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KUT SU VAD
KI PA-pro jek ti raa mes
toi mu va le õp pe päe va le

TAI ME DE GA
VÄR VI MI NE

Õp pe päev toi mub 24. mail 
kell 10

Tõs ta maa mõi sas 
Koo li tu se viib lä bi

LIIS KÄR ME
KI PA – pro jek ti toe tab

Pär nu maa Ko ha li k
Omaal ga tu se Prog ramm

Emale!
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 Aru ta si me sõb ran na ga 
ühel päe val, et mil lal me 
vii ma ti iseen da le mi da gi 
lu ba si me, no vä ga ei mä-
le ta nud, mi na ost sin vist 
ühed põl vi kud ja käi sin 
hil ju ti ühes uues tren di ko-
has hom mi kust söö mas.

Te ma on äge äri nai ne, 
aga po le ae ga ei rei si da 
ega elu nau ti da, sest kui 
kord äri ajad siis tu leb ühe-
ta sa ju ti peal pü si da. Jah, 
ra ha pä rast saaks ta ju üht-
teist lu ba da, aga ae ga po le 
ol la gi.

Nii me siis muud kui se-
bi me, sest just kui ko hus tus 
las te ees kan nus tab ning 
eest la ne mõt leb ik ka, et 
kui kord siit il mast mi nek 
siis va ja ju min gi mam-
mo na en dast ma ha jät ta. 
Ju ba prae gu tun ne vad sõb-
rant si su gu la sed hu vi, et 
kel le le ja mi da ta pä ran da-
da ka vat seb. Ku rat!

Kas po leks mit te to re 
oma va ran dus elua jal suu-
re mõ nu ga laiaks lüüa ja 
rõõ mu tun da iga su gu to re-
da test hü ve dest. Ik ka siis, 
kui veel ise kõ bus ja hap ni-
ku mas ki näo le ei su ru ta.

Mu jal maail mas on sel-
li ne ter ve mõt te laad vä ga 
le vi nud, müüak se ma ha 
oma ma jad ja maad, min-
nak se rän da ma ja nau di-
tak se täiel rin nal. Lap sed 
lä he vad ise laia il ma, müü-
vad bur ge rid ja tee ni vad 
nii oma esi me se au to, aga 
meie po ti ta me ja tee ni me 
omi lap si, unus ta des ise 
ela da.

Läk si me aru te lus ko he 
pä ris äge daks, kau gel sel-
lest, et me li ha seid lap si ei 
ar mas ta, aga ole me unus ta-
nud ar mas ta da iseen nast.

Ot sus ta si me te ha tõ si-
sed jä rel du sed oma se ni ses 
elus ja püüel da elu nau ti-
mi se poo le!

Ülle Tamm,
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: 600 tk

Val la vo li ko gu is tun gil 25.04.2008 a. 

 Kuu la ti val la va ne ma in fot järg ne va tel
tee ma del:

 ne ga tiiv se rii giee lar ve ga seo ses kül mu-
ta ti võim la pro jek tee ri mi seks eral da tud 
sum mad; 

 eel kõi ge pöö ra tak se tä he le pa nu hool-
de ko du re no vee ri mi se le ja las teaia re-
mon di le;

 las teaia re mon diks on 1,6 mln, te ge-
mi se le lä heb esi külg;

 Ma ni ja paa di soe ta mi seks on le ping 
sõl mi tud;

 toi mu va test kü la koo so le ku test.
 Võe ti vas tu ot sus Mit te tu lun du sü hin gu 

Lii vi La he Ka lan dus ko da asu ta mi se koh ta.
 Tee hoiu ka va ga seo ses kuu la ti val la va-

ne ma Too mas Rõ hu in fot plaa ni ta va test 
tee hoiu töö dest 2008. aas tal. Järg mi seks is-
tun giks oo da tak se veel vo li ko gu liik me te 
täien da vaid et te pa ne kuid, et siis tee hoiu ka-
va kin ni ta da.

 Täp sus ta ti val la va ra ot sus tus kor ras müü-
gi alu seid.
Vo li ko gu ot sus tab val la va ra võõ ran da mi se 
ot sus tus kor ras:

 kin nis va ra, akt sia te ja osa de pu hul, sa-
mu ti val las va ra pu hul väär tu se ga üle 50 
000 kroo ni - val la vo li ko gu val la va lit su se 
et te pa ne kul; 

 muu del juh tu del val la va lit sus.

 Aru ta ti sei su ko ha võt mist Talt si-Oja de-
tailp la nee rin gu suh tes.

Pla nee ring al ga ta ti vo li ko gu ot su se ga 31. 
03.2006. aas tal nr. 35 kuid val mi nud de tailp-
la nee ring ei ole koos kõ las vo li ko gu poolt 
kin ni ta tud läh teü le san de ga. Sa mu ti näeb 
pla nee ring et te 1ha suu rus te krun ti de moo-
dus ta mi se, mis on vas tuo lus val la üld-p la-
nee rin gu ga.

Toi mus aru te lu tee mal, kas al ga ta da uus 
pla nee ring ja muu ta sel le ga val la üldp la nee-
rin gut või mit te.

Üldp la nee rin gu või ma li ku edas pi di se kor-
ri gee ri mi se poolt oli 6 vo li ko gu lii get, vas tu 
1 ja era poo le tuks jäi 1 vo li ko gu lii ge.

 Ot sus ta ti taot le da val la mu nit si paa lo man-
dis se toot mis maa na Ki ras te kü las asu va Ki-
vi toa lau da tee nin dus maa. Sot siaal maa na 
Män ni kus te kü las asuv Tõ he la jär ve põl lu, 
Män ni kus te kü las asuv Rah va ma ja põl lu, 
Alu kü las asuv Pär na kar jäär, Alu kü las 
asuv Alu kar jäär.

Tõs ta maa ale vi kus asu va Noo ru se tn 2 
ela mu tee nin dus maa.

 Muu de ti Vo li ko gu 10. 02.2006. aas ta ot-
sust nr 29 seo ses Tõs ta maa val la ter ri too riu-
mil asu va te val la le kuu lu va te ja mu nit si paa-
lo man dis se taot le ta va te ko ha li ke tee de ja tä-
na va te pin da la de täp sus ta mi se ga.

 Toi mus Tõs ta maa kesk koo li aren gu ka va 
tei ne lu ge mi ne

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

1917. aas ta ap ril lis or ga ni see ri tud,
1920ndal Vil jan di-Pär nu Ra hu ko gus re gist ree ri tud
1926. aas tal ava li kuks raa ma tu ko guks ti tu lee ri tud
           ja see ka Noor soo Selt si poolt akt sep tee ri tud.
1945ndast nõu ko gu li kuks reor ga ni see ri tud
          pal jud raa ma tud tsen see ri tud,
          raa ma tu ko gu po li ti see ri tud
          ning NLKP ot sus te le orien tee ri tud
          ja raa ma tu ko gu de tööd igat pi di re vi dee ri tud
1970ndail tsent ra li see ri tud
1991. aas tal taas mu nit si pa li see ri tud,
          rii gi poolt vä he ke sub si dee ri tud
          ja meid jäl le ju ha ta jaiks ti tu lee ri tud.
1990ndail vä li sees ti kir jan du se ga komp lek tee ri tud
1999. aas tal ma ja täie li kult re no vee ri tud
          ja raa ma tu ko gu ar vu ti see ri tud,
2001. aas ta ap ril lis in ter ne ti see ri tud
2006. aas tal elekt ro ni see ri tud

Sil vi Rand

Tõ he la raa ma tu ko gu lü hia ja lu gu

Silvi, 50ndat tööjuubelit tähistamas koos 
mantlipärija Birgit Perega.
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T ee me ära mees kond ja 
Tõs ta maa val la va lit sus 
tä na vad kõi ki 3. mail 

toi mu nud prü gi ko ris tus töö-
del osa le nud va ba taht lik ke: 
Lip nik ku Mar gust koos Avo-
ga, tii me: Ma lev EE; Test; 
Seik le, Aga ära jää võõ raks; 
Lin di; Anu; Tuu li; Mart; N-
klu bi; Vii ma sed, Lia na, Se lis-
te ja veo tii me: Mar gus, Ma dis 
ja Aud ru mets kond ning tei si, 
kes jäid ni me ta ma ta.

