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26. juulil toimub Tõstamaa 
mõisas II Tõstamaa valla 
muuseumipäev.

Muuseumipäeval toimub:
 kell 11 Tõstamaa muuseumi uue näi-

tuseruumi Blackbox avamine mõisa keld-
rikorrusel

 kell 12 algavad ekskursioonid Tõs-
tamaa mõisas

 suur muuseumituur Tõstamaa val-
las: sõidetakse vaatama naabervalla 
Varbla muuseumi, heidetakse pilk Seli 
muuseumitoale ja külastatakse Tõhela 

koduloopööningut. Tuur algab mõisa 
eest kell 13 ja lõpeb orienteeruvalt kell 
16.30

 Muuseumipäev lõpeb kontserdi ja 
muuseumihõngulise moeetendusega 
Tõstamaa mõisas. NB! Mannekeenideks 
on Tõstamaa Tutid 

Kontsert algab kell 18 ja sellele 
järgneb moeetendus.

Kõik Muuseumipäeva raames toimu-
vad üritused on külastajatele tasuta.

Liina Käär,
muuseumist

Rannamängud olid edukadRannamängud olid edukad

Muuseumipäev Tõstamaa mõisas

Nooruslik võistkond tegi 
Metsapoolel tõsist sporti 
ja lustis täiega.



juuli 2008 - 2 

 Kui das puh kab ees ti 
mees?

Su veõh tul, kui tae vas 
on tüü ne, me ri vae valt 
si ru tab oma lai net kal da 
poo le, lin nud vee re ta vad 
lau lu jo ru, kum mel ja ris-
tik saa da vad hun ni tuid 
lõh nu sõõr me tes se ja si-
na oled vä si nult just võrk-
kii ke lan ge nud, tõm bab 
te ma, puh kav mees, trim-
me ri käi ma ja tä ris tab su 
kõr va ää res na gu min gi 
poi si ke sõ ja män gu män-
gi mas. Ja hiljem on me-
hed raskest päevatööst 
nii kurnatud, samas ole-
ks võinud oma energiat 
hoopis teisiti kulutada.

Veel hul lem, ta unis-
tab peat selt mu rut rak to ri 
oma ni kuks saa da, või vä-
he malt äge dat mu ru niit-
jat oma da.

Jah, ees ti me hed on en-
da le pä he võt nud, et ma-
ja ümb rus on siis kor ras, 
kui ko gu tai mes tik on 
mul la ni ära nü li tud.

Kes küll lo pu tas meie 
mees te aju sel li seks, eks 
ik ka klants kaa ne li sed 
ka ta loo gid — kui sul on 
kõi ge vägevam nii duk 
siis oled ka ise õige äge 
mees.

Poi si ke sed, kas va ge 
suu reks ja pi da ge pii ri.
Ilus on ju kui loo dus lill 
õit seb tu han de tes too ni-
des, ula tab su ve vär ve 
ning lii gu tab mee li sul ni-
te lõh na de ga. Ja ka me si-
mumm tä nab teid iga ris-
ti ku nu ti eest.

Pi da ge pii ri, sest meie, 
nai sed va ja me just se da 
ro man ti list õh tut ja se da 
kim bu kest laua le.

Pi da ge pii ri ja nau ti ge 
het ke, saa ge kuul ja teks ja 
nä gi ja teks just sel lel mu-
rul ja sel lel het kel, veel 
en ne kui ma si na käi ma 
tõm ba te.

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

Kes vähegi autoga ringi vurades ümbrust kaeb, märkab, et tänavu on Seliste Kivi poe esine 
eriti armas, lilleline ja nunnu. Eeskuju vääriv igatahes.

Kaunitar ja koletis

Sel suvel kaunistab lagedat keskväljakut omanäoline lilleseade. Uudsed on ka rippuvad 
amplid laternapostide küljes. Nendele pingutustele vastukaaluks seisab aga suure poe ees 
endiselt lilleraasuta mõttetu kurbilk känd.
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Lau päe val,19. juu lil toi-
mus Se lis te kü la päev. 
Kui meie ko ha le jõud si-

me, oli pool pi du ju ba pee tud 
ja väi ke va heaeg en ne mee le-
la hu tus li ku osa al gust.

Uu ri sin ko hao li ja telt, mis 
oli va rem toi mu nud. Kell 11 
toi mus ki ri ku li tur gia, mi da 
viis lä bi Hel gi Sang. Ki ri kuü-
ri tu se le järg nes ju ma la tee nis-
tus sur nuaias. Mõ le mad tee-
nis tu sed olid rah va roh ked.

Te gi me väi ke se ring käi gu 
ka ki ri kus ja kü la toas. Ki ri ku 
ümb rus oli vä ga kor ras, mu ru 
nii de tud, he kid pü ga tud ja ka 
seest poolt jä tab ki rik tõe li selt 
puh ta ja püüd li kult re no vee-
ri tud hoo ne mul je. Ko gu see 
kor ras tus- ja hool dus töö on 
ol nud ja on Mil vi Vap pe ri en-
nast sal ga va töö tu le mus, mis 
vää rib ko ha li ke ini mes te ja 
kü la lis te lu gu pi da mist.

Selt sie lu rah va ma jas kor-
ral dab, suu nab ning ju hen-
dab kü la au ko da nik Ene Een-
sa lu. Ka rah va ma ja ümb rus, 
ruu mi de puh tus ja päe va ko ha-
sed de ko rat sioo nid ree da vad 
hool sa pe re nai se ole ma so lu. 
Vest lu sest Ene ga sel gus, et te-
ma “peo päev”al gas ju ba kell 
6 hom mi kul tä nu lil le kim pu de 
val mis ta mi se ga ini mes te le ja 
asu tus te le, ke da ta he ti tä na da 
üri tu se õn nes tu mi se le kaa sa-
ai ta mi se eest.

Mõ ned tä nu kir ja de saa jad: 
Tõs ta maa abi val la va nem Anu 
Pe ter son, kes ai tas pro jek ti te-
ha, Sha lom kin kis too le ja lau-
du, Se lis te kü la selts vär vis la-
ge, pe rek. Pa lu sa lu ai tas te ha 
mit me su gu sed vär vi mis töid 
ja kar di naid val mis ta da ning 
abiks olid veel pal jud va ba-
taht li kud. Ene tä nab kõi ki.

