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TÄNA LEHES:

Lisaks ka he le selt sin gu le on Kast nas 
hoo sis se saa nud ka kü la selts. Just 
selt si eest ve da mi sel on pee tud ju ba 

kaks ühist jaa ni päe va, ühi ne jõu luõh tu, 
ki ri ku tee nis tu si ja ar vu kalt tal guid.

Õi ge pea ava neb ka oma ko du le he-
külg aad res si ga www.kast na selts.ee. Kü-
la selt si suu rim ees märk on ra ja da kü la-
selt si le ruu mid. Esialg se te plaa ni de ko-
ha selt on plaa nis PRIA le esi ta da taot lus 
en di se ki ri ku mõi sa hoo ne re no vee ri mi-
seks kü la kes ku se tar beks. Kast na las te 

põ hi li ne mu re on gi sel les, et po le koos-
käi mi se koh ta.

Kü la selt si kor ral da tud esi me ne kü la-
päev toi mus osa li selt en di ses koo li ma ja 
hoo nes ja vaiel da ma tult suu re töö oli kü-
la rah vas ära tei nud hoo ne ko ris ta mi sel, 
kuis siis ki on ma ja vä ga ni ge las olu kor-
ras ja koos käi mi se ko haks ei so bi.

Kü la päe val pee ti koo li ma jas ka süm-
bool ne aja loo tund. Kül la oli tul nud en-
di ne koo li ju ha ta ja El di Taid la.

Tõstamaa Tuuled
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 Käi sin mi na gi Kast nas 
kü la päe val ja pean au salt 
tun nis ta ma, et sat tu sin 
ki ri ku juur de es ma kord-
selt. Kül lap ei oleks sin na 
ku na gi as ja ol nud ki, sest 
mul le on ala ti tun du nud, 
et ka das tik ja tam med 
— see on gi Kast na. Aga 
väl jast tu li ja na ja täies ti 
võõ ra na sel li ne ar va mus 
on tek ki nud.

Ei tead nud ka koo li-
ma jast ja ki ri ku mõi sast 
mi da gi ja mis sa la ta, olin 
ik ka täit sa tum maks löö-
dud. Koo li ma ja, mil le 
ai nu ke sed pü sie la ni kud 
olid pää su ke sed, nä gi väl-
ja üli malt nuk ker. Mul 
oli ka ras ke us ku da, et sel-
li ses la gu ne nud hoo nes 
üri tu si te hak se. Nüüd siis 
nä gin oma sil ma ga. No 
pä ris karm ko ge mus.

Kast na läks tüh jaks 
seits me küm nen da tel, pal-
jud siir du sid Va na-Pär-
nus se ela ma, ma jad müü-
di su vi la teks. Prae gu on 
Kast na kü las 59 ta lu ja 
ai nult ühe teist küm nes ela-
tak se aas ta ring selt. Ajad 
olid tei sed, väär tu sed ja 
va ja du sed sa mu ti.

Kui liht ne on kõi ke 
käest las ta, eel kõi ge ini-
me sed ja st ruk tuu rid 
ning mär ka ma tult võ tab 
või must võ sa. Jää vad 
vaid mä les tu sed, pi sa ra-
tes va nai ni me sed peh ki-
nud koo li pin ki del, mee-
nu ta des kõi ge ilu sa maid 
ae gu oma elust, mis jää-
nud nen de sein te va he le.

Häs ti ka du vi ku tun ne 
tu li pea le. Ju ba mõ ne-
küm ne aas ta pä rast ei ole 
enam mee nu ta jaid ja kes 
teab kaua ma ja gi vas tu 
pa neb ük si ku pää su pe re-
ga. Ome ti olid siin kan dis 
ku na gi kõi ge vin ge mad 
peod ja kü la oli rah vast 
tul vil.

Miks nii juh tub...
Ül le Tamm, toi me ta ja

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

8.-10. au gus ti ni toi-
mu sid XII val la päe-
vad. Osa le ja te arv, 
mis tä na vu oli kõi gi 
üri tus te pea le kok ku 
hin nan gu li selt võrd ne 
val lae la ni ke ar vu ga, 
näi tas, et val la päe vad 
on jät ku valt oo da tud 
tra dit sioon nii tõs ta-
maa las te le kui nen de-
le, ke da elu on vii nud 
siit kau ge ma le

Kui val la päe vi ka van da des 
mu ret se si me, et ole me võib-ol-
la liialt ta ker du nud tra dis tioo-
ni lis tes se üri tus tes se ja vä he 
on uut, siis osa le ja te arv, ta-
ga si si de ja üri tus te õhk kond 
näi ta sid, et ehk või vad ki val-
la päe vad ol la tä na ses kii relt 
muu tu vas maail mas mi da gi 
tra dit sioo ni list.

Val la päe va de lipp hei sa ti 
tä na vu Tõs ta maa mõi sas. Öel-
di ava sõ nad, tut vus ta ti prog-
ram mi, män gis Tõs ta maa 

puhk pil lior kes ter ja tant si sid 
Ene Jur je vi tant su tüd ru kud.

Järg nes re no vee ri tud Ehi-
ta ja te tee ava mi ne. Tä nu sõ-
nad kuu lu sid tee-ehi tu se ga 
enim vae va näi nu te le, puhk-
pil li muu si ka saa tel ja lu ta des 
sai ise proo vi da, kas uus on 
va nast kruu sa teest etem. Au-
to tee kõr val olev kerg liik lus-
tee on so biv rul lui su- ja ru-
la ta mi se har ras ta mi seks ja 
sel leks kut su si me hu vi li si 
rul lui su sõi du le. Osa le ma tu-
li seit se jul get, kel lest kõi ge 
tub lim oli Han na-Ma ry Alg-
peus. Et ala on po pu laar sust 
ko gu mas, näi tas pä ris mit me 
üt lus, et ne mad ki on käi nud 
ju ba proo vi mas. 

Val la päe va de ava möl lul 
esi ne sid Tõs ta maa oma an-
samb lid Kel lu ke, T69 ja REM. 
Kor ral da ja And res Tölp koos 
mees kon na ga oli or ga ni see-
ri nud lau lu la va le kat te tel gi 
ja kor ra li ku või men du se-val-
gus tu se. And res kii tis pub li-
kut, kes hoi dis kõr gel muu si-

ku te mo ti vat sioo ni and maks 
en dast pa rim. Müü di 250 pi-
le tit ja pub li kut oleks või nud 
roh kem gi ol la, aga ilm selt ei 
osa tud nii ta se mel üri tust oo-
da ta.

Tei ne päev al gas tra dit-
sioo ni li se tu ru hom mi ku ga. 
Rõõ mus tas, et üha roh kem 
on väl jas oma val mis ta tut ja 
ko ha lik ke müü jaid.

Õn ne la ja Ka rin kut su sid 
lap si rah va ma ja juur de män-
gi ma. Tõs ta maa juur te ga Val-
do Kan gu ri fir malt oli pääs-
tea me ti hoo vi le tel li tud ro ni-

Vallapäevad möödusid ed

Ehitajate tee kõnniti pidulikult avatuks.

Ehk või vad ki 
val la päe vad 
ol la tä na ses 
kii relt muu tu vas 
maail mas 
mi da gi
tra dit sioo ni list.
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mis sein, kus sai oma jul gu se 
ja osa vu se proo vi le pan na ja 
hil jem sel les võis tel da gi.

Rah va ma jas ava ti Ees ti Põl-
lu ma jan dus muu seu mi näi tus, 
Vai ke Han gu koos ta tud „Tõ he-
la aeg ja ini me sed“. Ees ti kü-
lae lu aja lu gu ka jas tav näi tus 
ava ti ke va del Ees ti Va ba rii gi 
90. aas ta päe va üri tus te raa-
mes Tar tus, val la päe va deks 
tõi me sel le ko ha pea le vaa da-
ta. Suu res saa lis oli ava tud 
Pil le Mart so ni la pi te ki näi tus, 
kus oli pal ju uu dis ta mist nä-
pu töö hu vi lis tel.

Jalg rat ta sõp ra de hul gas on 
oo da tud üri tus jalg rat tao rien-
tee ru mi ne Tõs ta maa ümb ru-
ses, mil le kor ral da jaks Lem bi 
Nõmm.

Tea dus kes ku se AH HAA 
kü las käik Tõs ta maa le pa ni 
mui du mee le la hu tus li ke üri-
tus te reas mõt le ma maail ma 
ja siin keh ti va te sea dus pä ra-
sus te üle. To re, et hu vi li si oli 
roh kelt.

Val la päe vi ka van da des 
kut su si me oma üri tu si väl ja 
pak ku ma ka kü la selt se. Haa-
ku sid Tõ he la, Se lis te ja Ka va-
ru. Tõ he la kü la selts kor ral das 
bus si rei se re no vee ri tud kuue-
küm nen da te aas ta te „puu bus-
si ga“, mis mä le ta ja tes kut sus 
esi le nos tal giat ja pa ni võrd le-
ma tä nas te bus si de ga. Se lis te 
pak kus vaa da ta näi te män gu 
ja uut ku ju sei na ki ri kus. Ka va-
ru kut sus kü la kes kus-paa di sa-
da mas se laul ma ja ka la sup pi 
söö ma.

Lau päe va õh tu poo li kul 
mee li tas Jas si Zah ha rov tra dit-
sioo ni li se le ki ri ku kont ser di le 
ko ha le üle 300 ini me se. See-
jä rel kut sus Tõs ta maa muu-
seum ee sot sas Lii na Kää ri ga 
näi te män guü ri tu se le Le va ro ti 
mäe le.

Tei se õh tu peae si ne ja Väi-
kes te Lõõts pil li de Ühing tõi 
mee leo lu ka le peo le kok ku 
üle 600 ini me se. Mõ ned kurt-
sid ai nult, et üh te gi lõõts pil li 
pol nud.

