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XXIV TÕSTAMAA JOOKS
LASTEJOOKS
1998 ja hiljem sündinutele, 
start kell 14.15, pikkus 700 m, 
osavõtumaksuta

TULE OSALEMA !

pikkus 7,5 km,
start kooli juurest kell 14.30, 
kirjapanek alates 13.30
osavõtumaks 15 krooni

KEPIKÕND
Start  kell 14.30, 
raja pikkus 7,5 km

Saun, auhinnad parimatele, loosiauhinnad

Arvestus veteranide (NV alates 
1972, MV 1967), täiskasvanute 
(N 1973-89, M 1968-89), 
A (1990-91), B (1992-93), 
C (1994-95), D (1996-97) 
vanuseklassides



oktoober 2007 - 2 

 Tuul ulub, möl lab ja 
mäs sab ak na ta ga, ko lis-
tab siib ri te ga ning tu le tab 
meel de, et sü gis on lõp li-
kult ko hal.

Kell on kolm öö sel ja 
ko gu ko da kond se te pe re 
ja lu tab une nä gu de maal 
sü ga vas unes. Aeg-ajalt 
kos tab nor sa tu si, kut si ka-
te pe re niut sub, hau ga tab 
ja mat su tab va hel du va 
edu ga. Mi na tok sin kla-
via tuu ri ja uu rin värs keid 
leh ti, ei jõua ära imes-
ta da, et kas Pär nus on 
kõik hul luks läi nud, sest 
liu väl ja saa ga ei näi ik ka 
veel lõp pe vat. No ju ma-
lu ke teh ke Val li kää ru, ka 
ke na koht! Mi nist rid käi-
sid mä ra sid kae mas, kah 
oma pä ra ne uu dis, eri ti 
kui kul tuu ri mi nis tee rium 
mä ra sid ma jan da ma hak-
kaks. Ega ik ka ei saa aru 
küll, miks mõist li kult ja 
aru ka te le mees te le ko ha-
selt ei saa To ri ho bu se kas-
van du se prob lee mi la hen-
da da. Üle jää nud le hed 
tõm ba vad Tuik sood ris-
ti le ja tei sed par teid pea-
vad pee ni kest nae ru, sest 
nen de luu ke re de kal lal ei 
ole het kel va bu krõ bis ta-
jaid. Sek ka tu leb ka jät ku-
valt ve ri se maid uu di seid 
tub li dest ees ti mees test, 
kes en ne au to ga sõi tu mi-
ne kut kor ra li kud tro pid 
tee vad, sõb rad pea le võ-
ta vad ja siis liik lu ses lai-
baor gia kor ral da vad.

Saa bu mas on jär je kord-
ne päev oma hä da de ja ru-
ma lus te ga. Või bol la oleks 
vai mult pal ju ter vis li kum 
ela da väl jas pool sel le il ma 
ja ma sid, kus kil met sas, 
ee mal ini mes test ja kom-
mu ni kat sioo nist. Mu ret se-
ma ta as ja de pä rast, mi da 
me muu ta ei saa, kui gi 
ma ei saa aru, mis se da ta-
kis taks.

Ül le Tamm

Taas on tu ris mi hooaeg 
lä bi saa nud ning siin-
ko hal on hea aeg te ha 
väi ke ne kok ku võ te 
möö du nud su vest. 

Juu ni al gul ava ti taas 
Tõs ta maa mõi sas tu ris miin-
fo punkt, kus töö ta sid meie 
oma koo li usi nad õpi la sed. 
Suur tä nu tei le tub li töö eest, 
Anet te, Eve lin, Rii na, Lii sa, 
Re gi na, He di, Maa li, Ma riia, 
Eda, Ne le, Keiu ja Ly-And ra 
ning sa mu ti suur ai täh Kirs-
ti le. Tüd ru kud ja ga sid in fot 
nii Tõs ta maa val la kui ka 
naa ber val da de mat ka ra da de, 
vaa ta mis väär sus te, ma ju tu s-
a su tus te, va baa ja veet mi se 
või ma lus te ja muu seu mi te 
koh ta. Ko ha peal teh ti mõi sa 
kü las ta ja te le vas ta valt nen de 
soo vi le kas 30 või 60 mi nu ti-
li si eks kur sioo ne. Sa mu ti lae-
nu ta ti tel ke, ma ju ta ti kü las ta-
jaid, müü di ko ha li ke ela ni ke 
poolt teh tud kä si töid, koh vi, 

jää tist ja ka ras tus joo ke. Suur 
tä nu tei le, kes te pak ku si te 
oma ilu said ja hu vi ta vaid kä-
si töid müüa. Loo de ta vas ti jät-
kub meie koos töö ka järg mi-
sel aas tal.

Tõs ta maa mõis osa les ka 
sel aas tal üle-ees ti li ses mõi-
sa koo li de kü las tus män gus 
“Unus ta tud mõi sad”. Sel lest 
män gust võ tab osa kolm küm-
mend kuus mõi sa, mil les te-
gut se vad koo lid. Tei sed mõi sa-
koo lid olid kü la lis te le ava tud 

su ve kuuel päe val, meie mõis 
aga kõi ki del päe va del.

Ke va del oli meil väi ke ne 
loo tus, et sel su vel on Tõs ta-
maa mõi sal vei di roh kem kü-
las ta jaid, kui eel mi sel aas tal. 
Kok ku võ tet te hes sel gus, et 
kol me su ve kuu jook sul kü las-
tas Tõs ta maa mõi sa roh kem 
kui 3000 ini mest. See on ko-
gu ni 1000 ini mest enam kui 
eel mi sel aas tal. 

Ilu sat sü gist soo vi des,
Kris tii na Le pik

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

Mõisal külalisi jätkus

 Tõs ta maa Õpi las ma lev 
ko gub iga aas ta ga jär jest ro-
kem tuu re ja aus ta jaid. Töö, 
la he va baa ja veet mis viis, kül-
lalt sood ne palk - need kõik 
muu da vad ki ma le va po pu laar-
seks.

Ma le va su vi oli ka sel aas-
tal mõ nu salt tra dit sioo ni li ne: 
juu nis ja au gus tis olid te ge vu-
ses nn töö me si la sed, "Uns ta-
tud Mõi sa te" pro jek tis oli toi-
me ta mas omaet te mees kond 
ja lä bi su ve sa gi sid Tõs ta maa 
mõi sas mõi sap rei lid, kor ral da-
des suu re pä ra sid eks kur sioo-
ne, kos ti ta des kü la li si koh vi 
ja bu duaa ri pi ru ka ga, kau bel-
des in fo vol di ku te ja vai mus ta-
va te kä si töö taies te ga, sa mas 
ka öö ma ja pak ku des.

