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Väga to re, et val da on jäl le uus il-
ma ko da nik sün di nud, rõõ mus tas 
val la va nem Rõ hu, kui Jaa ni ka 

Soo saa r ja Ind rek Me ra s pi si po ja ga val-
la maj ja saa bu sid.

Tä na vu on gi lap si lii ga vä he sün di-
nud, ei ai ta ra ha, hõ be lu si kas ja muud 
kin gi tu sed. Iga ta hes kii tis Rõ hu tub li-
sid va ne maid ilu sa poi si põn ni eest, 

aga mees te le ko-
ha selt eri ti isa.

Pi si ke sel Mer te nil pol nud suur te 
ini mes te sa gi mi sest suurt lu gu, te ma 
und ei häi ri nud mis ki.

Val la ma ja va het käiak se üh te lu gu as-
ja ta mas, aga sel li sed käi mi sed on õn-
ne li kud ja tu le vi ku hõn gu li sed. 

Tõstamaa Tuuled

MAR DI LAA DA LE!
10. no vemb ril toi mub Tal lin nas Mar di laat. 
Buss väl jub Tõ he la rah va ma ja juu rest
kell 7.30, Tõs ta maa ale vi park last kell 8, 
Se lis test Jaa ni poe park last kell 8.10 ja 
Poot si Kes ku se juu rest kell 8.20.
Soo vi ja tel re gist ree ri da end 5. no vemb riks 
val la ma jas. Ko ha peal ta su da ko he selt ka 
sõi du ra ha 50 kroo ni.  
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 Kosu tav on va hel ko-
dust väl ja saa da ja veen du-
da, et mu red ja hä dad on 
kau nis sar na sed, aga mui-
du gi ka inim li kud rõõ mud. 
Aga eri ti ar mas oli su hel-
da rei si kaas las te ga teis telt 
Ees ti saar telt, no isea si, et 
just nii kau ge le sel leks sõit-
ma pi di. Te gu oli In ter re gi 
prog ram mi ga, mis kä sit les 
elu saa res ti kel ja bios fää ri 
kait sea la del.

Üri tus toi mus Tu ru 
saa res ti ku Na gu ja Korp o 
saar tel, aga li saks kü las ta-
si me väi kest Berg ham ni 
saart. Pä ris äge oli vaa da-
ta, kui das kol la sed praa-
mid vih tu sid saa res ti ke va-
hel sõi ta ja se da rei si ja te le 
täies ti ta su ta. Kau ge ma te-
le ja väik se ma te le saar te-
le vee tak se kraa mi mi tu 
kor da nä da las. Kus vä he-
gi või ma lik hoi tak se lah ti 
kool või lae va ta tak se lap-
sed ta su ta teis te le saar te le 
ha ri dust oman da ma.

Loo mi vee tak se su vi ti 
naab ru ses asu va te le saar-
te le toi tu ma ja loo dus-
kaits jad toe ta vad loo ma pi-
da mist vä ga. Kõi gest hoo-
li ma ta ki pu vad ini me sed 
maalt lin na, saa red jää-
vad inim tüh jaks. Väi ke sel 
Berg ham nil elab tä na en-
di se kuue küm ne ini me se 
ase mel üks pe re.

Meil siin kau bel dak se 
igal aas tal len nu ja lae va-
rei se rii gilt väl ja na gu to-
hu tut kin gi tust saar la se le, 
aga kõi ge kius te saartel 
veel ela tak se. Pal jud meie-
gi val la ela ni kud ela vad 
kait sea la del ja nüüd mil 
ta lu pi da jast on saa nud 
loo dus kaits ja sõ ber, tu leks 
ka ela ni kud kait se al la võt-
ta, sest kui po le ini mest, 
kes kait sea la del ma jan-
dab, kao vad nii kaits ta-
vad lin nud, loo mad kui 
tai med.

Ül le Tamm

All järg ne vad krii ti li-
sed mär ku sed ter vi se-
kes ku se töö kor ral du se 
koh ta on ju ba mõn da 
ae ga rah va hul gas kõ-
neks ol nud.

Siia ni on nad jää nud ot se-
selt väl ja üt le ma ta, eks ik ka 
vii sa ku sest ja lu gu pi da mi sest 
ter vis hoiu töö ta ja te vas tu tus-
rik ka re no mee säi li ta mi seks.

Nüüd te gi dr. Ves ki mä gi 
ise “ot sa lah ti” pi ka ja ühe-
selt mõis te ta va noo mi tus kir ja-
ga ko du ko ha ter vi sea bi va ja-
va te ini mes te suh tes (loe au-
gus ti kuu val la leh te ).

Siin ko hal ris kin saa da pär-
ja tud kõi ge kius li ku ma pat-
sien di tiit li ga ja võ tan lü hi-
dalt kok ku pat sien ti de pool sed 
vas tu lau sed aval da tud noo mi-
tus kir ja le.

1. Dr.Ves ki mä gi ei suu da 
ala ti kin ni pi da da en da keh tes-
ta tud reeg li test. On kül lalt juh-

tu meid kui hom mi ku sel he lis-
ta mi sel vas ta ja puu dub.

2. Ka eel re gist ree ri mi ne ei 
toi mi, ik ka ve nib oo teaeg vä-
ga pi kaks. Me saa me aru kui 
pi ke ne mi ne te kib väl ti ma tut 
abi va ja va pat sien di pä rast.

Po le me nii sü da me tud üh-
ti, et hoia me oma ko hast jär je-
kor ras küün te ja ham mas te ga 
kin ni ja mei le ei lä he kor da 
kui tei sel pat sien dil sü da mes 
pis tab või saag on kätt ve ris-
ta nud. Jutt käib ta vao lu kor ra 
koh ta, siis peaks oo teaeg ik ka 
mah tu ma poo le tun ni sis se.

3. Ret sep ti de (eri ti kor duv-
ret sep tid) väl jas ta mi se kord tu-
leks üle vaa da ta. Ehk an nab 
mi da gi muu ta, et prot se duur 
võ taks vä hem ae ga.

4. Ela me Pär nust 50 ki lo-
meet ri kau gu sel ja meil po le 
eriti al ter na tii vi ars tia bi saa-
mi seks. Suu re kau gu se tõt tu 
võib kii ra bi saa bu mi sel ju ba 
loo tu se tult hil ja ol la. See tõt tu 

pöör dub hä da li ne ik ka kõi ge 
lä he ma abis ta ja - oma ars ti 
poo le. See võib juh tu da ka 
öö sel. Ars ti elu kut set va li des 
teab ini me ne et te, et ta on 
hai ge te tee nis tu ses 24 tun di 
öö päe vas. See on ars ti elu kut-
se eba meel di vam pool, aga sa-
mas õi lis tav.

Hea de sõ na de ja lu gu pi da-
mi se ga väär tus ta tak se pat sien-
ti de poolt õde de Eve ja Ri ta 
ala tist hea soov lik ku abi val-
mi dust.

5. Üheks prob leem kü si mu-
seks on saa te kir ja de saa mi ne 
eriars ti juur de. Kas neid ei 
võiks väl jas ta da ker ge mi ni, il-
ma et pat sien di soov tun duks 
ko ha li ku ars ti ra vi mee to di te 
suh tes reet mi se na?

Kok ku võt teks: need et te pa-
ne kud po le al la kir ju ta nu uit-
mõt ted, vaid üld su se hea soov-
li kud pal ved eda si se koos töö 
pa re maks laa bu mi seks.

Efe li ne

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

Pat sient pa lub kaitseks sõ na

Lugu pee tud Varb la, Met sa, Rin gi, Kal da, Jõe ja
Loo tu se tä na va te ma jao ma ni kud!

Val la va lit su se poolt KIK-i fi  nants toel teos ta ta va pro jek ti „Tõs ta maa 
ale vi ku vee- ja ka na li sat sioo ni süs tee mi laien da mi ne” tu le mu se na 
on Teil ava ne nud kauaoo da tud või ma lus lii tu da ühiss vee vär gi- ja ka na li-
sat sioo ni süs tee mi ga. Tä na ne või ma lus on ka van da ta va te sea du se muu-
da tus te ga mõ ne aja pä rast tõe näo li selt muu tu mas ko hus tu seks.