Mee le la hu tus al gas Os kar 
Lut su lü hi ke se lus ti män gu-
ga “Pä ri jad”, ko ha li ke staa ri-
de esi tu ses, kus osa le sid Ene 
Een sa lu, Mil vi Vap per, Mil vi 
lap se laps He le Ring, Ai li Me-
ri la, Lii na King sepp jt.

Just se da näi den dit oli soo-
vi ta nud Jaan Ai ta ja ja häs ti 
te gi, sest see so bis ime häs ti 
maa rah va nae ru ta mi seks. Ar-
va ta va pä ran du se ole ma so lu 
sü ti tab su gu las te hul gas saa-

ma hi mu ja sun nib pä ran dust 
ot si ma-ja ga ma ju ba en ne pä-
ran dio ma ni ku loo de ta vat sur-
ma. Näit le ja te vah va ja loo-
mut ruu esi tus pa kkus pal ju 
si tuat sioo ni koo mi kat ning 
saa li täis rah vast sai mi tu lõua-
täit sü da mest naer da.

Ka Vo ki rat ta poo le tun ni ne 
ka va võe ti häs ti vas tu. Meid 
tä na ti koo ki de ja väi ke se nap-
su ga.

Õh tu lõ pe tu seks võt tis tuu-
rid üles an sam bel Va nad vii-
sid, kel le hoog sad rah va li kud 
lood tõid tant su põ ran da le nii 
va nad kui noo red. 

To re päev oli ja jääb vaid 
veel kord tun nus ta da tä nu sõ-
na de ga kor ral da jaid. Nii hak-
ka vad ki ees ti kü lad uut elu 
ela ma. 

Efe li ne

Meist ri tii tel
tipp tu le mu se ga!

 Rak ve re staa dio nil toi-
mu nud Ees ti noor te ker ge-
jõus ti ku meist ri võist lus tel 
esi nes suu re pä ra selt äs ja 
edu kalt põ hi koo li lõ pe ta-
nud Lii na Laas ma. 

Ees ti noor te meist ri-
tiit li tü tar las te U-18 va-
nu sek las si oda vis kes tõi 
Tõs ta maa neiu le tu le muse 
50.97. Nii kau ge le ei ole 
va rem üks ki Ees ti neiu 
500 gram mist oda vi sa-
nud.

Pea le oma põ hia la oli 
Lii na edu kas ka kõr va l-
a la del. Kuu li tõu kes saa vu-
tas ta 4. ko ha tu le mu se ga 
11.89 ning ket ta hei tes 
oli ta kuues tu le mu se ga 
29.54.

Jaan Tamm

Kon kurss
 Tõs ta maa Las teaed kuu-

lu tab väl ja kon kur si sõi-
me rüh ma õpe ta ja (1,0), 
muu si ka- ja lii ku mi sõ pe ta-
ja (0,7) ame ti koh ta de täit-
mi seks ala tes 1.09.2008.a.

Aval dus, CV ja kva li fi-
kat sioo ni nõue te le vas ta-
vust tõen da va te do ku men-
ti de koo piad esi ta da 15. 
au gus tiks aad res sil Tõs-
ta maa las teaed, Varb la 
mnt. 24, Tõs ta maa vald, 
88101, Pär nu mk, või las-
teaed@tos ta maa.ee. 

Li sain fo tel 449 6144, 
5393 9890.

TT

Soo jus kal li neb
 Vas ta valt Tõs ta maa 

val la vo li ko gu mää ru se le 
nr.67, 20. juu nist 2008.
aas tal, muu tub müü da va 
kaug küt te piir hind ala-
tes esi me sest ok toob rist 
2008. 

Uueks piir hin naks on 
750 kr/MWh, hin na le li-
san dub käi be maks 18 
protsenti.

Uueks soo ju se hin naks 
lõpp tar bi ja le koos käi-
be mak su ga on 885 kr/
MWh.

Su Fe OÜ

Selis te kü la päev sai teoks

Oskar Lut su lus ti män gu  esitasid ko ha li kud staa ri d.

Merelaiu Juss noorpõlve nostalgiamuusikat esitamas.
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28. juu nil toi mu sid 
Tõ he las 13-ndad 
ko du ko ha päe-

vad, mil le tee maks oli sel lel 
aas tal Män ni kus te kü la.

Päev al gas hüm ni ja li-
pu heis ka mi se ga rah va ma ja 
õues, mil le le järg nes saa lis 
mi nu ti li ne lei na sei sak ka he 
aas ta jook sul lah ku nu te mä-
les ta mi seks.

See jä rel sai kuu la ta Vai ke 
Han gu kaa sa haa ra vat et te kan-
net Män ni kus te kü last, kü la 
ta lu dest ja Vai ke en da hu vi-
ta vaid tä he le pa ne kuid sel le 
kü la koh ta. Päe va jook sul toi-
mu sid eri ne vad sport män gud: 
jalg pall, ram mu mees, köie ve-
du ja tea te võist lus. Väik se ma-
tel las tel oli või ma lus hü pa ta 
ba tuu dil. Suur tä nu sel le eest 
Ma rek Pääste li le.

Raa ma tu ko gus oli ava tud 
Vai ke Han gu näi tus Män ni-
kus te kü last. Väl ja oli pan dud 
hulk fo to sid, skee me ning kä-
si kir ja list ma ter ja li. Sa mu ti 
oli või ma lus vaa da ta Vel da 
Tom so ni vil di tud sei na pil te 
ja ki vi de ga kau nis ta tud tar-
bee se meid ning Bir git Pe re 

nip lis pit si teh ni kas töid. Õues 
oli vaa da ta fo to näi tus “Ko du-
kant 2006-2008”.

Kui kal mis tul eel käi jaid 
mee nu ta tud ja rah va ma jas 
ke ha kin ni tus võe tud, al gas 
matk Män ni kus te kü las se. 
Mat ka li si sõi du tas Kü la selt si 
TA buss, suu red tä nud bus si-

juht And re se le ja Ma re ki le.
Hoo li ma ta väi ke sest vih-

ma sa just jõud sid kõik ta ga si 
rah va maj ja, kus al gas väi ke 
kont sert. Esi nes las te rah va-
tant su rühm, lau lis Lau ra Jõe 
ja ki tar ri män gi sid Kris tel, Ka-
ti ja Mer le. Suur tä nu ju hen-
da ja te le.

