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MA NI JA ÜLD KO GU LE
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 No ei võ ta mi nu väi-
ke pea ke, liht salt ei saa 
aru, mil lis te aju rak ku de-
ga mõt leb ar mas kaas ko-
da nik. Ini me ne, kes iga 
ju ma la päev on kus kil mi-
nu lä he du ses, tä na val või 
kaup lu ses.

Lap se va nem, kes võ-
tab ko dunt kaa sa prü gi-
ko ti ja mar sib lä hi mas se 
met sa tuk ka, et siis ko gu 
si su poh la de ja mus ti ka te 
va he le laia li lao ta da. Aga 
ju ba hom me on laps suur 
ja loo bib süü di ma tult poe 
ees pa ken deid va sa ku le 
ja pa re ma le.

Mõne aasta pä rast lä-
bus tab seesama ini me se-
ha ka tis lui de te peal koos 
sar vi kpudeliga ja kõik, 
mis üle liig ne, ve de leb 
maas kui väl ja näi tu sel, 
pee gel da des inim su se 
man du mist.

Ta haks nut ta, pa su nas-
se pan na või või me tu sest 
röö ki da. Ise gi va na koo li 
loo du se sõb rad hak ka vad 
us ku ja loo tust kao ta ma 
lui tep rü gi last lä bi ja lu ta-
des. Jah, tüü tud on need 
prü gi ju tud kind las ti, aga 
kui das mui du pääs tak si-
me tü ki ke se loo dust oma 
las te le.

Te ge li kult kut suks hoo-
pis üles kesk väl ja ku poo-
de nn ko du kau nis ta mi se 
võst lu se le. Et, kes suu dab 
oma uk se ees luua nu ti ka-
te va hen di te ga lil lei lu ja 
ko dust hu ba sust. 

Us ku ge, kau ni uk se-
e si se ga kaup lu se uk sest 
lä heb klient kind las ti ti he-
da malt sis se, kü la lis test 
rää ki ma ta. Või bol la suu-
dab ilu ka vei di alail ma 
uk se ees tõuk le vaid noo-
ru keid ra hus ta da.

Ol gu meie kesk väl ja-
kul uus hin ga mi ne ja see 
on ju meie enes te kä tes!

Ülle Tamm,
idealist-toimetaja

JUHTKIRI

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

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

Üle vaa de val la vo li ko gu 7. märt si 
2008. aas ta is tun gist

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

 Ot sus ta ti kii ta heaks rii gi han ge “Moo tor-
lae va ost mi ne” (Ma ni ja lii ni laev) han ke le-
pin gu sõl mi mi ne ko gu mak su mu se ga 6 324 
800 kroo ni ning kin ni ta da vas tav ra ha li ne 
ko hus tus.

 An ti val la va lit su se le vo li tu sed rii gi han ke 
kor ral da mi seks Kih nu re gio naalp rog ram mi 
toel hõl ju ki soe ta mi seks Ma ni ja ja Kih nu ela-
ni ke va ja dus te ra hul da mi seks.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa val la üldp la nee ring.
 Ot sus ta ti nõus tu da Tõs ta maa val las, 

Lao kü las asu va Ka da ka ka tast riük su se 
(82603:003:0060) ja ga mi se ga ühek sa teist-
küm neks eral di ka tast riük su seks ja mää ra ta 
maa sih tots tar ve vas ta valt keh tes ta tud de-
tailp la nee rin gu le.

 An ti nõu so lek Tõs ta maa val las, Se lis te kü-
las Väi ke-Oja ka tast riük su se (ka tast ri tun nus 
82603:002:0215) ja ga mi seks kol meks eral di 
kin nis tuks ja mää ra ti ka tast riük sus te sih tots-
tar beks maa tu lun dus maa.

 Ot sus ta ti taot le da mu nit si paa lo man dis se 
Tõs ta maa ale vi kus Kal li mnt 1a asu va kuu ri 
tee nin dus maa ja mää ra ta maa sih tots tar beks 
toot mis maa.

 Pa ran da ti Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
15.02.2008.a. mää ru se nr. 53 “Õpe ta ja te 
ame ti jär ku de pal ga mää ra de keh tes ta mi ne” 
sõ nas tust. Pal ga mää ra sid ei muu de tud.

 Kuu la ti Too mas Mit ti et te kan net Tõs ta-
maa kesk koo li aren gu ka vast. (Aren gu ka-
va eel nõu ga saab tut vu da val la ko du le hel 
(www.tos ta maa.ee).

 Võe ti vas tu hool de ko dus se suu na mi se tin-
gi mu sed ja kord.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu koos ta mi se pikk prot-
sess on jõud nud lõ pu le. Koos-
ta mi se käi gus kor ral da tud 
kü la- ja pla nee rin gu koo s-
o le ku tel ning ava li kus ta mis-
te käi gus oli kõi gil või ma lik 
pla nee rin gu prot ses sis osa le-
da ja te ha oma et te pa ne kud. 
Veeb rua ri lõ puks olid pla nee-
rin gu koos kõ las ta nud kõik va-
ja li kud ins tant sid. Pla nee ring 
val mis Tõs ta maa val la, AS En-
tec ja ER KAS Pär nu Ins ti tuut 
OÜ va he li ses koos töös. 

Keh tes ta tud üldp la nee ring 
on alu seks de tailp la nee rin gu-
te koos ta mi sel ning ehi tus- 
ja maa kor ral du se le val la ter-
ri too riu mil. 

Üldp la nee rin gu ava li kul 
väl ja pa ne kul esi ta ti mit meid 
et te pa ne kuid ja vas tu väi teid. 
Maa va lit su ses toi mu nud vas-
tu väi de te ära kuu la mi sel ei 
jõud nud vaid le vad poo led 
kok ku lep pe le Ma ni ja saa re ga 
seo tud vas tu väi te osas. Ar ves-
ta des 17 saa ree la ni ku all kir ja-
ga kir jas too du ga, loo bus Tõs-
ta maa Val la va lit sus mit mest 

pro jek tis ol nud punk tist na gu 
Ma ni laiul ka tast riük su se le ela-
mu maa sih tots tar be mää ra mi-
sel sel le mi ni maal ne lu ba tud 
pin da la ja Kui va sää re ti pu ka-
su ta mi ne ühis ka su ta ta va puh-
kea la na.

Vas ta valt vas tu väi de te ära-
kuu la mi sel saa vu ta tud kok ku-
lep pe le, täien da ti pla nee rin gu 
se le tus kir ja ja li sa ti, et Tõs ta-
maa ale vik mää ra tak se kaug-
küt te piir kon naks ning va ja du-
sel koos ta tak se tee map la nee-
ring liik lu se üm ber suu na mi-
seks kom pakt se asus tu se ga 
ala dest. Tõs ta maa ale vi ku pu-
has tus sead me te kait set soo nist 
on väl ja jäe tud ela mua la E1, 
mis on vas ta vu ses ka na li sat-
sioo nie hi tis te vee kait se nõue-
te ga. Pla nee rin gu kaar di le on 
kan tud Tõs ta maa ale vik ku 
joo gi vee va rus ta vad puur kae-
vud ja nen de sa ni taar kait se-
a lad vas ta valt vee sea du se §-s 
28 sä tes ta tud tin gi mus te le.

Üldp la nee rin gus se on kan-
tud maa kon na tee map la nee-
rin gus “Asu tust ja maa ka su-
tust suu na vad kesk kon na tin-

gi mu sed” mää ra tud ilu sa vaa-
te ga ko had: Kast na pool saar, 
Män ni ku oja suue, Ma ni ja 
saa re lõu na tipp, Ma ni ja saa-
re kes kel, Ka va ru rand, Tõ he-
la järv ja Köös sa mä gi. 

Loot si me la hen da da pla-
nee rin gu ga ka pi kaa ja li se 
prob lee mi eba loo gi li se ehi-
tus kee lu vöön di ga Ma ni jal ja 
osal Er mis tu ja Tõ he la jär ve 
kal dast kuid kesk kon na mi nis-
ter ei nõus tu nud il ma kesk-
kon na mõ ju hin da mi se ta ehi-
tus kee lu vöön di vä hen da mi-
se ga. Edas pi di on või ma lik 
nen de ala de koh ta te ha kesk-
kon na mõ ju de hin da mi ne ja 
al ga ta da tee map la nee ring. 

Vas ta valt sis se vii dud muu-
da tus te le ja täien dus te le keh-
tes tas Tõs ta maa val la vo li ko-
gu 7. märt sil 2008. aas ta mää-
ru se ga nr. 60 Tõs ta maa val la 
üldp la nee rin gu. 

Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu ga on või ma lik tut vu da 
Tõs ta maa val la ma jas ja in ter-
ne ti ko du le hel.

Ker li Brandt,
aren dus- ja kesk kon na nõu nik

Keh tes ta ti Tõs ta maa val la üldp la nee ring
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 Tõs ta maa val las on ol-
nud aja va he mik 15.02-
14.03.2008 suh te li selt ra hu-
lik.

Üks väär teop ro to koll, mis 
vor mis ta ti au to kind lus tu se 
puu du mi se eest.

Ning üks sis se murd mi ne 
elu maj ja ja kõr val hoo ne tes-
se Er mis tu kü las. Aja va he mi-
kul 2.03 - 9.03.2008 va ras ta-
ti va na me tal li.

Po lit sei le on vii ma sel ajal 
tea da an tud, et Tõs ta maal 
sõi da vad rin gi noo red ju hid, 
kel lel puu dub juh ti mi sõi gus.
Meil on õn nes tu nud sel li seid 
juh te ka ta ba da ja kin ni tan, 
et pöö ra me sel le le prob lee mi-
le jät ku valt tä he le pa nu.

Tu le tan meel de, et sel li ne 
te gu ei ole ai nult oma tead-
mis te ja ko ge mus te puu du mi-
se poo lest ül doht lik, vaid ka 
ka ris ta tav.

Te ge mist on väär teo ga, 
mil le eest kaas neb ka ris tus 
ra hat rah vi na ku ni 6000 
kroo ni

En ne roo liis tu mist ta sub 
mõel da, et kas on ik ka soo-
vi en nast ja tei si oh tu sea da 
ning ra ha kot ti ker gen da da.

Po lit sei ni mel tä nan kõi-
ki, kes on õi gu se rik ku mis test 
po lit sei le tea da and nud ja 
see lä bi kaa sa ai da nud ül di se 
tur va tun de pa ra ne mi se le.

Har li Han sen,
juh tiv kons taa bel

Meel de tu le tus
et te võt ja te le!