Kõi gil su jus töö häs ti na gu 
ala ti. Ta va pä ra selt tur gu ta sid 

tööin du eri ne vad mait see la-
mu sed Tõs ta maa kaup lu sest. 
Ilu sad il mad, ter vis lik Mat si-
ran na päe vi tus, Val ge ran na 
kok ku tu lek ja Ma le va vaim vii-
bi sid ka sel su vel ko ha peal.

Ole me üks tei se üle rõõm-
sad ja tä na me kõi ki poo le hoid-
jaid ja kaa sae la jaid, tä na me 
tööand jat Tõs ta maa val la va lit-
sust ja val la va ne mat Too mas 
Rõ hu ning Pär nu maa õpi las-
ma le va juht Ma ti Sut ti.

Ees on te ren da mas veel 
sü gi se ne ma le va lõ pueks kur-
sioon, sa mas po le mä ge de 
ta ga ka jõu lud, see ga ka uus 
ma le va su vi. 

Jõu du, ter vist ja rõõ mu kõi-
gi le!

Tõs ta maa rüh ma
ma lev la sed ja

Kirs ti Ta lu

Ma levasuvi jälle möödas

Malevlased külalisi teenindasmas.

Mõisa lilleaias ei lõpe töö 
mitte kunagi.
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Alates 1. oktoobrist 
on meie kool jälle 
rahvusvahelises pro-
jektitöös osaleja ning 
6. - 12. novembrini 
toimub Tõstamaa 
keskkoolis Euroopa 
Comenius koolide 
projektikoosolek.

Külla tulevad õpilased ja 
õpetajad Saksamaalt Göt-
tingenist, Itaaliast Firenze 
lähistelt Scandiccist, Soomest 
Imatrast, Eestist Vastse-Ku-
ustest ja kahest Türgi koolist. 
Seega on koolil võõrustada 6 
kooli 36 külalisega.

Nädala jooksul võtame 
ühiselt ette palju põnevat. 
Nii on näiteks kavas Ees-
ti filmiõhtu, kus näitame 
külalistele palju vastuka-
jasid leidnud filmi “Klass”. 
Meile tuleb esinema VAT 
teatri foorumteater, samu-
ti toimub draamaklass, kus 
Pärnu teater “Endla” näitle-
jad meile lavalist liikumist 
õpetavad.

Külastame vaatamisväär-
susi vallas ja Pärnumaal, 
toimub kanuumatk Soomaal, 

samuti tutvustame kooli ja 
mõisa. Kavas on teha ühiselt 
kunstitöid, mis pärast näi-
tusele ülesse paneme.

Projekti pealkirjaks vali-
sime “Olla noor Euroopas...” 
ning see keskendub erine-
vate riikide noortele, nende 
probleemidele ja rõõmudele. 
Peaeesmärgiks on õpilas-
tega teatrietenduste loom-
ine, et õpilased ise kirjutak-
sid stsenaariume, valmis-
taksid dekoratsioone ning 
näitleksid. Eks seda põnevat 
tööd peab ka keegi juhen-
dama ning neile on abiks 
mitmed pedagoogid. Meie 
koolis tegutseb tublilt Eve 
Rõhu näitetrupp ja selle rin-
gi näitetrupi õpilastega saa-
vadki mitmed projekti tege-
vused tehtud.

Appi tulevad veel kuns-
tiõpetaja Inger Vahuvee ning 
kuna töö toimub inglise kee-
les, siis on toeks õpetaja An-
neli Võso. Organiseerimisele 
aitab kaasa ka õpetaja Liina 
Käär.

Oleme projekti koordi-
naatoritega teinud taotluse 
Euroopa Liidu vastavatele 

asutustele, Eestis on sel-
leks Sihtasutus Archimedes. 
Saime heakskiidu, et kahe 
õppeaasta jooksul ühiselt 
üritusi ja ettevõtmisi korral-
dada. Sel õppeaastal toimu-
vad veel kohtumised veeb-
ruaris kas Türgis või Soomes 
ja kevadel teatrifestival Sak-
samaal, kus meie õpilastel 
tuleb juba oma näidendiga 
lavalaudadele astuda.

Eelmine koostööprojekt, 
milles Tõstamaa kool osales, 
toimus aastatel 2003-2006 
ja siis olid meie partneriteks 
koolid Poolast, Austriast, 
Portugalist ja Bulgaariast. 
Usun, et ka selle uue koos-
tööprojekti käigus leiame 
toredaid sõpru, meie õpila-
sed ja õpetajad parandavad 
oma keeleoskust ja me tut-
vume teiste maade kultuuri 
ja eluoluga, ühtlasi elavdab 
rahvusvaheline projekt ka 
kooli õppekava.

Soovin kõikidele projek-
tis osalejatele usinat peale-
hakkamist ja julgust suht-
lemisel!

Toomas Mitt,
projekti koordinaator

Novembri algus toob
jälle koolimajja külalisi

Pär nu po lit seio sa kon nas re-
gist ree ri ti aja va he mi kul 1.09 
– 12.10.2007 toi mu mis ko ha-
ga Tõs ta maa vald järg mi sed 
sünd mu sed: 

 alus ta tud on kaks liik-
lus sea du se rik ku mist, mil le 
osas on alus ta tud kri mi naal-
me net lus:

 2.09 kel la 18.46 ajal juh-
tis Val dur (1957) veoau tot 
Mer ce des Benz, oma ma ta 
vas ta va ka te goo ria moo tor-
sõi du ki juh ti mi se õi gust, kui  
juh ti mi se õi gus oli eel ne valt 
ka ris tu se na ära võe tud.

 8.09 juh tis Aud ru-Tõs-
ta maa-Nurm si tee 36. km 
sõi duau tot Nis san Mic ra al-
ko ho li joo bes Ants (1971). 
Juht omas ju ba eel ne valt ka-
ris tust.

