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Jõu lua jal lä heb väl jas va-
ra pi me daks. Eks ole me 
ik ka va hel mõel nud, et 

oleks kauem val ge, jõuaks 
veel se da või teist te ha. Ehk 
on aga sel list ae ga va ja, kus 
on mah ti ra hu li kult elu üle 
mõ tisk le da, vaa da ta ta ga si 
möö du va le ja pi da da plaa ne 
tu le vi kuks. 

Val la va lit su se poolt vaa-
da tu na rõõ mus tas möö du val 
aas tal KIK-i pro jek ti ra ha li sel 
toel teoks saa nud kauaoo da-
tud Tõs ta maa vee- ja ka na-
li sat sioo nit ras si de laien dus, 
mis lõi lii tu mis või ma lu se ca 
viie küm ne le era ma ja pi da mi-
se le.

Am mu re mon ti igat se nud 
Tõs ta maa las teaia hoo nes suut-
si me tä na vu ühe rüh ma re-
mon di näol töö de ga alus ta da. 
Aas ta lõ pul esi ta tud KOIT ka-
va pro jek ti ga loo da me saa da 
või ma lu se ko gu las teaia hoo-
ne re mon di ra has ta mi seks. 

Kullasära
Koo list ja mõi sast liik lu se 

möö da juh ti mi se ka va on Tõs-
ta maal ol nud aas ta küm neid. 
Koos töös tee de va lit su se ga 
jõud si me tä na vu te gu de ni ja 
val mis kruu sa kat te ga tee lõik 
tä na va val gus tu se, kõn ni tee ja 
tras si de ga. As fal tee ri mi ne on 
ka vas järg mi sel ke va del.

Ke va del kesk koo li lõ pe ta-
nud lend oli kol me kuld- ja 
ühe hõ be me da li ga õpi tu le-
mus telt lä bi ae ga de edu kaim 
ja tões tas veel kord, et kes ise 
soo vib, saab Tõs ta maa koo list 
hea ha ri du se. 

Spor di tüd ruk Lii na Laas-
maa vi sa tud Ees ti B klas si 
oda vis ke re kor dit võib lä bi aas-
ta te pi da da val la üheks pa re-
maks spor di tu le mu seks.

Vas ta kaid tun deid te ki tas 
Ka va ru paa di sa dam-kü la kes-
ku se ehi tus koos töös Ka va ru 
kü la selt si ga. Mi nu ar va tes tu-
li see väl ja ke na, va ja dus te le 
vas tav ja pro jek ti ko ha ne kuid 
Pär nu Pos ti me hest lu ge sin, 
et mõ ne kü lae la ni ku oo tu sed 
olid hoo pis teist su gu sed ja 
pal ju suu re mad.

On hea, kui plaa ne on roh-
kem, kui teoks te ha jõu tak se. 
Vas tu pi di ne va riant on kind-
las ti hal vem. Nii loot si me sel 
aas tal alus ta da spor di hoo ne 
ehi tu se ga kuid meist mit teo le-
ne va tel põh jus tel lük kus see 

eda si. Tõe näo li selt jät kub ka 
2008. aas tal ra ha vaid pro jek-
tee ri mi seks.

Suu re töö te gi me üldp la-
nee rin gu koos ta mi sel ja loot si-
me sel le aas ta lõ puks keh tes ta-
da. Osa Ma ni ja ini me si jõu dis 
aga aas ta lõ puks vas tu pi dis te-
le sei su koh ta de le kui aas ta al-
gul ja nii lük kus pla nee ri gu 
keh tes ta mi ne tu le vik ku.

Tulge maale
Olen soo vi nud, et val la 

eluk va li teet oleks sel li ne, et 
siit ei min daks, vaid siia tul-
lak se. Tu le mus sõl tub ava li-
ku-, et te võt lus- ja ühis kond-
li ku sek to ri te ge vu sest. Kah-
juks ei muu tu nud ka möö-
du val aas tal ül di ne maae lu 
trend, ela ni ke arv vä he nes 
paa ri küm ne võr ra ja ii ve oli 
jät ku valt ne ga tiiv ne.

Tun nus tust vää ri vad val la 
et te võt jad, kes suu da vad nii 
en da le kui teis tele tööd pak-
ku da. Tea da-tun tud te gi ja te 
kõr val võib ehk aas ta ül la tu-
seks pi da da aas taid tüh ja na 
seis nud Se lis te meie rei uut 
väl ja nä ge mist ja sees toi mu-
vat te ge vust.

Ko da ni kuü his kon na te ge-
mis test vää rib esi le tõst mist, 
et meil on uue re gio naal po-
lii ti li se ter mi ni kant ko ha selt 
igas kan dis (Tõ he la, Se lis te, 
Poot si, Ka va ru, Ma ni ja, Kast-
na) oma te gus kü la selts. Aren-
gult on selt sid küll eri ne val 
ta se mel kuid kind las ti pa kub 
ühis te ge vus osa le mis-ise te ge-
mis rõõ mu ja li sab kü lae lu le 
vär vi.

Val lae lu ku jun da vad oma 
te ge mis te ga kõik val lae la ni-
kud. Soo vin jõu lu deks ra hu-
lik ku mõ tisk le mi sae ga ja ilu-
sat jõu lu puh kust ning uueks 
aas taks häid ideid ja jõu du-
jak su ning pea le hak ka mist 
nen de el lu vii mi sel.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

 Kui das elab mi nu kü-
la? Käi sin hil ju ti ko du-
kan dis, kau gel Vi ru maal.

Is tu si me ema ga vi de vi-
kus ja aru ta si me, kui das 
mi nu lap se põl ve kü lal on 
läi nud. Ja ema muud kui 
ju tus tas mismoodi Tam-
mel su ri kõi ge pealt pe re-
nai ne Ai no ja siis te ma 
poeg, see jä rel mi ni ja ema 
ja nüüd on mi ni ja ise lin-
nas las te juu res ning ma ja 
on tü hi, aga see oli meie 
kan di kõi ge rik kam ta lu.

Mäe rah va ta lus elab 
ük sik va na poi sist poeg ja 
te ma ema gi on ju ba mul-
las ning mis hull lu gu -
Aa du ta lus võt tis pe re-
mees le he kuu lu tu se pea le 
nai se ja see sal gas su gu-
las te eest me he sur ma 
ning toi me tas sur nu keha 
Tar tu ana too mi ku mi hak-
ki mi seks, su gu võ sa peab 
nüüd sõ da va ran du se pä -
rast. Talu on tühi ja kuna-
gisest hiilgusest on järel 
vaid lagunenud hooned.