 Tu le ta me meel de Tõs ta-
maa val las te gut se va te le jae-
kau ban du se, hul gi kau ban du-
se, tee nin du se ja ma ju tus tee-
nu se ga te ge le va te le et te võt ja-
te le, et 15. ap ril liks on va ja 
kin ni ta da Ma jan dus te ge vu se 
Re gist ri kan ded. Sel leks tu-
leb esi ta da val la va lit su se le 
vor mi ko ha ne aval dus, mil-
le saab re gist ri ko du le helt 
http://mtr.mkm.ee.

Et te võt jal on või ma lus re-
gis tee ri nu õig sust kin ni ta da 
ka elekt roo ni li selt X -tee et te-
võt ja por taa li ka su ta des.

Kin ni ta ma ta re gist ree rin-
gud kus tu ta tak se.

Eve Sah tel,
val la sek re tär
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Ema kee le päe va tä his ta-
tak se 14. märt sil, esi me-
se ees ti luu le ta ja Krist-

jan Jaak Pe ter so ni sün ni päe-
val. See täht päev on meie 
riik li ke pü ha de ni mis tus aas-
tast 1999 ja ka koo li des mär-
gi tak se ema kee le päe va ak tus-
te ning esi ne mis te ga.

Krist jan Jaak Pe ter son 
(1801–1822) alus tas loo min-
gu li se töö ga va ra kult. Ju ba 
güm naa siu mis hak kas ta kir-
ju ta ma luu le tu si ja proo sa-
mõ tisk lu si. Kui gi Pe ter son 
sün dis ja kas vas Riias, tek-
kis tal eest la sest isa rää gi-
tud jut tu de põh jal uu dis hi-
mu hoo pis Ees ti maa vas tu. 
Noor mees ülis tas oma luu les 
ees ti kee le kau nist kõ la ja 
väl jen das oma tun deid ning 
mõt teid. Te ma kirg lik ke värs-
se kan tak se et te ka tä nas tel 
kee le päe va del.

Meie koo lis on tä his ta tud 

ema kee le päe va tra dit sioo ni-
li selt ak tu se ga. Sel aas tal sat-
tus ema kee le päe va ga kok ku 
nii vee ran di lõpp kui ka lau-
lu kon kurss, see ga ko gu ne sid 
õpi la sed au las se mit mel põh-
ju sel.

Kuu la si me II klas si õpi las-
te esi ta tud re gi vär si list rah-
va lau lu (ju ha tas õpe ta ja Ivi 
Kask), ühek san da klas si nei-
du de emot sio naal selt loe tud 
luu le tu si ja lü hi kest täht päe-
va kõ net, mil le koos tas raa-
ma tu ko gu hoid ja Mil vi Rea 
ja esi tas abi tu rient Mai do 
Pa lu sa lu. Sõ na võ tus kõ las 
üles kut se hoi da oma, sest 
võõ ras keel tun gib hoog salt 
ka iga päe va kõ nes se. Kui ke-
da gi koh ta me, üt le me “tšau”, 
“okey” on meie häs ti ning 
“thank you”’ga tä na me. Ema-
keel pai gu tab ini me se oma 
rah vu se hul ka ja vei di mõel-
des leia me kind las ti, et oma-

keel ne sõ na kõ lab just meie 
suus kau ni malt. 

Keel on meie kõi gi töö-
riist ja tark on jäl gi da, et see 
oleks kor ras kõi gil päe va del 
- mit te ai nult siis, kui leh vi-
vad li pud. 

Ee va Oper,
10. klass

Rää ki gem õi get ees ti keelt
ka siis, kui li pud ei leh vi

Ees ti maal me ela me
ja oma keelt siin rää gi me.
Na gu ema ja va nae ma
nii on ko du ne ka keel.

Ees ti keel on rah vus keel
ja kõi gil rõõm saks lä heb meel.
Ees ti kee le ta ei saa,
sest se da keelt ma ar mas tan.

Ees ti keel on MEIE keel,
igast va ran du sest kal lim veel.
Hin da ma tu väär tu se ga – 
kõ ne le me se da uh ku se ga. 

Ger lyn Ma ru se,
8. klass

Meie arm sa ko du maa 90. sün ni päe va auks kin kis kirg lik 
va na va ra ko gu ja Ri ho Vä li val la le Pät su aeg se val la maa-
kaar di. Nüüd ei ole enam mu ret, kui kel lel gi maa pii ri de 
üle vaid lu seks lä heb. Lööd kaar di lah ti ja tõ de vaa tab 
vas tu. Edas pi di võiks kaart ju ba res tau ree ri tud ku jul 
muu seu mis rip pu da. Ri hol on veel plaa nis muu seu mi le 
mi tu kirs tu täit kraa mi kin ki da, sest see on gi rõõm, kui 
tei sed saa vad uu ni ku me vaa da ta, mu he leb mees.

 Loo ma kas va tu se täien da-
vat ot se toe tust saab taot le-
da 19. märt sist ku ni 6. ap ril-
li ni.

Taot lu se saab esi ta da 
PRIA piir kond li kus se bü roos-
se või elekt roo ni li selt ka su ta-
des e-pria por taa li.

Tõstamaa Tuuled

Meel de tu le tus
loo ma pi da ja te le
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Esi me sest jaa nua rist kan-
nab mei le kõi gi le tut tav 
hool de ko du SA Tõs ta-

maa Hool de ko du ni me.
Ju ha ta ja Me ri ke Tuul me-

he sõ nul oli see nen de oma 
soov ja taht mi ne, eel kõi ge sel-
leks, et pan gast lae nu saa da 
ja hool de ko du uut ma ja ehi-
ta ma ha ka ta. Mui du gi toob 
ise seis vus en da ga kaa sa suu-
re ma vas tu tu se ja ko hus tu se 
kind la pea le hak ka ma saa da. 

Nüüd, kui esi me ne kuu on 
möö das, võib tõ de da, et ots-
ot sa ga on hak ka ma saa dud. 

Hä da on sel les, et ku lud on 
suu red, aga ma ja on pi si ke ja 
klien te see tõt tu vä he. Suu re-
ma ma ja kor ral saaks pal ju 
öko noom se malt ma jan da da, 
mär gib Me ri ke.

Kui eel mi sel aas tal oli ko-
ha ta su 4800 kroo ni, siis sel-
lest aas tast 6200 kroo ni. Te ha 

po le mi da gi, sest ül di ne hin-
na tõus mõ ju tab ka hool de ko-
du ee lar vet ja väl ja peab ju 
kui da gi tu le ma. Kõi ge suu re-
mad ku luar tik lid on ra vi mid 
ja mähk med ning siis eda si ju-
ba pal gad ja muud ku lud.

Oma val la hoo lea lu se eest, 
kui tal on lap sed, tu leb maks-
ta 1500 kroo ni, üle jää va osa 
mak sab vald. Kui hool da ta val 
lap si ei ole, siis mak sab ko ha-
ta su täie li kult vald.

Prae gu on hool de ko du 
kõik 21 koh ta täis ja taht jaid 
oleks veel gi, sest iga päev 
kü si tak se te le fo nit si va ba de 
koh ta de jä re le. 14 hoo lea lust 
on oma val la ini me sed ning 
tei sed Pär nust, Haap sa lust 
ja Kih nust. Pä ris la ma jaid 
on viis ja nen del tu leb kaks 
kor da päe vas mähk meid va-
he ta da. Õn neks on tä na päe-
val head va hen did la ma tis te 
vas tu.

Hin na tõu sust hoo li ma ta 
pee tak se Tõs ta maa hool de ko-
du ik ka gi teis test oda va maks 
ja hin na tak se ka te ma väik-
sust. See on na gu üks suur 
pe re kond ning kõi gi hool da-
ta va te mu re jõuab rut tu abis-
ta ja te ni.

Prae gu suu de tak se tee nu-
sest pak ku da öö päe va ring set 
hool dust, pat sen te käib kaks 
korda nädalas vaa ta mas ko du-

hool du sõ de Mai re Aad ler, kes 
mõõ dab ve re rõ hud ja vaa tab 
üle ra vi mid, abis ta tak se kõi-
ki des toi min gu tes kui va ja. 
Hool dus töö ta jaid on ma jas 
viis, li saks veel kokk ja puh-
ke päe va de and ja. Küt te pe rioo-
dil tu leb küt ta iga päev kuut 
ah ju.

Me ri ke ise noo re ini me se-

na tun nis tab, et te ma gi ju ba 
mõt leb, et kui das en dal va na 
ini me se na elu võiks vee re da. 
Öel dak se ju, et kui töö tad las-
teaias siis lä hed ai na noo re-
maks, aga kui hool de ko dus 
siis jäl le üha va ne maks. 

Uue ma ja ehi tu se ga on suu-
ri oo tu si ja loo tu si hel li ta tud, 
aga kes ehi tu se le ra ha li selt ik-

Maja, kus aeg tuk sub kevade pool

Prae gu ne olu kord, 
kus ne li ini mest 
on ühes toas, ei 
la se va nai ni mes tel 
üks tei sest pu ha ta 
ja toob ti ge dust ja 
pa hu rust maj ja.

El la Kol lo saab ap ril lis 95 aas tat va naks ja oma elu vii ma sed 
küm me aas tat on ta siin hool de ko dus ela nud.“ Pa re mat elu, 
kui siin po le mul en ne ol nud“, üt leb El la, kes ku na gi kas va-
tas ho bu seid ja pi das raa ma tu pi da ja ame tit. El la on elust 
vä si nud, sest mi da gi pa re mat ju enam tu le mas ei ole.
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 10.03.2008-24.03.2008. 
aas tal toi mub Män ni kus te 
kü las asu va Köös sa-Kad-
ri ka tast riük su se de tailp-
la nee rin gu ava lik väl ja-
pa nek. Pla nee ring võe ti 
vas tu 7. au gus til 2007. 
aaas tal Tõs ta maa val la va-
lit su se is tun gil kor ral du se-
ga nr. 311 ja 26. veeb rua-
ri 2008. a. val la va lit su se 
ot su se ga nr. 413 saa de ti 
ava li ku le väl ja pa ne ku le.

De tailp la nee rin gu ga 
on või ma lik tut vu da Tõs-
ta maa val la ma jas ja Tõ he-
la raa ma tu ko gus nen de 
lah tio le ku ae ga del. Sel lel 
pe rioo dil on või ma lik esi-
ta da oma et te pa ne kuid ja 
vas tu väi teid Köös sa-Kad ri 
ka tast riük su se de tailp la-
nee rin gu koh ta.

