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Hel mi  (77) ja Ee ri Ra hu mäe (72)  tu le vad kü la lis te le vä ra-
va le vas tu. Teed Pi hel ga le ju ha tab Ka va ru kü la va nem 
El sa, äs ja pee ti siin pe res kuld pul mi ja nõn da on te mal-

gi suur aed vil ja korv kin giks kaa sa võe tud.
Kü la lis te le ka tab pe re nai ne kii res ti laua ja toob oma kee-

de tud sül di gi la ge da le. Ee ri rää gib, et kord töö tas ta kon to ri 
ka tu sel ja pii lus ak nast ke na ar vea met ni kust tüd ru kut Hel mit, 
siis oli kolm aas tat sõ ja väes ja kir ju tas sealt tüd ru ku le iga ka-
he päe va ta gant. Pea le sõ ja vä ge 27. juu lil 1957. aas tal teh ti 
pul mad. Ee ri sõ nul on nad küll sõ na sõ du pi da nud, aga tä nu 
tei ne tei se mõist mi se le on koo se lu ke nas ti pü si nud. Tüt red Sir-
je ja An ne on tub li deks ini mes teks kas va ta tud. 

Ee ri unis tu seks oli oma ko du ra ja mi ne ja sel le ga sai ta hak-
ka ma, kui gi 9. jaa nua ri torm kim bu tas pe ret kõ vas ti ning jäl le 
tu li ehi ta da ja re mon ti da. Lil li on mees kaa sa le ala ti kin ki nud 
ja nüüd ki kor jab tih ti põl lult nai se le sil ma rõõ muks lil le kim bu. 
Mees üt leb, et naist on ta kä tel kand nud, aga täh ti po le veel 
jõud nud al la tuua.

Tõstamaa Tuuled

Kavaru külas Pihel gal pee ti kuld pul mi

Helmi ja Eeri istumas oma koduõuel.
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 Ühel päeval sõitis mu 
hea tuttav jalgrattaga 
kodu poole. Mööda sõitis 
kamp rullnokki, kes viru-
tasid süüdimatult tühja 
mahlapaki autoaknast 
välja. Ega tuttav nei-
dis olnuda ka suhkrust 
ja maasikavahust, kor-
jas paki üles ja silmas, et 
poisid keerasid läheduses 
asuvasse bensiinijaama.

Võidurõõmsalt vän-
tas tütarlaps autole järgi 
ja parkis oma ratta otse 
autonina ette, vabandas 
viisakalt ja uudistas, et 
ega juhuslikult mahla-
pakk noormeeste autost 
kaduma läinud.

Tüübid hakkasid esi-
otsa vastu vaidlema, aga 
tunnistasid siiski paki 
omaks.

Sama lugu juhtus Pär-
nus, kus julge tüdruk 
viisakalt põhjanaabrist 
turisti poole pöördus ja 
pakkus talle tagasi ma-
hapoetatud longeropurki. 
Kahjuks ei  saanud mees 
mitte mõhkugi aru ja jät-
tis purgi uuesti lähima 
pargipingi peale vedele-
ma. Otse loomulikult oli 
tegelaste silmis tõeline 
hämming, üllatus ja vii-
maks ka häbi.

Sõbrad, kodaniku-
julgus on selle nimi, aga 
üldiselt oleme me ju 
laisad, loobime oma sodi 
vasakule ja paremale, 
eriti kui keegi ei näe. Ja 
kuidas sa sekkud teiste 
prügitajate tegemistesse, 
kui oma südametunnis-
tus must on. Selline sul-
gunud ring.

Aga uskuge, iga hetk 
võib teile, kallid lagasta-
jad, malbe tütarlaps õlale 
koputada ja paluda oma 
konike või mahlapakk 
üles korjata, no ja kas on 
veidi häbi....     

Ülle Tamm

10. au gus t i l  an t i 
Kurg ja Ta lu muu-
seu mis Tiia Sc hä-

ri le C. R. Ja kob so ni pree mia.
Sel le au ta su ga tun nus ta tak-

se igal su vel C. R. Ja kob so ni 
sün ni päe va pai ku (14. juu li) 
Pär nu maa aas ta po pu laar se-
mat põl lu meest ja sa mu ti üh-
te sil ma paist vat kul tuu ri te ge-
last.

Just aas ta po pu laar se ma 
kul tuu ri te ge la se tiit li päl vis ki 
Tiia Sc här. Tiia elab ja töö tab 
Tõs ta maal ala tes 1968. aas-
tast ning on kõi gi le tõs ta maa-
las te le tea tud-tun tud ini me-
ne. See ga po le va ja dust üm-
ber ju tus ta da nai se elu lu gu, 
küll aga on siin ko hal so biv 
meel de tu le ta da te ma te ge-
mi si muu si kaõ pe ta ja na Tõs-
ta maal.

1968. aas tal asus Tiia töö le 
vas ta va tud Tõs ta maa las teae-
da muu si kaõ pe ta jaks-kas va ta-
jaks. Las teaed jäi tal le töö ko-
haks li gi 30 aas taks.

Ku na gi sed lau lu lap sed on 
am mu ise lap se va ne mad ja 
neil on kind las ti oma las te le 
ju tus ta da to re da test muu si-
kaü ri tus test las teaias – iga-
aas ta sed lau lu võist lu sed, te-
le-esi ne mi sed (En tel-Ten tel), 
lõ bus nuk rad koo li saat mi se 
kont ser did, lu ge ma tu hulk 
näi den deid muu si ka- ja tant-
su numb ri te ga, võim le mis ka-
vad jne. As jao sa lis tel on põh-
just mee nu ta da Tiiat ini me se-
na, kes saa tis neid jul gus ta va 
käe pi gis tu se ga esi me se le esi-
ne mi se le la val.

1991. aas tal asus ta lü hia-
ja li selt töö le Tõs ta maa Kesk-
koo li algk las si de õpe ta ja na. 
Ka uuel töö ko hal ei lep pi nud 
Tiia ai nult õpe ta mi se ga, ik ka 
oli va ja dus te gel da las te muu-
si ka hu vi aren da mi se ga. Nii 
loo di las te folk loo ri rühm Mi-
kud-Man nid. Rühm ko gus po-
pu laar sust pal ju del üri tus tel 
maa kon nas ja ise gi pii ri ta ga 
(sõp rus lin nas Kors hol mis).

Pea le pen sio ni le jää mist 
pu hus Sc här elu sis se va he-
peal ju hen da ja puu du mi se tõt-
tu ma dal sei sus ole va le ea ka te 
folk loo ri rüh ma le „Vo ki ra tas”. 
„Vo ki ra tas” on te ma ju hen da-
mi sel osa võt nud eri ne va test 
üri tus test maa kon nas ja va ba-
rii gis.

Siin ko hal on rõõm mee nu-
ta da to re daid väl ja sõi te Võ ru 
tant su päe va le, mem me-taa di 
päe va de le, par gi kont ser ti de-
le Pär nus, Aud ru An de va ka 
üri tus te le, kor du vaid osa le mi-
seid Rah vus va he li sel Folk loo-
ri fes ti va lil „Bal ti ca” ja pal ju 
pal ju veel.

Et Tiia on maa kon nas tun-
tud te gi ja, kut su ti te da ka 
naa ber val da Aud rus se ju hen-
da ma seal set folk loo ri rüh ma 

„Tar nad”. Nai se as ja tund lik 
töö naa ber rüh ma ga on päl vi-
nud „Tar na de” ar mas tu se ja 
lu gu pi da mi se ning suu re soo-
vi ka edas pi di õpe ta jat en di 
kes kel hoi da.

Ja veel – on sü dant soo jen-
dav nä ha, et Tiia oma sü ti ta-
va ees ku ju ga on kas va ta nud 
vää ri li se jä rel kas vu. Tü tar 
Kaa ri ni ju hen da mi sel on tant-
si nud ja tant si vad ala ti Tõs ta-
maa Kesk koo li mu di la sed nii 
ko dus kui ka tant su pi du del 
Tal lin nas. 