Lii tu mi seks tu leb Su fe le esi ta da vas tav aval dus (vorm Su fes), esi ta-
da krun di pii res ehi ta ta va to rus ti ku ja pai gal da ta va mõõt mis süs tee mi 
skeem ja see jä rel sõl mi tak se lii tu mis le ping.

2007. aas ta jook sul lii tu jad on va bas ta tud lii tu mis ta sust.
Prae gu piir kon nas ole ma so le vad veet ras sid uue tras si töö le hak ka-

mi sel su le tak se ja ma ja de si send to rus ti kud on va ja lik üm ber ühen da da 
krun di pii ril ole va tes se uu tes se lii tu mis punk ti des se.

Krun di pii res teh ta vad tööd tu leb fi  nant see ri da ma jao ma ni kul. Töid 
on või ma lik tel li da ma gist raal to rus tik ku ra ja vast fi r mast Hüd ro mel (kon-
tak tee ru da töö de ju ha ta ja Too mas Asi ga te le fo nil 501 2152, kes teeb 
hin na pak ku mi se), tel li da mõ nest tei sest fi r mast või teos ta da ise.

Täien da vad kü si mu sed pro jek ti juht Too mas Rõ hu 506 1930
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sus taot lu se KIK- ile. Käe so le-
val aas tal eral da ti toe tus 1,3 
mil jo nit kroo ni, val la oma osa 
on 0,2 mil jo nit. Val la va lit su se-
pool ne taot lus te koos ta ja oli 
Ker li Brandt. Hea, et meil on 
tööl uus aed nik, kes on meie-
pool ne esin da ja par gis teh ta va-
tel töö del. Töid teos tab tun tud 
fir ma OÜ Ki vi sil la.

Tõs ta maa ap teek on ju ba õi-
ge mi tu kuud su le tud. Ole me 
püüd nud ap tee gi tee nu se osu ta-
jat lei da ja pi da nud mit me ga 
ka lä bi rää ki mi si kuid se ni tu le-
mu se ta. Jät ka me ot sin guid.

Ka sel su vel te gut ses Tõs-
ta maal Kirs ti Ta lu juh ti mi sel 
õpi las ma le va rühm, kel le kä te-
töö na muu tus Tõs ta maa pi sut 
kor ras ta tu maks ja ke na maks. 
Tä nu sõ nad nii ju hen da ja le kui 
osa le nud las te le.

Pea tuk sin ka mõ nel su vi sel 
kul tuu riü ri tu sel. Mõt le si me pi-

kalt, kui das kor ral da da val la 
15 aas ta päe va üri tu si nii, et 
kõik soo vi jad sel lest osa saak-
sid. Tun dub, et nii ki ri ku kont-
sert kui eel re gist ree ri mi se ga 
pi du õn nes tu sid. To re, et koo-
li noor te lau lu peol osa le sid ka 
Tõs ta maa lap sed. Eri li ne tä nu 
nen de ju hen da ja te le Kaa rin 
Rein so ni le, Ene Jur je vi le, Ma-
ti Põd ra le. Kui po leks nen de 
ini mes te iga päe vast ju hen da-
ja te ge vust, ei saaks ka peol 
osa le da. Ar van, et ka val la päe-
vad õn nes tu sid ja sel le eest tä-
nu sõ nad pea kor ral da ja Õn ne-
la le. Val la päe va del on väl ja 
ku ju ne nud oma oo da tud ja 
tra dit sioo ni li sed üri tu sed. Et 
val la päe va de ka va aga lii ga 
tra dit sioo ni li ne po leks, on järg-
mi seks aas taks oo da tud kõik 
uued ideed.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Bussis saad: 
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta  
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida erinevaid lepinguid 
• head nõu pangateenuste kohta

Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee,  
küsi lisa 6 310 310. Näeme siis.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad 

saad Sa korda ajada pangabussis!

Tõstamaa rahvamaja juures
peatub pangabuss üle nädala 
teisipäeviti kell 14.45–15.30 

(18. september, 2., 16. ja 30. oktoober, 
13. ja 27. november, 11. detsember) 

Val la va lit sus oli juu lis 
kol lek tiiv puh ku sel. 
Kol lek tiiv puh ku sed te-

ki ta sid tä na vu po lee mi kat ja 
päl vi sid ko gu ni õi gus kants le-
ri tä he le pa nu. Leian, et väik-
ses oma va lit su ses, kus iga töö-
lõi gu peal vaid üks ini me ne, 
on üheaeg ne puh kus õi gus ta-
tud.

Val la va lit su se te ge vus on 
mees kon na töö ja ots tar be-
kam on koon da da puh ku sed 
ühe le kuu le kui et ko gu aas ta 
jook sul pi dur dab te ge vust kel-
le gi puh ku se lo lek. Loo dan, et 
meil puh ku se lo le kut ei mär ga-
tud ki, sest ko hal oli val vea met-
nik, kes võt tis vas tu val la ma ja 
kü las ta jad ja nen de aval du sed 
ning la hen das eda si lük ka ma-
tud prob lee mid. Do ku men ti de 
me net le mi sae ga dest pee ti kin-
ni ja et elu ei seis ku nud, kin ni-
tab ehk ka all järg nev üle vaa-
de val la va lit su se vii ma se aja 
suu re ma test te ge mis test.

Tõs ta maa ale vi kul on 1998. 
aas tal val mi nud pu has tus sead-
med ja re konst ruee ri tud vee-
jaam. Ühis vee vär gi- ja ka na li-
sat sioo ni ga on se ni ol nud või-
ma lus lii tu da Kal li maan tee, 
kes ka le vi ja Jõe tä na va piir-
kon na et te võ te tel-ma ja pi da-
mis tel. Soo vi lii tu mi seks on 
aval da nud ka pal jud Varb la 
mnt.-Met sa tä na va ja Pär nu 
maan tee äär se te piir kon da de 
ma ja pi da mi sed kuid se ni on ta-
kis tu seks ol nud väl jae hi ta ma-
ta põ hit ras sid nen des suun da-
des. Tras si de ehi ta mi se tä na ne 
hind on 3,79 mil jo nit ja val la 
ra ha ko ti le käis see üle jõu. See-
pä rast esi tas val la va lit sus kor-
du valt taot lu si Kesk kon nain-
ves tee rin gu te kes ku se le täien-
da va te pro jek ti ra ha de saa mi-
seks. Tä na vu ke va del taot lus 
ra hul da ti ja toe tus Tõs ta maa 
vee- ja ka na li sat sioo ni süs tee-
mi laien dam sel on 3,36 mil jo-
nit ja vald li sab oma fi nant see-
rin gun 0,43 mil jo nit kroo ni. 
Lii tu mis või ma lus luuak se li ge-
ma le 50 era ma ja le. Tõe näo li-
selt muu tub tä na ne või ma lus 
ka van da ta va te sea du se muu da-
tus te ga ti hea sus tu sa lal ko hus-
tu seks. See pä rast loo dan  ma-
jao ma ni ke ak tiiv su se le ja li sa-
boo nu se na on sel aas tal lii tu-

jad va bas ta tud lii tu mis ta sust. 
Kui das lii tu mis soo vi kor ral toi-
mi da, loe eral di kuu lu tu sest.

Koo li üm ber sõit ehk se ni ne 
Ehi ta ja te tee on liik lu seks ava-
tud. Tee de va lit su se tel li mu sel 
on rin gi tõs te tud ja osa li selt 
uues ti ehi ta tud  teea lu sed teh-
no võr gud, val mis on muld ke-
ha kae tu na loo dus li ku kruu sa-
ga. Tä na vu pai gal da tak se veel 
as fal dia lu ne pu rus ta tud kruu-
sa kiht, pla nee ri tak se teeää red 
ja ma ha sõi dud. As fal tee ri tak se 
järg mi sel aas tal. Val la va lit su se 
tel li mu sel on rin gi tõs te tud ka-
na li sat sioo nit rass ja ehi ta tud 
uus lõik en di sest KEK-i hoo-
nest Kal li maan tee ni. Pai gal-
da tak se uus tä na va val gus tus 
ja kõn ni tee le uus as fal dia lu ne 
kruu sa kiht. Kui Varb la mnt. ja 
Met sa tä na va ela ni kud on suh-
tu nud ehi tus töö de ga seo tud 
mõ ni ga tes se eba meel di vus tes-
se vä ga mõist valt, siis kah juks 
ei saa sa ma öel da kõi gi Ehi ta-
ja te tee äär se te ela ni ke osas.

