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L 
õp pe mas on aas ta numb-
ri ga 2015 ja aeg tra dit-
sioo ni li seks jõu lu mõ tisk-

lu seks val la le hes. Eel mi se aas ta 
lõ pul kir ju ta sin Uk rai na sünd-
mu si sil mas pi da des, et sõ da on 
jõud nud mei le pä ris lä he da le. 
Kah juks tu leb tõ de da, et möö-
duv aas ta li sas pin geid veel gi. 
Li san du sid mit med konf lik tid 
ja põ ge ni ke vool Eu roo pas se. 
Sa mas po le tä na päe va konfl  ik-
tid nii must-val ged kui mõ ned 
küm nen did ta ga si.

Al les su vel sel gi tas si se mi-
nis ter, et va ja on ai da ta sõ ja 
eest põ ge ne jaid, kel le elu ohus. 
Nüüd rää gib sa ma mi nis ter, et 
siia ka van da tud ini me sed on 
tead ma ta suu nas haih tu nud ja 
nii hirm sat oh tu, et peaks Ees-
ti ga lep pi ma, na gu po le gi. Te kib 
kü si mus, kas nen dest prot ses si-
dest on üld se kel lel gi üle vaa det.

Ilm selt on suu res ti te gu põ lis- 
ja ränd rah vas te va he li se aja loo-
li se vas tuo lu ga, et osa ini me si 
on paik sed, ela vad omal maal 
ja püüa vad seal elu pa re maks 
muu ta ning tei sed on ränd rah-
vad, kes pea tu vad seal, kus pa ra-
jas ti mu ga vam.

Osa maail ma üle rah vas ta tus 
ja sõ ja li sed konfl  ik tid on aja nud 
suu red rah va hul gad liik ve le. Kui 
osu tu vad tõeks ka klii ma soo-
je ne mi se prog noo sid, li sab see 
rän de le veel gi hoo gu. Sa mas on 
Ees ti ja ka Tõs ta maa prob lee-
miks, et ruu mi ki pub üle jää ma, 
koon du tak se lin na des se ja ela ni-
ke arv vä he neb. 

Loo gi ka üt leb, et eel pool mai-
ni tud prot ses si de tu le mu se na 
maa kauaks tüh jaks ei jää ja kui 
eest la sed ise ei ta ha või ei os ka 
siin ela da, ela vad siin mõ ne aja 
pä rast tei sed. Koh ta des, kus ini-
mes te arv vä he neb, va ja tak se ka 
vä hem tee nu seid ja nii ol lak se 
sun ni tud sul ge ma kaup lu si, koo-
le, post kon to reid jne. Muu tu sed 

rah vas ti kus tin gi vad ka hal dus-
re for mi va ja du se.

Hal dus re for mist on Ees tis 
rää gi tud aas taid. Saa dak se aru 
sel le va ja du sest ja ka mi nu le tun-
dub, et 213 oma va lit sust on Ees-
ti suu ru se le rii gi le pal ju. Sa mas 
ei to hiks aga re for me te ha tun-
ne te le tu gi ne des vaid peaks ole-
ma sel ge ees märk, mi da ta he-
tak se saa vu ta da, mis sel le tu le-
mu se na pa re maks lä heb ja see 
peaks ole ma või ma li kult pal-
ju de le aru saa dav. Tä na on ain-
saks tea dao le vaks kri tee riu miks 
vä he malt 5000 ela nik ku oma va-
lit su ses. Mis ja kas sel le tu le mu-
se na pa re maks lä heb, on suh te-
li selt se ga ne. Ehk võiks ees mär-
giks ol la hoo pis ela mis või ma lus-
te ta ga mi ne ko gu Ees tis ja see-
ga ühe su gu ses ma jan dus li kus 
si tuat sioo nis asu va te oma va lit-
sus te lii tu mi ne. Maae lu juh ti mi-
ne kau gel asu vast lin nast po le 
vä he malt se ni osu tu nud efek-
tiiv seks.

See ga on tä na ses elus pal ju 
eba kind lust. Sa mas sõl tub iga 
pai ga elu seal ela va te ini mes-
te soo vist just seal ela da ja oma 
töö ga sin na pa nus ta da. Vaa-
ta ma ta sel le le, et ka möö du val 
aas tal vä he nes Tõs ta maa ela ni ke 
arv mõ ne teist küm ne võr ra, on 
meil jät ku valt pal ju just siin toi-
me ta da taht vaid tub li sid ini me-

si ja ehk on suu rem väl ja rän ne 
pea tu nud. 

Kind lust li sab, et pal jud kor-
ras ta vad siin oma ko du sid. 
Li saks ju ba va rem kor ras ma ja-
pi da mis te le on vii mas tel aas ta tel 
li san du nud vä he malt pool sa da 
kor ras ja ke na ko du. Lä bi ha ja-
a sus tu se prog ram mi on ka vald 
ai da nud pal ju del ma ja pi da mis tel 
vee ja ka na li sat sioo nip rob lee me 
la hen da da kui gi kõi ki taot lu si 
po le ol nud või ma lik ra hul da da. 

Kui aas ta te eest olid prob-
lee miks tüh jad kor te rid, siis sel 
aas tal on tek ki nud lau sa va ba-
de kor te ri te puu dus. Li saks 
se ni kor ras ta tud kor ter ma ja de-
le te gid möö du val aas tal et te-
val mis tu si re konst ruee ri mi seks 
veel kol me-nel ja kor ter ma ja 
oma ni kud. Vil ja on kand mas ka 
kaug küt te süs tee mi in ves tee rin-
gud ja tä na on Tõs ta maa küt te 
hind üks oda va maid Ees tis. 

Mõ ne aas ta eest sai me lah-
ti vää vel ve si ni kust joo gi vees ja 
vee kva li teet pa ra nes olu li sel,t 
kuid täies ti kva li teet seks joo gi-
veks on va ja veel la hen du si ot si-
da ja ku lu tu si te ha. Ole me esi ta-
nud taot lu sed ka Tõ he la ja Poot-
si vee süs tee mi de re konst ruee ri-
mi seks ja loo da me, et ehk saa me 
uuel aas tal need kor ras ta tud.

Maal on vä ga olu li sed trans-
por di või ma lu sed. Maan tee-
a me ti Lää ne re gioo ni tel li mu sel 
re mon di tud Le pas pää-Kih le pa 
tee lõik muu tis must ka tet möö-
da lin na sõi du 9 km lü he maks 

ja hoiab see ga kok ku pal ju de 
ae ga ja ra ha. Suu ri mad tä nu sõ-
nad sel le eest on põh just öel da 
re gioo ni juh ti de le Enn Raa di-
ku le ja Mar gus Ei sensch mid ti-
le, kes siis, kui töö de teos ta mi ne 
kü si mär gi all oli, se da iga ti toe-
ta sid. 

Ka val la tee del oli sel aas tal 
või ma lik te ha Tõs ta maal hä da-
va ja li kud pi da mis tööd ja viia 
mõ ned enam ka su ta ta vad tä na-
vad must kat te al la, sa mu ti toi-
mus suu rem kruu sa ve du val la-
tee de kõi ge keh ve ma te le lõi ku-
de le.

Kihn las test naab ri tel oli su vel 
põh just rõõ mus ta da uue parv-
lae va üle ja loot si me meie gi, et 
ühen du se pi da mi ne Ma ni ja-
ga pa ra neb. Tun dub aga, et uus 
laev on ase tu mas teis te ma jan-
dus mi nis tee riu mi praa mip roh-
ma ka te rit ta, sest on eel da tust 
roh kem tuu le tund lik ja prob lee-
me on sil du mi se ga kõi gis sa da-
ma tes ning se da eri ti Ma ni jas. 
Aga ehk on te gu nn sis se töö ta-
misp rob lee mi de ga. 

Olu li selt ti he dam praa mi liik-
lus muu tis aga ti he da maks ka 
Tõs ta maa bus siü hen du se lin na-
ga.