De tailp la nee rin gu ees-
märk on puh ke kü la aren-
da mi ne, mil le pin da la on 
1,43 hek ta rit.

 10.03.2008-24.03.2008. 
aas tal toi mub Er mis tu kü-
las asu va Mät ta kin nis tu 
de tailp la nee rin gu ava lik 
väl ja pa nek. Pla nee ring 
võe ti vas tu 26. veeb rua ril 
2008. a. Tõs ta maa val la va-
lit su se is tun gil kor ral du se-
ga nr. 414.

De tailp la nee rin gu ga on 
või ma lik tut vu da töö päe-
vi ti Tõs ta maa val la ma jas 
kell 8-13 ja 14-17. Sel lel 
pe rioo dil on või ma lik esi-
ta da oma et te pa ne kuid 
ja vas tu väi teid Mät ta kin-
nis tu de tailp la nee rin gu 
koh ta.

Mät ta kin nis tu on 14,2 
hek ta rit suur. De tailp la-
nee rin gu ees märk on 
maaük su se 12 krun diks 
ja ga mi ne, mil lest 8 krun-
di le pla nee ri tak se ühe-
 pe ree la mud.

DETAILPLANEERINGUDle vä ga vaik selt

ka gi õla al la pa neb see on 
esial gu tead ma ta. Tu le vas se 
maj ja on pla nee ri tud 60 koh-
ta ja see lä bi saaks alev ka vä-
he malt 20 töö koh ta juur de.

Hu ba ne ja ko du ne va-
na ma ja jääb sa mu ti al les 
ja seal peaks paik ne ma siis 
kon to ri ja eri list hool dust 
va ja va te klien ti de ruu mid. 
Prae gu ne olu kord, kus ne li 
ini mest on ühes toas, ei la se 
va nai ni mes tel üks tei sest pu-
ha ta ja toob ti ge dust ja pa-
hu rust maj ja.

Tu le vas se hoo nes se on 
ka van da tud ka he ko ha li sed 
toad koos pe se mis või ma lus-
te ga. Vä ga täh tis on ka va-
na de le ini mes te le oma as ja-
de ole ma so lu, het kel ei ole 
isik li ke as ja de jaoks liht salt 
ruu mi.

Se da mu ret, et klien tuu-
rist võiks puu dust tul la, ju-
ha ta ja küll ei kar da. Tä na-
päev ei või mal da enam töö 
kõr valt ko dust hai get hool-
da da.

Mil lal kopp maas se lüüak-
se, ei jul ge Me ri ke mit te en-
nus ta da gi, aga ega uus ma-
ja tu le ma ta jää. Suu res osas 

loo dab ju ha ta ja et te võt li ku 
val la va ne ma tut vus te le ja si-
de me te le. 

Aeg hool de ko dus möö-
dub kind las ru tii nis. Tä his-
tatk se sün ni päe vi, vaa da tak-
se see bi kaid ja loe tak se raa-
ma tuid. Eri li si väl ja sõi te või 
üri tu si kor ral dad ei saa, sest 

igal pat sien dil on küm neid 
pi sip rob lee me ja sel lest tu leb 
pi gem pa han dust.

Õh tul kell ka hek sa on öö-
ra hu ja kõik 21 ela nik ku vee-
re vad une maal järg mi se päe-
va poo le.

Ül le Tamm,
toi me ta ja

Maie Mii du on ko ka na töö ta nud 18 aas tat ja vä si ma tult kuu lab ta iga päev ka hool de ko du 
ela ni ke mu re sid. Kõi ge roh kem ar mas tatk se kar tu li toi te. Sup pi ja praa di saab va hel du mi si, 
õh tuks pa ku tak se put ru sid ja vor mi roo gi. Kõ hud saa vad kõi gil ik ka täis. Sün ni päe va pu hul 
pa ku tak se kring lit või tor ti.

Me ri ke on te ge li kult rät se pa ha ri du se ga raa ma tu pi da ja, 
kes oli pi kalt las te ga ko dus. Ja siis kui va na ju ha ta ja läks 
pen sio ni le, ot sus tas Me ri ke sel le ame ti pea le kan di dee ri da. 
Mää ra vaks sai just see, et väi ke koht ja siit sai ta jul gu se 
kat se ta mi seks. Kolm aas tat on ju ba hak ka ma saa dud ja rät-
se paks ta ta ga si ei lä he. Nüüd õpib ta sot siaal hool dust. 

Hei, ka la me hed!

 Saat ke mei le oma mu he-
daid ka la püü gi lu gu sid ja pil-
te pi ra ka test ka la dest. Eri ti 
on oo da tud lood ko du val la 
jär ve del ja me re la hel ko ge-
tud ka lae la mus test.

Lu gu sid oo tab Ker li oma 
post kas ti ker li@tos ta maa.ee
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Tõs ta maa val la va lit-
sus kor ral das Tõs ta-
maa, Aud ru, Varb la, 
Koon ga ja La vas saa re 
val las ühi se kor ral da-
tud jäät me veo kon kur-
si, et lei da ai nuõi gu se-
ga ve da jaet te võ te.

Edu kaks tun nis ta ti AS 
Clea na way pak ku mi ne, mis 
ko gus hin da mis põ hi mõ te te 
alu sel enim väär tus punk te. 

Prae gu sel het kel te ge le-
vad val lad ja ve da ja le pin-
gu sõl mi mi se ga, et an da ol-
me jäät me te veo ai nuõi gus 
kol meks aas taks AS Clea na-
way´le.

Kui kõik lä heb la du salt 
siis alus ta me kor ral da tud 
jäät me veo ga 1. juu ni 2008.
aas tal.

Mis eda si?
Kor ral da tud ol me jäät me-

veo ga loe tak se lii tu nuks 
kõik Tõs ta maa val la hal dus-
ter ri too riu mil hoo nes ta tud 
või hoo nes ta ta vat maaük-
sust oma vad val da jad.

Kõi ki del eel ni me ta tud 
maaük sus tel peab ole ma ma-
hu ti se gaol me jäät me te ko gu-
mi seks.

Ma hu ti suu rus ole neb 

ela ni ke ar vust ja konk reet-
sest va ja du sest. Mi ni maal ne 
kon tei ne ri maht hoo nes ta tud 
maaük su sel on 80 liit rit. On 
loo mu lik, et suu re mas ma-
jas on kõi gi kor te ri te pea le 
üks ühi ne pa ra jalt suur kon-
tei ner. Kon tei ne reid peab 
tüh jen da ma üld ju hul 1 kord 
kuus, võib mui du gi ka sa ge-
da mi ni.

Kõik jäät me val da jad sõl-
mi vad vas ta va le pin gu jäät-
me ve da ja ga. Le pin gu sõl-
mi ma ta jät mi ne ei tü his ta 
kor ral da tud jäät me veo ga lii-
tu nuks lu ge mist. Aju tist va-
bas tust või har ve mat ve du 
tu leb eral di taot le da, tuues 
val da vas ta va põh jen da tud 
aval du se.

Kas os ta või ren ti da kon tei-
ner? Rää ki ge ma jae la ni ke ga 
lä bi ja ot sus ta ge, kas os ta te 
kon tei ne ri poest või veoet-
te võt telt või ren di te te malt. 
Kon tei ner peab vas ta ma jäät-
meees kir ja nõue te le ja se da 
peab saa ma tüh jen da da 
veoet te võt te jäät me veo ki ga. 

Ot sus ta ge kon tei ne ri suu-
rus ja veo sa ge dus. Ük si ke la-
mu jäät me ma hu ti mi ni maal-
ne tüh jen dus sa ge dus on iga 
28 päe va ta gant ja kor ter ma-
ja des iga 14 päe va ta gant.

Ol me jäät mete  vedaja muutub

Tee nu se liik /jäät me ma hu ti 
suu rus

Tõs ta maa 
Val la vo li ko gu 
26.01.2007.
a mää rus nr. 
33 tee nus ta-
su piir määr 
koos käi be-
mak su ga

AS Clea na-
way poolt 
pa ku tav 
piir hind koos 
käi be mak-
su ga

Se gaol me jäät me te veo
tee nus ta su

EEK EEK

80 l ma hu ti 40.00 34.00

140 l ma hu ti 58.00 49.30

240 l ma hu ti 65.00 55.25

370 l ma hu ti 85.00 72.25

600 ma hu ti 100.00 85.00

800 ma hu ti 120.00 102.00

1,5 m³ ma hu ti 175.00 148.75

2,5 m³ ma hu ti 260.00 221.00

4,5 m³ ma hu ti 450.00 282.50

Järg nev ta bel an nab tei le üle vaa te AS Clea na way poolt pa-
ku ta va tee nu se hin nast.

Ühel pe rel on pa ras va li-
da kas 0,08, 0,14 või 0,24 
m³ kon tei ner veo sa ge du se-
ga 1 kord kuus.

Suu rem kor ter ma ja saab 
ju ba va li da, kas võt ta väik-
sem kon tei ner sa ge da ma 
veo ga või suu rem kon tei ner 
har ve ma veo ga. Ot sus ta mi-
sel peab ka mõt le ma, kum ba 
on või ma lik pai gu ta da krun-
di le nõue te ko ha selt.

Kas mit me ma ja pea le võib 
ühi se kon tei ne ri võt ta? Jah, 
mit me naa ber kin nis tu te pea-
le võib ka su ta da ühist kon tei-
ne rit, kui ar ve ta su mi sel ei te-
ki tõr keid. Le pin gus pea vad 
ole ma fik see ri tud kõik ühist 
ko gu mis ma hu tit ka su ta vad 
ma ja pi da mi sed. 

Mis saab se ni sest le pin-
gust ja kon tei ne ri test? Se ni-
ne vea da ja AS Ragn-Sells lõ-
pe ta tab  le pin gud (tea ta des 
sel lest ka et te) ala tes kuu päe-
vast, kui hak kab keh ti ma AS 
Clea na way ai nuõi gus ol me-
jäät me veol.

Või ma lik, et et te võt ted le-
pi vad oma va hel kok ku, ja 
prae gu sed AS Ragn-Sells´ilt 
ren di tud kon tei ne rid lä he vad 
üle AS Clea na way`le.

Kui das le pin gut saab te-
ha? Oo da ke, ku ni veoet te võ-
te tei le le pin gu ko ju saa dab 
või kor ral dab le pin gu te sõl-
mi mi se val la ma jas ja kü la-
kes kus tes, ku hu tu leb ko ha-
le ve da ja esin da ja.

Järg mi ses val la le hes an na-
me tea da. 

