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 Enne veel, kui ma väi-
ke se le Kor fu saa re le len-
da sin, te gi me sõp ra de ga 
Tal lin nas väi ke se tuu ri.

Eks emot sioo ne oli mit-
me su gu seid. Ku na kau-
ban dus kes ku sed olid ju ba 
su le tud siis jõl kus suu res 
ko gu ses alaea lis te kam pu 
lin nas rin gi. Ik ka val jult 
ül bit se des, tõu gel des ja 
räi gelt van du des.

Käi si me vaa ta mas ka 
Ro ter man ni kvar ta lit, aga 
suur oli meie imes tus kui 
sel gest tae vast so li nat 
kost ma hak kas, sel gus, et 
pur jus noo ru kid liht salt 
ku sid rõ dult tä na va le. Oli 
pä ris vas tik vaa te pilt.

Vi ru juu res ku bi ses 
joob nud ko da ni kest, kes 
ai na pil dis ta sid üks teist 
ja muud kui räus ka sid.

Ei saa just nos tal gi li-
selt õha ta – ro man ti li ne 
va na linn, tor ni de linn.

Ja, kui ma mui du olen 
ik ka ku ri nen de nu ku teat-
ri trol li de pea le või ale-
vi poe juu res tim mi va te 
kut ti de ga siis nüüd tun-
du vad nad pä ris süü tud 
ra hu li kud jor sid, kes ena-
mas ti on ra hu li kud ja sõb-
ra li kud vii na ni nad.

Pean tun nis ta ma, et 
Kor ful ei ko ha nud me kor-
da gi eba meel di vaid tüü-
pe. Po lit seiau tot sil ma sin 
vaid ühel kor ral. Oli häs ti 
tur va li ne ja sõb ra lik saar. 
Tal lin nas see vas tu as tu sid 
murd var gad ke set ööd lä-
bi ak na mi nu oma lap se 
kor te ris se ja hak ka sid as-
ju väl ja tas si ma, väl ja te-
ge ma ta ma ga vast kor te ri 
val da jast. Po lit sei on küll 
häs ti tub li ol nud ja nii mõ-
ni gi asi on ju ba käes.

Mis ma siis öel da ta-
han? Aga se da ik ka, et 
meil siin on ik ka pä ris ra-
hu lik ja tur va li ne elu ja 
är ge pa rem kip pu ge pea-
lin na ho bu se var gaks.

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

Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 10.10.2008. aas ta 
is tun gil: 

 Ot sus ta ti an da val la va lit su-
se le lu ba võt ta lü hia ja list lae-
nu täh ta ja ga ku ni 8 kuud, seo-
ses Kih nu re gio naalp rog ram-
mi toel hõl ju ki soe ta mi se ga.

 Toi mus val la aren gu ka va 
lä bi vaa ta mi ne.

 Ot sus ta ti an da nõu so lek 
ta su ta hoo nes tu sõi gu se sead-
mi seks ku ni 40 aas taks, val la 
mu nit si paa lo man dis ole va le 
Hool de ko du kin nis tu le Tõs ta-
maa hool de ko du väl jae hi ta mi-
se ees mär gil.

Sa mu ti alus ta da han ke me-
net lust Tõs ta maa hool de ko du 
hoo nes ta ja leid mi seks ava tud 
han ke me net lu se teel ehi tus-
töö de kont ses sioo ni and mi se-
ga ning an da val la va lit su se le 

vo li tu sed ni me ta tud rii gi han-
ke kor ral da mi seks.

 Ot sus ta ti alus ta da han ke-
me net lust Tõs ta maa val la 
mu nit si paa lo man dis ole va le 
Tõs ta maa staa dio ni kin nis tu 
Võim la ka tast riük su se le kesk-
koo li spor di hoo ne pro jek tee-
ri mi seks. Val la va lit su se le an-
ti vo li tu sed ni me ta tud rii gi-
han ke kor ral da mi seks.

 Võe ti vas tu mää rus toi-
me tu le ku toe tu se maks mi sel 
elua se me ku lu de ar ves ta mi se 
piir mää ra de muut mi se koh ta. 
Ala tes 1. 11. 2008. aas tal võe-
tak se pe rioo dil 1. ok too ber ku-
ni 1. juu ni küt te ku lu alu seks 
tsent raal se küt te ga elu ruu mi 
pu hul te ge lik ku lu, vas ta valt 
elu ruu mi sot siaal selt põh jen-
da tud nor mi le, kuid mit te roh-
kem kui 30 kroo ni ruut mee-
ter. Ah ju küt te ga ruu mi des ar-

ves ta tak se elua se me ku lu küt-
te ost mi se kvii tun gi alu sel, 
võt tes ar ves se 15 ruu mi meet-
ri küt te puu de mak su mu se, 
kuid mit te roh kem kui 6000 
kroo ni küt te pe rioo dil.

 Võe ti vas tu mää rus “Õpi-
las te le sõi du soo dus tus te või-
mal da mi se kord”, mil lest tu le-
ne valt Tõs ta maa kesk koo lis 
õp pi va te le õpi las te le ta ga tak-
se va ja du se kor ral õp pe- ja 
ek sa mi pe rioo dil ta su ta ühist-
rans por di ka su ta mi ne õp pea-
su tus se ja ta ga si täies ula tu-
ses. Muu del juh tu del tu leb va-
ne ma poolt esi ta da val la va lit-
su se le põh jen da tud aval dus. 

 Ko mis jo ni et te pa ne kul ot-
sus ta ti toe ta da ha jaa sus tu se 
veep rog ram mi raa mes ühek-
sat taot le jat.

 Keh tes ta ti Talt si-Oja 
maaük su se de tailp la nee ring.

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Väl ti maks vää ri ti mõist-
mist, üt len ko he, et olen iga ti 
nn or ga ni seee ri tud jäät me veo 
pool da ja, mi da peaks kin ni ta-
ma ju ba 2003-nda aas ta märt-
sis Ragn Sell si ga sõl mi tud le-
ping.

Al gul käis prü giau to kuue 
nä da la ta gant, hil jem, kui 
pe re oli väik se maks jää nud, 
kord kvar ta lis.

Kõik toi mis ke nas ti ku ni tä-
na vu su ve ni, mil val la va lit sus 
ar vas heaks et te kir ju ta da, kui 
pal ju pea me prü gi toot ma.

Kui gi jäät me hool dus ees-
ki ri lu bab hõ rea sus tu sa lal 
kon tei ne ri tüh jen da mist kord 
kvar ta lis, vas tas val lava lit sus 
meie vas ta va si su li se le aval du-
se le ei ta valt, soo vi ta des kon-
tei ner väik se ma vas tu va he-
ta da või koo pe ree ru da naab-
ri te ga.

Olek sin hea mee le ga nõus 
kon tei ne ri va he ta ma, kui 
lu gu pee tud amet ni kud os-
kak sid öel da, kus se da te ha 

saaks. Sun di da aga too kord 
enam kui tu hat kroo ni maks-
nud kon tei ne ri ase me le, nüüd 
ju ba olu li selt kal li mat ost ma, 
on ko ha tu.

Ja ha jaa sus tus ju se da tä-
hen dab ki, et ei ole kel le ga gi 
koo pe ree ru da, tea da ole valt 
asub lä him kon tei ner ca 1,3 
ki lo meet ri kau gu sel. Po le 
enam sel les eas, et tek ki nud 
jäät meid nii kau ge le ve da da. 

Liia ti gi peaks ole ma sel ge, 

et ei saa võr rel da kesk küt te ga 
kor ter ma ja des ja ta lu pe res tek-
ki vaid prü gi ko gu seid.

Ela ni kel peaks ole ma ik ka 
õi gus tee nust tel li da nii pal ju, 
kui ta va jab, mit te nii, kui das 
tee nu se osu ta ja le ka su li kum.

Loo dan, et val la va lit sus 
kaa lub eel pool too dud ar gu-
men te ja leiab või ma lu se 
taan du da oma jäi gast „har ve-
mat tüh jen dust ei saa“.

Ai li Alu mets, Se lis te kü la

Veel kord prü gi veost ehk kes on kel le jaoks

Tõstamaa jäätmepunkt läheb üle 
TALVEAJALE.