Aas taid on rää gi tud Tõs ta-
maal pan gaau to maa di va ja du-
sest. Koos tööd Swed ban ki ga 
on see nüüd pai gal da tud. Kui gi 
tä na päe val te hak se pal jud pan-
ga toi min gud in ter ne ti pan gas, 
po le su la ra ha va ja dus nii ko ha li-
kel ela ni kel kui kü la lis tel ka du-
nud ja hea, et nn „ha be me ga“ 
prob leem la hen du se sai.

Iga piir kon na jaoks on olu li-
sed tin gi mu sed las te ja noor te 
jaoks. Sel les osas on ruu mi dest 
ja kaa saeg se test esit lus va hen di-
test olu li se mad ki õpe ta ja te-ju-
hen da ja te suht le mi sos ku sed, 
os kus õpe ta tav hu vi ta vaks te ha 
ja noo ri kaa sa haa ra ta. Sel le tõid 
saa dud ko ge mu se na väl ja ka hil-

Jõu lu mõ tisk lus 2015

Paik sed, ela vad omal 
maal ja püüa vad 
seal elu pa re maks 
muu ta ning tei sed 
on ränd rah vad, kes 
pea tu vad seal, kus 
pa ra jas ti mu ga vam.
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ju ti „Hap py scool“ pro jek ti ga 
Tõs ta maa koo li esin du ses Nor-
rat kü las ta nud val la va lit su se liik-
med. Sel les val gu ses rõõ mus tab, 
et meie mõ ned aas tad ta ga si 
ra ja tud noor te kes kus on saa nud 
te gu sa si su ja noor te juht Ka ro-
lii ne Kask tun nis ta ti Pär nu maa 
pa ri maks noor soo töö ta jaks. 

Li saks õpe ta ja te le on siis-
ki va ja ka ruu me ja kui koo li 
re mont lõ pe ta ti ju ba küm me-
kond aas tat ta ga si ning tä na on 
see üks tun tu maid mõi sa koo-
le, siis las teae da ole me pi da nud 
re mon ti ma ju pi kau pa vas ta valt 
või ma lus te le. Kui eel ne va tel aas-
ta tel re mon di ti rüh ma ruu mid, 
siis tä na vu said kor da saa li ja abi-
ruu mid ning sel le ga on las teaia 
re mont lõ pe ta tud. 

Ku na gi nõu ko gu dea jal 
öö päe va ring seks las teaiaks ehi-
ta tud suu res hoo nes, mis ka van-
da tud ku jul ei ha ka nud ki töö le, 
asu vad tä na raa ma tu ko gu, kä si-
töö tu ba ja las teaed. Kui saa me 
veel va bas se os sa ehi ta da ruu-
mid ter vi se kes ku se le, on ko gu 
hoo ne mul ti kes ku se na efek tiiv-
selt ka su tu se le võe tud.

Pe rears ti kes kus kind las-
ti vää riks uu si ruu me, sest hil-
ju ti ka he küm nen dat Tõs ta maa 

tööaas tat tä his ta nud ko lo riit ne 
pe rearst Ma dis Ves ki mä gi on 
üheks märk sõ naks, mil le jär gi 
Tõs ta maad tun tak se. 

Ole me har ju nud, et saa me nn 
es ma ta san di ter vis hoiu ga seon-
du va meie ter vi se kes ku sest il ma 
suu re ma aja ku lu ta ega tea gi, et 
pal ju des maa koh ta des peab meil 
loo mu li ku na tun du va te prot se-
duu ri de teos ta mi seks sõit ma 
lin na, mis nõuab olu list täien da-
vat aja ja ra ha ku lu. 

Loot si me ra ja da uued ter-
vi se kes ku se ruu mid käi vi tu-
va es ma ta san di ter vi se kes kus te 
ra ja mi se meet me toel kuid hil-
ju ti sel gus, et sot siaal mi nis tee-
rium näeb es ma ta san di ter vi se-
kes ku si ai nult suu re ma tes lin-
na des. Meie jaoks on siis ki väi ke 
toe tus või ma lus jäe tud, sest ole-
me ni me kir jas, kes saab ra ja da 

mõ ne suu re ma ter vi se kes ku se 
fi  liaa li. 

Tea des tä nast ars ti de põu da, 
on meil se da enam põh just rõõ-
mus ta da Ma di se 20. aas ta jook-
sul teh tud töö üle, soo vi da tal le 
jõu du eda si seks ning loo ta lei da 
sa ma pü hen du nud ham baars ti 
ja ap teek rit.

Iga piir kon na jaoks on olu-
li sim et te võt lus, mis ta gab töö-
ko had. Siin või me rõõ mus ta-
da 20. toot mis ta lu, 12. tu ris mi-
et te võt te, hul ga osaü hin gu te, 
väi keet te võt ja te ja FIE-de üle. 
Eks igal neist olid möö du val aas-
tal oma rõõ mud ja kor da mi ne-
kud. Ini me sed, kes et te võt lu se-
ga te ge le vad, on siia oma ko du 
ra ja nud, on maa soo laks ja nal-
jalt enam ära ei lä he. 

Rõõ mus tav on nä ha, et pal-
ju des ta lu des ja et te võ te tes on 
pea le kas va mas noo rem põlv-
kond. Tä nu sõ nad kõi gi le töö-
koh ti loo nud et te võt ja te le ning 
jõu du ja jak su eda si seks 

Elu le an nab vär vi kul tuu ri 
ja selt sie lu. Tä nu sõ nad kõi gi le 
selt si de eest ve da ja te le ja kul tuu-
riü ri tus te kor ral da ja te le. Suu re-
maid üri tu si üles lu ge des po le gi 
neid vä he – Räi me West, Poot-
si laat, su ve tea ter, val la päe vad, 

näi te rin gi eten du sed, me re pi du, 
jõu lu laat. Li saks se nis te le tun tud 
rin gi de le tu li möö du nud aas tal 
kok ku se ga koor. 

Suu re ma teks spor diü ri tus-
teks olid võrk pal li tur niir, jü riöö 
jooks, mä lu män gu sa ri, Tõs-
ta maa jooks. Koos töös Pär nu 
võrk pal lik lu bi ga asus siin noo ri 
võrk pal lu reid ju hen da ma võrk-
pal lik lu bi peat ree ner Avo Keel.

4. ad ven dil se da ar tik lit kir ju-
ta des ja aas ta le ta ga si vaa da tes 
on, mil le üle rõõ mus ta da ja on, 
mi da järg mi sel aas tal pa re mi ni 
te ha. 

Ilm selt sõl tub Tõs ta maa 
tu le vik pal ju gi meie koo list – 
kas suu da me seal li saks ai ne ja 
maail ma ko da ni kuks ole mi se 
õpe tu se le kas va tat da ka ko du-
ko ha tun net, õpe ta da nä ge ma 
siin seid väär tu si ja või ma lu si 
ning os kust ja ta het en nast siin 
teos ta da. Kui se da suu da me on 
Tõs ta maal loo tust.

Tä nan 2015. aas tal teh tu eest 
ja soo vin Tõs ta maa le ning mei le 
kõi gi le ilu sat jõu luae ga-aas ta va-
he tust ja head uut aas tat !

Too mas Rõ hu,
val l a va nem

Sa mas ei to hiks 
aga re for me te ha 
tun ne te le tu gi ne des 
vaid peaks ole ma 
sel ge ees märk, 
mi da ta he tak se 
saa vu ta da.

Val la vo li ko gu is tun gil 
4. det semb ril 2015 osa le sid kõik 
vo li ko gu liik med.

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu in fot 
lä hia jal toi mu nust.

Swed bank pai gal das li gi 10 aas tat kest-
nud lä bi rää ki mis te tu le mu sel Tõs ta maa le 
su la ra ha au to maa di. Ta su vu se koh ta on va ra 
hin nan gut an da.

Pär nu maa ühist rans por di kes ku se poolt 
plaa ni tak se uue bus si ter mi naa li ra ja mist 
Pär nus se ja hil jem ka val la kes kus tes se (park-
la, jalg rat ta hoid jad, kü te, tua lett). 

Val la va lit sus al ga tas uue han ke val la tee de 
lu me tõr je töö de te gi ja leid mi seks.