Kui das saab taot le da aju-
tist va bas tust või eri ne vaid 
tin gi mu si? Pöör du ge val la-
maj ja.

Kas kor ral da tud jäät me-
ve du puu du tab ka muid jäät-
me lii ke? Ei. Pa ken di jäät meid 
ja oht lik ke jäät meid vea vad 
eda si need et te võt ted, kes te-
gid se da se ni ni.

Kõi gi tee ma ko has te ees kir-
ja de ja nõue te ga ning ava li-
ku kon kur si ma ter ja li de ga 
saab tut vu da val la ma jas ja 
val la ko du le he kül jel.

Kü si mus te ga pöör du ge tel 
449 6180.

Ker li Brandt,
aren dus- ja kesk kon na nõu nik

Lu me su la mi sest sü-
gis vih ma de ni on ku lu 
põ le ta mi ne kee la tud. 
Sa mu ti ei to hi met sas 
ja põõ sas ti kus ning 
tuld võt va tai mes ti ku-
ga alal lõ ket te ha.

Kui va ra se malt oli ka he 
nä da la jook sul pä rast lu me 
su la mist lu ba tud ku lu põ le ta-
da, siis ala tes möö du nud aas-
tast on pä rast lu me su la mist 
ku lu põ le ta mi ne täies ti kee la-
tud. Sel li se re gu lat sioo ni on 
tin gi nud ini mes te aru tu käi tu-
mi ne, kus niit mi se ase mel pis-
te ti hei na põld ke va del hoo pis 
põ le ma.

Üks ku rioos se maid näi teid 
ku lu tu le kah ju ta ga jär jest on 
pä rit üle möö du nud aas tast 
Saa re maalt, kus Üru kü las 
põ le sid ma ha poo led ma jad, 

Kulu põ le ta m
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Lap se ga met sa ...
prü gi ma ha vis ka ma!
Iga kord kui ma prü gi-
tee mast kir ju ta ma hak-
kan, mee nub mul le, et 
al les ma sel lest kir ju ta-
sin ja ju ba jäl le on see 
mul tee maks.

See kord ajen das mind kir-
ju ta ma üks värs kelt avas ta-
tud prü gi hun nik, mis asub 
en di se kar ja lau da poolt Kär-
ne ri poo le vii va tee ää res. 
Ma ei tea kui va na see prü gi-
hun nik seal on, kuid üle paa-
ri kuu see seal ve de le nud ol la 
ei to hiks. 

Käin oma koe ra ga suh te li-
selt tih ti Lõu ka tee del ja lu ta-
mas ning ühel sel li sel met sa-
tii rul ju tuk so le va prü gi hun ni-
ku ot sa ko mis ta sin gi. On mui-
du gi üp ris ta va li ne, et ik ka 
lei dub juh me ini me si, kes ei 
suu da oma so di ga muud te-
ha, kui se da met sa viia, kuid 
see kord pa ni mind nör di ma 
tõik, et prü gi hun ni ku te ki ta-
ja teks olid värs ked lap se va ne-

mad. Lei tud so di ku hil si sal das 
nii toi du pa ken deid kui hul ga-
li selt lap se mähk meid, li saks 
sel le le min geid plast mas sist 
ju bi naid. 

Mi nu jaoks on kum ma li-
ne, et hoo li ma ta ale vis se pai-
gu ta tud prü gi kon tei ne ri test, 
pee tak se en di selt po piks met-
saa lu se reos ta mist. Ku jut le-
gem nüüd et te kau nist pä rast-
lõu nast päe va, kus pe re kond 
on lõu nas ta nud, bee bi on ke-
nas ti tuk ku ma jää nud ja köö-
gi nur gas sei sab ine tult suur 
prü gi kott.

Ema vaa tab isa le ot sa ning 
mõ le mad tea vad, et see tu leb 
väl ja viia. See pea le lei tak se, 
et hea küll, na gu nii tu leks 
laps värs ke õhu kät te viia ja 
en nast ki oleks va ja vä he ke 
tuu lu ta da. Pe re kond pa neb 
end rii des se, laps hak kab vi-
ri se ma, kuid pea gi ol lak se õn-
ne li kult au tos ja üht la se moo-
to ri põ ri na pea le jääb bee bi gi 
ke nas ti ma ga ma. Ol les na tu ke 

kes ka le vist väl ja sõit nud, leia-
vad ema ja isa var ju li se met-
sa tu ka. Au to pee tak se kin ni, 
ava ta ke pa gas nik ning suur 
prü gi kott len nu ta tak se hoo le-
tult puu de vi lus se. Pä rast lõu-
na ne pe re kond lik idüll jät kub 
tead mi se ga, et laps ma gab ja 
prü gi on lik vi dee ri tud, ise gi 
tüü tut sor tee ri mis tööd pol-
nud va ja te ha.

Vot sel li ne ku jut lus pilt tek-
kis mi nu sil me et te, kui met-
sas ka su ta tud mähk me hun ni-
ku ot sa sat tu sin ja mõ te tes se 
jäi kum mi ta ma lau se, et sel lis-
te ini mes te ga saab meil küll 
ilus ja puh ta loo du se ga tu le-
vik ole ma! Tões ti, tões ti, loo-
ta ju võib!

Reaal su ses on aga as ja lood 
sel li sed, et plaa nin hom me, st 
ju ba tä na (kell on 1.15 öö sel) 
min na se da so di ko ris ta ma, 
sest liht salt jä le on ju ba oma 
koe ra gi las ta sel list so di kuh ja 
nuus ki da.

Lii na Käär

mi ne on kategooriliselt kee la tud
kok ku kaks elu ma ja ja kuus 
kõr val hoo net. Tu li le vis naa-
ber kü last Üru kü la ni möö da 
elekt ri lii nia lust ku lu hei na. Li-
saks ma ha põ le nud hoo ne te-
le, saa vad ku lu tu le kah ju des 
ini me sed ter vi se kah jus tu si. 
Üle möö du nud aas tal huk kus 
Ees tis ku lu põ len gu tes ne li ini-
mest, möö du nud aas tal lei ti 
ku lu põ len gu alalt üks huk ku-
nud ini me ne.

Suur osa iga ke va dis test 
loo dus tu le kah ju dest saab al-
gu se käest läi nud pra hi lõ ke-
test. Ena mas ti on tu le laia li 
kan du mi se põh ju seks oo ta ma-
tu tuu leiil, mis viib sä de med 
ku lus se või on lõ ke hoo pis ki 
jä re le val ve ta jäe tud. Lõ ket to-
hib te ha ai nult tuu le vaik se 
il ma ga tai mes ti kust pu has ta-
tud pin na sel, kus tu le le vik 
on pii ra tud. Lõ ke peab paik-

ne ma ee mal hoo ne test ja tuld 
võt va test ma ter ja li dest. Pä rast 
tu le te ge mist tu leb lõk ke koht 
vee ga üle va la da, ju hus li kult 
võib kuu ma le lõk kea se me le 
sat tu da tuld võt tev ma ter jal 
ning tuul lee gi uues ti lõk ke-
le pu hud.

En ne pra hi põ le ta ma asu-
mist peab sel geks te ge ma oma-
va lit su ses keh ti vad hea kor ra-
reeg lid, sest ko ha lik oma va-
lit sus võib oma ter ri too riu mil 
lõk ke te ge mi se üld se kee la ta.

Ka need, kes ise lõ ket ei 
tee, peak sid tu le le vi ku väl ti-
mi seks oma hoo vi niit mi se ja 
rii su mi se ga kor ras hoid ma, et 
väl ti da ku sa gilt mu jalt al gu se 
saa nud tu le kah ju jõud mi se 
hoo ne te ni.

Tuld to hib te ha ai nult tuu le-
vaik se il ma ga. Tuul võib sä de-
med kan da mit me sa ja meet ri 

kau gu se le. Lõ ke peab asu ma 
vä he malt 15 m kau gu sel hoo-
nest või põ lev ma ter ja list ja 30 
m kau gu sel met sast ja lõk ke 
te gi jal pea vad kaa sas ole ma 
es ma sed tu le kus tu tus va hen did 
(luud või ok sad tu le ma ter da-
mi seks, paar ämb rit vett). Tuld 
ei to hi val ve ta jät ta ega lah ku-
da en ne, kui tu li on kus tu nud 
või kus tu ta tud, pä rast tu le te-
ge mist tu leb lõk ke koht vee ga 
üle va la da. Sä de med on vä ga 
elu jõu li sed ning või vad põ len-
gu põh jus ta da ka päev pä rast 
tu le te ge mist.

Kui lõk ke tu li on kont rol li 
alt väl ju nud, he lis ta ko he hä-
daa bi numb ril 112 ja kut su abi 
ning asu siis ise või ma lu sel 
tuld kus tu ta ma. Ise ko he kus-
tu ta ma asu des võib siis ki juh-
tu da, et oma jõud põ len gust 
üle ei käi ja ik ka gi on va ja abi 

kut su da, mi da kauem kus tu tus-
töö de al gus vii bib, se da suu re-
ma le ala le põ leng le vib.

Ku lu põ le ta mi se kee lust 
üleas tu jaid oo tab ra hat rahv 
ku ni 18 000 kroo ni, tu le kah-
ju põh jus ta jal tu leb ta su da ka 
te ki ta tud kah ju.

Sir le Matt,
Lää ne-Ees ti Pääs te kes kus

Tu le kah ju võib
loo du ses põh jus ta da:

 ku lu põ le ta mi ne
 lõ ke
 gril lah just len duv sä de
 moo tor sõi du kist len duv 

     sä de
 suit su ko ni
 elekt ri lii nist len duv sä de
 päi ke se kii ri koon dav 

     klaa si kild
 pik se löök



märts 2008 - 8 

Va ba rii gi aas ta päe va eel 
käi si me oma las te pe re-
ga uu dis ta mas, mi da 

val la ma jas te hak se.
Ju ba uk sel ter vi ta sid meid 

sõb ra li ke ja lah ke te nä gu-
de ga val laa met ni kud: Anu, 
Eve, Liia, Hel le. Ko gu ne si me 
es malt sek re tä ri de tup pa, kus 
kõi gil lu ba ti pa be ri le temp-
leid va ju ta da. Pa be ri hun di 
jaoks oli pä ris pal ju ma ter ja li 
ko gu ne nud. Nüüd said soo vi-
jad vaa da ta ja ise proo vi da, 
kui das ma sin pa be rit pee nes-
tas.

Maa-amet ni ku toas nä gi-
me ar vu tist kaar te, kus peal 
met sad, põl lud, ma jad ja teed. 
Las teaed loo mu li kult ka!