Alates 1. novembrist saab jäätmepunkti tuua 
jäätmeid Kaleviga eelnevalt kokkuleppimisel.

Kalevi telefoni number on 522 3024.
Kuna jäätmepunkti hoone läheb novembrist 

remonti, siis ei võeta vastu ohtlikke jäätmeid (akud, 
värvid, hallogeenlambid jne). Nende vastuvõtt algab jälle 

kevadel. Seni palume oma ohtlikud jäätmed viia, 
kas Paikre sorteerimisjaama või Paikre prügilasse.

Vallavalitsus
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1. ok toob ril, rah vus va-
he li sel ea ka te päe va 
va ra hom mi kul, sõi tis 
bus si täis va ne maea li-
si val lae la nik ke Lää-
ne maa hu vi väär su si 
uu dis ta ma.

Pal ju nos tal giat kut su sid 
esi le va nad ese med ja töö-
riis tad nii Ha ni la kui Li hu la 
muu seu mi des. Imet lus- ja ära-
tund mis hüüa tu si kos tus igast 
nur gast, mee nu ta sid ju pal jud 
ese med uu dis ta ja te le lap se põl-
ve ja noo ru sae ga. Siis olid ka-
su tu sel sir bid, saa pa poi sid, 
vits mõr rad, li nak raat sid, püst-
vo kid, kii nid pal ki de koo ri mi-
seks jpm.

Ha ni la muu seu mis on vä-
ga rik ka lik Lää ne maa vai pa-
de ja tek ki de ko gu. Kii de ti ja 
imet le ti ilu said must reid ning 
võr ra tuid vär vi kom bi nat sioo-
ne. 

Vä ga hu vi ta vaks ku ju nes 
Mat sa lu loo dus kes ku se kü-
las tus Pe ni jõel. Sü gi sest pa re-
mat ae ga, Mat sa lu lin nu rii ki 
si se ne mi seks, on ras ke lei da. 

Suu red Ees ti maad hü vas ti jät-
vad lin nu par ved and sid ju ba 
kau gelt mär ku, et oli me saa-
bu nud ees ti kõi ge lin nu rik ka-
ma le ala le. Üle vaa te film, rik-

ka lik mu na de kol lekt sioon ja 
pe sa de näi di sed and sid hea 
üle vaa te Mat sa lu tii vu lis test.
Pal ju ele vust te ki ta sid kont-
roll män gud lin du de hääl te 
koh ta.

Eks kur sioon lõp pes Haap-
sa lus. Pal jud rei sil osa le ja test 
pol nud kaua ae ga Haap sa lus 
käi nud, mis tõt tu ol di sii ralt 
ül la tu nud los si müü ri de suu-
re pär sest sei su kor rast ja los-
siõue so bi vu sest va baõ hue ten-
dus teks. Lei ti üles ka tor ni-
a ken, ku hu au gus ti kuuöö del 
il mub Val ge Daam.

Mee leo lu kas ja lu tus käik 
möö da 213 meet ri pik kust 
raud tee per roo ni ja pil dis ta mi-
ne Tc hai kovs ki pin gil pa nid 
rei si le vää ri ka punk ti.

To re reis! Tä na me kor ral da-
jaid Anu ja En dat, kes vii sid 
meid het ke deks ta ga si noo rus-
maa le.

Efe li ne

Tõs ta maa Maar ja ki ri ku 
ka tu se tööd on nüüd seks 
val mis saa nud. Re no vee-

ri mis töid teos tas ehi tus- ja 
res tau ree ri mis fir ma Frant sis-
kus OÜ.

Töö de käi gus võe ti ma ha 
va na ka tu sep lekk, pa ran da ti 
ki ri ku ja käär kamb ri ka tu se 
sa ri kad ja roo vis tik ning kae-
ti need uue ka tu sep le ki ga.

Sa mu ti uuen da ti käär-
kamb ri la gi, lõ hu ti väl ja va-
na ahi ja lao ti uus korst na-
jalg. Li sa töö na ee mal da ti ki-
ri ku pi ki hoo ne põ ran dalt va-
na vi neerp laat, mil le alt tu li 
väl ja ori gi naal ne aja loo li ne 
põ rand. 

Töö de ko gu mak su mus oli 
Frant sis kus OÜ ju ha ta ja Tõ nu 
Par mak so ni sõ nul li gi 4 mil jo-
nit kroo ni, töid ra has tas pü ha-
ko da de taas ta mi se prog ramm 
ja EV Kul tuu ri mi nis tee rium. 
Ül la ta val moel on Tõs ta maa 
ki ri ku ka tu se näol te ge mist 
ühe ruut meet ri telt suu ri ma 
ki ri ku ka tu se ga Ees ti maal – ki-
rik ise on ju mit te eri ti suur.

8. ok toob ril ko gu nes Tõs-
ta maa ki ri kus se rühm Muin-
sus kait sea me ti amet nik ke, 
kes tut vu sid re no vee ri mis töö-
de tu le mus te ga ja ko gu du se 
kuns ti va ra de ga.

Nen de ga olid tul nud koh-
tu ma Tõs ta maa ko gu du se ja 
Frant sis kus OÜ esin da jad. 
Kae tud oli väi ke koh vi laud, 
kust ei puu du nud ka pal ju kii-
de tud Tõs ta maa keeks.

Jut tu ae ti ja tu le vi kup laa-
ne aru ta ti ka ko ha le tul nud 
val la va nem Too mas Rõ hu ga. 
Muin sus kait se ko mis jon jäi 
vast val mi nud ka tu se ga ra hu-
le. 

Tõs ta maa ki ri ku va na ka-
tus sai rän galt kan na ta da 
2005. aas ta jaa nua ri tor mis.

Uue ka tu se pü hit se mi se ju-
ma la tee nis tus toi mub pü ha-
päe val, 26. ok toob ril al gu se-
ga kell 14.

Pü hit se mis ta li tu se le on kut-
su tud ja oo da tud kõik hu vi li-
sed!

Tii na Jan no,
ki ri kuõ pe ta ja

Ki ri kul uus ka tus

Eaka te nos tal gi li ne hu vi reis Lää ne maa le

Pil dis ta mi ne Tc hai kovs ki pin gil pa nid rei si le vää ri ka punk ti.
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20. sep temb ri hom mi-
kul ko gu nes las teaia 
park las se pa ras rei si-
selts kond loo dus hu vi li-
si, et sõi ta eks kur sioo-
ni le Soo maa rah vus-
par ki.

Kü las tus kes ku ses oo tas 
meid ju ba giid Edu Kuill. Soo-
maa le on vii ma se 10 aas ta ga 
tee leid nud pal jud eest la sed, 
kuid roh kem tun ne vad sel le 
uni kaal se pai ga vas tu hu vi 
siis ki vä lis maa la sed. Soo maa 
rah vus park moo dus ta ti 1993. 
aas tal puu tu ma ta ra ba de, lii gi-
ri kas te luh ta de ja eri pal ge lis te 
met sa de kait seks. Mit me ke si-
ne loo dus, oma pä ra ne ripp-
sil la- ja haab ja kul tuur ning 
viis aas taae ga on muut nud 
sel le pai ga üli po pu laar seks. 
Soo maa pae lub nii loo dus hu-
vi list rän da jat kui liht sat pü-
ha päe va mat ka jat. 

Meie ees mär giks oli gi vaa-
da ta sis se ju ha tu seks fil mi 
“Soo maa viis aas taae ga”. Sai-
me tea da, et viies aas taaeg on 
Soo maal ke va de ti, kui lu me-
su la mi se ae gu Raud na ja Hal-
lis te jõ gi ning mit med väik se-
mad jõed ja ojad uju ta vad üle 
suu red maa-alad. 