 Kuu la ti fi  nants ju hi Ka rin Rand mäe ja 
val la va ne ma Too mas Rõ hu in fot val la 2016. 
aas ta ee lar ve ku ju ne mi sest. Lae ku mi se osas 
on sel gu se tu rii gi pool se toe tu se osa. Tu lu-
mak su lae ku mi ne võib tul la vei di suu rem, 
kui eel mi sel aas tal. Maa maks tõe näo li selt 
jääb sa maks.

Vo li ko gu ot sus tas suu na ta eel nõu tei se le 
lu ge mi se le.

 Võe ti vas tu mää rus „Kor rupt sioo ni vas ta-
se sea du se ra ken da mi ne“.

Mää ru se ga keh tes ta tak se ma jan dus li-
ke hu vi de dek la rat sioo ni esi ta ma ko hus ta-
tud isi kud, dek la rat sioo ni de esi ta mi se kord 
ja mää ra ti ko mis jon, kes hak kab va ja du sel 
dek la rat sioo ne kont rol li ma. Dek la rat sioo ni 
on ko hus ta tud esi ta ma val la vo li ko gu ja val-
la va lit su se lii ge, kont rol li mi se õi gus ot sus ta ti 
an da re vis jo ni ko mis jo ni le. 

Mää rus on ava li kus ta tud Rii gi Tea ta jas ja 
val la ko du le hel www.tos ta maa.ee.

 Võe ti vas tu mää rus „ Pla nee ri mis sea du-
se ja ehi tus sea dus ti ku ra ken da mi ne Tõs ta-
maa val las“.

Mää ru se ga sä tes ta tak se pä de vu sed pla-
nee ri mi se ja ehi tu sa la se te ge vu se ot sus ta-
mi sel.

Vo li ko gu pä de vu ses on suu re ma mõ ju-
jõu ga (üldp la nee rin gu ga seon duv) ja val la-

va lit su sel väik se ma mõ ju jõu ga ot su sed (ehi-
tus- ja ka su tus lu ba de väl jas ta mi ne jne).

Mää rus on ava li kus ta tud Rii gi Tea ta jas ja 
val la ko du le hel www.tos ta maa.ee.

 Aru ta ti vo li ko gu le kin ni ta mi seks esi ta-
tud Tõs ta maa Kesk koo li aren gu ka va aas ta-
ni 2019.

Pi ka aru te lu tu le mu sel jõu ti ühi se le sei-
s u ko ha le:

Esi ta tud koo li aren gu ka vas on kä sit le ma-
ta ja ka van da ma ta seos ko ha li ku elu ga, piir-
kon na aren gu hu vid ja koo li pi da ja hu vid.

Aren gu ka va ole ma so le val ku jul mit te 
kin ni ta da.

Suu na ta aren gu ka va piir kon na aren gu-
va ja dus test ja koo li pi da ja hu vist läh tu va te 
pa ran dus te ja täien dus te sis se vii mi seks vo li-
ko gu ha ri dus ko mis jo ni le, koo li hoo le ko gu le 
ja val la va lit su se le, kes pea vad pa ran du set te-
pa ne kud esi ta ma järg mi seks val la vo li ko gu 
is tun giks.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED
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E 
si me sel poo laas tal maa-
kon nas ai ne võist lu si eri ti 
ei kor ral da ta. Tõ si se mad 

mõõ du võt mi sed al ga vad olüm-
piaa di de lai nel jaa nua rist. Siis 
maa kond li kud olüm piaa di de 
eel voo rud eri ne va tes õp peai ne-
tes.

An nan põ gu sa üle vaa te I 
poo laas ta te ge mis test kuu de 
kau pa.

Sep tem ber
„Kõik on uus sep temb ri-

kuus...“ Sep temb ris alus tas meie 
koo lis tööd eri pe da goog Ma ri ka 
Prants. Te ma töö tab õpi las te ga 
kol ma päe vi ti ja ree de ti. Ma ri-
ka teeb eri pe da goo gi tun di de le 
li saks ka lo go pee di list tööd.

Eel mi sel õp peaas tal alus ta-
ti KI Va pro jek ti ga, mil le ga sel 
õp peaas tal min nak se toi me kalt 
eda si. Kol ma päe va hom mi ku-
ti pea le õpe ta ja te in fo mi nu teid 
toi mu vad kõi gis klas si des väär-
tus kas va tu se tun nid. Nen des 
tun di des on või ma lik ra ken da-
da KI Va õp pe ma ter ja le, mis on 
spet siaal selt väl ja töö ta tud kiu-
sa mis te vä hen da mi seks. Prog-
ram mist saab täp se malt lu ge da 
www.ki vap rog ram.net/es to nia

Õpe ta ja te päe val sai tun nus-
tu se meie koo li hu vi juht Ka ro-
lii ne Kask, kes va li ti Pär nu maa 
Aas ta noor soo töö ta jaks. Õn nit-
lu sed Ka ro lii ne le!

Ok too ber
Ag nes Jan son päl vis tun nus-

tu se on või du töö ga Go ri ka ri-
ka tuu ri võist lu sel. Ju hen da jaks 
In ger Va hu vee. Tub lid!

Tõs ta maa 4H klu bi Po si tii ne 
kor ral das koo li ma jas maa kond-
li ku 4H laag ri, mis kan dis ni me 
4H Ta lu päe vad Tõs ta maal.

Tõs ta maa 4H klu bi Po si tiiv ne 
pär ja ti pa ri maks klu biks ja Lau-
ra Jõe pa ri maks noo reks Ees ti 
4H Pär nu maa piir kon nas. Kii-
tus noor te le ja ju hen da ja Ka ro-
lii ne le.

Eu ros co la vi deo kon kur-
si “Kui das la hen dak si me pa gu-
lask rii si” tu le mu sed olid meie 
koo li le edu kad. Kon kur sist võt-
tis osa 36 vi deot 18 koo list üle 

Ees ti. Eu roo pa Par la men di in fo-
bü roo va lis väl ja 9 koo li, kes saa-
vad või ma lu se osa võt ta Eu roo-
pa Par la men di noor tep ro jek-
tist Eu ros co la 2016. a. esi me ses 
poo les. Võit ja te hul gas ka Tõs-
ta maa koo li 11. klass ning õpe-
ta ja Ai mar ja õpe ta ja Gre te, oli te 
su per tub lid.

Ok toob ri kuu vii mas tel 
päe va del kor ral das Ka ro lii ne 
gü maa siu mi noor te abi ga maa-
kon na kar jää ri laag ri. Kii du-
sõ nad Os kar Tamm, Liis beth 
Sikk, Ilo na Niit (10. klass), Ka ren 
Ad ler ja Tee le Tõ nis son (11. 
klass) ja Lau ra Jõe (12. klass).

Li saks jõu dis ok toob ri lõ pus 
kät te aeg te ha esi me sed kok-
ku võt ted I vee ran dist. Toi mus 
õp pe nõu ko gu, kus kin ni ta ti 
tub li ma te õpi las te ni med, kel-
le õp pe tu le mus teks olid head ja 
vä ga head hin ded.

2. klass: Mart ha-Ma ria Pääs-
tel „5“, Gre te Vu kan „5“, Tor-
mi Vä li „5“, Ni ko lai Ki ra di,  Lee 
Grün berg, Trii nu Koi du, Joo sep 
Lu ha maa, Gert rud Mart son, 
Sand ra Sark.

3. klass: Ai gar Gur ja nov „5“, 
Em ma-Lii sa Salk „5“, Me ri li 
Ad ler, He ven li Kaš kin, Ma ni vald 
Muu ga, Vil helm Põ der, Maar ja-
He le na Ves ki mä gi.

4. klass: Eve ri ta Ima na „5“, 
Jaa na Klaas „5“, Mar kus Press 
„5“,  Brian Blum feldt, Kris to 
Ka rel sohn, Jaan Lu ha maa, Ri ta 
Nii ne, Sa muel Pel to kan gas, Lau-
ri Tuh ka nen.

5. klass: Mar leen Sah tel „5“, 
Gret tel Soo ni soo „5“, Kat re Sutt 
„5“, Kad ri Vul kan „5“, An ny 
Ke rem, Ke vin Pääs tel, Elii se 
Timm.