Suu red tä nud ko ka le koos 
abi lis te ga maits va kõ hu täie 
eest.

Kok ku oli ko ris ta mas 90 
ini mest. Päe va lõ puks sai me 
meie val las kok ku li gi 70 kan-
ti prü gi, see ga võib öel da, et 
ko du kant sai olu li selt puh ta-
maks.

To re oli nä ha, et osa le jaid 
oli nii pal ju ja tööd teh ti in-
nu ga.

Loo da me, et ko ris tus töö-
del mit te osa le nud ini me sed 
suu da vad vää ri li selt hin na ta 
ko ris ta ja te tööd ning ei vii 
enam met sa ega tee äär tes se 
oma prü gi.

Soo vi me Tei le ilu sat ja pu-
hast ke va det.

Tõs ta maa val la va lit sus

Tee me ära 2008

Vallast korjati kokku 70 kanti prügi.

Tõs ta maa koo li näi te ring 
sõi dab Göt tin ge ni

 Tõs ta maa kool osa leb rah-
vus va he li ses Co me niu se pro-
jek tis „Being young and ali-
ve in Eu ro pe”, mil le raa mes 
tee vad koos teat rit ja tut vu-
tak se tei ne tei se kul tuu ri de ga 
noo red Tür gist, Sak sa maalt, 
Soo mest, Itaa liast ja Ees tist.

Möö du nud aas ta no vemb-
ris käi sid pro jek ti part ne rid 
kü las Tõs ta maa koo lis ning 
ühi selt val mis uue näi te män-
gu esi me sed kolm vaa tust. 
Nel jan da vaa tu se kir ju tas iga 
part ner ise ning ko hen das ka 
esi mest vaa tust en da mait se 
ko ha selt män gi ta va maks. 

15.-18. mai ni toi mub Sak-
sa maal Göt tin ge ni pro jek-
ti part ne ri te juu res esi me ne 
teat ri fes ti val, ku hu näi te rin-
gi noo red sõi da vad koos di-
rek tor Too mas Mi ti ja pro jek-
ti ju hi Lii na Kää ri ga. Esi me-
sel ka hel päe val tut vu tak se 
teis te noor te ga ning te hak se 
näi den di proo ve, järg ne val 
ka hel päe val toi mu vad ko ha-
li kus noor te teat ris eten du sed 
pub li ku le.

Tõs ta maa noo red alus-
ta sid näi den di proo vi de ga 
üs na va ra kult, ju ba märt si-
kuus. Koos näi te rin gi ju hen-
da ja Eve Rõ hu ga sün dis eten-
du se nel jan da vaa tu se idee, 
mi da lih vi ti ku ni 12. mail 
toi mu nud peap roo vi ni. Peab 
tun nis ta ma, et nel jan da vaa-
tu se ideest ku ni lõp li ku teos-
tu se ni toi mus pal ju vaid lu si 
ja muu da tu si. Va hel kip pus 
st se naa rium võt ma meh hi ko 
see bi se riaa li mõõt meid, mi-
da igaüks vas ta valt oma soo-
vi de le veel ku jun da da tah tis. 
Lõ puks sai näi dend siis ki val-
mis ning koo li noor te ar mu-
mi se lu gu la va küp seks. 

Eten du se peap roov Tõs ta-
maa rah va ma jas su jus edu-
kalt ning se da võib ka eten-
du se en da koh ta öel da – mis 
siis, et üks osa li ne ja lu tas 
la va le täies ti va lel ajal ning 
üks ing li test ei suut nud oma 
vi bu nor maal selt ka su ta da. 
Olu li ne oli ik ka gi la va ko ge-
mu se saa mi ne ja nõr gi ma te 
koh ta de avas ta mi ne. Pä rast 
saa dud ko ge must po le ühel-
gi näit le ja test enam kar tust 
Sak sa maa la va lau du val lu-
ta da!

Lii na Käär (üks ing li test)
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Aas ta on jäl le lin nu len-
nul läi nud ja ke va dest 
saab pea gi kauaoo da-
tud su vi.

Las teaia õuel töö ta sid 
paar nä da lat võim sad ma si-
nad. Al gul võe ti ma ha ne li 
suurt puud, see jä rel lam mu ta-
ti va na pa vil jon ja kuu lõ pus 
saab uus park la as falt kat te. 
Rõõ mus tab see kind las ti nii 
lap se va ne maid kui ka raa ma-
tu ko gu-juuk su ri-taas tus ra vi 
kü las ta jaid. 

Ap rill oli meil sünd mus te-
roh ke. Ter vi se päe va ai tas lä-
bi viia Ma dis Ves ki mä gi. Ta 
rää kis las te le, kui das oma 
ter vist hoi da ja näi tas hu vi-
ta vaid fil me. Õues vaa ta si me 
kii ra biau tot ja läk si me koos 
ter vi se kõn ni le. Aga jõud si me 
hoo pis Ma di se ko du hoo vi, ku-
hu te ma pe re las te le on to re 
män gu väl jak ra ja tud. Tar za ni 
ra ja juur de ko gu nes pikk jär-
je kord jul geid ja ke da gi ei hu-
vi ta nud enam liht salt ja lu ta-
mi ne. Es maa bi gi tu li ars til kii-
ge et te jää nud lap se le an da. 
Lap se va ne ma te le oli sa mu ti 
väi ke üle san ne – val mis ta da 
oma pe re ter vi se kok teil. Tä na-
me Ke vin Saa re, Tuu le, He lii-
ne ja Ave-Trii nu, Mar lee ni ja 
Ai ma ri ema, joo gid olid vä ga 
maits vad!

Ökok ra ti nä da lat alus ta si-
me loo dus fo to de näi tu se ga 
las teaia saa lis. Eve ob jek tii vi 
et te on jää nud lin de, loo mi 
ja kau neid loo dus vaa teid. Ja-
lu tus käi gul koo li par gis tut vus-
tas aed nik Ree li ka par gi puid, 
lap sed kor ja sid kä bi sid.

Bus si rei sil Kast na pool-
saa re le pea tu si me Vol me ri te 
dend raa riu mis. Nä gi me nul-
gu, ebat suu gat ja eri ne vaid 
kuu se lii ke. Sai me las te le näi-
da ta ka ku ker puud, mil le 
mar ja de mait se ga on bar ba-
ris si kom mid. Va na tam me 
oks tel meel dis kõi gi le ro ni da, 
kä test kin ni hoi des mõõt si me 
puu üm ber mõõ tu. Sai me tea-
da, et mar ja de ga ka da kad on 
tüd ru kud ja mar ja de ta poi sid. 
Me ri ül la tas meid – ve si oli 
kal dast vä ga kau gel, sel le pä-
rast said lap sed kor ja ta teo-
kar pe ja ki vi ke si sealt, ku hu 
mui du kui va ja la ga ei pää se. 
Va ne ma rüh ma õpe ta ja nop-

pis kaa sa eri ne vaid tai mi ja 
lil li, mi da hil jem las teaias ära 
tun da püü ti. Kol ma päe val näi-
tas jäl le gi tä di Eve oma suu-
re mal osal sel le ke va dist fo to-
saa ki. Eri ti to re dad ja graat si-
li sed olid üks teist leid nud soo-
ku red. Veel lei dus ka lu ri te ga 
koos va ra val ges me rel teh tud 
pil te, Ned re maa puis nii dul pil-
dis ta tud pu tu kaid, kon ni, lil li 
ja lib li kaid.

Nel ja päe val tut vu si me Er-
mis tu ja Tõ he la jär ve ja Alu 
kar jää ri ga. Ro ni si me Tõ he-
las vaa te tor ni ja vaa ta si me 
bi nok li ga loo dust. Et lap sed 
teak sid, mil li ne näeb väl ja jär-
ve karp, käi sid tä di Eve ja õpe-
ta ja Ai di ju ba pal ja ja lu vees. 
Ma ei tea, kas nad ka “ku re-
saa pad” ja no hu said, aga ilu-

sa jär ve kar bi lei dis Ai di küll. 
Kar jää ris olid onud just lõu-
na le läi nud, Enar tun dis ära 
oma isa ko pa. 