 Re gist ree ri ti ka kaks 
muud sünd must, mil le osas 
on alus ta tud kri mi naal me-
net lus:

 16.09 Er mis tu kü las Tõs-
ta maa val las Pär nu maa kon-
nas tek kis tund ma tu kaas-
sõit ja ja 1966. aas tal sün di-
nud au to ju hi va hel tü li sõi-
duau tos Ford Ran ger, mil le 
käi gus lõi kaa sõit ja sõi du ki-
juh ti. Kui juht läks abi jä re le 
lä he da lo le vas se tal lu, lah kus 
võõ ras sõi duau to ga.

 22.09 kel la 17.30 ajal si se-
ne sid Pär nu maal Tõs ta maa 
val las Lõu ka kü las asu tu se 
aia ga pii ra tud ter ri too riu mi-
le kaks 16-aas tast pois si. 
Esialg se tel and me tel sis se tun-
gi mi se ga ma te riaal set kah ju 
ei te ki ta tud.

 Aja va he mi kul re gist ree ri-
ti 40 väär teo tea det, mil lest 
38 olid liik lus sea du se rik ku-
mi sed.
Tea ta tud on nel jast liik lu sõn-
ne tu sest, mil les ini me sed vi-
gas ta da ei saa nud.

Sep temb ri al gu sest on Tõs ta-
maa val las ol nud 2 ope ra tiiv-
sünd must: 

 15. sep temb ril kell 17.38 
põ les Tõs ta maa val las Vä ra ti 
kü las in diaa ni saun.

 3. sep temb ril ee mal da sid 
pääst jad Poot si kü las teelt 
mur du nud puu, mis ohus tas 
liik lust.

110

112

Projekti koordinaatorid aasta tagasi Göttingenis ettevalmistuskoosolekut pidamas.
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Värs kelt re mon di tud va ne ma rüh ma 
ruu mid olid las te va ne ma test ja kü la-
lis test tul vil. Ol gu siis ka süm bool ne 

pi du lik ruu mi de ava mi ne ja kõi ki de as jao sa-
lis te tä na mi ne, ar vas val la va nem Rõ hu. Mu-
dilased olid valmistanud kandikute viisi ti-
kuvõileibu ja kokatädi ohtralt õunakooki.

Hiiu maalt pä rit moo si pur gid kin gi ti si se-
ku jun da ja Ing rid Kuu li le, ar hi tekt Krist jan 
Kul ler kan nu le ja pro jek ti juht Tiia Kõ vas ki le. 
Sa mu ti saa vad suu ma gu saks te ha OÜ Ar dis 
Ehi tu se esin da jad.

Lap se va nem In ger Va hu vee sõ nul on ruu-
mid ke nad ja vär vi li sed, mit mel pool ka su ta-
tud rin gi mo tiiv loob sõb ra li ku ma ja lah ke-
ma mee leo lu. Ar mas ja ter vis lik on ka täis-
pui dust möö bel. Väl jast ki hak kab ma ja nüüd 

   Ruumid olid täpilised ja kui
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 hästi maitses kook

tulijale ke na ma na ja arm sa ma na sil ma.
Lap sed se le ta sid, et nen de lem mik kas va ta-

ja on Ai di, kes nei le ik ka raa ma tut et te loeb 
ja on mui du hea ja et uu tes voo di tes on hoo-
pis ilu sa mad une näod. Ju ha ta ja Ai ta üt les, 
et vii ma sel ajal on ise gi puu du jaid vä he, sest 
kõi gi le meel dib uu tes ruu mi des vä ga.

Väl ja kuu lu ta tud las teaia ni me ot si mi se 
kon kur si le lae kus hulk et te pa ne kuid ning 
kõi ge enam meel dis töö ta ja te le Mar ge ja 
Ke vin Pääs te li pa ku tud “Ku ker pall”. Pä rast 
kü la lis te lah ku mist üt le sid lap sed, et kõi ge 
äge dam oli val la va na ga mü ra da ja tal le ot-
sa ro ni da.

Pee ti ka plaa ni teis te rüh ma de re mon di 
as jus, nii et järg mi ne mü ra mi ne po le enam 
mä ge de ta ga. 
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Rah vus va he li sel ter-
vi se päe val käi si me 
algk las si de õpi las te ga 
mat ka mas.

See kord sel ret kel oli kaks 
ees mär ki: sü gi se saa bu mi se 
en ded loo du ses ja mil li seid 
väär näh teid esi neb loo dus-
hoius.

All järg ne valt kir ju tavd ki 
lap sed oma tä he le pa ne ku test 
mat ka teel. Las te teks ti des on 
pa ran da tud mõ ned kir ja vead, 
aga kir ja viis ja sõ nas tus on 
muut ma ta.

Õpi las te ga käis mat kal ja 
ko gus kok ku ka kir jad Efe li-
ne.

Esi me ne ki ri
Läk si me Tõs ta maa jäät me-

punk ti ja vaa ta si me, mis on 
va les ti.

Seal, kus tu li pan na va nad 
reh vid oli üks kat ki ne lap se-
van ker ja seal kus tu li pan-
na klaas oli pan dud pa ber ja 
muid va le sid as ju.

Siis suun du si me Pais jär ve 
äär de. Teel pi di me kor ja ma 

vii ma seid sü gi sel õit se vaid lil-
li. Iga õie eest sai võist kond 
ühe punk ti. Ka seal kor ja si me 
met sa alt pal ju prü gi

Lau ra Jõe,
4. klass

Tei ne ki ri
Me leid si me jõest pu de leid, 

krõp su pak ke ja pa be reid.
Jäät me punk tis olid aku de 

juu res hoo pis pa be rid, kum mi-
de juu res koh vi ma sin ja plekk-
pur gid olid laia li maas.

Pais jär ve ää res met sa all 
olid pu de lid, papp kar bid, kõr-
vits, pa be ri le hed ja klaa si kil-
lud. Ini me sed peak sid hoo li ka-
mad ole ma ja prü gi õi ges se 
prü gi kas ti pa ne ma.

Jaan-Jo han nes Lu me ra,
4. klass

Kol mas ki ri
Läk si me prü gi sor tee ri mis-

koh ta.
Seal oli üks kast ,ku hu oli 

pea le kir ju ta tud pa ber, aga 
sees olid hoo pis klaa si tü kid. 
Õues oli veel üks külm kapp. 
See pi di te ge li kult ruu mis 
sees ole ma.

Nä gi me pal ju eri ne vat prü-
gi, mil lest osa olid pan dud va-
le ko ha pea le.