 Rii sa ra ba õp pe ra da on 
viis ki lo meet rit pikk. Käi si me 
laud teel um bes 1,5 – 2 ki lo-

meet rit ku ni lau gas te ni ja see-
jä rel pöör du si me ta ga si. Ra-
bas lei dus veel iga su gu seid 
mar ju: jõh vi kaid, poh li, si ni-
kaid, mus ti kaid, ku ke mar ju. 
Ku ke mar ju ole me oma ra bas 
küll näi nud, aga tead ma tu sest 
po le süüa jul ge nud. Nüüd, 
saa nud tea da, et te ge mist on 
söö da va te mar ja de ga, proo-
vi si me ära. Mei le tut vus ta ti 
ka ra ba tai mi, nen de hul gas 
ra vim tai mi. Laud tee viis met-
sa, kus see ne li ne oleks kind-
las ti kor vi veel täis saa nud. 
Ku ke see ned kas va sid lau sa 

tee peal. Häm mas tas see, et 
met sast ra bas se ta ga si jõu des 
tun dus pin nas kõr ge mal ole-
vat. Giid rää kis, et nii on gi – 
aas ta te ga la des tu nud tur vas 
on se da te ki ta nud. 

Ju ba hak ka si me jõud ma 
oht li ku mas se piir kon da. Onu 
Edu näi tas mei le äl veid. Need 
on väik se mad või suu re mad 
mär jad lo hud mä tas te va hel. 
Äl ve tai med hoia ta vad ra bas 
mat ka jat: siit tu leb min na rin-
gi. Giid läks ühe äl ve pea le 
ja näi tas, mis juh tub. Jal gu 
oli üha ras kem väl ja tõm ma-

 Õpe ta ja te päe va tä his ta ti 
sel aas tal ree del, kol man dal 
ok toob ril.

Eel mi sel aas tal lu ge sin 
ühest Lõu na-Ees ti las teaiast, 
kus va ne mad and sid kas va ta-
ja te le va ba päe va ja olid ise 
kas va ta jad. Ne mad ki on ju 
te ge li kult õpe ta jad, kes vää ri-
vad tun nus ta mist ja mee les pi-
da mist.

Tek kis mõ te, et se da võiks 
ise gi oma lap se las teaias te ha. 
Emad, kel le ga sel tee mal rää-
ki sin olid nõus. 

Ree de hom mi kul tõid 
emad lap sed las teae da, en dal 
kel mi kas il me näol, kas va ta-

jad ju ei ai ma nud veel mi da-
gi. Kel la ühek saks läk sid lap-
se va ne mad ja saat sid kas va-

ta jad puh ke tup pa koh vi le ja 
koo gi le.

Nad olid meel di valt ül la tu-

nud ja tund sid, et ka ne mad 
on õpe ta jad.

And si me nei le kaks va ba 
tun di. Ema de õn neks oli lap-
si kok ku ühek sa. Väik se mas 
rüh mas Mai-Ann, Maar ja-
He le na ning Jens; kesk mi ses 
rüh mas Re bec ca, Kat re, Kat-
re-Ma ris, Ke vin P, Ke vin S ja 
va ne mast rüh mast Mag nus, 
kes tu li kesk mis se teis te ga 
män gi ma.

Suu red tä nud ema de le, kes 
ai ta sid se da päe va kas va ta ja-
te le eri li seks te ha nii mi nu 
kui ka kas va ta ja te poolt. 

Mar ge Pääs tel

Lap se va ne mad kor ral da sid ka va la ül la tu se

Lap sed käi sid Soo maal ra b

Ise te ge mi sest 
kah rõõ mu

 19. sep temb ril ko gu nes 
Tõ he la rah va maj ja hulk 
ko ha lik ke nai si, kes ar va-
sid, et oleks hu vi tav mi da-
gi et te võt ta ee lo le val sü-
gi sel ja tal vel.

Ku na ot se selt kä si töö 
te gi jaid on vä he, leid si me 
siis ki eri ne vaid va rian te, 
mi da oleks või ma lik koos 
te ha.

Esi mest kor da tu li me 
kok ku ju ba seits men dal 
ok toob ril, kus sai me ise 
oma kä te ga val mis ta da 
see pe ja küün laid. Ost si-
me alg ma ter ja li, mi da oli 
va ja su la ta da, see jä rel 
sai igaüks vas ta valt oma 
soo vi le ja ilu mee le le eda-
si toi me ta da. Ae ga läks 
küll pal ju, kuid tu le mu-
sed tu lid hu vi ta vad, oli ju 
igaüks ka su ta nud eri ne-
vaid li san deid.

Oda vam oleks vist tões ti 
poest küü nal ja seep os ta, 
aga leid si me, et ka koo s-
ol dud aeg oli meel div.

Birgit Pere

Õpetajad puhketundi nautimas.
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TEOSTAME
KORTER- JA ERAMAJADE KATUSE- JA 
FASSAADITÖID, 

VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS,
MAASISESED VIHMAVEEDRENAAZID 
JA KOGUMISKAEVUD, 

ERAMUTE EHITUST 
VUNDAMENDIST KUNI VÕTMED 
KÄTTE, 

VANADE TALUMAJADE JA 
HOONETE RENOVEERIMIST, 

LAMMUTUSTÖÖD JA 
SISETÖÖD.

Tel 554 9131, 
info@kunnely.ee

bae lu uu ri mas

ta. Ku na te ge mist oli väi ke-
se ja ker ge kaa lu li se me he ga, 
siis võis ta äl ve peal kõn di da, 
aga ras ke ma tel oleks küll oht-
lik ol nud. Lau kad on väi ke-
sed ra ba vee ko gud, ena mas ti 
tek ki nud äl ve test, kus pik ka 
ae ga pü si nud ve si on tai med 
hä vi ta nud. Ra ba vee sil mad 
on äär mi selt toi tai ne vae sed, 
see tõt tu ela vad lau gas tes vä-
he sed tai me- ja loo ma lii gid. 
Lau ka ve si mõ ju vat häs ti na-
ha le – pä rast ra ba lau kas uju-
mist võib va balt öel da, et 
oleks na gu kos mee ti ku juu res 

käi nud. Meie selts kon nas oli 
kaks isa, kel le lap se põlv möö-
dus Soo maa kan dis. Nei le oli 
ra ba matk na gu rän nak ta ga si 
noo rus mai le.

Ta ga si teel puh ka si me jal-
ga ja kin ni ta si me ke ha Meie-
ko se laag rip lat sil. Lap sed said 
vei di ae ga vee ta ka kü las tus-
kes ku se män gu väl ja kul. Ener-
giat jät kus, väik se mad ei vi ri-
se nud, et vä si mus lii ga teeb. 
Sel le pä rast lä bi si me tei se gi 
mat ka ra ja, mil le ää res on 
kop rad jõe le hul ga li selt tam-
me ehi ta nud. Gii dil jät kus hu-
vi ta vat jut tu ja jär je kord ne 
mat ka ra da jäi sel ja ta ha. Kü-
las tus kes ku sest ost si me veel 
kaa sa kaks Rein Ma ra ni loo-
dus fil mi: “Väi ke pe su päev” 
ja “Ter ra sil vest ris”, mi da vaa-
da tes saab hil jem mee nu ta da 
eks kur sioo nil kuul dut-näh tut. 
Tä nan vä ga lap se va ne maid ja 
neid pe re sid, kes täies koos-
sei sus loo du seks kur sioo ni le 
tu le kuks ae ga leid sid! Mi nu 
ar va tes veet si me to re da, ha ri-
va ja sport li ku lau päe va en ne 
sü gi se al gust. Reis toi mus tä-
nu Kesk kon nain ves tee rin gu te 
Kes ku se ra has ta tud pro jek ti le 
“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”.

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

 7. ok toob ril toi mus Tõs-
ta maa kesk koo lis tur va päev, 
kus po lit sei, pii ri val ve, pääs-
te tee nis tus, toll ja kait se liit 
tut vus ta sid oma tööd. 

Kõik ni me ta tud asu tu sed 
olid las te le tut vu mi seks väl-
ja pan nud oma sõi du kid. Po-
lit sei näi tas hu vi lis te le sünd-
mus ko ha vaat le mi sel ka su ta-
ta vaid teh ni li si va hen deid ja 
fo to ro bo tit. Pääs te tee nis tu-
sel olid kaa sas mit me su gu-
sed pääs te va hen did ning 

pii ri val vel kaa ter. Kait se liit 
eks po nee ris väl ja pa ne kul 
mit me su gu seid rel vi.