Kõi val ka ju ba Iree ne 
sur nud ja ma ja tü hi ning 
Tob ru de ma ja põ les hoo-
pis ki ma ha ja Länt si Hil-
da on ju ba am mu gi sur-
nud, nende juures oli ku-
nagi küla esimene teler. 
Lak sid põ le sid oma maj ja 
sis se, näib, et lõppu ei tu-
legi. Ja mi nul on lõp ma-
ta kurb kuu la ta sel lest hä-
vin gust mi nu kodu kü las.

Aga meie ta lust ei 
taha ema rää ki da, sest 
sel le müüs ta ühel päe-
val ma ha ja ehi tas en da-
le van ni toa. Nüüd on tal 
kah ju ja va lus ka, kõi gi 
nen de mä les tus te pä rast, 
mis sin na jäid.

Ain sad noo red ini me-
sed ela vad ki meie en di-
ses ta lus. Aga se da minu 
kü la ei ole gi enam, on ai-
nult kau ge te ae ga de mä-
les tu sed.

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

Jõu lu mõ tisk lus 2007

Kes aga ise
soo vib, saab
Tõs ta maa
koo list hea
ha ri du se.
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Val la vo li ko gu is tun gil 
30.11.2007.a.

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

 Ot sus ta ti võt ta vas tu El-
mo Ran na poolt val la le kin-
gi tav Või du sa da ma osak.

 Võe ti vas tu uus val la va ra 
va lit se mi se kord.

 Al ga ta ti Puh ke baa si 
maaük su se de tailp la nee ring.

 Keh tes ta ti Kõ pu kü las 
asu va Korst na, Ma ria ja Mul-
gu maaük sus te de tailp la nee-
ring.

 Aru ta ti val la aren gu ka va 
ku ni aas ta ni 2015.

 Kuu la ti fi nants ju hi Ka rin 
Rand mäe in fot val la 2008.
aas ta ee lar ve koos ta mi sest.

Vii ma ne is tung käe so le-
val aas tal toi mub 21. det-
semb ril.

Ilu sat jõu luae ga!
Eve Sah tel,

val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU
TEA TED

DETAILPLANEERINGUD

 Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu keh tes tas 30.11.2007.
a. is tun gil ot su se ga nr. 153 
Tõs ta maa val las Kõ pu kü las 
asu va Korst na, Ma ria ja Mul-
gu maaük sus te de tailp la nee-
rin gu.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
al ga tas 30.11.2007.a. is tun-
gil ot su se ga nr. 154 Tõs ta-
maa val las Tõl li kü las asu va 
Puh ke baa si maaük su se de-
tailp la nee rin gu, mil le ees-
märk on puh ke kü la ra ja mi-
ne. Puh ke baa si maaük sus on 
4,19 hek ta rit suur.

TÄNU!
Manilaiu

Neeme talu 
pererahvas tänab 

vallavalitsust 
teetegemise eest ja 

soovib kõigile
häid pühi!

Tõs ta maa muu seum 
on saa mas ko he-ko he 
1-aas ta seks. Te ge mist 
on pä ris esi me se 
täht päe va ga, mis igal 
asu tu sel tu leb üle ela-
da, sest pea le esi mest 
aas tat saab öel da, kas 
te gu on väärt asu tu se-
ga või mit te.

Mi na, kui muu seu mi rott, 
ta hak sin iseen da le rin na le 
ru si ka te ga ta gu da ja öel da, 
et kõik on kõi ge suu re pä ra-
se mas kor ras ning muu seum 
ke nas ti ja lad al la saa nud.

Te ge li kult ega mi da gi ka 
vi ri se da po le, sest möö du-
nud aas ta jook sul olen leid-
nud en da le suu re pä ra seid 
koos töö part ne reid ko gu val-
last, il ma kel le ta ei näeks see 
muu seum üld se väl ja nii na-
gu see prae gu väl ja näeb.

Ta han tä na da Mart ja 
Ka lev Mart so ni, Eve ja Ain 
Käär’i, Lai ne Mänd lat, Ma ri 
Lü his tet, Ai ma Nur me’t, Nai-
ma Riis’i, Hel ga Rand maad, 
Jü ri Ten so nit, Sir li Vää rat, 
Ri ta Alg peust, Es ter Põlt sa-
mit, Ast ri Mart so nit, El vii ne 
Green fel ti, Ai me Ma ru se’t, 
Lai vi Rää bist ja Mee ta Mar-
di’t, Mar vi Vol me rit, Trii nu 
Per ti, Liia Soom ret, Ats ja 
Rai li Käär’i, Ma ris Ma rus’t, 
Ga li na Mänd lat, Hel gi Pe ter-
sit, Õn ne la Pär nas tet, Ai no 
Ka ru, Ka rin Mii du’t, Too mas 
Mitt’i, Ka rin Rein son’i, Aa re 
Sutt’i, Too mas Räm man’i, El-
li Te rast, Sil vi Rand’a, Mil vi 
Vap per’t, Jür gen Rand’a, En-
del And res’t, Kai di Lu me ra’t, 
Ene Jur jev’it, Jaa ni ka Soo-

saar’t, Vil lem Jaan soo’d, Kirs-
ti Ta lu, Ene Pär na, Ka ti Tõ-
nis soo’d ja pal ju sid tei si, kes 
muu seu mi te ge mis te le kaa sa 
on ai da nud.

Kui kee gi on siit ni me kir-
jast väl ja jää nud, siis va ban-
dan ju ba et te ko gu sü da mest, 
sest il ma abi ta, ei oleks see 
muu seum üld se gi seal maal, 
kus ta prae gu on. Ja mui-
deks, tä nan ka prae gu se 11. 
klas si noor me hi, kes on ai da-
nud mul muu seu mis teos ta da 
nii põ ran da pe su kui kõik või-
ma lik ke trans port töid – il ma 
teie ta olek sin ma tões ti plind-
ris ol nud.

Eel pool mai ni tud abi li sed 
on ol nud ak tiiv sed igal moel 
– kes on lae na nud mul le 
muu seu mieks po naa te, kes eri-

ne va te näi tus te eks po naa te, 
kes on näi del nud Tõs ta maa 
Tut ti de et teas te tes või muul 
moel kaa sa löö nud eri ne va tel 
muu seu miü ri tus tel.

Ma sii ralt loo dan, et ka Ka-
le vil po le mi da gi sel le vas tu, 
et ma tal ter ve rul li head kar-
tu li ko ti riiet hak ka ma pa nin. 
Ka lev lae nas mul le rul li kan-
gast, et ma saaks paar jup pi 
sealt muu seu mi jaoks võt ta. 
Ko gu kan ga lae na mi ne lõp-
pes aga sel le ga, et olin ter ve 
rii de ära tü kel da nud ja eri ne-
val ots tar bel eri ne va tes se koh-

ta des se üles ri pu ta nud. Pea le 
sel le oli Ka lev see mees, kes 
ter ve mõi sa keld ri mi nu soo vil 
au ke täis puu ris ning te ki tas 
El fis väi ke se mu re, kas mit te 
ko gu mõi sa hoo ne sel li se uu-
ris ta mi se pea le al la ei ku ku. 
Siia ni po le kuk ku nud...