Pä ha päe val oli ki ri kus tra-
dit sioo ni li ne val la päe va de ju-
ma la tee nis tus ja kuld leer.

Val la päe va de lõ pe ta mi ne 
toi mus kes ka le vis, kus esi ne-

sid Tõs ta maa ise te ge vus la sed 
ja sil mai lu pak kus ka ju ba tra-
dit sioo ni li selt Maie Lät ti lil le-
sea de kool oma Su ti ran na su-
ve laag ris val mi nud töö de ga.

Kel jõu du-jak su veel üle 
jäi, nei le esi ta sid Ees ti he li-
loo ja te koo ri lau lu pa re mik ku 
noor te nais te koor Mii na ja 
Ees ti Kait se väe se ga koor.

Pä ris lõ puü ri tus toi mus 
Me re laiu puh ke kü las, kus sai 
en nast me rel tuu lu ta da nii 
paa di kui süs ta ga sõi tes, ran-
na vol le tur nii ril män gi da või 
sel le le kaa sa ela da ja pe re nai-
se val mis ta tud maits vat val la-
päe va de lõ pu sup pi süüa.

Tra dit sioo ni li selt oli ka see-
kord val la päe va del vä ga meel-
div ja sõb ra lik õhk kond ja sel-
le eest tä nu sõ nad kõi gi le osa-
le ja te le. Eri li ne tä nu kuu lub 
üri tus te kor ral da ja te le. Ja kõi-
ge suu rem tä nu val la päe va de 
kor da mi ne kuks kõi ge suu re-
ma töö tei nud Õn ne la le.

Sel li sed olid Tõs ta maa XII 
val la päe vad. Ava si me ko du le-
hel foo ru mi val la päe va de koh-
ta ar va mu se aval da mi seks ja 
val da valt olid hin nan gud po-
si tiiv sed. Kui kee gi tun neb, et 
mõ ni oma näo li ne üri tus oleks 

veel või nud ol la, on ta te re tul-
nud se da järg mi sel aas tal kor-
ral da ma. 

Koh tu mi se ni järg mi sel aas-
tal XIII val la päe va del!

Too mas Rõ hu 

dukalt

Turuhommikul käis vilgas äritegevus.

Ronimissein osutus üllatavalt populaarseks atraktsiooniks.

Ei peeta ühtegi pidu ilma "Vokiratata".
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Re gio naal mi nist ri 
poolt all kir jas ta ti ke-
va del uus nel ja aas ta 
pik ku ne re gio naa la-
ren gu prog ramm, mil-
le ees märk on ha ja-
a sus tu se ga piir kon da-
des ma ja pi da mis te le 
joo gi vee kät te saa da vu-
se ta ga mi ne või pa ran-
da mi ne. 

Pär nu maal kuu lu tas maa-
va nem prog ram mi ava tuks 
11. au gus til. Taot lus te vas-
tu võtt kes tab sel aas tal ku ni 
15. sep temb ri ni.

Taot lus vorm ja prog ramm-
do ku ment, kus on täp se malt 
kir jas, mi da ja kui das toe ta-
tak se, on hu vi lis te le kät te saa-
da vad val la ko du le hel www.
tos ta maa.ee ja Et te võt lu se 
Aren da mi se Sih ta sus tu se ko-
du le hel www.eas.ee (sealt tu-
leb va li da Ava li ku le ja Mit te-
tu lun dus sek to ri le).

Do ku men did pa be ril lu-
ge mi seks on kät te saa da vad 
val la ma jas. Taot le jal on va-
ja lik es malt nen de do ku men-
ti de ga põh ja li kult tut vu da 
ja siis ot sus ta da, kas te ma 
ka van da tav te ge vus vas tab 
prog ram mi kri tee riu mi te le 
või mit te.

All pool mõ ned vas tu sed 
se ni prog ram mi koh ta enim 
kü si tud kü si mus te le.

Mis on ha jaa sus tu se ga 
piir kond?

Tõs ta maal ei ole ha jaa sus-
tu se ga piir kond Tõs ta maa 
ale vik, muu kom pakt se hoo-
nes tu se ga ala, kus pü si valt 
elab üle 50 ini me se ja sa mu-
ti piir kond, kus on toi miv 
ühis vee värk või mis on val-
la poolt mää rat le tud ühis vee-
vär gi ga kae ta vaks alaks.

Mi da toe ta tak se?
Abi kõlb li kud on hoo ne te-

vä li se joo gi vee süs tee mi ra ja-
mi se ga seo tud te ge vu sed: 

 kae vu de (puur- ja salv kae-
vu de) ehi ta mi ne ning pu has-
ta mi ne; 

 ole ma so le va test või uu-
test kae vu dest joo gi vee to rus-
ti ku ehi ta mi ne või ole ma so le-
va joo gi vee to rus ti ku re konst-

ruee ri mi ne; 

 kae vu de va rus ta mi ne vee 
pum pa mi seks ja pu has ta mi-
seks va ja li ke teh ni lis te sead-
me te ja tar vi ku te ga, seal hul-
gas va ja li ke elekt ri töö de teos-
ta mi ne. 

Sa mu ti on lu ba tud hoo ne-
te vä li se vee süs tee mi teos tus-
mõõ dis ta mi ne, va na de puur-
kae vu de tam po nee ri mi ne ja 
vee kva li tee di ana lüüs, kui 
need kaas ne vad eel pool ni me-
ta tud põ hi te ge vus te ga. 

Kes saab toe tust kü si da? 
Taot le jaks saab ol la füü-

si li ne isik, kes elab Tõs ta-
maa val las hil je malt ala tes 
01.01.2008 ja mit te tu lun du-
sü hing või sih ta su tus, mil le 
te ge vu sa laks on ela ni ke või 
oma liik me te joo gi vee ga va-
rus ta mi ne.

Ka MTÜ ja sih ta su tus pea-
vad ole ma re gist ree ri tud Tõs-
ta maa val da. Toe tust saab 
taot le da vaid ole ma so le va-
te le ma ja pi da mis te le (hoo ne 
ehi tis re gist ris!). 

Toe tu se aval du se saab te-
ha ka mit me ma ja pi da mi se 
pea le. See võib an da pro jek ti-
de pin ge rit ta sead mi sel pluss-
punk te, sest ühe pro jek ti ga 
la hen da tak se mit me ma ja pi-
da mi se veep rob leem. 

Kui suur on toe tus?
Toe tu se suu rus ühe ma ja-

pi da mi se pu hul on ku ni 100 
000 kroo ni. 

Kol man di ku töö de mak su-
mu sest peab kand ma taot le-
ja (töö de mak su mus kok ku 
siis 150 000 kroo ni). Taot le ja 
võib ka mui du gi omao sa lust 
suu ren da da. Pro jek ti el lu vii-
mi se mak si maal ne kest vus 
on 12 kuud.

Sel aas tal on Pär nu maal 
ka su ta da 2 mil jo nit kroo ni 
prog ram mi ra ha ra ha.

Tõs ta maa val la le on eral-
da tud 138 077 kroo ni. Sa ma 
pal ju pa neb toe tus fon di juur-
de ka vald ise. Kol man da kol-
man di ku peab pa ne ma toe-
tu se saa ja. See tä hen dab, et 
sel aas tal on Tõs ta maa val las 
prog ram mi raa mes kok ku 
või ma lik ot sus ta da ca 414 tu-
han de kroo ni eest töö de teos-
ta mist.

Prog ramm on kin ni ta tud 
nel ja aas ta pea le. Loo de ta-
vas ti jääb see vaa ta ma ta 
sääs tuee lar ve le pü si ma ja 
val la va lit su se le peaks taot-
lu se esi ta ma ka need, kes 
soo vi vad in ves tee rin gut te-
ha järg ne va tel aas ta tel. See-
ga saa me täp se malt tea da 
va ja mi ne va te in ves tee rin gu-
te sum ma ja saa me sel le ga 
edas pi di ar ves ta da nii va hen-
di te taot le mi sel kui ka ee lar-
ve koos ta mi sel.

Kui das toe tust taot le da? 
Taot lus tu leb esi ta da pa-

ber kand jal ja all kir jas ta tu na 
hil je malt 15. sep temb riks Tõs-
ta maa val la va lit su se le aad res-
si ga Sa da ma tee 2, Tõs ta maa, 
Tõs ta maa vald, Pär nu maa 
88101. Taot lus vorm on kät te-
saa dav val la ko du le hel www.
tos ta maa.ee 
Taot lu se ko hus tus li kud li sa -
do ku men did on: 
1. pro jek ti ee lar ve, oma- ja/
või kaas fi nant see rin gut tõen-
da vad do ku men did (va ba vor-
mi li ne ga ran tii ki ri), 
2. oma va lit su se kir ja lik nõu-
so lek või ehi tus lu ba (võib esi-
ta da ka siis, kui on po si tiiv-
ne ot sus ra has ta mi se suh tes), 
puur kae vu ra ja mi sel keh tiv 
hin na pak ku mus (soo vi ta-
valt mi tu), muu de te ge vus te 
pu hul hin na kal ku lat sioo nid 
või keh tiv hin na pak ku mus, 
3. mi tut kin nis tut lä bi va vee-
süs tee mi pu hul kin nis tuo-
ma ni ke kir ja lik nõu so lek, et 
nõus tu tak se vee süs tee mi ra-
ja mi se ga seo tud ko hus tus te-
ga (loe täp se malt prog ramm-
do ku men dist),
4. vee kva li tee di ana lüü si 
tu le mu sed (kui pro jek ti ees-
märk on ka su tu sel ole vast 
vee süs tee mist saa da va joo gi-
vee kva li tee di pa ran da mi ne 
või joo gi vee to rus ti ku ra ja mi-
ne ole ma so le vast kae vust).