Oma os ku si nar koo ti li se 
ai ne ot si mi sel näi ta sid pii-
ri val ve ja tol li koe rad. Nii 
sai sel geks ka koer te ül di ne 
kuu le kus ning nu ti kas te gut-
se mi ne. 

To re ning in for ma tiiv ne 
päev sai teoks Aud ru kons-
taab li jaos kon na po lit sei ni ke 
eest ve da mi sel.

He dy Tam me leht

Tõs ta maa  koo lis toi mus tur va päev

Kooliõpetajatele korraldati noorpedagoogide eestvedami-
sel sportlik pidupäev. Vähetähtis ei olnud spordirõivastuses 
kasutada möödunud aastate trende.
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Ak tu se kõ ne,
Too mas Mitt

Ter vi tan teid, õpi la sed, 
õpe ta jad ja koo li ju hid - 
mi nu eel käi jad. Te re, vi-

list la sed! Kal lid kü la li sed! 
Ta han oma kõ nes juh ti-

da teie mõt te nii te ol nud ae-
ga des se ja tä na päe va ning 
hei ta pilk ka tu le vik ku nii, 
na gu mi na ha ri dus vald kon-
da näen. Kui gi on pi du päev 
ja peo kõ ne peaks ole ma ülis-
tav, olen mõ nes lõi gus üs na 
krii ti li ne – and ke see mul le et-
te an deks. Ma po le ühe gi era-
kon na lii ge – mi nu par tei on 
KOOL, sest ai nus ja õi ge po lii-
ti ka, mis po le rah vast võõ ran-
du nud, on ha ri dus po lii ti ka.

Miks pea me ha ri du se täht-
päe va just tä na, ok toob ri kuus? 
Va nas ti al gas kool pä rast mihk-
li päe va, 29. sep temb rit. Põh jus 
oli vä ga liht ne: lap sed said 
siis tööst priiks. 18. sa jan dil 
keh tis koo li ko hus tu se koh ta 
ukaas, mis üt les, et koo li ga tu-
leb alus ta da 10. ok toob ril ja 
lõ pe ta da 10. märt sil. See ga 
on tä na ne kuu päev – 11. ok-
too ber – va na de ae ga de aus-
tu seks. Meie koo li töö mees 
Ka lev üt les, et kel lel ik ka kar-
tul veel vaos ja pee nar üles 
võt ma ta, ei see pi dut se mi se le 
mõt le, ja li sas, et nüüd on ka 
su vi sed puh ku sed lä bi – pa ras 
aeg käes. Ja veel üks põh jus 
– eel mi sel nä da la va he tu sel oli 
õpe ta ja te päev. Nõn da ole me 
tä na siia ko gu ne nud, et üks 
to re kok ku saa mi ne ma ha pi-
da da ning oma seo tust Tõs ta-
maa koo li ga kin ni ta da.

Tä na vu on Tõs ta maa aja-
loos täh tis daa tum – val la ha-
ri du se lu 320. aas ta päev. Toi-
mu vad kok ku saa mi sed val la 
en dis tes koo li des ja siin Tõs ta-
maal. Mee nu ta me na tu ke aja-
loo kul gu: koo li li pul on aas-
taarv 17. sa jan di vii ma sest 
vee ran dist – 1688.

Mil li ne oli elu sel leaeg ses 
Ees tis? On aval da tud imes-
tust, et Ees ti rah vas ja kul tuur 
tä na päe val veel al les on. Aja-
loo las te ar va tes oli eest las te 
arv 17. sa jan di al gul sõ da de 
ja kat ku lai ne te ta ga jär jel lan-

ge nud kõi gest 100 000 ini me-
se ni. 1695. aastaks arvatakse 
Eestis olevat olnud veidi üle 
350 000 inimese. Kuidas 
oleme suutnud püsima jää-
da, kuidas oleme lõpuks oma 
riigi rajanud? Eks tegureid 
on mitmeid, mis aga kindel, 
on see, et hariduse osa meie 
püsimisel ei tohi alahinnata.

Vanasti oli iga paiga suu-
rimaks arengumootoriks kol-
me suure K olemasolu – ki-
rik, kõrts ja kool. Kirik andis 
hingeharidust. Kõrtsis liikus 
informatsioon – see oli oma-
moodi internet, kuhu kõik 
uudistekaablid kokku jook-
sid, talumehed maailma as-
jade üle arutasid ja arengu-
kavasid koostasid. Kõrtside 
ja kirikutega olgu nagu on, 
ent kuidas tekkis külla see 
kolmas K, see vaimuhariduse 
tempel – kool?

Meie kool on Forseliuse 
seltsi liige. Lugesin seltsi kodu-
lehelt “vana hea Rootsi aja” 
kohta järgmist: „17. sajandil 
kuulus Eesti ala Rootsi rii-
gi koosseisu. Rootsi kunin-
gavõim vabastas eesti talu-
rahva esimest korda pärisor-
jusest ja teostas edumeelset 

hariduspoliitikat. 1632. aastal 
avati Tartu ülikooli eelkäija 
Academia Gustaviana, milles 
võisid õppida kõikide seisuste 
esindajad. Kuid murrangulise 
tähtsusega oli rahvakoolide 
võrgu rajamine.”

Üks K-dest – kirik - nõudis 
maarahva lugemaõpeta-
mist. See oli tarvilik selleks, 
et talupojad piibli iseseisva 
lugemise teel jõuaksid kris-
tliku eetika mõistmise ja 
järgimiseni. Nõnda alustas 
Bengt Gottfried Forselius 
kutseliste koolmeistrite kooli-
tusega ja 1688. aastal saa-
deti üks tema õpilastest Tõs-
tamaale, kus ta siis kahe talve 
jooksul õpetas kümmet last. 
See oli algus. Läbi kolme 
sajandi on olnud õpetaja siin 
maa sool, teda on austatud, 
tema arvamust on kuulatud 
ja teda tehtu eest tänatud.

Läbi käänulise ajaloo jõua-
me tänapäeva. Täna oleme 
seisus, mil saaks Lutsu „Ke-
vadet” alustada sõnadega: 
„Kui Arno isaga koolimajja 
jõudis, oli turvamees oma 
esimese reidi koolimajas juba 
lõpetanud.” Jah, tõesti – on 
koole, kus turvamehed ustel, 

ülesandeks peletada pulbri-
paruneid. Ameerikas laiuta-
vad kooliustel metalliotsi-
misseadmed. Ilmselt täiesti 
õigustatult, kui sündmusi seal 
ja Soomes arvesse võtta.

Kuhu siit veel edasi min-
na? Kas relvakandmisluba 
õpetajatele ja kuulivestid 
selga? Kas tõesti on koolielu 
oma olemuselt nii palju muu-
tunud? Tegelikult toimus ju 
ka Paunveres koolitulista-
mine. Sel korral oli ohv-
riks saunaaken, kuigi pihta 
võinuks saada ka saunamees, 
Toots või keegi poistest. Vahe 
oli selles, et õpetajal oli siis 
rohkem õigusi ja kool toimis 
paremini, sest õpilastel olid 
paigas kohustused. Praegu 
on tunne, et ollakse küll var-
mad võitlema õiguste eest, 
aga kohustustest ei taha kee-
gi kuulda.

Peeter Kreitzberg on öel-
nud: „Koolilt oodatakse üha 
rohkem. Kui rahamaailmas 
on asjad viltu ja ühiskonnas 
enam nii libedalt ei lähe, siis 
vaadatakse kooli poole nagu 
haiged haigla poole.” Ta jät-
kab: „Paljud probleemid, olgu 
või koolivägivald, sisenevad 
kooli väljastpoolt. Koolivä-
givald on ühiskonnas käibi-
va ärapanemise ja vägivalla 
üks alaliike ja seda on õigem 
nimetada vägivallaks koolis!”

Tahame jõuda viie rikka-
ma riigi sekka. Lubage küsida 
- kuidas? Meil on tegijateks 
ja iidoliteks peopanijad, va-
hendajad ja mullipuhujad. 