Las teaias on lõ pe ta mi sel 
ka pi taal re mont ühe rüh ma 
ruu mi des. Ruu mid on ka su tu-
sel ja te ha on jää nud mõ ned 
vaeg tööd. Töö de mak su mus 
koos in ven ta ri ga on 1,4 mil jo-
nit kroo ni, mil lest 0,5 mil jo nit 
saa di rii giee lar vest.

Alus ta tud on rah va ma ja 
dus hi ruu mi de re mon di ga, mi-
da ka su ta vad nii kul tuu ri- kui 
spor di te gi jad. Töö de täh taeg 
on 24. ok too ber. Lõp pe mas 
on ka rah va ma ja koh vi ku ruu-
mi de re mont. 

Kui 2004. lõp pes pin ge li ne 
koo lie hi tus, tek kis ae ga ka koo-
li ümb ru ses rin gi vaa da ta ja 
plaa ne pi da da. Et mõi sa park 
on nii loo dus- kui muin sus-
kait se all, on par gi kor ras tus- 
ja uuen dus töö deks va ja lik 
vas ta va te ins tat si de ga koos-
kõ las ta tud pro jekt. Et pro jek-
tee ri mi ne koos mõõ dis tu se ga 
mak sis 160 tu hat kroo ni, esi-
tas val la va lit sus 2005. aas tal 
pro jekt taot lu se KIK-ile pro jek-
tee ri mi se fi nant see ri mi seks.  
See lei dis ra has ta mist ja 2006. 
aas tal sai par gip ro jekt val mis. 
Hin na pak ku mis te põh jal ku-
ju nes pro jek ti rea li see ri mi se 
mak su mu seks 1,5 miljonit 
kroo ni. Taas esi tas val la va lit-

Val la va lit su se töödest ja tegemistest
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Vo li ko gu is tun gil 
31.08.2007.a.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
val la va lit su se lä hia ja te ge vu-
sest.

 Vo li ko gu võt tis eel mi se 
aas ta lõ pus vas tu ot su se Ma-
ni ja sa da ma üleand mi seks 
Akt sia selt si le Saar te Lii nid.

Nüüd seks on lä bi rää ki mi-
sed pee tud ja jõu tud sei su-
ko ha le, ta su ta 30 aas taks 
hoo nes tu sõi gu se and mi se 
osas, sa da ma väl jae hi ta mi-
se, hal da mi se ja sa da ma tee-
nus te osu ta mi se ees mär gil.

 Ee lar ve tu lu des se ja ku lu-
des se li sa ti Tõs ta maa sa da ma 
soe ta mi seks võe tud laen.

Val la ee lar ves ole va test va-
hen di test suu na ti Ehi ta ja te 

tee ka na li sat sioo nit ras si ehi-
tu seks 555 780 kroo ni. 

 Tun nis ta ti keh te tuks 2003. 
aas tal Tõs ta maa val la mu nit-
si paa le lu ruu mi de le keh tes ta-
tud üü ri piir määr kuus kroo-
ni ruut mee ter. Edas pi di ar ves-
ta tak se üü ri mää ra keh tes ta mi-
sel ka ela mu le teh tud re mon-
di ku lu de ga.

 Al ga ta ti Tõ he la kü las asu-
va Se pa ja Saia nu ka, Ant su-
toa Põl lu, Kast na kü las asu-
va Ant su, Pau lo, Poo lu IV, 
Rei nu, Er mis tu kü las asu va 
Puu se pa ja Tõs ta maa ale vi-
kus Varb la mnt. 16 asu va te 
maaük su se te de tailp la nee rin-
gud. Pla nee rin gu te ees mär-
giks on maaük sus te ja ga mi-
ne, maa sih tots tar be muut mi-
ne ja ehi tu sõi gu se and mi ne 

ning hoo nes tu se tüü bi mää-
ra mi ne.

 Mää ra ti Kast na kü las asu-
va mu nit si paa lo man dis se taot-
le ta va Vais te ran na maaük su-
se sih tots tar beks sot siaal maa 
100 protsenti.

 An ti nõu so lek Tõs ta maa 
ale vi kus Ehi ta ja te tee 2 ka tast-
riük su se ja ga mi seks ka heks 
eral di ka tast riük su seks:

Ehi ta ja te tee 2 ka tast riük-
sus, maa sih tots tar ve on ela-
mu maa 100 protsenti.
Ehi ta ja te kõn ni tee ka tast-

riük sus, maa sih tots tar ve on 
trans por di maa100 protsenti.

 Aru ta ti Se lis te kü la toa ehi-
ta mi se ga üles ker ki nud prob-
lee me.

Eve Sahtel

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Tõs ta maa val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
131 Tõs ta maa val las Tõ he la kü las asu-
va Se pa ja Saia nu ka maaük su se de-
tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks on 
maaük su se ka hek saks ja ga mi ne, maa 
sih tots tar be muut mi ne ning ehi tu sõi-
gu se and mi ne ja hoo nes tu se tüü bi 
mää ra mi ne. Se pa ja Saia nu ka maaük-
sus on 17,14 ha suur.

 Tõs ta maa val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
132 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu-
va Ant su maaük su se de tailp la nee rin-
gu, mil le ees mär giks on maaük su se 
krun ti deks ja ga mi ne, maa sih tots tar be 

muut mi ne, ehi tu sõi gu se and mi ne ja 
hoo nes tu se tüü bi mää ra mi ne. Ant su 
maaük sus on 3,7 ha suur.

 Tõs ta maa val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
133 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu-
va Pau lo II maaük su se de tailp la nee rin-
gu, mil le ees mär giks on maaük su se 
ka heks ja ga mi ne, moo dus ta ta va te le 
ka tast riük sus te le sih tots tar be, ehi tu sõi-
gu se ja hoo nes tu se tüü bi mää ra mi ne. 
Pau lo II maaük sus on 1,78 ha suur. 

 Tõs ta maa val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
134 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu-
va Poo lu IV maaük su se de tailp la nee-

rin gu, mil le ees mär giks on maaük su se 
krun ti deks ja ga mi ne, moo dus ta ta va te-
le ka tast riük sus te le sih tots tar be, ehi tu-
sõi gu se ja hoo nes tu se tüü bi mää ra mi-
ne. Poo lu IV maaük sus on 10,28 ha 
suur. 

 Tõs ta maa val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
135 Tõs ta maa val las Tõ he la kü las asu-
va Ant su toa Põl lu maaük su se de tailp-
la nee rin gu, mil le ees mär giks on ka tast-
riük su se ka heks ja ga mi ne, moo dus ta ta-
va ka tast riük su se sih tots tar be, ehi tu sõi-
gu se ja hoo nes tu se tüü bi mää ra mi ne. 
Moo dus ta ta va le ka tast riük su se le soo-
vi tak se ra ja da li ha ves te külm laut koos 

DETAILPLANEERINGUD

Pil dis ta ge elu
en da üm ber

 Tõs ta maa val la 2007. 
aas ta fo to kon kur si, mil le 
tee maks on “Mi nu ko du-
kü la või ale vi ini me sed 
ja nen de te ge mi sed”,  esi-
me ses voo rus esi tas oma 
fo tod vaid üks au tor - Ja-
ne ly Kuusk ler. Tä na me te-
da hu vi ta va te fo to de eest 
ja kut su me siin ko hal veel-
kord kõi ki üles fo to kon-
kur sil osa le ma. Kind las ti 
on ku sa gil fo to sil ma et te 
jää nud mi da gi põ ne vat. 
Ja ga ge oma jääd vus tu si 
ka teis te ga!

Iga au tor võib esi ta da 
ku ni 15 fo tot. Kon kur si 
täp se mad tin gi mu sed on 
aval da tud val la ko du le he-
kül jel. Oo ta me tei se voo ru 
pil te hil je malt 31.det semb-
riks val la maj ja.

Soo vi me tei le aga rat 
pil dis ta mist ja oo ta me ak-
tiiv set osa võt tu!