Lau lu väl ja kult kor ja si me 
pal ju prü gi ja vii si me prü gi-
kas ti. Nõ me oli see, et met sa 
all oli dii van ja tool.

Pä rast män gi si me la he daid 
män ge.

Ric hard Vee vä li,
4. klass

Nel jas ki ri
Käi si me loo dus mat kal. 

Meil olid sil mad lah ti ja vaa-
ta si me, mis on õi ges ti, mis 
va les ti ja män gi si me võist lus-
män ge.

Leid si me met sa alt vä ga 
pal ju prü gi. Met sa ra jal lei dus 
pu de leid, pur ke, pa ken deid, 
klaa si kil de jm.

Prü gi ei to hi ma ha vi sa ta! 
Plekk purk la gu neb 200 aas-
tat. See on vä ga pikk aeg. See-
pä rast är ge vi sa ke plekk pur ke 
ma ha ja ka muud prü gi. Nen-
de jaoks on val mis ta tud prü-
gi kas tid, et prü gi sis se pan na, 
mit te ma ha vi sa ta.

Kris tii na Si re li,

Lap sed käi sid mat kalNais tek lu bi alus tab taas

 Sü gis on saa bu nud, 
nais tel kap sad-kaa lid keld-
ris ja ae ga jäl le roh kem.

Pä ris mit med on hu vi 
tund nud ja kü si nud, kas 
ik ka hak ka me uues ti koos 
käi ma. Loo mu li kult, sest 
meil oli tal vel ja ke va del 
ju mit meid pä ris vah vaid 
et te võt mi si. Esi me ne sü-
gi se ne koos vii bi mi ne toi-
mub ju ba 22. ok toob ril, 
kell 18 taas tus ra vi ruu mi-
des. Pea me plaa ne edas pi-
di seks ja üri ta me moo dus-
ta da selt sin gu, mil lel on 
oma põ hi ki ri ning reeg lid, 
et oleks või ma lik ka pro-
jek ti de ga ra ha taot le da. Et 
ju tua ja mi ne lõ bu sa malt 
lä heks, võiks koh vi laua le 
kaa sa võt ta mi da gi suu pä-
rast – oma lem mik ret sep-
ti jär gi küp se ta tud koo ki 
või pi ru kat. Ehk raat si te 
tal ve va ru dest mõ ne hoi-
di se pur gi tuua ning sel le 
val mis ta mi se nip pe ka 
teis te le ja ga da. Ja kel lel 
po le ae ga ol nud mi da gi 
küp se ta da - kee ta, ei pea 
sel le pä rast tu le ma ta jät-
ma. Teis te le tun nus tu se ja-
ga jaid on ka va ja. Rõõm-
sa jäl le nä ge mi se ni! 

Ai ta Lind

Mani ja le suit suan du rid

 5.ok toob ril pai gal-
da sid Lää ne-Ees ti Pääs te-
kes ku se töö ta jad pro jek ti 
“Tu leo hu tu ko du 2007” 
raa mes Ma ni laiu ma ja pi-
da mis te le suit suan du reid 
ning ja ga sid in for mat sioo-
ni tu leo hu tu se koh ta.

Saa rel asu va te le ma-
ja pi da mis te le pai gal da ti 
kok ku 16 an du rit. Tõs ta-
maa val la va lit sus toe tas 
pro jek ti suit suan du ri te ost-
mi se ga.

Anu Pe ter son
abi val la va nem

Mõtle, mis on sellel pildil valesti.
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Te re! Mi nu ni mi on Eve-
rett Dar ling ja mul on 
vä ga hea meel, et saan 

ol la ing li se kee le õpe ta jaks 
Tõst maa kesk koo lis.

Ma olen pä rit USA-st ja 
en ne siia tu le kut ela sin Seatt-
le´is, mis asub Amee ri ka loo-
deo sas. See paik on kuu lus 
oma võim sa te vul kaa ni de, iid-
se te vih ma met sa de ja rok kar-
tis ti de poo lest, na gu näi teks 
Nir va na või Ji mi Hend rix. 

Ma olin üliõ pi la ne, kui ma 
esi mest kor da Ees tist kuul sin. 
Al gu ses oli see mi nu jaoks 
liht salt üks maa, mil le koh ta 
võis uu dis test aeg-ajalt mi da-
gi kuul da või mõ nest õpi kust 
mõnd fak ti lu ge da. Siis aga 
hak ka sin sel le koh ta in ter ne-
tist roh kem in fot ot si ma ja 
see maa te ki tas mi nus jär jest 
suu re mat hu vi.

Oma vii ma sel üli koo li aas-
tal sain ma sti pen diu mi, et 
tul la Ees tis se ja te ha siin do-
ku men taal film tal vi sest maas-
ti kust. Ma rei si sin möö da Ees-
tit rin gi, Tal lin nast Tar tus se 
ja Võ rust Ku res saar de, püü-
des kaa me ra ga ta ba da jää eri-
ne vaid nä gu sid, lund, lin de, 
tal veu nes puid ehk siis või ma-
li kult suu rel hul gal floo rat ja 
fau nat. Mi nu jaoks oli Ees ti 
üks suur väl ja kut se, eri ti ees ti 
keel ja külm pi me talv.

Nii pea, kui olin pea le fil mi-
mist Amee ri kas se naas nud, 
tead sin ko he, et ta han Ees tis-
se ta ga si tul la. Ma lõ pe ta sin 
üli koo li, saa des kraa di ing li-
se kee les, aja loos ja mee dias 
ning li saks oman da sin CEL-
TA tun nis tu se Bul gaa rias. Pea-
le se da töö ta sin ing li se kee le 
õpe ta ja na Seatt le´is ku ni aja-
ni, mil tu lin siia.

Te või te ilm selt kü si da, 
miks ma just Tõs ta maa le tu-
lin, kui Ees tis oli va li da nii 
mit me kau ni pai ga va hel, kus 
ela da ja töö ta da.

Vas tus sel le le on te ge li kult 
vä ga liht ne. Kui ma olin esi-
mest kor da Ees tis, tund sin en-
nast vä ga ko du selt just ran-
naäär se tel ala del.

Ma tead sin, et kui ma tu-
len Ees tis se ta ga si, siis mi nu 
es ma seks va li kuks oleks ela-

da ku sa gil vee lä he dal, ja me-
ri oma lähedusega on ala ti 
pü siv ins pi rat sioo ni ja ra hu 
al li kas.