In fot prog ram mi koh ta 
saab Tõs ta maa val la va lit-
su ses aren dus nõu nik Ker li 
Brand tilt ja val la va nem Too-
mas Rõ hult, kes on prog ram-
mi kon tak ti sik Tõs ta maa val-
las.

Tõs ta maa val la va lit sus

 Tõs ta maa val la va lit sus 
võt tis 19.08.2008.aas tal 
kor ral du se ga nr. 515 vas-
tu Kast na kü las asu va 
Talt si-Oja kin nis tu de tail-
p la nee rin gu. De tailp la nee-
rin gu koos ta mi se ees märk 
on ole ma so le va kin nis tu 
nel jaks ja ga mi ne, ehi tu sõi-
gu se ja hoo nes tu se tüü bi 
mää ra mi ne ning maa ka-
su tu se sih tots tar be muut-
mi ne. Talt si-Oja kin nis tu 
suu rus on 8,74 hek ta rit. 
Talt si-Oja kin nis tu de tailp-
la nee rin gu ava lik väl ja pa-
nek toi mub 1.09.2008—
15.09.2008.aas tal Tõs ta-
maa val la ma jas töö päe va-
del kell 8—13 ja 14—16. 

 Tõs ta maa val la va lit sus 
võt tis 5.08.2008.aas tal 
kor ral du se ga nr. 500 vas-
tu Er mis tu kü las asu va 
Puu se pa kin nis tu de tail-
p la nee rin gu. De tailp la nee-
rin gu koos ta mi se ees märk 
on ole ma so le va kin nis tu 
kol meks ja ga mi ne, ehi-
tu sõi gu se ja hoo nes tu se 
tüü bi mää ra mi ne ning 
maa ka su tu se sih tots tar-
be muut mi ne. Puu se pa 
kin nis tu suu rus on 8,8 
hek ta rit. Puu se pa kin nis-
tu de tailp la nee rin gu ava-
lik väl ja pa nek toi mub 
18.08.2008—1.09.2008.
aas tal Tõs ta maa val la ma-
jas töö päe va del kell 8—13 
ja 14—16.

DETAILPLANEERINGUD Abi kva li teet se joo gi vee saa mi seks

EEL TEA DE

11. ok toob ril 
2008

Tõs ta maa 
koo li 

kok ku tu lek
ja 

Tõs ta maa 
ha ri du se lu 

320.
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Hea kor ra kon kur si ko mis-
jon koos sei sus Anu Pe-
ter son, Ker li Brandt ja 

Hel le Va he mäe sõi tis au gus tis 
val las rin gi, vaa da tes nii kon-
kur si le esi ta tud ma ja pi da mi si 
kui hin na tes ka teis te ma ja pi-
da mis te hea kor da. 

Ring sõi du ga iga ma ja pi-
da mi se õue le ei jõu tud ja see-
tõt tu va ban da me, kui kel le gi 
kau nis ko du jäi mär ka ma ta. 
Siin ko hal üles kut se esi ta da 
järg mi sel aas tal kon kur si le 
ak tiiv se malt kan di daa te.

Ko mis jon tõ des, et val la 
üld mul je on aas ta-aas talt pa-
ra ne nud. Pal ju de ma ja pi da-
mis te ümb ru sed on jär je pi de-
valt pa ra ne nud ja mär ga ta on 
suurt eda si mi ne kut.

Nii mõ ne gi ko du juu res 
oli ko mis jon sei su ko hal, et 
teh tud töö on tun nus ta mist 
väärt, kuid võib-ol la on sel 
aas tal veel va ra au hin da an-
da.

Ja nii mõ nel gi õuel pe re-
rah vas tun nis tas: “Meil kõik 
veel poo le li, pal ju tööd veel 
te ha kuid kõi ke kor ra ga ju ei 
jõua.”. Kii tust vää ri vad kõik, 
kes on oma ümb ru se kor ras-
hoid mi se ga vae va näi nud. 

Käe so le va aas ta val la hea-
kor ra kon kur si võit ja teks tun-
nis ta ti:

 era mu test Ana Au do va Tä-
na va kin nis tu Poot si kü las 

 et te võ te test, asu tus test 
Eri ka Tamb re Tõ he la kaup lus 
Män ni kus te kü las

 su vi la test Sir je-Hei di Suur 

Ka se põl de kin nis tu Ran ni ku 
kü las

 hoo ne te komp lek si dest OÜ 
Jal mer Kast na puh ke kü la 
Kast na kü las

Tä na va kin nis tu jäi meel de 
liht sa ja loo dus lä he da se ümb-
ru se ga. Sa mas on ko gu ma ja-
pi da mi ne vä ga oma näo li ne.

Tõ he la pood on lä bi tei nud 
suu re muu tu se pa re mu se poo-
le. En ne rää mas ol nud poe 
ümb rus on nüüd kor ras ta tud 
ja lil le roh ke.

Ka se põl del on mõ nu salt 
väi ke ja ar mas su ve ko du

Kast na puh ke kü la hoo ne-

te komp leks paik neb en dis tel 
Kar do ni maa del. Suu rel hool-
da tud maa-alal on os kus li kult 
ära ka su ta tud ja esi le too dud 
kau nis loo dus lik kesk kond.

Ära mär gi ti:
 Tõ he last Aa re Sutt, Mihk-

li poe; Ene Va hu vee, Raud se-
pa; Eve At tim, Tol li; Ree na 
Kruus maa, Mät ta ja Tõ he la 
rah va ma ja

 Vä ra tist Mee lis Met sa märt, 
Su ti

 Kast nast Alo Rand, Ran na 
41; Tar mo Pe ter son, Peet ri; 
Peep Raid, Leht la; Ruth Ve-
ne, Talt si ja Ja nek Pres si, Pir-
ju met sa

 Poot sist Pee ter Mäe, Põl de; 
Ai ve Lein puu, Saa re-Vaht ra; 
As ta Ki vi maa, Lau ri; RMK 
Poot si ja hi ma jand ja Poot si 
kü la kes kus

 Kõplt Au gust, Märk soo 
Toa ja Enn Ran na, Ma ria ta-
lu

 Se lis test Hei no Rand, Al-
li ka; Lii via Telg maa, Pär di; 
Mar gus Pa lu sa lu, Sõst ra; 
Maa ri ka Ka ro tamm, Kär di II 
ja Kaie Leo va, Jaa ni pood

 Pä ra kü last Hel dur Kuusk, 
Le pi ku ja Kat rin Pal gi nõmm, 
Võh ma

 Ka va rust Vii ve Õis, Too-

min ga; Udo Rand, Aa du; 
Ants La he, Teh van di ja Ka va-
ru sa dam

 Peer nist kü last El fi Vool,Tõ-
ni se sau na

 Laolt Ma ti Roos saar, Pi-
leõue ja AS Saar te Lii nid Mu-
na laiu sa dam

 Lõu kast Vik tor Jaan soo, 
Kal da ja Paul Kar lep Kär ne ri

 Er mis tust Eha Ko senk ra-
nius, Jär veot sa; Ka lev Kokk, 
Re he ja Ai var Män na mäe, 
Tõut si

 Tõs ta maa ale vi kust En da 
Vä li, Ai ma Nurm, Ain Pär na, 
Leh te Tuisk, Hei no Tamm, 
Jaak Jaan so, Kül li Jan son, 
Vil lem Jaan soo, Hel ga Rand-
maa, Ma rel le Krii sa, Vil ja Rä-
bus, kor te riü his tu Rin gi 19 
ja Met sa tä na va-Varb la mnt 
piir kond.

Ko mis jo ni ni mel
Anu Pe ter sonLooduse rüpes asuv Kast na puh ke kü la.

Kaunimad kodud on selgunud

Kii tust vää ri vad 
kõik, kes on 
oma ümb ru se 
kor ras hoid mi se ga 
vae va näi nud.

Sir je-Hei di Suure maitsekas ja kirev lilleaed Ran ni ku kü las.
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 Tõs ta maal pan di toi me 
aja va he mi kul 01.07.2008 
- 05.08.2008 järg mi sed õi-
gu se rik ku mi sed:väär teop-
ro to kol lid koos ta ti seits-
mel ju hul, neist kolm liik-
lu sees kir ja de rik ku mi se 
eest, kaks al ko ho li sea du se 
rik ku mi se eest ja kaks ko-
ha li ku oma va lit su se kor-
ral da mi se sea du se rik ku-
mi se eest.

 12.07.2008 kel la 19 
ajal va ras ta ti Pär nu maal 
Tõs ta maa val las Tõ he la 
jär ve ää rest kum mi paat 
koos moo to ri ga.

 8.07.2008 ku ni 
13.07.2008 va hel va ras ta-
ti Pär nu maal Tõs ta maa 
val las Kast na kü las ta lu 
maa-alalt oma val mis ta-
tud puu lõh ku ja elekt ri-
moo tor. 

 28.07.2008 ku ni 
30.07.2008 va ras ta ti Pär-
nu maal Tõs ta maa val las 
Poot si kü las 16 rul li geo-
teks tii li.

Kui Tõs ta maa le ju ba 
muu seum loo dud sai, 
tu leb seal ka muu seu-

mi päe va pi da da. Sel aas tal 
oo ta si me rah vast muu seu mi-
päe va le 26.juu lil ning na gu 
ühe le muu seu mi päe va le tra-
dit sioo ni li selt ko ha seks, püüd-
si me sel kor ral mi da gi uut ki 
näi da ta.