6. klass: Kei ly Kaal „5“, Kat re-
Ma ris Ves ki mä gi „5“, Kärt Elis-
mäe, Si re ta Jür gens, Ris to Rand, 
Bir gith Si ni me ri, Ste ver Vah kel.

7. klass: Avet riin Gur ja nov 
„5“, Ma ri-Jaa na Siin ne „5“, Mark 
Ki ra di, Kris tii na Niit.

8. klass: He lii ne Gur ja nov, 
Kei ly Ke rem, Mat hil da-Ma ria 
Tork, Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 
Mic hae la Aa sa la.

9. klass: Kad ri Ka se, Ker-

tu Lil le, Kei di Niit, Ne le-Elii-
se Runt hal, Ken der Sutt, Ma ria 
Too do, Ras mus Erik Pe ter son.

Koo li va hea jal käi sid koo li ja 
val la esin da jad Trond hei mis 
Nor ra maal pro jek ti koh tu mi sel, 
kus va he ta ti ko ge mu si. Pro jekt 
„Hap py Sc hool“ al gas eel mi sel 
õp peaas tal ning kok ku võt teid 
saab te ha 2016. aas ta au gus tis, 
kui toi mub vii ma ne koh tu mi ne.

Va hea jal toi mus veel nii mõn-
da gi hu vi ta vat. Koo li esin dus 
osa les Ki lin gi-Nõm mel ma te-
maa ti ka laag ris. Lau ra Jõe (12. 
klass) osa les va ba riik li kus kee le-
laag ris. Oma võist kon na ga saa-
vu tas ta laag ri võist lu ses I ko ha 
ning kin gi tu seks tee nis hun ni ku 
häid ema kee le ga seo tud raa ma-
tuid. Tub li!

Tõs ta maa 32. jook sul osa-
le mi sest teh ti klas si de va he li ne 
võist lus ehk mil li ne klass osa-
leb suu re ma osa le ja te prot sen-
di ga jook sul, saab val la va lit su se 
poolt ta su ta bus si sõi du Pär nus-
se ja ta ga si. Tu le mu sed olid järg-
mi sed: I koht - 10. klass, II koht 
- 12. klass ja III koht - 5. klass

No vem ber
Tõs ta maa Kesk kool lii tus 

pro jek ti ga “Di gi pöö re ehk õpi-
me nu ti kalt”. Koo li aren dus-
mees kon da vea vad õp Hei-
li, õp Ai mar ja õp Ka ti. Pro jek-
ti ees mär ki deks on: nu ti sead-
me te (tah vel- ja sü lear vu tid või 
nu ti te le fo nid) iga päe va ne tark 
ning süs teem ne in teg ree ri mi ne 
õp pep rot ses si; õpi las te ja õpe ta-
ja te di gi pä de vu se ning di gi taal se 
kir jaos ku se aren gu toe ta mi ne; 
koos töö aren da mi ne Pär nu maa 
ha ri du sa su tus te va hel. 

Güm naa siu mi ja põ hi koo-
liõ pi la sed osa le sid Pär nus maa-

kon na Va ria vik to rii nil. Güm na-
sis tid Os kar Tamm (10. klass), 
Tee le Tõ nis son (11. klass) ja 
Lau ra Jõe (12. klass) tõid ko ju 
III ko ha. Ju hen da jaks Ka ro lii ne 
Kask. Tub lid!

Noor te ko ven rent sil La he 
Koo li päev pää ses Hea fi  na lis ti-
de hul ka ka Lau ra Jõe (12. klass).

20.-22. no vemb ril toi mus 
Pai des Õpi la se sin dus te Lii-
du üld koo so lek, kus Tõs ta maa 
Kesk koo li esin das meie ÕE pre-
si dent Tee le Tõ nis son.

Det sem ber
Iga-aas ta selt toi mub luu le-

võist lus “Koi du lau li ku val gel”. 
Meie koo list osa le sid sel kor ral 
Mar leen Sah tel (5. klass), Gert 
Gen ta len (11. klass), Lau ra Jõe 
(12. klass). Ju hen da ja teks Kaa-
rin Rein son, Kirs ti Ta lu ja Ma ri 
Lü his te. Gert saa vu tas II ko ha ja 
Lau ra III ko ha. Tub lid!

Muu si ka vik to rii nis saa vu tas 
võist kond 5.-7. ko ha. Ju hen da-
jaks Ivi Kask. Tub lid!

Füü si ka vik to rii nis saa vu-
tas meie võist kond 4.-7. ko ha. 
Ju hen da jaks Ma ris Ad ler. Tub-
lid!

Det semb rist toi mub va he-
tun di de ajal laua ten ni se tur niir 
eri võist lusk las si des. Õpe ta ja 
Tiiu saab te ha kok ku võt teid II 
poo laas tal. Hoia me osa le ja te le 
pöialt.

Need, kes on näi nud koo-
li elekt roo ni list jõu lu kaar ti, siis 
sel lel on III klas si (klas si ju ha ta ja 
Kai di Pir so) val mis ta tud pi par-
koo gi ma ja. Koo lis toi mub iga-
aas ta ne jõu lu tee ma li ne kon-
kurss, kus iga klass meis ter dab 
ühe ese me vas ta valt te maa ti ka-
le. Kõik tööd pan nak se teis te-
le vaa ta mi seks esi me se kor ru-
se fua jee se ning nen de hul gast 
va li tak se väl ja kõi ge pa rem/ori-
gi naal sem töö. Sel le aas ta tee ma 
on pi par koo gi ma ja, mis ei ole 
söö dav.

En ne jõu lu va hea ja le mi ne-
mist on taas kord va ja te ha kok-
ku võt teid II vee ran dist. Det-
sem ber on vä ga te gu de roh ke 
ning õpe ta ja te ja õpi las te seas 
toi mus mõ nin gast aru te lu tri-

Tõs ta maa Kesk koo li I poo laas ta te ge mi sed ja to

Kol ma päe va 
hom mi ku ti pea le 
õpe ta ja te in fo -
mi nu teid toi mu vad 
kõi gis klas si des 
väär tus kas va tu se 
tun nid.
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mest ri te tee mal, sest vee ran di-
lõ pu pin ged ei la se ala ti jõu lu-
sa gi nast osa saa da ja nii mõ ni gi 
õpi la ne loo bus ühis te ge vus test, 
et ko dus val mis tu da järg mi seks 
koo li päe vaks.

Poo laas ta lõ pe ta vad koo li 
jõu lu pi du ja ki ri ku hom mik vas-
ta valt 21. ja 22. det semb ril.

II vee ran di lõ pus toi mus 
õp pe nõu ko gu, kus kin ni ta ti tub-
li ma te õpi las te ni med, kel le vee-
ran di hin deks oli hea ja vä ga hea 
hin ne.

2. klass: Mart ha-Ma ria Pääs -
tel „5“, Gre te Vu kan „5“, Tor mi 
Vä li „5“, Ni ko lai Ki ra di „5“,  Lee 
Grün berg, Trii nu Koi du, Joo sep 
Lu ha maa, Gert rud Mart son, 
Ma ris Pa ju, Sand ra Sark.

3. klass: Ai gar Gur ja nov „5“, 
Me ri li Ad ler „5“, He ven li Kaš-
kin, Ma ni vald Muu ga, Vil helm 
Põ der, Em ma-Lii sa Salk, Maar-
ja-He le na Ves ki mä gi.

4. klass: Eve ri ta Ima na „5“, 
Brian Blum feldt, Kris to Ka rel-
sohn, Jaa na Klaas , Jaan Lu ha-
maa, Ri ta Nii ne, Mar kus Press ,  
Lau ri Tuh ka nen.

5. klass: Mar leen Sah tel „5“, 
Gret tel Soo ni soo „5“, Kat re Sutt 
„5“, Kad ri Vul kan „5“, An ny 
Ke rem, Ke vin Pääs tel, Elii se 
Timm.

6. klass: Kei ly Kaal „5“, Ris-
to Rand „5“, Kärt Elis mäe, Si re-
ta Jür gens, Mar kus Lo gi nov, 
Bir gith Si ni me ri, Ste ver Vah kel, 
Kat re-Ma ris Ves ki mä gi.

