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Kõik möö da sõit jad on mär ga-
nud, et en di se Se lis te meie rei 
hoo ne juu res käib vii ma sel ajal 
ti he sa gi mi ne.

Ni melt avas Se lis te Meie rei OÜ meie-
rei ühes ruu mis au to de reh vi-ja re mon-
di töö ko ja, mis on tea dao le valt val las esi-
me ne oma tao li ne. Seal on töö le asu nud 
ven nad Ka lev ja Tar mo Rand. Me hed 
on au to de ga te ge le nud ko gu oma se ni-
se elu ja pais tab, et see jõud ei rau ge 
veel nii pea!

Ku na teed on ko ha ti ju ba vä ga li be-

dad ja 1.det semb riks pea vad sea du se 
jär gi au to del ole ma all tal ve reh vid, siis 
oo da tak se kõi ki, kel lel veel su ve reh vid 
tal vis te vas tu va he ta ma ta, uut töö ko da 
kae ma. Hin nad on kind las ti sood sa mad, 
kui lin nas! 

Se lis te meie rei uk sed on ava tud töö-
päe va del ja no vemb ri kuus ka osa li selt 
nä da la va he tus tel.

Et saa da li sain for mat sioo ni või bro-
nee ri da en da le reh vi va he tu seks aeg, he-
lis ta: 5354 2264 Ka lev või 516 7342 
Tar mo

Se lis te Meie rei OÜ 

Reh ve saab va he ta da Se lis te meie reis

TÄNA LEHES:
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 Jär je kord ne isa de päev 
viib mõt te isa du sest ja 
isaks ole mi sest rän da ma.

Tä na vu aas ta isaks 
kuu lu ta tud Lem bit Pe ter-
son üt les liht salt, et isaks 
saa da on liht ne, aga isa 
ol la on märk sa kee ru li-
sem.

Just see ole mi ne on gi 
see, mis lap se le meel de 
jääb. Ema oleks just kui 
ko guaeg võt ta, aga isa 
on ena mas ti kus kil kau-
gel tööl ja ai nuük si te ma 
ko dus vii bi mi ne rõõ mus-
tab iga põnger jat.

Aeg isa ga on teist moo-
di, meel de jääb ka kõi ge 
ta va li sem koos as kel da mi-
ne ja se da kau ge te aas ta-
te ta ha. Tean head tut ta-
vat, kes süü tas tä na oma 
isa mä les tu seks küün la, 
sest ühek sa aas tat ta ga si 
lah kus isa jää da valt.

Nüüd seks on jää nud 
lap se põl veaeg sed mä les-
tu sed sel lest, kui das isa 
võt tis veoau to pea le kam-
ba kü la lap si ja koos sõi-
ti de ti uju ma, kui das ta 
käis isa ga met sas see nel, 
kui das isa võt tis nõuks 
ke set päe va lin na las te le 
jää tist too ma min na, kui-
das isa te gi tii gi jää le kel-
gu ka rus sel li, kui das nad 
koos isa ga käi sid lau das 
tööl, kui das isa tal le au-
to sõi tu õpe tas ja kui das 
isa ta üks kord te le ka eest 
voo dis se tas sis. Ta tun dis 
kui das isa ko gu aeg las-
te ga te ge les ja oli liht salt 
ole mas.

Need on mä les tu sed 
liht sa test as ja dest ja prae-
gu gi igat seb noor nai ne 
oma isa na tu ke seks ki siin-
pool su ses se ta ga si ning 
kur vas tab vä ga, et kah-
juks ei ole te ma lap sel 
täis kas va nu na sel li seid 
arm said ja õr nu mä les tu-
si kus kilt võt ta.

Ülle Tamm

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

Ar no Ta li siht ka pi tal 
ja Han sa pank kuu lu-
ta vad ühe teist küm-
nen dat kor da väl-
ja suur te pe re de 
toe tus kon kur si 
“Ter ve ja tu gev 
pe re kond”, mil le 
ees märk on tun nus ta-
da las te rik kaid pe re-
sid, kus väär tus ta tak se 
ha ri dust ja aren gut.

Kon kur si le on oo da tud 
osa le ma pe re kon nad, kus kas-
vab vä he malt kolm al la 18-
aas tast last.

Tun nus tust vää ri va te le pe-
re de le pa neb Han sa pank väl-
ja kaks küm mend 20 000 kroo-
nist pree miat.

Pe re kon da de poolt kon kur-

si le saa de tud an kee ti de esi me-
ne hin da mis voor viiak se lä bi 
Ar no Ta li Siht ka pi ta li, Han-
sa pan ga ning las teor ga ni sat-
sioo ni de spet sia lis ti de poolt. 
Tei se, re gio naal ses se hin da-
mis voo ru on kaa sa tud ko ha li-
ke oma va lit sus te ha ri dus- ja 
sot siaal töö ta jad.

Toe tust saa vad pe red kuu-
lu ta tak se väl ja 2008. aas ta al-
gu ses.

Toe tus te saa ja te va li mi se 
juu res võe tak se ar ves se las-

te osa võt tu hu vi te ge vu sest, 
nen de saa vu tu si ja õp pee du-
kust. Sa mu ti las te ar vu pe-
res ning va ne ma te ak tiiv-
sust las te aren da mi sel.

Ee lis ta tud on pe red, 
kes soo vi vad sti pen diu-

mi ka su ta da las te hu vi te-
ge vu se ja õp pe tin gi mus te pa-
ran da mi seks.

Kon kur sist osa võ tuks tu leb 
pe re del täi ta pe rean keet, mis 
on üle val pan ga ko du le he kül-
jel www.han sa.ee

Täi de tud pe rean kee did tu-
leb hil je malt 30. no vemb ril 
2007 saa ta Han sa pan ka aad-
res sil Lii va laia 8, 15040 Tal-
linn. Ümb ri ku le li sa da mär gu-
sõ na “Kon kurss”.

En da Vä li
sot siaal töö ta ja

Suur pe re de toe tus kon kurss 
“Ter ve ja tu gev laps”

Vo li ko gu is tun gil 19.10.2007.a.

 Kuu la ti val la va nem Too mas Rõ hu et te kan-
net val las toi mu nust. Et te kan des kä sit le ti järg-
ne vaid tee ma sid: Ka va rau sa da ma ja kü la kes-
ku se ehi tus, Tõs ta maa las teaia ja rah va ma ja 
riie tus ruu mi de re mont, Ehi ta ja te tee ehi tus, 
Tõs ta maa ale vi ku uue vee- ja ka na li sat sioo-
nit ras si ra ja mi ne, Ma ni ja tee ehi tus, üldp la-
nee rin gu me net lu se käik ja aren gu ka va koos-
ta mi ne.

 Ot sus ta ti lae nu võt mi ne ja ar vel dusk re dii di 
ka su ta mi ne aas taks 2008.

 Muu de ti sot siaal toe tus te maks mi se kor da 
li sa des sin na võimaluse maksta koo li toe tu st 
päe va ses õp pe vor mis õp pi va te le kut seõp pea su-
tus te õpi las te le ja üliõ pi las te le. Toe tust maks-
tak se ra ha lis te va hen di te pii sa vu se kor ral ja 
sellest teavitatakse vallalehes.

 Ot sus ta ti kor ral da da rii gi han ge uue Ma ni ja 
lii ni paa di soe ta mi seks.

 Esi me sel lu ge mi sel oli val la va ra va lit se mi-
se kor ra uus re dakt sioon. Eel nõu val la ko du-
le hel. www.tos ta maa.ee.

 Keh tes ta ti Ka da ka maaük su se de tailp la nee-

ring.
 Al ga ta ti Tõs ta maa val las Ran ni ku kü las 

asu va Ki vi nee me maaük su se de tailp la nee ring, 
mil le ees mär giks on maaük su se krun ti deks 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. 

 An ti nõu so lek Osaü hin gu le Grun dar Puit 
Tõ he la kü las asu va Oti kin nis tu oman da mi-
seks.

 Mää ra ti Män ni kus te kü las asu va mu nit si-
paa lo man dis se taot le ta va Tõ he la Jär ve ran na 
maaük su se sih tots tar beks sot siaal maa 100 
protsenti.

 Mää ra ti Män ni kus te kü las asu va mu nit si-
paa lo man dis se taot le ta va Meie rei maaük su se 
sih tots tar beks ela mu maa 50 protsenti ja sot-
siaal maa 50 protsenti.

 Ot sus ta ti taot le da mu nit si paa lo man dis se 
Tõs ta maa val las, Alu ja Er mis tu kü las Tõs ta-
maa val la Uue-Alu II kar jää ri laien da mi seks 
Alu mäe maaük sus.

Mää ra ti Alu mäe maaük su se sih tots tar beks 
mäe töös tus maa 100 protsenti.

Eve Sah tel
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED
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 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
al ga tas 19.10.2007.a. is tun-
gil ot su se ga nr. 145 Tõs ta-
maa val las Ran ni ku kü las 
asu va Ki vi nee me 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, 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. Ki vi nee me 
maaük sus on 7,16 ha suur.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
keh tes tas 19.10.2007.a. is tun-
gil ot su se ga nr. 144 Tõs ta-
maa val las Lao kü las asu va 
Ka da ka maaük su se de tailp la-
nee rin gu. De tailp la nee rin gu-
ga hõl ma tud ala ja ga tak se 
14 krun diks, mil le sih tos tar-
beks on väi kee la mu maa.