Sa mu ti tead sin ma, et kui 
ma ta han ära õp pi da ees ti 
kee le, pean ma ela ma ku sa-
gil väik ses asu las, et mit te 
igal sam mul ing li se kee le ga 
va balt toi me tul la, na gu see 

toi mib suur lin nas.
Ku ni prae gu se het ke ni 

olen ma oma elu ga Tõs ta-
maal vä ga ra hul.

Kõik on ol nud mi nu vas tu 
vä ga sõb ra li kud ja lah ked ja 
ma sii ralt soo vin siit lei da sõp-
ru ja õp pi da ära ees ti keel.

Ees ti keel on ing li se kee le 
rää ki ja le pä ris suur ja ras ke 
väl ja kut se, aga mi nu mee lest 
on see keel ka vä ga ilus ja me-
loo di li ne. Kui gi sel le oman da-
mi ne võib võt ta ae ga, on see 
kind las ti se da väärt, et ri kas-
ta da oma maail ma pil ti ühe 
eri ne va mõt te- ja suht lus vii-
si ga.

Meie koo li õpi la sed on ing-
li se kee les vä ga head ja vä-
ga tai bu kad. Kir ju ta sin ühe-

le oma sõb ra le kir ja, kus ma 
kir jel da sin mõ nin gaid õpi la si 
kui re nes san sia ja ini me si ehk 
siis liht salt kui ini me si, kes 
on an de kad mit me tes eri ne-
va tes as ja des.

Pal ju de õpi las te pu hul po-
le su gu gi mit te eba ta va li ne, 
et nad on hu vi ta tud nii lu-
ge mi sest, kir ju ta mi sest, spor-
dist, tant si mi sest, muu si kast 
kui ka näi teks aja loost.

Mul le on aval da nud sü ga-
vat mul jet meie õpi las te glo-
baal ne mõt te viis ja mi na ar-
van, et kui need lap sed on 
Ees ti tu le vik, siis on see üks 
üs na hel ge paik! 

Eve rett Dar ling,
ing li se kee le õpe ta ja

Tõl kis An ne li Võ so 

Uus õpe ta ja tu li Amee ri kast

Kui need
lap sed on
Ees ti tu le vik,
siis on see
üks üs na
hel ge paik.

Everett Setumaaga tutvumas.
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Vana pilt jutustab
Va na pilt ju tus tab re hi-

e la mu te jät kuks lü he-
ma test ma ja dest ehk 

nn. häär be ri test. See uh ke sõ-
na häär ber võe ti ka su tu se le 
mõi sa ees ku jul.

Uu te ma ja de ehi ta mi se ees-
ku juks olid mõi sa- ja mui du-
gi ka lin na ma jad. Elu jär je ede-
ne des ha ka ti suu re ma tes ta lu-
des ju ba 19. sa jan di kesk pai-
gas ehi ta ma häär be reid (elu-
ma ju il ma loo ma lau da ta).

Tõ he la paik kon nas on va-
ra se maid 1875 ehi ta tud Köös-
sa Jü ri ta lu häär ber Män ni-
kus te kü las ja um bes sa mal 
ajal en di se Laas na kü la Laa-
git sa Ülalt toa /nüüd Lag rit sa/ 
häär ber. 

Uus aeg tõi re he pek su ma-
si nad ja re he toa täht sus vä he-
nes. Ha ri ti uu dis maad, pee ti 
roh kem loo mi, va ja läks suu-
re maid lau ta sid. Re hea lu seid 
laien da ti juur dee hi tu se ga na-

Saia nu ki Se pa ta lu häär ber, ehi ta tud 1937.Saia nu ki Se pa ta lu häär ber, ehi ta tud 1937.

Ki ri ka lu se Vai no häär ber, ehi ta tud 1938.Ki ri ka lu se Vai no häär ber, ehi ta tud 1938.
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gu Alu kü las Pär na ta lus, Häi-
das tes Sa ra to pis ja veel pal ju-
des ta lu des.

Sa ge li aga ot sus ta ti ehi ta-
da uus elu ma ja ja se ni ne vä-
ga va na re hie la mu jät ta loo-
ma lau daks. Mui du gi ehi ta ti 
ka uu si loo ma lau tu, eri ti pee-
ko ni kas va ta mi se ae ga del.

Mee nu ta me siin juu res mõ-
nin gaid häär be reid: Lee las tes 
Oti Jaa gu pi (1911, nüüd seks 
hä vi nud), Tõ he la kü las Ki-
ri ka lu se And ru se ( Ki ri ka lu-
se Mar ti ni, 1922), Häi das tes 
Tan ni (Kü ti 1923), Alu kü las 
Kõ lu jaa ni (1925, asub prae gu 
Tõ he las Lau ril) ja Ki ras tes Tä-
na vaot sa (1930). Just en ne vii-
mast sõ da said peaae gu val-
mis Tõ he la kü las Saia nu ki Se-
pa (1937) ja Ki ri ka lu se Vai no 
(Alek san der Kun der 1938).

Siin juu res po le üles loe tud 
kaup mees te ma ju.

1939. aasta tu leõn ne tus 
Män ni kus te kü las Mät ta Uue-
toa ta lus tõi sin na gi uue, pe re-
po ja Ton di sõ ja koo li vii ma se 
üle ma, ko lo nel Karl Lau rit sa 
en da pro jek ti jär gi ehi ta tud 
elu ma ja.

Saia nu ki Se pa
Saia nu ki Se pa uue ma ja 

pro jek ti au tor on kuu lus ku-
na gi ne Pär nu lin na peaar hi-
tekt Olev Siin maa. Hoo ne on 
vä ga kau nis ja ime häs ti so bi-
ta tud ta lu teis te hoo ne te, kuu-
se he ki ja õu naaia ga.

Ma jas on kuus tu ba, neist 
suu rim on saal, mis pi di mee-

nu ta ma en di sa ja re he tu ba. 
Üla kor rus jäi väl ja ehi ta ma-
ta. Maan tee pool se sei na sis-
se käi ku kau nis tab sam mas 
(pe re me he Jaan Se pa sõ nul 
maks nud see ühe leh ma müü-
gi hin na).

Va na re hie la mut ka su ta ti 
mõn da ae ga loo ma lau da na. 
Hil jem oli sel le va re me tes 
väi ke nä gus saun. Na gu ma-
ja, nii jäi ka elu sel les ma jas 
lõ pe ta ma ta, sest pe re vii di Si-
be ris se.