Kui las te le pi sut ki nen dest 
rei si dest ja näh tust meel de 
jäi, on to re. Kü si sin hil jem 
Kast na poi silt Krist ja nilt, kas 
ta on va rem jär ve de ää res käi-
nud ja sain vas tu seks "ei". Ja 
vae valt Ka va ru või Poot si las-
tel on Kast na me re äär de as-
ja ol nud. Sel le pä rast on hea 
meel, et mei le lu ba tak se ko-
du val la tut vus ta mi seks paar 
kor da aas tas bus si ka su ta da. 
Järg mi se aas ta “Ökok ra ti” tee-
ma on ju ba tea da: “Mü ra po-
le muu si ka”.

Va ne ma rüh ma lap sed osa-
le sid 27. ap ril lil Pär nu kont ser-
di ma jas Pär nu maa las te tant-

su peol. Ei saa just öel da, et 
pi du meel dis, sest tant si jad ja 
ju hen da jad-õpe ta jad saa li pä-
rast esi ne mist ei mah tu nud, 
lap sed pi did ko ri do ri des ae ga 
viit ma. Lõ puks olid kõik vä si-
nud ja tül pi nud ning soo vi sid 
ai nult ko ju min na. Kor ral da-
jad peak sid järg mis tel aas ta-
tel sel le ga ar ves ta ma, et mõ-
ne le staa dio ni le so biks tant su-
pi du kind las ti roh kem.

Väik se ma te las te peo le ko-
gu ne sid saa li le pat rii nud, lib li-
kad ja kon nad, et rõõ mu tun-
da saa bu nud ke va dest ja laul-
da ning tant si da ema de le. 

Va ne ma rüh ma koo li saat-
mis pi du on 30. mail, en ne 
se da lus ti tak se öö rüh mas, 
koh tu tak se kons taab li te ga, 
laul dak se Ki lin gi-Nõm me su-
veaias las te lau lu peol. 5. juu-
nil toi mub lõ pueks kur sioon 
las te lem mi kuks saa nud Vem-
bu-Tem bu maa le. Prae gu on 
veel va bu koh ti, kui oma ma-
jast bus si täis ei saa, siis võ ta-
me kaa sa ka algk las si de lap-
si. Kes hu vi tun ne vad, võiks 
ühen dust võt ta. 

Sõi me rüh ma re mont al gab 
9. juu nil, pa lun va ne maid, et 
nad õn ne tus te väl ti mi seks jäl-
gik sid oma õues vii bi vaid lap-
si ja ei lu baks neid ehi tusp lat-
si le ko la ma. To re dat pik ka ja 
kau nist su ve kõi gi le!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

Suur ke vad saa dab las te te ge mi si
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Kaap re kü la tüd ruk El fi 
ei pel ja nud äm ma juur-
de ela ma ko li des mi da-

gi. Abi kaa sa El ma ri nai seks 
saa des olid 23 aas ta sel nai sel 
kõik tööd sel ged ja na gu ta 
ise üt leb, et on suht le ja tüüp 
ja ko ha ne misp rob lee me po le.

Pea le koo liae ga töö tas El-
fi ka la punk tis, sov hoo sis, kol-
hoo sis ja 1965ndast aas tast al-
gas töö koo li des. Kõi ge pealt 
Poot si koo li ma jan du se na. 
Siis oli Poot sis 120 õpi last 
ja li saks veel in ter naat. Vär-
vi too di re mon diks ik ka vaa-
ti de vii si. Elu kees ja kõi gil 
oli tööd.

El fi sõ nul ei ole ta is tu va 
töö te gi ja, see pi gem vä si tab 
te da. Ta ta hab ko gu aeg lii-
ku da ja te gut se da ning uu si 
plaa ne teos ta da ja mui du gi 
ka tu le must rut tu nä ha. Tol 
ajal tu li iga su gu ime nip pe ka-
su ta da, et soo vi tud kraa mi 
kät te saa da. Üks kuul sa maid 
te hin guid oli poo le tun ni ga 
20 ton ni pet roo li väl ja kaup-
le mi ne TRE Vi le staa dio ni ja 
koo lie si se as fal tee ri mi seks.

Teh ni kat El fi ei kar da, ta 
on ki hu ta nud rin gi võr ri, 
moo tor rat ta, trak to ri ja iga-
su gu au to de ga. Tõ si, paa di ga 
ei ole ta veel ise sõit nud, aga 
küll jõuab ka se da õp pi da, 
sest nal ja ga poo leks on val la-
va nem ar va nud, et Man ja lii-
ni paa di kap te niks võiks tub li 
nai ne küll ha ka ta.

Kõi ge äge da maks tööa jaks 
peab El fi Tõs ta maa koo liae ga. 
Pir so Ants ja Ve si ku Lya käi-
sid El fit ik ka moo si mas, et ta 
nen de koo li tu leks. Esi ti tun-
dus nai se le, et on ik ka ämb ris-
se as tu nud küll. Sün ge ning 
pi me ma ja ja aas ta oli siis 
1985, 15. ap rill. El fi mõt les, 
et na tu ke töö tab ja siis vaa-
tab rin gi, aga läks nii, et vaa-
tas ja ka man das seal üle 22. 
aas ta. Kes se da os kas us ku da, 
on nai ne hel di nud.

Va ra val ges tu li min na ah-
ju sid küt ma, sest ah ju küt jad 
olid lee belt öel des tih ti vin-
tis. Ants ai tas ka va hel. Ju ba 
järg mi sel aas tal läks tal li ka-
tus te va he tu seks. Eda si tu li 
ai na ehi tu si. Kõi ke oli vä he, 

ma ter ja le ja ra ha. Ra ha käis 
nai ne ha ri du so sa kon nast Pee-
ter Ora valt man gu mas, ik ka 
viie teist ja ka he küm ne tu han-
de kau pa.

Ehi tus mees te ga oli ka kit-
sas. Kord tun dus El fi le, et pä-
rast ke va dist ka la püü ki on ka-
lu ri tel tööd vä he, aga te mal 
oleks hirm sa ti ehi tus me hi va-
ja. Ja nii ta läks kar de tud ja 
kur ja me he kuul su se ga täht sa 
di rek to ri Fe liks Kan gu ri ju tu-
le. Pa ni aja kin ni ja aru ta sid 
esiot sa kol hoo sie lu tee mal 
ning siis asus El fi as ja kal la-
le. Said ki ke nas ti kau ba le ja 
Fe liks pa lus naist mu re de ga 
edas pi di gi lä bi as tu da.

El fi sõ nul on ta fir ma de-
ga kau ba le saa nud ala ti, aga 
ome ti on tal okas hin ges, et 
üks Pär nu suur fir ma üt les tal-
le ala ti ei, kui ta koo li le abi 
kü sis. Staa dio ni te ge mi se ajal 
pi di nuia ma Tee de va lit su se 
abi ja siin gi tu li kan na tust 
va ru da. Lei no Bla sen kut sus 
El fit lau sa vi ha le heks. Nüüd 

ees ti ajal oli mui du gi liht sam, 
aga ra ha on ik ka vä he.

Tei seks on muu tu nud ka 
lap sed. Ve ne ajal olid nad 
hoo pis teist su gu sed. Koo lil 
oli va ja igal aas tal 400 ruu-
mi meet rit puid va ru da ning 
la du mi se töö te gid lap sed 
ühis kond li kult ka su li ku töö 
tun di de raa mes ära. Se da teh-
ti ül di selt heal mee lel ja ka 
koo liaias teh ti kõ vas ti tööd. 
Aga tä na päe val ei viit si ega 
ta ha lap sed mis kit suurt lii gu-
ta da ja sea dus ise gi kait seb 
neid töö eest. Kus on sel le aru 
ots, imes tab töö kas nai ne. Tu-
le vad siis sel li sed äba ri kud, ei 
saa kir ve le gi vart ta ha. Omal 
ajal ei las tud ki ke da gi loo der-
da da ja nii hirm sas ti vii na 
kaa ni da, on El fi karm.