DETAILPLANEERINGUD

 Päe va ses õp pe vor mis õp pi va te le üliõ pi las-
te le ja kut seõp pea su tu se õpi las te le

Soo vi des toe ta da ha ri du se oman da mist, 
täien das Tõs ta maa val la vo li ko gu sot siaal toe-
tus te maks mi se kor da koo li toe tu se maks mi se 
osas ning nä gi et te või ma lu se maks ta ra ha-
lis te va hen di te pii sa vu se kor ral ühe kord set 
koo li toe tust päe va ses õp pe vor mis õp pi va te le 
üliõ pi las te le ja kut seõp pea su tu se õpi las te le, 
kel le elu ko ha na rah vas ti ku re gist ris on re gist-
ree ri tud Tõs ta maa vald. Käe so le va aas ta vii-
ma ses kvar ta lis on või ma lus taot le da 1000.- 
kroo ni suu rust koo li toe tust.

Toe tu se saa mi seks on va ja lik esi ta da hil-
je malt 15. det semb riks 2007 val la va lit su se-
le aval dus (blan kett ko du le hel) ning li sa da 
juur de tõend koo list päe va ses õp pe vor mis 

õp pi mi se koh ta.
 On või ma lus taot le da ühe kord set sot siaal-

toe tust
Aas ta lõ pul on või ma lik taot le da ühe kord-

set sot siaal toe tust:
 pe re de le, kus kas va mas kolm või enam 

al la 18 aas tast last;
 ük si ke ma del (sün ni tun nis tu sel kan ne 

isa koh ta puu dub);
 va ne ma tel, kes kas va ta vad puu de ga 

last; 
 eest kos te- ja toit ja kao tus pen sio ni saa-

va tel pe re del.
Toe tu se saa mi seks on va ja lik esi ta da val-

la va lit su se le aval dus (blan kett ko du le hel) hil-
je malt 15. det semb riks.

In fo te le fo nil 449 6256

VAL LA VA LIT SU SE TEA TED

Käi vi tub uus pro jekt
 Ala tes 

no vemb rist 
käi vi tub 
Tõs ta maal 
jär je kord ne 
täis kas va nu-
te koo li tusp-
ro jekt KI PA 
(Ko ha li kud Ini me sed Pa ku-
vad Avas ta mis rõõ mu), mil le 
ees mär giks on pak ku da siin-
se te le ela ni ke le või ma lu si õp-
pi da uu si os ku seid ja saa da 
juur de põ ne vaid tead mi si.

Pro jek ti raa mes toi mub 
kok ku seit se koo li tust, kus 
oma tead mi si ja ga vad ko-
du val la ini me sed, nt In ger 
Va hu vee, Eve Käär, Too mas 
Mitt, Jaak Tom son jt. 

Sa mu ti viiak se pro jek ti 
raa mes lä bi täis kas va nu ha ri-
dust puu du tav uu ri mus, kus 
püüa me tea da saa da, mil li-
seid koo li tu si ja kur su seid 
soo vik sid ko ha li kud ini me-
sed Tõs ta maal lä bi da. 

Lä he mat in fot pro jek ti te-
ge mis te koh ta leiab edas pi di 
ju ba val la le hest Tõs ta maa 
Tuu led, in ter ne tist aad res sil 
www.tos ta maa.ee või kui kir-
ju ta te mei liaad res sil lii na@
tos ta maa.ee.

Käe so le vat pro jek ti toe-
ta vad Tõs ta maa val la va lit-
sus ja Pär nu maa Ko ha li ku 
Omaal ga tu se Prog ramm.

Lii na Käär,
pro jek ti juht

Meie noo red oo ta sid 
kaua dis koõh tut. Ja 
tä nu tub li le dis ko ri-
le see ka toi mus 3. 
no vemb ril Tõs ta maa 
rah va ma jas.

Tant su hi mu li si ja liht salt 
selts kon na pä rast tu li jaid oli 
kõ vas ti üle sa ja noo re. Muu-
si ka oli suu re pä ra ne ja kõik 
na gu pä ris dis ko tee gis. Kõi-
gil oli üks tei se jäl le nä ge mi-
sest hea meel ja va lit ses ül di-
ne rõõm sa meel sus.

Täies ti oo ta ma tult, kee gi 
ei tea, mil lest, leid sid pi du li-
sed end äk ki kui sõ ja tal ler-
maal, klaa si kil lud ja too lid 
lä bi se gi len da mas.

Rün da ja te le ei lu ge nud, 
kas et te jääb neiu või noor-
mees. Naa ber val la ve re ja nu-
li sed me he ha ka ti sed püüd sid 
lõh ku da ja ini me si vi gas ta da 
nii pal ju, kui saab.

Ko du val la noo red üri ta-
sid, kui das kel lel gi os kust 
ja jak su oli, kaits ta ma ja ja 
oma sid. Mit med said eri ne-
vaid vi gas tu si.

Ju mal tä na tud, et kõik 
jäid el lu. Aga ära lõ hu ti 
kaks uk sek laa si ja ak nak-
laas, sa mu ti 6 too li, 2 peeg-
lit ja veel mõ ned head as jad. 
Ja kui see kõik kes tis um bes 
15-20 mi nu tit, siis joos ti au-
tos se ja sõi de ti mi ne ma.

Au to mark ja num ber jäid 
mei le meel de ja tea vi ta si me 
sel lest ko he ka po lit seid.

Vere ja nu li sed rik ku sid peo tu ju

Ja oli gi kõik – pi du lä bi. 
See oli kel la ka he pai ku. Pi-
da si me pa re maks ko ris ta ma 
ha ka ta, sest pilt oli üs na ko-
le. Ai täh kõi gi le hea de le ini-
mes te le, kes ai ta sid meil se-
da kil du de merd ko ris ta da.

Aga po lit sei le on ju ba 
prae gu seks tea da põ hi li selt 
kõi gi süüd las te ni med ja 
hoia me ühi selt pöialt, et lä-
heb õn neks nad ka ka ris tust 
kand ma pan na, kes se da vää-
ri vad.

Aga siis ki, mil lest sai see 
kak lus ja vi ha al gu se? Se-
da ta haks tea da saa da küll. 

Aga ik ka gi on tu ju ri ku tud. 
Ja kah ju, et sel li seid as ju et te 
ära ei näe.

Ole me ala ti püüd nud hoi-
da rah va ma jas head vaim-
sust, et kõik tun nek sid end 
oo da tu na ja ko du selt. Sel le-
pä rast ni mi gi – RAH VA MA-
JA.

Seoses selle vahejuhtumi-
ga pea me edas pi di et te vaat-
lik ku se pä rast muut ma pi sut 
ko du kor da. Mi da gi ei ole te-
ha, il ma po lit sei ega tur va tee-
nis tu se abi ta me ei saa. Ja 
nii on gi pa rem, sest ena mus 
ini me si ta hab ol la kaits tud 
ja vee ta mõ nu salt oma va-
ba ae ga.

Se da head kel le le gi kee la-
ta ei saa. Küll aga kee la me 
ära rah va ma jas ja sel le ümb-
ru ses vä gi val lat se mi se, hu li-
gaa nit se mi se ja ko le dad int-
rii gid.

Kel lel need hai gu sed kül-
jes, min ge met sa!

Ka rin ja Õn ne la,
rahvamajast

Eve Käär: tegelesin kannatanutega laupäeva öösel 
kella kahest neljani. Kabinet oli verd täis ja pruudid 
olid shokis. Tohterdasin kolme vigastatut. Kellest 
ühel oli 7-8 sentimeetri pikkune lõuahaav ja 3 sen-
timeetri sügavune kaelahaav. Teistel oli silmavigas-
tusi, kulmud lõhki ja peahaavu. Kahte poissi vaa-
tas üle ka kiirabi. Kannatanuid kokku oli vähemalt 
kümme ja sh ka tüdrukuid. Sellist kaklust ei mäle-
tagi ja see raputas hingeliselt päris kõvasti.

Mi da gi ei ole
te ha, il ma
po lit sei ega
tur va tee nis tu se 
abi ta me
ei saa.



november 2007 - 4 

Tõs ta maa vald koos 
naa ber val da de ga 
(Varb la, Aud ru, koon-
ga ja La vas saa re) kuu-
lu tas eel mi sel nä da lal 
väl ja kor ral da tud jäät-
me veo kon kur si.

Kor ral da tud jäät me ve du 
on ol me jäät me te ko gu mi ne 
ja ve da mi ne viie val la ter ri-
too riu mil kon kur si kor ras 
va li tud et te võt ja poolt. Ehk 
siis kuu lu ta si me väl ja kon-
kur si leid maks et te võt ja, kes 
hak kab nii Tõs ta maa kui ka 
naa ber val da des jäät me veo-
ga te ge le ma. Het kel teeb se-
da Ragn Sells, kuid kon ku rsi 
tu le mu se na võib jäät me ve da-
ja muu tu da. 

Kor ral da tud jäät me veo 
kon kurss kes tab kolm kuud 

(5 veeb rua ri ni 2008.a.), mil le 
jook sul tee vad eri ne vad jäät-
me veo et te võt ted oma pak ku-
mi sed. Pä rast se da, kui et te-
võt ted on oma pak ku mi sed 
esi ta nud, tun nis tab viie val-
la poolt mää ra tud ko mis jon 
edu kaks sel le pak ku mi se (et-
te võt ja), kes on tei nud kõi ge 
sood sa ma prü gi ära veo hin-
na. See saab ole ma pea le 5. 
veeb rua rit 2008.a. 