7. klass: Avet riin Gur ja nov 
„5“, Ma ri-Jaa na Siin ne „5“, Mark 
Ki ra di, Kris tii na Niit.

8. klass: He lii ne Gur ja nov, 
Kei ly Ke rem, Mat hil da-Ma ria 
Tork, Ave-Ing rid Ves ki mä gi.

9. klass: Kad ri Ka se, Ker-
tu Lil le, Kei di Niit, Ne le-Elii se 
Runt hal, Ma ria Too do.

Soo vin kõi gi le õpi las te le, 
õpe ta ja te le ja las te va ne ma te le 
kau nist jõu luae ga ning te gu said 
te ge mi si uuel aas tal!

Ma ris Ad ler,
õp pea la ju ha ta ja

Uus-Varbla Kauplus
(Varbla küla, Varbla Vald, Pärnumaa) 

Tõstamaal
(Tõstamaa, Pärnu mnt 2a)

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

Sularahaautomaat:

Pank Sinu
kodukandis

Sularaha väljamakse poest:

oi me ta mi sed

T
õs ta maa noor te kes kus 
val mis tub jõu lu deks ja 
uueks aas taks. Ter ve aas-

ta on noor te kes kus kor ral da nud 
ja lä bi vii nud eri ne vaid üri tu-
si ning kü las ta jaid jät kub. Ole-
me saa nud en da le uu si män ge ja 
muid va ja lik ke tar vi kuid, mis on 
soe ta tud pro jek ti ra ha de ga.

Noor te kes kust kü las tab 
kesk mi selt 20 noort päe vas. 
Män gi takse eri ne vaid män ge, 
vaa datakse te le kat, kuu la takse 
muu si kat vee tes to re dalt ae ga 
oma sõp ra de ga. Ühi selt mõt le-
me, mi da võiks te ha ja mi da ole-
ks va ja te ha.

Ke va del osa les Tõs ta maa 
noor te kes kus Pär nu maa kon na 
Ava tud Noor te kes kus te pro jek-
ti kon kur sil, mil le tu le mu sel oli 
meil või ma lik soe ta da bän di ruu-
mi eri ne vat teh ni kat, õue män ge, 
kä si töö ma ter ja le- ja ehi tus ma-
ter ja le ning trans por di tee nust 
teis te Pär nu maa noor te kes kus-
te kü las ta mi seks. Pro jet kis oli 
loo mu li kult veel soo ve, aga kõi-
gi as ja de jaoks ra ha ei jät ku nud 
ning sel le pä rast os te ti gi es ma-
täht sad ese med, mi da noo red 
soo vi sid ja pi da sid va ja li kuks.

Det semb ri al gul val mis tu-
si me val la jõu lu laa daks, mi da 
kor ral das Tõs ta maa noor te vo-
li ko gu. Meis ter da si me ühi selt, 
et laa dast ak tiiv selt osa võt ta ja 
mi da gi to re dat müüa. Saa dud 
tu lu ku lu ta me vajalikule pea le 
ühist aru pi da mist ja ot sust.

Det semb ris tä his ta si me ka 
noor te kes ku se sün ni päe va. Kes-
kus sai 10. det semb ril 2015 viie 
aas ta seks. Pi du toi mus noor te-
kes ku ses – te gi me sün ni päe va-

sa la tit, sõi me tor ti, män gi si me, 
tant si si me, vaa ta si me „Ük sin-
da ko dus 2“ ja muud põ ne vat.

Uuel aas tal on meil uued 
te ge mi sed – noor te vo li ko gul 
tu le vad va li mi sed, sõb ra päe-
val tee me mi da gi põ ne vat ning 
las te kait se päe va tä his ta me ka 
kind las ti. Ke va del kir ju ta me 
uue pro jek ti taot lu se Pär nu 
maa va lit su se le ja siis ju ba vars-
ti on gi su vi käes. 

Tõs ta maa noor te kes ku sel 
lä heb mui du häs ti – noo red on 
to re dad ja nei le meel dib ae ga 
vee ta noor te kes ku ses. Kõik 
saa vad oma va hel lä bi ja on abi-
val mid. Suur tä nu kõi gi le, kes 
meid toe ta vad ja ai ta vad!

Ra hu lik ku jõu luae ga ja ilu-
sat uut aas tat kõi gi le!

Tõs ta maa noor te kes kus ja
Ka ro lii ne Kask

Tõs ta maa Noor te kes ku se ju ha ta ja

Noor te kes kus võ tab aas ta kok kuNoor te kes kus võ tab aas ta kok ku
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11. det semb ril sai teoks 
pi kalt pla nee ri tud õp pe-
reis Tõs ta maa val las te-
gut se va te le kä si töö nais-
te le, kes ju ba mit meid 
aas taid on val mis ta nud 
kä si töö toas imei lu said 
ese meid nii en da le, 
teis te le kin gi tu seks, 
näi tus te le ning müü giks 
ko ha li kus kä si töö poes 
ja mõi sas. 

Õp pe rei si siht ko haks oli meie 
val la le sar na ne ko gu kond Lä tis 
Li gat nes, mis jääb Tu rai dast vaid 
mõ ne küm ne ki lo meet ri kau gu-
se le. Õp pe käi gu ees mär giks oli 
ko ge mus te va he ta mi ne kä si töö 
ja tu ris mi aren da mi sest maa-
piir kon nas koos töös Li gat ne 
ko gu kon na ja kä si töö kes ku se ga. 
Sel lelt koh tu mi selt saa dud tead-
mi sed ai ta vad val mi da aga Tõs-
ta maa val la kä si töö tu ris mi aren-
gu ka val, mil le kal lal ole me ju ba 
mõn da ae ga tööd tei nud.

Õp pe rei sil olid mi nu suu re-
pä ras teks rei si kaas las teks Anu, 
Liis, Bir git, Kat rin, Ka rin, Eve-
lyn, Juu li, Ma re, Sir li, Jaa ni ka, 
In ger ja Pil le, kes ja ga sid käe so-
le va ar tik li jaoks lah kelt ka oma 
rei si mul jeid.

Jaa ni ka: Mi da kau ge ma le jääb 
rei si päev, se da enam tõ den, et 
meil Tõs ta maal on tub lid ja et te-
võt li kud ini me sed, kes on ju ba 
pal ju ko gu kon na elu pa ren da-
mi seks ära tei nud. Tõs ta maa 
on üks täit sa mõ nus koht ela-
mi seks. Va hel tu leb ko dust väl-
jas käia, et nä ha se da, mis meil 
ju ba ole mas on ja sel lest rõõ mu 
tun da.

Ühe päe va se si su ti he da kü las-
käi gu jook sul tut vu si me Li gat ne 
pa ber vab ri ku ga, mis prae gu seks 
on küll enam kui aas ta seis nud, 
ent mil le too dan gut on veel pii-
sa valt jär gi ning mis en da le hul-
ga li selt ost jaid leiab. Pea le gi, kas 
teie tead si te, et see sa ma Li gat-
ne pa be ri vab rik oli 19. sa jan-
dil Ve ne tsaa ri rii gi kõi ge täht-

sam pa be ri toot ja ja ko gu tsaa ri 
õu kon nas ka su tu sel olev pa ber 
tu li just Li gat nest? Või siis se da, 
et meie en di ees ti ra ha trü ki ti 
20. sa jan di al gu ses just seal sa-
mas Li gat nes? Meie ei tead nud 
ja ko ha li ku gii di ju tu le sai kaa sa 
oh he ta tud ko he hoo le ga. Vab-
ri ku hoo ne jä rel vaa ta si me rin gi 
ko gu Li gat ne asu las, mis asub 
Koi va jõe orus ning kus on li saks 
säi li nud aja loo lis te le pa be ri vab-
ri ku töö lis kes ku se le ka imei lus 
loo dus. Gii di ju tu jär gi võis te ma 
lap se põl ve ajal vaa da ta Koi va jõe 
vee vär vi jär gi se da, mil list vär-
vi pa be rit pa ras ja gu too de ti, ent 
tä na seks on ve si pu has ja kee-
miat kesk kon nas po le. Ring käi-
gu ajal kuul si me Li gat ne kä si-
töö kes ku se ju hilt Dai na Klint silt 
roh kem ka piir kon na elu-olu ja 
aren gu koh ta, mil le ga ini me sed 
te ge le vad ning mi da ko ha li kud 
prob lee mi deks pea vad. 