Meie kõik rõõ mus ta me sel-
le üle, et Tiia Sc hä ri mit me-
küm ne aas ta ne töö ees ti rah-
va kul tuu ri säi li ta mi sel ja pro-
pa gee ri mi sel on päl vi nud vää-
ri li se au ta su.

Õn nit le jad

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.parnumaa.ee/tostamaa/tt
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, 
Tõhela pood ja raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 600tk

Vää ri kas au ta su an ti Tiia le
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 Tõs ta maa Val la va lit sus 
eral dab: klas si as tu mi se toe-
tust (1000 kroo ni) lap se va-
ne ma le, kel le lap se re gist ree-
ri tud elu koht on Tõs ta maa 
val las ja kes asub õp pi ma 
Tõs ta maa Kesk koo li. Toe tust 
maks tak se lap se va ne ma aval-
du se alu sel, mis tu leb esi ta da 
sot siaal töö ta ja le.

Vä he kind lus ta tud ja toi me-
tu le ku ras kus tes pe re del on 
või ma lik esi ta da sot siaal töö-
ta ja le koo li toe tu se aval dus, 
mil le eral da mi se ot sus tab val-
la va lit sus.

Sel lest õp peaas tast kae tak-
se rii gi poolt põ hi koo liõ pi las-
te töö vi hi ku te mak su mus. 

Val la va lit sus ta sub töö vi hi ku-
te eest nen de Tõs ta maa koo-
li 10-12 klas si õpi las te eest, 
kes kes õp pi sid 2006/2007 
õp peaas tal nel ja de le ja vii te le 
(koo li poolt esi ta tud ni me kir-
ja alu sel). Rii gi poolt kae tak se 
põ hi koo li õpi las te koo li lõu na 
ta su küm ne kroo ni ula tu ses.

Tõs ta maa koo lis on lõu na 
mak su mus 14 kroo ni. Val la va-
lit sus ta sub li saks ne li kroo ni 
ja kesk koo li õpi las te eest ko-
gu lõu na mak su mu se.

Nõn da ei pea Tõs ta maa 
koo li õpi la sed koo li lõu na eest 
maks ma.

En da Vä li
Sot siaal töö ta ja

 Tõs ta maa val las Poot si kü las asu va Me re ran na kin nis-
tu de tailp la nee rin gu ja kesk kon na mõ ju st ra tee gi li se hin-
da mi se ava lik väl ja pa nek toi mus 15. juu nist ku ni 28. juu-
ni ni 2007. aas tal.

De tailp la nee rin gu ja kesk kon na mõ ju st ra tee gi li se hin-
da mi se ava lik aru te lu toi mus 29. juu nil 2007, mil le tu le-
mu se na ot sus ta ti kin nis tu ja ga da kuueks krun diks. Ot sus-
ta ti hin na ta üleu ju tus ris ki ja inim mõ ju Na tu ra 2000 ala le. 
Hoo nes tu sa la del ta ga da loo dus lik nii duil me li ne maas tik.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 01.06.2007 is tun gil 
ot su se ga nr. 127 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu va 
5,6228 ha suu ru se Jaa nu se maaük su se (82602:003:0083) 
de tailp la nee rin gu.

De tailp la nee rin gu ees mär giks on maaük su se ka heks 
ja ga mi ne, ühe le maaük su se le ehi tu sõi gu se and mi ne ja 
hoo nes tu se tüü bi mää ra mi ne ning maa sih tots tar be muut-
mi ne. Sa ma val la vo li ko gu ot su se ga tun nis ta ti keh te tuks 
Tõs ta maa Val la vo li ko gu 15.09.2006 ot sus nr. 69 “Jaa nu-
se maaük su se de tailp la nee rin gu al ga ta mi ne”.

DETAILPLANEERINGUD

Juu li kuus kü las tas Tõs ta-
maa val da sõp rus val la 
– Kors hol mi/Mus ta saa ri 

kom muu ni de le gat sioon, ku-
hu kuu lu sid hil ju ti ame tis se 
asu nud uus val la va nem Ru-
rik Ahl berg, val la sek re tär Sol-
veig Sö der bäck ning pik ka ae-
ga sõp rus su he te eest ve da jaks 
ol nud ja nüüd seks pen sio ni le 
suun du nud val la sek re tär Bra-
ge Räfs bäck.

Kors holm asub Lää ne-Soo-
mes Bot nia la he ää res, ümb rit-
se des Vaa sa lin na.

75 protsenti ela nik kon nast 
on root si keel ne. Kors hol mi 
kom muun on ühi seks sõp rus-
val laks Tõs ta maa ja Varb la 
val la le. Kors hol mi uued val-
la ju hid olid tut vu mis vi sii dil, 
mil le käi gus aru ta ti ka edas pi-
di seid koos töö või ma lu si sõp-
rus val da de va hel.

Arut lu se all olid Soo mes 
El Lea der prog ram mi ra ken da-
mi se ga saa dud ko ge mus te ja-
ga mi ne, mit me su gu sed koos-
tööp ro jek tid ha ri du se, kul tuu-
ri ja tu ris mi vald kon nas.

Val da de esin da ja te va hel 
le pi ti kok ku, et lä hiaas ta te 
täp sem koos töö ka va val mib 
sep temb ri kuu jook sul.

Anu Pe ter son
abi val la va nem

Koo li toe tus test

Soo jen da ti sõp rus suh teid Auto juh ti de koo li tus
 Uue õp peg ru pi esi me-

ne ko gu ne mi ne toi mub 
8.09.2007 kell 8.00 Tõs ta-
maa Kesk koo lis. Teoo ria-
õ pe hak kab ki toi mu ma 
lau päe vi ti al gu se ga kell 8.

Hu vi ta tu tel pa lu me 
kind las ti eel ne valt oma 
soo vist tea da an da Va lev 
Rand mäe le te le fo nil 524 
2282. Ku na kesk koo li õpi-
las te hul gast tu lev ju hi lu-
ba de soo vi ja te arv sel gub 
al les sep temb ri esi mes tel 
päe va del pea le koo li al-
gust, siis nn “täis kas va nu-
te” gru pi suu rust ei os ka 
tä na veel öel da. See sel-
gub sa mu ti sep temb ri esi-
me se töö nä da la jook sul.

Täp se mat in fot kur su se 
töö kor ral du se ja mak su-
mu se koh ta saab sa mu ti 
Va lev Rand mäe käest. TT

Sügi seks sil ma rõõ mu!
 Sil ma de kont roll ja pril-

li de müük 26. sep temb ril 
ala tes kel la küm nest Tõs-
ta maa selt si ma jas. Re gist-
ree ri mi ne te le fo nil 449 
6256 või 529 4440. TT

Paunverre laadale!
 22. sep temb ril toi mub 

Pa la mu sel Paun ve re laat. 
Buss väl jub ale vi park last 
kell 7. Soo vi ja tel re gist ree-
ri da end 14. sep temb riks 
val la ma jas. Ko ha peal ta su-
da ko he selt ka sõi du ra ha 
50 kroo ni. TT

Toomas Mitt külalistele mõisa tutvustamas.
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Al ga tu seks mõ ned pil di-
ke sed meie iga päe va-
sest tööst.