Kõi ge täht sam on hea suht-
le mi ne, aga ise peab ka vi sa 
ole ma, se le tab Vool. Töö on 
teh tud ning peast väl ja vi sa-
tud ja sel le ga on kõik. Ini me-
ne lä heb üs na rut tu mu ga-
vaks eri ti kui 56 aas tat on 

ra be le tud ja kel la pea le joos-
tud. Nüüd on nii mõ nus ko-
dus ol la. Prae gu on põ hi tööks 
mu ru niit mi ne. Kah juks ei lei-
du nu nud ümb rus kon nas üh-
te gi mõist lik ku va ba meest, 
kes El fi le se põl ve oleks lõ pe-
ta nud, ses tap tu leb ük si hak-
ka ma saa da.

El fi ei jä ta mi da gi ju hu se 
hoo leks vaid kaa lub mõ ne 
aas ta pä rast lin na ko li da, et 
kõik va ja lik oleks käe–ja la 
juu res, et siis, kui ise ju ba väe-
tim, saaks ik ka gi ise seis valt ja 
mõ nu salt hak ka ma, aga see 
on prae gu veel tu le vik. 

Ülle Tamm

Nai ne, ke da vä si tab is tu mi ne

Sõb ran na ja en di se 
töö kaas la se Lya lü-
hi ke ise loo mus tus 
El fi  le: hea suht le ja, 
ko hu se tund lik, usal dus-
väär ne, abi val mis, ko hu-
se ruu, kor raar mas ta ja, 
usal das, aga kont rol lis.

El fi  koos suu re sõb ra Rom mi ga.El fi  koos suu re sõb ra Rom mi ga.
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Kui nüüd Agu Sihv ka 
moo di au salt ära rää-
ki da, kui das as jad te-
ge li kult on, siis peab 

mai ni ma, et Tõ he la raa ma tu-
ko gu sai 90 ik ka ju ba möö du-
nud aas tal, kuid ku na sel aas-
tal peab Ees ti Va ba riik oma 
90. aas ta päe va, on ka meil so-
biv hei ta pilk raa ma tu ko gu lä-
bi käi dud tee le.

Sa ka la kir ju tas 2. veeb rua-
ril 1916. aas tal: “Vars ti jõuab 
sil ma pilk ja sil ma pilk ei to hi 
enam kau gel ol la, kus ter ve 
maa ti he da raa ma tu ko gu võr-
gu ga üle tõm ma tak se. Sest tõ-
sia si, et raa ma tu ko gu vä hem 
ha ri dus li ne asu tus ei ole kui 
kool, peab kord kõi gi le sel-
geks saa ma.”

Ja aas ta hil jem, 3. ap ril lil 
kut su ti kok ku Tõ he la ärk sa-
ma vai mu ga ini me sed ning 
asu ta ti Tõ he la Noor soo selts 
ja te ma raa ma tu ko gu. Ava-
mis koo so le kul toi mu nud kor-
jan du sest lae kus 92 rub la 14 
ko pi kat. Oli gi pan dud alus 
raa ma tu ko gu le. Piir kon nas 
oli tol ajal ka pal ju roh kem 
ini me si. Ni melt 1922. aas ta 
rah va loen du se ajal on Tõ he-
las kir ja pan dud 636 ela nik-
ku. 

Esi me si kir ja lik ke tea teid 
raa ma tu ko gu koh ta on 1920.
aas ta al gu sest: “Selt si raa ma-
tu ko gus on ni mes ti ku jä re le 
262 raa ma tut. Nen dest on 

prae gu ko gus 177, väl jas lu-
ge da 45, aga 40 jäl je ta ka du-
nud. Nii suur raa ma tu te ka du 
on ol nud järg mis tel põh jus-
tel: 1918. aas ta sü gi sel, 
kui ko ha li sed koo liõ pe-
ta jad, kel le val ve all raa-
ma tu ko gu sei sis, Pär nus 
kur sus tel olid, ase ta ti koo li-
ma jas se kõ hu tõ bis te ba rakk 
ja ars ti per so naal on oma vo-
li li selt raa ma tuid and nud hai-
ge te le lu ge mi seks, mis pä rast 
need raa ma tud, mis hai ge te 
käes lu ge da olid, ära põ le tud 
said. Tei seks on kõik raa ma-
tud köit ma tult os te tud, mis-
pä rast mõ ned raa ma tud nii 
kat ke nud on, et neist veel 
mõ ned ük si kud le hed on jä re-
le jää nud. Ot sus ta tak se raa ma-
tud ära las ta köi ta, ol gu lin-

nas ehk maal, kui saab köi te 
20 mar ga ga, aga köit ma tult 
raa ma tuid mit te enam väl ja 
lu ge da an da.

Raa ma tu ko gu le on tel li-
tud 1920. aas tal järg mi sed 
aja le hed ja aja kir jad: Va ba 
Maa, Ka ja, Sot siaal de mok-

raat, Meie Mats, 
Põl lu mees, Nais te töö ja 
elu. Raa ma tu te ja aja kir ja de 
väl jaand mist teos ta vad pü ha-
päe vi ti selt si liik med ni me kir-
ja jär gi, teis tel päe va del, kui 
post tu leb, teos tab aja leh te de 
väl jaand mist Karp Mih kels. 
Kor ra ja puh tu se säi li ta mi seks 
raa ma tu ko gus pal ga ti ko ris ta-
ja, kes pi di lu ge mis tu ba püh-
ki ma kord nä da las ja pe se ma 
kord kuus. Pal gaks 20 mar ka 
kuus.”

1920. aas ta 26. sep temb ril 
on pro to kol li kan tud järg mi-
sed read: “Jaan Nop pel seab 
kü si mi se üles: Mi da tu leks 
selt si lu ge mi se toa ga pea le ha-
ka ta, tä hen da des, et lu ge mi se 
toa ruu mid, mis meil prae gu 
tar vi ta da on, koo li töö al gu se-
ga meilt ära võe tak se ja et aja-
leh ti mis prae gu tel li tud on, 
kee gi lu ge ma ei tu le, ja leiab 
et se da moo di, kus lu ge mi se 
toa tar vis ruu mid ja lu ge jad 
puu du vad, lu ge mi se toa eda-
si pi da mi ne as ja ta ra ha ku lu-
tus oleks. Koo so lek ot sus tab: 
lu ge mi se tu ba eda si jät ta ja 
ruu miks ko ha lis telt koo liõ pe-
ta ja telt nen de elu ruu mi pa lu-
da. Ot sus ta tak se kaks aja leh te 
tel li da: Sot siaal de mok raat ja 
Pos ti mees. Lu ge mi se päe va-
deks mää ra tak se: nel ja päev 
kell 5-8 õh tul ja pü ha päev 
kell 1-4 p.l.”

Ja nii ta lä heb: va hel lae-
nu ta vad kor ra pi da jad, siis jäl-
le ko ha li kud koo liõ pe ta jad. 

Read 1921. aas tast: “Et 
pik ka del tal vis tel õh tuil pak-
ku da selt si liik me te le ha ri dus-
list aja vii det, lu bab K. Nop pel 
pi da da et te lu ge mi si Ema kee le 
gram ma ti kast, J. Nop pel laul-
mi se teoo rias ja J. Pär di jaak 
kar ja kas va tu sest.”

