe-
tust on või ma lik  taot le da.

Tiiu Saar,
sot siaal nõu nik

Sot siaal toe tus te maks mi sest meie val las

ARVU TI GA ESI NEB PROB LEE ME, VA JAB 
RE MON TI-HOOL DUST VÕI ON AEG LA NE?

Va ja te ar vu tia last nõu?
He lis ta ge 5817 9073 ja leia me Teie mu re le la hen du se.

3 - 2015 mai

Jäät me punk ti 
tee nus ta su tõu seb
 Tõs ta maa val la va lit sus 
08.05.2015 kor ral du se ga nr 359 
keh tes tas Tõs ta maa jäät me-
punk ti se ga jäät me te tee nus ta-
su hin naks 6 eur/m3. Ära saab 
an da kor ra ga ku ni 1 m3 se ga-
jäät meid. 

En di selt saab jäät me punk-
tis ta su ta ära an da elekt roo-
ni ka jäät med (va nad te le kad, 
ar vu tid, ko du ma si nad jne), 
va na d reh vid, va na me tall, oht-
li kud jäät med (va naõ li, vär vid, 
la hus tid, päe va val gus lam bid, 
akud, pa ta reid jne), pa ken di-
jäät med (taa ra, plast pa kend, 
tet rapa kend jne) ning va na pa-
be rit ja pap pi. See ga ta su ta saab 
ära an da ena mus jäät me test ja 
maks ta tu leb üks nes sor tee ri-
ma ta prü gi ja suu re mõõ du lis te 
jäät me te eest. 

Vaa ta ma ta jäät me punk ti 
se ga jäät me te hin na tõu su le on 
te ge mist en di selt tee nu se ga 
mil le le vald nö pea le mak sab. 
1 m3 mil le eest ini me ne mak-
sab jäät me punk tis tee nus ta su 
6 eu rot lä heb val la le maks ma 
ju ba  ai nuük si il ma töö jõu ku lu-
ta ca 23 eu rot. See ga on va ja lik 
tu le vi kus tee nus ta su veel kind-
las ti täien da valt tõs ta. 

Tu le ta me ini mes te le meel-
de, et li saks on või ma lik ta su ta 
ära an da sor tee ri tud jäät meid 
ka su ta des sel leks val las asu-
vaid ava lik ke kon tei ne reid, mis 
asu vad:

Koo li juu res - se ga pa kend, 
va na pa ber ja papp

Tõs ta maa rah va ma ja juu res - 
se ga pa kend

Kat la ma ja juu res - se ga pa kend, 
va na pa ber ja papp

Noo ru se 7 ma ja juu res - se ga-
pa kend

Kaup lu se „Tei ne või ma lus“ 
juu res - se ga pa kend

Tõ he la rah va ma ja ta ga - se ga-
pa kend, va na pa ber ja papp

Se lis te en di se poe juu res - 
se ga pa kend

Poot si poe juu res – se ga pa-
kend.

Tõs ta maa val la va lit sus

11. mai hom mi ku poo lik 
koo liaias oli kar ge kuid 
loo tus ri kas. 

Efe li ne, kes ko gu üri tu-
se hin geks, oli ener giast tul-
vil. Kä su kor ras võt tis kaa sa 
ka isik li ku lap se lap se, isik li ku 
fo toar hii vi tar beks. Ju ba kor-
ral das ta, et tõe li ne hu vi li ne 
ik ka oma la vend li saaks ja sää-
dis as ja tund li ku pil gu ga ro he-
va he tus se too dud tai mi. 

Ro he nä pud olid too nud 
hul ga pü si kuid, mis kel le gi tei-
se peen ras õn ne li kult võiks 
eda si kas va da. Lii vi, kõr valt 
ma jast, saa tis ni me kir ja ja kut-
sus lah kes ti ka oma ae da pü si-
kuid kae va ma. 

Ai na ja ai na saa bus uu si 
hu vi li si tai me kas ti de ja kot ti-
de ga. Nai sed tun nis ta sid, et 
ke va del hak ka vad nen de ro he-
nä pud kan ges ti sü ge le ma ja 
hai gu sed kao vad kon ti dest, kui 
ke va di ne lu mi. Hom mi kul õue 
ja õh tul ramp vä si nult voo dis se, 
rää gi ti ühest suust. 

Õie, kel le ae da tei sed kan-
ges ti kiit sid, pak kus mus kus-
mal vat e kas si nae rist, prii mu-
lat, laia le hist kel lu kat, me lis si, 
his paa nia eba hüat sin ti, flok-
se ja päe va lii liaid. Pü si kud on 
te ma lem mi kud. Pa ku ti pu nast 
pähk li puud, kää bus si re lit, kaa r-
e ne lat, puks puud ja mit meid 
tei si põõ said. Ai ma kut sus 
oma ae da as tel pa ju sid kae va-

ma. Te ma hoo lib kõi ki dest lil-
le dest. Puks puu võ su näp pas 
ta li gi 40 aas tat ta ga si Ran na-
ho tel li he kist, mis jä rel on sel-
le põõ sa elu Ai ma aias vä ga gi 
jär je pi dev. 

Va he peal pa ku tak se kõ va-
hääl selt roo sat po jen gi ja 
va nae ma de krü san tee mi. Si gi-
nat, sa gi nat on oma ja gu, aga 
pais tab, et aian dus on nais te 
pä rus maa. Vaid val la va nem, 
mee si ni me se na, tu li kor raks 
üri tust vaa ta ma. Eks te ma-
gi leh mad peaks lil le dest lu gu, 
kui kee gi raat siks lau da veer de 
lil lei lu sät ti da. 

Va he peal mee nu tas Efe li ne 
ae gu, kui koo liõ pe ta ja na pi di 
koos las te ga koo liaia eest hoolt 
kand ma. Te ma klas si poi sid 
taht sid ik ka koo liae da töö-
le min na, peaa si, et sai tun nist 
mi ne ma. 

Jan ne, kes lin nas lil leä ri 
peab, tu li Efe li ne kut sel ja te gi 

mõ ned ke va di sed lil le sea ded, 
liht sad ja arm sad.

El gal juh tus ko dus Köst ril 
hoo pis ko le lu gu. Kõik tai med, 
mi da ta plaa nis va he tu seks 
üles kae va ta, nii de ti töö ka te 
las te poolt ma ha. Asi juh tus 
vist ik ka ko ge ma ta, aga El ga on 
sü da mest nör di nud sel li se röö-
vel li ku kal la le tun gi pä rast te ma 
lil leaias. 

Kui ka ri nai si koos, hak-
kab ka ko he mõt teid ida ne ma. 
Ar va ti, et va na rah va ma ja ko ha-
le võiks ühe to re da ühis peen-
ra ra ja da. Võiks ol la üks liht ne 
ja ar mas ko ha ke, kee gi pak kus 
ki bu vit su, rah va rii de must ri li st 
pee nart män di de alla, bus si jaa-
ma peaks lil lei lu ga tuu ni ma. 

Ela me näe me, ar va ti, ehk 
saab mõ ni hea mõ te ka teoks. 
Tu le val aas tal jäl le koos uue le 
ro he va tu se rin gi le!

TT

Koo liaias va he ta ti ro he list kraa mi



mai 2015 - 4 

V
iies Räi me West tõi Lao ka la sa da mas se üle ka he tu han de 
ka la hu vi li se. Iga aas ta ga on ka la too de te müük ak tiiv se maks 
läi nud. Värs ket räi me sai os ta nii paa dist kui külm hoo nest, 

li saks veel si pu ta vad tuu le hau gid. Oli ka kõiksugu muud kala.
Esi mest kor da pa ku ti ka an ger ja sup pi, meie oma Er mis tu ka last. 