Mida toodame, mida eks-
pordime? Arste, ehitajaid, ka-
lkunikitkujaid – kuigi nende 
tublisid töökäsi läheks Maar-
jamaalgi vaja.

Kus on meie sinilind ni-
mega Nokia? Kas poleks 
mõistlikum püstitada loo-
sung, et tahame jõuda hari-
tumate ja targemate riikide 
hulka? Praeguse PISA tes-
ti tulemused lubavad väita 
– Eestis antav haridus on 
maailmas esirinnas. Milles 
siis küsimus? Olgem sellega 
rahul. Aga … vaatasin, kui 
palju on esitatud aasta jook-
sul patente 1000 elaniku koh-

Tõs ta maa val la ha ri du se lu 320
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ta meil ja Soomes. Suurem 
veli on mäekõrguselt meist 
üle! Kuidas püsime maail-
mamajanduse konkurent-
sisõelal? Nagu ma alguses 
ütlesin: „Tuleb vaadata ka 
ettepoole.”

Kas tulevikus on üldse 
õpetajaid vaja? Ka Tõstamaa 
kool sammub ajaga kaasas ja 
palju tööd tehakse ära arvu-
titega. Traditsiooniline klas-
sipäevik saab kohe ajalooks, 
sest peale sügisvaheaega 
hakkavad õpetajad hindeid, 
kiitusi ja laitusi trükkima 
otse Internetti. Aga ma olen 
veendunud, et võtmetege-
laseks koolis on ja jääb õpe-
taja. Maa sool. 

Mis aga toimub õpetajate 
kaadriga? Tänased otsused 
mõjutavad meid ju veel pik-
ki aastaid?

Selge on üks: noored ei 
taha enam õpetajaks saa-
da. Pedagoogitööle jäänud 
meestele tuleks koolimaja 
seinale nimeline vaskplaat 
panna. Koolielu portaalis 
kirjutab noormees: „ Läksin 
kooli teadmise ja tahtmisega 
õpetada lapsi ja selgitada 
oma ainet. Välja tuli, et see ei 
ole oluline! Oluline on hoopis 

tegeleda sotsiaalprobleemide-
ga, hoida mürsikuid 6-7 tun-
di kontaktivõimelised. Kuna 
ma ei olnud õppinud sot-
siaaltöötajaks, siis veendusin 
kolme aastaga, et see ei ole 
minu töö.”

Ma tahangi siinkohal 
rõhutada – hinnakem õpeta-
ja tööd ja ka tasustagem seda 
vääriliselt. 10 aastat tagasi 
ütlesin Pärnumaa haridus-
foorumil, et õpetaja on Ees-

ti riigile sponsoriks. Kas asi 
on muutunud? Ei ole! Noor 
ei tule kooli, kui ta saab pal-
ka vähem, kui on Eesti kesk-
mine. See on ju sponsorlus, 
kui osa rahasummast, mida 
töö eest peaksid saama, jätad 
riigile (Sulle, armas õpeta-
ja, ei maksta tehtud töö eest 
konkurentsivõimelist palka! 
Selleks, et seda saada, pead üle 
normi tunde võtma ja seeläbi 
meeletult rabelema. Kes kan-
natavad? Muidugi õpetaja ise, 
aga eelkõige ikka õpilased!)

Võib-olla maalin ma liialt 
süngeid pilvi Eesti haridus-
maastiku kohale? Pigem olen 
siiski veendunud, et jaanalin-
du mängides ja pead liiva 
alla pistes saame küll jätku-
valt olla eurooplased, kellest 
aga mullide lõhkedes võivad 
saada kingaviksijad! 

Muidugi pole olukord 
Tõstamaa koolis trööstitu 
ega meie pedagoogid mat-
tunud murepilvedesse. Meil 
on usinad ja tublid õpetajad 
ning tõdeme, et paaril viima-
sel aastal on märgata noorte 
õpihimu ja edukuse tõusu. 
Võin kindla veendumusega 
ütelda: kes tahab, see siit ka 
hea hariduse saab. Aga oma 
igapäevase töö juures näeme, 
et õpilaste seas on suur polar-

iseerumine. Rääkisin noorte 
tublist õpitahtest, mis on kas-
vanud, kuid teisalt suureneb 
nende arv, kes ei tule toime 
õppekavaga ja on tõsises hä-
das.

Nii et ikka rõõmud ja 
mured käsikäes. Õpetajad 
teevad ära suure töö, et igast 
Jukust Juhan saaks. Sügav 
kummardus neile selle eest.

Paljud vilistlased, kes pole 
juba tükk aega oma vanasse 
armsasse koolimajja sat-
tunud, imestavad vast, kui-
võrd muutunud on kooli väl-
janägemine – ilus roosa kleit 
vanal daamil seljas, palju 
toredat kosmeetikat: uhked 
lae- ja seinamaalingud, on 
avatud vanu võlvkaari ja pi-
lastreid, mille olemasolust teil 
vast aimugi polnud. 

Siinkohal on sobilik hetk 
tänada selle kõige eest eriti 
kahte meest, kelle energiat ja 
mõistust on siia majja kõvas-
ti pandud. Need on valla ehi-
tusnõunik Ain Birk  ja val-
lavanem Toomas Rõhu. Neil 
jätkus tarkust, julgust ja ot-
susekindlust asi suurelt ette 
võtta. Kui mõtleme, milliseid 
summasid praegu peaks ehi-
tades kulutama, et samasu-
gust tulemust saada, siis – ar-
mas vilistlane – mine ja suru 

pärast nendel meestel kätt!
Eestimaa koolimajad 

on kõik eri nägu – paljud 
hakkavad korda saama ning 
on juba 21. sajandis, kuid on 
ka koole, mille uksest sisse 
astudes tekib tunne, et olen 
sattunud aastasse 1976. Meil 
on 60 koolimaja mõisahäär-
berites, aga vähesed neist on 
restaureeritud. Ühes olen ma 
kindel: kui koolimaja korda 
teha, siis lapsed seda ka hoi-
avad. 

Hakkan lõpetama ja lu-
ban endale seda, et hüüan siit 
teile maha järgmise kokku-
tulemise kuupäeva. Kui täna 
tähistame valla hariduse 320. 
aastapäeva, siis olgu järg-
miseks kokkusaamiseks ja 
kooli sünnipäevaks 8. oktoo-
ber 2011, sest siis on täpselt 
90 aastat möödas ajast, kui 
kool mõisamajja asus. 

Arvan, et ka siis, siinsamas 
auväärses saalis, ei ole seegi 
peokõne üksnes ülistuslaul. 
Loodan, et selleks ajaks on 
paljud probleemid lahenduse 
leidnud ning südant valu-
tatakse hoopis teiste asjade 
pärast. Päris kindlasti pole 
need vähem olulised.

Soovin kõigile head pidu-
päeva! Haridus on valgus!

Usku, lootust, armastust!

"Kui rahamaailmas 
on asjad viltu ja 
ühiskonnas enam 
nii libedalt ei lähe, 
siis vaadatakse 
kooli poole nagu 
haiged haigla 
poole".

Tõs ta maa val la ha ri du se lu 320
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Tõs ta maa
val la

ha ri du se lu
320

Elfi  ja Elga lõpetasid Pootsi kooli 1950.

Leo Martson lõpetas 1956 ja Kalju Laurits 1949 Tõstamaa 
kooli. Leo meenutab, et ükskord otsustasid tema kandi 
koolitulijad endid hommikul ritta seada ja rida sai nii pikk, 
et üks ots oli koolis ja teine alles silla peal. Rivi oli ligi pool 
kilomeetrit pikk, see oli vägev. Kaljul tuleb meelde, et kord, 
kui õpetaja Alu võttis neilt palli ära, lammutasid poisid mõisa 
silla jonni pärast ära. Voldemar Oja oli üks maru mees, kiida-
vad koolivennad.

H ariduselu 320 aastapäeva tähistamise üritused 
tõid valda jälle kord palju külalisi. Külastati end-
isi ja praegusi koolimaju, kohtuti kooliõdede ja 
vendadega. Loomulikult olid südamlikud kohtu-

mised õpetajatega, kes kord noore inimese elutee otsa peale
upitasid.

Praegused ja endised õpilased.