Kui on sel gu nud jäät me-
veo et te võt ja, pea vad kõik 
nii ju rii di li sed kui ka füü-
si li sed isi kud, kes oma vad 
või hal da vad hoo nes ta tud 
maaük sust, kor te rit või ma-
ja ning maaük sust mil le le 
on väl jas ta tud ehi tus lu ba, 
sõl mi ma et te võt ja ga jäät me-
käit lus le pin gu. Siia al la kuu-
lu vad ka kõik su vi lad. On lu-
ba tud ka sõl mi da ühis le pin-
gud mit me lii tu mis ko hus la se 
va hel, näi teks väi kee la mu te 
grupp toob kõi gi pea le ühi se 
prü gi kon tei ne ri ning sõl mib 
jäät me veo et te võt ja ga ühi se 
jäät me veo le pin gu sel le kon-
tei ne ri tüh jen da mi seks. Kor-
te re la mu te pu hul on või ma-
lus, et kor te riü his tu sõl mib 
või vo li tab OÜ Su fet sõl mi-
ma jäät meet te võt ja ga jäät-
me veo le pin gu. See tä hen dab 
se da, et nt. Ragn Sells esi tab 
ar ve Su fe le ning te ma ja gab 
sum ma kõi gi kor te riü his tus-
se kuu lu va te kor te ri te pea le 
võrd selt ära ning edas tab ar-
ve (sa ma süs teem, mis prae-
gu toi mub). On ka või ma lus, 
et kor te riü his tu toob ise en-
da le jäät me kon tei ne ri ning 
sõl mib ise jäät me veo le pin-
gu, kuid siis tu leb kor te riü-
his tul kok ku lep pi da, kui das 
toi mub maks mi ne ning kui-
das ja ga tak se ar ve kõi gi kor-
te ri te pea le . 

Erandkor ras võib vald an-
da ka ku ni aas taks kor ral da-
tud jäät me veost va bas ta mi se 
loa vas ta va aval du se alu sel. 
Sel leks peab aga ole ma vä ga 
hea põh jen dus ning peab ole-
ma ära too dud ka se le tus, ku-
hu viiak se tek ki nud prü gi sel-
le aas ta jook sul. Va bas ta mi-
se põh jen dus ei saa ol la, et 
ei te ki prü gi, sest igal ini me-
sel ik ka gi te kib prü gi või et 
viin prü gi en da ga lin na kaa-

sa (nt. su vi la te pu hul), sest 
sel li sel ju hul te kib kü si mus, 
kas ik ka viiak se ning kes se-
da kont rol lib. Su vi la te le ole-
me et te näi nud ka või ma lus 
kü si da tal ve pe rioo diks va bas-
ta mi se loa, kuid su ve pe rioo-
dil nõua me me siis ki kor ral-
da tud jäät me ve du. 

Kor ral da tud jäät me veo-
ga lii tu nud ela nik peab jäät-
me kon tei ne ri te na ka su ta ma 
ma hu teid, mi da on või ma lik 
jäät me veo ki tõs te meh ha nis-
mi ga tüh jen da da. Lu ba tud 
on ka su ta da kaa ne ga su le ta-
vaid me tal list või plas tist väi-
ke kon tei ne reid ma hu ga 80, 
140, 240, 370, 600 ja 800 
liit rit, kaa ne ga su le ta vaid 
me tal list kon tei ne reid ma hu-
ga 1,5, 2,5 ning 4,5 m3 või 
press kon tei ne reid või tei si 
jäät me ma hu teid, kui see on 
kok ku le pi tud jäät me ve da ja-
ga sõl mi tud jäät me käit lus le-
pin gus. Mi ni maal ne kon tei-
ne ri maht hoo nes ta tud kin nis-
tu juu res on vä he malt 80 l. 
Ük si ke la mu tel on mi ni maal-
ne prü gi kon tei ne ri tüh jen da-
mi se sa ge dus iga 28 päe va 
ta gant ning kor te re la mu te 
pu hul iga 14 päe va ta gant.

See oli väi ke lü hi kok ku võ-
te kor ral da tud jäät me veost. 
Ku na tee ma on vä ga kee ru-
li ne ning esi me sel kor ral ei 
pruu gi kõik sel lest aru saa-
da, siis on val la va lit sus plaa-
ni nud tul la se da rää ki ma kõi-
ki des se kü la des se eral di. Mil-
la me tei le kül la tu le me, se da 
an na me tea da ju ba  järg mi-
ses val la le hes või kü la in fo-
tahv li tel. Sa mu ti on või ma-
lik kor ral da tud jäät me veost 
roh kem lu ge da Tõs ta maa 
val la ko du le helt rub rii gi õi-
gu sak ti de alt, kus on ära too-
dud meie val la jäät me ka va, 
jäät me hool du se ees ki ri, jäät-
me veo kon kur si kor ral da mi-
se kord, kor ral da tud jäät me-
veo ra ken da mi se ju hend ning 
jäät me ma hu ti te mi ni maal sed 
tüh jen dus sa ge du se. Sa mu ti 
või te oma kü si mus te ga pöör-
du da mi nu poo le, tul les kas 
val la maj ja või he lis ta des te le-
fo ni 449 6180.

Ilu sat sü gist soo vi des,
Ker li Brandt

aren dus- ja kesk kon na nõu nik

Val d kor ral dab jäät me ve du
 17. ok toob ril kel la 

08.45 rün das 1942.a 
sün di nud nais te rah va le 
kuu luv koer Lõõ ba bus si-
pea tu ses 1972. aas tal sün-
di nud nais te rah vast. Aval-
da ja pää ses eh ma tu se ga. 
Koe rao ma ni ku le koos ta ti 
väär teop ro to koll KoKs § 
66´3 lg1 jär gi. 

 Ööl vas tu 4. no vemb rit 
toi mus Pär nu maal Tõs ta-
maa ale vis Varb la mnt. 
rah va ma ja juu res kak lus. 
Kak lu se as jao lu de sel gi ta-
mi seks on alus ta tud kri mi-
naal me net lus.
Kri mi naal me net lust alus-
ta ti ka ris tus sea dus ti ku 
pa rag rahv 263 punk ti de 
1 ja 4 tun nus tel, mis kä sit-
le vad ava li ku kor ra ras ket 
rik ku mist vä gi val la ga ja 
gru pi poolt.

110
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Mi tu küm mend aas tat 
“kü la ka da” rän da mis-
tel pa be ri le pan dud 

ta lu hoo ne te, ini mes te elu tee-
de ja - töö de kir jel dus tes on 
täht sal ko hal mui du gi ko ha ni-
med ja kül lalt pal ju olen see-
juu res üles kir ju ta nud ka ko-
du loo ma de ni me sid.

Võiks ar va ta, et loo ma-
ni me de üles kir ju ta mi ne on 
küll üks kiik su ga töö. Kuid 
ta lue lu il ma loo ma de ta ju ei 
ol nud. Igaüks, kes oma ta lu-
töö dest kõ ne les, rää kis mui-
du gi ka loo ma dest. Ja eel kõi-
ge ik ka lüp si kar jast, hea dest 
ja pa hu ra test leh ma dest. Sest 
pii ma ka ri oli ta lu des se jõu ku-
se too ja.

Ni me- ja nä gu pi di rää gi tak-
se ho bus test. Koe rad, eri ti kar-
ja koe rad on täht sad te ge la sed 
ja sa mu ti kas sid.

Olen Tõs ta maa ki hel kon-
nast üles kir ju ta nud ja Ema-
kee le Selt si ar hii vi le saat nud 
ko ha- ja ko du loo ma de ni me-
sid kok ku 10700 (aas ta tel 
1981 – 1995). Võrd le mi si tüü-
tu töö oli ni me ko gu vor mis ta-
mi ne. Iga ni mi tu li kan da eral-
di se de li le ja juur de mär ki da 
kust pä rit ja kes ni me tead ja 
oli. Ko ha ni me de kol mes põ hi-
kään des üles mär ki mi ne oli 
omaet te kee ru li ne töö. Va ja 
oli säi li ta da ni me rah va suus 
ka su ta tav ku ju.

Loo ma ni me de head tead-
jad olid mui du gi iga ta lu 
omad ini me sed ja sa ge li mit-
mes pe res kar ja seks või tee ni-
jaks ol nud ini me sed, neil oli 
ni me sid kül la ga. Loo ma de 
juur de käis va ra se ma test ae-
ga dest mui du gi ka “kunt si ta-
mis lu gu de” ju tus ta mi ne.

Leh ma de le ni me pa nek 
käis sa ge li sün nia ja (- päe va) 
jär gi: es mas päe val sün di nud 
– Es mik, Ei sik; tei si päe val – 
Tei sik, Tee si, kol ma päe val – 
Kes mik, Kol mik, Kes su; nel ja-
päe val – Nel lik, Nee lik; ree del 
– Ree dik, Ree si, Ree di; lau päe-
val –Laa dik; pü ha päe val – Pü-
hik, Pal mi. Mui du gi on neid 
ni me va rian te vä ga pal ju.

Ol gu li sa tud, et prae gu 
Män ni kus te kü la vii ma se lüp-
si leh ma Tee si oma nik Mät ta 
Se pa El mar üt les, et loom sün-
dis tei si päe val, see tõt tu on ni-
mi Tee si (kol man dat aas tat 
aher).

Sa ge li pan dud ni mi loo ma-

le nen de vär vu se jär gi – ehk 
na gu üt leb siit kan di ini me ne 
- ni mi pan di loo ma kar va jär-
gi. Pu na ne lehm oli tih ti Maa-
sik, Vaa rik, Pun nik, kir ju 
lehm Kir jes, Õie, Tä pik, Lil lik. 
Kui leh mal val ge triip - sai 
ni meks Kiut, Kiu dik. Vär vu se 
jär gi ni me pa ne mist kin ni tab 
as jao lu, et ühe vär vi lis te leh-
ma de ga ta lu des olid hoo pis 
tei sed ni med kui kir ju kar ja-
ga ta lu des.