Suit se ta tud, ma ri nee ri tud, prae tud ja kui va ta tud ka lad ka du sid 
niuh ti let ti delt. Ka lei vad ka du sid just kui soo jad saiad ost ja te kot ti-
des se. Las tel olid omad te ge mi sed ja nä pu töö hu vi li sed või sid kõrk-
ja pu nu tist val mis ta da. Üle kõi ge meel dis ini mes te le ik ka gi let ti de 
va hel rin gi se bi da, maits ta ja os ta. 

Kes viit sis en nast tea be tel ki ve da da võis kuu la ta Jü ri Ten so ni 
se le tu si ja pa ja tu si me ree lu ka test ning uu test lii ki dest meie ve tes. 
Iseä ra nis to re das ti suht les onu Jü ri las te ga. 

Muu si ka, tants ja laul käis as ja juur de ning mui du gist Vla dis la vi 
hõr gu ti sed. TT

Räi me hõim la sed 
said jäl le kok ku

5 - 2015 mai

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

II kvartalis
11. ja 25. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, 
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega aadressil 
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Kar do ni 
de tailp la nee rin gu 
es kii si aru te lu
 Tõs ta maa val la va lit sus 
an nab tea da, et 03. juunil 
2015 al gu se ga kell 16.30 
toi mub val la ma jas Kar do-
ni de tailp la nee rin gu es kii si 
aru te lu. 

Kar do ni kin nis tu asub 
Tõs ta maa val las Kast na 
kü las. 

Kin nis tu le on ka van da-
tud ra ja da ela mu koos kõr-
val hoo ne ga. 

Tut vu de tailp la nee rin-
gu ma ter ja li de ga Tõs ta maa 
val la ko du le hel www.tos ta-
maa.ee. 

DETAILPLANEERINGUD
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Ap ril lis käis val lae sin dus Tal-
lin nas mes sil “Maa le ela-

ma”. Püs ti ta si me oma väi ke se 
ka tu sea lu se ja suht le si me kü las-
ta ja te ga kui das os ka si me. 

Ei saaks ütel da, et rah vast 
ülea ru pal ju oli, sest sa mal päe-
val pee ti pea lin nas mit meid tei-
si mes se ja suu rü ri tu si. Ilm oli 
üle hul ga aja hea ja kül lap pal jud 
ee lis ta sid si se ruu mi de ase mel 
loo du ses te gut se da. 

Suu rem hu vi pais tis ole-
vat Lõu na-Ees ti kup li te vas tu. 

Pä ris-pä ris hu vi li si meie kan-
ti tu li ja test ei mär ga nud, aga 
ehk oleks järg mi sel kor ral aru-
kas kor ral da da sar na ne üri tus 
re gioo ni ti ja kut su da hu vi li sed 
nö ava tud us te päe va le ko ha-
pea le. 

Prae gu, kut su des ini me-
si maa le ela ma, oo ta me neid 
ha ka tu seks Tal lin na, aga meie 
ta hak si me ini me si ju täp selt 
vas tu pi di ses suu nas ut si ta da.

TT

Ke vad kuu del on las teaias 
toi mu nud eri ne vaid üri tu si. 
Märt si lõ pus käi si me Varb-
las, kus toi mus üri tus ni me ga 
Teat ri pi sik. Meie lap sed esi-
ta sid seal vah va eten du se – 
„Kui das loo mad en da le sa bad 
said“.

11. mail käi sid meil kü las 
Lin di Las tead-Alg koo li esi-
me se klas si õpi la sed, kes esi-
ta sid nu ku näi den di „Oma-
moo di Pu na müt si ke“. Eten-
dus oli vä ga vah va. Pea le eten-
dust said ka meie koo liee li kud 
proo vi da, kui das nuk ku de ga 
eten dust te ha. Kõi gi le meel-
dis vä ga.

14. mail toi mus las teaias 
liik lus päev. Kõi ge pealt rää-
kis noor soo po lit sei nik An ni 
Pal las las te le liik lu so hu tu sest 
ning see jä rel toi mus las teaia 
hoo vis jalg ra tas te üle vaa tus. 
Kel le rat tal oli kõik kor ras, sai 
ka vas ta va klee bi se rat ta pea le. 
See jä rel toi mus ra tas te ga sõit-
mi ne. Sõit ma pi di ta kis tus ra da 
ja tead ma foo ri tu le sid. 

Pee tud on ka ema de päe va 
ja ke vad pi du, mil le lõ pus sai 
las teaia hoo vi is tu ta tud kuu se-
puu. Puu on las teaia le kin gi tu-
seks sel le aas ta koo li mi ne ja te 
poolt.

19. mail toi mu sid las teaias 
tal gud. Mõ le ma le rüh ma-
le said mõ nu sad pak ku dest 

Käi si me Tal lin nas ini me si mee li ta mas

Tal gud val las

Ma ni laiul
 Ma ni laiul käi di ju ba va ra se malt muu seu mi juu res mul da laia li 
kand mas ja mu ru kül va mas. 

Tal gu päe val ko ris ta ti sa da maa la. Rii su ti, nii de ti roo gu, ko ris ta ti 
tal vist prah ti ja teh ti lõ ket. Me re vä rav sai kor da.

Ül le

Las teaia las te te ge mis t
7 - 2015 mai

Tõ he las 
 Tõ he las tal gu ta ti viies ko has: ko ris ta ti Tõ he la ki ri ku, Tõ he la päe-
va kes ku se ja ki ri ku mõi sa ümb rust. Ko ris ta ti Alu kü las. 

Tõ he la pea tee puh taks! - lap sed te gid teeää red pra hist puh taks.
Kok ku osa les täis kas va nuid 20, lap si 11. Koos söö di rah va ma jas 

ja õh tul nau di ti päe va kes ku ses sau na.

Bir git

test
Su vi sed te ge mi sed on ka Jõu lu va na Korst na ta lus! Jõu lu va na 

oo tab jäl le kü la li si oma tal lu. 13. juu nil kell 12- 16 on Jõu lu-
va na Korst na ta lus LAS TE LEIU TIS TE LAAT.

See on ko gu pe re üri tus. Kõik on oo da tud! (Pi let 5.-).
Lap sed, noo red või vad tul la müü ma iga su gust kraa mi (leiu-

ti sed, kä si töö va na va ra jne). Võ ta kaa sa ka alus (tekk või li na või 
laud mil lelt müüd). Võid te ha ka töö toa, et siis õpe tad tei si mi da-
gi põ ne vat-ilu sat te ge ma.

Ava tud on meie mem me re he toa koh vik, kus 
saab ei nes ta da ja mõ nu said pann koo ke mek-

ki da. Mem me kä si töö ko da ka lah ti ja iga-
su gu seid to re daid esi ne mi si ja te ge mi-

si on hul ga nis ti. Loo ma pe re on oo tel, 
võid por gan di kit se le, lam ba le, ho bu se-

le, jän ku le tuua. Ho bu se ja po ni ga saab sõi-
ta. Seo ses sel le täht sa sünd mu se ga on jõu-
lu va na ise ka vä ga äre vil ja püüab sa mu ti 

mi da gi leiu ta da.
Tu le müü ma ja ost ma ning nau ti ma vah-

vat päe va maal. Rõõm sa su vi se koh tu mi se ni!

is tu mis ko had. Kor ras ta tud 
sai va ne ma rüh ma hoo vil olev 
män gu ma ja - möö bel sai üle-
vär vi tud ja uu tes too ni des on 
see vä ga ilus.