Pat sient on vas tu võ tul ja 
arst uu rib te ma vae vu si. Siis 
he li seb te le fon, esi mest kor da. 
Te le fo ni he lin on üs na nõud-
lik ja sel le le liht salt peab vas-
ta ma. Järg neb mõ ne mi nu ti li-
ne te le fo ni vest lus ja he lis ta ja 
mu re le la hen du se leid mi ne. 
Arst jät kab vas tu võ tul ole-
va pat sien di lä bi vaa tust, sät-
ti des kõr va kuul de to rud. Siis 
he li seb te le fon, teist kor da. 
Taas kor dub kõik. Arst üri tab 
taas jät ka ta lä bi vaa tust, kui 
te le fon he li seb, nüüd siis kol-
man dat kor da. Ja taas kor dub 
kõik: te le fo ni pat sien di mu rest 
aru saa mi ne, kü sit le mi ne, min-
gi la hen du se või te ge vusp laa-
ni leid mi ne. Siis pis tab kee gi 
pea uk se va helt sis se ja “soo-
vib ai nult rää ki da”, te ge ma-
ta väl ja vas tu võ tul vii bi jast. 
Arst oh kab sü ga valt ja püüab 
jää da ra hu li kuks, pa lu des uk-
se ta gu sel pat sien dil vei di oo-
da ta. Pat sient on mui du gi pa-
ha ne, ta tah tis ai nult rää ki da 
ja nüüd peab oo ta ma. Lõ puks 
püüab mee dik ha ka ta te ge ma 
kok ku võt teid vas tu võ tul vii bi-
va pat sien di ter vi se mu re dest, 
mää rab uu rin gud, ra vip laa ni. 
See juu res nõuab tõ sist pin gu-
tust, et ei lä heks sas si te le fo-
ni pat sien did, vas tu võ tul vii-
bi ja ja uk se ta gu ne “rää ki da 
soo vi ja”.

Arst kii rus tab te le fo ni kon-
sul tat sioo ni le. See on aeg 
igal töö päe val kel la 8.15-
9.00, mis on on pla nee ri tud 
sel leks, et an da nõu te le fo ni 
teel, re gist ree ri da vas tu võ tu le 
soo vi jaid, uu ri da sü da mel ole-
va te pat sien ti de käe käi ku, tea-
ta da la bo ri vas tu seid. Kuid te-
le fon, mis peaks he li se ma, vai-
kib jär je kind lalt. Toh ter saab 
te ha vei di pa be ri tööd, lu ge da 
eria last kir jan dust ja mõ tisk le-
da. Kuid kah ju on ajast.

Käib pin ge li ne vas tu võtt, 
pat sien did tu le vad ja lä he-
vad nii na gu aja ka vas on eel-
ne valt kok ku le pi tud. Kõik 
su jub pä ris häs ti. Siis aga as-
tub sis se pat sient, kes kur dab 
hal ba ene se tun net või mõn da 

muud vae vust, mis on kest-
nud nä dal või kaks ja soo vib 
ko he vas tu võ tu le tul la. Oo te-
ruu mis vii bi vad pat sien did, 
kes on eel ne valt re gist ree ru-
nud. Kee ru li ne olu kord, kan-
na tab re gist ree ru nud pat sient, 
uk sest sis seas tu ja ja mee di ku 
när vi ka va. La hen dus on mui-
du gi aja leid mi ne nii vii si vas-
tu võ tu le pöör du ja le, kuid sel-
leks peab pat sient oo ta ma 
nii mõ ned ki tun nid, see aga 
ei meel di kel le le gi Ae ga oleks 
saa nud ka su ta da hoo pis ka su-
li ku malt, kui oleks vae vu tud 
te le fo ni teel sel leks plaa ni tud 
ajal aru ta ma oma ter vi se mu-
ret ja kuu la ma või ma lik ke 
la hen du si ning tu le ma vas tu-
võ tu le nii na gu pa ras ja gu va-
ja: tüh ja või täis kõ hu ga, tree-
ningd res sis-tos su des, ra vi mid 
võe tud või võt ma ta.

Käib ars ti vas tu võtt, kui 
uks ava neb ja sis se as tub va-
lust kõ ver, näost hall või verd-
til kuv pat sient. Te ge mist on 
era kor ra li se sei sun di ga ja mee-
di kud asu vad ko he te gut se ma 
nii na gu olu kord nõuab. Siis 
saab oo te ruu mis kee gi vä ga 
pa ha seks, miks “see” võe ti 
ko he vas tu ja miks lä heb nii 
kaua ae ga. Ra hu li kud sel gi tu-
sed ras kest ter vi se sei sun dist, 
mis nõuab ko hest te gut se mist 
ei ai ta kui gi võrd, pat sient on 
vä ga ku ri ja teeb kõ va hääl-
seid et te hei teid. Mee di kud 
püüa vad jää da ik ka ra hu li-
kuks, kuid kä te vä rin vee ni-
ka nüü li pa ne mi sel või EKG 
lu ge mi sel ree dab mõ nin gat 
eru tust.

Taas ars ti vas tu võtt, kui 
kor ra ga on oo te ruum täis kä-
rat se vaid koo li lap si. Sel gub, 
et üks neist on vei di haig la ne 
või vi ga on saa nud kä si või 
jalg ning õpe ta ja soo vi tas tul-
la ars ti le näi ta ma. Ae ga mui-
du gi kok ku le pi tud po le ja üle-
jää nud selts kond on nii sa ma 
kaa sas, ta he tak se nä ha, mi da 
toh ter nüüd teeb. Kan na ta vad 
pat sien did oo te ruu mis, ka vas-
tu võ tu le pöör du ja ja kaas las-
te koo li tar ku se oman da mi ne 
- on ju tun di dest ära joos tud. 

Vei di ka ret sep ti dest. Mä le-
ta tak se ae gu, kus ühe le ret sep-

ti le he le võis ma hu ta da kaks 
või kui mah tus siis ka roh-
kem ra vi meid. Ei min geid isi-
ku koo de, pen sio ni tun nis tu se 
numb rit, puu deas tet, diag noo-
si koo de, ra vi kind lus tu se ole-
ma so lu ja sel le kont rol li mist. 
Kuid nüüd sel ajal on see kõik 
ole mas ja teeb ra vi mi kir ju ta-
mi sest omaet te et te võt mi se. 
Kui mõ ni num ber lä heb vei-
di va les ti, siis peab liig selt ra-
ha kot ti ker gen da ma pat sient 
või arst. Ta va li selt tu leb kuu 
või kaks hil jem hai ge kas sast 
nõu dea val dus, sum mad on üs-
na “kor ra li kud”.

Pea iga päe va ne on olu-
kord kui oo te ruu mi il mub 
kee gi, kes soo vib “ai nult ret-
sep ti”. Sel lest võib ar va ta, et 
pat sient soo vib üh te ret sep ti. 
Kuid ühe le järg neb tei ne ja 
kol mas, siis esi ta tak se naab-
ri te ja tut ta va te ro hu soo vid. 
Nii um bes poo le tun ni pä rast 
jõu tak se ra vi mi kir ju ta mi se ga 
lõ pu le. Kuid järg neb tei ne vaa-
tus. “Hea ini me se na “ esi nev 
pat sien ti de esin da ja hak kab 
toht rit pin ni ma, et mil leks 
üks või tei ne pat sient se da 
ra vi mit ka võ tab. Arst proo-
vib vai ki da või te ha muud 
jut tu. See ei ai ta. Kas see on 
ve re rõ hu ro hi, ta võ tab neid 
ju mi tu eri ne vat, ega tal ju pi-
kalt enam ei lä he. Aa, see on 
suhk ru hai gu se ro hi, ma tean 
küll, ku na gi ühe le kir ju ta ti ja 
ai nult paar kuud elas ki. Arst 
ei saa sel le pea le mi da gi eri-
list kos ta, on ju hai gus te koh-
ta in fo ja ga mi ne kol man da le 
isi ku le mis ki, mi da kee lab kut-
se-ee ti ka. Kuid se da sor ti “ha ri-
tud ja tead lik” ko da nik rää gib 
sa la dus kat te all kõi gi le, mi da 
ta ra vi ret sep ti delt nä gi ja mis 
nüüd kõik juh tu ma hak kab. 
Õn ne tud on pat sient ja mee-
di kud. 