Tänased rõõmurullid..
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Kui Ar no po ja ga koo li-
maj ja jõu dis, olid koo-
li tun nid Tõ he la koo lis 

ju ba ka hek sa aas tat ta ga si 
lõp pe nud.

Aga ega nad tun di tul-
nud ki. Ar no tu li po ja le näi-
ta ma ma ja, kus ta ise ku na-
gi koo lis käis, oma tem bud 
te gi ja lau lud lau lis. Ja Ar no 
po ja ga pol nud ain sad uu dis-
ta jad.

Kok ku oli tul nud pal ju 
hu vi li si, sest pee ti Tõs ta maa 
ha ri du se lu 320. aas ta päe va. 
See pä rast võt tis ka ku na gi-
ne Tõ he la kool vas tu oma 
en di si õpi la si ja õpe ta jaid.

Es ma kord selt on mai ni-
tud kir ja sõ nas koo li 1767.
aas tal, mil koo li kat su mi se 
ajal oli Tõ he las kool ju ba 
ole mas. See ga 241 aas tat ta-
ga si. Tol ajal ar va ti, et ta lu-
poe ga de le ole vat kir ju ta mis- 
ja reh ken da mi sos kus liig ne, 
va ja ole vat ai nult lu ge mi sos-
kust, “sest lu ge mi ne teeb te-
ma le ta ki ri kus pruu gi ta vad 
raa ma tud lah ti ja on kind-
laks usuõ pe tu se põh jaks”.

1874. aas tal val mis uus 
koo li ma ja (prae gu ne rah va-
ma ja). Sel les an ti las te le koo-
li ha ri dust 75 aas tat. 1949.aas-
tal ko lis kool ki ri ku mõi sa.

Lap si on Tõ he la koo li 
jaoks ik ka jät ku nud. Kui 
1946. aas tal alus ta sin oma 
koo li teed, siis as tus esi mes-
se klas si 13 õpi last. Vai ke li-
sas ko he kõr valt, et neid oli 
1940. aas tal esi me ses klas sis 

15. Ja nii oli gi õpi las te arv 
koo lis 70-80, ai nult 1948. 
aas ta sü gi sel oli õpi la si koo-
lis üle sa ja.

Aja loost üle vaa de kuu la-
tud, järg ne sid mä les tu sed 
koo lie lust. Ja neid oli pal-
ju. Kel le le mee nu sid nur gas-
seis mi sed, kel le le va he tun di-
deaeg sed rah vas te pal li män-
gi mi sed.

Mee nus aeg, mil 1. klas-
si lap sed läk sid kaks nä da-
lat va rem koo li, et tut vu da 
koo li, õpe ta ja ja üks tei se ga. 
Min gil ajal oli koo lis ise gi 
kaar di mäng lu ba tud.

Mee nus sõ ja järg ne ras ke 
aeg, kui ise gi ja la nõu de os tu-
load olid koo li ja ga da.

Ühe le tüd ru ku le mee nus, 
kui das ta oli koo lis va he tun-
ni ajal läi nud koo li kõr val-
hoo ne lak ka ja pot sa ta nud 
sealt al la leh ma kõr va le. 
Lau dauks oli aga väl jast-
poolt haa gis.

Hea sõ na ga mee nu ta ti ku-
na gi si õpe ta jaid. Se da küll 
ei ol nud, et õpi la ne võis õpe-
ta ja käs ku de le mit te al lu da. 
Õpe ta jaid aus ta ti ja hin na ti. 
Mä les tu si jät kus veel koh vi-
lauas ki. Ik ka, et kas mä le-
tad.

Kus pal ju päid, seal pal ju 
mõt teid! Üks mõ te oli, et tu-
leks kok ku ko gu da koo liaeg-
seid mä les tu si ja koo li pil te 
ning need siis raa ma tu na 
aval da da. Väärt mõ te! Ehk 
kee gi võ tab ki kä si le.

Sil vi Rand

Kui Ar no po ja ga
koo li maj ja jõu dis…

Tõhela kooli õpilased meenutamas.

Kaheksakümnendate noorsugu Katrin, Kaia, Ülle, Anneli, 
Elve, Elle, Helme, Viive meenutavad kõige enam internaa-
di elu. Parim osa päevast oli siis kui tunnid läbi said, see 
oli mölluaeg. Poisid peitsid endid tihti tüdrukute tuppa ja 
uurisid mis elu tüdrukud elasid. Lemmikõpetajaks oli õpetaja 
Pärnapuu, aga õpetajad olid üldiselt ikka normaalsed, oli 
kõigi ühine arvamus. 

Meelis meenutab, et kord kui klassiõde tegi oma töö tema 
pealt maha, sai tüdruk nelja, aga Meelis ise kolme kahjuks. 
Jaagulgi tuleb meelde kirev ühika elu. Valusasti jäi hinge tige 
koolidirektor Rätsep.

Õpilase Maarika ja klassijuhataja Kalju soe kaisutus.
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A r tik li au to ril on tas kus 
värs ke Tar tu Üli koo li 
dip lom, mis sai lõp li-

kult väl ja lu nas ta tud dip lo mi-
töö kir ju ta mi se ja kaits mi se-
ga. Suu re ar mas tu se ja in nu-
ga ku na gi se ko du pai ga koh ta 
teh tud uu ri mus val mis tee mal 
“Töö jõu ka su ta mi se või ma lus-
te ana lüüs et te võt lu se aren da-
mi seks Tõs ta maa val las“. 

Siin ko hal ta han tä na da kõi-
ki val la ini me si, kel le abi ta 
ma hak ka ma po leks saa nud. 
Tä nu sõ nad kuu lu vad val la-
va ne ma le Too mas Rõ hu le ja 
koo li di rek to ri le Too mas Mi ti-
le, kes uu ri mu se jaoks hu vi ta-
vad in terv juud and sid. Tä nan 
oma ema Lin dat ja õde Tii nat, 
kes olid suu reks abiks an keet-
kü sit lu se lä bi vii mi sel. Suu red 
tä nud val la et te võt ja te le, töö-
lis te le, töö tu te le ja kesk koo li 
õpi las te le, kes leid sid ae ga an-
keet kü si mus tik täi ta. 

Dip lo mi töö ees mär giks oli 
kir jel da da tä na se päe va ma-
jan dusk lik ku olu kor da val las 
ja väl ja sel gi ta da töö jõu ka-
su ta mi se või ma lu sed et te võt-
lu se aren da mi seks Tõs ta maa 
val las. 

Et te võ te te rol li ühis kon nas 
ei saa ala hin na ta, sest oma va-
lit sus te poolt pla nee ri ta vad 
ra ha li sed va hen did piir kon na 
aren guks, in ves tee rin gu teks, 
ja sot siaal se teks va ja dus teks 
saa dak se mak su de na eel kõi-
ge kon ku rent si või me li sest et-
te võt lu sest. See ga, mi da tu ge-
va malt on are ne nud et te võt-
lus, se da tu ge va mad on ko ha-
li kud oma va lit su sed.

Töö jõud on üks st ra tee gi li-
si res surs se, mis seab pii rid et-
te võt lu se aren da mi seks, ning 
se da just maa piir kon da des

Uu ri mu sest sel gus, et aas ta-
te jook sul on val la rah vaarv 
näi da nud pi de vat vä he ne mis-
ten dent si ning sa ra na selt ko-
gu Ees ti le, on ka meie val la 
de mog raa fi li ne trend jät ku-
valt ela nik kon na va na ne mi-
ne.

Ala tes 55 eluaas tast üle-
tab nais te osa kaal val la rah-
vas ti kus mees te oma. Sel le ga 
tu leks et te võt ja tel ar ves ta da. 
2007. aas ta sta tis ti ka näi tab, 

et koo liea li si ko gu val la rah-
vas ti kust on 9 prot sen ti ja 
koo liee li kuid 4 prot sen ti. Ar-
ves ta da as jao lu, et tä na sed 
koo liõ pi la sed on tu le va ne 
töö jõu res surss, siis on nä ha 
töö te gi ja te olu list vä he ne mist 
piir kon nas.