En ne su ve on veel toi mu mas 
mit meid üri tu si.

Lap se va ne mad, kes te soo-

vi te oma lap se le sü gi seks las te-
aia koh ta, pa lun esi ta ge aval dus 
juu nis.

Aval du se vor mi leia te las te-
aia ko du le helt las teaed@tos ta-
maa.ee.

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Tere arm sad sõb rad!

Jõu lu memm Tin nu ja Jõu lu memm Tin nu ja 
Jõu lu va na Är ni Jõu lu va na Jõu lu va na Är ni Jõu lu va na 

Korst na ta lu (Pär nust 38 km Tõs ta maa poo le - Ma ria ta lu naa ber)
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Lau päe val, 23.mail toi mus 
La vas saa res rah va tant su-

pi du “Pär nu maa Õn ne mus ter”. 
Peol osa le sid ka meie val la rah-
va tant si jad Viies Ra tas, Vo ki ra-
tas”, Nei du de rühm ja 3.-5. klas-
si de rah va tant si jad.

La vas saar de ko ha le jõu des 
oli ilm som bu ne ja tuu li ne, aga 
peo al gu seks tant si si me päi ke se 
väl ja. Pi du oli vä ga ilus, ka va oli 
häs ti tan si tav ja vaa ta ja te le nau-
di tav.

Rah va tant si jad tee vad suu-
re pai oma ju hen da ja te le Pil vi 
Ka se le, Ma ri Ka ro ni le, Kaa rin 
Rein so ni le ja Ivi Ka se le, kes sel-
le ilu os ka sid rah va tant si ja te-
le jal ga des se ju hen da da. Tä nud 
ka Tõs ta maa val la va lit su se le ja 
Wen der lo bus si ju hi le Ar vo le, 
kes os kab võrd selt häs ti tant si da 
ja bus si juh ti da.

Ka rin Mii du



Ka meie, Viies Ra tas ja Viien-
da Rat ta neiud, sai me osa 

sel lest õn nest ja oli me osa ke 
must rist.

Tant su de õp pi mi ne al gas 
ju ba sü gi sel. Viien da Rat ta 
neiud alus ta sid tant su de õp pi-
mist al les märt sist. Taht mi ne 
osa le da tant su peol oli suur.

Ise pan di kok ku rühm, lei ti 

ae ga tant su de õp pi mi seks kõi-
ge kius te. Kor ral da ti tant su laa-
ger, käi di ka hel kor ral 5-9. klas si 
lii gi ühisp roo vis Pär nu-Jaa gu pis 
ja Pär nus.

Rah va ma jast ot si ti rah va rii de 
see li kud ja ves tid. Pluu sid lae-
na ti se ga rüh ma nais telt. Tüd ru-
kud kor ras ta sid rii ded, et peol 
koos teis te tant si ja te ga sä ra da. 
Ja meie neiud sä ra sid ki, ka tant-
sud olid sel le le lii gi le ko ha selt 
särt sa kad.

Rah va ma ja tant si jad tä na vad 
oma val da, kes hoo lit seb sel le 
eest, et tant si jad saak sid tant su-
pi du del osa le da.

Pil vi Ka se



Tõs ta maa kesk koo list osa les 
Pär nu maa tant su peol 3.-5. 

klas si rah va tant su rühm koos 
ju hen da ja te Ivi Ka se ja Kaa rin 
Rein so ni ga. 

Meie proo vid La vas saa re 
staa dio nil al ga sid ju ba kesk päe-
val ja vaa ta ma ta vih ma se le ning 
kül ma le il ma le pi da si me vap ralt 
vas tu. 

Kui proo vid teh tud said, siis 
oo tas meid vä ga mait sev supp 
ja ma gus toit. Kõht täis ja tu ju 
hea, al gas õh tu seks peoks et te-
val mis tus. Sät ti si me rah va rii ded 
sel ga ja oo ta si me äre vu se ga peo 

al gust. 
Õn neks oli ka ilm vei di soo-

je maks ja sel ge maks läi nud. 
Kõik meie tant sud tu lid häs ti 
väl ja ja üks ki koht se ga mi ni ei 
läi nud, oli me ju ter ve õp peaas-

ta vae va näi nud ja tant sud häs ti 
sel geks õp pi nud. To re, et sai me 
sel lel peol tant si da. Meie sü da-
me tes se jäid kau nid “õn ne must-
rid”.

Ivi ja Kaa rin

Tõs ta maa rah va tant si jad käi sid Tõs ta maa rah va tant si jad käi sid 
õn ne must rit pu nu masõn ne must rit pu nu mas

9 - 2015 mai

Koo li ko du le helt on lu ge-
da, et Tõs ta maa Kesk kool teeb 
koos tööd Char lot ten lun di 
Kesk koo li ga Trond hei mist Nor-
ras.

Pro jek ti ni mi on „Hap py 
Sc hool“ ning pea mi seks ees-
mär giks on koos töös part ne ri ga 
väl ja töö ta da uu si at rak tiiv seid 
ja uuen dus lik ke õp pe mee to deid 
ai ne tes, mis ki pu vad ole ma õpi-
las te le va hel iga vad ja eba hu vi-
ta vad.

Pro jek ti sihtg ru piks on õpe-
ta jad, kes koos töö käi gus ana-
lüü si vad õpe ta mi se ja klas si töö-
ga seo tud pea mi si prob lee me 
ning püüa vad lei da la hen du si 
muut maks õp pi mist te ge vu-
seks, mi da õpi la sed ise TA HA-
VAD te ha. 

See on suur väl ja kut se ning 
me loo da me an tud pro jek ti käi-
gus sel le üle san de ga hak ka ma 
saa da.

Se ni on ol nud kolm koh tu-
mist ja aru te lu: kaks Tõs ta maa 
ning üks Char lot ten lun di koo-
lis. 

Oma mõt teid õn ne li kust 
koo list on kir ja pan nud ka 11. 
klas si õpi la sed. (Va li ku nen-
dest te gi õpe ta ja Ma ri Lü his-
te.)

Õn ne lik kool
Ha ri dus po le kaa sa sün di nud 

oma dus või väär tus, se da 
oman da tak se ko gu elu. Kool ja 
õpe ta jad an na vad ha ri du se le 
alu se. 

Õpi las te maail ma vaa teid 
ku jun da vad suu res ti õpe ta jad, 
lä bi oma ko ge mus te ja tar kus-
te. Tih ti pea le õpi tak se õpe ta ja 
rol li väär tus ta ma al les siis, kui 
koo liaas tad on sel ja ta ga, kuid 
miks on see nii. Kui das ol la koo-
lis õn ne lik?

Kind las ti on vä ga olu li ne, 
kui das õpe ta ja oma tead mi si 
õpi las te le edas tab ning kui hu vi-
ta vaks suu dab tun ni si su muu ta. 

Mi na ar van, et pe da goo gid 
peak sid vä hem sun di ma ja roh-
kem näi ta ma õpi las te le, et ka 

nen de hu vi de ga on ar ves ta tud. 
Ku ju tan se da et te nii, et tun ni-
si su või tee ma lä bi võt mi ne seo-
tak se õpi las te aru saa ma ga sel-
lest. 

Vä ga hu vi ta vad on rüh ma-
tööd, kus ra ken da tak se pal ju 
eri ne vaid võt teid: suht lust rüh-
ma kaas las te ga, ma ter ja li ot si-
mist, kok ku võt mist ning töö 
esit le mist. 