Tööa ja vä li sel ajal is tub 
toh ter ko dus ja kir ju tab lä he-
ne vaks kon ve rent siks et te kan-
net. Ju hus li kult he li seb ma ja 
tei ses ot sas mo biil te le fon, 
lap sed tor ma vad rõõm sa ele-
vu se ga se da vas tu võt ma. Kui 
sel gub, et kü si tak se ars ti, siis 
mui du gi toi me ta tak se te le fon 
is si le, loo tes nii tee ni da vä he-

malt kii du sõ nu. He lis ta ja hak-
kab kurt ma näi teks oma kaks 
nä da lat va lu ta nud var bast, 
sel jast või mõ nest muust vae-
vu sest ja kü sib nõu. Eda si ne 
sõl tub toht ri het ke tu just, kas 
järg neb pi keb te le fo ni vest lus, 
aru saa mi ne prob lee mist ja la-
hen dus te leid mi ne või an tak-
se lü hi ke vas tus - pa lun he-
lis ta ge järg mi ne päev kell 
8.15-9.

Tõs ta maa kan di rah val on 
ve da nud, et meie kes kel ela-
vad kuld sed mee di kud Eve, 
Il me ja Ri ta. Se da ka su ta tak-
se ära nii, et nen de ko dud on 
muu tu nud “ter vi se kes ku se fi-
liaa li deks”. Pat sient või te ma 
esin da ja as tub sealt lä bi te ma-
le so bi val ajal ja soo vib saa-
da la hen du si ter vi sep rob lee mi-
de le, mis on üs na sa ge li ise 
te ki ta tud. Mui du gi kü si tak se 
ka roh tu, igaks ju huks ve re-
p roo vi või mõn da ter vi se tõen-
dit. Kui das olu kord la he neb, 
sõl tub taas pal ju dest as jao lu-
dest. Koh tu mi ne võib piir du-
da hau ku va koe ra jäl gi mi se-
ga või pe re liik me mit te just 
vai mus ta tud tea te ga, et mee-
dik on pa ras ja gu ko dunt ära. 
Võib koh tu da ka mee di ku ga, 
kes pa ras ja gu tu leb aia maalt, 
sau nast, keld rist kraa mi mast 
või ja lu tus käi gult.

Kir ja said pan dud vaid 
mõ ned pil did meie mee di ku-
te töö mailt. Mee les peab pi-
da ma, et naa ber val da dest 
on lah ku nud seal sed ars tid, 
ning töö koor mus on see tõt-
tu olu li selt kas va nud. Oma 
töö kor ral du ses ole me võt nud 
ees mär giks teos ta da va ja mi-
ne vad uu rin gud, ana lüü sid, 
rönt ge ni pil did, ult ra he liuu rin-
gud ja väi ke ki rur gi li sed prot-
se duu rid vas tu võ tu jook sul, 
sääs tes pat sien ti nii mit mest 
eri ne vast kü las tu sest eri ne va-
te päe va de-nä da la te jook sul. 
Sel lest on kuul nud pat sien did 
lä he malt ja kau ge malt ja nii 
võib juh tu da, et vas tu võ tu-
le soo vib pöör du da pat sient 
Li hu last, Haap sa lust või Pär-
nust.

Kui ta va pä ra ne on, et pe-
rears ti vas tu võtt kes tab ne li 
tun di, siis on see Tõs ta maal 

Töö kor ral du sest Tõs ta maa ter vi se k



5 - 2007 august

kes ku ses

kuus tun di. Sel le le li san dub 
aeg pa be ri tööks, te le fo ni kon-
sul tat sioo niks ja ter vi se kes ku-
se “ma na gee rin guks”. Ju ba 
prae gu on tun tav mee di ku te 
põud, olu li ne on ka ko ge mus-
te va he tus ja hea de kol le giaal-
se te su he te hoid mi ne, see tõt tu 
töö ta me osa li se koor mu se ga, 
öö val ve tes Pär nu Haig la era-
kor ra li se me dit sii ni osa kon-
nas. Ühe sõ na ga, elu ei ole 
just vä ga ker ge, kuid pa ra jalt 
toi me kas.

Ju ba ka hek sa aas tat ole-
me ra ken da nud vas tu võ tu le 
re gist ree ri mist. See on töö kor-

ral dus, mil le ga püüa me ai da-
ta kõi ki pat sien te võrd selt ja 
häs ti. Kuid sel lest on va ja ka 
kin ni pi da da. Uue muu tu se na 
võ ta me ka su tu se le au to maat-
vas ta ja, mis tea tab vas tu võ tu 
ajal he lis ta ja le in fot töö kor ral-
du sest, kon takt numb ri test, ku-
hu pöör du da era kor ra li se abi 
va ja du sel ja üld kü si mus tes. 
Või ma lik on jät ta ka tea de ja 
kon takt num ber, sel le le püüa-
me vas ta ta esi me sel või ma lu-
sel.

Head ter vist soo vi des, 
Ma dis Ves ki mä gi

 Tõs ta maa Ter vi se kes ku-
se töö kor ral du se alu seks 
on eel re gist ree ri mi ne.

 Eel re gist ree ri mi ne toi-
mub töö päe va del kell 8.15-
9.00, te le fo nil 4471940.
Vas tu võ tua jad on järg mi-
sed:

 Es mas päev-tei si päev-
kol ma päev kell 9-15. 

 Nel ja päev kell 8.15-9 
(te le fo ni kon sul tat sioon, ko-
du vi sii did) ja õh tu ne vas tu-
võtt kell 14-19. 

 Ree de ti kell 9-13. 
Vas tu võ tuks leia me aja esi-
me sel või ma lu sel, reeg li na 
sa mal päe val, vei di kauem 
on va ja oo da ta ter vi se tõen-
di te jmt väl jas ta mi seks.

 Kor dus ret sep ti soo ve on 
pa rim aeg eda si an da ik ka 
hom mi ku sel te le fo ni kon sul-
tat sioo ni ajal, kel la 8.15-9. 
Kok ku le pi tud ajal ula ta tak-
se üle uk se ümb ri kus se pit-
see ri tud ret sep tid, oo teae ga 
peae gu po le gi. Ka su ta me 
veel üht pat sien di elu hõl-
bus ta vat töö vor mi. Ni melt 
ret sept pos ti ga kau ge ma 
kan di rah va le või trans por-
di mu re kor ral. On üs na ta-
va li ne, et ea kas ema või 
isa elab maal, lap sed aga 
lin nas. Nii saa da me gi ret-
sep tid lin na, kust os te tak se 
ka ra vi mid, kui sõi de tak se 
maa le va ne maid vaa ta ma. 
Se da või ma lust ei to hiks 
aga ku ri tar vi ta da, kui toht-
ril on tea da ret sep ti soo vi ja 

ak tiiv ne elu viis ja au to ole-
ma so lu. 

 Tõe li selt era kor ra li se ter-
vi se sei sun di, tu ge va va lu, 
verd jooks va haa va jmt kor-
ral tu leb pöör du da ars tia bi 
saa mi seks ko he, ter vi se kes-
ku se tööae ga del.

 Paar päe va ta ga si vää-
na tud jalg, nä dal ae ga va-
lu ta nud selg või kuu ae ga 
kest nud kö ha ei ole era kor-
ra li ne sei sund. 

 Oo ta ma tu hai ges tu mi se 
või vi gas tu se kor ral he lis-
ta da häi re kes ku ses se te le-
fo nil 112 või sõi ta Pär nu 
Haig la era kor ra li se me dit sii-
ni osa kon da.

 Ees tis töö tab edu kalt 
paar aas tat pe rears ti in fo-
liin, see on ava tud öö päe va-
selt numb ril 1220. Sel lelt 
saab head me dit sii ni list 
nõu, va ja du sel suu na tak se 
kõ ne häi re kes ku ses se. Se da 
peaks enam ka su ta ma ka 
Tõs ta maa-Varb la pat sien-
did, väl ti des ta va või mo-
bii li kõ ne sid ning ko ju sõi te 
meie mee di ku te le.