Ning nüüd siis as ja juur-
de. Ku na muu seum saab aas-
ta seks, siis oo ta me teid kõi ki 
väi ke se le koos vii bi mi se le 26. 
det semb ril kell 16. Too me la-
va le jär je kord se tut ti de ül li ti-
se, vaa ta me mis muu seu mis 
uut on ja nau di me kau nist 
jõu luae ga. 

Jõu lu järg se le nä pu lii gu tu-
se le oo ta me aga 27.det semb-
ril kell 16. kõi ki kuns ti- ja 
kä si töö hu vi li si. Ni melt alus-
ta me KI PA-pro jek ti raa mes 
täis kas va nu koo li tus te ga, kus 
esi me se ava löö gi an nab In-
ger Va hu vee. Te ma käe all 
saab oman da da enam tead-
mi si di sai nist ning uu test kä-
si töö võ te test.

Sa mu ti jät kan ma en di-
selt HO BI-näi tu se le ma ter ja-
li ko gu mist. Näi tu se üles pa-
nek ja ju ba ühen dust võt nud 
ini mes te ga kon tak ti võt mi ne 
on vii bi nud mi nu en da te ge-
mis te tõt tu, kuid näi tus tu leb 
ja et te val mis tud tööd sel leks 
jät ku vad ju ba 17. det semb-
rist uues ti. Kes veel leiab, et 
tal on ol nud või on siia ni ho-
bi sid, mil lest soo vib ka tei si 
val lae la nik ke tea vi ta da, siis 
oo tan teie kir ja või kõ net: 
liina@tostamaa.ee või 508 
3834.

Kaunist jõuluaega
soovides,

Liina Käär

Natu ke muu seu mi jut tu...

Ilma abita ei
oleks see 
muuseum
üldsegi sealmaal, 
kus ta praegu on.
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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 

(15. ja 29. jaanuar, 12. ja 26. veebruar, 
11. ja 25. märts, 8. ja 22. aprill, 

6. ja 20. mai, 3. ja 17. juuni) 

Tõstamaa Vallavalitsus pakub tööd

MAJANDUSJUHATAJALE
TÖÖÜLESANDED: 

Tõstamaa keskkooli, vallavalitsuse ja teiste 
hallatavate asutuste majandusalane töö ning 
kaupadega varustamine

EELDAME:
väga head organiseerimisvõimet ja suhtlemi-
soskust 
täpsust, kohusetunnet ja iseseisva töö oskust
B-kategooria juhilube

Avaldus koos CV ja palgasooviga saata hiljemalt
10. jaanuariks 2007 aadressil Tõstamaa Vallavalitsus,

Sadama tee 2, Tõstamaa, 88101 Pärnumaa või e-posti aadressil 
toomas@tostamaa.ee. Info tel 449 6180, 506 1930.

POOTSI SAUNPOOTSI SAUN
OOTAB SAUNALISIOOTAB SAUNALISI

IGAL LAUPÄEVAL ALATES KELLA 16-stIGAL LAUPÄEVAL ALATES KELLA 16-st

INFO JA TELLIMINE TELEFONIL +37 2513 7230 HELGI

24. no vemb ril toi mus 
Tõs ta maa rah va ma jas 
va na kom be ko ha selt 
kar ne val, kus pea poo-
led pi du lis test olid vai-
mu ka tes kos tüü mi des.

Seal olid, pun ka rid, Pi pid, 
ing lid, jä nes, lehm, lau da nai-
sed, pros ti tuu did, ping viin, 
prü gi koll, vam piir, öö lib li kas, 
lu me memm jt. “kad rid”. Tub-
lid, kes olid jul ged ja as tu sid 
üles oma et teas te ga, mis ala ti 
vaa ta jaid rõõ mus tab. 

To re dad kin gi tu sed olid 
pree miaks kõi gi le nei le, kes 
vae va nä gid. Ol ge te sü da-
mest tä na tud lah ke an ni eest: 
Enn Rand, Sha lom, Tee ris ti 
pood, Ma jan du sü his tu Tõs ta-
maa kaup lus, Me re laiu Puh ke-
kü la, Lai ne baar, Mai re Ad ler, 
Ri ta Alg peus, Eri ka Leet maa, 
Car men Maan toa, ben sii ni-

jaam, El le Pih lak ja “Tei ne 
või ma lus”.

Rah va lem mi kuks sai  pun-
ka ri te bänd, kes vä ga häs ti 2-
duu ri loo ga ma ha said, män gi-
des ise trum me, bass- ja soo lo-
ki tar ri ning laul sid, tuues ohv-
riks oma hää le pae lad. Peaau-
hind - sau naõh tu Ma ria Ta lus 

oli neil au salt väl ja tee ni tud. 
An sam bel Ab so lut-Lü his oli 
vä ga hea, elas mei le suu re pä-
ra selt kaa sa. Mee leo lu oli to-
re, na gu ala ti.

Eks tu le val aas tal tee me se-
da jäl le!

Õn ne la,
rah va ma jast

Kadrid trallitasid jälleAbiks har ras tus ka lu ri le
 Kesk kon na mi nis ter kin -

ni tas har ras tus li ku ka la püü-
gi või ma lu sed 2008. aas taks.

Võr rel des selle aas ta ga 
jää vad har ras tus li ku ka la-
püü gi õi gu se ta sud nii si se-
vee ko gu des kui me rel üld-
joon tes sa maks.

Ran ni ku me res nak ke-
võr gu püü giõ gu se ta su 
ühe kuu eest on 100 kr 
ja si se vee ko gu des 150 kr, 
põh jaõn ge ja da püü giõi gus-
ta su ran ni ku me res 35 kr 
ja si se vee ko gu des 200 kr.

Ar ves ta des väi ke saar te 
eris taa tust on püü giõi gu se 
ta su väi ke saa re ala lis te le 
ela ni ke le har ras tus li kuks 
ka la püü giks nen de ko du-
saa ri ümb rit se val veea lal 
en di selt 50 kr võr gu ja 25 
kr õn ge ja da eest.

Ka las tus kaar ti de taot-
le mi se kor ras muu da tu si 
po le. Taotleda saab http://
kala.envir.ee ja posti teel.TT
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Ena mi kust meist sai 
sel le kuu al gu ses tea te, 
et ala tes uuest aas tatst 
ei to hi prü gi la tes se 
viia sor tee ri ma ta jäät-
meid ehk siis se gaol-
me jäät me tes se ei to hi 
vi sa ta pa be rit ja pap pi, 
pa ken deid, oht lik ke 
jäät meid ega ka aia- 
ja hal jas tus jäät meid.
Vas ta sel ju hul saab 
ini mene tun du valt
kal li ma prü gi veo ar ve. 