Sa mu ti oleks ini me sed koo-
lis õn ne li ku mad, kui ei oleks 
nii suurt st res si ko du töö de või 
kont roll töö de pä rast. 

Tun ni al gu ses võiks õpe ta ja 
rää ki da lü hi dalt ko gu tun ni si su, 
et õpi la sed os kak sid ar ves ta da 
töö de ma hu ga ja va li da so bi-
va tem po, nii saaks kind las ti 
vä hen da da ko dus te üle san ne te 
hul ka. 

Mi nu ar va tes tä hen dab 
õn ne lik kool se da, et 

kõik koo li ga seo tud osa li sed on 
õn ne li kud: nii koo li lap sed, õpe-
ta jad kui ka va ne mad. Õn ne lik 
kool sõl tub vä ga pal ju kõi ki dest 
osa pool test, ke da ees pool ni me-
ta sin.

Õp pe töö peaks kul ge ma 
hu vi ta valt ning või ma li kult pal-
ju de prak ti lis te üle san ne te ga, 
sest nii jää vad as jad pal ju pa re-
mi ni meel de ning te kib os kus 
seos ta da õpi tut reaal se elu ga. 
Koo lis käi mi se tee vad meel di-
vaks veel sõb rad ning ilus koo-
li ma ja. 

Kool muu tuks mi nu arust 
ko he pal ju õn ne li ku maks, 

kui siin toi muks roh kem üri tu si, 
näi teks kui koo li kü las taks mõ ni 
näi teg rupp või kee gi tu leks oma 
bän di ga esi ne ma, see muu daks 
koo lie lu pal ju hu vi ta va maks ja 
pal jud õpi la sed tu lek sid hom-
mi kul ju ba nae rul sui koo li.

Koo lis võiks ol la mõ nus õhk-
kond. Õn ne lik kool oleks 

mi nu jaoks see, kui õpe ta jad ja 
õpi la sed saak sid oma va hel vä ga 
häs ti lä bi ning sa mu ti ka õpi la-
sed. 

Koo lis peaks ole ma hu vi tav, 

õpi la sed õpik sid pal ju pa re mi ni, 
kui nei le ai neid õpe ta da hu vi ta-
val vii sil.

Mi nu õn ne lik kool on koht, 
ku hu ta han min na, kus 

iga päev on põ nev ja eri nev, kus 
suh tu tak se mi nus se mõist valt. 

Mi nu unel ma te kool oleks 
vä ga mit me külg ne. Koo lis ole-
ks pal ju eri ne vaid või ma lu si, et 
oma tu le vast ame tit õp pi da. Ma 
saak sin en da le ise va li da ai neid, 
mis mind tõe poo lest hu vi ta vad 
ja mi da mul tõe näo li selt tu le vi-
kus va ja lä heks. Mul le ei meel di 
oma koo lis see, et va li ku või ma-
lust on vä ga vä he. 

Kind las ti on koo lis täht sal 
ko hal sõb rad. Il ma sõp ra de ta 
oleks kool mit meid kor di hul-
lem. Sõb rad toet vad mind ja 
aja vad naer ma ka kõi ge hal ve-
ma tel koo li päe va del. 

Õpe ta jad peak sid õpi las te-
ga lä bi saa ma kui sõb rad 

oma va hel. Õpe ta jad peak sid 
ole ma sõb ra li kud, kuid sa mas 
ik ka nõud li kud, et õpi las te tööd 
oleks teh tud. Sel li ne õpe ta ja ja 
õpi la se va he li ne koos töö looks 
hea mee leo lu ning õpi kesk kon-
na, ning ma ar van, et siis jõuaks 
ka tööd enam-vä hem õi geks 
täh ta jaks õpe ta ja laua le. 

Sa mas võib see kaa sa tuua 
sel le, et mõ ned õpi la sed hak ka-
vad õpe ta ja lah kust ning sõb ra-
lik kust ära ka su ta ma.

Õpi las te le peaks meel di ma 
koo lis käia. Nad ei to hiks 

tun da sel le vas tu vas ti kust. Koo-
li õhk kond peab ole ma meel div, 
õpi la sed ja õpe ta jad rõõm sad, 
ra hu lo le vad, heas tu jus ning 
õn ne li kud. 

Koo lis peaks roh kem toi mu-
ma eri ne vaid üri tu si, näi teks 
pi du sid, loen guid, kont ser te, 
näi den deid jne. Koo lie lu on sel-
le võr ra pal ju ela vam ning hu vi-
ta vam.

Õp pi mi se raa mes peaks toi-
mu ma roh kem väl ja sõi te, 

mis on ha ri vad, hu vi ta vad ning 

sil ma rin gi aren da vad. Need 
eks kur sioo nid ei to hiks ol la õpi-
las te le ta su li sed.

Mi da tä hen dab mi nu jaoks 
õn ne lik kool? Ilm selt se da, et 
tun nen end koo lis käies õn ne li-
ku na, mul on soov õp pi da ja ma 
tun nen ka ras ke ma test üle san-
ne test rõõ mu. Koo lie lu muu da-
vad õn ne li kuks väl ja sõi dud ja 
üri tu sed. 

Õn ne li ku le koo li le an na vad 
oma pa nu se nii õpe ta jad, õpi la-
sed kui ka kool ise.

Õpe ta jad peak sid ole ma 
en ne kõi ke po si tiiv sed, sest nen-
de tu jud kan du vad eda si õpi las-
te le. Õpe ta jad on ühed vä ga gi 
osa vad ini me sed, sest õpe ta des 
pea vad nad unus ta ma koo li vä li-
sed prob lee mid. 

Õpi la sed õn ne li kus koo lis 
on sa mu ti po si tiiv sed, ha ri dus-
süs teem ju ba on sel li ne, et kõik 
tööd ei ole na gu pi du ja pil ler-
kaar ja mõ ni kord peab roh kem 
vae va nä ge ma. Õpi la sed saa vad 
oma va hel häs ti lä bi ja tee vad 
koos tööd, kee gi ei kiu sa ke da gi. 
Üks teist sal li tak se ja akt sep tee-
ri tak se täp selt sel lis te na, na gu 
nad on.

Kool val mis tab et te so bi-
vad tin gi mu sed. Õn ne lik kool 
näeb väl ja hea ja rõõ mus, õhk-
kond on sõb ra lik. Ilm selt peak-
sid õpe ta jad head pal ka saa ma, 
et nad üld se ta hak sid oma tööd 
täie pü hen du mu se ja ar mas tu-
se ga te ha. 

Kõi ki de osa pool te ar va mu-
si ja et te pa ne kuid kuu la tak se 
ja neid ar ves ta tak se lõp pot sus-
te te ge mi sel. Sel li ne suh tu mi ne 
on rõõ mus tav, sest kui näi teks 
õpi la se sin dus saab juht kon nalt 
head ta ga si si det ja nen de et te-
pa ne kuid el lu viiak se, siis on 
nä ha, et koo li ei ju hi ai nult kaks 
ini mest.

Ju hul kui kõik koo li ga seon-
du vad ini me sed, nii õpe ta jad, 
õpi la sed, muu per so nal oma 
töö le pü hen du vad, siis te kib ki 
üks ideaal ne ja õn ne lik kool.

Õn ne li kust koo list kir ju ta sid 
11. klas si õpi la sed

Õnne lik kool / Hap py sc hool
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HEA LAPSEVANEM!
Tõstamaa koolis rakenda-
takse 2015/2016 õppeaastal 
KiVa programmi!