Leh ma del on ol nud vä ga 
pal ju “k” lõ pu li si ni me sid 
(Ree dik, Nel lik, Le hik jt.). Nu-
di lehm oli Nu ta. Lehm kel lel 
kell kae las oli Kõ la. Ko gu aeg 
il ma as ja ta am mu ja oli Muu-
sik. Pa nin kir ja ühe ja sa ma 
ni me kor du vat ka su ta mist, 
vä ga pal ju oli: Maa sik, Pun-

nik, Mus tik, Kir jes. Ena mas-
ti on Pun ni kud ol nud vä ga 
kur jad. Paik kon na kõi ge va-
nem leh ma ni mi mä le ta ta val 
ajal on Lau ges (ka Va na Lau-
ges, Noor Lau ges). Tõu kar ja 
pi da mi ne are tus töö ees mär ki-
del tõi ka ni me de pa ne mi se le 
omad reeg lid.

Kol hoo sia jal Tõ he las tel li-
nud far mi ju ha ta ja uu si leh ma-
ni me sid Pir so Roo silt – and-
nud ni me esi me se tä he et te: 
näit. Pii le, Pu ra vik, Sel li, Sil-
le, Ve si roos, Vel la jne. Iga 

uue ni me eest saa nud Roo si 
far mi ju ha ta jalt ühe rub la. Mõ-
ned leh ma ni med pä ri ne va ka 
Kast na lin na mõi sast As tur 
Bal lo di ajast: Bar baa ra, Be la, 
Aloo na, Mil la, Kluu na.

Ho bus te ni med olid sa mu-
ti vär vu se jär gi: Hall, Must, 
Kim mel, Hal li. Kõi ge sa ge da-
mi ni esi nes Mii ra, Es ku, Mi-
ku, Maa su, har vem Ür gam. 
Kõi ge va nem ho buse ni mi mä-
le ta ta val ajal on paik kon nas 
Mii ra. Ka he ho bu se ta lu des 
olid ni med ki ke nas ti paa ris: 
Es ku ja Noo ra, Mas sa ja Mii-
ra, Mi ku ja Ju ku.

Es ku ni mi on vä ga laialt 
le vi nud, see tu li koo li lu ge mi-
kust. Näi teks ühe ta lu ho bus-
te ni med: Sass, Mass, Juss, 
Mikk ja Man na. Kast na kü las 
oli ho bu ne Trots ki, Kih nus 
Ke rens ki (sõ ja väe ho bus test 
väl jap raa gi tud ja ta lu des se 
müü dud). 

Koe ra ni me sid on sa mu ti 
lõ pu tult pal ju: Mu ki, Poiss, 

Mu ri, Pol la, Pon tu. Va ne mad 
ni med on: Ar mi, Ir mi, Ne pi, 
Pi ki. Ühe pe re koe ra ni med 
on ke nas ti rüt mis: Prints ja 
Krants; Rik si ja Rek si. Prae-
gu võib ko ha ta: Re ki, Ri ki, 
Trik si, Trak si, Vi di, Va di jne. 
Kel le gil ol nud ku na gi kolm 
koe ra ni me de ga: Aga, Kui ja 
Miks. Kõik nad ol nud oma ni-
me dest tead li kud. Ühes pe res 
ol nud 5 Tom mit jär jest. Kas-
sid on ik ka Ants, Lii su,Va ti-
Vil lu jne.

Ni me sid saa vad ka lam-
bad: Sii di ni na, Val ge pea. Ka-
na del: Too du, Oaõis, No ka. 
Kukk on sa ge li Pee ter, Lee-
gu, Mau rus jne. Hu vi tav on 
loo ma de le ni me ot si mi se ja 
leid mi se käik.

Siin seid loo ma ni me de näi-
teid lu ge des hak ka me mui du-
gi rit ta pa ne ma ja mee nu ta-
ma oma ko du de loo mi.

Head ilu sat mõt le mist vi de-
vi ku tun di del.

Vai ke Hang
koduloouurija

Vana pilt jutustabVana pilt jutustab

Leh te kit se del on ko ha lo-Leh te kit se del on ko ha lo-
le ku kont roll: Kel lu, Tu ti, le ku kont roll: Kel lu, Tu ti, 
Sirt su, Al li, Nu ki, Ki ki, Ku ki, Sirt su, Al li, Nu ki, Ki ki, Ku ki, 
Ti pu li, Kol li, Pal li, Lul li.Ti pu li, Kol li, Pal li, Lul li.

Vai ke Nes si.Vai ke Nes si.

Paik kon na
kõi ge va nem
leh ma ni mi
mä le ta ta val ajal
on Lau ges.
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Kõi ge pealt vei di hi li ne nud õn-
ne soo vid juu be li pu hul! Mis-
moo di juu be li sün ni päe va pi du 
ruh nu moo di väl ja nä gi?

Tä nan! Mis sest, et hi li ne-
nud, aga peaa si et tu le vad sü-
da mest. Ma ei ole eri li ne pi-
du de fänn ja see pä rast pi du 
kok ku ei aja nud. Ta va sün ni-
päe vast eri li seks te gi as ja see, 
et osa kü la rah vast tu li mind 
sel päe val koo li maj ja õn nit le-
ma.

 
Kas ruhn la sed on Sind omaks 
võt nud ja kui pal ju Sa üld se 
ko ha li kust elust osa võ tad ja 
ko ha li ke ga lä bi käid?

Ar van, et asi toi mib. Po le 
na gu min git vas tu te ge vust 
tund nud ja mi nu et te pa ne-
kuid võe tak se ar ves se tu le-
vi kup laa ni de ka van da mi sel. 
Kuu lun val la va lit su se koos-
sei su ja see pä rast tu leb kok ku 
puu tu da kü lae lu kül lalt ki pa ki-
lis te kü si mus te la hen da mi sel. 
Rää gin kõi gi ga, kuid sõb raks 
olen saa nud vä hes te ga.

Mis moo di näeb väl ja üks Si nu 
ta va li ne töö päev (är ka mi sest 
ku ni öö ra hu ni)?

Olen lõo ke se tüü pi ini me-
ne. Va ra val ges üles ja ka na-
de ga ma ga ma. Koo lis tu leb 
an da tun de, täi ta va ja li kud 
do ku men did, te ha tun nip laa-
ni ja va ja du sel sel les ka muu-
da tu si. Pä rast koo li va ja li kud 
ma ja pi da mis toi min gud, söö gi 
te ge mi ne. Õh tu ti vaa tan te le-
rit ja la hen dan rist sõ nu. 

Mi da en da le ta va li selt süüa 
vaa ri tad (ka ru li ha on kind las-
ti igas pe res võt ta) ja kas oled 
ka hea kokk? 

Kok ka mi se ga ras ku si po-
le. Võin te ha sup pi, praa di 
või mi da gi ma gu sat. Lem mik-
road val mi vad hakk li hast. Ka-
ru li ha po le proo vi nud. Ruh nu 
ka ru saa tu sest võib tun nis tu si 
ja ga da ai nult vast kõi ge vä ge-
vam, kes üle valt vaa tab meie 
te ge mi si.

Kui pal ju on koo lis prae gu õpi-
la si ja õpe ta jaid ja kas on to-
hu tu suur va he Tõs ta maa ja 
Ruh nu koo lil nii las te kui juh-
ti mi se osas?

Ruh nus on prae gu 10 õpi-
la se ga põ hi kool ja kva li teet se 
ha ri du se and mi seks on pea le 
mi nu veel ne li kõr ges ti ha ri-
tud õpe ta jat. Hea meel on sel-

lest, et põ hiai ned on kind lus-
ta tud eri ha ri du se ga õpe ta ja te-
ga. Kind las ti on sel li ses väi-
ke ses koo lis liht sam töö ta da 
koo li ju hi na ja õpe ta ja na, kui 

see oli Tõs ta maal. Õpi la sed 
on küll ühe su gu sed nii Ruh-
nus kui Tõs ta maal, ai nult arv 
on 25 kor da väik sem.

Üks va he rää gi ti Ruh nu uue 
koo li ma ja va ja du sest, mil le ta-
ha see pi da ma jäi ja kas uut 
ma ja oleks üld se va ja?

Ruh nus on ol nud uue koo-
li ma ja ehi ta mi ne päe va kor ral 
vii ma sel küm nel aas tal, aga 
kui da gi on see ala ti jää nud 
as jaa ja mi se või tea tud gru pi 
ini mes te vas tu töö ta mi se tu-
le mu sel ehi ta ma ta. Loo dan 
veel sel lel aas tal min na uue-
le rin gi le. Uut ma ja on kind-
las ti va ja.

Noo red ja lap sed ei kao 

saa relt ku hu gi. Prae gu on saa-
rel viis eel koo liea list last.

Miks Sa üld se ot sus ta sid omal 
ajal Ruh nu põ ru ta da, kas sul 
oli Tõs ta maast vil land või taht-
sid en da le mi da gi tões ta da?

Lah ku sin Tõs ta maalt pä-
rast in sul dist pa ra ne mist loo-
tu ses, et töö koht ja elu paik on 
pin ge va bam ning ra hu li kum. 
Sa mu ti taht sin proo vi da, kas 
olen veel sel les eas kon ku rent-
si või me li ne. 

Kas en ne mi ne kut oli sul min-
gi et te ku ju tus ka saa re elust 
ja kas see kat tus te ge lik ku se-
ga?

Ruh nu saa bu sin 17. juu nil 

Meie mees Ruh nus ehk juu be li järg ne in t

Et te ku ju tus
saa ree lust ei
üh ti nud te ge li ku 
elu ga, olin liialt
si ni silm ne.
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2002, et tões ta da oma soo vi 
töö ta da di rek to ri na Ruh nu 
koo lis. Va rem tead sin, et on 
ole mas sel li ne saar. Et te ku ju-
tus saa ree lust ei üh ti nud te ge-
li ku elu ga. Olin ol nud oma 
unel ma tes si ni silm sem.

Kas saar on ris ti-põi ki lä bi 
pat see ri tud ning mil li ne paik 
sul le seal kõi ge enam meel dib 
ja kas oled lii va de lau lu kuul-
nud?