Hea Tõs ta maa ja Varb la 
kan di rah vas. Hoia me kin ni 
nen dest reeg li test, nii su jub 
meie koos töö märk sa pa re-
mi ni ja leia me kii re mi ni la-
hen du sed ter vi se mu re de le. 
Ka mee di kud on siis ki vaid 
ini me sed ja va ja vad ae ga 
puh ku seks ja oma elu ela-
mi seks.

OLU LI NE IN FO

 Nii na gu igal aas tal, sel-
gi tas Tõs ta maa hea kor ra ko-
mis jon ka tä na vu väl ja kau-
ni mad ko dud.

Sõit si me val las rin gi kaks 
päe va, mil le jook sul käi si me 
kõi ki des val la kü la des ja vaa-
ta si me üle kon kur si le esi ta-
tud aiad. Li saks leid si me mi-
tu uut ja põ ne vat ko du.

Tu leb tõ de da, et jät ku valt 
on kõik eel mis te aas ta te võit-
jad ta se mel ning vää ri vad ik-
ka ja jäl le tun nus tust.

Tä na vu pi da si me kau ni-
ma teks ko du deks:

 Era mu – Leh te Tuisk (Tõs-
ta maa ale vik Kal li mnt. 15)

 Ta lu – pe re kond Märk soo 
Toa ta lu (Kõ pu kü la)

 Et te võ te, asu tus – OÜ 
Saar te Lii nid Mu na laiu sa-
dam 

 Erip ree mia – Eha ja Ur-
mas Ko senk ra nius Jär veot sa 
ta lu (Er mis tu kü la)

Leh te Tui su ela mi ne 
püüab pil ke to hu tult suu re 
lil leaia ja hu vi ta va la hen du-
se ga. Ko mis jo ni häm mas tas 
tai me de lii gi roh kus – vä ga 
meel de jää vad olid võim sad 
ing lit rom pe tid.

Toa ta lu pais tab teis te 
oma tao lis te seast sil ma oma 
suu re kor raar mas tu se, hool-
su se ja töö ku se ga.

Mu na laiu sa dam on pea-
le 9. jaa nua ri tor mi saa nud 
uue il me, ümb rus on kor ras-
ta tud ja val mi nud on uus 

tee nin dus hoo ne.
Erip ree mia päl vis sel lel 

aas tal pe re kond Ko senk-
ra nius Er mis tust, kus pe-
re mees ho bi kor ras roo se 
kas va tab. Tä na seks kas vab 
nen de aias üle 200 eri ne va 
roo si sor di.

Pea le nen de nel ja tun nus-
ta tu oli val las veel pal ju ilu-
said esi letõst mist vää ri vaid 
ko du sid:

Tõs ta maa ale vi kust pe re-
kond Rä bus, pe re kond Pär-
na ja En da Vä li.

Lõu ka kü last pe re kond 
Tuul mees, pe re kond Jaan-
soo.

Män ni kus te kü last pe re-
kond Sutt ja Ree na Kruus-
mann.

Kast na kü last pe re kond 
Press ning pe re kond Il ves.

Sa mu ti püü dis ko mis jo ni 
pil ku ale vi kus Loo tu se tä na-
va ot sa pai gu ta tud paat koos 
uh ke lil le sü le mi ga ja pe re-
kond Jan so ni ki vik taim la.

Me nau ti si me väga neid 
kah te päe va val las rin gi sõi-
tes ning tahaksime, et vald 
muutuks aas tast aas tas se 
üha kau ni maks.

Kon kur si võit ja te au ta sus-
ta mi ne toi mub sü gi sel, mil-
lest tea vi ta me võit jaid ja lu-
ge jaid peat selt. 

Ilu sat su ve jät ku ning 
rõõ mu oma ko du kau nis ta-
mi sel.

Ko mis jo ni ni mel,
Ker li Brandt

Tõs ta maa kau nei mad
ko dud sel gu nud

Lehte Tuisu koduaed Tõstamaal.
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XI Tõs ta maa val la päe-
vad, mis toi mu sid 
10.-12. au gus til, 

pak ku sid osa võt ja te le pal ju 
hu vi ta vat, nii mee le la hu tus lik-
ke kui ka ha ri vaid ela mu si.

Mõt le va le ini me se le on iga-
ti aru saa dav, et krii ti kal ei ole 
koh ta val la päe va del toi mu nu 
osas.

Kõik on kor ral da tud hoo-
le ja ar mas tu se ga. Igaü hel on 
või ma lus väl ja pak ku da oma 
üri tus nii väik se mas kui suu-
re mas plaa nis.

Õn nes tu mi ne on see ga ala-
ti ga ran tee ri tud. Val la päe vad 
on meie val la elus ala ti pa ri-
mad het ked ja neist on hea 
rää ki da.

Suu red tä nud to re da te le 
ini mes te le, kes pak ku sid neil 
päe vil oma häid an deid: Vai-

ke Hang, Lii na Käär ja Tõs-
ta maa Tu tid, Pil le Mart son 
koos hea de kä si töö meist ri te-
ga, Epp-Ma ria Ko ka mä gi, Ma-
dis Ves ki mä gi, Maie Lät ti ja 
lil les tuu dio selts kond, Tõs ta-
maa puhk pil lior kes ter ja Ma-
ti Põd ra, Vo ki ra tas ja Tiia Sc-
här, väi ke sed rah va tant si jad 
ja Kaa rin Rein son ning And-
ra Vaaks.

Ai täh kor ral da mi sel abis ta-

Tõstamaa 

Val la päe vad
on meie
val la elus
ala ti pa ri mad
het ked ja neist on 
hea rää ki da.
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val larahval olid pi du päe vad

ja te le: Ur mas Rein feldt, Tii na 
Jan no, Enn Mart son, Hend-
rik Raist, Kris tii na Le pik koos 
mõi sa selts kon na ga, Kul dar 
Mii du ning pi le ti müü jad Lea, 
Mar ge, Re gi na ja Ma ri, sa mu-
ti Lõu ka Turg ja hea val la va-
nem koos lah ke te ini mes te ga 
val la ma jast. Kõi ge suu rem tä-
nu kõi gi le, kes val la päe va dest 
osa võt sid ja se da to re dat tra-
dit sioo ni hoia vad.

Sü da mest ta haks tä na da 
neid ini me si, kes val la päe va-
del töö ta sid ja lah ke mee le ga 
kõi ki va ja jaid tee nin da sid. 
Il ma teie abi ta oleks vä ga 
kurb. Hea meel on sel le üle, et 
Tõs ta maa lau lu la val on nüüd 
lõk ke tu le te ge mi ne või ma lik 
il ma, et tu li kah jus taks suu ri 
põ lis puid, mis seal meie rõõ-
muks kas va vad. Koos te gut se-
des sün ni vad õi ged ja head 
as jad. 

Jääb ai nult soo vi da, et järg-
mi sel aas tal, kui tä his ta me 
XII val la päe vi, ole me arm sad 
tõs ta maa la sed ko gu val last, 
veel jul ge mad oma üri tu si ja 

te ge mi si väl ja pak ku ma. Ran-
na rah va le oma ne ava tus ja 
lah ke meel peab paist ma kau-
ge le.

Ja vä ga hea meel on, et 
ini me sed üle Ees ti maa ja kau-
ge mal gi meist ja meie val last 
head mõt le vad. 

Kõi gi le pa ri mat soo vi des
val la päe va de köö gi tüd ru kud 

Ka rin ja Õn ne la
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Tõs ta maa ran ni ku maas-
ti ke üheks ise loo mus ta-
vaks joo neks on ränd-

rah nu de roh kus (eri ti me re-
ran nal). Siin ne põl lu mees on 
ki vi ko ris ta mi se ga näi nud rän-
ka vae va. Maa pa ran du sob jek-
ti del oli ki vi kuh ja sid lau sa ri-
da mi si (ena mus neist on ära 
vee tud). Aga need sa mad tüü-
tud ki vid, eri ti ku na gi sed ki-
viaiad, mis nüüd seks peaae gu 
ka du nud, on siin se maas ti ku-
pil di il mes ta jad. Eks meil en-
dil gi ole igaü hel oma tut tav 
ki vi, kus sai pei tust män gi da, 
liu gu las ta. Va hest va nas ki 
eas veel vii vad ja lad oma taht-
si sind tut ta va ki vi juur de! 
Suu red ki vid on ena mu ses 
seo tud rah va pä ri mus te ga.