KiVa tähenda b kiusamise 
vastu. KiVa on Soome Haridus-
ministeeriumi ülesandel ning 
Turu Ülikooli teadlaste poolt 
2006-2009 väljatöötatud teadus-

põhine programm, mis on aida-
nud oluliselt vähendada kooli-
kiusamist ning õpilaste koolist 
väljalangevust Soome koolides. 

Soomes rakendavad KiVa 
programmi peaaegu kõik alg-
koolid.

KiVa programm:
1) sisaldab nii kiusamisevas-

tast ennetustööd kui kiusamis-
juhtumite lahendamise mudelit; 

2) kaasab kõik osapooled - 
kooli personal, õpilased, lapse-
vanemad ning

3) selle tõhusust mõõdab 
teaduspõhine iga-aastane uuring,
mis annab koolile tagasisidet
programmi mõju kohta kiusa-
misele.

Soome ja teiste riikide koge-
mus näitab, et KiVa program-
mi rakendamise järgselt on osa-
levates koolides vähenenud 
kiusamise sagedus erinevate
kiusamise vormide osas, vähe-
nenud on õpilaste ärevus ja 
depressiivsus, vähenenud on 
õpilaste koolist väljalangevus, 
suurenenud on kooli meeldi-
mine ja õppeedukus, suhteklii-
ma kaaslastega on paranenud. 

Uuringutest KiVa tõhususe 
kohta saate lugeda www.kiva-
program.net.

Kontakt: https://www.face-

book.com/Kivaeesti

Lapsevanemale on:
Infomaterjalid kättesaadavad 

internetis:
 Mis on kiusamine ja kuidas 
seda ära tunda?  
 Mida teha, kui minu last kiu-
satakse või ta kiusab teisi?

KiVa tundides õpivad lapsed 
kiusamise vastu võitlemise 
viise

KiVa on koolis nähtav mit-
mel moel. 1.-6. klassi õpilased
osalevad KiVa tundides (10 
kohtumist, igas neist kaks 
45-minutilist tundi). Tundides 
arutletakse, tehakse rühmatöid, 
rollimänge ja vaadatakse lühi-
fi lme kiusamise kohta. 

Tundide teemad on alates 
lugupidamisest inimsuhetes 
kuni kiusamise peatamise 
võteteni. Mitmed tunnid kes-

I
gaüks, kes on Tõs ta maa 
mõi sa aja loo ga na tu ke ne 
tut tav, teab ka mõi sa vii mast 

oma nik ku Ale xan der Stael von 
Hols tei ni. Meest, kes oli kirg lik 
rei si ja, tead la ne ning ida maa de 
hu vi li ne. 

Ale xan der Stael Hols tein 
loo bus oma tiit list aad li ku-
na ning pü hen das suu re osa 
en da elust ida maa de fi  lo soo fi a 
ja keel te uu ri mi se le ning eri li se 
tä he le pa nu osa li seks sai sansk-
ri ti keel, mis on alu seks In dia 
22le amet li ku le kee le le ning ka 
in doeu roo pa keel te le (nt lee du 
keel). Tõs ta maa mõis oli Ale-
xand ri lap se põl ve ko du, ku hu 
mees igal või ma lu sel ta ga si tu li 
– kui mit te füü si li selt, siis mõ te-
tes ik ka ja jäl le. 

Ale xand ri pä rand on en di-
selt mõi sa ma jas ning sel le aas ta 
jaa nua rist ju ba tun du valt käe ga-
kat su ta va malt. 

Ni melt alus tas Tõs ta maa 
kool koos tööd In dias, Ha rya na 
osa rii gis So ni pa tis asu va et te-
võt te ga Tech no vi te Lab ning 

sel le ees mär giks on tuua kok ku 
ka he rii gi lap sed ning lä bi ühis te 
üri tus te suu ren da da tead lik kust 
ja to le rant sust üks tei se kul tuu-
ri de suh tes. 

Ale xan der Stael Hols tein 
võt tis omal ajal sü da meas jaks 
ida maa de kul tuu ri de tut vus ta-
mi se Lää nes, eel kõi ge Amee ri-
kas ja ka Eu roo pas. Tä na sel päe-
val püüa me meie te ma et te võt-
mist jät ka ta ka su ta des sel leks 
koos töö part ne ri loo dud vee bi-
p lat vor mi Pla nets kool, mil le 

kau du Ida ja Läänt üks tei se le 
roh kem ava da.

Jaa nua ris, In dia ise seis vus-
päe va pu hul ning veeb rua ris 
Ees ti ise seis vu mi se pu hul toi-
mu sid vee bip lat vor mi Pla nets- 
kool kau du vi deo sil lad Tõs ta-
maa ja In dia va hel, kus lap sed 
üks tei se le esi ne sid ning head 
ise seis vus päe va soo vi sid. 

Mai kuus toi mus aga vi deo-
sild Gi ta Ni ke tan koo li ga, mis 
on esi me ne Vi dya Bhar ti koo li-
de ke tist (13 000 koo li nel ja mil-

jo ni õpi la se ga) ning kus asub 
ka sansk ri ti kee le ins ti tuut. Igal 
aas tal soo ri tab Gi ta Ni ke tan 
koo li or ga ni see ri mi sel enam kui 
1,8 mil jo nit last sansk ri ti kee le 
tes ti. Mai kuus toi mu nud vi deo-
sil la ees mär giks oli ka he koo-
li õpi las te oma va he li ne mä lu-
mäng, kus esi ta ti kü si mu si üks-
tei se koo li de ja kul tuu ri koh ta. 
Kui gi teh ni ka na tu ke ve das alt, 
sai mä lu mäng teh tud ja esi me ne 
ko ge mus kir ja. Oma ter vi tu sed 
edas ta sid üks tei se koo li de le ka 
di rek to rid Too mas Mitt Tõs ta-
maa koo list ja Ris hi Goyal Gi ta 
Ni ke tan koo list.

Tu le vaks õp peaas taks on 
koos töö part ne ri tel Tõs ta maalt 
ja So ni pa tist esialg sed plaa-
nid ole mas ning loo da me, et 
pea gi on suht lus ka he rii gi las-
te ja õpe ta ja te va hel muu tu-
nud re gu laar seks ning Ale xan-
der Stael von Hols tei ni unis tus 
Lää ne ja Ida va he li sest ti he dast 
kon tak tist saa nud reaal su seks.

Lii na Käär

Meie mõi sa kool käib 
Ale xan der Stael von Hols tei ni jäl ge des

11 - 2015 mai

T
õs ta maa mõi sas toi mub 
jät ku valt ak tiiv ne pro-
jek ti te ge vus. Ni melt toi-

mus ap ril li lõ pus ja mai al gu ses 
Tõs ta maa val la pro jek ti “Tõs-
ta maa mõi sa koo li aren da mi ne 
at rak tiiv seks ja mit me külg seks 
ko gu kon na tu ris mi- ja kul tuu-
ri kes ku seks” raa mes res tau ree-
ri mis koo li tus, kus Eha Vach ti 
käe all õp pi sid ko ha li kud nai sed 
mööb li res tau ree ri mist. 

Nel ja pi ka õp pe päe va ning 
va he peal se ise seis va töö käi-
gus an ti uus il me ja hin ga mi ne 
too li de le, kap pi de le, kum mu-
ti le ja mit me le muu le ese me le. 
Oman da ti tead mi si nii peh me 
mööb li taas ta mi se kui pui te se-
me te uueks te ge mi se koh ta. 