Ala tes uuest aas tast tu leb 
se gaol me jäät me test eral di kor-
ja ta pa ber ja papp, pa ken did, 
oht li kud jäät med ning aia- 
ja hal jas tu jäät med. See aga 
ei tä hen da se da, et iga ma ja 
juu res peab ole ma viis prü-
gi kon tei ne rit. Need jäät med 
saab viia, kas Tõs ta maa jäät-
me punk ti või ava li kes se ko gu-
mis punk ti des se. Ol me jäät me-
kon tei ner on aga ko hus tus lik 
kõi gis ma ja pi da mis tes. 

Tõs ta maa val las asu vad 
oht li kud jäät me te ko gu mis-
kon tei ne rid järg ne va tes koh-
ta des: Tõs ta maa EDU kaup-
lus Tõs ta maa ale vi kus, Jaa-
ni pood Se lis te kü las, Poos ti 
kaup lus Poot si kü las.

Aia- ja hal jas tu jäät med 
ei to hiks ol la maa piir kon da-
des vä ga suur prob leem, val-
da valt need ik ka gi pan nak se 
kom pos ti hun ni kus se või põ le-
ta tak se aia nur gas ära ning 
vä ga har va võib lei da juh tu-
meid, kus neid on vi sa tud prü-
gi kon tei ne ris se. Bio la gu ne vad 
aia- ja hal jas tus jäät med tu leb 
kom pos ti da oma kin nis tul, 
kas lah ti selt hun ni ku tes või 
kom pos te ris. Ju hul, kui siis ki 
ei ole või ma lik aia- ja hal jas-
tus jäät meid ku hu gi pan na, pa-
lun võt ta ühen dust Tõs ta maa 
jäät me punk ti ju ha ta ja Ka le vi-
ga, kes on saa nud vas ta vad 
ju hi sed, te ma siis ju ha tab teid 
ju ba eda si, ku hu viia kom pos-
ti ta vad jäät med.

Kah juks pan nak se aga kal-
mis tu tel hal jas tus jäät meid 
prü gi kon tei ne ri tes se. Käe so le-
va ga pa lun ini mes tel jär gi da 
kal mis tu ka su ta mi se ees kir ja 
ning viia hal jas tu jäät med sel-

leks et te näh tud (mär gi tud koh-
ta des se) koh ta. Prü gi kon tei ne-
ri tes se lä he vad siis ki ai nult 
sel li sed jäät med, mis loo du-
ses ei kõ du ne – ära põ le nud 
küün lad ja top sid, kunst lil led, 
kat ki sed töö riis tad jne.

Pa be ri- ja pa pi jäät med 
saab Tõs ta maa val las tuua 
järg ne va tes se koh ta des se: Tõs-
ta maa ale vi kus nii kat la ma ja 
kui ka Tõs ta maa kesk koo li 
juu res asu vas se pa be ri- ja pa-
pi kon tei ne ris se, Tõ he la kü las 
rah va ma ja juu res asu vas se pa-
be ri- ja pa pi kon tei ne ris se kui 
ka Poot si kü las Poos ti kes ku-
se juur de paa ri nä da la jook-
sul too da vas se pa be ri- ja pa pi-
kon tei ne ris se. Sa mu ti on või-
ma lik pa be rit ja pap pi tuua 
Tõs ta maa jäät me punk ti.

Pa ken di kon tei ne rid 
asu vad Tõs ta maa val las 
järg mis tes koh ta des: 

 Tõs ta maa ale vi kus – kat-
la ma ja, Tõs ta maa kesk koo li, 
en di se töös tus poe (Tõs ta maa 
kol las test tel lis test ma ja), Tõs-
ta maa EDU kaup lu se par ki-
misp lat si juu res,

 Kast nas en di se kaup lu se 
juu res,

 Tõ he las nii rah va ma ja kui 
ka Tõ he la kaup lu se juu res,

 Se lis tes Jaa ni poe juu res,
 Poot sis kaup lu se juu res 

ning peat selt ka Poos ti kes ku-
se juu res.

 Sa mu ti on või ma lik pa ken-
deid tuua ka Tõs ta maa jäät-
me punk ti.

 Pan di pa ken deid on või ma-
lik ära an da kõi ki des kaup lus-
tes.

Mil li ses se kon tei ne ris se, 
mil li sed jäät med käi vad, on 
kon tei ne ri te peal ära mär gi-
tud. Sa mu ti on või ma lik kon-
tei ne ri te vär vi de jär gi kind-
laks te ha, ku hu mil li ne jää de 
käib. Kui on te ge mist si nist 
vär vi kon tei ne ri ga või on si-
ni se kleep su ga in fo, siis sin na 
sis se võib vis ta kõik pa be ri ja 
pa pi. Kui on aga kol last vär vi 
kon tei ner või kol la se kleep su-
ga in fo, siis sin na käib se ga-
pa kend. 

Pa ken di ning pa be ri- ja pa-
pi kon tei ne ri tes se tu leb viia 
pu has jää de. See tä hen dab se-
da, et ei to hi ol la määr du nud 
pa ber, papp ega ka pa kend. 
Pa kend peab ole ma liht salt 
tü hi. Jo gur ti pa ki või ke tšu-
pi pu de li või muu tao li se pa-
ken di võib vee alt ker gelt lä-
bi las ta, et sin na too det sis se 
ei jääks. Pe suai ne te ga neid 
kind las ti va ja pes ta ei ole va-
ja. Pa ber ja papp peab ole ma 
kuiv, näi teks ka su ta tud mär-
ga ja määr du nud pa ber kät te-
rä ti kut, pa ber tas ku rä ti kut või 
WC pa be rit, ei to hi pa be ri- ja 
pa pi kon tei ne ris se vi sa ta. 

Pii ma- ja mah la pa kid, plas-
tik pu de lid, kon ser vi kar bid, 
papp kas tid jne. Tu leb või ma-
lu se pii res kok ku pres si da, 
sest see või mal dab kon tei ne-
ris se suu re mas ko gu ses jäät-
meid pai gu ta da.

Ju hul kui ol me jäät me kon-
tei ne ri kaa ne ava mi sel on nä-
ha, et kon tei ne ris on sin na 
mit te käiv jää de nt. le he jäät-
med, oht li kud jäät med jne, 
siis al gu ses jäe tak se kon tei-
ner tüh jen da ma ta ning klien-
ti tea vi ta tak se mit te so bi va test 
jäät me test. Pa lu tak se need tal 
sealt ee mal da da ning järg mi-
sel kor ral kon tei ner tüh jen-
da tak se. Kui aga al les tüh-
jen dusp rot ses sis on nä ha, et 
oli so bi ma tuid as ju, siis tea-
vi ta tak se klien ti ja esi ta tak se 
suu rem ar ve. Au to juht kel le-
gi prü gi kot te ekst ra kat ki tõm-
ba ma ja mi da gi tões ta ma ei 
hak ka. 