Nad tu lid küll ta ga si, kuid 
aeg oli läi nud! Hoo ne sei sab 
tüh jalt.

Ki ri ka lu se Vai no
Ki ri ka lu se Vai no ta lu Alek-

san der Kun de ri (1908-1990) 
pe re ko lis oma uu de maj ja 
1938. Pe re mees ise te gi häär-
be ri pro jek ti. Ehi ta mi sel oli 
abi li si ma ja ka tu se al la saa mi-
se ni (ka tu se sind lid lõi kas ise 
oma sind li ma si na ga). Eda si te-
gi pe re mees kõik ise. Ma ja on 
nä gus ava ra te val gus kül las te 
tu ba de ga, lää ne kül jel ke na 
klaas ve ran da ja ida kül jel esik. 
Poo le ma ja all on kel der, ole-
mas oli ka puur kaev. 

Va nast re hie la must sai loo-
ma laut - re he toast kar ja köök, 
kamb ri test pu has si ga la. Pii ma-
ka ri (8-10 leh ma) puh ta tõu li-
ne.

Kun der ai na ehi tas – ho bu-
se tall (2-3 to ri tõu gu ho bust) 
sai oma teh tud tse mentp lok-
ki dest, tal li ot sa ehi tas hei na-
küü ni.

Puu kuu ri ka tu sel oli tal 
tuu le tur biin (jah va tas lin na-
seid ja loo ma ja hu, ka kü la-
rah va le). Laa dis au toa ku sid, 
neid ka su ta ti toas elekt ri val-
gu se saa mi seks. Ra jas suu re 
õu naaia.

Prae gu sa jal pais tab ee ma le 
kau ge le kõr geks ja ko ha vaks 
müü riks sir gu nud ta lu kuu se-
hekk. Ma ja üla kor rus jäi väl ja 
ehi ta ma ta.

Pe re küü di ta ti, pe re nai ne 
jäi si be ri mul da. Ke nas ko dus 
jät ka vad Alek si tüt red ning 
õu naaias su mi se vad en di selt 
me si la sed.

Alek sist jäi Si be ris se gi Kun-
de ri ni me li ne aed. Ta oli ko du-
loo hu vi li ne, uu ris lä he du ses 
ki vi kal meid, Võl la ra ba ser-
vas on ta leid nud ini ma sus-
tu se jäl gi ja kae vu koh ti, ki vi-
kää paid, hoo ne vun da men di 
jäl gi jm.

Äs jail mu nud (2007) “Ees ti 
ta lu häär be rid” (koos ta ja Hei-
ki Pär di) tei ne osa (ka 2005 
il mu nud esi me ses osas) on lei-
da mit meid siin se paik kon na 
ta lue hi ti si.

Vai ke Hang,
koduloouurija

Uh ke sõ na
häär ber võe ti
ka su tu se le
mõi sa
ees ku jul.

Köös sa Jü ri ta lu häär ber, ehi ta tud 1875.Köös sa Jü ri ta lu häär ber, ehi ta tud 1875.

Muut likud ilmaolud
on ohtlikud

 Aas taae ga de va hel du-
mi ne on iga-aas ta ne pa-
ra ta ma tus, aga nagu alati 
ki pub mõ ni asi just kui 
oo ta ma tult tu le ma. Ik ka 
juh tub sü gis-tal vis te muut-
li ke tee- ja il mao lu de ga 
õn ne tu si, kus õi ge te sõi du-
võ te te ja -kii ru se va li ku ga 
saanuks vi gas tu si kas ära 
hoi da või viia ris kid mii ni-
mu mi ni.

Il maen nus ta ja d luba-
vad öi seid mii nusk raa de 
ning ko ha ti ka lu me lört si. 
Moo tor sõi du ki te juh ti de l 
tuleks seepärast krii ti li se 
pil gu ga üle vaa da ta oma 
sõi du ki te teh no sei sun d. Ta-
sub kont rol li da, kas au tol 
on nõue te ko ha sed reh vid, 
kas klaa si pu has ta jad on 
töö kor ras ning kindlasti 
tuleks üle vaadata ka val-
gus tus sead med.

Kõi gil juh ti del, eri ti aga 
vä hes te sõi du ko ge mus-
te oma ja tel, tu leb mee les 
pi da da, et sü gis-tal vi sel 
ajal on olu li ne teeo lu de ga 
ar ves ta mi ne ning tee- ja 
il mao lu de le vas ta va sõi du-
kii ru se va li mi ne, et mit te 
sea da oh tu en da ega teis te 
liik le ja te elu ja ter vist.

Kii ru se le osu ta vad liik-
lus mär gid viitavad suu ri-
ma le lu ba tud sõi du kii ru-
se le, aga ei ko hus ta nii 
kii res ti sõit ma. Kui ik ka 
ilm on sa ju ne, näh ta vus 
pii ra tud või teeo lud hal ve-
ne nud, ei ta su hä be ne da 
ka aeg la se malt sõit mist, 
sest olu li sim on ohu tult 
siht punk ti jõud mi ne. 

Prae gu sel, leh te de lan-
ge mi se ajal tu leb ka leh te-
de ga kae tud tee del–tä na-
va tel ol la et te vaat lik, sest 
mär ga del leh te del sõit mi-
ne on üs na sar na ne jääl 
sõit mi se ga - väi k semagi 
ek si mu se kor ral võib au to 
kao ta da ju hi ta vu se ning 
ta ga jär jed on et tear va ma-
tud. Ka tu leb ar ves ta da 
sel le ga, et niis ke na näiv 
as falt võib te ge li kult ol la 
jääs.

Lää ne PP meel de tu le tu-
sed va hen das

Ka ja Kukk
ko mis sar 
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Ho bid on ühed nal ja kad 
as jad. Need ku lu ta vad 
oht ralt ini me se ae ga, 

ra ha ja teab mi da veel. Aga 
il ma nen de ta ka ei saa, sest 
ena mas ti on ho bid need, mis 
tee vad tu ju heaks ja pa ku vad 
mee le ra hu, põ ne vust, ad re na-
lii ni jne.

Olen mit meid kor di kuul-
nud kui das paar meest on uh-
ku sest pu he vil rin na ga tea ta-
nud, et nen de nai sed on nen-
de ho bi – ja iga kord, kui ma 
sel list väl jen dit kuu len, te kib 
mi nus imes tus, et kui das saab 
kee gi lä he das test ol la mi nu 
jaoks ho bi?