Eda si toi mus an ne ta tud 
as ja de lo te rii, kus peaau hin-

Eu roo pa Liit toe tab 
piir kon da de kon ku-
rent si või met tõst vaid 
te ge vu si

Uuel ra has ta mis pe rioo dil 
(2007 – 2013) toe tab Eu roo-
pa Liit jät ku valt te ge vu si, 
mil le ees mär giks on tõs ta 
piir kon da de kon ku rent si või-
met, muu tes piir kon nad at-
rak tiiv se maks et te võt ja te, 
in ves to ri te, kva li fit see ri tud 
töö jõu ja kü las ta ja te jaoks. 

An tud toe tus meet me ni-
me tus on „Piir kon da de kon-
ku rent si või me tu gev da mi se 
prog ramm“, kus kon ku rent-
si või me all on mõel dud eel-
dus te loo mist jät ku suut li ke 
töö koh ta de ja elu jõu lis te et-
te võ te te tek keks, piir kon na 
kü las ta ja te ar vu suu ren da mi-
seks, ela ni ke ar vu  kas vuks 
jne.
Toe tust ja ga tak se kah te 
lii ki te ge vus teks:

1) piir kon na kü las ta ja te-
le suu na tud ko ha lik ku tu ris-
mi- ja puh ke ma jan dust aren-
da vad pro jek tid;

2) et te võt lus kesk kon na 
inf rast ruk tuu ri aren da vad 
pro jek tid. 

Ko ha lik ku tu ris mi- ja 
puh ke ma jan dust eden da va-
te le pro jek ti de le saa vad toe-
tust taot le da oma va lit su sed, 
mit te tu lun du sü hen du sed, 
kü las tu sob jek te hal da vad 
rii gia su tu sed ja ava lik-õi-
gus li kud üli koo lid. Näi teks 
toe ta tak se kü las tus kes kus-
te, muu seu mi de, mat ka- ja 
õp pe ra da de ning väi ke sa da-
ma te ra ja mist, kul tuu ri- ja 
loo dus väär tus te eks po nee-
ri mist ning puh ke- ja tu ris-
miob jek ti de tu giinf rast ruk-
tuu ri ra ja mist.

Et te võt lus kesk kon na inf-
rast ruk tuu ri ra ja mi seks saa-

vad toe tust taot le da oma va-
lit su sed, näi teks juur de pää-
su tee de, vee- ja ka na li sat-
sioo ni süs tee mi de või muu de 
kom mu ni kat sioo ni de ra ja-
mi seks et te võt lu se le ka van-
da tud ala de le. Sa mu ti toe ta-
tak se te ge vu si, mis ai ta vad 
prae gu ka su tu se ta seis vaid 
en di seid mi li taar-, töös tus- 
või põl lu ma jan du sob jek te 
taas ka su tu se le võt ta.

Ra ha toe tus teks tu leb Eu-
roo pa Re gio naa la ren gu Fon-
dist ning kok ku on aas ta tel 
2007-2013 toe tus sum maks 
pla nee ri tud li gi kau du 1,5 
mil jar dit kroo ni. 

Mak si mum toe tus tu ris-
mi- ja puh ke ma jan dust 
eden da va pro jek ti koh ta on 
50 mil jo nit kroo ni ning et te-
võt lus kesk kon da aren da va 
pro jek ti koh ta 25 mil jo nit 
kroo ni. Omao sa lus peab ole-
ma vä he malt 15 prot sen ti.

Taot le ta va toe tu se mi ni-
maal ne suu rus ühe pro jek ti 
koh ta on mil jon kroo ni.

Taot lu si toe tu se taot le mi-
seks on Et te võt lu se Aren da-
mi se Sih ta su tu se le või ma lik 
esi ta da jooks valt. Täp se mat 
in for mat sioo ni taot le mi se 
tin gi mus te koh ta leia te Et-
te võt lu se Aren da mi se Sih t-
a su tu se ko du le helt www.
eas.ee.

Pärnumaalt on toetust 
saanud näiteks Kihnu vald 
muuseumi väljaehitamiseks, 
Pärnu linn rannapromenaa-
di rajamiseks jne.

Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus pakub tasuta 
nõustamist projektiidee väl-
jaarendamisel ja projekti-
taotluse koostamisel, tel 445 
5555 või kadri@peak.ee.

Kadri Riitsaar,
arenduskonsultant

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Jäl le jul gelt ra ha kü si ma! Tõhe las pee ti ko d

Vanad koolikaaslased Ants ja Maie rõõmustavad taaskohtumise üle.

Eel neva 
när vi pin ge 
kom pen see risid 
ko ha le tul nud 
rah va rõõm sad 
näod ja head 
sõ nad.

Maria talu
võtab tööle tragi

AEDNIKU ABILISE.
Tel 5386 8968 või 503 6066.
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u ko ha päe va

naks ol nud koor ma sõn ni kut 
või tis oma kü la poiss Ri ho 
Luu berg.

Õh tul esi nes an sam bel Ra-
ha mas sin To rist, tant su lus ti 
jät kus kõi gi le ning süü da ti 
ka jaa ni tu li. 

Suur tä nu Eri ka Tamb re le, 
kel le töö kas mees kond toid-
lus tas ko gu päe va jook sul kü-
las ta jaid.

Mi nu jaoks oli see kord ne 
kol me teist küm nes ko du ko ha-
päev eri li ne, olin sel leks ajaks 
täp selt kaks kuud ame tis ol-
nud. Olen ju ko du ko ha päe-

va ga ala ti kaud selt seo tud ol-
nud, kuid nüüd tu li täht sam 
koo rem kan da.

Eel nev as jaa ja mi ne, när-
vi pin ge ja ka väi ke hirm üri-
tu se ees - kõik sel le kom pen-
see ris ko ha le tul nud rah vas, 
nen de rõõm sad näod ja head 
sõ nad.

Mi na ja Sii vi tä na me kõi-
ki, kes ai ta sid se da päe va lä bi 
viia, nii kätt kül ge lüües, kui 
ka mo raal set nõu an des. 