1925. 
aas ta 25. 

ok  toob  r i l 
saa bub Pär nu 

Maa kon na Koo-
li va lit su selt ki ri, mil les te hak-
se et te pa nek Noor soo selt si 
raa ma tu ko gu võt ta ava li ke 
raa ma tu ko gu de võr ku. Sel le 
ot sus ta mi seks kut su tak se kok-
ku Noor soo selt si liik me te üld-
koo so lek. Ot sus ta tak se jaa ta-
valt. Va li tak se raa ma tu ko gu 
toim kond. Ava li ku raa ma tu-
ko gu ju ha ta jaks jääb Tõ he la 
Alg koo li õpe ta ja Mart ha Tol-
li. Ja 1926. aas ta 4. veeb rua-
ril an tak se gi raa ma tud ak ti ga 
üle ava li ku le raa ma tu ko gu le, 
kus juu res sea tak se tin gi mus, 
et “ava li ku raa ma tu ko gu lõ pe-
ta mi se pu hul üleand mi sak tis 
mär gi tud raa ma tud sa ma ak-
ti jär gi Tõ he la Noor soo selt si le 
ta ga si an tak se. Sa ma keh tib 
ka Noor soo Selt si poolt raa-
ma tu ko gu le edas pi di os te ta-
va te raa ma tu te koh ta. Raa ma-
tu ko gu le an ti üle ka Noor soo-
selt si riiul ja suur laud.” 

Ol gu siin ko hal ära too dud 
Tõ he la raa ma tu ko gu ju ha ta-
jad ja nen de töö lea su mi se 
aas tad:

 Mart ha Tol li 1926. aas ta
 Alek san der Kop pel 1929
 And rei Ma dis son (Vel lo 

Ma di se) 1935
 Ar nold Vil gats 1940
 Lai ne Soo bik (Jõe) 1944
 As ta Ki ri kall (Palts) 1945
 Sai ma Mar di (Par ve) 

1946
 As ta Ra vik 1948
 Hel ju Vil gats (Laur) 1949
 Sil vi Tohv (Rand) 1958

järgneb juunikuu lehes

Sil vi Rand

Tõhe la raa ma tu ko gu - 90

1922. aas ta
rah va loen du se
ajal on Tõ he las
kir ja pan dud
636 ela nik ku.
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Iga ini me ne peab oma 
ko du kind lu seks ja 
ar va tak se, et seal õn-
ne tu si ei juh tu. Kuid 
kah juks see nii ei ole.

Vä ga suuri õn ne tu si leiab 
aset just ko dus tes tin gi mus-
tes ja oma hoo le tu se tõt tu. 
Suu rem osa kõi gist tek ki nud 
tu le kah ju dest on tin gi tud ini-
me se ene se hoo le tu sest ja 
hoo li ma tu sest.

Kü si mu se le, kui das siis 
hoo lit se da oma ko du eest, 
on liht ne vas ta ta, tu leb ta 
muu ta tur va li seks. Tu le kah ju-
de pu hul keh tib üks va na ja 
hea üt lus: „Va ras jä tab var-
na gi sei na, tu li ei jä ta se da-
gi!” Just see tõt tu tu leks alus-
ta da oma ko du tur va li seks 
muut mist just tu leo hu tu se 
poo le pealt.

Esi me ne samm
suit suan dur

Esi me ne samm ko du tur-
va li seks muut mi sel oleks 
mu ret se da suit suan dur, mis 
avas tab tu le kah ju ju ba sel le 
algs taa diu mis. Suit suan du ri 
saab en da le os ta pea igast 
ehi tus- ja ko du kau pa de po-
est. Suit suan du ri töö põ hi mõ-

te on, avas ta da tu le kah ju 
kii relt ja an da sel lest tea da 
kõ va piik su mi se ga. Suit suan-
dur rea gee rib suit su le ju ba 
esi mes te mi nu ti te jook sul 
kui ruu mis on suit su.

Va na elekt ri juht mes tik
on ohu al li kas

Krii ti li se pil gu ga tu leks 
üle vaa da ta ka ko du ne elekt-
ri süs teem. Kui avas ta te mi-
da gi, mis po le sil ma ga ilus 
vaa da ta, siis kind las ti po le 
see ka kõi ge ohu tum ja võib 
te ki ta da üs na pea mõ ne õn-
ne tu se. Va na ne nud või üle-
koor ma tud elekt ri juht mes-
tik võib saa da Teie ko du le 
saa tus li kuks. Tar gem oleks 
mõel da juht me te uuen da mi-
se le ja kind las ti las ta se da 
te ha ini me sel, kes on se da 
tööd õp pi nud.

Küt te kol ded kor da
Loo mu li kult tu leks mõel-

da ka kors ten de püh ki mi se 
pea le ja las ta oma küt te kol-
ded üle vaa da ta spet sia lis til. 
Spet sia list os kab juh ti da tä-
he le pa nu va lu punk ti de le ja 
an da ka head nõu, kui das 
eda si te gut se da. Sel leks, et 
en da le spet sia list ko ju kut-

su da ei pea üld se pal ju vae-
va nä ge ma. Ka sel aas tal on 
või ma lik en da le pääs tes pet-
sia list ko ju kut su da. Spet-
sia list vaa tab Teie ko du üle 
ja an nab nõu, kui das oma 
ko du tur va li se maks muu ta. 
Sa mu ti ai da tak se lei da õi ge 
koht pai gal da ma ta jää nud 
suit suan du ri le ja soo vi kor-
ral pai gal da tak se ka ko he 
pe re me he sil ma all. Ini mes-
te le sel gi ta tak se suit suan du-
ri töö põ hi mõ tet ja käi tu mist, 
kui suit suan dur peaks häi ret 
and ma. Sel li se nõus ta mis tee-
nu se saab en da le ko ju tel li da 
iga pe re mees või pe re nai ne, 
kes vä he gi oma ko dust ja 
oma pe re tur va li su sest hoo-
lib. Eks ole ju nii, et iga ko-
du muu dab tur va li seks te ma 
hoo lit sev pe re mees.

Sa mu ti osa le vad pääs te-
töö ta jad ka ava li kel üri tus tel, 
kus saab nõu kü si da ohu tu se 
koh ta, proo vi da kätt tu le kus-
tu ti ga kus tu ta mi sel ja uu ri da 
saab ka pääs teau to sid.

Re gist ree ri en da le ko du kü-
las tus te le fo nil 1524, ko du kü-
las tus on ta su ta.

Kat rin Za gors ki,
Lää ne- Ees ti Pääs te kes kuse Pär nu maa 

en ne tus töö va nems pet sia list

Mopee did liik lu ses
 Aas ta tel 2005. ja 2006. 

toi mus Pär nu maal ka hek sa 
liik lu sõn ne tust, kus üheks 
osa li seks oli mo peed. Eel mi-
sel aas tal juh tus neid ju ba 
21. Põh jus teks olid nii täis-
kas va nu te pur jus pea ga mo-
pee di juh ti mi ne kui ka las te 
ni ge lad mo pee di juh ti mi se 
os ku sed. 

Ka sel lel aas tal märt si lõ-
pul sat tus Pär nu lin nas ava-
riis se 10-aas ta ne mo pee di-
juht, kes sõi tis pih ta pöö ret 
soo ri ta nud au to le. Nii noor 
mo pee di juht po leks veel toh-
ti nud tä na val lii gel da gi. 

Noor tel ki pub just see 
tõ sia si ker ges ti mee lest lip-
sa ma, et tä na val liik le mi ne 
nõuab tea ta vat va nust ja et 
õuea lal või kü la tee del liik le-
mi ne on mi da gi muud, kui ti-
he da liik lu se ga lin na tä na val 
või maan teel. Va ne mad pea-
vad oma jä rel kas vu le uh ket 
sõi du riis ta soe ta des ole ma 
kind lad, et lap sel on oman-
da tud liik le mi se põ hi tõed.

Mo pee di juht peab sõi du-
teel sõit mi seks ole ma vä he-
malt 14-aas ta ne ning 14-
15-aas ta sel mo pee di ju hil 
peab mu jal kui õuea lal sõi-
tes ole ma kaa sas ohu tu sõi-
du võ te te tund mist tõen dav 
tun nis tus ehk ju hi lu ba, mi da 
an nab väl ja ARK-i bü roo.