Eve lyn: Mul le meel di sid vä ga 
va na de pa be ri vab ri ku töö lis te 
ela mu te komp lek sid, mis olid 
nii väik sed ja arm sad. Mui du gi 
ei saa üle ega üm ber mä ge des se 
ehi ta tud ja lu ta mis ra da dest, kus 
oli või ma lik ka kont sa de ga puh-
talt ära käia. Su per to re reis oli!

Liis: Oli vä ga põ nev avas ta da 
sel list väi kest, aga pi ka ja hu vi-
ta va aja loo ga koh ta na gu Li gat-
ne. Meel de jäi, et Li gat ne pa be-
ri vab ri kus on val mis ta tud pa be-
rit nii Ve ne tsaa ri rii gi amet li ke 
do ku men ti de jaoks kui ka Ees ti 
ja Lä ti Va ba rii gi ra ha de tar beks. 
Asu la le and sid to re da agu li hõn-
gu 19. sa jan dist pä rit töö lis te 
ela mud ja lii va ki vis se uu ris ta tud 
ühis keld rid.

Ma re: Reis meel dis mul-
le vä ga ja oli sil ma rin gi avar dav. 
Li gat ne kü la on üks häm mas-
ta va maid pai ku, kus on käe ga-
kat su ta vat aja loo hõn gu. Li saks 
asub Li gat ne  vä ga hu vi ta vas 
loo dus li kus pai gas. Loo de ta vas-
ti suu da vad nad sel le kü la sel li-
sel ku jul säi li ta da. Ko gu kon nas 
on tub lid ini me sed kes väär tus-
ta vad oma rah va kul tuu ri ja kä si-

tööd.
Bir git: Ai nult po si tiiv sed 

mul jed: hea selts kond, su per 
giid pa be ri vab ri kus, to re eks kur-
sioon, meel di vad töö toad kä si-
töö kes ku ses.

Pea le piir kon na ga tut vu mi-
se, toi mus meil ka kä si töö- ja 
piir kon na aren da mi se se mi nar-
töötoad, kus õp pi si me ko ha-
lik ku kä si tööd te ge ma, rää ki si-
me ühis test kä si töö ja piir kon na 
tu ris mi ga seo tud mu re dest ning 
rõõ mu dest. Päe va ju hi Dai na 
sõ nul on Li gat ne piir kon na pea-
mi seks väl ja kut seks tu run dus. 
Kui Tu rai dat ja Si gul dat tea tak se 
nii Lä tis kui naa ber rii ki des vä ga 
häs ti, siis Li gat nest ei ole sa ge li 
mi da gi kuul dud. See tõt tu pea-
vad nad olu li seks oma eri pä ra, 
en di se pa be ri vab ri ku ga seo tud 
aja loo ja kä si töö säi li ta mist ja 
sel le rek laa mi mist teis te le gi.

Anu: Li gat nes on tu le ne-
valt aja loo li sest pa be ri vab ri kust 
vä ga tu gev lu gu. Ehk ki ela nik ke 
on neil poo le roh kem kui meil, 
loo dus on at rak tiiv sem ja nad 
asu vad rah vus par gi kesk mes, 
on neil gi pea mi seks prob lee-
miks tu run da mi ne. Nii kä si töö-
kes kus kui ka ar vu kad loo dus ra-
jad on ra ja tud LEA DER toe tus te 
abil. Rõõm oli kuul da, et ka seal-
ne oma va lit sus on mõist nud, et 
rah va le on kä si töö kes ku se laad-
seid kok ku saa mi se koh ti va ja 
ning toe tab sa mu ti sel le te ge vust 
nii ma ja ülal pi da mi se kui ka rin-
gi de toi mu mi se osas.

Ka rin: Sel lest rei sist jäi mul-
le meel de ja aval das mul jet ühe 
ko gu kon na tek ki mi se lu gu, 
mi da on püü tud säi li ta da, ole-
ne ma ta ajast või rii gi kor rast. 
Ka des ta mis väärt ar hi tek tuu ri 
väär tu sed ja lu gu nen de juur-
de. Mõis te tav, et mi da aeg eda-
si, se da mu ga va maks on muu tu-
nud ini me sed ning ras ket tööd 
püüa vad väl ti da üha roh kem ja 
roh kem ini me si, mil lest  tu le-
ne valt jääb või ma lus lei da sin-
na pa be ri vab ri kus se uu si töö li si 
ai na väik se maks. Sa mu ti kao-

vad tead mi sed ja os ku sed, mi da 
an na vad eda si meist rid. Kuid 
na gu öel dak se, loo tus su reb vii-
ma se na ja ehk oo tab se da ko gu-
kon da ees uus õit se mi se aeg. 
Veel oli meel div nä ha, et ik ka ja 
jäl le püü tak se hoi da elus esi va-
ne ma te os ku si (nii kä si töös kui 
muu des as ja des) ja te ge le tak se 
väär tus te hoid mi se ga. Kok ku-
võt teks: reis oli äär mi selt to re ja 
selts kond suu re pä ra ne ja mui-
du gi ei saa mai ni ma ta jät ta,  et 
il ma ga meil ve das. (Päev oli 
külm, hall ja vih ma ne. Ar tik li 
au to ri mär kus.)

Kat rin: To re avas tus ke set 
Lä ti maad. Ilus loo dus ja hu vi ta-
vad mat ka ra jad köit sid vaa ta ma-
ta vih ma se le il ma le. Su ve tuu ri-
ta ja te le soo vi tan kind las ti Si gul-
da kõr val ka Li gat nes se põi ga ta. 
Hea oli nä ha, et lõu na naab rid 
os ka vad kä si tööd väär tus ta-
da na gu meie gi. Kä si töö kes ku-
ses löö vad kaa sa nii noo red kui 
va nad. Igaüks meist sai kaa sa 
mi da gi hu vi ta vat oma edas pi dis-
teks te ge mis teks. Ja kõi gil meil 
on nüüd oma isik lik õn ne mus-
ter, mi da ku du da kä pi ku tes se 
või tik ki da pad ja le. Oo tan ala ti 
uu si kül la kut seid ja olen val mis 
ka teis te le tut vus ta ma kä si töö te-
ge mis te si Tõs ta maal. 

Kok ku võt teks oli Li gat nes-
se vii nud õp pe rei sil meie kõi-
gi jaoks olu li ne tä hen dus: sai-
me koos ol la, il ma, et peaks jäl le 
kii res ti-kii res ti ku hu gi tõt ta ma 
ning tei seks mõis ta, et Tõs ta-
maal on pal ju väär tus lik ku, mi da 
sar na selt naab ri te ga roh kem 
mär ga ta ja aren da da.

Õp pe rei si toi mus Eu roo-
pa Ma jan dus piir kon na 2009 – 
2014 prog ram mi „Mõi sa koo-
lid – säi li ta mi ne lä bi ka su ta mi-
se“ aren dusp ro 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.

Ko gu rei si selts kon na ni mel,
Lii na Käär, pro jek ti juht 

Val la ja mõi sa koos tööp ro jekt viis ko ha li kud 
ak tiiv sed kä si töö nai sed Li gat nes se Lä tis
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J
õu lu kuu tei sel pü ha päe val 
toi mus Tõs ta maa rah va ma-
jas iga-aas ta ne jõu lu laat. Sel 

kor ral kor ral das üri tust Tõs ta-
maa Noor te vo li ko gu.

Kui esi me sed laa da li sed saa-
bu sid oma kau pa üles pa ne ma 
ju ba mi tu tun di en ne al gust, siis 
õi ge laa da me lu al gas siis ki kell 
11, mil kuu lu ta si me laa da ava-
tuks. 