Sa ma pro jek ti raa mes on 
ko he-ko he lõ pu le jõud mas ka 
ve ne kee le suht lus kur sus, mi da 
alus tas küll roh kem osa le jaid 
kui lõ pu le jõud mas on, ent mil-
le jook sul an tud tead mi sed ilm-
selt pea gi al ga val tu ris mi hooa jal 
ak tiiv set ka su tust õp pu ri te hul-
gas leia vad.

Li saks lä bi vii dud koo li tus te le 
jõud sid mõi sa ka esi me sed too-

ted, mis mõi sa koo lis pa ku ta va-
te tee nus te kva li tee ti olu li selt 
pa ran da vad. Ni melt val mi sid 
stiil sed pui dust koh vi ku lauad, 
mis su ve pe rioo dil mõi sa kü las-
ta ja te ka su tu ses ole ma hak ka-
vad.

Eel pool mai ni tud pro jek ti 
ra has ta tak se Eu roo pa Ma jan-
dus piir kon na fi nants meh ha-
nis mi 2009 - 2014 prog ram mist 
“Mõi sa koo lid – säi li ta mi ne lä bi 
ka su ta mi se”.

4. - 6.mai ni toi mus Tõs ta-
maa koo lis aga pro jek ti „Hap py 
Sc hool“ koh tu mi ne Char lot ten-
lun di koo li õpe ta ja te ga Nor rast. 

Koos Tõs ta maa koo li õpe ta-
ja te ga osa le ti mo ti vat sioo ni tee-
ma li sel koo li tu sel, töö ta ti ühi-
selt õp pe töö aren da mi se ga seo-
tud väl ja kut se te kal lal ning õpi ti 
ise män ge di sai ni ma ehk kui das 
lä bi män gu muu ta oma õp peai-
neid hu vi ta va maks. Järg mi ne 
koh tu mi ne toi mub sü gi sel ning 
siis ju ba Nor ra maal.

Koos tööp ro jek ti toe ta tak-
se Eu roo pa Ma jan dus piir kon-
na Nor ra sti pen diu mip rog ram-
mist.

Vii ma seks mõi sas lä bi vii dud 
pro jek tiks sel ke va del oli aga 
Kul tuu ri mi nis tee riu mi poolt 
(Mõi sa koo li de prog ramm) toe-
ta tud pro jekt „Tõs ta maa mõi-
sa koo li I-punk ti väl jaa ren dus“, 
mil le raa mes os te ti mõi sa koo li 
stiil ne vas tu võ tu laud ning vit-
riin kapp. 

Nii laud kui vit riin kapp on 
su vel in fo punk tis ning igal soo-
vi jal või ma lus oma sil ma ga üle 
vaa da ta, kas soe ta tud möö bel 
il mes tab kü la lis te vas tu võ tu-
kesk kon da pa re mi ni või mit te.

Kau nist su ve soo vi des,
Lii na Käär,

pro jek ti juht

kenduvad sellele, milline võib 
olla grupi roll kiusamise kest-
majäämisel või peatamisel; 
õpilased arutavad erinevate 
kiusamisele vastu hakkamise
viiside üle ja harjutavad neid. 
KiVa plakatid koolimaja sein-
tel hoiavad programmi pide-
valt nähtaval.

Kiusamise juhtumitesse 
sekkuvad KiVa-meeskond ja 
klassijuhataja koos

Igas koolis on töörühm – 
KiVa-meeskond, mis koos-
neb vähemalt kolmest õpeta-
jast või muust kooli personali
liikmest. Nemad sekkuvad 
koostöös klassijuhatajaga 
märgatud kiusamisjuhtu-
mitesse. 

KiVa-meeskond on saanud 
ettevalmistuse KiVa program-
mi ja kiusamisjuhtumitesse 
sekkumise osas. 

Kui kahtlustate, et Teie last 
kiusatakse või Teil on alust 
arvata, et ta kiusab ise teisi, 
palun võtke kooliga ühendust, 
et toimuvaga saaks tegeleda nii 
varakult ja tõhusalt kui võima-
lik! Arutlege koos oma lapsega 
kiusamise üle, tehke seda isegi 
siis, kui ta ise ei ole ohver ega 
kiusa teisi. On oluline, et Te 
koos oma lapsega mõtleksite 
selle üle, mida teha, kui kedagi 
tema koolis kiusatakse! 

Meie kooli KiVa meeskond:
Kirsti Talu
Karoliine Kask
Maris Adler

Meeldivat koostööd uuel 
õppeaastal!

Maris Adler,
õppejuht

Kok ku võt li kult mõi sas toi mu nud 
pro jek ti te ge vus test
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AA
ed-le pa lin du ise loo mus-
tab püs ti ne ke ha hoiak 
ja roos te pu na ne sa ba, 

mi da ta tih ti kii res ti vä ris tab. Ta 
on ilus ere da vär vi li ne lind. Isas-
lin nul on hall selg, must kur gua-
lu ne, pu has val ge laup ja roos-
te pu na sed pu gua la ning sa ba. 
Emas lind on val da valt pruun, 
ta ga si hoid lik ku vä li must il mes-
ta vad he le sil ma rõn gas ning 
rin na ja ke ha kül ge de roost jas 
var jund. Le pa lind on kas vult 
um bes varb la se suu ru ne. 

Ke va del ap ril lis või mais saa-
bu des hõi vab isas lind en da-
le ter ri too riu mi, mil lel hak kab 
va het pi da ma ta laul ma. Vaid 
ük si ku teks pi me da teks öö tun-
di deks vai kib ta mõn da ae ga. 
Ta va li selt esi me se päe va lau li ku-
na lau lab ta ju ba ao val ges in nu-
kalt puu lad vas või muul kõr gel 
ko hal. Lau lu ajal is tub aed-le-

pa lind lii ku ma tult. 
Laul on kir gas, 
pi sut nuk ra või-
tu st roof, mil le le 
järg neb ta sa sem 
sä din. Sealt kõr-
gelt võib ta te ha 
ka äki li si saa gi len de 
õhu pu tu ka te püüd-
mi seks na gu kärb se-
näpp. Kut se hüüd on tal 
hoo pis lü hem ja 
sel le ga kaas-
neb ise loo-
mu lik sa ba 
v i  b u  t a  m i  n e 
ning laia lia ja mi-
ne. Aed-le pa lind ajab sa ba-
su led suu re leh vi ku na laia li 
ja vä ris tab neid iga su gu se är ri-
tu se kor ral. Täh tis on see juu res 
aga te ma sa ba asend: ta ei tõs-
ta se da üles püs ti na gu ena mus 
lin de, vaid la seb hoo pis al la sor-

gu va ju da. 
Elu pai ga na ee lis tab aed-

le pa lind nii par ke ja suu ri 
ae du kui ka hõ re daid val-

gus rik kaid nõm me- 
ja pa lu män ni kuid. 

Pe  sa  pa i  gak s 
va lib emas-

lind väl-
ja mõ ne 

l o o  d u s  l i -
ku õõn su se, 

sa ge li asub pe sa 
tuu le mur ru var jus, puu juur te 
all või va hel, ki vi de all, asu la tes 
ka su tab aed-le pa lind aga hoo-
ne sein te ja kar nii si de või voo-

der di se ta ga ole vaid ur kaid või 
ka pöö nin guid, meel sas ti asus-
ta tak se ka pe sa kast. 