Ni melt ko lis keld ri kor ru-
se black bo xist väl ja Tõs ta-
maa koo li mee diak lass ning 
ruum jäi muu seu mi ka su tus-
se. Oma ni me le ko ha selt on 
black box täies ti mus ta des 
vär vi des ruum: must la gi, 
mus tad sei nad, must põ rand. 
Vit rii nid ja muu in ven tar on 
sa mu ti must. Vär vi too nist 
läh tu valt on black box koht, 
kus hak kab ole ma kõik see, 
mis min gil moel ka jas tab Tõs-
ta maa val la ja siin se te ela ni-
ke ga seo tud sõ ja väea ja lu gu 
ehk Va ba dus sõ ja ga seon duv, 
I ja II Maail ma sõ da, aja tee nis-
tus Ees ti Kait se väes aas ta tel 
1920-1940 ning Nõu ko gu de 
ar mee ga seon duv.

Muu seu mi päe val ava sin 
black bo xis esi mest näi tust, 
kus eks po nee ri tud siis Ees ti 
Kait se väe ja Va ba dus sõ ja ga 
seon duv. Näi tu se koos ta mi sel 
oli suu reks abiks Re ne Kask 
Varb la muu seu mist. Loo mu li-
kult juh tus ava mi sel see, mis 
ik ka juh tu ma peab – ni melt 
hak ka sid fo tod jär jest sel leks 
ots tar beks üles ri pu ta tud võ re-

delt al la pot sa ta ma na gu küp-
sed õu nad. Näi tus sai kui da gi 
siis ki ava tud, aga õh tuks pol-
nud enam üh te gi tei bi ga pan-
dud fo tot kah sei nal. Pi din 
neid järg mis tel päe va del nii-
di-nõe la ga uues ti kin ni ta ma 
hak ka ma.

Eda si toi mu sid päe va jook-
sul eri ne vad eks kur sioo nid 
muu seu mi tes. Pi kem tuur Tõs-
ta maa mõi sas ja muu seu mis 
ning siis ju ba hu vi lis te le suur 
muu seu mi tuur mu ja le. Lä bi 
sai käi dud Se li muu seu mi-
toast ja ki ri kust, naa ber val la 
Varb la muu seu mist, kus pee ti 
pa ras ja gu laa ta ning Tõ he la 
Ko du loo pöö nin gult. Sel le ga 
seo ses ta han gi tä na da Lii nat 
Se list, Re ned Varb last ja Bir gi-
tit Tõ he last.

Muu seu mi päe va lõ pe ta-
si me jäl le gi mõi sas, kus toi-
mus äär mi selt mee leo lu kas 
kon sert ja moes how ko ha-
li ke Tõs ta maa Tut ti de esi tu-
ses. Priit Pe da jas esi tas ki tar-
ri saa tel lau le, mis ei jät nud 
kül maks üh te gi kuu la jat ning 
kand lean samb li Sot to Vo ce 
esi ta tud lood kut su sid esi le 
vai mus tu nud ap lau si. Pean 
tun nis ta ma, et see oli üle hul-
ga aja üks kont sert, mis pak-
kus tões ti ela mu se – mis siis, 
et ise or ga ni see ri sin ja sa mal 
ajal muid as ju se bi sin. Ka siis 
suut sid esi ne jad mul jet aval-
da da!

Ja tut te tu leb ik ka kii ta, 

sest kes see muu ik ka en di-
saeg set moo di nii häs ti väl ja 
kan naks kui ko ha li kud mo del-
lid. Moes how ins pi rat sioo niks 
oli korst na saa lis olev näi tus 
ning esit lu se le tu lid ki rõi vad, 
mis mõi sa kol man dal kor ru-
sel eks po nee ri tud. Loo mu li-
kult mõ ju tas rõi va va li kut as-
jao lu, et man ne kee nid pi did 
sel ga ja näi ta mi seks va li ma 
need hil bud, mis sel ga mah-
tu sid.

Kok ku võt tes läks muu seu-
mi päev kor da ning ko ha lik 
muu seu mi rott tä nab kõi ki 
üri tu sel osa le nuid, abis ta jaid 
ning Ha sart män gu mak su Nõu-
ko gu, kes see kord kah õla al-
la pa ni. Koh tu mi se ni järg mi-
sel aas tal III muu seu mi päe val 
uues ti!

Lii na Käär

PS! Tä nan siin juu res ka 
vii ma se kuu jook sul muu seu-
mi le an ne ta nuid: Hei no Ran-
da, kes tõi muu seu mi le hul ga 
väär tus lik ke aja kir ju ja aja leh-
ti I EV ajast ning II Maail ma-
sõ ja ae ga dest; Ola vi Tik ka ne-
ni, kes loo vu tas muu seu mi 
hool de va na gram mo fo ni; 
En no ja Pil vi Ka set, kel le abil 
suu re nes muu seu mi ko gu nii 
mõ ne gi põ ne va as ja ke se võr-
ra ning Aa re Sut ti, kes loo vu-
tas Er mis tust muu seu mi ruu-
mes se hii gel suu re jää sae (se-
da ik ka oli täit sa te gu keld ri-
kor ru se le ta ri da).

Omad poi sid
te gid muu si kat

 Tõs ta maa XII val la päe-
va de raa mes toi mu nud 
avaõh tul esi ne sid kolm 
ko ha lik ku an samb lit: Kel-
lu ke, T69 ning R.E.M+T2.

Kor ral dus mees kond 
an dis en dast pa ri ma, et 
üri tus oleks kü las ta ja te le 
või ma li kult meel div ning 
päev va rem pan di gi lau lu-
la va le üles nii tel gid kui 
ka ala val gus tus. Koos töö 
Vil jan di he li– ning val gus-
meit ri te ga laa bus häs ti 
ning õh tu seks kont ser diks 
sai teh tud kõik, et bän did 
tun nek sid en nast la val 
häs ti.

Kii tus ka pub li ku le, kes 
küt tis muu si ku te hin ged 
kuu maks.

Avaõh tu pea kor ral da ja, 

And res Tölp

Toi mus Tõs ta maaToi mus Tõs ta maa
muu seu mi II Muu seu mi päevmuu seu mi II Muu seu mi päev
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 Tõs ta maa rah va ma jas toi-
mus see kord ju ba kol man dat 
kor da la pi tek ki de(la pi töö de) 
näi tus, mil le al ga ta jaks oli 
ja on ka prae gu Pil le. Mi nu 
poolt suur tä nu sul le, Pil le! 
Kut sus ta mind ki aas ta ta ga-
si la pi rin gi ning olen tal le sel-
le eest tä nu lik.

Te gin küll ju ba en ne la pi-
tööd, aga see koos käi mi se- ja 
õp pi mi se töö on fan tas ti li ne. 
See, mi da tei sed suu re in nu-
ga tee vad, an nab vä he malt 
mi nu le to hu tut ener giat, ins-
pi rat sioo ni ning taht mist ik ka 
veel ja veel eda si te ha. Suu-
red tä nud Pil le le, Hel ju le, An-

ni le, Kat rin le, kes on tei nud 
se da ae ga nõud vat ja kül lalt ki 
ma hu list õmb le mis tööd. 

Ei saa öel da, et kel le tekk 
või töö on ilu sam. Kõi ki del 
ese me tel on oma lu gu, mil-
les se te gi ja on pan nud oma 
hin ge.

Sü gi sest jät kub kind las ti la-
pi ring. Olen kin del, et val las 
on pal ju kä si töö te gi jaid ehk 
ka neid, ke da hu vi tab nn.”la-
pin dus”. Är ge kart ke, et te ei 
os ka või ei tee nii häs ti. Tul ge 
meie sek ka ja te ei ka het se.

Koh tu mi se ni sü gi sel. Jäl gi-
ge rek laa mi!

Bir git Pe re

Lapid said tek ki deks

Ter ve su ve on las-
teaias toi me ta nud tub-
lid re mon di me hed Sto-
no Ehi tu sest. Prae gu 
an tak se veel vii mast 
lih vi, pu has ta tak se põ-
ran daid, pai gal da tak se 
kraa ni kaus se ja ra diaa-
to reid ning te hak se 
elekt ri töid.

Au gus ti lõ pu nä da lal saa-
vad rüh ma töö ta jad ju ba ko li-
ma ha ka ta. Rõõ mus ta mi seks 
on põh just nii las tel, lap se-
va ne ma tel kui ka õpe ta ja tel, 
sest ju ba ka he rüh ma lap sed 
saa vad uuel õp peaas tal män-
gi da ja õp pi da pu has tes, val-
gus kül las tes ja rõõm sa vär vi-
la hen du se ga ruu mi des.

Mõ le mas rüh mas ker gen-
dab õpe ta ja abi tööd nõu de pe-
su ma sin, sõi me rüh mas saab 
õues mär jaks saa nud rii deid 
kui va ta da kui va tus ka pis. Tua-
let ti de põ ran da kü te ja sein te 
soo jus tus ai ta vad pal ju sü gi se-
se niis ku se ja rõs ku se vas tu.

Õuea lal on toi mu nud sa-
mu ti muu da tu si – res tau ree ri-
ti ko le dad ja las te le oht li kud 
müü rid, ehi ta ti aed ja pai gu-
ta ti vä ra vad, mi da saab luk-
ku kee ra ta. Kui va rem lap sed 
tih ti ko mis ta sid ära va ju nud 
plaa ti de ser va de ta ha ja lõid 
end pä ris va lu sas ti ära, siis 
nüüd saab rüh ma ja lii va kas-

ti juur de möö da hal li dest-pu-
nas test ki vi dest lao tud uhiuut 
kõn ni teed. Ka var jua lu ne on 
re mon di tud ja aia ke se ga pii ra-
tud ning vih ma kor ral saab 
põn ni de ga ik ka värs ket õh ku 
hin ga ma tul la.