Koh tu mi se ni ka he aas ta pä-
rast — aas tal 2010.

Bir git Pe re, tõ he la la ne

Köievedu on iga rahvusliku ürituse kohustuslik osa.

Muuseumitoas sai vaadata Vaike Hangu koostatud näitust 
Männikuste külast.

Birgit Pere oma niplispitsidega on nüüd üleilma kuulus.
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algus mai ja juuni lehes

Esi me sed vä li sees ti raa ma-
tud saa bu sid raa ma tu kok ku 
1989. aas tal, too jaiks olid Tai-
di ja Erich Kar jel. Nad on too-
nud raa ma tuid ka hil jem, va-
hen da nud Tat ja na ja Vol li Alt-
mäe raa ma tu te jõud mist Tõ he-
las se. Vä ga pal ju raa ma tuid 
saa bus Evald Kar je li ko du sest 
raa ma tu ko gust. Nii sai kok ku 
Tõ he las se 1200 vä li sees ti raa-
ma tut. Hu vi nen de raa ma tu-
te vas tu oli suur ja neid loe ti 
hoo le ga.

Peat selt va ri ses raud ne ees-
riie põr mu ja paa di ga üle tor-
mi se me re pa ge nud kir ja ni ke 
raa ma tud mi ne ta sid oma sa la-
pä ra ja kan ge la so reoo li. 

1990-ndail aas tail toi mu-
sid jäl le gi suu red üm ber kor-
ral du sed. Raa ma tu ko gud said 
taas mu nit si pa li see ri tud. Jäl le 
ole me raa ma tu ko gu de ju ha ta-
jad ja al lu me ko ha li ku le val-
la va lit su se le. Val la va lit su sest 
saa me nii pal ga, ma jan dus ku-
lu kui raa ma tu te ost mi seks ra-
ha. Ka Kul tuu ri mi nis tee rium 
toe tab raa ma tu te ost mist, 
kuid ku na piir kon na ela ni ke 
arv on väi ke, siis on ka mi-
nis tee riu mist saa dav ra ha vä-
he ne.

1999. aas tal toi mus rah va-
ma ja-raa ma tu ko gu hoo ne re-
no vee ri mi ne. Se da suu res ti 
tä nu Tõ he last pä rit me he le 
Ain Bir gi le ja Tõs ta maa val la-
va lit su se le. Muu tu sed ma jas 
olid tões ti suu red. Raa ma tu-

ko gu sai en da ka su tus se 
72 ruut meet ri se ava ra ruu-
mi. Kui va rem tõi me vett 
maj ja ämb ri te ga naab-
ri te kae vust ja lu-
mi tuis kas tal vel 
kemp sus prill laua 
pea le, siis nüüd on 
meil ma jas soe ja külm 
ve si, ka na li sat sioon, soe 
WC. Hoo ne re mon di järg sel 
ava mi sel kin kis Val la va lit-
sus raa ma tu ko gu le esi me-
se ar vu ti. In ter ne ti pü siü hen-
du se sai me 2001. aas tal.

Ma ja re no vee ri mi se ajal 
jäi ra ha puu du sel puu tu ma ta 
pöö ning. Ot sus ta si me sin na 
ra ja da ko ha li ku muu seu mi. 
Pöö nin gu ehi tus lik väl ja nä ge-
mi ne oli gi sel li ne na gu 1874. 
aas tal jäi. Ko ris ta si me ära vii-

mas te ehi ta ja te poolt jäe tud 
pra hi ja asu si me töö le: vei di 
vär vi, vei di uut põ ran dat ja 
hulk pe se mist. Suu reks abi li-
seks oli abi kaa sa Ei mar. Ja 
ke da on kul tuu ri töö ta jal ik-
ka muud töö le kau bel da! Kui 
möö du nud aas taid mee nu ta-
da, siis on ta raa ma tu ko gus 

pal ju tööd tei-
nud. Ja ik ka ta su ta! 
Ol gu see tre pi va la mi ne 
1992. aas tal, puu kuu ri ehi ta-
mi ne ja sel leks ma ter ja li va-
ru mi ne, re no vee ri mis järg ne 
lii va ära ve du õuest või pöö-
nin gu muu seu miks kor ras ta-
mi ne, väik se ma test töö dest 
rää ki ma ta.

Kui pöö ning sai enam-vä-
hem vas tu võe ta vaks, siis asu-
si me Vai ke ga ole ma so le vaid 
as ju pai ka sead ma. Ja kü lae la-
ni kud tõid ko he ka iga su gust 
va na va ra juur de. Vai ke le on 
Tõ he la rah vas vä ga pal ju tä-
nu võl gu. Ko gu meie ko du loo-
li se töö al gus on pä rit te malt. 
Te ma on meie ko du ko ha päe-
va de hing, te ma su lest il mu-
vad iga ka he aas ta ta gant raa-
ma tud Tõ he la kü la de koh ta. 
Saa tus on mind hoid nud. Mu 
üm ber on ik ka ol nud head ini-
me sed.

Kui alus ta sin oma tööd raa-
ma tu ko gus ka ta loo gi koos ta-
mi se ga, siis ka lõ pe ta sin sel-
le ga. 50 aas ta ga oli elu nii 

pal ju eda si läi nud, et kaart ka-
ta loo gid enam ei ra hul da nud 
ja tu li üle min na elekt roo ni li-
se le. Ja nii see töö 2006. aas-
tal teoks sai. Ik ka raa mat raa-
ma tu jä rel. Iga raa ma tu koh-
ta tu li si ses ta da mit med and-
med. See jä rel ka aja kir jad ja 
lu ge ja te-lae nu tus te and med 
in ter net ti ning raa ma tu ko gu 
oli gi üle läi nud elekt roo ni li se-
le süs tee mi le.

Ühis kon na areng on ol nud 
tor mi li ne, nii tor mi li ne, et ras-
ke on mää rat le da gi, mil li ses 
ajas tus me an tud het kel üld se 
ela me. Üleei le oli me in foa jas-
tus, ei le tead mis te põ hi se ühis-
kon na ko da ni kud, tä na on 
meist saa nud klien di tee nin-
da jad. Kes me hom me ole me, 
kes os kaks se da en nus ta da. 
Aga sõ na kui vaim su se kand-
ja ja raa mat kui sõ na ko du 
on jää vad väär tu sed.