Mai kuu lõ pus mu neb emas-
lind 5-7 mu na ja hau dub neid 
um bes 12 päe va. Po jad vii bi-
vad pe sas um bes kaks nä da lat. 
Va ne ma te le on see aeg aga eri ti 
ras ke, sest nad pea vad oma järg-
las te le ku ni 500 kor da päe vas 
süüa too ma. Toi duks on pu tu-
kad ja röö vi kud. Poe gi saa de-
tak se ja toi de tak se kaits valt ka 
veel nä da la jook sul pea le nen de 
pe sast lah ku mist. Ja siis alus tab 
lin nu paar oma teist pe sit se mist. 
Esi me sed po jad saa vad len nu-

või me lis teks juu ni lõ pul või 
juu li al gu ses. Sü gi se poo-
le söö vad aed-le pa lin nud 

mõ ni kord ka mar ju ja puu vil ju.
Aed-le pa lind on ränd lind. 

Sü gis rän ne al gab au gus ti kesk-
pai gas ja lõ peb ok toob ris, ta ga si 
saa bub ap ril lis või mais.

Aed-le pa lind kuu lub Ees tis 
loo dus kait se al la. 

Aed-le pa lindAed-le pa lind
Jätkub kunstnik Reet Rea - Smyth linnusari. Juba mõnda aega elab Reet Tõstamaal, vaata lisaks www.ReetRea.com

PPr u u n -
selg-põõ sa-

lind on vaid üks liik 
meie pal ju dest põõ sa lin du-
dest. Üla pool on tal hal li kasp-
ruun, tii vad rus ked, pea la gi ja 
ku kal hal lid. Pruun selg-põõ sa-
lind eri neb väi ke-põõ sa lin nust 
he le da ma vi ker kes ta ja sel ge 
val ge sil ma rõn ga, he le da ma te 
jal ga de, pi ke ma sa ba ja küün-
ra-hoo sul ge de rus ke te ää ris-
te poo lest. Isas lin nu rin nal on 
ke va del tih ti roo sa kas var jund, 
mis sel ges ti vas tan dub val ge le 
kur gua lu se le ja hal li le pea lae-
le. Pruun selg-põõ sa lin nu lü hi-
ke ka re da või tu kii re rüt mi li ne 
laul jääb ker ges ti meel de. Eri ti 
pe sit su sa ja al gu ses on kuul da 
ka pi ke mat sä di nat, mil les se on 
põi mi tud na saal set kut se hüü du 
„väd-väd-väd”. Äre vu se kor ral 
kor dub ka re „kräe”. Vil ka käi tu-
mi se ja roh ke hää lit se mi se ning 
lau lu tõt tu näib see väi ke lin nu-

ke när vi-
li se na. Ena-

mus meie põõ sa-
lin de on arad, ei 
näi ta end ja neid 

on või ma lik vaid 
lau lu jär gi mää ra-

ta. Pruun selg-põõ sa lin-
nu isas lind on aga teist su gu ne. 
Ta lau lab tih ti ke set põl du oja 
ää res ole va pa ju põõ sa lad vas, 
tõu seb siis sealt laul des peaae-
gu püst loo dis õh ku ning ku kub 
siis jäl le ki vi na põõ sas se ta ga si, 
kus jät kab oma aed-põõ sa lin nu 
lau lu mee nu ta vat sä di nat. Sa ge li 
eh ma tab ta põõ sas ti kus ja lu ta jat 
mit me su gus te hoia tus hää lit sus-
te ga, tur ri tab eru tu ses kur gu- ja 
pea sul gi ning nõk su tab ke ha 
ühe le ja tei se le poo le. 

Ees tis se saa bu vad pruun selg-
põõ sa lin nu isas lin nud ta va li-

selt va rem kui emas lin nud. 
Pä rast saa bu mist va lib isas lind 
oma le pe sit sus ter ri too riu mi, 
mil leks so bi vad kui vad ma da-
lad põõ sas ti kud, põl lu peen rad, 
kraa vi kal dad, umb ro hu väl jad 
ning met sa ser vad, ja mää rab 
ta sa se lau lu saa tel ära sel le pii-
rid. Mõ ne päe va pä rast, tun des 
end seal ju ba pe re me he na, alus-
tab lind val ju ter ri too riu mi lau-
lu ja hak kab ehi ta ma män gu-
pe si, mi da ta seest ei voo der-
da. Emas lin nu saa bu des kat keb 
isas lin nu pe sae hi tu sind ot se-
ko he. Nüüd hak kab ta ah vat-
le ma emas lin du pes sa tu le ma. 
Isas lind lau lab lak ka ma ta ja 
püüab emas lin du pro vot see ri da 
pe sae hi tust jät ka ma. Aeg-ajalt 
ti pib ta emas lin nu üm ber laia-
li ae tud tii ba de ga. Kui emas lind 
ei jää esi me se pa ku ta va pe sa ga 
ra hu le, näi tab isas lind tal le ka 
tei si pe si. Vii maks va lib emas-
lind ühe pe sa dest ja viib ehi tu se 
ühe päe va ga lõ pu le. Pe sa ehi ta-

tak se ta va li selt maa pin na lä he-
da le roht tai mes ti ku var ju. See 
on häs ti var ja tud ko hev ku hik 
kui va dest tai me kõr test, jõh vi-
dest, ämb li ku võr gust ja tai me-
vil last. Emas lind mu neb 5-6 
mu na. Need on ro he kad, hal li-
de ja pruu ni de lai ku de ga ja hau-
du mi sest võ ta vad osa mõ le mad 
va na lin nud kok ku 11-13 päe va, 
emas lind see juu res kest va malt 
ja sa ge da mi ni. Hau duv pruun-
selg-põõ sa lind on et te vaat lik ja 
lah kub pe salt vaen la se lä he ne-
des ju ba aeg sas ti. Siis püüab ta 
vi gast tee sel des vaen last pe sa 
juu rest ee ma le mee li ta da. Pe sas 
on po jad vaid 9-13 päe va ning 
lah ku vad sealt en ne len nu või-
me li seks saa mist. Pruun selg-
põõ sa lin nu toi duks on pu tu kad, 
nen de vast sed ja ämb li kud.

Ränd lin nu na lah kub pruun-
selg-põõ sa lind meilt sep temb ri 
esi me sel poo lel ja naa seb mais. 
Pruun selg-põõ sa lind on Ees tis 
loo dus kait se all.

Pruun selg-põõ sa lindPruun selg-põõ sa lind

13 - 2015 mai

Suve teat ri eten du s Suve teat ri eten du s 
“TSE PE LIIN”“TSE PE LIIN”  

Tõs ta maa mõi sas:Tõs ta maa mõi sas:

8. juu li kell 19.00

9. juu li kell 19.00

10. juu li kell 19.00

11. juu li kell 15.00 ja kell 19.00

12. juu li kell 15.00 ja kell 19.00

17. juu li kell 19.00

18. juu li kell 15.00 ja kell 19.00 (vii ma ne eten dus)

TÄNU

Kallis vanaema Ellen Aava, 
täname Sind südamest hoolivuse ja abi eest.

Pille-Riin lastega Kabli rannast

Kohtumine Pärnumaa kirjanike Margit Petersoni ja Heli Künna-
pasega Tõhela raamatukogus 23. mail. Meeldivas õhkkonnas 
veedetud tunnid, loetud romaaniread ning luulesalmid.