Ku hu pan na?
 Toi du ki le – puh ta na pa ken-

di kon tei ne ris se, määr du nud 
ki le ol mep rü gi kon tei ne ris se

 pu re pa ken did, mis jää vad 
üle pä rast pii ma, kee fi ri, mah-
la tar bi mist – pes tult ja kui-
va na pa ken di kon tei ne ris se, 
määr du nult ol mep rü gi kon tei-
ne ris se

 ka su ta tud toi duõ li – kui on 
suu res ko gu ses (ala tes 200L 
kor ra ga), siis tu leb ko gu da 
eral di ja an da käit lu seks üle 
jäät me käit le ja le, kui aga ko-
du ma ja pi da mi ses te kib vä he-
ses ko gu ses õli, siis võib pan-
na ol mep rü gi kon tei ne ris se

 klaa si kil lud – kat ki sed pur-
gid pa ken di kon tei ne ris se, kat-
ki ne pee gel ja vä he ses ko gu-
ses ak nak laa si olemp rü gi kon-
tei ne ris se, suu res ko gu ses tel-
li da ära vii mi seks ehi tusp ra hi 
kon tei ner,

 plas tik – määr du nud plas-
tik ol mep rü gi kon tei ne ris se, 
pu has pa ken di kon tei ne ris se

 ki le ko tid – puh tad pa ken-
di kon tei ne ris se, määr du nud 
ol mep rü gi kon tei ne ris se

 ko du kee mia plast mas sist 
pu de lid, ko du kee mia pu de lid 
– mit teoht li kud ja kui vad pa-
ken di kon tei ne ris se, oht li ke ai-
ne te ga re os tu nud oht li ke jäät-
me te ko gu mis punk ti,

 pe su pulb ri pa ken did – puh-
ta na (pul ber seest väl ja ra pu-
ta tud) pa be ri kon tei ne ris se, 
määr du nult ol me jäät me kon-
tei ne ris se

Mi da pan na ol mep rü gi kon-
tei ne ris se?

 Toi duai ne te pa ber- või 
papp-pa ken did võib pan na 
pa be ri kon tei ne ris se, kui nad 
on puh tad, kui vad ja po le ot-
se selt toi duai ne te ga kok ku 
puu tu nud. Ena mas ti on nad 
aga toi duai ne jää ki de ga koos 
ja sel ju hul on so biv koht 
olmep rü gi kon tei ner

 hõ be pa be ri moo di kraam 
(šo ko laa di ümb ris pa ber, ko-
hu kes te pa kend)

 pe su va hen di ki le ko tid
 ko dus lõi ga tud juuk sed
 ka su ta tud pa ber kä te rä tid ja 

-tas ku rä ti kud
 le iva ko ti klõp sud
 va nad rä ba lad, rii ded
 ja la nõud
 elekt ri pir nid
 mu na koo red
 vahtp las tist toi dua lu sed
 las te mähk med
 kas si liiv
 vors ti-juus tu üm ber olev 

plas tik pa kend
 tam poo nid-hü gee ni si de-

med
 vatt
 foo lium pa kend
 kat ki sed nõud
 kum mist ja pui dust ese-

med
 tol mui me ja ko tid
 nahk

Järgneb pöördel >>

Prü gi sor tee ri mi ne Tõs ta maa val las
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Kas Teil ju ba pä ka pi kud 
käi vad? Meie las teaia 
põn ni del iga ta hes küll 

käi vad, sest hom mi kul on 
kõi gil maius tu si tas kud täis. 
Sel le all kan na tab pi sut söö-
gii su, aga jõu luaeg ei kes ta ju 
iga ves ti.

Saa lis toi mu vad ju ba et te-
val mis tu sed jõu lu pi du deks, 
õpi tak se lau le ja näi den deid. 
Kes veel po le jõud nud jõu lu-
sal mi ot si da, peab kii rus ta ma. 
Jõu lu me hed on vii ma sel ajal 
üs na lee bed ol nud ja le pi vad 
ha be me pai ta mi se ja pat si löö-
mi se ga ka, aga kui 4-aas ta ne 
me he poeg ik ka rää gib, et “mi-
na olen pi si-pi si, ära mi nult 
sal mi kü si”, siis…

Tä na vu kau nis ta si me las-
teaias jõu lu toa ja kut su si me 
lap se va ne maid sin na koos 
las te ga meis ter da ma. Ju ba 
on Ke vi ni ema Mar ge abil 
val mi nud pop cor ni dest va ni-
kud ning Kat re ema Bir git te-
gi va tii nist ja rii de lap pi dest 
ing leid ja kom me. Va ne ma 
rüh ma tüd ru kud sat tu sid nii 
hoo gu, et unus ta sid õue mi ne-
ku gi ära. Val mi nud töö de ga 
ehi me ko ri do ri ak naid. 

 See kord ta haks kir ju ta da 

veel meie vä ga vah vast isa-
de päe va peost. Emad ja isad 
ei osa nud ai ma ta gi, mis neid 
ees oo tab.

Rüh ma de esin da jad said 
loo si ga mui nas ju tu, mi da tu-
li lü hi ke se et te val mis tu sa ja 
ja liht sa te va hen di te ga la vas-
ta da. Noo re ma le rüh ma le sat-
tus “Nae ris”. Ku na va ne maid 
oli roh kem kui mui nas ju tus 
te ge la si, loo di rut tu juur de 
naab ri mees ja naab rieit.

Kesk mi se rüh ma “Pu na-
müt si ke se” näi den dis sai pal-
ju nal ja. Pu na müt si ke se osa 

sat tus Kat re-Ma ri se isa le. Kui 
ema pa lus Pu na müt si kest va-
nae ma le koo ki ja joo ki viia, 
sest va nae ma on hai geks jää-
nud, üt les Pu na müt si ke: ”Va-
nae ma ei to hi koo ki süüa, tal 
on kõr ge ko les te rool. Aga 
miks pe rears ti ei kut su ta?” 
Ema vas tas:”Pe rears til on ju 
ko gu aeg te le fo nil au to maat-
vas ta ja peal”.

Va ne ma rüh ma va ne mad 
la vas ta sid “Ka ku kest” kus ni-
mio sa li ne Kaa rel-And re se isa. 
Las tel ja teis tel pealt vaa ta ja-
tel oli kõi ki näi den deid hu vi-

Puna müt si ke ja pä ka pi kud möl<< Algus lk 5

Mi da pan na
pa ken di kon tei ne ris se?