Anu Pe ter son,
abi val la va nem 

JÄÄT ME PUNKT
LÄ HEB

TAL VE PUH KU SE LE 
13. ok toob rist 2007.
Pea le 13. ok toob rit 
saab jäät me punk ti 

tuua jäät meid
ai nult eel ne valt

Ka lev Mart so ni ga 
kok ku lep pi des. 

Ka le vi te le fo ni num-
ber on 522 3024.
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Kõi ge täht sam ja to re-
dam uu dis on see, et 
las teaias toi mus sel su-

vel ühe rüh ma ja kol me abi-
ruu mi re no veer mi ne.

Sel le tu le mu se na või si me 
kõi ge suu re mad lap sed 6. sep-
temb ril vas tu võt ta veel värs-
ke vär vi jä re le lõh na vas se, 
uhiuue mööb li ga va rus ta tud 
rüh ma ruu mi.

Si se ku jun du se au tor on si-
sear hi tekt Ing rid Kuu li. Rüh-
mas ka su ta tud sei na- ja põ ran-
da vär vid on he le hall ja he le ro-
he li ne, sä ra an na vad oran zid, 
õu na ro he li sed ja tu me hal lid 
poo le meet ri li se lä bi mõõ du ga 
rin gid, mis al ga vad esi kust uk-
se juu rest ja lõ pe vad ma ga mis-
toa sei nal.

Möö bel on na tu raal sest män-
ni pui dust ja osad ka pid too ni ta-
tud oran zi peit si ga. Väl ja va he-
ta ti kõik ak nad ja aken de ees 
on nüüd val ged, he le ro he li sed 
ja oran zid ru lood. Val gus tus 
vas tab keh tes ta tud nõue te le. 
Tua lett ruu mis on las te ka su ta-
da neli ka bii ni ja kä te pe suks 
nei le so bi vad väi ke sed kraa ni-
kau sid. WC-s on ka põ ran da kü-
te ja kõi gis ruu mi des sund ven-
ti lat sioon. Nõu de pe su ruu mis 
on tel li mis töö na val mis ta tud 
ka pid ja nõu de pe su ma sin. Pai-
gal da ma ta on veel tu le tõr je sig-
na li sat sioon.

Õuest vaa da tes tun dub, na-
gu oleks va na le kuue le uus 
vär vi li ne paik pea le pan dud. 

Vä lis vii mist lu se ga soo jus ta ti 
sei nad ja sok kel, vär vi la hen-
dus on pal ju de ar va tes pä ris 
häs ti õn nes tu nud. Kind las ti te-
hak se pea le ka uus ka tus.

Lap sed olid esi me sel hom-
mi kul rüh ma tul les häs ti rõõm-
sad ja na tu ke koh me tud, imes-
ta mist ja oh ki mist ja gus iga le 
poo le. Vai mus tu se ga ha ka ti 
ko he uu te vär vi lis te tel lis te-
ga ehi ta ma. Nu ku nur ga köö-
gi möö bel val mib no vemb ris 
ning ost ma ta ja pai gal da ma-
ta on veel ar vu ti nurk ja ar vu-
ti. Ole me re mon di eest kõi gi le 
as jao sa lis te le – pro jek tee ri ja-
te le ja ehi ta ja te le vä ga tä nu li-
kud ja püüa me kõi ke hoo le ga 
hoi da. Vä ga tä na me lap se va-
ne maid Agu Paal ber gi, Ma ti 

Si re lit ja Jaak Tor ka abi eest 
mööb li kok ku pa ne mi sel Eri li-
ne tä nu kuu lub ka abi val la va-
nem Anu le, kes oli ala ti nõu 
ja jõu ga abiks.

Uue näo said veel ma jan-
dus tu ba, trii ki mis- ja pe su pe-
se mis ruum. Neist kõi ge troos-
ti tum oli olu kord just pe su las. 
Põ ran dap laa did lah ti, laest al la-
rip pu vad val gus tid ja ven ti lat-
sioo ni to rud, mis am mu enam 
oma ots tar vet ei täit nud. Vä ga 
ta haks kii ta en dist Tõs ta maa 
pois si, to ru mees Ai nar Ro hel-
puud. Töö kii re ja kor ra lik. 
Ehi tus mees te koh ta võib aga 
öel da, et al gul oli ae ga küll, 
kuid ob jek ti val mi mi se täh-
taeg läks sel le ga 2 nä da lat üle 
ja vii mas tel päe va del teh ti vä-

lis töid veel tu le val gel gi. 
Val la va nem lu bas au gus ti 

vii ma sel päe val töö ta ja te ga 
koh tu des, et tu le val su vel võe-
tak se et te ko gu üle jää nud ma-
ja re mont. Va na sõ na üt leb, et 
“meest sõ nast, här ga sar vist”, 
ela me ja näe me.

Las te puu du se üle aga kur-
ta ei saa – vast re mon di tud va-
ne mas rüh mas on prae gu 16 
last, kesk mi ses se tu leb 18 ja 
sõi me rüh ma kind las ti 15. Sel 
aas tal tu leb kesk mi ses se rüh-
ma üle viia ju ba al les veeb rua-
ris-märt sis 4 aas ta seks saa vad 
lap sed, mui du ei saa gi väi kes-
te rüh ma kõi ki soo vi jaid vas-
tu võt ta. 

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Las teaednikel on põhjust rõõmustada

söö da hoid la ga. Ant su toa Põl lu maaük-
sus on 12,39 ha suur. 

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
136 Tõs ta maa val las Tõs ta maa ale vi-
kus asu va Varb la mnt. 16 maaük su se 
de tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks 
on kin nis tu ka heks ja ga mi ne, ehi tu-
sõi gu se ja hoo nes tu se tüü bi mää ra mi-
ne ning moo dus ta ta va ka tast riük su se 
sih tots tar be muut mi ne (75 protsenti 
äri maa ja 25 protsenti ela mu maa). 
Var ba la mnt. 16 maaük sus on 2950 
m2 suur. 

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 

137 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu-
va Rei nu maaük su se de tailp la nee rin-
gu, mil le ees mär giks on maaük su se 
sih tots tar be muut mi ne ela mu maaks 
ja ehi tu sõi gu se ning hoo nes tu se tüü-
bi mää ra mi ne. Rei nu maaük sus on 
1,4837 ha suur.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 
31.08.2007.a. is tun gil ot su se ga nr. 
140 Tõs ta maa val las Er mis tu kü las 
asu va Puu se pa maaük su se de tailp la-
nee rin gu, mil le ees mär giks on maaük-
su se kol meks ja ga mi ne, sih tots tar ve te 
muut mi ne ning ehi tu sõi gu se ja hoo-
nes tu se tüü bi mää ra mi ne. Puu se pa 
maaük sus on 8,8 ha suur

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 
11.09.2007.a. is tun gil kor ral du se ga nr. 
337 Tõs ta maa val las Kõ pu kü las asu-
va Ma ria, Mul gu ja Korst na kin nis tu 
de tailp la nee rin gu, mil le ees märk on 
pla nee ri ta va te maa-ala de ehi tu sõi gu se 
ja maa de sih tots tar ve te mää ra mi ne.

De tailp la nee rin gu ga luuak se eel du-
sed rat sa kes ku se laien da mi seks ning 
ma ju tus tee nu se osu ta mi seks.

De tailp la nee rin gu ava lik väl ja pa-
nek toi mub 24.09-08.10.2007.a. Tõs ta-
maa val la va lit su ses ja Poot si kes ku ses 
nen de lah tio le ku ae ga del. 

Ker li Brandt
Kesk kon na- ja aren dus nõu nik 

Uus sisekujundus rõõmustab 
nii lapsi kui tõõtajaid.
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See oli ta va li ne koo li-
päev, mil Tuu led koo li-
ma jas rin gi ko la sid. Rää-

gi tud sai pal ju de ini mes te ga, 
aga nen de sõ num, kes aas ta-
küm neid oma ame teid pi da-
nud, sai kaa lu kam. Pä ris noor-
tel on veel pikk maa mars si-
da, et sel li ne ko ge mus ku ki le 
upi ta da. Kõik jal rin gi se bi vad 
õpi la sed ei ai ma gi, kui das pal-
ju dest elu ko ge mus test ja tar-
ku sest pa ka tav koo li töö ta-
jas kond nen de elu sid 
mõ ju tab.