Nii ju hil kui kaas sõit jal 
peab ole ma peas kait se kii-
ver, mis peab ole ma nõue-
te ko ha selt kin ni ta tud. Liik-
lus mär gid keh ti vad kõi gi le 
– see ga lu ba tud kii ru se ga 
lii ku vast sõi du kist möö da-
sõit ei ole vä gi tükk, vaid liik-
lu sees kir ja rik ku mi ne ning 
võib põh jus ta da liik lu soht-
lik ke olu kor di. Mo pee di juh ti 
on või ma lik liik lu sees kir ja 
rik ku mi se eest ka ris ta da ku-
ni 10 trah viü hi ku ehk 600 
kroo ni suu ru se ra hat rah vi ga. 
Joo bes sõit mi se või liik lu-
soht li ku olu kor ra te ki ta mi se 
eest ku ni 100 trah viü hi ku 
ehk 6000 kroo ni suu ru se ra-
hat rah vi ga.

Mo to roll le ri kõr val on tä-
na vail ka ri da mi si tei si kaas-
liik le jaid ning ohu tu sõit tä-
hen dab kõi gi ga ar ves ta mist 
reeg leid jär gi des. 

Tõ nu Ki vis,
Lää ne Po lit seip re fek tuu ri
Pär nu po lit seio sa kon na 

kor ra kait se ta li tu se ko mis sar

Kas si nu ko du on si nu kind lus?

Alu mi ne ri da pa re malt-va-
sa ku le on Kers ti Me ri-
maa, Re na te Män na mäe, 
Bret hy Bren ner ja üle mi ne 
ri da: Jan ne Pe da ja, Ka rin 
Kiis ler,Me ri lin Mitt, Triin 
Le pik, Mai do Pa lu sa lu, 
õpe ta ja Ga li na Mänd la.

Tuti li ne ja
lus ta kas 
vii mast 
koo li kel la
tä his tav 
37 lend
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Äi ole mi na en nem 
ühets ki le hes sõ na 
võtt, elan ük si oma 

väik ses le pi kuäär ses ma jas 
suu rest il ma kä rast ee mal. 
Kü la li si käib pal ju, a need 
keik siuk sed su le li sed ja kar-
vad sed, sek ka mõ ni siug ka. 
Ne ne de ga saan eas ti lä bi, 
ini me si käib vä hä (ol gu nii 
pool sa la ja öe dud, et mul ike 
üks vei ke vi ga ka kül ges a 
mis me sii sel lest ik ke...)

Kõ pit sen ta sa ke ne oma 
ko duae das, iga päev teen 
veik se tii ru met sa al la ka, 
aerst üt les, et ol la ter vi se le 
ea ja mu du ka hu vi tav, kas 
si ni lill ju ba õit seb ja ega se 
va kob ras põ le kraa vi kin ni 
mät sind.

No jah, aga eks ole teh tu 
üks ke na laul gi, et va hel ta-
haks mi da gi muud. Ke va de 
aeg, mõt sin sis, et vaa taks 
kor ra me re ran da ka, ehk 
saab pan ni täie sil ku ja mul 
ik ka mõ ni kas si ri su ka.

Lõin sis ühel jü ri kuu omi-
kul päe vi näi nud au to ko su le 
ru si ka ga vas tu ka pot ti - võt-
tis ää le sis se küll ja sõit sin 
ka la sa da mas se.

Oli seal aga rah vast ja li-
mu sii ne, kes müü tas ka la, 
kes tõi ka la, liik lus käis ko-
he iga te pi di.

Juh tus ole ma ke na ilm ja 
kus se ik ka pü ha ba omi ku kii-
ret on. Ea, et kum mi kud ja la 
ot sa tork sin, sai pe ris me re 
ää re ko he min na ja piu ga 
vett kat su.

A eks se ole met sa moo ri 
asi, tor ka sin ko ge ma ta ra ha-
ko ti ase mel oo pis oma ti gi ka 
au tus se, äi ju lend sil ku kü si-
ma min na gi, plõk su ta sin siis 

pil dis ta da kõi ke, mes sil ma le 
ke na pais tis.

Eri ti ke na tun dus üks sil-
ler da vas vees ran duv ka lu ri-
paat, va hel ke na mee nu ta da, 
kus ik ka käi dud sai.

Vae valt paar pil ti teh tud, 
kui paa dist ak kas ise gi mi nu-
su gu se le päe vi näi nud naes te-
rah va le nats na gu ro pu või tu 
sõi mu kost ma, ik ka et mis 
ku ra di pil dis ta mi ne ja te ma 
ar vel ra ha tee ni mi ne see ol-
gu, lu bas mind ti gi ka ga tük-
kis ää upu ta da.

Ma üt si, et eks proo vi gu, 

kui jõuab. Vä ga ru mal see är-
ra, ke da ka lu riks pi da sin siis-
ki ei polnd, os kas ik ka mu 
ka ba rii te mär ga ta, mi na jäl le 
pa nin tä he le, et me hel nä pus 
pee ni ke tip lo maa di koh ver.

Küs kis sis pil dis ta mis eest 
25 tu hat (uvi tav mi da, kas 
ra ha vä) üt sin vist ju ba en-
ne, et ra ha unus ma ha ja et 
ehk nõuab koh tu kau da. See 
me he le ei meel dind, kä ra tas, 
et moo su gus te ga tu leb oma-
ko hut te ha. Te gin sis et te pa-
ne ku, et kat su me jõu du (ma 
ük sik naes te rah vas, põ le gid 
am mu me he ga mü rand) kuid 
võ ta nä pust, üp pas te ne oma 
li mu sii ni, tõm bas ket si ja ka-
dund ta oli gi.

Mees, kes ka la si vas ta võt-
tis ir vi tas sõb ra li kult ja kü-
sis, et kas ma nä gin ku das 
ran nae lu käib.

Äi os kand ki as jast mi da-
git ar va ta, är rat ei tund, aga 
jäi mul je, et eks ta kus kilt ku-
ra maa kan dist tu li ja ida poo-
le lit sus. Kah jat sen, et te ma 
nä gu pil di pia le äi jäänd, kui 
nii suurt sum mat ta he ti, ju 
siis ik ke oli mil le eest.

Isi ma oma pil te ga ra ha 
tee nind põ le, oo pis tei ne 
amet. 

Kui kel le gil se da vo tot 
soo vi os ta on, sis ühe mo-
nas tõrs ka ja iz ba eest an naks 
ära küll

Uvi li sed või vad mo poo-
le pöör du da, tea te küll kus 
ma elä?

Ah jaa, suur ai tähh ka lu-
ri te le, kes mul le ko he suu re 
kas ti täie sil ku kaa sa pa nid, 
mis siis, et mak se va hen did 
puu du (või ae gund).

Lii sa Le pik

Tere Tõs ta maa rah vas jaTere Tõs ta maa rah vas ja
kõik muud ka, kes nen destkõik muud ka, kes nen dest
tuul test hu vi ta tud ontuul test hu vi ta tud on

"Jüriöö jooks 2008" 
lõpptulemused

 „ORI GI NAAL NE” – Lii na 
Laas ma, Lau ra Pär na, He-
di Grets ki, Karl Tilk, Ro bert 
Rand, Ala ri Leet maa (va nu-
sek lass 91-180 – I koht, aeg 
6.54)

 „MÕT LE ME VEEL” – Lee-
nu Aa va, Keir Lomp, Keiu 
An der son, Paul Tilk, Hei ko 
Mänd la, And reas Lee ri maa 
(61-90 - I koht, aeg 7.19)

 „MA LEV” – Kät lin Jür-
gens, Epp Tuisk, Mal le Sep-
por, Ma rek Lind, Ain-Er vin 
Karl son, Joel Pulk (91-180 
– II koht, aeg 7.34)

 „TÕ HE LA TÄ PID” – Ma riia 
Kal bach, Tee le Ti nast, Sig ne 
Heind la, Joo nas To min gas, 
And res Kal bach, Toi vo Ti-
nast (91- 180 III koht, aeg 
7.39)

 „VEM BU” – Me ri ke Tuul-
mees, Ma ris Ma rus, Liia Oid-
järv, Ülo Ma rus, Ül lar Ma-
rus, Toi vo Ma rus (üle 180 
– I koht, aeg 7.58)

 „AI NULT NAI SED” – Ka-
ro lii ne Kask, Im bi Al pius, 
Eda Val li mäe, Me ri lin Mitt, 
Ida Joao, Jan ne Pe da ja (aeg 
8.02)