 Pe su va hen di pu de lid 
(puh taks lo pu ta tu na)

 šam poo ni pu de lid
 ple kist kon ser vi kar bid
 jo gur ti top sid (puh tad ja 

kui vad)

Mi da pan na
pa be ri kon tei ne ris se:

 aja le hed ja aja kir jad
 ka ta loo gid ja rek laam-

ma ter ja lid
 vi hi kud
 il ma kaan te ta raa ma-

tud
 jõu pa ber
 papp kas tid ja -kar bid
 puh tad pa be ri pa ken did 

nt. ham ba pas ta tuu be ja 
kos mee ti ka too teid ümb rit-
se vad pa ber pa ken did

Meel de tu le tus, et Tõs ta-
maa jäät me punk ti on või-
ma lik tuua järg mi si jäät-
meid:

 va na pa ber ja -papp
pa ken did

 elekt roo ni ka jäät med
 au to reh vid
 ehi tus jäät med väik se-

mas ko gu ses
 oht lik ud jäät med (õlid, 

vär vid, akud, päe va val gus-
lam bid jne.)

 va na raud
 suur jäät med (möö bel)
Li sain fot on või ma lik 

saa da sor tee ri mi se koh ta 
järg mi selt in ter ne ti aad res-
si delt www.eto.ee, www.
pakendiringlus.ee.

Tõstamaa valla prügi-
majandusest on võimalik 
peatselt lugenda lisainfot 
ka meie valla kodulehelt 
www.tostamaa.ee.

Täiendavate küsimuste 
tekkimisel pöörduda minu 
poole.

Ilusat ja rahulikku
jõuluaega soovides

Kerli Brandt,
arendus- ja keskkonnanõunik

Vajatakse

KORTERIT
neljale töömehele

kuni kevadeni, 
täpsem

info telefonil
514 6645 Üllar

Kokku said suured ja väikesed "Kadrid".

Lavastus "Punamütsike".
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tav jäl gi da. Ku na oli me kuul-
nud, et teis tes las teae da des 
on sa mu ti va ne maid il ma 
et te val mis tu se ta näit le ma 

pan dud ja asi on toi mi nud, 
jul ge si me sa mu ti kat se ta da, 
ning meie kõi gi ar va tes läks 
et te võt mi ne vä ga häs ti kor-
da. Lap se va ne mad on suu-
re pä ra sed näit le jad, mä le ta-
vad mui nas jut te ning on vä-
ga vai mu kad. 

 Jõu lu de eel ta haks tä na-
da kõi ki koos töö part ne reid 
ja asu tu si, kes on lu ba nud 
meie mu di las tel en di töid-te-
ge mi si uu dis ta ma tul la. Kau-
neid jõu le las te le ja nen de 
va ne ma te le!

Kõi ge pi se ma te jõu lu pi du 
toi mub 19. det semb ril, kesk-
mi sel rüh mal 21. det semb ril 
ja va ne mal 20. det semb ril, 
kõik peod al ga vad kell 16.

Rii gi ko gu jõu lu va nad 
on ka sel aas tal lah keks läi-
nud, lu ba tak se toe ta da oma-
va lit su si uu te las teaia koh ta-
de loo mi se, las teae da de re-
mon ti mi se ja las teaed ni ke 
pal ka de tõst mi se ga. Rõõm 
kuul da!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

l la vad las teaias

Toomas Mitil on õnnestunud jõuludeks kõik ümberkaudsed 
luiged tantsima õpetada, igatahes väga vahva pilt.

"Kadri", "Kadri" ja "Kadri"....

Teemeistritel külas.

Kes veel po le
jõud nud
jõu lu sal mi
ot si da, peab
kii rus ta ma.

TEEME KOOS
PIPARKOOGI 
ehk jõululeiva

VÄLJANÄITUSE
TÕSTAMAA MOODI

Too oma tehtud ja põnev piparkook 
rahvamajja kuni 21. detsembrini -
väljapanekut saab vaadata alates 

22.detsembri õhtust
Karin & Õnnela
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Ko ha ni med on aja loo-
sünd mus te tal le ta jad, 
sa mu ti loo du ses toi mu-

nud muu tus te meel de tu le ta-
jad. Ko ha ni med on ju ha ta-
nud aja loo la si kau ge te ae ga-
de, nüüd seks sa jan deid ta ga si 
ka du nud asus tu se jäl ge de le. 

On ko ha ni me sid, mil li sed 
po le mit te ku na gi ühe le gi 
kaar di le sat tu nud. Neid ni me-
sid on eda si an tud põl vest 
põl ve (suust-su hu). Tõ he la 
jär ve kesk ko has, kus on häs ti 
jäl gi ta vad ku na gi se vee ko gu 
as tan gud ( kõr ge kal las ) ja sa-
mas jär ve voo la va oja säng, 
kus maan tee tõu seb as tan gu-
le. Sel le as tan gu all ol nud 
veel kolm põl ve ta ga si vä ga 
peh me ja po ri ne.

Nüüd seks must kat te saa-
nud ja ae ga de jook sul sin-
na mae tud kruu sa koor mad 
on sel le tee tõu su Nop li (end. 
Blun di) ko hal ai nult vei di 
mär ga ta vaks jät nud. Sa mas, 
kui tee tõu seb, teeb ta ka kää-
na ku. Just seal kää na ku peal 
ol nud väi ke saun ja se da kut-
su tud Küü ra-Kää ra sau naks 
ja se da maan tee tõu su ni me-
ta tud Kä put si kää ruks. Ma ria 
Laur (1905–1995) kir jel das 

nii ela valt sealt kä pu kil üles-
ro ni mist.

Tõ he la jär ve ida kal dal lei-
du vat sa vi on ka su ta tud Laa-
git sa tel li se tön gis (sa vi võ tuau-
gud on veel näh ta vad), sa vist 
on ehi ta tud Sa vi toa elu ma ja 
(1933) ja Tõ he la en di se meie-
rei poo le lii ku des on Tön giaia 
põld. Ni mi an nab vih je sa vi-
võ tu ko hast või on seal sest sa-
vist ko ha peal gi veel mi da gi 
teh tud.

Alu kü las, Põl de ta lu hoo-
ne te ko hal, ra ba ser vas ol nud 
Kal me te põld. See on ot se ne 

märk ra ba ser vast ku na gi se 
asus tu se jäl ge de ot si mi seks. 
Rah va ju tu jär gi on Võl la ra-
bast lae va riis meid lei tud.

Võl la ra ba ser va pi di põh-
ja poo le lii ku des Häi das te ja 
Teos te poo le, kus kaa si kut kut-
su tud Ve si kaa si kuks. Sealt on 
künd mi sel väl ja tul nud müü ri-
jup pe ja tea tak se li sa da, et ku-
na gi oli Mus ta jõel (Paad re ma 
jõe li sa jõ gi) ol nud ve si ves ki.