Ees ti tun tuim ränd ki vi-
deuu ri ja ja kaits ja Her bert 
Vii ding (1929–1988) kir ju tab: 
”Ki vid, põlv kon da de saat jad, 
ju tus ta vad mei le esi va ne ma te 
ras kest elust ja tööst, mee nu-
ta vad meie en di gi ku na gi si 
rän nu ra du. Ki vi dest õh kub 
ko du soo just ja sün ni maa hõn-
gu, sest ki vi rik kus on meie 
põh ja mai se loo dus maas ti ku 
üks tüü pi li se maid pal ge joo ni. 
Ar va me, et ki vi on iga ve ne, 
kuid te ge li kult see nii ei ole. 
Heit li kud ajad on neid lõh ku-
nud ja hä vi ta nud ka siit sa-
mast, meie ümb ru sest.”

Siin juu res vaa da ta olev 
va na pilt ju tus tab Vä ra ti ni na 
ti pus kord vees kord kui val 
asu va ku na gi se me re mär gi 
“Loo di ki vi” loo. Pilt on pä rit 
aas tast 1935. Au to riks tun tud 
ki vi de pil dis ta ja Vänd ra mees 
Jü ri Eh renp reis (1868–1940). 
Te ma pil dis tas ja kir jel das üle 
Ees ti suu ri ränd rah ne (kok ku 
kau gelt üle sa ja). Te ma küm-

neid aas taid kest nud jalg rat-
ta ret ke del on ta siin kan dis 
jõud nud veel Ma ni ja Ko ka ki-
vi ja Vais te (Ted re maa) ohv ri-
ki vi (ars ti ki vi, ime ki vi) pil dis-
ta ma.

Vä ra ti Loo di ki vi ol nud va-
rem 14 jal ga kõr ge. 1927.aas-
tal lask nud Ki vi Jü riks kut su-
tud mees sel le püs si ro hu ga 
pu ruks. Ki vist jää nud jä re le 
um bes pool. Ki vi lõh ku ja ol-
nud sel le teo eest kolm kuud 
van gis. Siis teh tud ki vi uues-
ti kunst li kult kõr ge maks, va-
la tud kruu sast ja tse men di se-
gust jätk pea le, vär vi tud val-
geks ja ki vist saa nud en di selt 
me re märk. 1996. aas tal viis 
mind lä bi Vä ra ti ki vi rä gas ti-
ku Loo di ki vi juur de tead ja-
mees Ad rian Raist (1915–
2003). Sel leks ajaks oli ki vi 
“juur dee hi tus” täie li kult pu-
ru ne nud (pea le sõ da ol nud 
ter ve) ja ki vi pea lis pind kil du-
deks pu ru ne nud. Ki vi kõr gus 
1,3 m ja üm ber mõõt 9 m. 

Tai me-, loo ma- ja see ne rii-
gist kir ju ta tak se pal ju, nad on 
vär vi ki re vad, hää lit se vad, va-
he ta vad elu pai ku, on pi de vad 
muu tu mi ses, uue ne mi ses jne. 
Ko gu maail mas ja ka meil 
kan tak se elus loo du se ha rul-
du sed Pu na ses se raa ma tus se. 
Geo loo gi li sed vaa ta mis väär-
su sed ei ole nii at rak tiiv sed 

ja neist kir ju ta tak se vä hem. 
Kuid ne mad ki va ja vad hoid-
mist. Sel leks pee tak se meil 
Ürg loo du se raa ma tut (EÜR), 
ku hu kan tak se elu ta loo du-
se ha rul da sed ob jek tid (tä he-
le pa nu väär sed ränd rah nud, 
pal jan did, al li kad jm.), et neid 
hoi da tu le vas te le põl ve de le. 
Nüüd seks on Ees ti ürg loo du-
se ob jek ti de esialg ne uu ri mi-
ne ja kir jel da mi ne lõ pe ta tud 
maa kon da de-val da de kau pa. 
Kir jel da tud on enam kui 2500 
loo dus mä les tist, neist kõi ge 
roh kem ränd rah ne (koos ki vi-
kül vi de ga kok ku 1600). Ürg-
loo du se raa mat on re gis ter, 
mit te loo dus kait se al la võt-
mi se do ku ment. Sel les se kir-
ja pan du põh jal ot sus ta tak se, 
kas ob jekt va jab kait se al la 
võt mist. Ürg loo du se raa mat 
on kä si kir ja li ne ja sel le esialg-
se va rian di koos ta mi seks ku-
lus küm neid aas taid. Nii pu na-
ne raa mat kui ka ürg loo du se 
raa mat ei saa ku na gi val mis, 
sest nen des se kan tud ob jek ti-
de olu kord muu tub pi de valt.

Ürg loo du se raa ma tus se 
on Tõs ta maa val last kan tud 
29 ränd rah nu. Nen de hul gas 
äs ja lõp pe nud val la päe va de 
bus si sõi dul kü las ta tud “Kol-
me val la pii ri ki vi”. Ki vi asub 
met sa laa nes Pe da ka- Mets kü-
la-Suu re met sa suu nas, on ras-

Vana pilt ju tus tab

Vä ra ti Loo di ki vi 1996 ja Ad rian Raist.

Vä ra ti Loo di ki vi 1935.aas tal.
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kes ti lei tav, on vaid 0,8 m 
kõr gu ne, ei pais ta kau ge-
le ning on pei tu nud 
võs sa (ümb rus va-
jaks vei di ha ri mist). 
Rah nu pik kus 3,5 m 
laius 2 m ja üm ber-
mõõt vei di al la 12 
m. Ki vi pea lis pin na-
le on sü ga valt sis se 
raiu tud kol me val la: 
Se lis te (S), Võl la (W) 
ja Tõs ta maa (T) esi tä-
hed ja neid ühen da vad suu-
nad maas ti kul, aas taar vu ga 
1843. Rah va jutt li sab, et mõi-
sa ajal too dud see ki vi viie 
või seits me  paa ri här ga de ga 
ko ha le. Rahn on aja loo li se ja 
kul tuu ri loo li se täht su se ga.

Mär gi me siin juu res mõ-
nin gaid ümb rus kon na suu re-
maid: Ma ni ja Ko ka ki vi üm-
ber mõõt 15,1 m, kõr gus 3,4 
m (on ka loo dus kait se all), 
Kast na Ka ti Suur ki vi, üm ber-
mõõt 16,2 m, kõr gus 2,7 m, 

Pe ra kü la Ole vi ki vi üm ber-
mõõt 16 m, kõr gus 2,1 m, 
Mee lu ka Se pa maa ki vi üm-
ber mõõt 15,2 m, kõr gus 1,7 
m.

Tõs ta maa val la kõi ge suu-
rem ki vi asub Tõ he las Ki ras-
te kü las (end. Lee las te kü las). 
Ki vi juur de pää seb, kui Tõs-
ta maa-Kal li maan teelt Koe ri 
suu nas vii valt teelt ca 300 m 
en ne Paad re ma jõe Ka na mar-
di sil da kee ra ta met sa tee le, 

mis lõu na suu nas viib 
Hal li ki vi ta lu va re-
me te ni. Va re me test 
sa da kond meet rit 
lää ne pool, Paad-
re ma jõe pa rem-
kal dast 10 m 
kau gu sel, see 
ki vi asub ki. 