Onu Ain – see, kes las teaia 
re mon di ga te ge leb, ajas täht-
said tööas ju Ker li ga, tä di Kris-
tii na aga hak kas ko he kom-
me ja ga ma.

Tre pist üles min nes sat tu si-
me pea raa ma tu pi da ja tup pa. 
Sel gus, et tä di Ka ri ni le meel-
dib vä ga ma te maa ti ka ja suu-
red numb rid. Mi da roh kem 
nul le ta ga, se da pa rem. Mat-
hil da os kas en nast iga tä di 
sül le või too li le is tu ma poe ta-
da. Äk ki saab te mast tu le va-
ne val laa met nik?

Koh tu si me veel tä di Eve li-
ni ja tä di En da ga. Ai nult val-
la kõi ge täht sam mees – val-
la va nem – jõu dis just en ne 
meie tu le kut ära sõi ta

 Kõik val la töö ta jad said 
pi du päe va pu hul va ne ma 
rüh ma las te kar tu lit rü ki teh-
ni kas val mis ta tud ruk ki lil le-
de ga kaar di. Vas tu ta suks an-
ti mei le kom mi.

Veeb rua ri lõ pus ja märt si 
al gul kim bu ta sid lap si mit-
med vii ru sed. Lau lu võist lu-
seks har ju ta mi ne oli see tõt-
tu pä ris kee ru li ne. Peo päe val 
puu dus aga õn neks ai nult 
üks laps.

Esi ne ja te ri da oli vä ga 
pikk, ter velt 22 lau lu last. Lau-
le hin da ma pa lu si me Mai mu 
Juh ka mi, Ka rin Mii du, Mar-

ge Pääs te li ja Ly-And ra Pär-
nas te. Ot sus ta ti, et noo re mas 
va nu seg ru pis olid tub li mad 
Mag nus Jan son ja An ny Ke-
rem, va ne mas va nu seg ru pis 
Liis Kar bus ja Kei ly Ke rem. 
Er gu tu sau hin na said jul ge esi-
ne mi se eest He lii ne Gur ja nov 
ja Ai mar Müür sepp.

Val la las te lau lu võist lu se le 
va lis zü rii väl ja aga Mag nu se, 
An ny, Kei ly, Lii si, Mai li se ja 
Ave-Ing ri di. Võit jaks osu tus 
al les märt si al gul 4 aas ta seks 
saa nud An ny, tei se ko ha sai 
Liis. Õn nit lus võit ja te le!

Aita Lind,
lasteaiajuhataja

Lau lu ga saa di hai gus test ja gu
Tädi Karin armastab arvutada ja lapsi.
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„Meie kool on mi nu 
arust vä ga tur va li ne… 
Tur va li ne kool on see, 
kui õpi la sed saa vad 
ra hu li kult koo lis ol la 
ja ei pea kart ma koo li 
tul la,” kir ju tab Tõs ta-
maa kesk koo li 9. klas si 
õpi la ne. 

Mi na olen sa mu ti pi da nud 
Tõs ta maa koo li tur va li seks ja 
ra hu li kuks. Hoo li ma ta mõ-
nest koo li poi sik raak le mi sest 
või siis mõ nest vei di suu re-
mast õpi las te va he li sest konf-
lik tist, mil le le me te ge li kult 
ole me õn neks peaae gu ko he 
jä li le saa nud.

Kuid kas ka te ge li kult ei 
ole meie koo lis vä gi val da? Ja 
mis üld se on koo li vä gi vald?

Koo li vä gi val da de fi nee ri-
tak se kui iga su gust si tuat sioo-
ni, kus mis ta hes koo li kuu luv 
isik hir mu tab, äh var dab, väär-
koht leb või rün dab teist koo li 
kuu lu vat isi kut. Koo li kiu sa mi-
ne on koo li vä gi val la ala liik. 
See on kor duv ja pa ha taht lik 
käi tu mi ne mõ ne kaa sõ pi la se 
suh tes. Kiu sa mi ne võib ol la 
ke ha li ne - löö mi ne, tõu ka mi-
ne, as ja de ära võt mi ne, ruu mi 
kin ni pa ne mi ne jne ja hin ge-
li ne - äh var da mi ne, alan da mi-
ne, nar ri mi ne, kuu lu jut tu de le-
vi ta mi ne jne. 

Suur tähelepanu vajadus
Koo lis on ala ti mõ ned vä-

ga konf likt sed või üle kee vad 
prob leem se käi tu mi se ga õpi la-
sed, kel le ga suht le mi ne ja te-
ge le mi ne võ tab ära suu re osa 
ener giast õpe ta ja tel koo lis ja 
ema del-isa del ko dus. Vii ma-
sel paa ril nä da lal on lap se va-
ne mad ka he algk las si õpi la se 
koh ta vä gi val lat se mi se tõt tu 
kae bu se esi ta nud. Neil juh tu-
del on asi al gu se saa nud nn 
pois te män gu dest – vii ma ti lu-
me sõ jast, kus eri ne va tel pool-
tel on eri ne vad reeg lid ja kel 
jõud, sel õi gus. Põ hi koo li va ne-
mas ast mes on mõ ned poi sid, 
kes li saks nn ju hus li ke le mük-
sa mis te le ka su ta vad osa valt sõ-
na kuns ti, et kel lest ki üle ol la. 

Miks kiu sa ja kiu sab: ta hab 
tä he le pa nu saa da; ar va mus 
en dast on lii ga hea või lii ga 

halb; ei os ka sõp ru lei da ega 
ise sõ ber ol la; puu dub süü tun-
ne ja või me mõis ta teis te tun-
deid; ta kan na tab pe re vä gi val-
la all; tal on liht salt igav.

Meie koo lis tun dub ole ma-
gi just se da hin ge list laa di vä-
gi val da, mis väi ke ses koo lis 
ena mas ti mär ga tav on, kuid 
kind las ti jääb pal ju as ju ka 
tä he le pa ne ma ta. Õn neks on 
meie õpe ta jad hoo li vad ja tä-
he le pa ne li kud ja mär ka vad 
mõn da gi. Iga müks, ja la hoop 
või mõ ni tav sõ na on vä gi-
vald, mil le le tu leb rea gee ri da 

ko he. Meil on ka õpi la si, kes 
sek ku vad, kui näe vad ke da gi 
kiu sa ta vat või rää gi vad sel-
lest õpe ta ja te le. Sa mas oli al-
les paa ri nä da la eest int si dent 
koo li bus sis, kus ter ve hulk 
va ne ma te klas si de ees ku ju li-
ku käi tu mi se ga õpi la si nä gid 
pealt, et noo re ma klas si õpi la-
se kal lal tar vi ta tak se vä gi val-
da ja mit te kee gi ei öel nud 
mi da gi. Või ei pi da nud nad 
se da pii sa valt tõ si seks, kui gi 
nad sel lest ko dus va ne ma te le 
rää ki sid. On nen de käi tu mi ne 
siis teis te le ees ku juks? 

Õpe ta ja jäe tak se pa ha tih ti 

ük sin da ko gu maail ma pa he-
de ga õpi las te ni mel võit le ma, 
nei le pan nak se liialt suu ri ko-
hus tu si ja loo tu si, te ge li kult ei 
jõua õpe ta jad iga kord üheaeg-
selt tü lit se ja te ga poe et te või 
lii va mäe le või uu te ma ja de 
va he le. Pa lun mär ka se da Si-
na, Tõs ta maa val la ko da nik, 
rea gee ri ja ta kis ta vä gi val da! 
Osa kõr val seis ja test kind las ti 
kar da vad sek ku da. Aga on ju 
või ma lik rää ki da usal dus väär-
se ini me se ga. 

Kõigile koht päikese all
Klas si ju ha ta ja tun di des on 

õpe ta jad pöö ra nud tä he le pa-
nu õi ge te le väär tus hin nan gu-
te le ja ee ti ka le. Aeg-ajalt tu leb 
nii koo lis kui ka ko dus üle rää-
ki da need kõi gi le tun tud põ-
hi tõed: igaü hel on õi gus ol la 
eri nev, kui ta ei kah jus ta tei si, 
kel lel gi po le min git õi gust ke-
da gi sel le eest põ las ta da ega 
kiu sa ta, ol gu ta pi kem, pak-
sem, suu re ma te kõr va de ga või 
teist moo di riie te ga.

Kiu sa mi sest rää ki mi ne ei 
ole kae ba mi ne – see on ene-
se ja teis te kaits mi ne. Õpi la-
ne, rää gi sel lest klas si ju ha ta-
ja ga, mõ ne tei se õpe ta ja ga, 
va ne ma te ga, sõp ra de ga. 

Prae gu ses kuuen das klas sis 
ole me um bes aas ta ae ga te ge-
le nud tu giõ pi las te koo li tu se ga 
ehk T.O.R.E. lii ku mi se ga, mil-
les suur osa on rüh ma töö del, 
arut lus tel, rol li män gu del, teis-
te kuu la mi sel. Mul le tun dub, 
et klas si kol lek tii vi ül di ne õhk-

kond on ra hu li ku maks muu tu-
nud ja T.O.R.E. te ge vu sel on 
sel les suur osa, kind las ti ka 
klas si ju ha ta ja tööl ja mõ nin-
ga sel õpi las te üm ber pai gu tu-
mi sel.

Meil on vä ga head tin gi mu-
sed sel leks, et oma koo li veel-
gi tur va li se maks muu ta ja tek-
ki nud prob lee mi de le ko he vas-
tu as tu da. Algk las siõ pe ta ja tel 
on oma õpi la sed ko gu aeg sil-
me all ja esi mes tel aas ta tel on 
õpe ta ja tel nii mõ ne gi õpi la se 
pu hul tul nud roh kem tä he le-
pa nu pöö ra ta õi ge le käi tu mi-
se le ja mõt le mi se le, sot siaal se-
te le os kus te le, kui täh te de ja 
numb ri te õpe ta mi se le. Kool 
peab kor va ma sa ge li ka ko du 
te ge ma ta jät mi sed. Mi da roh-
kem meie – õpe ta jad ja teie 
– emad, isad, va nae mad ja va-
nai sad, onud ja tä did - oma 
õpi las te ja las te ga rää gi me, se-
da roh kem on või ma lu si ol la 
kaits tud ja tur va li ne. Kõi gi le 
sel ge tõ de mus – koo li ja ko du 
jär je pi dev koos töö on lap se ini-
me seks kas va mi se ja õpi la se 
edu ka eda si jõud mi se alus.