Käe so le val ajal on val las 
ole mas töö jõu res surss tu ge-
vat füü si list tööd nõud va te 
vald kon da de aren da mi seks, 
na gu se da on me ren dus-ka-
lan dus, met san dus ja põl lu-
ma jan dus. 

Au to ri ar va tes võiks ke-
na loo dus ja head inf rast ruk-

tuu rid os kus li ku te gut se mi se 
juu res ela nik ke val da juur de 
mee li ta da. Tren de ar ves ta des 
võiks ne ga tiiv set ii vet val las 
tu le vi kus ta sa kaa lus ta da po si-
tiiv ne rän de sal do.

Uu ring näi tab, Ees ti ma jan-
dus po lii ti ka so bib suu re pä ra-
selt suu re ma te le et te võ te te le, 
pa ra ku on ena mus Ees tis ja 
kõik Tõs ta maa val las te gut se-
vad et te võt ted mik ro- ja väi-
keet te võt ted.

Õi gus li ku vor mi alu sel 
moo dus ta vad Tõs ta maa val-
las re gist ree ri tud et te võt ja-
test kõi ge suu re ma osa füü si-
li sest isi kust et te võt jad (FIE), 
ke da on 61 prot sen ti. Järg ne-
vad osaü hin gud, mil li seid on 
38 ja akt sia selt sid vaid ühe 
prot sen di ga. Kok ku 112 et te-
võt jat. Te ge vu sa la de lõi kes 
on kõi ge roh kem ini me si hõi-
va tud põl lu ma jan du se, ja hin-
du se ja met san du se sek to ris. 
Järg neb tööt lev töös tus, see jä-

rel ha ri dus sek tor ning ava lik 
hal dus.

Ha ri dus ta se melt on suu-
rim rühm, 29 prot sen ti põ hi-
ha ri du se ga ela nik ke, alg ha ri-
du se ga 22, kesk ha ri du se ga 
17, kes ke ri ha ri du se ga 12 ja 
kut se ha ri du se ga 11 prot sen ti. 
Kõi ge vä hem on meie val las 
ha rit la si, vaid 5 prot sen ti. Ha-
ri dus ta se on tead ma ta 4 prot-
sendil ela ni kest.

Töö jõu ga seon du valt val-
las on ühelt poolt töö puu dus 
ja tei selt poolt töö jõu puu dus. 
Kah juks ei suu da ha ri dus süs-
teem rea gee ri da kii res ti muu-
tu va te le töö tu ru nõue te le. Ha-
rit la sed on ko gu ne nud suu re-
ma tes se lin na des se ning maa-
piir kon da des on ha ri dus ta se 
ül di selt ma dal. See on ta kis-
tu seks tead mis ma hu ka sek to-
ri aren da mi sel an tud piir kon-
nas ja et te võt lu se aren da mi ne 
on või ma lik pi gem töö jõu ma-
hu ka tes sek to ri tes.

Töö jõu ka su ta mi se või ma lus ed et t

Ha ri dus süs teem
ei suuda 
rea gee ri da kii res ti 
muu tu va te le
töö tu ru nõue te le.

Ettevõtlusnädala raames toimunud õppepäeval oli teadmisi ammutamas ligi 25 ettevõtjat.
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te võt lu se aren da mi seks

Sar na selt ko gu Ees ti le on 
ka siin val las prob lee miks va-
na nev ela nik kond. Ma dal ha-
ri dus ta se piir kon nas soo dus-
tab töö tust. Mu ret te ki tav on 
töö jõu lii ku mi ne piir kon nast 
väl ja, ise loo mu lik on olu kord, 
kus noo red me hed, isad, töö-
ta vad vä lis maal. 

Uu rin gu raa mes vii di lä-
bi an keet kü sit lus et te võt ja te, 
töö ta ja te, töö tu te ja kesk koo li 
õpi las te hul gas

An keet kü sit lu sest sel gus, 
et ehk ki val las va lit seb nii töö 
kui töö jõu puu dus, ei pea siin-
sed et te võt jad töö jõu puu dust 
suu ri maks prob lee miks. Vaid 
27 prot sen ti et te võt ja test hin-
das et te võt lu se pi du riks töö-
jõu vä he sust.

Põ hi li se prob lee mi na ni-
me ta ti fi nants va hen di te puu-
dust, ka puu du vad ko ha peal-
sed nõus ta jad. Siin ko hal seos-
tab au tor fi nants va hen di te 
va ja ka jää mist et te võt ja te vä-

he se tead lik ku se ga EL st ruk-
tuu ri fon di de toe tus test. 

Et te võt ja te pool sed soo vi tu-
sed et te võt lu se aren da mi seks 
Tõs ta maa val las on:

 sup lus koh ta de ra ja mi-
ne me re ja jär ve de äär de;
 tal ve tu ris mi aren da mi-

ne lu me rik kal tal vel;
 suu rem toe tus val lalt 

(et te võt lus kon sul tant val-
las, kes an nab nõu ja ai tab 
koos ta da ärip laa ni).
Kit sas ko haks on tu rus ta mi-

ne, piir kon na kau gus lin nast 
ja koos töö puu du mi ne et te võt-
ja te va hel. Ehk ki tea tud te ge-
vu sa la del te hak se koos tööd, 
püüab siis ki igaüks omaet te 
te gut se des hak ka ma saa da.

Prob lee mi de na ni me ta ti et-
te võt te vä lis kesk kon nast põh-
jus ta tud te gu reid, na gu koor-
mu se pii rang pe rioo di ti rii gi-
tee del, sa ge da sed elekt ri kat-
kes tu sed ja ko ha li ke tee de kor-
ras hoid, mis häi ri vad su ju vat 
ma jan dus te ge vust. Et te võt jad 
on oma prob lee mi de ga ük si, 
ei ta he ta, ei osa ta või po le ae-
ga ot si da kon tak te koos tööks 
teis te et te võt ja te ga. 

Töö ta jad oma kor da pea-
vad töö ko ha va li kul vä ga 
olu li seks töö ta su suu rust, 
meel di vaid töö kaas la si ja sot-
siaal seid ta ga ti si (hai ge kas sa 
kind lus tus ja pen sion). Täien-
dõ pe ja enes teos tus töö ko hal 
oma sid töö ta ja te jaoks väik se-
mat täht sust.

Üle pool te vas ta nu test on 
nõus va he ta ma elu koh ta, kui 
töö se da nõuab. Kõik vas ta-
jad, pea le ühe, on ra hul Tõs-
ta maa elu kesk kon na ga. Maae-
lu ee lis ta tak se lin nae lu le, on 
puh ta õhu, ilu sa loo du se, ra-
hu li ku ja tur va li se elu kesk-
kon na pä rast. Sa mu ti ko ri lu-
se ja po ti põl lun du se tõt tu.

Töö tud ei ole kah juks hu-
vi ta tud et te võt lu sest ega üm-
ber- või täien dõp pest. Neid 
hu vi ta vad ai nult sot siaal toe-
tu sed. 

Töö jõu puu du sest suu rem 
on pi gem töö puu dus. Vii ma se 
15 aas ta ga on töö koh ta de arv 
val las vä he ne nud poo le võr-
ra, suur osa era sek to ris ole va-
test töö koh ta dest on nor maal-

set ela mist mit te või mal da va 
pal ga ta se me ga ega pa ku ene-
se teos ta mi se või ma lust. See-
tõt tu lah ku vad noo red ja kva-
li fit see ri tud töö jõud lin na piir-
kon da, teis tes se re gioo ni des se 
või vä lis maa le.

Tõs ta maa oma va lit su se 
pin gu tu sed on suu na tud pi-
gem ak tiiv se te le meet me te le. 
Toi me tu le ku toe tust maks tak-
se ju hul, kui kõik muud vae-
su se ja puu du se lee ven da mi se 
abi nõud ei ole ol nud efek tiiv-
sed. Oma va lit su se ees märk 
on suu ren da da töö hõi vet lä-
bi et te võt lu se aren gu, luues 

piir kon nas sood sa mak ro ma-
jan dus li ku kesk kon na.