Loo da me, et sü gi se poo le 
pai gu ta tak se õue le Vi vo card 
Plus si poolt uued kii ged, ved-
ru kii ged ja ro ni mis va hen did, 
sest ai nult lii va kas tis jääb 
män gu rõõ mu vä he seks.

To re oleks, kui sõi me rüh-
ma las te isad-emad saak sid 
veel ap pi tul la mööb lit kok ku 
pa ne ma, ko ris ta ma ja as ju ve-
da ma, siis oleks pä ris kin del, 
et 1. sep temb ril või me lap sed 

vas tu võt ta. Meie pool sed tä-
nu sõ nad kuu lu vad kõi gi le 
ehi ta ja te le, pro jek tee ri ja te le, 
fi nant see ri ja te le, jä re le val va-
ja te le.

Rõõ mus ta vat on veel gi. 
Kesk kon nain ves tee rin gu te 
Kes ku se nõu ko gu ot sus tas 
toe ta da pro jek ti “Tõs ta maa 
ja Soo maa loo du se võ lu de 
avas ta mi ne ja loo dus fo to de 
näi tu se kor ral da mi ne” 8035 
kroo ni ga. Tä nu sel le le saa me 
sel sü gi sel kor ral da da las teaia-
las te le ja lap se va ne ma te le ta-
su ta bus si rei si Soo maa le.

Tõs ta maal on pal ju vä ga 
hea käe ja sil ma ga fo tog raa-
fe. Üles kut se tei le ja kõi gi le 

teis te le gi – vaa da ke üle oma 
nii di gi- kui ka pa be ril loo dus-
fo tod (lin nud, loo mad, lil led, 
maas ti kud jne.) ja toi me ta ge 
sep temb ri kuu jook sul las teae-
da.

Väl ja va li tak se 20 pa re-
mat pil ti mi da suu ren da tak se 
ja raa mi tak se pro jek ti ra ha de 
eest. Kolm pa ri mat fo tot saa-
vad au hin na, kõik tööd jää-
vad aga las teae da kau nis ta-
vaks pü sieks po sit sioo niks.

Nau ti ge siis veel vii ma seid 
su ve lõ pu päe vi ja koh tu me 
kõi gi to re da te väi kes te sõp ra-
de ga sep temb ris!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Vii ma sed pints li tõm bed

La pi teh ni kas kurg kah juks pä ri se lus lap si ei too.

Las teaia ma jal on ko he tei ne ju me.
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Mis kan dist pä rit oled ja kui-
das sa siia kan ti sat tu sid?

Mi nu juu red on te ge li kult 
Val ga maal. Mi nu va ne ma te 
elu paik oli Val ga maal Taa ge-
pe ras, ne mad käi sid Taa ge pe-
ra los sis tööl ja taht sid vä ga 
oma ta lu. Nii nad kor ja sid ja 
kor ja sid ra ha ning lõ puks ost-
sid ta lu ko ha Mõi sa kü la lä he-
da le. See on Lä ti pii ri ää res ja 
ku na see pol nud eri ti vil ja kas 
ja hin na tud koht, oli see ka 
oda valt saa da.

Mõ le mad va ne mad olid 
suu red muu si kaar mas ta jad. 
Mõi sa kü las ja Mõi sa kü la koo-
lis möö dus mul 11 aas tat.

Kesk kool loo di seal kaks 
aas tat en ne mi nu kesk koo li 
klas si as tu mist. Mi na olen kol-
mas lend. Prae gu seal enam 
kesk koo li po le.

Pea le lõ pe ta mist läk sin Tar-
tus se ve ne keelt õp pi ma. 

Kust sul sel li ne mõ te tu li?
Ing li se keel de po leks ma 

sis se saa nud, ku na tol ajal 
oli veel me da li te süs teem ja 
ko had läk sid ko he täis. Siis 
proo vi sin gi ve ne keelt, ees ti 
keel mil le gi pä rast liht salt ei 
tõm ma nud.

Meil koo lis ei ol nud eri ne-
va te keel te suh tes min geid 
hoia kuid, et üks on pa rem 
kui tei ne. Ilm selt pae lus ka 
mõ te Ve ne maal vei di rin gi 
rei si da. 

Ja said ko he sis se?
Jah. Kon kurss ei ol nud kui-

gi suur. Pea le lõ pe ta mist suu-
na ti mind Pär nu ra joo ni Ares-
se, kus oli va ba ve ne kee le 
õpe ta ja koht. Käi sin seal vest-
le mas ja koh ta vaa ta mas ja 
kui au gus tis teist kor da tu lin 
öel di, et Ares se ei saa, ku na 
üks Tõs ta maa pe re kond peab 
sin na mi ne ma.

Siis pa ku ti Sur jut ja Tõs ta-
maad. Ku na ma tead sin, et 
Tõs ta maal oli me ri ja kesk-
kool, siis si se maa ini me se na 
ot sus ta sin siia tul la aas tal 
1963. Õpe ta ja amet on hoid-
nud hin ge noo re.

Täies ti ük sik ja va ba tü tar-
laps?

Ük sik ja va ba. Isa ai tas 

Õie Jaan so

Ühel päi ke se li sel au gus ti hom mi kul käi sid Tõs ta maaÜhel päi ke se li sel au gus ti hom mi kul käi sid Tõs ta maa
Tuu led Lõu kas Kal da Õiel kü las. Eks ta oli ik kaTuu led Lõu kas Kal da Õiel kü las. Eks ta oli ik ka
juu be li hõn gu li ne treh va mi ne. Rüü pa si me headjuu be li hõn gu li ne treh va mi ne. Rüü pa si me head
kan get koh vi ja Õie vee re tas mä les tus te ke rakan get koh vi ja Õie vee re tas mä les tus te ke ra
kau gelt Mõi sa kü la ae ga dest tä na ses se päe va kü si jakau gelt Mõi sa kü la ae ga dest tä na ses se päe va kü si ja
suu na vat ra da pi di. Kui gi juu be li num ber onsuu na vat ra da pi di. Kui gi juu be li num ber on
pä ris kop sa kas, on Õie hin gelt ik ka noor ja ärk sa vai mu ga. pä ris kop sa kas, on Õie hin gelt ik ka noor ja ärk sa vai mu ga. 
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kor te ris se ko li da ja va na tä di 
an dis ra ha, et ma raa dio os-
tak sin.

Olin ne li aas tat, aga mõ te 
oli ik ka sel li ne, et lä hen õe 
juur de Tal lin na, ku hu õn nes-
tus ka koht lei da. Sel leks ajaks 
oli siia ik ka mõ ni pei ka ka tek-
ki nud nii et lah ku sin ik ka pi sar 
sil mas.

Tal lin nas olin kolm aas tat. 
Al gu ses Kop li kuns ti koo lis ja 
hil jem Ki vi mäel. Kop lis töö ta-
sin nii kaua ku ni dek ree ti jäin 
ja Ma rek sün dis ki Tal lin nas.

Mi nu prae gu se me he Vik-
to ri ga koh tu si me gi sel le nel-
ja aas ta väl tel Tõs ta maal, 
hil jem käis ta mul Tal lin nas 
kü las ja elas seal ise gi aas ta-
ke se. Töö tas au to ju hi na, aga 
tal le ei meel di nud see lin nae-
lu, loo mu li kult oli vä ga pal ju 
ve ne las te ga te ge mist ja sel le 
kee le ga ei ol nud tal just kõi-
ge pa re mi ni. Nii ot sus ta si me-
gi 1970. aas tal ta ga si Tõs ta-
maa le tul la.

Sai me kor te ri prae gu se val-
la ma ja tei se le kor ru se le. Esi me-
se aas ta töö ta sin ing li se kee le 
õpe ta ja na, hil jem sain jäl le ve-
ne kee le õpe ta jaks ta ga si. Tol 
ajal oli mui du gi ing li se keelt 
vei di liht sam õpe ta da. 

Mil le ga Vik tor si nu tä he le pa-
nu ära tas?

Te ge li kult oli ta vä ga ta ga-
si hoid lik, al gu ses ei jul ge nud 
ta mi da gi te ha ja kui da gi lä he-
ne da. Aga me sai me võrk pal li 
plat sil tut ta va maks, hil jem oli-
me tant su kur sus tel ja siis olid 
peod. Võrk pal li män gi ti igal 
õh tul. Nüüd seks ole me koos 
ol nud 38 aas tat.

Mi da sa Vik to ris hin dad?
Te ma pea le saab kin del ol-

la, ta ei vea ku na gi alt. Vii-
na vi ga tal ka ei ole. Töö kas. 
Pois te kas va ta mi ne jäi küll 
põ hi li selt mi nu hoo leks.

Va hel on kah ju, et töö te ge-
mi ne Vik to ril las te jaoks vä he 
ae ga jät tis.

Usun et pois se on liht sam 
kas va ta da ku na nad vi ri se vad 
vä hem. Vist on poi sid mõ ne 
sah ma ka vit sa ka saa nud. 
Tüd ru ku tel on roh kem am bit-
sioo ne – ta ha vad väl ja pais ta 

ja on nip si mad. Lahk he li sid ja 
pa han du si on ik ka, aga pik ka 
vi ha pi da mist ei ole.

Vik to ril on elu aeg ja hin-
dus ho biks ol nud, ka lal käib 
ka ja nüüd te ge leb veel me si-
las te ga. 

Kui das sa oma las te le sel li-
sed hu vi ta vad ni med väl ja 
mõt le sid?

Ma rek on Ma rek St rand ber-
gi jär gi. St rand ber gi ema ja 
mi nu va nem õde olid töö kaas-
la sed ja said vä ga häs ti lä bi. 
Nad käi sid meil tih ti kü las, 
mul le see ni mi vä ga meel dis 
ja nii see läks ki.

Tei sed tu lid na gu isee ne-
sest. Las te ga olin ko dus aas ta 
ja siis läk sin koo li ta ga si. 