Mul on hea meel, et meie 
koo lis on häs ti toi miv võr gus-
ti ku töö, mil le käi gus on la-
hen du se saa nud kõik kü si mu-
sed. Suu re ma te prob lee mi de 
pu hul on te gut se mas noor soo-
po lit sei nik, kes on va ja du sel 
ühen dust võt nud ka lap se va-
ne ma te ga. Kool on õpi las te 
jaoks ja tur va li se ma koo li 
ni mel tur va li ses kesk kon nas 
– mär ka ini mest! Koo lis on 
ole mas psüh ho loog, sot siaal-
pe da goog, klas si ju ha ta jad, 
kel le poo le lap se mu re de tõt-
tu pöör du da. Ära jää kõr val-
seis jaks ja vaat le jaks, kui olu-
kord nõuab Si nu sek ku mist! 

Mi da ar va vad lap sed: 
„Meie koo lis po le va ja tur-
va me hi ega muid as ju, sest 
meil Tõs ta maal ei ole suu ri 
prob lee me ega pät te ega mi-
da gi muud sel list. Meie koo lis 
on kõik kont rol li all… Meie 
kool on mi nu arust vä ga tur-
va li ne… Tur va li ne kool on 
see, kui õpi la sed saa vad ra hu-
li kult koo lis ol la ja ei pea kart-
ma koo li tul la.”. 

Kirs ti Ta lu,
sot siaal pe da goog

Kui tur va li ne on kool

Õpe ta ja jäe tak se 
pa ha tih ti ük sin da 
ko gu maail ma 
pa he de ga õpi las te 
ni mel võit le ma.
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SA Kih nu Väi na Me re-
par gi pro jek ti “Las te-
laag rid Kih nu Väi na 
Me re par gi piir kon nas” 
raa mes toi mus 15.-16. 
märt sil 2. ja 3. klas si de 
õpi las te le Poot si kes ku-
ses laa ger.

Kih nu prog ram mi toe tu sel 
teoks saa nud laag ris oli osa-
võt jaid Kih nu, Varb la ja Tõs-
ta maa koo li dest. Pro jek ti ees-
märk on tut vus ta da ja väär-
tus ta da me re par gi piir kon da 
jää va te val da de loo dus- ja 
kul tuu ri väär tu si, aren da da 
kesk kon na sõb ra lik ku aus tust 
oma ko du kan di vas tu.

Sa ma pro jek ti raa mes toi-
mu vad laag rid Kih nus (2.-3. 
juu nil 4., 5. klas si de le) ja Ma-
ni jas (5.-6. juu nil 6. klas si de-
le).

Poot si kes ku se laag ris sün-
dis kor ral da ja te ja las te koos-

töös ti he ja mit-
me külg ne ka-
he päe va ne 
prog ramm, 
mil le koh ta 
las tel oli pä-
rast mõn da-
gi ar va ta.

Lau päe-
val jõud sid 
laag ri li sed 
end kii res ti 
ma ju  ta  da , 
pi sut oma va-
hel tut vu da 
ja kell 11 al-
gas retk suu-
nal Poot si – 
mo tell Ma ria 
– Lin di ra ba. 
Staa zi kas pe-
da goog Efe-
lii ne Liiv esit-
les ela valt 

ja näit li-

kult ko du kan di loo dus ha rul-
du si. Las te le jäi kuul du-näh-
tu just sel le pä rast häs ti meel-
de, et pal jut sai käe või var ba-
ga ise kat su da ja va ra se mat 
tead mist uue in fo ga si du da. 
Ka ho bus te ko du kü las ta mi-
ne oli pal ju de mee lest väärt 
ko ge mus.

Pä rast lõu nat kor ral da tud 
maas ti ku mäng Poot sis te ki tas 
ele vust ja pa ni võist kon da de 
tai bud mi tu kor da ku kalt krat-
si ma. 15. märt si “ro si naks” 
olid Poot si vai ba ko jas sün di-
nud ki re vad pu nu pae lad, mi-
da mõ nel nä puo sa val tek kis 
mi tu suurt ke ra. Nii tüd ru kud 
kui poi sid lõk su ta sid usi nalt 
kan gas tel gi, nii et sün dis ki-
rev kalt su vai ba jupp, ku hu pa-
ras ja gu puu duv päi ke gi sis se 
koo ti.

Õh tu lõ pe ta sid mit me ke si-
sed te ge vu sed loov töö tun nis 
ja mee leo lu kas tant su pi du. 

Öö ra hu ei 

taht nud mõ ne jaoks su-
gu gi saa bu da. 

Pü ha päe va hom mi kul 
ära ta sid “noo red ku ked” 
laag ri li sed üs na va ra. Ees 
oo tas uus te gus päev: eks-
kur sioon-matk suu nal Tõs-
ta maa – Kast na – Sau le pi 
– Varb la. Sel le rei si gii di-
deks olid Re ne Kask Varb-
la mõi sas ja Lii na Käär 
Kast nas ja Tõs ta maal.

Vä ga tä nu väär set va ran-
dust ko guv ja tut vus tav 
Kask näi tas ja la si proo vi da 
nii va nu töö riis tu kui ka tar-
bee se meid ning viis lap sed 
lü hi ke se le ret ke le esi va ne ma-
te koo liae ga. (Tä he le pa nu, 
ko du kan di rah vas! Varb la 
mõi sas on var jul us ku ma tuid 
väär tu si.)

Hoo li ma ta kõ le dast tuu-
lest teh ti pea tus ka Mat si sa-
da mas. Ko ha li kud koo li lap-
sed tu le ta sid meel de, kui das 
su vel prae gu hü ge hal lis raud-
kül mas me res mi tu kor da päe-

vas sees oli käi dud.
Ta ga si teel oo-

tas Kast-

na mõi sa va re ma te va hel kul-
la kar va li ne Lii na Käär, kel le 
ju ha tu sel vaa da ti le gen daar-
seid tam me sid, näi da ti en nast 
veis te le, ot si ti ka da ka mar ju ja 
saa di tükk maad tar ge maks.

Lii na oli pan nud Tõs ta-
maal Le va ro ti mäe le val mis 
ka uni se räs ti ku, kel le ga pal-
jud lap sed koh tu sid üld se esi-
mest kor da. Kihn la sed tead-
sid, et oma ko du saa relt nad 
se da kau ni sa ki must ri ga te ge-
last ei leia. Lu gu pi da vat rin gi 
üm ber mäe ku nin ga ai tas hoi-
da ka kül me ta va “eks po naa-
di” hoia tav käi tu mi ne. Lap sed 
õp pi sid lu ge ma män ni noo ren-

Koo li va hea ja ava löök anti loo du se

Aivo Tõstamaalt - üksildane mänd, hobune ja tundmatu loom.

Raigo Tšetsin Kihnust - lumi-
kelluke ja sipelgapesa.
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Ma tä na nä gin ho bust
Ta lö ri ses no hust
Kui te da si li ta sin siis
Mui gas ta pliis-pliis

Manf red Tõs ta maa Kk

Ma nä gin tä na ju ga puud, män-
de, lu mi kel lu ke si, si pel ga pe sa, 
Tõr va nõm me män di ja ho bu-
seid. Maan tee lä he dal on üks 
suur tuu le pe sa. 

Jar mo Tõs ta maa Kk

Me nä gi me tä na tuu le pe sa, ho-
bu seid. Meil tu li jut tu ted rest, 
kir ju räh nist, soo ku rest ja käost 
ka. Mi nu le meel di sid ka po nid, 
ke da me ho bu se tal li juu res nä-
gi me. Mi nu le iga ta hes meel dis 
see matk. 

Tee le Tõs ta maa Kk

Me nä gi me tä na tuu le pe sa. 
See oli vä ga hu vi tav ja ma nä-
gin sel list as ja esi mest kor da. 
Kõik te gid sel lest pil ti, kui vä he-
gi said. Ei le õh tul oli nal ja kas 
see, et kee gi nors kas öö sel. Kõi-
ge roh kem meel dis see, et me 
käi si me soos. 

Ke vin Tõs ta maa Kk

Kä gu mu neb oma mo nad teis-
te pes sa, sest mui du nad su rek-
sid väl ja.

Ola ri Tõs ta maa Kk

Me nä gi me tä na si sa lik ku. Mi-
na leid sin päe va koe ra.

Kir si ka Tõs ta maa Kk

Mul le meel dis maas ti ku mäng 
ja veel ka tuu le pe sa ja veel ka 
po nid ja ho bu sed. Mul le meel di-
sid ka head kes va ta jad.

Rai go Kih nu Pk

Mul on ho bu
Tu li ho bu mus ta la ka ga
Ma ta kae la pat su tan
Ma ta sel jas rat su tan
Ol gu su vi
Ol gu ta li 
Va li pa ka ne
Ras mus-Oli ver Tõs ta maa Kk

Soo kurg on suur te tii ba de ga. 
Ta len dab õhus pil ve dest all-
pool. Soo kurg sööb ja ta on 
la he lind. Soo ku rel on pi kad 
ja lad. Mul le meel dis maas tiku-
mäng. Maas ti ku män gus oli pal-
ju vah vaid as ju. Soos oli pal ju 
vett. Tõr va nõm me män nil oli 
8 ha ru. Ma õp pi sin tant si ma. 
Maas ti ku mäng oli ras ke. Mul le 
meel di sid veel ho bu sed. Mul le 
meel dis soos se kä bi sid vi sa ta.

Kul dar Tõs ta maa Kk

Mi na nä gin ei le häs ti suurt too-
ne ku re pe sa. Mi nul on vä ga 
head sõb rad. Mi na käi sin ho bu-

seid vaa ta mas ja met sas. Mi na 
nä gin häs ti suurt puud ei le. Ja 
mul le meel dis ka eil ne õh tu üri-
tus. Seal sai tant si da ja män gi-
da. See päev oli nii to re.

Kai sa Varb la Pk

Mul le meel dis see, et la he oli õh-
tul. Me tant si si me, õpe ta ja pa ni 
muu si kat. Öö sel ma ei saa nud 
und. Võõ ras koht ka. Tei sel päe-
val pi di me va ra üles tõus ma. Ja 
me pi di me üt le ma, mis asi me 
ta haks ko dust ol la. Ma üt le sin, 
et ma ta han ol la vaip.

Kir si ka Tõs ta maa Kk

Mul le meel di sid kõik as jad. 
Aga mul le ei meel di nud, et tüd-
ru kud kiu sa sid.