Küll on õp pea-
la ju ha ta jal Lya 
Ve si kul, kes tä-
na vu 1.sep temb-
ri sei su ga on 50 
aas tat pe da goo gi-
na töö ta nud, hea 
õp peaas tat alus ta da 
- po le mu re sid!

Õpe ta jad on kõik ole mas ja 
eel mi ne aas ta oma kul la sa ju-
ga an dis koo li le in du juur de. 
Ko gu koo li pe re on häs ti po si-
tiiv se hoia ku ga, mui du gi oli 
uh ke tun ne Ees ti Eksp res sist 
lu ge da, et ol lak se pä ris tub lil 
ko hal teis te va ba rii gi koo li de 
seas,rää gib Lya. 

Eks val la va nem gi kii tis 
koo li saa vu tu si ja te ma am mu-
ne unis tus, et kau nis kool täi-
tuks ka tub li si su ga, hak kab 
täi tu ma. Lap sed on to re dad, 
ma ja on ilus, abiks on psüh-
ho loog, sot siaal pe da goog, lo-

go peed, klas sid on väi ke sed 
ja see kõik ai tab kaa sa hea le 
tu le mu se le. Tä na vu tu leb sa-
mu ti jät ka ta ar ves ta des iga 
õpi la se in di vi duaa lust, tub li-
de le an tak se li sa tööd ja nõr-
ge maid ai da tak se.

Õp pea la ju ha ta ja peab täht-
saks aren gu vest lu si ning koo-
li ja ko du ti he dat koos tööd. 
Sel lel aas tal õpe tab ing li se 
keelt va ne mas ast mes pu hast-

verd amee rik la ne, see on 
koo li le uus ko ge mus. 

Tä na vu lõ pe tab 
kesk koo li ai nult 
ka hek sa õpi last, 
aga me da lit loo-
de tak se sel le gi-
poo lest. 

El fi , kes ma ja-
pi da mi se eest hoolt 

kan nab, kii dab su ve. 
Kaks tu hat viis sa-

da kü las ta jat jät sid 
eel mi se aas ta ga 
võr rel des sih ta-
su tu se le ke na 
ko pi ka. Võiks 
öel da, et kok-
ka del ja ko ris ta-
ja tel on ka su vel 
ki be kii red ajad. Õpi-
las te toi du ra ha on 14 
kroo ni ja sel le ga saab lap sel 
kõht täis söö de tud. Nii pal ju 
kui hin na ja kva li tee di su he 
lu bab, os tab El fi koo li söök las-
se ko ha lik ku too dan gut. Mu-
re dest tra gi nai ne eri ti rää ki-

da ei ta ha, sest kõi ge ga peab 
hak ka ma saa ma. Tä na vu vär-
vi ti ära ne li klas si ruu mi ja ju-
ba nä dal en ne koo li al gust oli 
ma ja tip-top kor ras.

El fi on tä he le pan nud, et 
mi da he le da mad ruu mid, se-
da pa re mi ni lap sed puh tust 
hoia vad. 1985 aas tal, 15. ap-
ril lil oli El fi esi me ne töö päev 
Tõs ta maa koo lis, aga too nast 
dzung lit ja tä nast par ki ei an-
na võr rel da gi, rää ki ma ta koo-
li ma jast en dast.

El fi mee lest on Rõ hu tee-
ne, et koo li ma ja nii uh ke väl-
ja näeb, kui val la va nem ame-
ti mees te uk sest väl ja vi sa ti, 
ro nis te ma ak nast ta ga si ja 
igaüks sel le ga hak ka ma ei 
saa. Va nas ti kas va tas El fi koo-
li le ka kar tu li ja koo liaed oli 
vä gev, aga nüüd ei ta ha lap-

sed tööd te ha, hea kui 
sü gi sel le hed saab 

rii su tud.
No ja se da jut-

tu, et El fi plaa nib 
ame ti ma ha pan-
na, ei usu am mu 
enam kee gi, sest 

sel list tar mu kust, 
ko hu se tun net, 

ener giat, hir mu 
ja ar mu täis ini-
mest po le gi ole-
mas, kui te ma!

Koo li di rek tor 
Mi ti leiab va ra-
sel hom mi kul 

sek re tä ri laua alt juht me te ga 
se bi mast. Aga mui du on di-
rek tor kau nis ku ri, sest kee gi 
oli pi da nud va ja li kuks sei nu 
so di da.

Õn neks po le Too mas pi ka 
vi ha ga, sest ka ris ta da tu leb te-
gu ja kui asi klaa ri tud võib 
päi ke jäl le pais ta.

Köö gist tu leb nin na üt le-
ma ta mõ nus ha pu kap sa lõhn 

ja kokk Me si ke Jõ gi se-
gab suu res po tis ko-

du selt sous ti. Söö-
gi te ge mi seks on 
suu  r e  pä  r a  ne 
teh ni ka ja ke-
na ning kor ras 
köök.

Kul la sä ra koo li le an na vad õpi la sed

No ka la sup pi ei ta ha küll kee gi, kur da vad poi sid, aga tä na on hea toit!No ka la sup pi ei ta ha küll kee gi, kur da vad poi sid, aga tä na on hea toit!
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d (T. Ki vi mä gi)

Ko gu koo li pe re ehk 220 
last ja 20 õpe ta jat käib söö-
mas. Esi me se klas si junt su del 
on iseä ra nis hea isu, aga kesk-

koo li tüd ru kud jäl gi vad fi guu-
ri ja söö vad vä hem.

Mui du gi on lap sed toi du 
suh tes va li vad. Sup pe ül di-

selt ei ta he ta, pa re mi ni lä he-
vad ik ka li ha sous tid, vii ne rid 
ja kar tul.

Kokk ei jõua imes ta da, et 
maa lap sed ei ta ha pii ma ega 
aed vil ju. Kes pii ma ei ta ha lar-
bib söö gi kõr va le vett.

Me si ke on töö ta nud koo li 
ko ka na üle küm ne aas ta ja 
teeb hea mee le ga iga su gu söö-
ke, ka su vis te le laag ri lis te le. 
Va hel on ta õr na hin ge ga ja 
ise gi nu tab, kui kap sed mil le-
gi pä rast te ma teh tud toi tu ei 
söö. Aga vors ti kas te ja her ne-
supp tee vad ko ka mee le rõõm-
saks, sest see kraam süüak se 
ala ti ära. Lei ba dest on söö ja te 
lem mi kuks Pär nu Rae leib. 

Tööõ pe tu se klas sis se bib 
tä na vu pois te ga Ar go Ast la. 
Kui gi va hen deid ja as ju eri ti 
ei ole ning nen de saa mi ne on 
kau nis vae va li ne. Aga sel lest 
hoo li ma ta ta hab noor õpe ta-
ja poi sid iga su gu teh ni ka vi gu-
reid te ge ma pan na ning kes 
ei viit si nu pu ta da, see võib 
pan ni la bi daid trei da.

Oma koo lia ja le ta ga si mõel-
des on õpi la sed te ma mee lest 
kõ vas ti ül be maks läi nud ja 
püüa vad õpe ta ja ga ma ni pu-
lee ri da. Iga ta hes 21 aas ta ne 
õpe ta ja on pa ras ja gu ha ru-
kord ne näh tus. 

Vii vi Kar le pil täi tus ta va-
li ne 63, na gu ta ise üt leb ja 
see tõt tu vit su ta vad õpe ta jad 
va he tun ni ajal vii ne ri te ase-

mel kar tu lik rõp su ja kring lit. 
Sün ni päe va laps se bib ise ka-
he laua va hel nii tar mu kalt 
rin gi, et pil di le ei jää gi. Prae-
gu töö tab ta koo lis öö kas va-
ta ja na, aga koo lis kok ku on 
ju ba ne li küm mend aas tat töö-
ta nud.

Ööd on ju ba vaik sed, sest 
suu re mad lin nak raa ded on 
lah ku nud. Kas va ta ja Kar lep 
on in ter naa di lap se le ema, va-

nae ma ja õpe ta ja eest. Tih ti 
tu le vad lap sed pä rast nä da la-
va he tust mus ta de ning kat kis-
te riie te ga ja siis tu leb Vii vi 
ap pi, pe seb, pa ran dab.