Kui das ve ne kee le õpe ta mi ne 
läks?

Esi mes tel aas ta tel laa bus 
kõik häs ti. 80nda te lõ pus hak-
ka sid lap sed ve ne kee le vas-
tu ja õpe ta mi ne muu tus pal ju 
ras ke maks.

Loo mu li kult oli ka mõist lik-
ke lap si, kes said aru, et tu leb 
liht salt ära te ha ja on gi kõik. 
Kui Poot si kool lik vi dee ri ti tu-
lin töölt ära. 

Mis sul le koo lis kõi ge roh-
kem meel dis ja mis kõi ge 
vä hem?

Kõi ge roh kem meel dib 
see, et tu le vad en di sed õpi la-
sed, kes on si nust küm me aas-
tat noo re mad ja sind hea sõ-
na ga meel de tu le ta vad. Ise gi 
kui nad on sul va hel iga ve sed 
kirs tu nae lad ol nud.

Kõi ge vä hem meel dis see 
kui tu li mõ ni ins pek tor ja üt-
les: „Te ei ole klas si kol lek tii-
vi kas va ta nud,“. Ta gant jär gi 
mui du gi sel li sed as jad ei mor-
jen da, aga omal ajal va la sin 
ik ka pi sa raid.

Vä ga to re oli mui du gi õpe-
ta ja te kol lek tiiv, vä ga sõb ra li-
kud ja toe ta vad kol lee gid 

Kas oled ra hul sel le ga, mis 
su las test saa nud on?

Jah, olen küll. Ar va sin, et 
Ma re kist tu leb bio loog, kui ta 
läks hoo pis TIP-i ma jan dust 
õp pi ma, siis olin na tu ke ül-
la tu nud küll. Kül lap ta saab 

ka seal hak ka ma. Kuns tia ka-
dee mias töö tab fi nants di rek-
to ri na. 

Ja nek õp pis ehi ta jaks ja 
see so bis tal le häs ti. Mõn da 
ae ga töö tas Tal lin nas, aga siis 
ot sus tas maa le ära tul la. To-
mek kut sus te da siia oma pui-
du fir mas se töö le. 

To mek lõ pe tas ai nult kesk-
koo li. Siis käis sõ ja väes. Töö-
tas mit mes ko has, aga min gil 
het kel tek kis tal tun ne, et peab 
ko ju ta ga si tu le ma. Siis Hei no 
Krii sa kut sus te da pui du töö ko-
ja le de tai le te ge ma. Ta ren tis 
oma le bok si ja hak kas te ge ma. 
Hil jem laien da sid ja nüüd on 
asi täit sa jal ga del. 

Kui pal ju sul lap se lap si on?
Kaks pois si, mõ le mad Ma-

re ki omad. 

Kas aeg tu leb ju be da kii ru se-
ga pea le?

Kii res ti jah, us ku ma tu, et 
olen 70. Va nas ti olid 70-sed 
ik ka va nad ini me sed. Mit te 
et ma noor oleks, ma olen ka 
va na, aga hing on ik ka na tu-
ke noo rem. Tun nen elu vas tu 
roh kem hu vi kui tol leaeg sed 
ini me sed. Siis ol di vä ga tõ si-
sed ja su le tud, kõik te gid ai-
nult tööd.

Rän na ta ta haks vä ga. Tu le-
val aas tal ehk Vik to ri ga võ ta-
me et te ühe rei si Sak sa maa le.

Mis ho bi sid sul elu jook sul 
ol nud on?

Mul le on meel di nud kaa sa 
lüüa näi te rin gis. Prae gu on 
Tõs ta maal see asi vei di soi ku 
va ju nud. Oleks va ja üh te hak-
ka jat eest ve da jat. Mees te puu-
dus on ka mui du gi suur.

Prae gu ku lub aeg kii res-
ti. Mul le meel dib rist sõ nu la-
hen da da, lu ge da, kä si tööd 
teen vä he. Pois te le so kid ik-
ka koon.

Aias teen se da, mis on hä-
da va ja lik. Vo ki rat tas löön ka 
kaa sa. Loen pal ju luu le tu si, 
aga ka best sel le reid.

Oled sa ku na gi taht nud pä ris 
näit le jaks saa da?

See mõ te oli mul kesk koo-
li lõ pus.

Siis hak kas la va kuns ti ka-

tee der töö le, aga ma liht salt 
ei jul ge nud min na. Tol ajal 
ei ol nud mul ka esi ne mis jul-
gust, vae valt et sel het kel sis-
se oleks saa nud. 

Jul gus tu li hil jem. Hu vi pa-
ku vad ka rak ter rol lid. 

Mis sa ar vad väik ses ko has 
ela mi sest?

Suu res ko has oled olu li selt 
ano nüüm sem. Väik ses ko has 
sind tea tak se ja sel le ga tu leb 
ar ves ta da. Nii su gu ses väik ses 
ko has na gu Tõs ta maa ela da 
on vä ga to re ja soe tun ne. 
Mul le meel dib siin vä ga.

Ka ini me sed on to re dad ja 
meel di vad. 1963. aas tast on 
pilt vä ga pal ju muu tu nud ja 
ik ka pa re mu se poo le.

Ja eri ti mi da gi ei häi ri ka. 
Va hel see kui ini me sed püüa-
vad tei si üm ber te ha. Ini me si 
tu leb võt ta nii na gu nad on. 
Vin gu mi ne ei meel di, kui see 
on as ja tu. 

Kas sa saad prae gu elu nau-
ti da?

Prae gu ma nau din küll. 
Pen sio ni le jää mi sel ava nes 
sel les osas pal ju uu si või ma lu-
si. Ei ole min geid ko hus tu si.

Juu ni kuust ala tes jäi me 
Kal da le pä ri selt ela ma. Sü gi-
se sed see ne met sad ju ba oo ta-
vad, sest see nel meel dib mul-
le vä ga käia.

Ülle Tamm,
toimetaja

oo, sel li ne to re noor ini me ne
Poeg Ma rek ema Õiest: 

 Mi nu ema on suur eks-
pe ri men taa tor, küll me 
ole me kur ke ja to ma teid 
praa di nud, ho bu kas ta-
neid küp se ta nud, ko gu 
aeg pi di min gi eks pe ri-
ment käi ma.

Aga üks kord oli mi nu 
ül la tus suur, kui ema sai 
po pu laar se õpe ta ja va li-
mis tel tei se ko ha, ta on 
ju sel li ne lõ vi ja see oli 
us ku ma tu.

Va nae ma na on ta vä-
ga mo dern ne, ei viit si eri-
ti po pu ta da, raa mat ees 
ja pril lid ni nal, aga häs ti 
mõ nus noor ini me ne ju.
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Kell kolm vee rand ne li uk-
sest ja he das se öhe as tu-
des oli väl jas jär jest ti-

he nev udu ja mõ nus ja he dus, 
mis an dis ee soo ta va le päe va-
le mõ nu sa sa la pä ra se il me.

Kel la nel ja pai ku võt tis Tõ-
he la kü la selt si TA buss koos 
lõ bu sa, kuid vei di uni se selts-
kon na ga suu na põh ja poo le, 
et min na Tal lin nas se. Kü la selt-
si bus si oo da ti ETV Su ve hom-
mi ku saa tes se.

Riie tu si me kol hoo si aeg se-
tes se riie tes se, et vei di an da 
bus si le nos tal gia hõn gu. Kü la-
selt si bus si ju hi And res Lau ri ga 
te gi jut tu Elis Au nas te. Mui de 
Su ve hom mi ku kaas saa te ju hi 
Ur mas Vai no lap se põl ve su-
ved olid möö du nud sel li ses 
bus sis, sest te ma isa oli bus si-
juht. And res Laur rää kis bus si 
aja loost ning tä na päe vast ja 
Kü la selt si te ge mis test. Väi ke-
ne närv ja pa bis ta mi ne on ot-
se-eet ri pu hul täies ti ta va li ne.

Ka hek sa mi nu tit eet rit ja 
kuul sus lä bi. Kell oli al les 
pool ka hek sa ja ees oo tas 
seik lus roh ke päev Tal lin nas. 
Aga mi da te ha pool ka hek sa 
hm mi kul?

Sõit si me Too pea le ja par ki-
si me bus si Toom peal Rii gi ko-
gu et te plat si le. Mõ nus ja lu tus-
käik Toom peal vaa tep lat vor-
mi de le ja see jä rel suun du si me 
Maias mo ka koh vi kus se.

Poo le küm ne pai ku ja lu ta si-
me Vi ru kes ku ses se, et ot si da 
te le vii sor, mis näi taks ETV-st 
kor du se na Su ve hom mi kut. 
See osu tus peaae gu loo tu se-
tuks üle san deks. Lõ puks leid-
si me baa ri, kus baar men vei di 
koh ku nu na lu bas meil te le kat 
vaa da ta. En nast oli nal ja kas 
jäl gi da.

Kü las ta si me veel kes kaeg-
se te pii na mis riis ta de näi tust, 
mis te ki tas õu dus ju di naid. Ta-

ga si bus si juu res avas ta si me, 
et buss oli suu reks tu ris ti mag-
ne tiks saa nud. Oma va hel nal-
ja ta si me, et peaks sel le eest 
ra ha kü si ma. 

Mõ nus li gi ka he tun ni ne ja-
lu tus käik Tal lin na loo maaias 
te gi kõ hud tüh jaks ja põ ru ta si-
me Hüü ru ves kis se lõu na ta ma. 
Gleh ni los si sõi tes, mär ka si me 
Ma rek Pääs te lit, kes ai tas meil 
lei da pa ri mat teed los si. Ja lu ta-
si me los sis ja sel le ümb ru ses, 
kus mui de on vä ga hu vi ta vad 
ka la nah ka dest pil did.