Sel le aja jook sul on mul 
saar tões ti lä bi uu ri tud. Kõi-
ge enam meel dib mul le met-
sa va he li ne tee, mis viib kü-
last Över kir kes se. See on saa-
rel koht, kus ja lu ta des tun ned 
end ke set män di de ja me re 
ko hi nat ra hu li kult. Lii vad 
lau la vad, on ai nult va ja vas-
ta vat mee leo lu ja õi get lii va-
niis kust.

Kas Sul on mõ ni ri tuaal või 
kom me, pu hul kui jäl le mand-
ri le jõuad ehk hoo pis mõ ni isu 
min gi roa jä re le?

Eri li si ri tuaa le ja pöör du mi-
si mul po le, aga kui len nuk 
maan dub, siis käib küll mõ te 
peast lä bi, et see kord läks jäl-
le õn neks.

Kõi ge roh kem tun nen puu-
dust heast ko du sest kar tu list 
ja see pä rast õde teeb mul le 
ala ti kas tet ja kar tu lit.

Kui tih ti ko du kan ti käi ma sa-
tud ja kas Tõs ta maal on va he-
peal pal ju muu tu nud?

Ko dus käi sin esial gu iga 
kol me-nel ja nä da la jä rel, aga 
prae gu peab pi ke malt vas tu. 

Tõs ta maa on üld se sel le aja 
jook sul muu tu nud nä gu sa-
maks.

Kas on ka mõ ni asi, mis iga 
kord Tõs ta maa le jõu des kur-
vas tab või nör di ma pa neb?

Nör di ma pa neb see, et osa 
Tõs ta maal ela vaist või te da 
kü las ta vaist ini mes test ei os-
ka loo dud ilu hin na ta ja püüa-
vad se da ilu rik ku da oma mõt-
le ma tu lõh ku mi se ga või pra hi 
ma ha loo pi mi se ga.

Kas si nu mee lest on saa rel ela-
da ras ke ja kui, siis mis eel kõi-
ge sel le ras keks teeb?

Ruh nus ela da on tur va li ne. 
Kuid saa rel ela mi seks peab 
ole ma roh kem kan nat lik kust 
ja ta het lep pi da an tud olu kor-
ra ga. Kõi ge roh kem tun ne tan 
puu dust kind lus tun de jär gi. 
Ei saa ol la kin del, et kui ta-
han ühel kind lal päe val saa-
relt lah ku da või sin na ta ga si 
min na, et see ka siis või ma lik 
on. Oled täies ti loo du se mee-
le val las.

Kui kaua Sa plaa nid seal veel 
ol la ja kas mõi sa kool ei ah vat-
le Sind su gu gi ta ga si tu le ma?

Olu de sun nil kan di dee ri sin 
au gus tis uueks vii saas ta kuks. 
Tõs ta maa kool on kau nis ja 
sü da me lä he da ne, aga seal 
enam töö ta da ei ta haks. See 
kool on mi nu või me test üle 
kas va nud.

Ja lõ puks vä ga kol la ne kü si-
mus, iga tõs ta maa la ne ta haks 
kind las ti tea da, et kas oled vä-
ga veen du nud poiss mees või 
po le liht salt se da õi get leid-
nud ja mi da sa üld se nais te 
juu res hin dad, et oleks väi ke 
spik ker nais soo le ka?

Kui gi ma po le abie lus, ei 
tä hen da see se da, et ma olen 
veen du nud poiss mees ja pro-
pa gee riks sel list elus tii li. Oma 
prae gust va li kut õi gus tak sin 
tea tud lau lu sõ na de ga, et see, 
ke da ar mas tan mi na, see ar-
mas tab jäl le gi teist...

Olen veen du nud mo no gaa-
mia pool da ja ja see ga hin dan 
nais te juu res usal da ta vust ja 
truu dust.

Tõstamaa Tuuled

erv juu Ants Pir so ga

 Lap se har ju mus ju ba va-
ra sest lap se põl vest hoo lit se-
da õi ges ti oma ham mas te 
eest on saa vu tus ko gu edas-
pi di seks eluks ehk eluks il-
ma kaa rie se ta. Tä na päe val 
on tões ti või ma lik säi li ta da 
ter ved ham bad ko gu eluks. 

Vä ga olu li ne on või ma-
li kult va ra õpe ta da las te le 
suu hü giee nist kin ni pi da-
mist, ter vis li ku toi du tar bi-
mist ja sel le jär gi mist ko gu 
edas pi di se elu väl tel.

Ka meie va ne ma rüh ma 
lap sed said trü ki se, mis on 
väl ja töö ta tud Wrig ley Suu-
hü giee ni prog ram mi edu ta-
mi se raa mes koos töös AML 
Sto ma to loo gia Ins ti tuu di 
Suu ter vi se kes ku se ga. Esi me-
ne töö pä rast hom mi ku söö-
ki on ham mas te pe se mi ne. 
Ham ba har ja har ja sed ei to hi 
ol la so ra kil, see tõt tu tu leks 
se da va he ta da iga 3 kuu ta-
gant. Laps pa neb ham ba har-
ja le her ne te ra suu ru se ko gu-
se soo vi ta valt las te ham ba-
pas tat.

Raa ma tus õpi tak se tund-
ma õi get suhk ru kel la ja ka 
se da, et maius tu sed ja hap-
pe kol lid ei ole ham ba sõb-
rad. Mis kait seb ham mast 
hap pe kol li de eest? Pä rast 
näk si mist ja maius ta mist 
tu leks lap se le an da Or bi ti 
suhk ru va ba nä ri mis kum mi 
(pu na se pa be ri ga). Nä ri des 
te kib sül je voo lus, mis uhub 
hap pe kol lid mi ne ma.

Las te le tu leb rää ki da nät-
su nä ri mis kul tuu rist: nä ri da 
tu leks kin ni se suu ga um bes 
20 mi nu tit, ku ni on tun da 

tu ge vat mait set. Pä rast mait-
se ka du mist pan na pa be ris-
se ja vi sa ta prü gi kas ti. Nät-
su an da las te le ala tes 4. 
eluaas tast, siis ei nee la ta se-
da enam al la.

Las te le tu leks tut vus ta da 
ham baars ti ka bi net ti ja inst-
ru men te en ne, kui neid va ja 
on. Mee les ta suks pi da da, et 
õh tul ja hom mi kul pe se me 
ham baid en da jaoks, hom mi-
kul li saks ka teis te jaoks. 

Meie ei ole nõud nud las-
teaias ham mas te pe se mist. 
Kuid va ne mad, kes soo vi-
vad, või vad lap se le tuua las-
teae da top si ham ba har ja ja 
-pas ta ga. Kui laps veel ham-
ba pas tat al la nee lab, võib ol-
la ka ai nult ham ba ha ri. Nii 
top sil kui ka ham ba har jal-
pas tal peaks ole ma ni mi, et 
väl ti da nen de se gi mi ne kut.

Kuid nät su nä ri mi se lu-
ba mis se las teaias suh tu me 
pi sut skep ti li selt, sest ta va-
li selt nä ri vad lap sed ka mit-
te suhk ru va ba nät su, prü gi-
kas ti pa ne mi se ase mel jääb 
see laua nur ga le, põ ran da le, 
sa tub riie te le ja juus tes se. 
Mõ ni kord va he tab ko gu ni 
oma nik ku! 

Kur vaks teeb mui du gi 
see, et meil po le oma ham-
baars ti. Üks kord aas tas ra-
has tab hai ge kas sa ai nult 
koo liee li ku te ham mas te 
kont rol li.

Aga kui laps sel päe val 
puu dub, jääb loo ta, et lap se-
va ne mad lä he vad te ma ga 
ise lin na ham baars ti juur-
de.

Ai ta Lind
las teaia ju ha ta ja

Kui das hoo lit se da las teaia-
lap se ham mas te eest?

Kaa rel Lauk,
Ruh nu en di ne val la va nem ja
tööand ja:

 Ant su va li si me tol kor-
ral sel le pä rast, et ta oli 
kõi ge pa rem kan di daat. 
Va bal ajal koh tu me ik ka 
kü la va hel, aja me jut tu 
ja mui du lo ba. Ants käib 
tal vi ti mul sau nas, pi let 
on 2 õlut. Mis muud os-
kan öel da, Ants on Ruh-
nu raud va ra, kel le le võib 
toe tu da ja kes oma tööd 
häs ti teeb. 

Kommentaar
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Õpe ta ja Kaa rin Rein so ni ju-
hen da mi sel kir ju ta sid jut-
te ja luu le tu si ning joo nis-
ta sid pil te oma isast nel ja-

na da klas si lap sed. Nen de ar mas te 
ter vi tus te ga soo vi me kõi ki de le isa-
de le si su kat isak so le mist. 

Minu isa on ...

Mi nu is si

Mi nu is si on vä ga to re. Te-
ma ga saab pal ju nal ja. 

Na gu ka siis, kui ta üt les, et 
är ge tul ge suur de tup pa söö-
ma, sest me aja me ta va li selt 
so di ma ha. Aga tal en dal juh-
tus hoo pis äpar dus! See oli 
nii nal ja kas. Mi nu is si ni-
mi on Adi ja ta töö tab 
prae gu Soo mes. Mul le 
meel dib oma is si vä ga.

Kris lin Ka se mets
4. klass

Mi nu onu
Onu on mul to re mees,
is tub prit suau to sees.

Kee rab roo li, prit sib vett,
en da le tal mait seb pett.
Onu on mul suur ja lai,
en da mee lest ku ku pai.
Va hel is tub ko pa sees,
en dal nae rul nä gu ees.

Kae vab kraa vi, kae vab maad,
suur test ki vi dest ta ja gu saab.

Onu on mul maias ka,
ise vahv leid küp se tab.
Mul le mõ ned jä tab ka,
küll need on ime head.

Lo ret Mii du 4. klass

Minu isa!