Ümb rus kon nas tea tak se 
rää ki da sel lest, kui das Põh ja-
sõ ja ajal põ ge ne nud nai sed 
ja lap sed Võl la rap pa. Põ ge-

ne jaid ae tud ta ga rat sa ho-
bus te ga. Jää ol nud lau gas tel 
nõrk ja rat sa me hed up pu nud 
– sel lest tä na se ni Tä ku lau gas-
te ni me tus ja nais te põ ge ne-
mis pai ka kut su tak se Nais te-
puu met saks. Ada Kütt (sünd. 
1926) teab li sa da oma esi va-
ne ma telt kuul dust, et ra bast 
on lei tud kiut kör di tük ke.

Põh ja sõ ja jut te lii gub mit-
meid – Ki ras te kan ti jää nud 
ma ha üks sõ da la ne, ta tul nud 
juh tu mi si Hend re ku Mar di le 
ja kui ta so pu ta nud oma rii-
deid re heah ju pais tel, vi sa nud 

Vana pilt jutustab

Po ri ait 1982 jõu lu de ajal.

Kõr ge mäe vaes te ma ja ki vi.
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Jõu lu pi du de aja ju ha tas 
sis se lau päe val toi mu-
nud ea ka te jõu lu pi du. 

Tra dit sioo ni li selt sõi du tas 
val la buss kõik peo li sed rah-
va maj ja.

Bus si juht An do ei jõud-
nud ära imes ta da, et see kord 
Mu na laiust ka Ma nija ini me-
si pi du maj ja sõi du ta da sai.

Saa lis oo ta sid kü la li si kae-
tud lauad ja hea tu ju. Kui gi 
ena mas ti on ol nud ke set saa-
li kau nilt sä ti tud root si laud 
siis hin da sid peo li sed see-
kord just se da, et iga laud 
oli ke nas ti kae tud ja ei pi da-
nud kus ki le söö gi jär gi mi-
ne ma.

Kui nüüd natukene virise-
da, siis võiks saali kaunista-
misega veidi rohkem vae-
va näha. Ühest kuusest on 
natuke vähe, et nii suur saal 
jõuluhõnguliseks muutuks. 
Samas võiks need kutid, kes 
pärast ansambliproovi ei viitsi 
oma kola kokku panna, saali 
kaunistamisel kaasa lüüa.

Eri ti kiit sid pi du li sed kel-
mi kat ja sä ra vat an samb lit 
Lai ne. Ja lau lud ki olid ena mi-
ku noo ru sa jast pä rit. Pol nud 
mi da gi imes ta da kui sel li se 
to re da lau lu saa tel tant si tas 
Ran na Hei no pea poo li saa li 
nai si ja nõu dis eri loo na "Kat-
juus hat". Tant si da said kõik, 
kes vä he gi taht sid.

Pi du li sed ei jät nud kiit ma-
ta val la va li sust, et jäl le to re-
dast peost o sa said. TT

taat ah ju pealt kir ve ga, mis 
ta bas pead ning oh ver su ri, 
te ma ho bu ne jää nud sin na 
per re. See sõ da la ne ol nud 
hoo pis nais te rah vas! Nüüd, 
veel mä le ta ta val ajal, ta lus 
ehi tus töid tei nud me hed leid-
sid vun da men diau gu kae va-
mi sel nais te rah va ske le ti. Ju 
oli jutt õi ge.

Kõr ge mäe vaes te ma ja ki vi 
(en di ses Häi das te kü las) po le 
suur. On roo sa kas pu na ne gra-
niit rahn ku na gi se vaes te ma ja 
tee ää res. Rah nu ühel kül jel 
on jäl gi tav käe pi de me ga mõõ-
ga ku ju tis. Rah va ju tu jär gi on 
ki vi al la mae tud kul da ja ki vi 
kõr valt läi nud möö da muist-
ne root siaeg ne sõ ja tee. Rah va-
pä ri mu se tõt tu on ki vi kan tud 
Ees ti ürg loo du se raa ma tus se. 
Alu mäe ku na gi se asus tu se 
jäl jed on kind lalt tea da Män-
ni kus te kü la Köös sa Jü ri ta lu 
ko hal.

Uu ri mist va ja vad Alu mäe 
sel jal Oja mar di ta lust põh ja 
pool Vaht ra ümb ru ses ku na-
gi se võ sa põl lun du se jäl jed. 
Loo du sest võib võt ta lõp ma-
ta pal ju ko ha ni me sid.

Vaa ta me sel le väik se lu mi-
se ai da pil di ta ga kül je le, sin-
na olen kir ju ta nud: Po ri ait 
1982 jõu lu de ajal. Po ri oli 
kar ja maa va hi koht Ki ras te kü-
las, mis an ti tsaa ri sõ ja väes 24 
aas tat tee ni nud sol da ti le. See 
oli vä ga ilus väi ke re hie la mu 
(kau ni ah ju ga).

Hu vi tav on li sa da, et re he-
tu ba ma ja kes kel oli palk sein-
te ga, lau dao sa ki vi sein te ga 
ja 1912 ehi ta tud kamb riots 
jäl le ki vi sein te ga. Nüüd seks 
on ka du nud kõik! Jää nud on 
Po ri ni mi. Sel le pak kus loo-
dus, peh me ning po ri ne al li-
ka li ne ümb rus. Kaev gi oli al-
li kal. Maa pa ran dus te gi oma 
töö, kuid ke va de ti on Po ri ko-
hal veel gi vee vä li koos lui ke-
de ga.

Po ri on kir jas kõi ki del va-
na del kaar ti del (ka Pa ri na), 
küll va lel ko hal ja hoo pis tei-
sel pool maan teed. En di selt 
üt le me, et Ka na mar di met sa 
kee ra Po ri juu rest (Sõe ru jääb 
teis poo le teed).

Jõu lu de aeg viib mõt ted 
läi nud ae ga de ja ini mes te 
juur de.

Kau nist jõu luae ga!
Vai ke Hang, 

koduloouurija

Laine küttis südameid
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MÄ LU MÄNG

 Tõs ta maa mä lu män gu sar ja uus hooaeg al gas 20. no vemb-
ril. Män gu juht Joel Ku ke kü si mus te le tea dis see kord kõi ge 
pa re mi ni vas tu seid võist kond Tõ he la koos sei sus Kaa rin Rein-
son, Ai di Lell saar, Kirs ti Ta lu ja Jaak Tork. Tei se ko ha saa-
vu tas võist kond MM (An ne li Võ so, En no Ka se, Ka lev Mart-
son) ja kol man da ko ha võist kond Okas (Leo Salk, Õn ne Salk, 

Ma rek Salk, Ind rek Me ras). Järg ne sid võist kon nad Üks teist, 
Vas ka, Poot si, Nul li ring, Eins tei nid, Lõ vi sü da, Op ti mis tid ja 
See seal.