Ta ga si teel ek si si me vei di, 
aga lõ puks siis ki leid si me tee, 
mis viis meid ju ba lin nast väl-
ja. Väi ke ost le mi ne Laag ris ja 
ees oo tas Var bo la lin nus.

Veel is tu si me Si pa orhv ri-
pär na ok sal Mär ja maa val las. 
Ta ga si udu ses se Tõ he las se 
jõud si me pool üks teist õh tul.

Tal lin nas käi sid bus si juht 
And res Laur, kaar di lu ge ja 
Kar mo Kuu ra, kü la pilt nik Pi-

ret Vol ge rad, Kü la selt si esi-
nai ne In ga Hal me, kü la selt si-
liik med Õn ne ja Ma rek Salk, 
Tiiu, Tõ nu ja Kar lo Sa lu, Mar-
ge ja Ke vin Pääs tel,Vei ko Sep-
por, Aa re Sutt, Ind rek Id vand 
ning Kaur Joo sep Laur. 

Ah, et kui das me te les se sai-
me? Su ve hom mi kus se meid 
kut su ti. Kü la selts on Pär nu 
la he Part ner lus ko gu lii ge.

See on siis ühing, kes ühen-

dab mit te tu lun du sü hin guid, 
oma va lit su si ja ko ha lik ke et-
te võt jaid Pär nu la he piir kon-
nas. Te gi lä bi meie oma piir-
kon na le rek laa mi. See mõ te, 
et meid te le vi sioo ni saa ta tu-
li ühin gu Ro he li se Jõe maa ju-
ha ta jal Mar le Adam sil, ta pak-
kus te le vi sioo ni le hu vi ta vaid 
te ge mi si maa kon nas väl ja. 
Sealt siis meid väl ja va li ti.

Mar ge Pääs tel

Tõhelalaste kuulsusrikas sõit

Tõhe la kü la selts vor mis ja ehi tas oma tu le vast rei si bus si kaks aas tat. Ühis tööst võt tis osa 
li gi kaks küm mend meest ja naist ning teh tud töö tun de ei os ka enam kee gi kok ku lu ge da. 
Jup pe tu li ot si da kü la pealt ki ja ra ha ku lus oma kol me küm ne tu han de rin gis. Nüüd seks näeb 
sõi du riist iga ti stiil ne väl ja, „Va ja veel sohv ri le õi ge riie tus kok ku ot si da“, mu he leb And res 
Laur. Õie ti oli kuue küm nen da tel see si na ne buss hoo pis veoau to, mil le Aa vo Mii du viis 1972. 
aas tal Tar tus se üm be re hi tu se le. Et töö pa re mi ni ede neks, võe ti na tuu ra mak suks laua koo rem 
ka kaa sa. Oma en di ses elus sõi tis buss vii ma ti 1996ndal aas tal, mis jä rel jäi liht salt töö ko ja 
hoo vi ko nu ta ma. Uue le elu le sün dis sõi du riist het kel, kui Pi ret Vol ge rad ühel Ko du kan di koo-
li tu sel ärip laa ni kir ju ta da ot sus tas ja nõn da ko gu pro jekt käi ma lü ka ti. And re se sõ nul tõs tab 
ai nuük si stiil se sõi du riis ta nä ge mi ne kaas liik le ja te ja mui du uu dis ta ja te tu ju. Kü la selt si tee 
kuul su se le kul geb nüüd oma bus si ga.

Väike virgutusvõimlemine enne stuudiosse minekut.

Oma va hel
nal ja ta si me,
et peaks
sel le eest
ra ha kü si ma. 
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Har ras tus ka luritele
 Au gus ti al gu sest hak kas 

kõi ki des maa kon da des keh-
ti ma üht ne ka las tus kaar ti de 
taot lu se vorm ja väl jas ta mi-
se kord, täie ne sid har ras tus-
püü giand me te esi ta mi se nõu-
ded ning li san dus või ma lus 
ta su da har ras tus püü giõi gu se 
eest üheks päe vaks.

Ka las tus kaar te saab kõi ki-
des maa kon da des taot le da 
kol mel vii sil: elekt roo ni li-
selt ka lan du se in fo süs tee mi 
(http://ka la.en vir.ee/) kau-
du, pos ti teel või ko ha li ku le 
kesk kon na tee nis tu se le taot-
lust esi ta des. Tei se isi ku ni-
mel taot lu se esi ta mi seks või 
tei se le isi ku le väl jas ta tud loa 
kät te saa mi seks peab ole ma 
vas tav vo li ki ri.

Kõik ka las tus kaar di oma-
ni kud pea vad nüüd täit ma 
ja esi ta ma püü gi and me le-
he ka ju hul, kui püü gil ei 
käi dud või saa ki ei saa dud. 
Lõ he lis te püü gil, kas siis me-
rest võr gu ga, jõ ge dest spin-
nin gu või len dõn ge ga, tu leb 
püü giand me te esi ta mi sel 
mär ki da li saks kaa lu li se le 
ko gu se le ka püü tud isen di te 
arv. Ju hul, kui saa gi hul ka 
on sat tu nud ka lu, mil lel on 
mär gis ta mi se ees mär gil ära 
lõi ga tud ras vauim, tu leb ka 
see püü giand me te esi ta mi sel 
ära mär ki da.

Vä hi püü gil tu leb püü-
giand me te esi ta mi sel eral-
di mär ki da nii väl ja püü tud 
mõõ du lis te väh ki de kui ka 
vee ko gus se ta ga si las tud ala-
mõõ du lis te väh ki de arv.

Nüüd sest on või ma lik 
mo bii li mak se ga või pan ga 
mak se kor ral du se ga ta su da 
ka ai nult ühe päe va se har ras-
tus püü giõi gu se eest. Ühe päe-
va se ka la püü gi loa ta su on 
15 kroo ni, sel le le li san du vad 
tee nus ta sud, nt mo bii li mak se 
tee nus ta su või pan ga mak-
se kor ral du se vor mis ta mi se 
ta su.

Aas ta lõ pus on ka vas ra-
ken da da ka ka las tus kaar di 
püü giand me te elekt roo ni li se 
esi ta mi se või ma lus ID-kaar-
di ga ka lan du se in fo süs tee mi 
kau du. See muu dab har ras-
tus ka la püü gi ga seon du va as-
jaa ja mi se veel gi liht sa maks.

Her ki Tuus,
Kesk kon na mi nis tee riu mi ka la va ru de 

osa kon na peas pet sia list

9. au gus til toi mus 14. 
Ees ti ras ke veo ho bus te 
päev, kus meie val las sün-
di nud ja ka prae gu kas vav 
mä ra Nae ra tus tun nis ta ti 
hin da mis ko mis jo ni poolt 
pa ri maks Ees ti ras ke veo 
tõu gu noor mä raks sel aas-
tal. Nae ra tus on sün di nud 
27.07.2006 Kõ pu kü las, 
Ma ria ta lus ja kuu lub 
OÜ-le Kõ pu ta lu. Nae ra tus 
põlv neb suu re pä ras test 
tõu lii ni dest, isa Nak sur ja 
ema Ra mo na.

Nii pal ju väi ke si viiul da jaid ei ole Ma ni laiul en ne näh tud, kui Kih nu Kul tuu ri ruu mi poolt 
kor ral da tud pä ri mus muu si ka laag ris.

Mu na laiu sa da ma Ma ni ja kai ehi tu sel käi vad tööd vee all ja vee sees. Sa dam peaks val mi-
ma au gus ti lõ puks. Uus kai või mal dab praa mil pa re mi ni sil du da ja lee ven dab kü larah va 
kau ba veo mu re sid. 
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 Ars ti de sõ nul on kah te 
sor ti ras kes ti ja ise päi selt kä-
si tel da vaid pat sien te – as ja-
ar mas ta jad ja ei ta jad.

Esi me si on kee ru li se või tu 
ra vi da, sest nad on üdi ni ja 
hin ge ga ük sai nus Suur Hai-
gus. Ei ole sel get la hen dust, 
kust ot sast pih ta ha ka ta. Tei-
si on ener gia ma hu kas diag-
noo si da, sest en di sõ nul on 
nad pa ka ta valt ter ved, ehk ki 
ana lüü sid rää gi vad eh ma ta-
vat keelt ja nad ise kah va tu-
na vae vu hin ges pü si vad.

Ka te goo ria I. Ho mo Sa-
piens, kes en nas tu nus ta valt 
ja –sal ga valt te ge leb 24/7 
oma ter vi se ga – ni me ta gem 
ta siin juu res pro fes sio naal-
seks hü po hond ri kuks. Us ku-
ma tu, mil li se en tu sias mi- ja 
ele gant si ga need ini me sed 
en did diag noo si vad, mõ ni 
hai gus vaat et ise gi tea du-
se poolt väl ja mõt le ma ta. 
Ja hoid ku, kui siis „tu ru le” 
peaks mõ ni uus pee ne ni me-
tu se ga hai gus il mu ma – oh 
se da mõ nu! Vae sed lä he da-
sed - õõ vas ta vad kir jel du-
sed oma kan na tus test, ük si-
kas ja li ne kir jel dus or ga ni te 
mäs le va test krii si dest, vä her-
dud öö dest ja kriis ka va test 
va lu dest.

Aga mil li ne ju ma lik nau-
ding on kõi ke se da tun da ja 
ko ge da – see on nen de ini-
mes te elu si su ja suuuuur 
rõõm! Teis te pai tav kaas tun-
ne, imet lus san gar lik ku se le, 
pi dev tä he le pa nu – unest 
üle jää va aja täi teks on see 
oi va li ne te ge vus.