Laa dalt oli või ma lik soe ta-
da nii kä si tööd, mit me külg ses 
va li kus eh teid, kau nis tu si, ku du-
meid kui ka hel li ta da oma mait-
se mee li eri ne va te hõr gu tis te ja 
joo gi poo lis te ga. Kau pu ja gus 
tões ti igaü he le, sest esin da-
tud olid nii “pu di-pa di” too ted, 
ko ha lik toi duk raam kui ka eh ted 
ja muu kä si töö nii Tõs ta maalt 
kui kau ge malt. Rin gi käis uu dis-
hi mu lik pä ka pikk, kes rek laa mis 
laa da kau pu ning uu ris laa da lis-
telt, kui das neil lä heb ja kui das 
üri tus meel dib. 

Pea murd mist pak ku sid ka 
Kul da ri ka va lad tri kid ning las te 
rõõ muks oli ko hal tea da-tun tud 
mul ti fi l mi te ge la ne El sa. 

Li saks kaup le ja te poolt toi-
mu nud õn ne loo si de le, kor ral-
da si me ka ise ühe. Ni melt oli 
te ge mist hea te ge vus li ku laa da-
loo si ga, ku hu kü si si me toe tu-
se na kaup le ja telt laa da too teid 
ning ühe loo si hin naks oli kaks 
eu rot. Tõs ta maa noor te kes ku-
se le ko gu tud tu lu suu ru seks oli 
85,05€. Tä na me kõi ki loo siost-
jaid ja toe ta jaid.

Meil on kah ju, et osad kir ja-

pan nud kaup le jad ei il mu nud 
ko ha le. Arm sad re gist ree ru-
nud, pa ne me tei le sü da me le, et 
kui ole te end ju ba meie üri tus-
te le lu ba nud, siis pa lun tul ge ka 
ko ha le. 

Me ole me teie ga lau da de pai-
gu ta mi sel ar ves ta nud. Siis ki on 
rõõm tõ de da, et ena mus kol-
me küm ne  kuuest re gist ree ru-
nust oli ko hal ning loe me laa da 
õn nes tu nuks. 

Suu red tä nu sõ nad Ka rin 
Mii du le, Tõs ta maa rah va ma ja-
le, Tei si Ki ri mä gi le, Ur mas Rein-
feld ti le, Mai re Ad le ri le ja Kul dar 
Juu ri ku le, kes ai ta sid kaa sa laa-
da edu ka le toi mu mi se le. Ai täh 
ka noor mees te le, kes olid abiks 
jõu ga. 

Lau ra Jõe ja Tee le Tõ nis son
Tõs ta maa Noor te vo li ko gu ju ha tus

Jõu lud mee li ta sid laa da li si
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L
au päev, 12. det sem ber. 
Kell lä he neb ka he teist-
küm ne le. Kul tuu ri ma ja 

saa li nur gas sei sab tu le de sä ras 
kau nis kuusk. Lauad on kae-
tud, küün lad põ le vad. Ke da gi 
on oo da ta.

Ja pea gi nad tu lid ki, tu lid 
mit me ke si Kast nast, Se lis test, 
Ka va rust, Poot sist, Tõ he last 
ja Er mis tust, tu lid paa ri kau-
pa või ük si kult Tõs ta maalt. Oli 
al ga mas ea ka te jõu lu pi du.

Kui kõik pi du li sed en da le 
is te ko had olid leid nud, as tus 
mik ro fo ni juur de val la sot-
siaal nõu nik Tiiu ja ter vi tas 
selts kon da ta va pä ra selt kau ni 
jõu lu sal mi ga. Vo ki ra tas see-
kord sus se ei sa his ta nud, vaid 
esi tas kolm lau lu. Tant su lust 
oli hoo pis ta ba nud rõõm said 
pä ka pik ke! Ja siis oli sõ na val la-
va ne mal. Ta pöör dus pi du lis te 
poo le soo ja de sõ na de ga ja rää-
kis sel lest, mis meie val las on 
häs ti, mil le üle või me uh kust 
tun da ja mi da võiks veel pa re-
mi ni te ha.

Pea gi kan ti laua le soe toit- 
kar tu lid ja kap sad, li ha ja ve ri-
vors tid, ik ka nii, na gu jõu lu de 
ajal kom beks. Kui kee gi pea-
le mor si muud rüü bet soo vis, 
pi di ta sel le eest ise hea seis ma.

Vars ti läks lah ti lus ti mi seks. 
Kaks to re dat pil li meest la sid 
kõ la da lau lu del ja pil li lu gu del. 
Va li tud olid sel li sed lood, mis 
meie ea lis te le so bi sid. Ker ge-
jalg sed pii gad-poi sid Viien dast 
Rat tast kep su ta sid vä si ma tult 
ja tant si ta sid ka ea kaid.

Oli või ma lus va na de kau-
ge ma test koh ta dest tut ta va-
te ga jut tu ves ta. Vaa ta sin ini-
me si, ke da olen tund nud aas-
taid ja tund sin sü da mest rõõ-
mu, nä hes nen de sil mis sä ra. 
Sa mas mõt le sin nen de le, kes 
sel lelt peolt kõr va le on jää-
nud kas trot sist, ki bes tu mi sest 
või liht salt ee lis ta des ko dust 
mu ga vust. Aga ta jääb ik ka gi 
kao ta jaks. Olen kin del, et sel lel 
peol unus ta sid ko ha lo li jad kõik 
oma va lud ja vae vad.

Kui kohv sai joo dud ja Anu 
küp se ta tud tort peaae gu kee-
le oli al la vii nud, hak kas ki 
pi du lõp pe ma. Kaa sa an ti veel 
pi par koo gi pakk.

Suur ai täh ko du val la le ja 
kõi gi le, kes peo kor da mi ne ku-
le kaa sa ai ta sid. Te või te va balt 
öel da sõ nad, mi da üks mu lap-
se laps güm naa siu mi lõ puak tu-
sel üt les: „Ära te gi me!“

Kau neid pü hi kõi gi le! 
Tant su hi mu li ne peo li ne

T
ra dit sioo ni li selt vaa-
da tak se aas ta vii ma-
sel kuul ta ga si möö du-

nu le ja an tak se lu ba du si uueks 
aas taks. Siin ko hal toon väl ja 
mõ ned mõt ted möö du vast aas-
tast ja sel lest, mi da sil mas pi da-
da tu le val.

Kui rää ki da meie piir kon na 
ku ri te ge vu sest, siis ül di ses plaa-
nis on re gist ree ri tud juh tu mi-
te arv vä he ne nud mõ ne küm ne 
ku ri teo fak ti võr ra. Lan gus on 
toi mu nud Aud ru-, Tõs ta maa- ja 
Varb la val las. Ain sa eran di na on 
väi ke tõus Kih nu val las, mis võib 
ol la tin gi tud sel lest, et po lit seid 
on sea du se rik ku mis test roh kem 
in for mee ri ma ha ka tud. Väär te-
gu de ko gu hulk on piir kon nas 
ter vi ku na tõus nud paa ri küm ne 
väär teo fak ti võr ra. Mui du gi ei 
ole need veel lõp li kud numb rid, 
aga se nis te aren gu te ga piir kon-
na tur va li su ses võib jää da ra hu-
le.

Eda si sest rää ki des on jät ku-
valt olu li ne, et po lit sei ja ela nik-
kond teek sid ti he dat koos tööd. 
Kind las ti peab ka edas pi di jär-
gi ma põ hi mõ tet, kus vi ga näed 
lai ta seal tu le ja ai ta. Ehk siis tei-
si sõ nu, kui ümb rus kon nas mär-

ga tak se mi da gi kaht last, tu leb 
sel lest ala ti po lit sei le tea da an da. 
Ol gu sel leks siis kaht lus tä ra tav 
võõ ras sõi duk või või ma lik joo-
bes juht liik lu ses. Pi gem ol la 
et te vaat lik ja an da oma kaht lus-
test tea da. 

Oma ko ge mus test tea me, et 
ini me se en da jaoks es ma pil gul 
täht su se tust in fo kil lust on ku ju-
ne nud po lit sei jaoks olu li ne nii-
diots. Õn neks mõis ta vad meie 
piir kon na ini me sed jär jest roh-
kem, et ela ni ke koos töö po lit sei-
ga mõ ju tab ot se selt tur va li sust 
meie üm ber. Koos töö on märk 
igaü he tah test luua pa re mat elu-
kesk kon da.