Vas ta valt Wi ki pe dia de fi-
nit sioo ni le on ho bi ehk har-
ras tus töö vä li sel va bal ajal 
har ras ta tav te ge vus ra hul-
du se saa mi seks ning ül di se 
töö või me taas ta mi seks, et en-
da ga toi me tul la. Tun tu mad 
ho bid on ter vi ses port, mä lu-
män gud, as ja de ko gu mi ne ja 
kor ras ta mi ne.

Sel le de fi nit sioo ni ko ha selt 
saab ilm selt nai ne siis ki ol la 
ho bi, sest esi teks saab nai se-
ga töö vä li sel ajal te ha te ge vu-
si, mis pa ku vad ra hul dust ja 
ai ta vad ül dist töö või met taas-
ta da. Ilm selt ai tab nai ne sa ge-
li me hel ka iseen da ga toi me 
tul la.

Kui nüüd eda si arut le da, 
siis tei seks ma hub nai ne, kui 
sel li ne, vä ga eri ne va te ho bi-
de loe te lu de al la. Näi teks ter-
vi ses por diks so bib nai ne häs-
ti – kõik või ma li kud füü si li sed 
te ge vu sed. Sa mu ti on nai se ga 
hea mä lu män gu kor ral da da – 
mu si, kus mu so kid on? Kal-
lis, kas sa mä le tad, kus mu 
üli kond on? Kal li ke ne, ma 

tões ti ei os ka öel da, kus ma 
eil se öö veet sin.

Nai ne so bib häs ti ka as ja-
de ko gu mi se al la. Ma usun, 
et igaüks võib ni me ta da ühe 
me he, kes just ni melt ko gub-
ki nai si (abie lud, val lu tu sed 
jms). Ena mas ti sel li sed nais-
te-ko gu jad pea vad oma val lu-
tus te ja või tu de üle ar ves tust, 
et siis õl lek laa si ta ga sõb ra le 
usal dus li kult rää ki da, kui pal-
ju neid as ju ehk siis nai si te-
ma ko gus ju ba on.

Ma pean tun nis ta ma, et 
sel lis te ho bi de kõr val tun dub 
mi nu ho bi – raa ma tud, nen-
de kor ras ta mi ne ja lu ge mi ne, 
üp ris man ne tu. Ja ega teis te-
gi omad pa re mad po le. Ema 
näi teks taas tab oma töö või-
met ja ra hul dab end met sas 

kül me ta des, et saa da kas või 
ük sai nus fo top lõks mõ nest 
kar va sest met sae lu kast. Mi-
nu vend vee dab ena mu se va-
bast ajast uu ri des hiil ga va te 
sil ma de ga mõnd rauast jub la-
kat, mi da an naks va na le Ja-
wa le juur de pu ti ta da. Ja paps 
– te ma teeb ki ena mas ti tööd 
ja ho biks on jäl le gi töö. Ma 
küll po le aru saa nud, kui das 
ta oma ül dist töö või met nii-
moo di taas tab, aga ra hul dust 
see tal le vist pa kub...

Ja mit te kee gi mi nu tut ta-
va test ei ni me ta oma ho biks 
teist ini mest. 

Aga las see ol la, kui kee-
gi ar vab, et nai ne, mees, laps 
või kee gi tei ne on te ma ho bi, 
siis mis mi nul sel le vas tu ol la 
saab? Har ras tu se va lib igaüks 

en da le ik ka gi ise. Siin juu res 
aga kut suk sin kõi ki har ras-
ta jaid en dast mär ku and ma: 
mis ho bi ga te ge le te ning kas 
teil on mi da gi, mi da võiks 
teis te le vaa ta mi seks väl ja 
pan na? 

Teie ho bi dest loo dan koos-
ta da hu vi ta va näi tu se ko ha li-
ke ela ni ke ho bi dest, mil le ava-
mi ne toi mub det semb ris Tõs-
ta maa mõi sas.

Mi nu kon tak tid on: te le-
fon 508 3834 ning mei liaad-
ress: liina@tostamaa.ee. Kes 
uuema aja tehnikat aga ka-
sutada ei armasta, sel palun 
kirjutada aadressil Kalli mnt 
13, Tõstamaa 88101.

Tulist kogumiskirge soo-
vides,

Raamatukoi Liina Käär

Hobi dest nii- ja naa pi di

TÕS TA MAA RAH VA MA JA KOH VIKTÕS TA MAA RAH VA MA JA KOH VIK
             AVA TUD:              AVA TUD: kol ma päe vi ti ja nel ja päe vi ti kl 18 – 23                 kol ma päe vi ti ja nel ja päe vi ti kl 18 – 23                 
                                 ree de ti ja lau päe vi ti kl 20 – 02                                 ree 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 RETE RE

TU LE MAST!
TU LE MAST!

Koo li pa pa Too ma se pil-
dis ta mi se ho bi on kõi gi le 
tea da. Mit te am mu kur tis 
Mitt, et te ge ma ta as ja de 
ni me ki ri on pikk ja liht salt 
ei jõua kui da gi ise gi neid 
kõi ge kii re maid as ju ära 
kor ral da da. Ja nõn da jä tab-
ki ta ta het ke ti kõik sin na-
pai ka ja ki hu tab met sa või 
me re äär de, et lõh na vas 
samb las vei di mü ta ta ja 
ke na pilt väl ja võ lu da, 
unus ta des iga päe va mu-
red, et siis jäl le ko su nult 
reaal sus se naas ta.

Ree del,
26. ok toob ril

kell 17 toi mub
SE LIS TE KÜ LA TOAS

KÜ LA KOO SO LEK
Ka vas kü la va ne ma ja kü la selt si 

te ge vu se ga seon du va te
kü si mus te aru te lu.

Oo ta me
 kõi ki kü lae la nik ke!
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JÄÄT ME PUNKT
ON

TAL VE PUH KU SE L 
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.

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.

Elu kes tev õpe, ene se-
täien da mi ne, mee le la-
hu tus, ho bid – need 
märk sõ nad ise loo mus-
ta vad ka raa ma tu ko gu 
töid ja te ge mi si.

Tõs ta maa raa ma tu ko gu 
töö ta ja Mar ge Pääs tel`i eest-
võt mi sel toi mus sep temb ri-
kuus Tõs ta maal üks to re üri-
tus, mis tõi siia hu vi li si ka 
kau ge malt. Sel lest pa ja tab 
Mar ge nüüd all järg ne valt lä-
he malt.