Tee ju ha tust ki-
vi ni saab veel To hu ri And-
re se ta lust. Ki vi üm ber mõõt 
on 18,5 m, pik kus 5,5 m, 
laius 4,4 m, kõr gus 2,2 m. 
Ki vi kut su tak se Hall ki vi, Jõe 
Ju ha ni Suur ki vi, Ki ras te Hall-
ki vi. Sel le rah nu jär gi võe ti 
ta lu ni meks Hal li ki vi. Paad re-
ma jõ ge on kor du valt sü ven-
da tud. Pin nas ki vi ümb ru ses 
on ki vi jär jest ma da la maks 
tei nud.

Pin na vor mi dest on Tõs ta-
maa val la EÜR-s Alu-Mur ru 
sel jak, Tõs ta maa lui ted ja 
Lin di soo. 

Vai ke Hang

TÕSTAMAA
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www.zone.ee/tostamaajalgpall

1. septembril
Tõstamaa Staadionil
algusega kell 10
(alagruppide loosimine 9:45)

Meeste turniir
(meeskonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)

Tule osalema ja
kaasa elama!

Informatsioon ja eelregist-
reerumine Jaan.Rea@hot.ee
tel 504 3074
Kohustuslik eelregistreerimine 
Tõstamaa valla meeskonnad 
(01.08-26.08 osavõtumaks 300 
krooni)
Välismeeskonnad (13.08-26.08 
osavõtumaks 600 krooni)
NB! Võistkondade arv on 
piiratud!

Tõs ta maa val la suu ri ma 
üm ber mõõ du ga ränd rahn, 
Ki ras te Hall ki vi Tõ he las.

Ki viaed on nau di tav ka lu me ga (ju pi ke ki viae da Alu-Mur ru sel ja kul).

Skeem Kol me
val la pii ri ki vi pea lis pin nalt.

 31. juu li öö sel kel la kol-
me pai ku kut su ti pääst jad 
Tõl li kül la. Tea ta ti, et toas 
on tun da suit su lõh na. Pääst-
ja te ko ha le jõu des sel gus, et 
vas tu ah ju ol nud mad rats 
oli suit se ma läi nud. Oht kõr-
val da ti. Õn ne li ku õn ne tu se 
val gu ses ta suks siis ki mee les 
pi da da tu leo hu tu se es ma seid 
reeg leid ja ah ju lä he dus se 
süt ti vaid es meid mit te ase-
ta da. Kui gi es ma pil gul võib 
tun du da, et oh tu ei ole, võib 
tu le kah ju al gu se saa da ka pi-
sias jast. Ka siin keh tib va na-
sõ na, et pa rem kar ta kui ka-
het se da. Sa mu ti peaks igas 
ko dus ole ma pai gal da tud 
suit suan dur, mis ju ba va ra-
kult tu leõn ne tu sest tea da an-
nab ja või mal dab pääs ta nii 
teie elu kui va ra.

 21. juu li õh tul tu li väl ja-
kut se Kõ pu kül la, kus põ les 
met saa lu ne pin nas 20x10 
meet ri suu ru sel alal. Tõs ta-
maa tu gi ko man do pääst jad 
kus tu ta sid põ len gu. 

 31. juu li hom mi kul oli tu-
gev tuul Või du kü las suu re 
puu ma ha murd nud, mis sul-
ges sõi du tee ter ves ula tu ses. 
Pääst jad ee mal da sid liik lust 
ta kis ta nud puu teelt.

 11. au gus til oli Vä ra ti kü-
las süt ti nud väik sel pin nal 
ku lu, mis vee rand tun ni ga 
kus tu ta tud sai.
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Muusik Olavi Kõrre 
korraldas Manilaiul 
Riida turismitalus 
pillilaagri, mille nii 
õpetajad kui õpilased 
hindasid mõ nusaks ja 
lahedaks.

“Meil on olnud vä ga vahva 
laager,” oli korraldaja Olavi 
Kõrre rahul oma esimese pil-
lilaagriga Manilaiul.

Viie päeva jooksul said 
kaksteist laagrilist õppida 
erinevaid pille - väike kan-
nelt, viiulit, mandoliini, ki-
tarri, lõõtspille ning õppida 
mitmeid tantse.

Laagri kohta ütles vaid häid 
sõ nu ka lõõtspilliõ petaja Raido 
Koppel, kelle hinnangul hak-
kas laager, olgugi et esimene, 
kohe toimima. “Niipea, kui in-
imesed tulid kohale, hakkas 
kõik kohe tööle ja see oli hästi 
vahva,” rääkis ta.

Kuigi laagris oli erineva 
pillimängutasemega lapsi: 
oli neid, kes polnud varem 
pilli käes olnud, kui neid, 
kes aastaid muusikakoolis 
käinud, ei seganud see õpet.

“Sellises vabas õhkkonnas 

ja koos mängus saab kõike 
ühildada, ei ole tähtis vanus 
ega oskused, peamine on 
tahtmine,” leidis Koppel. Viie 
päevaga on muidugi või-
matu ühtegi pilli mängimist 
selgeks õppida, kuid Koppeli 
hinnangul on olulisem pil-
limänguhuvi tekitamine ja 
suhtumise kujundamine.

Lisaks Kõrrele ja Koppe-
lile olid õpetajaks Astrid Bö-
ning, Jaanus Põlder ansam-
blist Untsakad ja Ott Kaasik 
Kihnu Poistest.

Ainuke tõrge oli, et nurjus 

plaan sõita päevaks Kihnu, 
et õppida seal mõ ned kihnu 
lood ja tantsida tantsud. Sõit 
jäi ära, sest just sellel päeval 
juhtus laev Amaliega äpardus: 
kalurite nakkevõrgud taker-
dusid laevakruvi ümber.

Pillilaager lõppes konkur-
siga, kus selgitati välja parim 
laagriline, kes sai auhinna-
ks naturaalkitarri. Konkursi 
tingimuseks oli luua parim 
laul või pillilugu Manilaiu 
kohta. Konkursi võitis Juulius 
Koppel.

Noored pillimängijad and-

sid lõ petuseks ka Manilaiu 
inimestele kontserdi, kus, tõ-
si küll, oli peale Riida per-
erahva kohalikest vaid üks 
kuulaja. Kuid kontserdist said 
osa parasjagu saarel viibinud 
riigikogu keskkonnakomis-
joni liikmed ja sakslastest 
saarekülalised.

Kõrre ütles, et veel enne lõ-
pupidu pandi paika, mismoo-
di võiks järgmine laager välja 
nä ha ja mida võiks seal teha. 
Nii et pillilaager Manilaiul 
toimub ka järgmisel suvel.

Anu Saare

Lapsed õppisid Manilaiul pillimängu

 Lu ge sin hil jaae gu Del fi.ee 
nais te le helt ar tik lit, kus kee gi 
kir ju tas pi ka ar tik li sel lest, kui-
das ta pak se vih kab. Tal le ei 
meel di nud see, kui das pak sud 
söö vad ja siis diee te pea vad 
ning oma ihu vi ga sid pa re ma 
ise loo mu ta ha pei da vad.

Pea le ar tik li lu ge mist hak-
ka sin tõ si selt mõt le ma, et hu-
vi tav, mis siis juh tuks, kui ma 
ise ühel hom mi kul üles är kak-
sin ja ko gu mu üle liig ne ke ha-
kaal ka du nud oleks? Kas ma 
olek sin siis pa rem ini me ne? 
Kas kõik tõs ta maa la sed ja pär-
na kad ja üld se ko gu ees ti ela-
nik kond hak kaks mind ar mas-
ta ma? Tõe näo li selt mit te. Kel-
le le ei meel di ma prae gu, sel-
le le ei hak ka ma tõe näo li selt 
ka tu le vi kus meel di ma. Pea-
le gi, ma olen täies ti kin del, 
et mi nu aeg-ajalt kärt sa kat-
pirt sa kat ise loo mu ei pa ran da 

enam ei us si- ega püs si ro hi. 
See ga, kes on ju ba oma loo-
mult pa ras pirts pekk, on se da 
nii pak su kui sa le da na ja aja-
da udu jut tu sel lest, et üle kaa-
lu li sed oma ke re hea ise loo-
mu ta ha pei da vad, on mi nu 
arust küll täie lik aru la ge dus. 
Kui gi jah, ega ma se da nüüd 
en da peal tões ta ma ei viit si 
ha ka ta, sest gril li mis hooaeg 
al les kes tab...