Ees oo ta vad jõu lud ja aas ta-
va he tus. Se l le val gu ses soo vi-
tan pöö ra ta roh kem tä he le pa nu 
oma lä he das te le. Võt ke ae ga ja 
veet ke see oma ini mes te ga. See-
juu res är ge unus ta ge se da, et te 
olek si te ala ti liik lu ses näh ta vad, 
ka su ta te tur va va rus tust. Väl ti ge 
olu kor da, kus kee gi peo lauast 
peaks is tu ma roo li pea le al ko-
ho li tar vi ta mist. Pi da ge mee les, 
et meil kõi gil on kee gi, kes meid 
ko ju oo tab.

Järg mis te koh tu mis te ni!
Har li Han sen,
piir kon na po lit sei nik 

Piirkonnapolitseinik 
soovib rahulikke pühi

Oli vä ga vah va pi du!

JUMALAILMUMISE PÜHA 
TEENISTUSED 

TÕSTAMAA VALLAS:

3.01.2016 kell 11

Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirik 
templipüha, jumalik liturgia, 

suur veepühitsus.

3.01.2016 kell 14 

Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirik 
Jumalailmumise püha teenistus, suur 

veepühitsus.
Teenib preester Agaton Paalberg 

Kontakt tel 5384 1350
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Uuest aas tast hak kab 
abi va hen di te soo dus tin-
gi mus tel taot le mist ja 
eral da mist kor ral da ma 
Sot siaal kind lus tu sa met 
(SKA). 

Ala tes 1. jaa nua rist 2016 lei-
ab SKA ko du le helt aja ko has ta-
tud abi va hen di te loe te lu, mil les 
mää ra tak se kind laks abi va hen di 
ka su tu saeg ning see, kas abi va-
hen dit saab os ta või üü ri da. 

Loe te lus on ära too dud abi-
va hen di te mak si maal ne hulk 
aas ta te või kuu de ar ves tu ses 
ning soo dus tu se piir määr, mil le 
ula tu ses riik ta su maks mi se üle 
võ tab. 

Õi gust sot siaal süs tee mist 
abi va hen di saa mi se le peab kin-
ni ta ma ars ti tõend või re ha bi li-
tat sioo nip laan ning isik li ku abi-
va hen di kaart (IAK). Uu si kaar te 
ning nen de dup li kaa te hak kab 1. 
jaa nua rist 2016 väl jas ta ma SKA, 
taot lu se saab esi ta da pos ti või 
e-pos ti teel, aga ka klien di tee-
nin dus tes. 

Abi va hen deid, mis on va ja li-
kud isi ku le töö ta mi seks töö ko-
hal, saab taot le da Töö tu kas sast.

Muu tub ka ee lar ve ja gu ne-
mi se põ hi mõ te -  uuest aas tast 
ei ja gu ne abi va hen di te ee lar ve 
enam maa kon na kau pa, vaid on 
üle rii gi li ne. 

See tä hen dab, et abi va hen di 
taot le ja võib pöör du da abi va-
hen di soe ta mi seks üks kõik mil-
li ses se Ees ti abi va hen deid pak-
ku vas se et te võt tes se, kel lel on 
SKA-ga keh tiv raam le ping. 

Tea tud abi va hen deid on või-
ma lik edas pi di vaid üü ri da, 
mõ nin ga te abi va hen di te pu hul 
te kib nii tee nu se pak ku ja le kui ka 
ka su ta ja le ko hus tus abi va hen dit 
re gu laar selt hool da da. 

Sel le ko hast in fot ja ga vad abi-
va hen deid üü ri vad et te võt ted. 
Kui üü ri ta vaks mää ra tud abi-
va hen dit on va ja mõ ju val põh-
ju sel siis ki väl ja os ta, tu leb esi ta-
da SKA-le taot lus ühe kord se loa 
saa mi seks. 

Taot lu si võe tak se vas tu di gi-
taa lall kir jas ta tu na e-pos ti teel, 
saa de tu na all kir jas ta tu na ta va-
pos ti ga või klien di tee nin du ses.

2016. aas ta jook sul jääb keh ti-
ma pa be ril ars ti tõend. Arst peab 
mär ki ma tõen di le abi va hen di 

mää ru se loe te lu järg se ni me tu se 
ja abi va hen di ISO koo di. Sa ma 
nõue keh tib ka re ha bi li tat sioo-
nip laa ni de le. 

Edas pi di on ka vas tõen di te 
väl jas ta mi ne di gi ta li see ri da ja 
suu na ta va ja lik in fo vee bi, sa mu-
ti jääb al les või ma lus pöör du da 
in fo ja abi saa mi seks SKA klien-
di tee nin dus se.

Uue mõis te na tu le vad abi va-
hen di te loe tel lu ak tiiv susg ru pid. 
Ra tas too li, ala jä se me te pro tee-
si ja kuul dea pa raa ti väl ja kir ju-
ta des hin dab arst või re ha bi li-
tat sioo nia su tus se da, mis tin gi-
mus tes ja kui ak tiiv selt hak kab 
ini me ne abi va hen dit ka su ta ma, 
sel le põh jal mää ra tak se abi va-
hen di ak tiiv susg rupp.

Uue kor ra ko ha selt ei toi mu 
enam se ni seid nn kal li te abi va-
hen di te (hind ala tes 1278,23 
eu rot) ko mis jo ne. Kui arst või 
re ha bi li tat sioo nia su tus on abi-
va hen di väl ja kir ju ta nud, tu leb 
eri me net lu seks esi ta da taot lus 
SKA-le, kes me net leb taot lu si 30 
ka lend ri päe va väl tel. 

Kui va ra se ma ko mis jo ni de 
süs tee mi pu hul võis abi va hen di 
taot lusp rot sess kes ta mi tu kuud, 

siis nüüd saab isik eri me net lu se 
ot su se 30 ka lend ri päe va möö-
du des pos ti ga kon tak taad res si le.

Kui konk reet se abi va hen di 
ee lar ve on lõp pe nud on või ma-
lik end abi va hen deid pak ku vas 
et te võt tes suu li se soo via val du-
se alu sel jär je kor da li sa da. Jär-
je kor ra saa bu mi sel saa dab SKA 
ini me se le pos ti teel jär je kor ra 
saa bu mi se tea te. 

Pea le tea te saa mist peab ini-
me ne pöör du ma 60 päe va jook-
sul en da le so bi va abi va hen dit 
pak ku va et te võt te poo le ning 
võt ma kaa sa saa dud jär je kor ra 
tea te, isi kut tõen da va do ku men-
di, isik li ku abi va hen di kaar di ja 
ars ti tõen di või re ha bi li tat sioo-
nip laa ni. Et te võ te väl jas tab abi-
va hen di ai nult jär je kor ra tea te 
et te näi ta mi sel. 

In fot abi va hen di te süs tee-
mi koh ta, IAK ja eri me net lus te 
koh ta saab aad res sil abi va hen-
did@sot siaal kind lus tu sa met.ee, 
www.sot siaal kind lus tu sa met.
ee/too voi me re form või in fo te le-
fo nil 16106.

Sot siaal kind lus tu sa met

Muu da tu sed abi va hen di te süs tee mis 2016. aas tal

Det sem ber tõi val la pe rearst 
Ma dis Ves ki mäe le 20. töö juu-
be li. Sel le pu hul kut sus Ma dis 
ku na gi sed ja prae gu sed kaas tee-
li sed pi du li ku le õh tu söö gi le. 

Ma dis te gi suu re üle vaa-
te oma se nis test tööaas ta test 
ja näi tas juur de hul ga li selt pil-
te. Ko ha lo li ja na tõ de sin, et aeg 
tor mab, me dit siin are neb, aga 
siis ki kõi ge täht sam apa raa di 
ja pat sien di va hel on ini me ne. 
Se da on an de kas dok tor tões ta-
nud pik ka de aas ta te väl tel. 

Ai täh, sul le Ma dis, oli 
sü dam lik ja mõ nus õh tu.  

20 aastat 
arstitööd 
Tõstamaal
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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 (Ingmar) ja 

leia me Teie mu re le la hen du se.