Jan no Põl da ru Varb la Pk

 Me ri kot kal suu red tii vad
Mis te da kau ge le vii vad
Näo peal tal on sil mad, nokk
Aga toi duks on tal rott
Mih kel-Avo Tõs ta maa Kk
Mul le meel dis ei le maas ti ku ra-
da. Ja ra bas oli ka la he. Me nä-
gi me tuu le pe sa, see asus Tõs ta-
maa-Pär nu ma na tee ää res.

Georg Tõs ta maa Kk

Mul le meel dis maas ti ku mäng 
ja üks paks puu.

Jar mo Tõs ta maa Kk

Koo li las te loo min gut (2. ja 3. klass)
di ku va nust ja mär ka sid Le va-
ro til moo tor sõi du ki jäl gi.

Tut ta vas Poot si kes ku ses 
söö di jär je kord selt lõu nap-
raad ja õh tuei ne, nen de va hel 
lõ pe ta ti laag ri päe vad ja Kih-
nu sõb rad asu sid merd möö-
da ko du tee le. Tõs ta maa buss 
kee ras ni na sa mu ti ko du poo-
le ja toi me tas vä si nud, ra hu-
lo le va, märk sa tar ge ma ja na-
tu ke ema-isa jä re le igat se va 
selts kon na oma pe sa des se.

Kok ku võt teid te hes ei jõud-
nud ki laag ri lap sed ja õpe ta-
jad Eve Rõ hu, Tiiu Saar, Sir li 
Vää ra ja Trii nu Pert üks teist 
ära kii ta – lu ba ti roh ke te kal-
lis tus te saa tel kon tak ti hoi da 
ja või ma lu se kor ral jäl le koh-
tu da.

Ko gu selts kond tä nab hoo-
li mi se ja hoo lit su se eest Tõs ta-
maa val la va lit sust, eri ti Anu 
Pe ter so ni ja Kris tii na Le pi kut 
(eri ti head nõuand jad ja osa-
vad ar vu ta jad); An do Lom-
pi (punk tuaal ne ja kan nat lik 
bus si juht); Ruth Mäed (vai ba-
ko ja lah ke pe re nai ne); Hel gi 
Pe ter sit (Poot si kes ku se hald-
jas); Ma re Per vus ki nat ja Ast-
ri Mart so nit, kes ai na keet sid 
ja küp se ta sid, kat sid ja ka si-
sid; kul da väärt gii de Efe lii ne 
Lii vi, Re ne Kas ke, Lii na Kää-
ri ning ema sid ja isa sid, kes 
oma lap sed nii ha ri vas se laag-
ris se saat sid.

Head koo li va heae ga kõi gi-
le väi kes te le ja suur te le!

Laag ri lis te ni mel 
Trii nu Pert

Andrei Peegel Varblast - Pär-
numaa sümbol merikotkas.

Kati Põldaru Varblast - poni 
Rubla oma aedikus.
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Rah va ma ja juu be li pu huks oli ko ha le tul nud um bes täp-

selt 250 ini mest. Tä na ti kõi ki, kel le elu tee kord rah va-

ma ja ga ris tu nud oli. Ja mis oleks rah va ma ja, kui seal 

hom mi kust õh tu ni ei tant si taks, laul daks ja män gi taks pil li. 

Kõik nad olid ko hal esi ne mas pub li ku le ül la tus te ga ja il ma. 

Vaa da ti näi tust nos tal gia pi sar sil mas ja mui du gi nilp sas hoog-

ne pi du hom mi ku val gu se kii ri. Oli pal ju õn ne soo ve, lil li, va-

hu vei ni, tor ti ja sü dam lik kust!

Pi du ma ja sünnipäeva puhul pee ti 

Foto: Argo Astla
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Er mis tu ja Tõ he la Pär nu-
maal - kaks vee ko gu 
Tõs ta maalt põh ja suu-

nas, mi da ümb rit se vad lää-
nest ra ba mas sii vid ning idast 
vei di kõr gem maa.

Mõ le mad kuu lu vad pin da-
lalt Ees ti 15 suu re ma jär ve 
hul ka, kuid õn ne tu seks (kah-
juks!) ei ole nad sü ga vad, 
õi ge mi ni öel des nad on ma-
da lad. Aas ta küm neid on mõ-
le mad jär ved ka la püüd ja te 
hu vior bii dis. Püüd jaid tu leb 
li saks oma kan di mees te le ka 
kau ge malt. Olen ko ha nud hea 
har ras tus püü gi va rus tu se ga 
ka la püüd jaid, kes tul nud Pär-
nu maa le ise gi St. Pe ter bu rist, 
Pihk vast, lät las test rää ki ma ta, 
see ga on põh just tul la …

Mil li sed on ka lad, ke da nii 
kau gelt püüd ma tul lak se? Jär-
ve de, seal hul gas Er mis tu ja 
Tõ he la ka las ti ku lii gi li se koos-
sei su mää ra vad, es malt elu pai-
ga tin gi mu sed, mis ole ne vad 
jär ve mit me test mõõt me test 
ja tei seks vee näi ta ja test. Olu-
li si maks mõõt meks ka la de sei-
su ko halt on vee sü ga vus.

Kõik ku de mis pai gad ja elu-
pai gad sõl tu vad vee ta se mest. 
Ma da la vee lis tel aas ta tel on 
hau gil tä hel da tud nõr ka järg-
las kon da ja ka teis tel lii ki del 
on mai mu sid vä hem. Ma dal 
ve si põh jus tab ka kar mi del 
tal ve del jär ve de um muk sis se 
jää mist, se da on tul nud aja-
loos Tõ he la, vä hem Er mis tu 
pu hul et te.

Aja loo li sed and med Tõs ta-
maa jär ve de ka la püü gi koh ta. 
Tõ he la järv jäi um muk sis se 
näi teks 1933, 1939/40, 1942, 
1952 ja 1953, mil huk kus ka 
pal ju li nas keid. Jär ves ka su ta-
ti võr ke, sa ge li kut su ti neid 
mut ti deks, mil le ga sai aas ta 
rin gi sär ge püü da, ke va del 
ja su vel püü ti mõr da de ga li-
nas kit, kä siõn ge de ga aga ah-
ve nat.

Jär ve loe ti XX sa jan di 
kesk pai gas kesk mi selt ka la-
rik kaks. Pea mi sed püü gi ka-
lad olid li nask haug ja särg. 

Vä hem saa di ah ve nat, kiis ka, 
roo sär ge, lut su, vin ger jat, ju-
hus li kult an ger jat. 1970-nda-
tel oli ka la saak ku ni 2.6 ton-
ni, sel lest 2 ton ni li nas kit, 
saak 6.4 kg hek ta rilt.

Jär ve de "va lit se mi ne" oli 
nõu ko gu de aja märk sõ na. 
Tõ he la jär ve ma jan da mi seks 
oli pa be ril ka van da tud kolm 
töö va rian ti: 1) vä he se re gu lee-
ri mi se ga; b) osa li selt al la lan-

ge ta ta va vee ga re žiim ja c) 
täie li kult tüh jaks las ta va süs-
tee mi ga järv.

Nen de plaa ni de teos ta mi-
sel nõu ko gu deaeg se te aru saa-
ma de alu sel oleks Tõ he la järv 
muu de tud su le tud vee ko guks, 
prak ti li selt ka la tii ki deks, ku-
hu oleks ra ja tud noo da tõm-
be ko had, kus kut se lis te ka lu-
ri te abi ga ri kas tu nuks ela nik-

kon na toi du laud. As jaar mas-
ta ja test õn git se ja tel po leks 
jär ve le enam as ja ol nud. Va-
ru de täien da mi seks ka van da-
ti toot mis baas – et te kas va tus-
tii gid. Olu li seks pee ti Er mis tu 
– Tõ he la üht se vee haar de ra-
ja mist (te ge li kult ka nal), kus 
re gu lee ri tav lüüs pi da nuks vä-
lis ta ma ka la de lii ku mi se jär ve-
de va hel.

Kas va tus jär ves pla nee ri-
ti saa gi ku seks 20 ton ni ka la 
aas tas, orien tee ru ti kuue le lii-
gi le: karp ka la, li nask, pe led, 
haug, la ti kas ja an ger jas. Täie-
li kult al la las ta va jär ve pu hul 
ol nuks saak ise gi 80 ton ni. 
Sel lis te plaa ni de teos tu mi sel 
po leks Tõ he la jär vest jär ve 
tä hen du ses mi da gi al les jää-
nud.

Õn neks jäid ideed pa be ri le 
ja plaa nid ar hii vi des se. Ei ole 
hal ba il ma hea ta. Po si tiiv ne 
ol nuks nii Er mis tu kui ka Tõ-
he la jär ve vee ta se me plaa ni-
tud tõst mi ne ja sel le te ge ma ta-
jät mi ne kim bu tab meid prae-
gu ja ka ilm selt tu le vi kus.

2007. aas tal te gid lim no loo-

gid ta va li si kor ra li si nak ke võr-
ku de ga kat se püü ke, kus juu res 
saa di saa giks seit set lii ki ka-
lu: ah ven, haug, hõ be ko ger, 
kiisk, ko ger, li nask ja särg.

Ar vu ku selt oli pea mi ne 
ka la särg, saa gis kaa lult aga 
li nask ja särg. Jär ves on ka 
an ger jat, kuid võr ku de ga se-
da lii ki püü da ei saa, ses tap 
ka va ru de suu rus tead ma ta. 
Põh jaõn ge de ga püü ti sär ge 
ja ah ve nat.

Ül la tav on, et la ti kat üld se 
ei püü ta (ka noo ri isen deid). 
Mi nu ar va tes on pea mi ne 
põh jus jär ve ma da las vee ta-
se mes.

And med kin ni ta vad, et 
en ne 1933.aas ta vee ta se me 
lan ge ta mist oli Tõ he la hea la-
ti ka järv, pä rast se da la ti kas 
prak ti li selt ka dus. 2003. aas-
ta ka la püü gis ta tis ti ka alu sel 
püü ti Tõ he last 527 kg ka lu, 
pool saa gist oli li nask.

Mõt les ja kir ju tas,
Teet Krau se,

Lim no loo gia kes ku se ka lauu ri ja, 
kes on väi ke jär ve de ka las ti ku ga

te ge le nud 1995.aas tast.

järgneb aprillikuu lehes

Tõhe la ja Er mis tu jär ve
ka las tik ei le, tä na, hom me…

Kõik ku de mis-
 pai gad ja elu -
pai gad sõl tu vad 
vee ta se mest.