Kal lis isa! Soo vin sul le 
head isa de päe va!

Mi nu isal on pal ju tööd. 
Ter ved päe vad on tal te ge-
mist. Va het po le kas on töö-
päev või puh ke päev. Ik ka on 
min gi töö. Ka pü ha päe val ja 
lau päe val ei saa pu ha ta. Siis 
me ven na ga ai ta me te da ja 
tee me koos toi me tu si. Ai ta-
me re mon ti da ja ko du juu res 
ehi ta da. Ma ar van, et meil on 
vah va ja töö kas isa.

Al lar Mart son 4. klass

Mi nu paps
Mi nu paps on vä ga la he,
kü tab ah ju kui on ja he,
õh tul sa la ja sööb moo si,

hom mi kul ta toob mind koo li.
Sii ri Heind la 4. klass

Mi nu isa

Mi nu isa ei lu ba meil üld-
se elu toas süüa, sest me 

aja me so di vai ba le. Kui is si 
on mei le uu si plaa te too nud, 
siis ala ti koos plaa ti de ga on 
tal meie jaoks ül la tus mu nad. 
Kui ta ko ju tu leb hak kab ta 
iga su gu seid töid te ge ma, neid 
on ala ti pal ju. Mi nu is si juuk-
sed on pruu nid ja ta on ehi ta-
ja Tal lin nas. Is si lem mik jook 
on õlu ning lem mik söö giks 
kar tul hakk li ha kast me ga. 

Head isa de päe va!
Ger da Ma ru se 4. klass
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Mi nu isa

Mi nu isa ni mi oli Ser gei Kash-
kin. Ta oli 47 – aas ta ne. Ta 

käis tööl au to fir mas. Seal oli ta au-
to re mon di lukk sepp. Ta os kas vä ga 
häs ti au to sid re mon ti da. Lau päe vi ti 
ja pü ha päe vi ti oli ta ko dus. Siis ta 
vaa tas te le vii so rit ja no kit ses oma 
au to de ja ma si na te kal lal. Isa 
oli ka ja hi mees. Ta os kas häs ti 
jah ti pi da da. Ja hi mees oli ta 
26 aas tat. Mu isal oli pal ju 
töö koh ti. Näi teks oli ta bus-
si juht ja ve das suur te au-
to de ga kruu sa. Ta oli ka 
met sa vaht. Tal vi ti käis ta 
me rel ka la püüd mas. Su-
vel me käi si me koos Vem-
bu-Tem bu maal. Seal oli vä ga to re. 
Mi nu isa oli vä ga to re. Mi nu isa oli 
kõi ge pa rem isa!

Jaan-Jo hann Lu me ra 4 klass

Mi nu isa

Mi nu isa ni mi on Kal ju. Ta on 56-
aas ta ne. Tal le meel dib anek doo-

te rää ki da. Ta töö tab ehi tu se peal. Me 
män gi me isa ga pal li ja kaar te. Üks kord 
ehi ta si me koos on ni puu ot sa. Tal on 
ro he li sed sil mad ja pruu nid juuk sed. 
Isa on lü hi kest kas vu. Mi nu le on ta 
hea isa. Me vea me va hest isa ga 
puid koos. Tal le mait seb bors hi 
supp. Isal on ni na all vunt sid.

Jan no Pav lov 4. klass

Mi nu is si Mait
Mi nu is si on ko dus vä he,
sest ta tih ti töö le lä heb.
Ta on täh tis pääs te mees,
Kes pääs tab ini me si tu le seest.

Ta on pääst nud me re veest,
või siis lau sa lee gis au to seest.
See on häs ti täh tis töö – 
peab val vel ole ma päe val, ööl.

Mi nu is si on met sas käi nud,
pal ju met sa loo mi näi nud.
Va hel on ta va hi mees,
kuid tih ti ik ka ja hi mees.

Mi nu is si po le ru mal,
trum mi taob kui noor ju mal.
Öel da võib siis tõe ga,
et te gu on pil li me he ga.

Tar ku sest mu is si hoo lib,
sel le pä rast läks ta koo li.

Nüüd ta on siis, oh sa poiss,
pe sueht ne koo li poiss.

Lõ pe tu seks üt len ma,
sul le sel le sal mi ga,
et ko gu il ma peal,
on mi nu is si pa rim mees! 

Ag nes Jan son 4. klass

Mi nu va nai sa
Mi nu va nai sa on to re mees,
kel ku na gi oli ka ha be ees.

Ma tean ta kan dis vil la seid sok ke
ja nen de ot sas kum mist ka los se.

Nüüd po le tal enam ha bet,
aga to re ta ik ka on va hel,kui ta 

mei le tu leb kül la,
on kaa sas suur kott kom mi de ga.

Kai le Vaht meis ter 4. klass

Mi nu isa
See on mi nu isa,

ehi tu ses on ta vi sa.
Ni meks an tud tal le Ur mas,

kord ta kar tu leid köö gis kur nas.

Amet on tal trak to rist,
põl lul on tast abi vist.

Süüa saa vad loo mad ko dus,
ko dus ta puid rii ta la dus.

Lau ra Jõe 4. klass

Mi nu isa

Mi nu isa ni mi on Ai-
var. Ta saab det semb-

ri kuus nel ja küm ne aas ta-
seks.Va bal ajal meel dib 
isa le vaa da ta fil me, eri ti 
õu du kaid. Ta os kab häs ti 
te ha mit meid töid. Tal vel 
teeb isa met sa tööd ja su vel 
püüab ka la. Va bal ajal meel-
dib meil pe re ga käia väi kes-
tel rei si del. Su vel käi si me Kih-
nus ja seal oli pä ris hu vi tav. 
Kõi ge enam meel dis mul le ja 
is si le praa mi sõit ning öö bi-
mi ne tä di Vii ve juu res. Järg-
mi sel su vel ka vat se me isa ga 
min na Sor gu saa re le ning 
seal ka öö bi da. Ko ha le sõi da me isa kaat ri ga. 
Oo tan se da rei si suu re põ ne vu se ga!

Anel le Vä li 4. klass

Mi nu isa

Mi nu isa ni mi on 
Rein. Ta on 43 aas-

tat va na. Ta töö tab Val-
me ti trak to ri peal. Ta os-
kab se da kõi ge pa re mi ni 
pa ran da da. Ta os kab ma-
te maa ti kat pä ris häs ti. 
Kui ta Ve ne maalt tu leb 
siis ta toob ve ne kom mi 
või sihv ka sid. Ta loeb ko-
gu aeg aja leh ti. Meil on 
ko dus häs ti pal ju aja leh-
ti. Mi na sain ka Val me ti-
ga puu ma ha võt ta.

Ri hard Vee vä li 4. klass
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7,5 km
Koht, ni mi, aeg, vkl
1. Kaur Kuu ra, 26.35, PA 1, Aud ru; 
2. Ur mas Põld re, 26.59, MV I 1, West 
Sport; 3. Me his Mäe, 27.34, M 1, 
Aud ru; 4. Ar nold Laa su, 27.42, MV 
I 2, See sam; 5. Kal le Koop, 27.43, 
MV I 3, Mai be lin OÜ; 6. Ala ri Too-
me, 28.14, M 2, SK Pär nu; 7. Jaa nus 
Mäe, 28.38, M 3, TÜ Pär nu Kol ledz; 
8. Toi vo Ti nast, 28.45, PB 1, Tõs ta-
maa; 9. Toi vo Ma rus, 29.30, M 4, 
Tõs ta maa; 10. Tau ri Hunt, 29.40, PA 
2, Aud ru; 11. Ris to Roht la, 29.44, 
M 5, HRS; 12. Taa vi Ma rus, 29.53, 
PA 3, Tõs ta maa; 13. Mee lis Kukk, 
30.19, MV I 4, SK Jõu lu; 14. Tar vo 
Alb ri, 30.20, M 6, SK Raud mees; 15. 
Joe Lepp, 30.30, MV I 5, PÜJP; 16. 
Aa re Plei mann, 30.30, MV I 6, Õl le 
ta lu Varb la vald; 17. Ül lar Pär nat, 
30.33, PA 4, Aud ru; 18. And res Ka se-
mets, 30.38, M 7, Pär nu; 19. Lem bit 
Mäe, 30.50, PA 5, Aud ru; 20. Ar go 
Ala si, 31.12, M 8, Tõs ta maa; 21. Jü ri 
Lees mäe, 31.13, MV II 1, OK West; 
22. Enn Roht la, 31.19, M 9, HRS; 23. 
Pee ter Kan gur, 31.20, MV I 7, OK 
West; 24. Vol li Raud sepp, 31.22, MV 
II 2, Pär nu; 25. Ja nek Ol lep, 31.29, 
M 10, VK Ter vis; 26. Tau ri Ti nast, 
31.43, PC 1, Pär nu; 27. Väi no Kaur, 
31.50, MV I 8, AS Re net; 28. And-
res Siim, 31.58, M 11, OÜ Am pi ro 
puit; 29. He lar Mart son, 32.10, PC 2, 
Tõs ta maa kesk kool; 30. Kaa rel Ka se, 
32.18, PC 3, Tõs ta maa; 31. Ri ho Treu-
muth, 32.43, M 12, SK Pär nu; 32. 
Joo nas To min gas, 32.52, PA 6, Uue-
mõi sa; 33. Aleks Ma ni nen, 32.55, 
M 13, Tar tu; 34. Kai di Keir Kukk, 
33.13, TC 1, SUKL Jõu lu; 35. Krist jan 
Ka se, 33.53, PC 4, Tõs ta maa; 36. Va-
hur Mäe, 33.53, PD 1, Aud ru SK; 37. 
Ka ja Traks, 34.04, NV I 1, End la Tea-
ter; 38. Ka ti Kuu ra, 34.05, N 1, Aud-
ru; 39. Jar mo Tael, 34.45, M 14, Aud-