Va hel tas sib ko dust pa re-
maid rii deid, et hoo lea lu sed 
end na tu ke ne gi pa re mi ni tun-
nek sid. Rõõ mu teeb see, et lap-
sed on vii sa kad ja hea sü dam-
li kud ning õpi vad kii res ti.

Tõstamaa Tuuled
Ka ris ta da
tu leb te gu ja
kui asi
klaa ri tud võib
päi ke jäl le
pais ta.

Õpetaja Maris Adler jagab Õpetaja Maris Adler jagab 
füüsika tunnikontrollid füüsika tunnikontrollid 
välja.välja.

Õpetaja Astla oma uues Õpetaja Astla oma uues 
kuningriigis.kuningriigis.

Mesike tuli külla kooli Mesike tuli külla kooli 
aednik ja pakkus lastele aednik ja pakkus lastele 
sõõgiks õunu.sõõgiks õunu.

Õpe ta jad söövad aga täna va he tun ni ajal vii ne ri te ase mel kar tu lik rõp su ja kring lit.Õpe ta jad söövad aga täna va he tun ni ajal vii ne ri te ase mel kar tu lik rõp su ja kring lit.
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Su vi on jää mas sel ja 
ta ha, kät te on jõud nud 
pi me ja vih ma ne aeg, 
teeo lud muu tu vad 
kii res ti, kau gel ei ole 
esi me sed öö kül mad ja 
sel le ga kaas nev li be-
dus.

Liik le mi ne muu tub ras ke-
maks ja oht li ku maks kõi gi-
le liik lu ses osa le ja te le. Po lit-
sei tu le tab kõi gi le liik le ja te le 
meel de am mu tea da-tun tud 
tõ sias ju: liik lu ses tu leb ol la 
tä he le pa ne lik ja aus ta da ning 
ar ves ta da kaas liik le ja te ga.

Kind las ti pea vad täis kas va-
nud liik le jad ole ma ees ku juks 
las te le, oma õi ge ees ku ju ja 
käi tu mi se ga ku jun da me me 
tur va li se ja tei si aus ta va liik-
lus kul tuu ri. 

Au to juh ti de le
Moo tor sõi du ki te juh ti de le 

tu le ta me meel de, et nad vaa-
tak sid krii ti li se pil gu ga üle 
oma sõi du ki te teh no sei sun di. 
Hea juht, vaa ta üle, kas au tol 
on all nõue te ko ha sed reh vid, 
kont rol li klaa si pu has ta ja te 
töö kor ras ole mist, sest ku lu-
nud klaa si pu has ti ei ta ga va ja-
lik ku näh ta vust. Tä he le pa nu 
tu leb pöö ra ta ka sõi du ki val-
gus tus sead me te le - kas kõik 
va ja li kud põ le vad, kas esi la-
ter nad on vas ta valt nõue te-
le re gu lee ri tud ja kas nen de 
klaa sid on puh tad. 

Kind las ti peab mee les pi-
da ma, et hal ba de il ma de saa-
bu mi se ga tu leb ar ves ta da ka 
sel le ga, et sõi du võt teid tu leb 
su ve pe rioo di ga võr rel des kor-
ri gee ri da. Sü gis-tal vi sel pe-
rioo dil tu leb au to juh ti del mee-
les pi da da kui võrd olu li ne on 
teeo lu de ga ar ves ta mi ne, tee- 
ja il mas ti kuo lu de le vas ta va 
sõi du kii ru se va li mi ne, et mit-
te sea da oh tu ei en da ega ka 
teis te liik le ja te elu ja ter vist.

Tu le ta me juh ti de le meel de, 
et tur va va rus tu se ka su ta mi ne 
on ko hus tus lik. Tur va vöö ka su-
ta mi ne peab ole ma isee ne sest 
mõis te tav ja au tos se is tu des  
sel le kin ni ta mi ne ru tiin ne lii-
gu tus, sest on suur tõe näo sus, 
et liik lu sõn ne tu se ta ga jär jel 
võib moo tor sõi du kis vii bi va tel 
isi ku tel tä nu tur va vöö nõue te-
ko ha se le ka su ta mi se le esi ne da 
tun du valt vä hem ke ha vi gas tu-
si või üld se mit te, võr rel des 
sel le ga, kui nad jä tak sid tur va-
vöö kin ni ta ma ta.

Kurb tõ de da, et ka joo bes 
juh ti mis te sta tis ti ka ei näi ta 
vä he ne mi se ten dent si. Kah-
juks ei ole ik ka veel kõik ini-
me sed tead vus ta nud joo bes 
juh ti mi se oht lik kust, pi gem 
kur de tak se liig suur te trah vi-
de üle ja po lit sei nik ke süü dis-
ta tak se kiu sa mi ses.

Kai nelt au to juh ti mi ne 
peaks ole ma isee ne sest mõis-
te tav te ge vus, ku ju ne ma elu-
nor miks.  

Ja la käi ja te le ja jalg rat tu ri-
te le

Kah juks ei ole meie mus-
tas kroo ni kas sü gis-tal vi sel 
ajal har vad tea ted, kus rää-
gi me huk ku nud või ras kelt 
vi gas ta da saa nud ja la käi jast 
või jalg rat tu rist, kes oli tu me-
das riie tu ses ning hel ku ri ta, 
val gus tu se ta. Hel ku ri kand mi-
ne on vald kond, kus lap sed 
on täis kas va nu te le ees ku juks: 
lap sed ja noo ru kid kan na vad 
hel ku rit meel sa mi ni kui täis-
kas va nud. Lu ba ma tult vä he 
kan tak se hel ku rit või ka su ta-
tak se pi me dal ajal la ter nat 
eel kõi ge maa piir kon da des, 
kus te ge li kult on see lin nast 
olu li sem gi, sest tä na val gus tus 
üld ju hul puu dub.

Ja la käi ja või jalg rat tur 
näeb tu le de ga sõit vat au tot 
ju ba kau gelt. Tõe näo li selt eel-
dab ta, et au to juht näeb ka 
te da, aga te ge li kult näeb au-
to juht val gus ta ma ta kaas liik-
le jat al les um bes 30 meet ri 
kau gu selt.

Kui  au to juh ti osa li selt pi-
mes ta vad vas tas suu nast lä he-
ne va sõi du ki tu led või kui on 
sa ju ne ilm, võib val gus ta tud 
liik le ja mär ka mi se va he maa 
veel tun du valt vä he ne da. 

Kui siin ko hal veel meel de 
tu le ta da, et 90km/h lii ku va 
au to pea tu mis tee kond on vä-
he malt 60 meet rit, siis sel lest 
võib ju ba oma jä rel du sed 
igaüks te ha.

Hel ku ri ga va rus ta tud ja la-
käi ja või jalg rat tur on lä hi tu-
le de val gu sel näh tav ju ba 130 
– 150 meet ri kau gu selt. Sel li-
ne va he maa jä tab au to ju hi le 
pii sa valt ae ga rea gee ri mi seks 
ning või mal dab sõi tu õi geaeg-
selt aeg lus ta da ning kaas liik-
le jast ohu tult möö du da. 

Ar ves ta des meie lin na de 
ko ha ti puu du lik ku val gus tust 
ja sü gis-tal ve il mao lu sid, tu-
leb hel ku rit kan da kind las ti 
igal pool. Asu lais on liik lus 
ta va li selt ti he dam ja ju hil on 
sel les liik lus kee ri ses ka tä na-
va val gus tu se ole ma so lul pal-
ju ker gem mär ga ta ja la käi jat, 
kes on en nast pa re mi ni näh ta-
vaks tei nud.

Hea lu ge ja, kes Sa iga päe-
va selt osa led liik lu ses. Kont-
rol li en da käi tu mist meie liik-
lus maas ti kul, jäl gi, et Su lä he-
da sed mil le gi vas tu ei ek siks 
ning ole sir gu va le põlv kon-
na le oma käi tu mi se ga  ees ku-
juks. Ühis te jõu pin gu tus te ga 
suu da me pa ran da da meie liik-
lus kul tuu ri ning õn ne tu si juh-
tub üha vä hem.