Sil vi Rand

Ühis kon na areng 
on ol nud nii 
tor mi li ne, et ras ke 
on mää rat le da, 
mil li ses ajas tus 
me an tud het kel 
üld se ela me.

Tõhe la raa ma tu ko gu - 90

Ehitajate tee saaga on 
lõppenud. Must teelint koos 
valgustuse ja kõnniteega 
rõõmustab ehk lõpuks selle 
kandi inimesi. Eve Käär üt-
leb, et kui enne elas ta maal 
siis nüüd linnas.
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Kui sel nä da lal ema ga 
põl lu pea le jõud si me, 
sai me tea da, et põl lu 

peal kas va vad juu ri kad pä ris 
häs ti, aga ka he jalg se te si gu-
di ke hooaeg on sa mu ti kät te 
jõud nud.

Kui mõ ni nä dal ta ga si ki ru-
sid kü lae la ni kud kärs sa de ga 
maad künd vaid ja kar tu leid 
mu gis ta vad met sae la jaid, 
siis nüüd on põh just siu na ta 
omaen da lii gi kaas la si, kes jul-
tu nult teis te põl lu peal rin gi 
müt ta vad ja ene se le so bi vaid 
juu ri kaid kot ti to pi vad.

Son gi vad siit ja sealt, lit-
su vad oma meet ri se ja la la ba-
ga so diks kõik, mis et te jääb 
ning leia vad, et on kõ vad te-
gi jad pea le kau ba. Sest ega 
ne mad min gid jo bud ole, kes 
ise künd mi se-kül va mi se-ro hi-
mi se-kar tu li mar di ka ga vae va 
hak kak sid nä ge ma. Vot sel li-
sed au väärt ko gu kon na ko da-
ni kud.

Mi na ja ilm sel gelt iga põl-
lu la pi oma nik siin kan dis ole-
me aga tüü pi li sed eest la sed, 
kes oma kas va ta tud põl luk-
raa mi hea mee le ga ise sööks 
ja pat ta pa neks. Var gaid ka-
ris taks sa mu ti ise, mit te ei la-
seks se da sea du se sin da ja tel 
te ha, sest sa ge li on need ka-
ris tu sed nii nae ru väär selt mõt-
te tud, et ei hoo li sel lest ei riik 
ega ka va ras ise. 

Kõik, kel lelt on mi da gi pih-
ta pan dud, on kind la pea le 
omaet te fan ta see ri nud, mil-
li seid olek sid need pa ri mad 

mee to did pi ka nä pu li se lur ju se 
pai ka pa ne mi seks. Tüü pi li sem 
on kind las ti „mol li and mi ne” 
ja „näp pu de ma ha raiu mi ne”. 
Ka hel da ma tult on need mõ ju-
sad va hen did, kuid kui po le 
kät te saa dud pät ti, po le ka ka-
ris tust.

See ga kui das pät ti kät te 
saa da? Kar dan, et jä li ta mi se, 
luu ra mi se ja kin ni ra ba mi se 
võ te te ga peab igaüks ise hak-
ka ma saa ma. Pa kuk sin siin ko-
hal aga ta ga si hoid li kult kur ja-
te gi ja te tu vas ta mi seks väl ja 
19.sa jan dil Itaa lia sõ ja väears-
ti Ce sa re Lomb ro so poolt väl-
ja töö ta tud tüü pi li se kri mi naa-
li isi ku kir jel du se. 

Lomb ro so uu ris oma tööp-
rak si se ajal tu han deid ka ris-
tust kand vaid van ge ning 
nen de põh jal te gi jä rel du se, 
et ini me se ku ri te ge lik loo-
mus on kaa sa sün di nud ja te-
ma kaa sa sün di nud väl ja nä-
ge mi se põh jal on või ma lik 
en nus ta da, kas te ge mist on 
kaa gi ga või mit te. Pea mi seks 
pät ti de tun nus joon teks olid te-
ma teoo ria ko ha selt suur ja 
et teu la tuv lõug, ma dal laup, 
kõr ged põ se sar nad, la me või 
vas tu pi di – vä ga püs ti ne ni-
na, peast ee ma le hoid vad kõr-
vad, üli suur ala lõug, kul li ni-
na, pak sud huu led, sü ga val 
aset se vad sil mad, üli suur kar-
va kasv, kii las päi sus, üli pi kad 
käed ning suur va lu ta lu vus. 

Väl ja too dud loe te lu an nab 
pä ris täp sed tun nu sed pät ti de 
ta ba mi seks, kuid si sal dab en-

das ka mõ nin gaid prob lee me. 
Näi teks te ki ta vad mi nus kü si-
mu si pak sud huu led – kas 
An ge li na Jo lie on siis ka po-
tent siaal ne kur ja te gi ja või 
kas kõik need näit si kud, kes 
en da le bo to xit ki lo de vii si 
huul tes se pum pa vad, muu tu-
vad pea le se da kri mi no geen-
se teks? Vae valt.

Või võ ta me näi teks kar va-
kas vu. Kui nüüd 100 prot sen-
ti aus ol la, siis li gi 50 prot sen-
ti mees soost oleks vist pu has 
lur ju se kamp, kes muud ei tee 
kui kon dab ki la va te sil ma de-
ga rin gi ja ot sib mi da jäl le 
kor da saa ta. See oma kor da 
tä hen daks, et üle ühe naab ri-
me he oleks po tent siaal ne kaa-
li ka va ras Tõs ta maa kan di põl-
du de peal. Khm, ka see ei tun-
du just loo gi li ne ole vat.

See pä rast tun dub, et Lomb-
ro so teoo ria just eri ti head 
mee to dit pät ti de tu vas ta mi-
seks ei pa ku ning kii la kat 
naab ri meest ilm selt kai ka ga 
pas si ma po le mõ tet sa mu ti 
min na. Jääb jär gi vaid säi li ta-
da kai ne mõis tus, va na hea 
naab ri val ve ja ti he dam pat rul-
li mi ne peen ra va hel.

Kui tun dub, et kõr val vao-
va hel tei se ku ju ga ta gu mik 
up pis kar tu leid konk su ta mas 
on, siis on aeg kaht lus ta mi-
seks ja kii relt naab ri kar tu li-
saa ki uu dis ta ma min na.