Ka te goo ria II. Se da ala lii-
ki ise loo mus tab ük sai nus 
hiig las lik ei ta mi ne – väl jen-
duk sin uue ees ti keel se ter-
mi ni ga - an ti hü po hond ri-
kud. Mil jon ja üks põh just 
- va lud ei ole pii sa valt pii na-
vad, la seb veel kui da gist ki 
ela da, lä heb isee ne sest üle, 
lii ga pi kad ars ti jär je kor rad, 
po le ae ga... Lõ pu tu ri da us-
ku ma tuid va ban du si.

Sa mas on ilm sel ge, et ini-
me se ene se tun ne ei kan na-
ta mit te min git ki too ni krii-
ti kat - ta on eba mai selt ta ga-
si hoid lik, kee le tu, vär vi tu ja 

tu ju tu. Aga kat su sa sel li ne 
eksmp lar ars ti juur de saa da. 
Äh var da, hir mu ta või mee-
li ta – mis ki po le pii sa valt 
efek tiiv ne va hend.

Meie sõp rus kon nas on 
üks sä ra valt elu rõõ mus nais-
te rah vas. Ühel het kel ta ju si-
me, et te ma ga on mi da gi lah-
ti - näost eri vär vi li ne na gu 
edev ka mee leon, koo kus na-
gu tu leks kae vult ämb ri te ga 
ja mui du luk su maa ja valt ju-
tu kas per soon oli muu tu nud 
nõn da sõ naaht raks, et tun-
dus, na gu oleks ta võõ ras se 
kee le kesk kon da sat tu nud.

Ühi se rin de na ta kü si mus-
te la vii ni ga üle va la nud, sai-
me vas tu seks just ko gu sel-
li se sel gi tus te ar se na li, mil-
li ne on kir jel da tud Ka te goo-
rias II. Oli kur ja kuu lu ta valt 
sel ge, et va ba taht li kult me 
te da hai ge ma ja li gi dus se ei 
saa. See ga tu li väl ja mõel da 
ka val plaan, na gu ül la tus-
sün ni päev või mi da gi sel-
le sar nast to re dat. „Tea ter”, 
tu li kel lel gi meist rõõ mus 
mõ te!

Sel li se „val ge” va le ga ja 
pi du li kult riie ta tu na ta nii-
siis au tos se to pi ti gi. Kui ta 
lõ puks kii ra bis „är kas”, tai-
pas ta il mek si ma tult, et te-
da on en ne kuul ma tult ko-
le das ti pe te tud, de ko rat sioo-
nid ju pu ha va led. Õn neks 
ta enam vä ga pro tes ti nud ki, 
oli tei sel ju ba nii sant ol la, 
et üs na löö dult lep li kult la si 
ta end haig las se sis se re gist-
ree ri da. Oli must val gel sel-
ge, et teat rist oleks ta igal 
ju hul kii ra bi prii küü di ga ära 
toi me ta tud. 

Siit te kib üs na gi õi gus-
ta tud kü si mus - kui das siis 
üleüld se gi ja mil li ne hai ge 
ol la? Tu leks kuu la ta oma 
ke ha ja kui ku sa gil hak kab 
kriuk su ma või va luais ti ngud 
ei la se elust vär vi kalt rõõ mu 
tun da, tu leks il ma va le hä bi ta 
ars ti de ga tut vust so bi ta da.

Ja et an da meie ars ti de 
mit te ru tiin se le elu le ra hu li-
kum ala toon, kuu lu da Ka te-
goo rias se III – liht salt ta va-
hai ged.

Pi ret Zim mer mann

Väi ke hai ge te
vä li mää ra ja

peeti
a
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Meie noor oda vis ke 
neiu Lii na Laas ma on 
tõus nud kind lalt Ees ti 
noor te esi numb riks 
ja jät kab oma või tu de 
see riat.

7.au gus til kait ses Lii na 
Val gas Bal ti noor te maa võist-
lu sel edu kalt Ees ti spor diau 
vi sa tes 600 gram mi se oda ga 
tub li isik li ku re kor di 46.42 ja 
või tis lõu na naab ri te esin da-
jaid enam kui ka he ja poo le 
meet ri ga.

Kaks päe va hil jem või tis 
Lii na Ko hi las Ees ti maa spor-
di liit Jõu di meist ri tiit li. Sel 

kor ral vi sa ti 500 gram mi ras-
ku se oda ga ja või du tu le mus 
oli 48.40.

Ko hi last tõid Tõs ta maa le 
veel kaks hõ be me da lit Me-
ri lin Mitt (kau gus hüp pes ja 
4x100m te te jook sus) ning 
And reas Lee ri ma pronks me da-
li pois te B-klas si ket ta hei tes.
12 -13. au gus til Kärd las toi mu-
nud Ruk ki lil le män gu del saa-
vu tas Lii na Laas ma vä hem 
kui nä da la jook sul kol man da 
või du.

Ka Kärd las kaa lus vis ke-
riist 500 gram mi ja või du vis-
ke pik ku seks mõõ de ti 48.50.

Jaan  Tamm

Kolm võist lust ja 
kolm või tu

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 kaa sa ela ma!

TÕS TA MAA
JALG PAL LI TUR NIIR 

2008www.zo ne.ee/tos ta maa jalg pall

Lau päe val 30. au gus til 
kell 10 Tõs ta maa staa-
dio nil
Osa le vad:

 FC LIN NUG RIPP I 
(Pär nu linn)
 FC LIN NUG RIPP II
(Pär nu linn)
 DÜ NA MO
(Tal linn, Tõs ta maa)
 KREM MEN 
(Pär nu linn)

 FC TAR TA ROS
(Pär nu linn)
 JK VAT LA (Ha ni la vald)
 SAU LE PI (Varb la vald)
 FC WES TER LY /
VARB LA SPOR DI SELTS
(Pär nu, Varb la vald)
 JK SAU GA (Sau ga vald)
 FC TE KU-TE KU (Pär nu)
 DREAM TEAM (Vil jan di)
 NAK SIT RAL LID
(Tõs ta maa)

Tõs ta maa jalg pal li tur niir 2008

Rannavolleturniiri võitjad Ave ja Ahto.

RANNAVOLLE
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Margus ja Evelin!Margus ja Evelin!

PeokülalisedPeokülalised

Õnnitleme Õnnitleme 
abiellumise abiellumise 
puhul!puhul!

Õnnitleme 
abiellumise 
puhul!

Margus ja Evelin!

Peokülalised

TÖÖ PAK KU MI NE
Tõs ta maa las teaed võ tab 

ala tes 10. sep tembrist 2008.a. töö le 

SÕI ME RÜH MA 
ÕPE TA JA ABI 

PA KU ME:
re mon di tud rüh ma ruu mid
või ma lus osa le da koo li tus tel

NÕUD MI SED KAN DI DAA DI LE:
kesk ha ri dus või õpe ta ja abi 
kut se tun nis tus
hea suht le mi sos kus
soov töö ta da väi kes te las te ga

Aval dus, CV ja ha ri dust tõen da va te 
do ku men ti de koo piad esi ta da 

5. sep temb riks aad res sil:
Varb la mnt 24, Tõs ta maa ale vik, Pär nu mk

In fot saab tel 449 6144

Kastna külarahvas tänab

projektijuhti Kristiina Lepik`ut,
ettevõtjat Janek Jaansoo`d,

ja ehitusmehi Gunnar Tilk, Sulev Soonsein`i

kelle koostöö tulemusena on valminud 
Kastna mõisa vaatetorn.

Leida Rand 70
Et Sul oleks elus päikest, siis on Sul valgust.
Et Sul oleks laulu, siis on Sul lusti.
Et Sul oleks sõpru, siis on Sul soojust.
Et Sul oleks tervis, siis on Sul kõike.

Õnnitleme!
Endised töökaaslased Tõhela lasteaed-algkoolist.

Õie Jaansoo 70
Võib-olla korraks sa tõsined
mõtlikult peeglisse vaatad
ja äkki sa isegi aru ei saa
kuhu kadunud on aastad!
Samas aga näed -
su ümber on sõprade ring
nende õnnesoov südant soojendab
ja ikka noor on su hing.

Õnnitleme!'
Tõstamaa Keskkooli XVI lend

Lau päe val, 9. 
au gus ti õh tul 
ko gu nes mi-

tut mas ti selts kond 
Lei va ro ti mäe le 
mee leo lu ka le koo s-
o le mi se le.

Pea te ge la seks 
oli mõi sa här ra ise 
(Enn Mart so ni isi-
kus), kes pin nis 
mat se kü si mus te-
ga Tõs ta maa aja-
loost. Iga õi ge vas tu-
se tead jat pre mee ri ti kom mi 
ja lei va pa lu ke se ga. Mat si rah-
vast mee li ta ti ka väi ke se vei-
ni sõõ mu ga.

Mõi sa här ra jäi vist ala ma-
te ga ra hu le, sest nuu di- ja 

vit sa hir mu ei ja-
ga tud. Õh tu se le 
meel di va le nos tal-
gi li se le mee leo lu-
le li sa sid vär vi ka 
nai san samb li to re-
dad lau lud Õn ne la 
akor dio ni saa tel.

Lõ puks läks lõ-
bus selts kond pil-
li lu gu de saa tel 
mäest al la, et jõu-
da õi geks ajaks 

Pais jär ve äär de tant-
su rin gi, kus võt tis tuu rid üles 
Mar ko Mat ve re.

Häs ti vah va üri tus ja kii tus 
väl ja mõt le ja te le – ar van, et 
need olid Õn ne la ja Lii na.

Efe li ne

Mõi sa här ra mat se
„kat su mas“
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Mirtel Raimet – 18.07.2008

Tesire Tõnissoo – 6.08.2008
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Malju Talts 
2.10.1940 – 26.07.2008

Jüri Raavik 
2.10.1972 – 08.08.2008