ru; 40. Tõ nu Rein feldt, 34.55, M 15, 
Tõs ta maa; 41. Lee nu Aa va, 34.59, 
TA 1, Pär nu; 42. Ain Uus na, 36.12, 
MV II 3, SK Jõu lu; 43. Re mo Joo sep, 
36.22, M 16, Aud ru; 44. Jan ne Pe da-
ja, 36.24, N 2, Tõs ta maa; 45. Lau ri 
Sah tel, 36.25, M 17, Tõs ta maa; 46. 
Ja nar Jür gens, 36.57, M 18, Pär nu; 
47. Ge rol Ju ga la, 37.02, PA 7, Aud-
ru; 48. Joel Pulk, 37.10, M 19, MA-
LEV; 49. Eg lit Võ su, 37.11, TB 1, SK 
Pär nu; 50. Sig ne Heind la, 37.15, TB 
2, Tõs ta maa; 51. Hei go Jä nes, 37.23, 
M 20, Tõs ta maa; 52. And res Er vin, 
37.32, PA 8, Aud ru; 53. Lau rits Pu-
ust, 37.36, PA 9, Aud ru; 54. Eli na 
Je li se jev, 37.59, TC 2, Tõs ta maa; 
55. Sii ri Uni ver, 38.10, TB 3, Sin di; 
56. Liia Oid järv, 38.14, NV I 2, Tõs-
ta maa vv; 57. Tau no Ti nast, 38.15, 
M 21, Pär nu; 58. Karl Tilk, 38.18, 
PB 2, Tõs ta maa kesk kool; 59. Mih-
kel Jõe, 38.18, PB 3, Tõs ta maa; 60. 
Ot to-Georg Kir si, 38.29, PC 5, Aud-
ru; 61. Kris ter Hal lik, 38.34, PC 6, 
Aud ru; 62. Kas par Virks, 38.35, PB 

4, SK Kop rad; 63. Ülo Ma rus, 38.46, 
M 22, Tõs ta maa; 64. Ma riia Kal bach, 
38.47, TB 4, Tõs ta maa; 65. Ar do Si re-
li, 38.48, PB 5, Tõs ta maa kesk kool; 
66. Ven no Press, 39.01, M 23, MA-
LEV; 67. Märt Raa vik, 39.06, M 24, 
Tõs ta maa; 68. San der Juu rik, 39.07, 
PA 10, Tõs ta maa kesk kool; 69. Krist-
jan Sa lu maa, 39.09, PC 7, Mets kü la 
alg kool; 70. Mark kus Pulk, 39.12, 
PD 2, Kei la; 71. Pi ret Mäe, 39.13, 
TD 1, Aud ru SK; 72. Koi du Kil ling, 
39.25, TA 2, Aud ru; 73. Er vet Sah tel, 
39.26, M 25, Tõs ta maa; 74. Lem be 
Ves ki mä gi, 39.37, N 3, Tõs ta maa; 
75. Keir Lomp, 39.38, TB 5, Tõs ta-
maa; 76. Hei ko Mänd la, 39.59, PB 
6, Tõs ta maa; 77. Sten-An der Oja kal-
las, 39.59, PB 7, Tõs ta maa; 78. Tee le 
Ti nast, 40.13, TA 3, Tõs ta maa; 79. 
Kai jo Kil ling, 40.16, PA 11, Aud ru; 
80. Paul Tilk, 40.20, PB 8, Tõs ta maa 
kesk kool; 81. Taa vi Tõ nis son, 40.27, 
PA 12, SK Kop rad; 82. Eda Val li mäe, 
40.40, N 4, Tõs ta maa; 83. Ker tu Keel, 
40.48, N 5, MA LEV; 84. Sa muel Al li-
kas, 41.20, PC 8, Tõs ta maa; 85. Sven 
Jür gens, 41.30, M 26, Tõs ta maa; 
86. Ain-Er vin Karl son, 41.35, M 27, 
MA LEV; 87. Val vo Vol ge rad, 41.36, 
M 28, Tõs ta maa; 88. Al lar Mart son, 
42.05, PD 3, Tõs ta maa; 89. Ai ve 
Lein puu, 42.51, NV I 3, Aud ru mets-
kond; 90. Il mar Lu mis te, 43.01, MV 
II 4, Pär nu; 91. Ger li Kuld, 43.03, N 
6, Tõs ta maa; 92. Han nes Va he mäe, 
43.04, PA 13, Tõs ta maa; 93. Ei mar 
Mart son, 43.17, PC 9, Tõs ta maa; 94. 
Epp Tuisk, 44.21, N 7, Tõs ta maa; 95. 
And reas Lee ri maa, 44.25, PB 9, Tõs-
ta maa; 96. Ai vo Tõn ning, 44.26, PB 
10, Tõs ta maa; 97. Kät lin Jür gens, 
44.38, N 8, Tõs ta maa; 98. And rus 
Lein puu, 44.41, PC 10, Tõs ta maa; 
99. And res Kal bach, 44.52, M 29, 
Tõ he la; 100. Mai do Pa lu sa lu, 45.23, 
M 30, Suu red Ki vid; 101. Kau po Põlt-
sam, 45.53, M 31, Tõs ta maa; 102. 

XXIV Tõs ta maa jooksu lõpuprotokoll

Kõik lap sed soo vi vad
kas va da pe res

 Maailm on kord nii 
sea tud, et ühes pe res peab 
ole ma nii ema kui isa, 
laps või lap sed. Pa rim 
on see, kui iga laps saaks 
kas va da oma li has te va-
ne ma te hoo le all. Õn ne lik 
tu le vik saab al gu se õn ne li-
kust lap se põl vest. Õn ne li-
kus pe re kon nas sir gu vad 
töö kad, en dast ja teis test 
lu gu pi da vad ini me sed, kel-
lest saa vad oma kor da õn-
ne li kud va ne mad. 

Kui aga lap sel po le ol-
nud õn ne sün di da hoo li-
va te va ne ma te järg la se na 
või kui tal on ol nud õn ne-
tus va ne mad kao ta da, mis 
siis saab eda si? Need lap-
sed va ja vad asen dus hool-
dust st nad on va ja pai gu-
ta da kas las te ko dus se, ka-
su pe res se, väi ke laps adop-
tiiv pe res se. Las te kait se ga 
te ge le jad leia vad,et pa rim 
lap se le on ka su – või adop-
tiiv pe re. Ko ha li ku oma va-
lit su se las te kait se töö ta ja 
teeb lap se pai gu ta mi se 
ot su se ning asen dus pe re 
puu du sel pai gu ta tak se 
laps las te ko dus se.

Pöör du me gi teie poo le 
lu gu pee tud pe red – üks 
hea te gu võib muu ta maail-
ma, vä he malt sel le lap se 
jaoks, kel le või te õn ne li-
kuks te ha, pak ku des lap se-
le ar mas tust ja ko du.Kui 
Teie pe re kond ot sus tab 
ha ka ta hool dus- või adop-
tiiv pe reks and ke en dast tea-
da ko ha li ku oma va lit su se 
sot siaal(töö ta ja le)nõu ni ku le 
või Pär nu Maa va lit su se sot-
siaal- ja ter vis hoiuo sa kon-
da (Lõu na tn 2 tu ba 107, 
tel 447 9712).

An ne Rand
Maa va lit su se sot siaal- ja ter vis hoiu-

o sa kon na isi ku- ja pe re kait se
spet sia list 

Võrkpall
 Pär nu maa võrk pal li meist ri võist lu ste II lii ga 

mängud toimuvad Tõs ta maa rah va ma jas: 

Kol ma päe val, 14. no vemb ril
kell 19 nai sed Tõs ta maa – Sau ga
kell 20 me hed Tõs ta maa – Sur ju

Kol ma päe val, 21. no vemb ril
kell 19 nai sed Tõs ta maa – SK Kal ju
kell 20 me hed VK Rae kü la – Tõs ta maa

Kol ma päe val, 28. no vemb ril
kell 20 me hed Tõs ta maa – SK Are

Kol ma päe val, 12. det semb ril
kell 20 me hed Tõs ta maa – SK Kal ju-II
Tu le kaa sa ela ma!

Al ga mas on tra dit sioo ni li ne
Tõs ta maa spor dik lu bi

VÕRK PAL LI TUR NIIR
 Osa le ma oo da tak se ku ni 

kaheksa liik me li si võist kon-
di (4N+4M), plat sil 3+3.

Män gud toi mu vad ala-
tes 19. no vemb rist, es mas-
päe va ja kol ma päe va õh tu ti 

Tõs ta maa rah va ma jas vas ta-
valt aja ka va le.

Turniirile saab re gist ree ruda 16. no vemb-
ri ni meili aadressil sport@tos ta maa.ee (võist-
kon na ni mi ja liik me te ni me ki ri). In fot saab 
telefonil 506 1930. Osa võ tu ta su 200 kroo ni 
võist kon nalt. Tu le löö kaa sa!

SPORT

Tä nu!
Tä na me sü da mest
Ri tat, kel le hel lad
käed on kin ki nud 

meie rüh ma liik me te le 
sün ni päe vaks mas sa zi. 

Ea ka te võim le mis rüh ma
ni mel Efe li ne 



11 - 2007 november

TEATER TULEB
TÕSTAMAA RAHVAMAJJA

laupäeval, 17. novembril kell 20

Tornimäe näiteselts esitleb:
Neil Simoni näidendi „Veider paar“ (naiste variant) ainetel põhinev lõbus 

ja hoogne lavatükk, mille on tõlkinud Hannes Villemson.

Osatäitjad: Ingla Leis, Helle Maidla, Lilli Lootus,
Urve Sepp, Helje Basihhina, Anne Kallus,

Aser Nenn Ja Ivar Viil.
Näitejuht: Ingla Leis.
Lavakujundus: Aser Nenn.
Etenduse Juht: Lea Peet.