Kau nist su ve jät ku ja head 
juu ri ka saa ki soo vi des,

Lii na Käär

Koer te ja kas si de 
vakt si nee ri mi ne

 Ma ru tau di vas tu tu leb 
vakt si nee ri da kõik koe rad 
ja kas sid, kes on saa nud 
üle 3-kuu va nu seks või 
kel lel eel mi sest vakt si nee-
ri mi sest on möö du nud 1 
aas ta. Vakt si nee ri da saab 
all pool too dud ajal ja ko-
has, vakt si nee ri mi ne 20.- 
/loom.

Lau päe val, 26. juu lil 
 kell 9-9.30 Paat sa lus 

post kon to ri juu res
 kell 10-10.30 Vapp ri 

bus si pea tu se juu res
 kell 11-12.30 Varb las 

val la kes ku ses bus si pea tu-
se juu res plat sil

 kell 13.30-14.30 Sau le-
pi poe juu res

 kell 15-15.30 Vais tes 
bus si pea tu se juu res

 kell 16-17 Kast na en di-
se kon to ri hoo ne juu res

Pü ha päe val 27. juu lil 
 kell 8-8.30 Tõ he la poe 

juu res
 kell 9-11 Tõs ta maa 

ale vi kes ku ses plat sil
 kell 12-12.30 Se lis tes 

Jaa ni poe juu res
 kell 12.30-13.30 Se lis te 

si de jaos kon na ja en di se 
poe juu res

 kell 13.30-14 Poot si 
poe juu res

 kell 15-15.30 Ka va rus 
bus si pea tu se juu res

Es mas päe val 28. juu lil 
 kell 9-11 Mõt su poe 

juu res
 kell 11-12 Mõt su koo li-

ma ja juu res plat sil
Kaa sa võt ta vakt si nee ri-

mis pass, kel lel ole mas.
An ne li Ärm pa lu-

Id vand te l 5342 7359

Sigu di ke hooaeg on käesSigu di ke hooaeg on käes

112

 Vii ma se kuu jook sul 
on Tõs ta maal ol nud üks 
pääs tea la ne väl ja kut se.

 19. juu lil kell 18:32 tea-
ta ti häi re kes ku se le, et Tõs-
ta maa ale vi kus põ leb põl-
lul nii de tud hein, kok ku 
um bes 0,25 hek ta ril. Tõs-
ta maa pääst jad kus tu ta sid 
põ len gu.
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Sel aas tal on üle Ees ti 
tu le kah ju des huk ku-
nud 51 ini mest, ena-
mas ti on traa gi li se 
õn ne tu se põh jus ta jaks 
ini me se en da hoo li ma-
tu suh tu mi ne.

Pea pool tel sur ma ga lõp-
pe nud tu le kah ju del oli põh ju-
seks hoo le tus suit se ta mi sel, 
viien di ku pu hul aga hoo le tus 
lah ti se tu le ga.

Pal jud traa gi lis test õn ne tus-
test või nuks ol la ole ma ta, kui 
ini me sed ise oma ko du se tu-
leo hu tu se eest hoolt kan nak-
sid. Tu le kah ju de en ne ta mi ne 
ja õi geaeg ne tu le kah ju avas ta-
mi ne on olu li se mad fak to rid, 
et ära hoi da tu le sur mad ja hä-
vi nud va ra.

Kui gi liht sa mast ja oda vai-
mast elu pääst jast suit suan-

du rist on rää gi tud pal ju, ei 
ol nud ühes ki huk ku nu ga lõp-
pe nud tu le kah jul suit suan dur 
ela mus se pai gal da tud. 2009 
aas ta juu list on suit suan dur 
igas ma ja pi da mi ses ko hus tus-
lik, kuid kind las ti ei peaks se-

ni kaua oo ta ma. Kui ma ja pi-
da mi ses ju ba on suit suan dur 
ole mas, peaks aeg-ajalt se da 
kont rol li ma ning va ja du sel pa-
ta rei uue vas tu va he ta ma. Li-
saks tu le kah ju va ra ja ses staa-
diu mis avas ta va le suit suan-

du ri le võiks igas ko dus ol la 
ka tu le kus tu ti ja tu le kus tu tus-
vaip, mil le ga saab väik se mad 
lee gid kii relt sum mu ta da.

Pääs te tee nis tu se kam paa-
nia “Ko du tu leo hu tuks” raa-
mes on en di selt igal ko da ni-
kul või ma lus kut su da ko ju 
pääs tes pet sia list, kes on lah-
kelt val mis nõu ja jõu ga abiks 
ole ma Teie ko du ohu tu maks 
muut mi sel. Pääs tes pet sia lis ti 
kut su mi seks tu leks he lis ta da 
pääs tea la in fo te le fo ni le 1524 
ning tu leo hu tu sa la ne nõus ta-
mi ne on ko da ni ku le ta su ta. 

Ini mes telt on tul nud ta ga si-
si det, et pääs te tee nis tu se ni me 
all on pa ku tud müüa tu leo hu-
tus sead meid. Siin ko hal ta sub 
mee les pi da da, et pääs te tee nis-
tus tu leo hu tus sead me te, sh 
suit suan du ri te müü gi ga ei te-
ge le. Kui kee gi peaks pääs te-

a me ti või pääs te kes ku se ni me 
all tei le vas ta vaid va hen deid 
ra ha eest pak ku ma, tu leks sel-
lest tea vi ta da po lit seid. Tuld 
kus tu ta va te ja en ne ta va te va-
hen di te müü gi ga te ge le vad 
spet siaal sed kaup lu sed ja ka 
mõ ned va ba taht li kud tu le tõr-
je selt sid.

Täp se mat in fot eda si müü ja-
te ja kam paa nia te koh ta saab 
kü si da ka pääs tea la in fo te le fo-
nilt 1524.

Hoid maks ära traa gi li si 
tu leõn ne tu si, pea me igaüks 
es malt krii ti li se pil gu ga üle 
vaa ta ma en da ko du ja kõr val-
da ma puu du sed ning juh ti ma 
ka oma tut ta va te ja naab ri te 
tä he le pa nu ko du se le tu leo hu-
tu sa la se le sei su kor ra le.