Kui Sa mär kad va ja ka jää-

mi si liik lus kor ral du ses või 
mär kad mi da gi, mis va jaks 
muut mist, et muu ta liik le mi-
ne ohu tu maks ja Sa ei tea, 
kel le poo le pöör du da, an na 
sel lest tea da oma piir kon na 
kons taab li ni. Te ma os kab Si-
nu sõ nu mi kind las ti viia va ja-
li ku amet kon na ni või as jao ma-
se isi ku ni.

Väl ja võ te Maan teea me ti 
sta tis ti kast 2007.aas ta seits-
me kuu jook sul toi mu nud 
inim kan na ta nu te ga liik lu sõn-
ne tus te koh ta:

 Inim kan na ta nu te ga liik-
lu sõn ne tu si 7 kuu ga Ees tis 
1487, neist Lää ne PP tee nin-
da da ole val ter ri too riu mil 
340, maa kon ni ti ja gu ne mi-
ne: 

Hiiu maa       11
Jär va maa      54
Lää ne maa    39
Pär nu maa   139
Rap la maa     57
Saa re maa      40

 Liik lu sõn ne tus tes huk kus 
Ees tis seits me kuu ga 110 ini-
mest, neist Lää ne PP tee nin-
da da ole val ter ri too riu mil 26, 
maa kon ni ti ja gu ne mi ne:

Hiiu maa       0
Jär va maa      4
Lää ne maa     5
Pär nu maa      4
Rap la maa      9
Saa re maa      4  

 Liik lu sõn ne tus tes sai vi-
gas ta da Ees tis seits me kuu ga 
2006 ini mest, neist Lää ne PP 
tee nin da da ole val ter ri too riu-
mil 493, maa kon ni ti ja gu ne-
mi ne:

Hiiu maa        14
Jär va maa     102
Lää ne maa      46
Pär nu maa     170  
Rap la maa       82
Saa re maa       79

Joo bes ju hi osa lu sel toi-
mus seits me kuu jook sul 311 
liik lu sõn ne tust, neist meie 
piir kon nas 82. Neis õn ne tus-
tes huk kus 36 ini mest, neist 
11 meie piir kon nas. Vi gas ta-
da sai se da lii ki õn ne tus tes 
456 ini mest, neist meie piir-
kon nas 114.

Sig ne Põld roos,
Tõs ta maa val la kons taa bel

Sügi se sest liik lu sest jalgsi või ratastel

Hel ku ri kand mi ne 
on vald kond,
kus lap sed on
täis kas va nu te le
ees ku juks.

Koolis õpetas politsei lapsi 
rattaga sõitma.
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See va na pilt pa kub sil ma-
le nii ta va list, ko dust ja 
Tõs ta maa paik kon na-

le ha ri lik ku hoo net, mis on 
peaae gu ala ti pei tu nud põ lis-
puu de ga ta lu par ki ja ühest 
või mit mest kül jest kuu se he-
ki ga var ja tud – see on re hie-
la mu. 

Re hie la mu on maail mas 
ai nu laad ne ela mu tüüp (pea-
le Ees ti lei dub neid veel vaid 
Põh ja-Lä tis), kus kui va ta tud 
vil ja kva li teet oli ko gu Eu roo-
pas kõr ges hin nas.

Tä na ne maan teel sõit ja või 
jalg si rän da ja näeb siin seid 
19. sa jan di lõ pus ja 20. sa jan-
dil ehi ta tuid re hie la muid, sest 
neist va ra se maid po le aja vool 
mei le jät nud.

Ku na gi ne Ees ti rah va muu-
seu mi di rek tor Alek sei Pe ter-
son kir ju tab muu hul gas: esi-
me ne tea de “re he” ni me tu se 
koh ta pä ri neb 1330.aas tast 
Tal lin na piis ko pi va ku raa ma-
tust.

Roh kem lei dub re hie la-
must tea teid ju ba 16.sa jan-
dist. Re hie la mu ku ju ne mis-
loost on küll uu ri mu si kir ju-
ta tud, kuid sa mas ei ole veel 
sel ge, mil lal ta ka su tu se le tu-
li. (Ees ti ta lu rah va elust XIX 
sa jan dil. Tar tu, 2006).

Nii siis on re hie la mu ai nu-
laad ne ja mei le ai nuo ma ne 
hoo ne tüüp. Miks üt le me te-
ma koh ta ai nult pikk hoo ne 

(pikk ma ja), miks me ei ta ha 
öel da re hie la mu.

Kas hä be ne me se da gi, et 
ümb rus kon na va nem põlv-
kond on ju ena mu ses sün di-
nud ja kas va nud re hie la mus 
ja elab sel les pra gu gi. Püüa-
me re hie la mut ni me ta da õi ge 
ni me ga.

Kui gi neid veel hil ju ti ses 
mi ne vi kus kü la de kau pa kok-
ku lü ka ti, on nen de vas tu 
ha ka tud tõ sist hu vi tund ma. 
Alus ta tak se Ees ti re hie la mu-
te kaar dis ta mist ja ar ve le võt-
mist. Meie paik kon nas lei dub 
re hie la muid igast ajast.

On va ne maid üle ni ki vi-
seid (või pui dust kamb riot-
sa ga) ja uue maid üle ni palk-
sein te ga, on asun dus tau de 
re hie la mud, on väi kes te kä si-
töö koh ta de re hie la mud (na gu 
män gu ma jad) jne.

Kõi ge uuem re hie la mu on 
ehi ta tud 1938 Alu kü las Kõ-
luand re se ta lus. Sel le ma ja 

par red po le õi get suit su sa-
nud ja on veel pä ris val ged!

Sa ra to pi ta lu re hie la mu 
(en di ne Häi das te k.) on ehi ta-
tud esi me se lau lu peo aas tal, 
pik sest ka hel kor ral põ le ma 
löö dud ja ik ka üles ehi ta tud 
ning “töö kor ras” tä na se ni 
koos ah ju ta gu se sau na ga.

Sel le ta lu õue suu re le ki vi-
le on kau ges mi ne vi kus pe re-

poeg kir ju ta nud: põl lu mees 
ja leh ma lüps ja pia vad au sees 
ole ma!

Va nem ini me ne mõis tab 
nen de sõ na de täht sust ta lu-
kul tuu ri aren gus. Aga noor 
ini me ne loeb need sõ nad kok-
ku ja on aru saa ma tu ses – mõ-
ni va nem ehk sel gi tab.

Vai ke Hang,
koduloouurija

Vana pilt ju tus tab

Sa ra to pi re hie la mu 1930.aas ta te pai ku.

Pas si Uue toa ta lu hoo ned(end. Lee las te k.).

Re hie la mu kuul saim osa –suit sust lä bi im bu nud re he kast 
pü sis aas ta küm neid  (Tõ he la k. Ma dis ja ni ta lu).

Mä les tus ki vi Sa ra to pi õues.



september 2007 - 10 

JALGPALLITURNIIRI TULEMUSED

I koht: FC Linnugripp I
(Pärnu linn): Silver Ander-
son, Hannes Kivilo, Ivo Kut-
er, Aivo Aas, Madis Lemsalu, 
Joosep Puju, Mikk Eelsoo, 
Mait Savi
II koht: Dünamo
(Tõstamaa, Pärnu linn, Tallinn) 
Virgo Laansoo, Andres Ber-
ens, Rudolf Linnaste, Rainer 
Palu, Kalev Mitt, Marko Lel-
ov, Risto Talv, Tarmo Blasen
III koht: JK Sauga
(Sauga Vald) Gerd Ärsis, 
Marno Maasikas, Asso An-
nus, Tim Raid, Egon Teesalu, 
Kermo Pikkor, Martin Kaar, 
Karl Meiner
IV koht: Kremmen
(Pärnu Linn)
JK Vatla (Hanila vald)
Tip Topp (Tõstamaa vald)
WC Guwalda (Pärnu linn)
Saarde vald
FC Kõmsi (Tallinn)
FC Latt (Audru vald)
FC Linnugripp II
(Pärnu linn)

Väravalööjate edetabel 2007
10 - Raido Oja (Tip Topp)
7 - Aivo Aas (FC Linnugripp I), Hannes Kivilo (FC Linnugripp I), Karl Meiner (JK Sauga), 
Kristo Sinivee (Kremmen)
6 - Madis Lemsalu (FC Linnugripp I), Gert Pikkor (Saarde vald), Andres Berens (Dünamo), 
Marko Lelov (Dünamo)
5 - Kermo Pikkor (JK Sauga), Martin Kaar (JK Sauga)

Koolis peeti traditsioonilist 
spordipäeva, nagu alati võitis 
sport.
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Toi mus hea te ge vus lik 
kont sert

 Lau päe val, 11. au gus til 
kõ las Tõs ta maa Maar ja ki ri-
kus Georg Fried rich Hän de li 
ora too rium Mes sias. Di ri gent 
Rai ner Holm gard, 100 laul-
ja ga ora too riu mi koor, ba rok-
kor kes ter ja so lis tid Su san ne 
Wes ter lund, Wi van Fa ge-
rudd, Niall Cho rell ja Sö ren 
Lill kung pak ku sid kuu la ja te-
le kau ni muu si kae la mu se. 