 „FRE 3K” – Eli na Je li se-
jev, Kris tel Sutt, Ka ti Viir na, 
Rau no Pal berg, Krist jan Ka-
se, Fre di Vee vä li (aeg 9.06)

 „SUU RED KI VID” – Evi Pa-
lu sa lu, Ma ret Pa lu sa lu, An ne 
Alas, Mar gus Pa lu sa lu, Mai-
do Pa lu sa lu, Avo Alas (aeg 
9.11)

 „JOOKS JAD” – Ing rid Je-
li se jev, Ger mo Kar ro, Taa vi 
Oja, Ta nel Tuul mees (61-90 
– II koht, aeg 9.13)

 „OLE ME AL GA JAD” – Sii-
ri Heind la, Ali ce Te ki, Tee le 
Tõ nis son, Hei ko Piir me, Ric-
hard Vee vä li, Jan no Pav lov 
(61-90 - III koht, aeg 10.06)

 „KRA TID” – Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, Kä rol Siim, Sten-
An der Kask, Mih kel-Avo 
Kask, Ing var Kal bach, Ola ri 
Sääsk (ku ni 60 – I koht, aeg 
11.14)

 „KOO LI KAD” – He le vi 
Jur jev, Vik to ria Kul ler kupp, 
Triin Han nus, Kai ro Te der, 
Rai mond Pal berg, Ras mus-
Oli ver Ves ki mä gi (ku ni 60 
– II koht, aeg 11.23)

Kor ral da ja
Tõs ta maa spor dik lu bi

Jäi mul je, et 
eks ta kus kilt 
ku ra maa kan dist 
tu li ja ida 
poo le lit sus.

Fotomontaazh
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Kih nu kul tuu ri ins ti tuu-
dil il mus uus raa mat 
„Ku das kihn la sõd Ma-
nõ ja val lu ta sid”.

Raa mat Ma ni ja saa re le asu-
nud kihn las te elu lu gu dest on 
ke na kin gi tus saa re asus ta mi-
se 75ndaks aas ta päe vaks.

Tä na päe val tun dub lau-
sa us ku ma tu, et ku na gi võis 
maa puu dus nii suur ol la, et 
lii va ne ja ki vi ne Ma ni ja üm-
be ra su jai le suur kin gi tus oli.

Kih nus oli 1930nda teks 
aas ta teks maa ta 65 pe ret 
enam kui 200 hin ge li se ga. 
Ees ti riik ot sus tas 1933. aas-
tal Ma ni ja saa re hei na maad, 
mil lest se ni oli kihn las te ka su-
ta da väi ke sed la pid, üm ber ja-
ga da ka lu ri pe re de le. Nii said 
oma ta lu ra ja da 22 kihn las te 
pe ret. Ka suu re le maa le an ti 
kihn las te le krun te.

Ai nus ta lu, mis en ne kihn-
la si Ma ni jal te gut ses, oli Ma-
ni ja, kus pe re mees teks mais-
maalt Poot sist pä rit ini me-
sed.

Nii mõ ne le gi lu ge ja le võib 

ol la uu di seks, et ka kuu lus 
Kih nu lau lik Vir ve Kös ter on 
üles kas va nud, me he le läi nud 
ja oma lap si kas va ta nud Ma-
ni jal.

Ma ni ja kihn las te ra ja tud 
ta lu de lood on üks tei se ga sar-
na sed ja sa mas ka eri ne vad. 
Aja loo sünd mu sed, sõ ja kee ris 
ja kol hoo siaeg pil lu ta sid nii 
mõ ned ki pe red me re ta gus tes-
se maa des se. Mi tu pe ret ko lis 
Ruh nu või Kih nu. Ja mõ ne de 
ta lu de ma jaa se med on veel 
vae vu ai ma ta vad. 

Raa ma tu koos ta mi se idee 
al gas ki mõt test ko gu da mee-
nu tu si Ma ni ja kõi ge va ne ma-
telt ini mes telt, kes Kih nust 
ära ko li mist ja uue ta lu ra ja-
mist mä le ta vad.

Raa ma tu kok ku pa ne mi sel 
lõi kaa sa ko gu saa re rah vas 
ja ka pal jud mu ja le rän na nud 
Ma ni ja kihn la sed. Sel le le he-
kül ge del on vää ri ka ko ha leid-
nud pal jud va nad fo tod pe re-
kon naal bu mi test. Kaa saeg se 
Ma ni ja jääd vus tu si on kõi ge 
enam Ül le Tam melt ja Mark 
Soo saa relt.

Suurt abi oli kihn las te elu-
lu gu de uu ri ja En del Su ti and-
me test, hulk ma ter ja li sai lä bi 
töö ta tud rii giar hii vis ja Pär nu 
maa-ar hii vis. Kih nu keel se te 
teks ti de õi ge kir ja eest hoo lit-
se sid kih nu kee le uu ri jad Kül-
li Laos ja Ree ne Leas.

Ai ne list toe tust and sid Ees-
ti kul tuur ka pi tal, kul tuu ri mi-
nis tee rium, et te võt lu se aren-
da mi se sih ta su tus (Kih nu re-
gio naalp rog ramm), Tõs ta maa 
val la va lit sus.

Pea gi il mub ka Ma ni ja tee-
ma li ne 2009. aas ta ka len der.

Svea Aa vik, raa ma tu koos ta ja

Mani ja val lu ta mi se lu gu

PÄRNUMAA 47.
SUVEMÄNGUD TÕSTAMAAL

Teisipäev, 7. juuni
kell 9–10.15 sauna kompleksis mandaat, loosimine 
kell 10.15 – 10.30 sauna kompleksis esindajate koosolek
kell 10.30 – 10.45 kogunemine avamiseks (koolimaja 
ette ja rongkäik staadionile)
kell 10.45 staadionil avamine 
kell 11 staadioni-äärsel muruväljakul võrkpall M+N
kell 11 staadionil kergejõustik
kell 11 staadioni lähistel jahilaskmine 
LÕUNAPAUS
kell 14 mõisa pargis juhtkonna mitmevõistlus
kell 18 mõisa lähedal või Kastnas orienteerumine
kell 21 – 02 rahvamajas TANTSUÕHTU koos ansambliga, 
autasustamine, meelelahutus.
Ootame ka valla rahvast sprotlastega koos pidutsema!

Pühapäev, 8. juuni
kell 10 staadionil kergejõustik
kell 10 staadioni-äärsel muruväljakul võrkpall
kell 10 staadionil petank 
LÕUNAPAUS
kell 13 mõisa pargis perekonna-võistlus
kell 16 staadionil suvemängude pidulik lõpetamine, kontsert 
(vihma korral rahvamajas)

ARVU TIÕP PEST
HU VI TA TUD TÖÖ TA VAD TÄIS KAS VA NUD!
Tul ge Tõs ta maa kes koo lis toi mu va te le ar vu ti

al gõ pe tu se kur su se le. Kur sus te maht 20 tun di ja
õpe ta jaks Jaak Val ge vä li

Prog ramm: 
 Ar vu ti riist va ra ja li sa sead med. Et te val mis tu sed tööks 

ar vu ti ga.
 Win dows kesk kond. Ak nad. Töö ta mi ne hii re ga. Kal ku laa-

tor. Töö Win dow si prog ram mi de ga ja aken de ga.
 Tark va ra ja fai li hal dus. Teks ti tööt lus. Prog ram mid. No te-

pad, Word Pad, Word.
 Au to maat ne teks ti si ses tu se kor ri gee ri mi ne. Süm bo li te 

li sa mi ne. And me te ko pee ri mi ne, klee pi mi ne. Õi ge kir ja kont-
roll.
 In ter ne ti ole mus. Prog ram mid. Aad res sid. Mee lis le he kül-

ge de hal da mi ne, eri ne vad fai lid in ter ne tis.
 In ter ne ti tee nu sed. In fo ot sing in ter ne tis.
 Ar vu ti kait se, tur va li sus, vii ru sed. Elekt ron post.
 Ta be lar vu tus. Ex ce li suur ta bel. And me tüü bid. Va le mid, 

laht ri te kiir täit mi ne.
 Funkt sioo nid. Diag ram mid ja graa fi kud.
 Muud ar vu ti ka su tu sed. Pil did ar vu tis.
 Kur su se kok ku võ te.