TULE KADRIKARNEVALILETULE KADRIKARNEVALILE

Tõstamaa rahvamajja

Laupäeval, 24. novembril

kell 21–02

Tantsuks ansambel

“ABSOLUT-LÜHIS”

Pilet 50.- krooni

Kostüümis ja etteastega pilet 10.- krooni

TULE ÕIGEKS AJAKS JATULE ÕIGEKS AJAKS JA

HEA TUJUGAHEA TUJUGA!

Mar ti Möl der, 46.26, PC 11, Tõs ta-
maa kesk kool; 103. Kai do Mart son, 
46.43, M 32, MA LEV; 104. Ma dis 
Ves ki mä gi, 46.52, M 33, Tõs ta maa; 
105. Priit Meos, 47.45, M 34, SK Kop-
rad; 106. Egert Siim, 47.58, PD 4, 
Pär nu; 107. Mai Ui bu, 48.03, N 9, 
MA LEV; 108. Jan no Pa vo lov, 48.05, 
PD 5, Tõs ta maa; 109. Ris to Jür gens, 
48.11, PA 14, Tõs ta maa; 110. Lau ra 
Jõe, 48.42, TD 2, Tõs ta maa; 111. Ar-
vo Asu, 49.02, MV II, Mets kü la; 112. 
Ats Käär, 49.57, M 35, MA LEV; 113. 
Ing var Kal bach, 51.02, PD 6, Tõs ta-
maa; 114. Ur mas Meos, 52.34, MV 
I 9, Tõs ta maa; 115. Prii dik Ma ni nen, 
53.24, M 36, Tõs ta maa; 116. An ne 
Alas, 53.55, N 10, Suu red Ki vid; 117. 
Har do Va he mäe, 54.09, M 37, MA-
LEV; 118. And res Sah tel, 54.09, M 
38, MA LEV; 119. Rai li Käär, 54.47, 
N 11, MA LEV; 120. Kaur Ka la mets, 
56.22, PC 12, Aud ru; 121. Ke vin Puu-
sild, 56.23, PD 7, Aud ru; 122. Avo 
Alas, 57.04, M 39, Suu red Ki vid; 
123. Ele ri Birk, 59.08, TB 6, Tõs ta-
maa; 124. Maa li Pert, 59.09, TB 7, 
Tõs ta maa; 125. Ka ja Lepp, 1:02.2, 
N 12, Ter vi se Pa ra diis; Priit Kal ju-
rand, diskf, M, Tõs ta maa.

LAS TE JOOKS 100 m
Koht, ni mi, aeg, a
1. Va hur Mäe, 3.33, 9, Aud ru kesk-
kool; 2. Pi ret Mäe, 3.46, 8, Aud ru 
kesk kool; 3. Ke vin Hea mets, 3.49, 
9, Tõst sa maa; 4. Tho mas Rud nits ki, 
3.56, 8, Tõs ta maa kesk kool; 5. Ta-
nel Tuul mees, 4.01, 9, Tõs ta maa; 6. 
Kas par Tork, 4.05, 9, Pär nu; 7. Mih-
kel-Avo Kask, 4.06, 9, Tõs ta maa; 8. 
Gre gor-Hend lik Laar mann, 4.14, 9, 
Pär nu; 9. Liis Ju ha lo, 4.17, 8, Aud ru; 
10. Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, 4.19, 
8, Tõs ta maa; 11. Tee le Tõ nis son, 
4.20, 9, Tõs ta maa; 12. Ben-Ran no 

Nõm mik, 4.22, 8, Mets kü la alg kool; 
13. Ai nar-Sten Jun ker, 4.24, 8, Mets-
kü la alg kool; 14. He le vi Jur jev, 4.35, 
8, Tõs ta maa, 15. Ker tu Lil le, 4.45, 7, 
Tõs ta maa; 16. Sven Gnez dov, 4.51, 
7, Aud ru; 17. Ro mek Jõe, 4.52, 7, 
Tõs ta maa; 18. Jaan-End rik Kir si, 
4.52, 7, Aud ru; 19. Ind rek Te ki, 4.53, 
7, Tõs ta maa; 20. Kä di Pe ter son, 4.56, 
7, Aud ru; 21. Karl Mum me, 4.58, 
7, Aud ru; 22. Ger li Lai net, 4.59, 7, 
Aud ru; 23. Ste nar Fe du la jev, 5.05,  
6, Pär nu; 24. Kad ri Ka se, 5.14, 7, 
Tõs ta maa; 25. Ave-Ing rid Ves ki mä-
gi, 5.25, 6, Tõs ta maa; 26. Mat hil da-
Ma ria Tork, 5.37, 5, Tõs ta maa; 27. 
Mer ko Aa sa leht; 5.43, 6, Aud ru; 28. 
Alys sia Põlt sam; 6.08, 7, Aud ru kesk-
kool; 29. Ka ti Mum me, 6.10, 9, Aud-
ru; 30. Wan da-He le ne Ol lep, 6.16, 4, 
Pai ku se las teaed; 31. Rei li Sild, 6.27, 
3, Pär nu; 32. Ii da Ne va la, 6.29, 5, 
Soo me; 33. Si re ta Jür gens, 6.31, 4, 
Kab ris te; 34. Kat re-Ma ris Ves ki mä gi, 
6.48, 3, Tõs ta maa; 35. Gret tel Soo ni-
soo, 7.07, 3, Tõs ta maa; 36. Han na-
Ma ry Alg peus, 7.13, 7, Tõs ta maa; 
37. Re bec ca Pulk, 7.50, 3, Tõs ta maa; 
38. Ott-Joo sep Ol lep, 8.09, 2, Pai ku se 
las teaed; 39. Kar mo Ku ris tik, 8.10, 3, 
Tõs ta maa; 40. Kad ri Vul kan, 8.33, 3, 
Tõs ta maa; 41. Erik Ig na to vi tš, 10.19, 
1,7, Lü man da las teaed; 42. Mar leen 
Sah tel, 10.45, 3, Tõs ta maa.

KE PI KÕND 7,5 km
1. Il me Rand, Pär nu; 2. Sil le Oid järv, 
Tõs ta maa; 3. Tiia Aa sa, Pär nu; 4. 
Koi du Kuu ra, Aud ru; 5. Õie Kil ling, 
Aud ru; 6. Ül le Miil, Sin di; 7. Ja net 
Siim, Pär nu; 8. Keit Ilis son, Pär nu; 9. 
Rai na Pav lo va, Tõs ta maa; 10. Ma re 
Pär na, Tõs ta maa; 10. Ast ri Mart son, 
Tõs ta maa; 10. Õil me Jür gens, Tõs ta-
maa; 10. An ni Vol ge rad, Tõs ta maa; 
14. El li Te ki, Tõs ta maa; 15. Ma re 
Tets mann, Tõs ta maa.

MÄ LU MÄNG

MÄ LU MÄN GU-SAR I alustab hooaega

 Esi me ne mäng toimub tei si päe val, 20. no vemb ril al gu se ga 
kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas

Oo ta me va nu ja uu si osa le jaid ku ni nel ja liik me lis te võist-
kon da de na!

Soo vi tav on eel re gist ree ri mi ne 19. novembriks e-posti 
aadressil sport@tos ta maa.ee. Tu le osa le ma!

 Osa saa des Tõs ta maa kan-
di eri ne va test üri tus test koos 
vi deo ja fo to kaa me ra ga on 
tek ki nud uus har ras tus - vi-
deo fil mi de val mis ta mi ne.

Va ra sem fo to ja ama töör-
fil mi ho bi, koo liaeg ne toi me-
ta mi ne he li teh ni ka ga, iga-
päe va ne töö ar vu ti ga, see 
on har ras tu se ku ju ne mis lu-
gu.

Nüüd seks on val mi nud 
DVD for ma dis vi deo fil mid: 
“Poot si laat”, “Hu vi reis Mat-
sa lu loo dus kait sea la le”, 
“Meie koo li päev, I klass”, 

“Tõs ta maa las teaia juu bel”, 
“Tõs ta maa val la päe vad 
2007” “Tõs ta maa Tu tid val-
la päe va del 2007”. Vii mas te 
val mi mist on toe ta nud Tõs-
ta maa val la va lit sus omaal ga-
tusp ro jek ti ra has ta mi se ga.

Se ni ne ta ga si si de on po-
si tiiv ne ja jul gus tab loo min-
gut laie malt le vi ta ma. Nii 
on või ma lik fil me os ta Tõs-
ta maa Post kon to rist ja Tõs-
ta maa kaup lus test, tel li da 
võib ka e pos ti teel ma dis@
tos ta maa.ee.

Ma dis Ves ki mä gi

Video mee nu tu si suvistest
te ge mis test Tõs ta maal

Pilet 35.- kr.
TULE SINA KA!
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Lau päe val, 15. det semb ril kell 12
Tõs ta maa rah va ma jas

VAL LA EA KA TE JÕU LU PI DU
koos an samb li ga Lai ne

Soo vist osa le da an na tea da te le fo nil 449 6256 või 529 4440

Buss väl jub: kell 10 Ka va rust, kell 10.15 Poot sist, kell 10.20 Mu na-
laiust, kell 10.35 Se lis test, kell 10.40 Jaa ni poe juu rest, kell 11.10 Alult, 

kell 11.25 Ki ras test, kell 11.30 Tõ he last, kell 11.50 Kast nast 

Tu le peo le!

* Müüa palk ma ja Se lis te 
kü las, üp 80 m², kin nis tu 
3,5 ha. Tel 505 0506.

* Müüa sood salt palk ma ja 
Se lis te kü las.
Hind 530 000 kr. 
Tel 505 0506 Kat rin.

KINNISVARA