Sel le hea te ge vus li ku kont-
ser di ga toe ta ti Tõs ta maa 
Maar ja ki ri ku tor ni kiiv ri 
taas ta mist. Kont ser di pi le ti-
te ja ka va de müü gist ning 
an ne tus test ko gu nes kok ku 
35797 kroo ni. Ko gu sü da-
mest tu le vad tä nu- ja õn nis-
tus sõ nad kõi ki de le esi ne ja te-
le ja lah ke te le an ne ta ja te le!

Tii na Jan no,
Tõs ta maa Maar ja

ko gu du se õpe ta ja

Täis kas va nu te le:
KÄ SI TÖÖ RING
ju hen da ja Pil le Mart son, tel 523 0820

FOLK LOO RI RING “VO KI RA TAS”
ju hen da ja Tiia Sc här, tel 449 6235, 5382 4309

SE GA RAH VA TANT SU RÜHM
ju hen da ja Pil vi Ka se, esi me ne koh tu mi ne es-
mas päe val, 8. oktoobril kell 19

NAIS RAH VA TANT SU RÜHM
ju hen da ja Pil vi Ka se, tel 5695 2764, esi me ne 

koh tu mi ne tei si päe val, 9. oktoobril kell 19

NAI SAN SAM BEL
ju hen da ja Õn ne la Pär nas te, tel 523 6350, esi-
me ne koh tu mi ne pü ha päe val, 7. oktoobril 
kell 14

AE ROO BI KA
ju hen da ja Liis Kär me, tel 5342 8318, esi me ne 

koh tu mi ne tei si päe val, 16. oktoober kell 19

Lastele ja noortele:
PUHKPILLISTUUDIO
juhendaja Mati Põdra tel 5390 6081

LASTE MUUSIKASTUUDIO
laulmine, klaveri- ja kitarri algõpetus,

tule rahvamajja, lepime sinuga aja kokku
esmaspäeval, 1. oktoobril kell 13 – 17 või

helista tel 523 6350, 449 6172

Pootsi majas
DAAMIDE AEROOBIKA
juhendaja Mare Tetsmann, tel 449 6060, esi-
mene kohtumine teisipäeval, 9. oktoobril 
kell 17.30

Tõhela rahvamajas
KODULOORING
juhendaja Silvi Rand, tel 449 6523

UU DIS!

SHIN DO-TREE NING
Shindo sündis Jaapanis 80-ndate

aastate algul Sensei Kazuko Kuratomi
vajadusest leida abi oma tütre

astma ja allergia raviks. Sõna Shindo 
tähendab südame juhatust ehk

Shindos leiame tee oma sisemaailma.
Shindo on massaaši-,venitus- ja

lõõgastusharjutuste süsteem, mille
eesmärgiks on saavutada keha ja meele

tasakaal. Ajapikku on Shindost välja
kujunenud laiaulatuslik ja mitmekülgne, 

ent samas lihtne eneseabi- ja enese
korrashoiumeetod igas vanuses ja erinevas 

füüsilises vormis inimestele.
Meetodina on see pidevalt arenev ja

täiustuv ega ole seotud ühegi fi losoofi lise 
või usulise vooluga. 

Kutsun sind esimesele kohtumisele 
pühapäeval, 7. oktoobril kell 12 

Tõstamaa rahvamajja
osa saama Shindo venitusi

tutvustavast grupitreeningust.
Riietu mugavalt.

Võta kaasa pikkade varrukatega 
dressipluus või soe pleed ning

võimlemismatt. 
Lugupidamisega

Shindo assistent Kristi Väärtmaa

Tei si päe val,
2. ok toob ril kell 9-10.30
Tõs ta maa rah va ma jas

DOO NO RI PÄEV
Iga le doo no ri le

toi du pakk!
Ko ha peal

ja ga tak se pi le teid
9. no vemb ril

Pär nu kont ser di ma jas 
toi mu va le

pi du li ku le doo no ri te 
tä nu päe va le.

TULE PEO LE!
Tõs ta maa rah va maj ja

lau päe val,
20. ok toob ril kell 21

Tant suks män gib
an sam bel “QVAL DA” 

Tar tu maalt
Pi let 50.- kr.

TÕS TA MAA RAH VA MA JA KOH VIKTÕS TA MAA RAH VA MA JA KOH VIK
ON ALA TES OK TOOB RI KUUST ON ALA TES OK TOOB RI KUUST AVA TUDAVA TUD

kol ma päe vi ti ja nel ja päe vi ti kl 18 – 23kol ma päe vi ti ja nel ja päe vi ti kl 18 – 23
ree de ti ja lau päe vi ti kl 20 – 02ree de ti ja lau päe vi ti kl 20 – 02

Pa ku me ka õh tu söö ki (soo vi ta valt et te tel li mi se ga)Pa ku me ka õh tu söö ki (soo vi ta valt et te tel li mi se ga)
Või ma lik re ser vee ri da koh vik eraü ri tus teksVõi ma lik re ser vee ri da koh vik eraü ri tus teks

Teid tee nin dab Mai re Ad ler (tel 521 3471)Teid tee nin dab Mai re Ad ler (tel 521 3471)TE RE TU LE MAST!TE RE TU LE MAST!

Tõs ta maa rah va ma jas alus ta vad
ok toob ri kuus

te ge vust taas hu vi rin gid.
Kut su me lah kes ti uu dis ta ma ja

kaa sa löö ma!
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LIL LI US SA NO VA 
15.10.1909 – 04.09.2007

Sep temb ri kuu Sep temb ri kuu 
juu bi la ridjuu bi la rid

VEE RA KII RATS 85
Män ni kus te kü la

HEL MI UDU 84
Tõs ta maa ale vik

LEI DA GRAHV 83
Tõs ta maa ale vik

HIL DA LIL LE PUU 83
Ka va ru kü la

AR NOLD NURM 81
Tõs ta maa ale vik

ZO JA VE REŠT ŠA GI NA 81
Se lis te kü la

MEI DA KLAAS 80
Ran ni ku kü la

HEL JU SIIN NE 76
Se lis te kü la

LEI DA MET SA 76
Lao kü la

LAI NE LAAN 75
Ka va ru kü la

EST RA TSILK 75
Tõ he la kü la

HIL LAR-KONS TAN TIN
PIR SI 74
Män ni kus te kü la

HEL GA RAND MAA 74
Tõs ta maa ale vik

SAL ME NIIT VÄ HI 74
Ki ras te kü la

LAI NE TA GA SAAR 74
Se lis te kü la

HEL JU TÕ NIS SOO 74
Tõs ta maa ale vik

ERI KA-ELE NE AN SU 74
Se lis te kü la

EL GA RAND 73
Se lis te kü la

EVI LAA NE METS 72
Tõs ta maa ale vik

LAI NE PA LU SA LU 71
Se lis te kü la

MEE LI SUTT 70
Män ni kus te kü la

SIL VI TOM SON 65
Tõ he la kü la

AR NE SUTT 60
Tõs ta maa ale vik

Tänu!
Kor te riü his tu

Noo ru se 4 tä nab 
oma töö kat,

abi val mis ja mõist vat 
raa ma tu pi da jat

Lii vi Hea met sa!

Jaa ni ka Soo  saa rel ja
Ind rek Me ra sel

sün dis 30. au gus til
poeg Mer ten!