Tei ne tee ma, mil le üle al les 
mõ ni aeg ta ga si oma hea de 
sõp ra de ga aru pi da sin, oli kir-
jan dus. Ni melt tek kis aru te lu 
sel le üle, et ala ti kui koh tu me 
uu te ini mes te ga ja jutt lä heb 
sel le le, mi da kee gi loeb või 
vii ma ti lu ges, tuuak se väl ja 
to hu tult fi lo soo fi li si trak taa-
te, po lii ti ku te ja teis te täht sa-
te te ge las te elu lu gu sid.

Mit te kee gi ei tun nis ta, et 
ta loeks No ra Ro bert sit, Ka ren 

Ro bard sit, Jac kie Col lin sit või 
muid sel li seid pak sust ar mas-
tu sest ning ki rest ja hu vaid ro-
maa ni ke si. Nii ma ise, kui mu 
hea sõb ran na ar mas ta me ik ka 
ae ga jalt oma va bu mo men te 
si sus ta da just sel lis te teos te-
ga, et ela da kaa sa üli nai se li-
ke kan ge lan na de seik lus te le, 
kus üli me he li kud, kar mid isa-
sed neid pääs ta vad ja see jä rel 
jõu li selt „ma ha mur ra vad”.

See sel leks. Pi da si me sõb-
ran na ga sel lis te „see bi ka te” 
(see bi-ro maa ni de) üle aru, 
kui siis meie mees soost kaas-
la ne uu ri ma hak kas, et miks 
sel li seid raa ma tuid ik ka gi 
see pi deks kut su tak se? Ega ei 
osa nud ki ko he mi da gi muud 
tar ka tal le vas ta ta, kui et neis 
raa ma tu tes va hu ta tak se lii ga 
pal ju ja de tail selt kan ge lan-
na de/kan ge las te tun ne test 
ja ar mas tu sest. See pea le sõb-

ran na peig mees na tu ke mõt-
les ja kos tis lõ puks, et te ma 
küll aru ei saa, miks see bi lu-
ge mist siis hal vus ta tak se ja 
ma ha sa la tak se? Kui see pi ka-
su ta tak se ihu ha ri mi seks väl-
jas poolt ja sel le va hu ta mist 
sui sa eel da tak se, siis miks ei 
pee ta lu gu sel lis test va hu ta ta-
va test see bi-ro maa ni dest, mis 
teo ree ti li selt peaks ju ini me se 
ihu seest poolt (ehk siis hin ge 
ja vai mu) ha ri ma?!

Sel le ga meie dis kus sioon 
lõp pes ning me jõud si me la-
hen du se ni, et see bi kaid siis 
ik ka gi peab lu ge ma, et hoi da 
oma hing ja vaim pu has!

Kõi gi le käe so le va ju tu ke se 
lu ge ja te le soo vin aga, et te 
oleks need kes te ole te ik ka 
eda si, sest ku na gi ei tea, kas 
ene se muut mi ne ik ka soo vi-
tud ka su tu le vi kus toob.

Lii na Käär

Ihust ja hin gest sel lel su vel...
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SPORT 25. au gus til
kell 21 esi neb

Tõ he la rah va ma jas 
TAM SI

TÜD RU KU TE
EST RAA DI-

G RUPP.
Tant suks män gib 

MER VE DUO.
Pi let 40 kr.

Ava tud on baar.

ÕDUS
ÕH TU POO LIK

HIN GE LE
TÕS TA MAA

RAA MA TU KO GUS 
ree del,

31. au gus til
kell 19

Tu le ja nau di...
muu si kat

luu let
maa li...

se da kõi ke koos 
Hen ri Lak si ga.

Kind las ti on
va ja lik eel -

re gist ree ri mi ne, ku na 
raa ma tu ko gus on

koh ta de arv pii ra tud.
Re gist ree ri mi ne

te le fo nil
5691 7432;
449 6184;

e-pos ti teel:
aip@tostamaa.ee või 

raamatukogus.

 Pär nu maa me reäär se te 
val da de ar vult 15. ran na-
män gud pee ti sel aas tal Aud-
ru val la kor ral du sel 14.-15. 
juu lil Val ge ran nas. 

Tõs ta maa vald oli edu-
kam mees te võrk pal lis ja 
köie veos, kus saa vu ta ti tei-
ne koht.

Võrk pal li män gi sid Ja nek 
Jaan soo, Val vo Vol ge rad, 
Ago Ad ler, Va le ri Bu rav kov 
ja Too mas Rõ hu ning köit 
tõm ba sid Ül lar Ma rus, Rai-
ner Rand, Val vo Vol ge rad, 
Ur mas Rein feldt, Too mas Rõ-
hu ja kap ten Jaak Jaan soo. 
Ko man da ko ha saa vu ta sid 
mä lu män gu rid Ka rin Rand-
mäe, Ker li Brandt, Enn Mart-
son ja Ja nek Jaan soo.

Ker ge jõus ti kus saa vu tas 
in di vi duaal selt Mer lin Mitt 
esi ko ha nais te hoo ta kau gu-
ses ja tei se ko ha 60 m jook-
sus.

Nais te 1000 m jook sus 
saa vu tas Lee nu Aa va esi ko-
ha ja Toi vo Ma rus oli mees te 
hul gas kol mas. 

Ül dar ves tu ses tu li Tõs ta-
maa val lal sel aas tal lep pi da 
5. ko ha ga.

Spor dik lu bi

Val la päe va de ran na vol le tur niiril Er mis tus võistlesid: Kris tii na Le pik – Ja nek Jaan soo, Kät lin 
Jür gens – Aro Kütt, Gre te Adler – Too mas Rõ hu, Ka ro lii ne Kask – Mee lis Ma dis son, Lag le 
Ad ler – Kul dar Mii du.

Val ge ran nas toi mu sid ran na män gud

Tõs ta maa taid lus saa vu tas 4. ko ha

TÕS TA MAA
KESK KOOL

AN NAB TEA DA!

2007/2008
õp peaas ta al gab

lau päe val, 
1. sep temb ril 

kell 9 avaak tu se ga. 

Järg neb 
klas si ju ha ta ja tund.
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LIN DA LÕÕ BAS
1.09.1921 – 13.07.2007

PEE TER MÄN NA MÄE
4.06.1957 – 28.07.2007

AugustikuuAugustikuu
juu bi la ridjuu bi la rid

An ni ka Te deril ja
Uno Hakkil

sündis 9. augustil
poeg Kei vin!

LI DIA PINN 90
Tõs ta maa ale vik

JÜ RI ME RI MAA 86
Ma ni ja kü la

NAI MA RIIS 82
Tõl li kü la

MAI MO VALK 82
Tõs ta maa ale vik

SAL ME KAL LAS 80
Vä ra ti kü la

MAI MU ROHT LA 80
Poot si kü la

JA KOB SUTT 80
Tõs ta maa ale vik

ING RID TAAL 78
Kast na kü la

UU DU KII RATS 77
Tõs ta maa ale vik

EFE LI NE LIIV 76
Tõs ta maa ale vik

LII VI PULK 75
Tõs ta maa ale vik

EI MAR RAND 75
Tõ he la kü la

MA RIA PÕLT SAM 74
Kast na kü la

MÄRT JAN SON 71
Tõs ta maa ale vik

AI MA NURM 70
Tõs ta maa ale vik

VEL LI RIIS 65
Ran ni ku kü la

IDA VEST MAA 60
Tõl li kü la

ÕIE RAIST 60
Tõs ta maa ale vik

AR NO JAN SEN 55
Poot si kü la

UNO JAN SEN 55
Poot si kü la

MA RI KA SO ME LAR 55
Tõs ta maa ale vik