Li sa võist lu se nn. ko ha li ku „kul da ju” tiit li le või tis Jaak 
Tork.

Spor dik lu bi

Algas uus mä lu män gu hooaeg

„Kul da ju” li sa võist lu se kaks 
pa re mat Jaak Tork ja Õn ne 
Salk.Tei se ko ha saa vu ta nud võist kond MM.

TÄNU

Ole me kao ta nud oma kal li ema Sil vi. Ei enam pais ta ko dua ken-
dest tuld- ko dus on tüh jus. Ma ha jäi ko du, mil le eest ema nii vä ga 
hoo lit ses ja mi da hoi dis.

Tä na me häid ini me si ja sõp ru kes ümb rit se sid ,lo hu ta sid ja kü-
las ta sid meie ema hai gu se ajal.

Meie sü dam li kud tä nu sõ nad ja head soo vid edas pi di seks kuu lu-
vad Tõs ta maa pe rearst Ma di se le- Teie abi val mi dus ja head mõt-
ted and sid jõu du eda si mi ne kuks. 

Sü dam lik tä nu Tai mi le ja naab ri Ma ria le, kes olid ema le suu reks 
toeks ja sõb raks, ke da ema iga päev oo tas. Suur tä nu Lii de le, 
Õie le, Hel me le, Vil ma le, Aa re le, Me si ke se le, Kat ri ni le ja Mai re le 
toe tu se ja abi eest.

Ai täh El li Te ra se le, kes nii sü dam li ke jä rel lau se te ga meie ema 
vii ma se le tee le saa tis.

Vo ki rat ta le ai täh ilu sa te lau lu de eest. Ai täh Rai mo õe le An ni le 
ja vend Il ma ri le, kel le tru ba ja klar ne ti mäng lii gu tas kõi gi mee li 
ja sü da meid.

Tä na me kõi ki su gu la si, sõp ru, klas si kaas la si, töö kaas la si, kes 
meie ema Sil vi Sel ge mä les tust kal liks pi da sid ja kal mu kün ka lil le-
kim pu de ja pär ga de ga kau nis ta sid.

Kõi ge suu rem tä nu meie maail ma pa ri ma le tä di le – Liia le ja 
te ma abi kaa sa le Rai mo le- nen de tu gi ja abis tav kä si jääb mei le 
ala ti.

He le-Ly ja Too mas

Üks ai nus meie ema,
üks ai nus ja hea,
nüüd kur vas lei nas
meil lan ge ta tud pea

Rahvamajas asuvas jõusaalis võib igaüks soovi korral natuke 
kangi näppida.
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Mar ju Mar jakul ja 
Ma rek Linnul sündis 

26. novembr il tü tar
Lee ke!

Esmaspäev, 24. det sem ber

kell 12 Tõ he la rah va ma jas 

JU MA LA TEE NIS TUS

kell 16 Tõs ta maa Maar ja 
ki ri kus
JÕU LUÕH TU 
JU MA LA TEE NIS TUS

Teisipäev, 25. det sem ber 

kell 11 Poot si-Kõ pu Pü ha
Kol mai nu ki ri kus

KRIS TU SE SÜN DI MI SE 
PÜ HA LI TUR GIA 

kell 14 Se lis te Pü ha
Vass si lu se ki ri kus
JU MA LA TEE NIS TUS

kell 16 Kast na Ar see niu se 
ki ri kus
JU MA LA TEE NIS TUS

Esmaspäeval, 31. det semb ril 

kell 14 Tõs ta maa Maar ja 
ki ri ku ko gu du se toas 
VA NA-AAS TA ÕH TU
JU MA LA TEE NIS TUS
AR MU LAUA GA

Teisipäev, 1. jaa nua ril 2008

kell 11 Se lis te Pü ha
Vas si liu se ki ri kus
JU MA LIK LI TUR GIA JA 
TEMP LI PÜ HA

JUMALATEENISTUSED 
TÕSTAMAA VALLAS

Neljapäev,
20. detsember

kell 9–10.30
Tõs ta maa

rah va ma jas
DOO NO RI PÄEV

Igale doonorile
väike

jõulupakk!

Tänavu on alevi vahel jõulutulesid rohkem, kui kunagi varem.

2008. aasta esimesel ööl

kell 00.30 kutsub Tõstamaa 
rahvamaja TANTSIMA 
UUDE AASTASSE, muusi-
kat teevad ansamblid Tule 
Taevas Appi, Traffi c’69 ja Alibi
Pilet 30.- krooni

KUHU MINNA

Tule Tõstamaa rahvamajja

JÕULUPEOLE
laupäeval 22.detsembril kell 20

Meeleoluks tore 
JÕULUKONTSERT

Tantsuõhtu pilet eelmüügis Tõstamaa raamatukogus 50 kr. Pilet samal õhtul 100 kr.

Õhtu jätkub koos 
ansambliga VANAVIISI

Jõuluvana
tuleb ka,

õpi salm pähe!
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SIL VI SEL GE
2.03.1942 – 23.11.2007

HER MANN ANS PAL 94
Pä ra kü la kü la

LEI DA PEE NO JA 78
Poot si kü la

VIL MA KÕR VE MAA 77
Tõ he la kü la

LEI LI KA RU 76
Lõu ka kü la

NI KO LAI KÖS TER 75
Ma ni ja kü la

LAI NE ÜLEM 74
Tõs ta maa ale vik

AI NO LAPP 73
Tõs ta maa ale vik

EE RI RA HU MÄE 73
Ka va ru kü la

EL NOR-HEI KI RAND 73
Män ni kus te kü la

VAI KE AB RAM 73
Er mis tu kü la

VIL MA HA VIK 71
Ma ni ja kü la

HEN NO MIKK 71
Ka va ru kü la

EI LI OKS 70
Tõs ta maa ale vik

TAI MI MET SA MÄ GI 65
Tõs ta maa ale vik

VIL JA RÄ BUS 60
Tõs ta maa ale vik

HEL JU KA LAM 60
Tõs ta maa ale vik

IDA VINK LER
02.11.1912 – 01.12.2007

EI NO SAID LA
4.02.1938 – 11.12.2007

EL VI NE HAN NUS
13.04.1934 – 13.11.2007

NEO NIL LA
RII DA METS

22.06.1918 – 17.11.2007

ÜL LE EL LES TE
16.03.1972 – 20.11.2007

JAAN KÜTT
15.04.1921 – 20.11.2007

juu bi la ridjuu bi la rid
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