Pi ret Sei re,
Lää ne-Ees ti Pääs te kes kus en ne tus töö 

bü roo ju ha ta ja

Parem suit suan dur laes kui pu na ne kukk ka tu sel

Igas ko dus võiks 
lisaks suitsu-
andurile ol la ka 
tu le kus tu ti ja 
tu le kus tu tus vaip.

Si se ne des raa ma tu kok ku 
ter vi tab Sind ala ti lah ke 
ja abi val mis raa ma tu lae-

nu ta ja Mar ge Pääs tel.
Vä he sel lest, et ta on as ja-

tund lik kir jan du se soo vi ta ja, 
teeb Mar ge veel vä ga ilu said 
eh teid.

Soov ehe te val mis ta mi ses 
kätt proo vi da tek kis Mar gel 
ju hus li kult loe tud ar tik list 
Pär nu Pos ti me hes, kus tut-
vus ta ti kä si töö hu vi list Tii na 
Laa na kit, kes ju hib foo ru mit 
Ise te gi ja. Sel lest foo ru mist lei-
dis Mar ge põ ne vaid õpe tu si 
ehe te val mis ta mi seks.

Tõe li ne kirg sel le töö vas tu 
tek kis siis, kui ta lei dis jõu lu-
va na kin gi ko tist üma ra te ots-
te ga tan gid, mis on sel le töö 
te ge mi seks vä ga va ja lik töö-
riist. Nüüd on Mar ge eh teid 
tei nud ju ba paar aas tat.

Te ma imei lu said töid võib 
nä ha ja ka os ta. Tõs ta maa 
mõi sa kä si töö toas.

Ta on tei nud ja täi dab ka 
edas pi di in di vi duaal tel li mu si. 
Ka mi nul on Mar ge val mis ta-
tud ime ke na hel me ri da rah va-
riie te jaoks. 

Kan nan se da uh ku se ga, 
sest see on ilus ja val mis ta-

jaks ko du ko ha vah va tüd ruk. 
Soo vi tan ka si nul Mar ge eh-
teid vaa ta ma min na ja miks 

mit te ka mõ ni ar mas as ja ke 
kaa sa os ta.

Efe li ne

Mar ge pär len dav ho bi

Ehete valmistamine on Margel üsna uus hobi.

Leib on ta lu
pe re mees

 Aus ta tud lei va küp se ta-
jad Ees ti maa ta lu des!

Kui gi poe riiu lid on 
täis eri ne vaid lei va sor te, 
pü sib lei va küp se ta mi se 
tra dit sioon ta lu des eda si. 
Iga pe re nai ne teeb lei ba 
ise moo di. Lei va ko du ne 
mait se on väär tus, mi da 
hin da vad nii noo red kui 
va nad.

16. au gus til tä his tab 
Ees ti Põl lu ma jan dus muu-
seum koos töös Ees ti Ruk-
ki Selt si ga ruk ki maar ja-
päe va. 

Oo ta me teie lah ket osa-
võt tu. Võt ke kaa sa oma-
küp se ta tud leib ja hea 
tu ju

12. ok toob ril toi mu val 
lõi kus pü hal kor ral dab 
Ees ti Põl lu ma jan dus muu-
seum koos töös Ees ti Lei va-
lii du ga kon kur si Pa ri ma 
ta lu lei va küp se ta ja.

Osa le mi sest and ke tea-
da ku ni 1.08.2008 te le fo-
nil 738 3820, 5373 7124 
või põl lu ma jan dus muu-
seu mi e-pos ti aad res sil 
epm@epm.ee
Põllumajandus muuseum
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Pootsi 
laat
2008

Manijas tehti tutvust viltimisega. Õpetamas käis Tiina Sutt 
Pärnu tekstiilikojast. Hakatuseks tegi iga õpilane proovila-
pi, et õige tunne kätte saada ja seejärel valmistati toredad 
viltkaabud. Oli vahva seebivahune õppepäev.
Koolituse toetus saadi regionaalarengu programmist Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutuse vahendusel ja Tõstamaa 
vallavalitsuselt.

Pootsi laada tõmbenumbriks on läbi aastate olnud pidulikult 
pakutav hernesupp ja vaibakoja vaibad.
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12. —13. juu lil toi-
mu nud Pär nu maa 
me reäär se te val da de 
XVI Ran na män gu del 
Hää de mees te val las 
Met sa poo le kü las saa-
vu tas Tõs ta maa vald 
Hää de mees te ja Aud ru 
jä rel ning Tah ku ran na, 
Kih nu ja Varb la ees III 
ko ha.

Tä nu sõ nad kõi gi le val la 
eest väl jas ol nu te le. Üldp ro-
to kol li on või ma lik vaa da ta 
Pär nu maa Spor di lii du ko du-
le hel.

Tõs ta maa tu le mu sed:
Pen del tea de II koht — Mer lin 
Mii do, Kad ri Jõ gi, Lau ra Pär-
na, Kai sa Sutt, Lii na Laas ma, 
Taa vi Tõ nis son, Ro bert Rand, 
Toi vo Ti nast, Aro Kütt, And-
reas Lee ri maa.
Nais te võrk pall V koht — Gre-
te Ad ler, Mer lin Mii do, Lag le 
Ad ler, ka ro lii ne.
Mees te võrk pall III koht - Ja-
nek Jaan soo, Ago Ad ler, Aro 
Kütt, Too mas Rõ hu.
Ran na mees ja ran na nai ne VI 
koht — Kat rin Tõ nis son ja 
En no Ka se; Ene ja Va le ri Jur-
jev.