Lea Ran nik,
raa ma tu ko gu ju ha ta ja

Olen ju ba pea pool teist aas-
tat ol nud Ees ti kä si töö foo ru-
mi (www.ise te gi ja.net) lii ge. 
Sin na on koon du nud eest la-
sed üle suu re il ma. Sealt võib 
lei da hu vi ta vaid ideid, mi da 
saab oma kä te ga te ha (ku du-
mi ne, hee gel da mi ne, ehe te val-
mis ta mi ne, vil ti mi ne jne) ja 
näi da ta teis te le oma teh tut.

Ühe piir kon na ise te gi jad 
saa vad kok ku kord kuus, et 
selt sis mi da gi hu vi ta vat te ha 
või õp pi da. Sep temb ris pak ku-
sin Pär nu maa ise te gi ja te le või-

ma lu se tul la Tõs ta maa le koo li 
kä si töö õpe ta ja juur de klaa si-
kuns ti ga tut vust te ge ma.

22. sep temb ri pä rast lõu-
nal oo tas ki meid õpe ta ja In-
ger Va hu vee. Kok ku oli meid 

kaheksa: Pär nust, Pär nu maalt 
ja üks ise te gi ja ar vas, et Tõs-
ta maa po le Tal lin nast ki lii ga 
kau gel.

Al gul tut vus tas In ger mei-
le klaa si ka su ta mi se või ma lu-
si ning ja gas häid soo vi tu si. 
Näi tas ka va ra se maid töid, mi-
da ta on tei nud koos õpi las te-
ga tun di des ja kä si töö rin gis.

Siis asu si me ise te gut se ma. 
Sai me proo vi da klaa si lõi ka-
mist ja traa di vää na mist oma 
töö de tar beks. Pii rid sea dis 
ahi.

Eel tööd teh tud, sät ti si me 
klaa si kil lud ke nas ti pai ka ja 
pist si me ah ju. Ku na klaas on 
pi ka toi me ga siis ta hab ta ter-
ve öö päe va ah jus ol la, see ga 
tu leb ol la kan nat lik ja oo ta da 
oma nä pu töö val mi mist. 

Kõik val mi nud tööd olid 
ime li sed. Kah juks oli ka paar 
ebaõn nes tu mist, sest klaas ei 
ta lu nud kuu must ja pu ru nes.

 Lõ bu sas selts kon nas sai 
vee de tud mõ nus õh tu poo lik. 
Pee ti ka plaa ni, mi da edas pi-
di õp pi da. Ok toob ri kui sel kok-
ku saa mi sel õpi ti nõel vil ti ma 
lam baid ja pä ka pik ke. 

Mar ge Pääs tel

Ini me ne õpib ko gu elu…

Õpe ta ja te päe va pu huks kor ral das val la va lit sus las teaia ja koo li õpe ta ja te le õue sõp pe päe-
va Mat sa lus. Vaa del di lin de ja rää gi ti loo du se jut te. Muu hul gas mu ret ses val la va nem nal ja-
ga poo leks soo li se võr dõi gus lik ku se pä rast koo lis. Asi pää dis sel le ga, et järg mi sel päe val, 
mil koo li juh tis noor di rek tor Mai do Pa lu sa lu, saa bu sid kõik nai sõ pe ta jad töö le mees teks 
kos tü mee ri tu na. Nal ja ja lus ti oli kül la ga.

Klaasikildudest kujundite ladumine on põnev.
Foto: Mar git Kur vits
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Ok toob rikuuOk toob rikuu
juu bi la ridjuu bi la rid

ELI KO NI DA MET SA 93
Peer ni kü la

LAU RA KORN FELDT 93
Män ni kus te kü la

JU HAN HAN NUS 88
Lõu ka kü la

EL LA RAN DI 83
Lao kü la

AND REI KA SE 82
Pä ra kü la kü la

NII NA AL LI KAS 82
Tõl li kü la

LIN DA MÄN NA MÄE 78
Er mis tu kü la

AN TI HEIN LA 73
Lõu ka kü la

AI NO SIIG 73
Vä ra ti kü la

MAI RE KII RATS 71
Tõs ta maa ale vik

EN DEL VAI NA MÄE 70
Alu kü la

EN DEL MET SA MÄ GI 65
Tõs ta maa ale vik

REIN RAND 65
Tõl li kü la

EL GI ÄÄ RE MAA 60
Tõs ta maa ale vik

MIL VI REA 60
Tõs ta maa ale vik

Lau päe val, 27. ok toob ril
kell 20.30 Tõ he la rah va ma jas

LÕI KUS PI DU
Õh tut ju hi vad Enn Kloo ren & an sam bel Elu-
mees. Riie tus va ba, ko hus tus li kud ele men did: 
pril lid, vunt sid või hu vi tav soeng
Pi le tid eel müü gis Tõ he la kaup lu ses 18. - 25. ok toob ri ni 
100.- kroo ni (si sal dab pi du lau da), ko ha peal 150.- kroo ni (il ma 
peo laua ta). In fot saab Sii vi Kii rat silt tel. 5669 1603

Ree del, 2. no vemb ril
kell 19 Me re laiu puh ke kü las
esi neb Pär nu suu pil lik lu bi Pic co lo trio. Pä rast 
tants. Pi let on 25.- 

Lau päe val, 10. no vemb ril
Tõ he la rah va ma jas

ISA DE PÄE VA PI DU Jäl gi rek laa mi!

KUHU MINNA Kä si töö hu vi li sed!Kä si töö hu vi li sed!
LA PI TÖÖ DE KUR SUS ALUS TABLA PI TÖÖ DE KUR SUS ALUS TAB
TE GE VUSTTE GE VUST
lau päe val, 20. ok toob ril kell 11lau päe val, 20. ok toob ril kell 11
Tõs ta maa kä si töö toasTõs ta maa kä si töö toas
(raa ma tu ko gu kõr val)(raa ma tu ko gu kõr val)

Kü si in fot Pil le Mart so nilt Kü si in fot Pil le Mart so nilt 
tel 523 0820tel 523 0820

Kaa sa võt ta pliiats, Kaa sa võt ta pliiats, 
joon laud, ja joon laud, ja 
ruu du li ne ruu du li ne 
pa ber! pa ber! 