Fo
to

: J
an
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us
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er
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Mä lu mäng
 Tõs ta maa mä lu män gu sar-

ja veeb rua ri män gus esi tas 
kü si mu si Varb la mä lu män-
gu de kor ral da ja Rai mond 
Lob ja kas. Ka he teist küm ne 
võist kon na hul gas tea dis 
kõi ge roh kem vas tu seid 
võist kond Nul li ring koos-
sei sus Ker li Brandt, Ka rin 
Rand mäe, Enn Mart son ja 
Heik ki Lu ha maa. Tei se ko ha 
saa vu tas Vas ka (An ni Vol ge-
rad, Ma re Pär na, Õie Raist, 
Hend rik Raist) ja kol man da 
ko ha Üks teist (Pi ret Vol ge-
rad, And res Laur, Tõ nu Sa-
lu, In ger Va hu vee)

Järg ne sid: 4. Poot si, 5. 
MM, 6.-8. Tõ he la, See seal 
ja Lõ vi sü da, 9. Op ti mis tid, 
10.-11. Okas ja Eins tei nid, 
12. Nir gid . Järg mi ne mäng 
toi mub 25. märt sil rah va ma-
jas. Tu le osa le ma !

Võrk pall 
 Naa ber val la Varb la 12. 

kor da toi mu nud võrk pal li-
tur nii ril osa le sid Tõs ta maalt 
nais- ja mees kond ning Tõs-
ta maa koo list nei du de võist-
kond. Tõs ta maa mees kond 
(Ja nek Jaan soo, Ago Ad ler, 
Aro Kütt, Val vo Vol ge rad, 
Kul dar Mii du Too mas Rõ-
hu) ei suut nud küll mul lust 
esi koh ta kaits ta kuid saa vu-
ta sid siis ki kuue võist kon na 
hul gas kol man da ko ha.

Nel ja nais kon na hul gas 
oli Tõs ta maa nais kond (Ka-
ro lii ne Kask, Kris tii na Le-
pik, Kärt Jür gens, Im bi Al-
pius, Gree te Ad ler) tei ne ja 
Tõs ta maa koo li neiud (Lii na 
Laas ma, Lau ra Pär na, Rii na 
Rein son, He di Grets ki, Keiu 
An der son, Maar ja Press) nel-
jan dad.

Spor dik lu bi

Ke nad las te- ja noor-
te lau lud kõ la sid 14. 
märt sil Tõs ta maa 
rah va ma jas, mil le ga 
kuu lu ta ti väl ja ke vad 
ja koo li va heaeg.

Kui gi pal ju de le oli kö ha-
no hu kal la le kip pu nud, ei 
puu du nud üks ki so list ja nad 
kõik and sid en dast pa ri ma. 
Kõi ge noo rem lau lu maias oli 
nel ja aas ta ne ja kõi ge va nem 
18. Kok ku osa les 35 last.

Sel kor ral oli eri li ne see, et 
igaüks võis tut vu da väl ja pa-
ne ku ga, mis kir jel das ük si kas-
ja li kult Tõs ta maa val la so lis-
ti de kon kur si “Muu si ka meid 
kõi ki seob…” kor ral dust ja 
tu le mu si ala tes 1997.aas tast 
tä na se ni. Pal ju del, kes ju ba 
suu reks sir gu nud, oli põ nev 
mee nu ta da oma esi me si esi ne-
mi si sel lel kon kur sil. Hea, et 
meie rah va ma ja ju ha ta jad on 
ar tik li te näol val la le he jaoks 
kõik sel le ke nas ti jääd vus ta-
nud. Nii ei ol nud ras ke kroo-
ni kat ko gu da ja kõi gi le vaa ta-
mi seks väl ja pan na.

Žü rii kut su si me, na gu on 
ju ba vii mas tel aas ta tel ta vaks 
saa nud, ik ka väl jast poolt 
meie val da, et oleks ob jek tiiv-
ne suh tu mi ne ja nii on ker-
gem kõi gil. Õig last hin da mist 
olid nõus lä bi vii ma Ker li Hõ-
rak Jõõp rest (noor laul ja), 
Har ri Mais to Jõõp rest (laul ja 
ja pil li mees, noor te ju hen da-
ja) ja Kers ti Roht vä li Varb last 
(muu si kaõ pe ta ja, laul ja). Pa lu-
si me neil üles ot si da igast va-
nu se rüh mast pa ri mad laul jad 
ja erip ree mia vää ri li sed. Siin-
ko hal tu le mu sed:

Eel koo liea li sed
 pa ri mad so lis tid: 4-a. An ny 

Ke rem ja 7-a. Liis Kar bus  
 erip ree miad – 7-a. Ave-ing-

rid Ves ki mä gi ja 5-a. Mag nus 
Jan son 
7-8 aas ta sed
 pa ri mad so lis tid: 8-a. He le vi 

Jur jev ja 8-a. Os kar Tamm

 erip ree miad: 7-a. Kad ri Ka-
se ja 7-a. Rein Pi hel gas 
9-10 aas ta sed
 pa ri mad so lis tid: 9-a. Tee le 

Tõ nis son ja 10-a. Ag nes Jan-
son 
 erip ree miad: 10-a. Kris tii na 

Si re li ja 10-a. Hei ko Piir me
11-12 aas ta sed
 pa ri mad so lis tid: 11-a. Lau-

ra Jõe ja 11-a. Kris lin Ka se-
mets
 erip ree miad: 11-a. Jan no 

Pav lov ja 11-a. Ger da Ma ru-
se 
13-14 aas ta sed
 pa rim so list: 13-a. Ma ret Pa-

lu sa lu 
 erip ree miad: 13-a. Ly-And-

ra Pär nas te ja 13-a. Keiu An-
der son
15-18 aas ta sed
 pa rim so list: 15-a. Kir si ka 

Kar bus 
 erip ree mia: 15-a. An na Vah-

ter 
Pub li ku lem mi kud
Os kar Tamm ja Ger da Ma ru-
se.

An de ka ma te laul ja te ga 
ava neb ehk jäl le ke va del või-
ma lus min na oma val da esin-
da ma maa kon na kon kur si le, 
ses tap on žü rii töö vä ga va-
ja lik.

Aga võit jad on kõik, kes 
as tu sid üles pub li ku ees. To-
re on, et te, lap sed, laul da ta-
ha te, sest see on hea ja ilus 
os kus.

Laul mist ta sub ala ti õp pi-
da ja har ju ta da. See muu dab 
meid pa re maks ini me seks ja 
ise gi õp pi mi ne lä heb la du sa-
malt. Sel le on tead la sed kind-
laks tei nud. Nii, et pan ge kõr-
va ta ha!

Iga so list sai ka väi ke se kin-
gi tu se mä les tu seks oma lau lu 
eest ja suu re ap lau si. Sel leks 
suur tä nu kõi gi le toe ta ja te le: 
Tõs ta maa val la va lit sus, Evi 
Laa ne mets ja hea pub lik. Ke-
na ke va det kõi gi le as jao sa lis-
te le!

Õn ne la,
rahvamajast

Muu si ka si dus meid 
juba ka he teist-
 küm nen dat kor da

 23. - 25. mail 2008. aas-
tal toi mub Pikk nur me kü-
las, Puur ma ni val las, Jõ ge-
va maal jär je kord ne Nur me 
laat. Eel mi sel, esi me sel laa-
da toi mu mi se aas tal oli kü-
las ta jaid um bes 5000. Laat 
toi mub Tal linn - Tar tu 
maan tee ga piir ne val, häs ti 
üle vaat li kul kin nis tul. Ko-
ha peal on kor ra lik vee- ja 
elekt ri va rus tus, ol me jäät me-
te lii gi ti ko gu mi ne, kor ra-
li kud (ta su ta) WC-d, pii sa-
valt (ta su ta) par ki mis ruu mi, 
ta su ta tel ki mi sa la, roh kelt is-
te koh ti la va ümb ru ses, lõk-
kep lats jpm. Kü las ta ja te le 
on sis se pääs ta su ta. Laa dal 
osa le mi ne on sood ne.

Täht sal ko hal on mee le la-
hu tus, las te ja täis kas va nu te 

va ba aja veet mi se si su kad 
või ma lu sed. Tä na vu vii vad 
laa ta lä bi pro fes sio naal sed 
päe va ju hid kõi gil laa da toi-
mu mi se päe va del. Va ba aja 
si su ta ja te le ning at rakt sioo-
ni de ga osa le ja te le osa le mi-
ne ta su ta.

Kau bel dak se ko du mai se 
kä si töö ga ning väi keet te võ-
te te too dan gu ga. Sa mu ti 
tai me de, is ti ku te, aia- ja ko-
du tar ve te ga. Tä na vu on laa-
dal, eral da tult ka töös tus kau-
pa de müü jad. .

Laa daa la ja gu ne mi ne 
ning kaup le mis koh ta de 
skeem on üle val in ter ne ti 
ko du le hel www.nur me.ee . 
Re gist ree ri mi ne ning li sain-
fo: in fo@nur me.ee või te le-
fo nil: 5302 4868.

Tul ge Nur me laa da le ostma ja müüma

TÕS TA MAA MUU SEUM JA TÕS TA MAA
MÕI SAP REI LI DE SELTS KUT SU VAD

KI PA-pro jek ti raa mes oman da ma uu si tead mi si 
VAI BA KU DU MI SEST JA MUUST PÕ NE VAST,

MIL LE GA POOT SI VAI BA KO JAS TE GE LE TAK SE
Koo li tus toi mub 31. märt sil kell 17.30

Poot si kes ku ses 
Koo li tu se viib lä bi Ruth Mäe

KI PA – pro jek ti toe tab Pär nu maa Ko ha li ku Omaal ga tu se Prog ramm



märts 2008 - 16 

juu bi la ridjuu bi la rid
MärtsikuuMärtsikuuMärtsikuuMärtsikuu
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Kad ri Rand ja Kei li Rand
sün di nud 28. veebruar 2008
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TÕ NIS VAI NU LA 76TÕ NIS VAI NU LA 76
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JU HAN HAN NUS
15.10.1919 – 23.02.2008

HEINO LAAN
21.10.1945 – 10.03.2008

Neli roo sat päk ka,
ne li roo sat näk ka,
ne li sil ma paa ri hal li,
mis saaks veel ol la
isal – emal kal lid!

KEVAD PI DU
TÕ HE LA RAH VA MA JAS

Lau päe val,
29. märt sil kell 21

Tant sus how ga esi neb
S-STU DIO

tant suks män gib
Sir li ja Ma rek band

Pi let 50 kroo ni