Tipp juht VI koht — Too mas Rõ-
hu, Ur mas Rein feldt.
Köie ve du IV koht — Erk ki Id-
vand, Va le ri Jur jev, Ur mas 
Rein feldt, Ah to Pe ters, Aro 
Kütt, Too mas Rõ hu, Jaak 
Jaan so.
Taid lus III koht – Ka ro lii ne 
Kask, Taa vi Tõ nis son, Lag le 
ja Gre te Ad ler, Ene ja Va le ri 
Jurjev.
Sõud mi ne III koht - Lee nu ja 
Kal le Aa va, Zee na Kask ja 
Val vo Vol ge rad.
Mä lu mäng III koht – Jaan 
Tamm, And reas Lee ri maa, 
Gre te Ad ler, Val vo Vol ge rad.
Ker ge jõus tik III koht – Lau ra 
Pär na (II koht 50 m, II koht 
hoo ta kau gus), Lii na Laas maa 
(I koht kros si jooks, III koht 
kuu li kol me võist lus), Trii nu 
Laos (I koht hoo ta kau gus, II 
koht kros si jooks), Lee nu Aa-
va, Kad ri Jõ gi, Zee na Kask, 
Ar go Lee ri maa (II koht 50 
m jooks ja II koht hoo ta kau-
gus), Taa vi Tõ nis son, Val vo 
Vol ge rad, Kal le Aa va, Jaak 
Jaan so (II koht MV 50 m ja 
MV hoo ta kau gu ses), En no 
Ka se (III koht MV 50 m).

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Edukad rannamängud
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Ree del, 8. au gus til
kell 19 val la päe va de ava-
mi ne Tõs ta maa mõi sa ees
kell 19 uue ne nud Ehi ta ja-
te tee ava mi ne. Rul lui-
su sõit rul lui su hu vi lis te le, 
ja lu tus käik ja lu ta ja te le. 
Au hin nad kii re ma te le, loo-
siau hin nad
kell 20 val la päe va de 
ava möll lau lu la val koos an-
samb li te ga KEL LU KE, T69, 
REM+T2. Pi le tid eel müü gis 
raa ma tu ko gus ku ni 7.08 
— 50 kroo ni; ko ha peal 75 kroo ni

Lau päe val, 9. au gus til
kell 9 Tu ru hom mik. Tu le ost ma-müü ma-va he ta ma!
Ala tes kel la 10-st kut sub Tõ he la kü la selts kes ka le vist puu bus si-
sõi du le
kell 10 rah va ma jas La pi töö de näi tus, Ees ti Põl lu ma jan dus muu seu-
mi näi tus: Vai ke Hang — “Tõ he la aeg ja ini me sed”
kell 10 har ju ta da saab ro ni mis sei nal
kell 11 kut su me lap si, rah va ma ja juur de män gi ma
kell 11 jalg rat ta hom mik, orien tee ru mis sõit Tõs ta maa ümb ru ses, 
rah va ma ja eest
kell 12–14 kü las Ees ti Tea dus kes kus AH HAA rah va ma ja juu res, 
so bi lik iga le ea le, füü si ka teat ri eten du sed – on pau ku ja suit su, 
sel gi ta tak se mit meid füü si ka sea du si, töö tu ba "DNA ja kum mi-
kom mid” – ge nee ti li se in fo ko dee ri mi ne loo du ses
kell 14 osa vus võist lus ro ni mis sei nal
kell 14 Se lis te kü la selts kut sub oma rah va maj ja vaa ta ma näi te-
män gu O. Luts „Pä ri jad” ja ki ri kus se uut ku ju sei na kae ma
Buss Se lis tes se Tõs ta maa bus si jaa mast 14.15 
kell 16 Ka va ru kü la selts kut sub paa di sa da mas se Lai li ga ühis lau le 
laul ma ja ka la sup pi maits ma, buss Ka va rus se Tõs ta maa bus si jaa-
mast 15.30, võ tab pea le ka ini me sed Se lis test
kell 18 ki ri ku kont sert – JAS SI ZAH HA ROV, pi le tid eel müü gis raa ma-
tu ko gus 24.07.–1.08. 80 kroo ni, 4.08–8.08. 100 kroo ni; ko ha peal 
125 kroo ni
kell 19.30 mee leo lu kas ko gu ne mi ne Lee va ro ti mäel. Ja lu ta 
ko ha le!
kell 21 lau lu la val VÄI KES TE LÕÕTS PIL LI DE ÜHING, kes kööl jät kab 
an sam bel JÄMM, pi le tid eel müü gis raa ma tu ko gus 24.07–01.08  
70 kroo ni, 4.–08.08. 85 kroo ni; ko ha peal 120 kroo ni.

Pü ha päe val, 10. au gus til
kell 11 ki ri kus ju ma la tee nis tus ja kuld leer, tee nib õpe ta ja Tii na 
Jan no
kell 12.30 val la päe va de lõ pe ta mi ne ale vi kes kel, ise te ge vus la sed, 
lil le sea ded jne
kell 14 Me re laiu puh ke kü la kut sub me re süs ta mat ka le, sõit ma 
paa di ja ve si rat ta ga
val la päe va de lõ pu supp
ran na vol le tur niir se ga paa ri de le Me re laius
Va ja lik eel re gist ree ri mi ne ku ni 9. au gus ti ni tel 506 1930
kell 16 Tõs ta maa mõi sas kont sert “Päi ke ja maa”
Ees ti he li loo ja te pa re maid koo ri lau le esi ta vad noor te nais te koor 
Mii na ja Ees ti Kait se väe se ga koor, ju ha tab Ve ro ni ka Ports muth

Mõi sa häär ber iga päev ava tud kell 10–18 (gii dieks kur sioo nid, 
näi tus müü gid)

XII TÕS TA MAA VAL LA PÄE VAD 8.-10. AU GUST 2008

Lau päe val,

30. au gus til

Tõs ta maa staa dio nil 

al gus kell 10 
(alag rup pi de loo si mi ne 9.45)

MEES TE TUR NIIR
(mees kon nas 9, väl ja kul 5+1 män gi jat)

Tu le osa le ma ja kaa sa ela ma!

In for mat sioon ja ko hus tus lik
eel re gist ree ru mi ne

Jaan.Rea@hot.ee tel 504 3074

Osa võ tu maks 600 kroo ni

NB! Võist kon da de arv on pii ra tud!

TÕS TA MAA
JALG PAL LI TUR NIIR 

2008www.zo ne.ee/tos ta maa jalg pall
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LEILI SALK
22.11.1924 – 25.06.2008

KASTNA 
KÜLAPÄEV

toimub
23. augustil.

Ootame endisi ja 
praeguseid
elanikke.

Laupäeval, 
2. augustil kell 17 
Tõstamaa kirikus

akordionistide orkester 
TREMOLO kontsert, 
dirigent Venda Tammann

Pilet 50 krooni
Tule head muusikat 

kuulama!