Kur sus on ta su ta, õpet fi nant see rib
Eu roo pa Lii du Sot siaal fond

In fo ja re gist ree ri mi ne Liia Oid järv tel 449 6180
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Tõs ta maa kesk koo li ke va-
di sel spor di päe val võis-
tel di tra dit sioo ni li selt 

ker ge jõus ti ku nel ja võist lu ses 
(60 meet ri jooks, kau gus hü-
pe, pal li vi se, tüd ru ku tel 500 
meet ri ja pois tel 800 meet ri 
jooks).

Suu ri mad punk ti sum mad 
ko gu sid pois test Ro bert Rand 
10. klas sist ja tüd ru ku test Lii-
na Laas ma 9. klas sist.

Pa ri mad ük sik tu le mu sed 
saa vu ta ti aga pal li vis kes, 
kus 76 meet rit vi sa nud Lii na 
Laas maa sea dis tõ si selt oh tu 
mees soo au ja uh ku se. Siis ki 
suut sid kaks pois si tä ba rast 
sei sust väl ja tul la. Kaa rel Ka-
se pall maan dus Lii na omast 
meet ri ja gu kau ge mal ja Rai-
ner Laa ne põld li sas veel kaks 
meet rit. Rai ne ri 79 meet rit on 
ka Tõs ta maa koo li re kord.

Päev va rem võist le sid 
meie noo red Pär nu heit ja te 
võist lus tel.

Hooa ja ava võist lu se tei nud 
Lii na Laas mal jäi Ees ti A-va-
nu sek las si oda vis ke tipp tu le-
mu sest puu du vaid 15 sen ti-
meet rit. Ta ga järg 48.02 lu bab 
su vel loo ta 50 meet ri pii ri üle-
ta mist. Lii na või tis ka kuu li-
tõu ke ja oli tei ne ket ta hei tes.

Tub lid olid ka B-klas si poi-
sid And reas Lee ri ma ja Paul 
Tilk, kes ket ta hei tes saa vu ta-
sid kak sik või du ning kuu li tõu-
kes olid vas ta valt esi me ne ja 

kol mas. 
Tal lin nas noor te heit ja-

te võist lu sel pa ran das Lii na 
Laas ma kuu li tõu kes koo li re-
kor dit li gi poo le meet ri ga, tõu-
ga tes 11.90. Heit li kus tuu les 
oli te ma oda vis ke tu le mu seks 
45.24.

Pär nu maa kond li kul ke-
vadk ros sil jook sid häs ti Lii na 
Laas ma, Me ri lin Mitt ja Toi vo 
Ti nast.

Jaan Tamm,
ke ha li se kas va tu se õpe ta ja

Tõs ta maa koo lis por dist

Kõigile käsitööhuvilistele!
Ka sel aastal avab Tõstamaa mõis juunis 
külastajatele oma uksed. Taas soovime pakkuda 
turistidele müügiks kohalike inimeste 
näputöid, selleks on oodatud kõik: 

kudumid,
vitspunutised,
puitkäsitööd,
maalid
ja muud erinevatest 
materjalidest valmistatud 
meened.

Kui teil on käsitööd mida müüa, andke palun teada 
telefonile +372 5346 8635 Kristiina Lepik

TANTSUÕHTU
Tõhela rahvamajas

17. mail kell 21
Tantsuks mängib Harry (Jõõprest)
Õhtut vürtsitavad Casa de Baile 

tantsukeskuse salsatantsijad
Andre ja Diana.

Toimub salsa showesinemine ning 
tantsusammude õpetus kõigile.

Pilet 60 krooni
Baar
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                          AVA TUD:AVA TUD:  reedeti ja laupäeviti kella 21–02reedeti ja laupäeviti kella 21–02

Toitlustamine ettetellimisel.Toitlustamine ettetellimisel.
Info telefonil 521 3471Info telefonil 521 3471

Maire AdlerMaire Adler

TE RETE RE

TU LE MAST!
TU LE MAST!

KÖÖSELITE SUGUVÕSA 
KOKKUTULEK 

toimub 26. 07. 2008.Tõstamaal.
Kogunemine Tõstamaa kooli

juures kell12.
Kaasa võtta piknikukorv!

info 508 9614

Tõstamaa vallavalitsus teatab, et Kastna külas asuva 
Suure ja Väikese Rohtaia maaüksuste detailplaneeringu 

eskiislahenduse tutvustamine toimub
26. mail 2008 Tõstamaa rahvamajas kell 9

TÄNUAVALDUS

* Täname Aitat huvitavate 
väljasõitude organiseerim-
ise eest!

Sõitudel osalejate nimel
Efeline

EELINFO

* Pootsi laat toimub 5. juulil. 
Jälgige täpsemat reklaami!

29. mail kell 20 Tõstamaa mõisas

PÄRNU KAMMERKOOR 
Kontsert toimub VII Pärnu Koorifestivali raames

Kontsert on tasuta

Tõstamaa kirik on suve-
kuudel avatud igal 
laupäeval kell 11-17

22. juunil kell 14
Luterlik kalmistupüha
Tõstamaa kalmistul 

JUUNI
7.-8. juuni
Pärnumaa Suvemängud 
Tõstamaal 

10. juuni
Unustatud mõisad projek-
tiüritus

19. juuni
Unustatud mõisad projek-
tiüritus

20. juuni
Unustatud mõisad projek-
tiüritus

21. juuni
Tõhela jaanituli, ansambel 
KAIDO

23. juuni kell 21
Tõstamaa jaanituli, väike 
meeleolukontsert ehk tantsu 
ja laulu omadelt. Tantsuks 
ansambel Raul Sepper DUO, 
õhtut jätkab DJ.

28. juuni
Tõhela kodukohapäev

JUULI
5. juuli
Pootsi laat

10. juuli
Tõstamaal Orienteerumis-
neljapäevak, korraldaja 
orienteerumisklubi “West”

19. juuli
VI Seliste külapäev

26. juuli
Muuseumipäev

AUGUST
2. august
Unustatud mõisad projek-
tiüritus

8.-10. august
XII Tõstamaa vallapäevad

9. august
Tõstamaa kirikus kontsert 
- Jassi Zahharov
õhtul pidu koos ansambliga 
“Väikeste Lõõtspillide Ühing”
Manija päev - Manijast pärit 
inimeste kokkutulek

23. august
Kastna külapäev

30. august
Tõstamaa jalgpalliturniir

SUVEKALENDER

DETAILPLANEERINGUD
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juu bi la ridjuu bi la ridMaikuuMaikuuMaikuuMaikuu
Õnnitleme uusi 

vallakodanikke ja
nende vanemaid

Carmen Klein – 22.04.2008

Karl-Eerik Sarapuu – 5.05.2008

ALEKSANDERALEKSANDER
              MÄNDLA 93              MÄNDLA 93
VIKTOR ROOS 85VIKTOR ROOS 85

MARIA KAROTAM 82MARIA KAROTAM 82
SINAIDA MIKK 80SINAIDA MIKK 80

JUTA RÄHN 79JUTA RÄHN 79
VALENTINAVALENTINA

           HEINMAA 76           HEINMAA 76
LEIDA VERTE 73LEIDA VERTE 73

AIME MARTSON 71AIME MARTSON 71

ADA MÄTAS
11.03.1920 – 30.04.2008

HERMANN ANSPAL
16.12.1913 - 26.04.2008

LEIDA PEENOJA
08.12.1929 – 07.05.2008

KIRIKUTEATED
Luterlik surnuaiapüha
Tõstamaa kalmistul

pühapäeval, 22. juunil, kell 14

Jumalateenistused
Tõstamaa Maarja kirikus 

iga kuu 1. ja 3. pühapäeval 
algusega kell 14. 

Sooviga kiriklikuks talituseks 
(ristimine, leer, laulatus, matus) 
pöörduda Tõstamaa koguduse 

vaimuliku poole.

Kontakt Tiina Janno,
tel 5562 9595, 446 4022