TÕSTAMAA SUVETEATER

Su ve teat ri eten du s Su ve teat ri eten du s 
“SK VOT TI MI NE VÕ HI KU TE LE” “SK VOT TI MI NE VÕ HI KU TE LE” 

Tõs ta maa mõi sas:Tõs ta maa mõi sas:
1. au gust kell 19 esie ten dus

2. au gust kell 15.00 ja 19.00

5. au gust kell 19.00

6. au gust kell 19.00

9. au gust kell 15.00 ja 19.00

13. au gust kell 19.00

14. au gust kell 19.00

15. au gust kell 15.00 ja 19.00

16. au gust kell 15.00 ja 19.00

23. au gust kell 15.00 ja 19.00

Pi le tid müü gil Pi le ti le vis ja ko ha peal, in fo tel. 5804 5889

Soo dus hin na ga 15.- pi le ti te eel müük Tõs ta maa raa ma tu ko gus (ava tud T-R kell 10 - 18, L kell 10 - 15) 9. - 13. juu ni ni.
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1. SÕBRAD - 91-180: Kertu Lille, Janno Pavlov, Mihkel Poom, Lil-
lerine Lille, Ester Lainet, Rasmus Veskimägi

2. NURMISTE - üle 180: Kaile Vahtmeister, Toivo Marus, Liia 
Oidjärv, Üllar Marus, Mesike Jõgi, Taavi Marus

3. 10. KLASS - 91-180: Silva-Astrid Sommer, Gert Gentalen, 
Marge Maruse, Teele Tõnisson, Tanel Tuulmees, Veljo Kullerkupp

4. ÕPILASKODU - 61-90: Mai Gentalen, Grete Koidu, Regina 
Koidu, Andero Randoja, Arnold Haidma, Alo Klaassepp

5. MÜRAKARUD - 91-180: Liisbeth Sikk, Raimond Palberg, 
Helevi Jurjev, Ilona Niit, Viktoria Kullerkupp, Erik Naissaar

6. LOLLID - 61-90: Katre–Maris Veskimägi, Maarja-Helena 
Veskimägi, Risto Rand, Magnus Janson, Keily Kaal, Ardo Leas

7. ÄÄÄ - 61-90: Rebecca Pulk, Stever Vahkel, Kaisa-Liis Puusepp, 
Grettel Soonisoo, Karmo Kuristik, Kevin Saar

8. SIILID UDUS - 91-180: Lauri Tuhkanen, Everita Imana, Tarmo 
Iman, Martha Päästel, Mark Kiradi, Kristine Petersone

9. TÕHELA TUULED - kuni 60: Kadri Vulkan, Kevin Päästel, 
Emma Liisa Salk, Mark Sander Salk, Grete Vulkan, Brandon Roht-
laan

10. HAMBURGER - kuni 60: Keitlyn Kaal, Karmen Tuhkanen, 
Liis Rõhu, Markus Iman, Ranno Mändla, Joonas Rõhu

11. NÄITERING - üle 500: hr Lusikas, hr Paul, pr Lonni, prl 
Smidth, prl Põrgu, prl Hääl

 Il mad on soo jaks läi nud ja 
vä liis tu mi sed on ka meie väi ke-
sel Tõs ta maal hoo gus tu nud. 

Mõ ne küm ne meet ri kau gu-
sel kesk väl ja kust asub ko ha lik 
pum mel da ja te sa ra. Kõ ve maid 
hää li kos tab sealt õh tu ede ne-
des, hi li sõh tul taa ru vad taa-
did oma ur gu des se pea täit väl-
ja ma ga ma. Hea mu gav koht, 
ka tus pea  ko hal ja pood ko he 
kõr val. 

Ma sen dav on aga la ga, mil-
le sa raa lu sed en dast ma ha jä ta-
vad. Klaa si kil lud, ko nid, taa ra ja 
ku se hais. Vä ga ropp nurk. Imes-
tan, et tõs ta maa la sed se dan nii 

ra hu li kult ta lu vad. 
Edas pi di seks võiks üri ta-

da sel les mä da pai ses vei di kor-
da luua. Ka tu se al la sea da üles 
ko ris tusg raa fi k. Sea da üles tur-
va kaa me ra, vaa ta me siis kes 
need kõi ge hul le mad ka kud on. 

Kui kor da maj ja ei saa, võiks 
al ko müü jad kä si käes sü da me-
tun nis tu se ga lõ pe ta da räus ka-
ja te le al ko müü gi. Poe ümb rus 
peaks kor ras ole ma, sa mas saab 
val la va lit sus kar mi malt hea kor-
da nõu da.

Kas saa me platsi puh taks 2. 
juu niks?!

TT

Sara ale vi ku sü da mes

TÕSTAMAA JÜRIÖÖJOOKS

Jüriööjooks
2015

15 - 2015 mai
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Andreas Paivel – 14.02.2015

Klaara-Loore Meras – 23.03.2015

Melissa Käär – 18.04.2015 

Aprillikuu juubilaridAprillikuu juubilarid Maikuu juubilaridMaikuu juubilarid
SALME KASELA 88SALME KASELA 88

ENDEL ANDRESE 88ENDEL ANDRESE 88
HEINO MIIDO 84HEINO MIIDO 84

VAIKI KRUUSMA 84VAIKI KRUUSMA 84
EDI TÕNISMAA 83EDI TÕNISMAA 83
HELDI KIIRATS 82HELDI KIIRATS 82
ELMAR KULD 82ELMAR KULD 82

JAAN VIMM 80JAAN VIMM 80
IVA KALBACH 79IVA KALBACH 79

LEMBIT PALUSALU 79LEMBIT PALUSALU 79
EDUARD METSAMÄGI 78EDUARD METSAMÄGI 78
VIRVE-ÕIELA EDVAND 77VIRVE-ÕIELA EDVAND 77

URVE KÄÄR 75URVE KÄÄR 75
LEO MARTSON 74LEO MARTSON 74

MILVI KÄÄR 73MILVI KÄÄR 73
SIRJE MIRK 65SIRJE MIRK 65
LILLI REA 65LILLI REA 65

VIKTOR ROOS 92VIKTOR ROOS 92
SINAIDA MIKK 87SINAIDA MIKK 87

JUTA RÄHN 86JUTA RÄHN 86
VALENTINA HEINMAA 83VALENTINA HEINMAA 83

LEIDA VERTE 80LEIDA VERTE 80
HELLA ORM 79HELLA ORM 79

AIME MARTSON 78AIME MARTSON 78
MAIE ERIKSON 76MAIE ERIKSON 76

LEIDA UNT 76LEIDA UNT 76
OLEG REIMAND 75OLEG REIMAND 75

ENE EENSALU 74ENE EENSALU 74
MARIA PAALBERG 73MARIA PAALBERG 73

ARNE TAMM 72ARNE TAMM 72
PEET TÖLP 71PEET TÖLP 71

ENDEL ORGMA 71ENDEL ORGMA 71
MATTI RÄBUS 71MATTI RÄBUS 71
ÕILME HAKK 65ÕILME HAKK 65

VILLE VELIKOK 65VILLE VELIKOK 65

Õnnitleme 
Õnnitleme 

uusi valla
kodanikke ja 

uusi valla
kodanikke ja 

nende vanemaid
nende vanemaid

TEE NIS TU SED TÕS TA MAA VAL LA 

ÕI GEU SU KI RI KU TES

14. juunil kell 10 Se li-Tõs ta maa 
Pü ha Vas si lius Suu re ki rik li tur gia

21. juunil kell 10 Poot si-Kõ pu 

Pü ha Kol mai nu ki rik  li tur gia 

kell 12.30 Kõ pu kal mis tul 

sur nuaia pü ha, ül di ne hin ge pal ve

In fo tel 5384 1350, Prees ter Aga ton Paal berg

JAAN TUULMEES 
20.09.1951 – 29.03.2015

MILDA RAND 
18.01.1929 – 05.04.2015

MARE METSAMÄRT 
09.07.1936 – 07.04.2015

MARTA LEAS 
15.03.1921 – 14.05.2015