Tä na sed koo liõ pi la sed on 
tu le va ne töö jõu res surss. An-
keet kü sit lus näi tas güm na sis-
ti de hu vi eda sis te õpin gu te 
vas tu, li gi poo led vas ta nu-
test plaa ni vad suun du da üli-
koo li. 11 vas ta nut plaa nib 
jää da võõr si le ja sa ma pal-
ju ka vat seb naa se da hil jem 
ko du val da. 12 vas ta jat olid 
seis ko hal, et nen de õpi ta vast 
eria last oleks ka su et te võt lu se 
aren da mi sel ko du val las. Vaid 
kaks õpi last vas ta nu test ka vat-
seb tu le vi kus asu ta da oma et-
te võt te Tõs ta maa val las, üks 
neist põl lu ma jan dus li ku et te-
võt te, tei ne ei ole te ge vu sa la 
üle ot sus ta nud.

Va ja lik oleks õp pe ka vas se 
sis se viia et te võt lu sa la ne õpe, 
mil li se ala õpe ta jaid asub Tar-
tu üli kool käe so le val aas tal es-
ma kord selt et te val mis ta ma

Seo ses tu ru ma jan du se 
aren gu ga Ees tis on taas au 
sis se tõus nud ko da ni kual ga-
tus, moo dus tu nud on tu gev 
kol mas sek tor, kes hoo lit seb 
ühis kon na va lu punk ti de eest 
ja täi dab se da rol li, mil les ava-
lik sek tor ei pruu gi ol la efek-

tiiv ne ja äriü hin gu tel puu dub 
pii sav mo ti vat sioon. 

Tõs ta maa val la va lit su se 
tead lik koos töö ja toe tus val-
las te gut se va te mit te tu lun du-
sü hen dus te tu gev da mi seks 
aval dab tu le vi kus po si tiiv set 
mõ ju nii et te võt lu se kui piir-
kon na ter vik li ku le aren gu le. 
MTÜ-d saa vad ol la töö puu du-
se lee ven da jaks, ol les le pin gu-
part ne rid ko ha li ku le oma va lit-
su se le eri ne va te tee nus te osu-
ta mi sel. Sa mu ti on või ma lik 
lä bi mit te tu lun du sü hen dus te 
te ge vu se õpe ta da ja in nus ta-
da ela nik ke alus ta ma et te võt-
lu se ga. 

Uu rin gus vas ta nud aval da-
sid tun nus tust Tõs ta maa val-
la va lit su se le, kes on ale vi ku 
ja ko gu val la hea kor ra jaoks 
pal ju ära tei nud ning näi tab 
üles hoo li vat suh tu mist val la 
ela ni kes se.

Aval da ti oma pool set ar-
va must val la eda si se aren gu 
suh tes ning lei ti, et noor te le 
võiks maal ol la roh kem te ge-
vust ja va baa ja kes kus, kus 
koos käia. Ka soo vi ti suu re-
maid või ma lu si ekst reem seks 
spor ti mi seks. Täht saks pee ti 
põl lu ma jan du se ja et te võt lu-
se aren da mist ning uu te kõr-
ge pal ga lis te töö koh ta de te ket. 
Ni me ta ti suur toot mi se tek ke 
täht sust, mis looks juur de suu-
re hul ga uu si töö koh ti.

Edu võt meks Tõs ta maa val-
la aren gus on au to ri ar va tes 
just töö ta ja te ja juh ti de ko ha-
peal ne koo li tus ja üm be rõ pe 
ning pi dev uu si mat tead mist 
ra ken dav aren dus töö, mis kaa-
sab te ge vus se ka Tõs ta maa 
kesk koo li. Ela ni ke elu kest va 
õp pe ideed toe tab tu ge valt ka 
Tõs ta maa val la aren gu ka va.

Ko ha peal se te kom pe tent-
se te et te võt ja te ja ha rit las te 
toel ning vä lis lek to ri te kaa-
sa mi se ga on ko ha li kul oma-
va lit su sel või ma lus juu ru ta-
da tu le mu si an dev elu kest va 
õp pe süs teem. Jär jest kii re mi-
ni muu tu vas maail mas tu leb 
toi me see Tõs ta maa val la or-
ga ni sat sioon, et te võ te või ko-
da nik, kes on val mis elu kest-
vaks õp peks.

Mer le Ei no la

Vaid kaks õpi last 
vas ta nu test 
ka vat seb tu le vi kus 
asu ta da oma 
et te võt te 
Tõs ta maa val las.
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Sel leks, et ma suu dak sin 
tões ta da, miks min na 
rei si le sep temb ris ning 

just Tür ki ja Is tan bu li, ot sus ta-
sin kir ja pan na kõik as pek tid, 
mis mind sel les lin nas pae lu-
sid ja vai mus tu ma pa nid.

Alus tan suh te li selt ta va pä-
ra selt ehk vaa ta mis väär sus-
test, sest neid sel les lin nas 
ja gub ja oma mas taap su se 
ja va nu se ga suu da vad kõi ki 
vä he gi aja loo hu vi li si oh ki ma 
pan na. Mu arm sad va ne mad 
pi did mul le ik ka ae ga jalt jäl-
le meel de tu le ta ma, et ma ko-
gu aeg suu am mu li rin gi ei 
käiks ning ku hu gi ko pi ta nud 
nur ka end ei unus taks. Sest 
kui sat tu da maail ma kuul sas-
se Ha gia So fias se või Ye re ba-
tan Cis ter ni, siis on ilm sel ge, 
et nen des koh ta des aeg pea-
tub ja aja lu gu kolk sa tab ko gu 
oma ras ku se ga liht salt pä he. 
Ja kat su seal siis oma suud 
kin ni hoi da!

Kuid vaa ta mist ei vää ri 
mit te ai nult aja looõ pi ku tes 
ole vad ehi ti sed, vaid ka Is tan-
bu li par gid ja tu rud. Need on 
ko had, kus näeb ko ha lik ke 
ae ga veet mas, sis seos te te ge-
mas, teed joo mas ja üks tei se-
ga suht le mas – ühe sõ na ga 
oma iga päe va se elu-olu ga 
rak kes ole mas.

Kui tu ris tid sa tu vad Is tan-
bu lis ena mas ti Grand Ba zaa ri-
le ehk Suu re le Tu ru le, siis mi-
nu pea mi seks soo vi tu seks on 
just põi ga ta kit sas tes se nur ga-
ta gus tes se, kau ge ma le nn „ta-
va lis test tu ris ti lõk su dest“, kus 
müüak se just sel list nän ni, mi-
da iga võõ ra maal ne ar mas tab 
ko ju viia – ve si pii bud, amu le-
tid, nahk too ted jms. Mit te, et 
me neid ise ei ost nud, kuid 
pal ju äge dam oli ko la da koh-
ta des, mi da ena mas ti kü las ta-
vad vaid ko ha li kud: tu rud, 
kus müü di lem mik loo mi, ko-
du lin de, ka lu, ma ja pi da mis-
riis tu, mui du riis tu, ko ha li ke 
töö mees te töö rii deid, peen ra-
maa de le juu ri ka seem neid jne 
jne.

Need olid pa ri mad tu rud, 
mi da kü las ta da, sest seal pol-

nud üh te gi teist eu roop last, 
kes oleks sa ma tot ra näo ga 
rin gi vah ti nud kui me ise. Ja 
tea te kui hea tun ne on ol la ai-
nu ke ja liht salt nau ti da se da 
ko ha lik ku trü gi mist, tin gi mi se 
vir var ri, lõh na de se gu ja ise gi 
või ma lust saa da tüs sa ta.

Is tan bu li ime kau ni test par-
ki dest ma ei ka vat se gi pi kalt 
pa ja ta da – need liht salt olid 
ilu sad. Kau nilt ku jun da tud ja 
soo tuks teist su gus te tai me de-
ga kui siin, Ees tis. Mit te, et 
Ees tis ilus ei oleks, kuid va hel-
du seks peab nau ti ma ka teis-
te maa de ja tai me de ilu.

Nüüd aga eda si. Miks min-
na sep temb ris Is tan bu li? Kui 
ma nüüd ise sin na uues ti lä-
heks, siis va lik sin ühek san da 
kuu just sel le pä rast, et siis 

on ra ma daan ehk kuu, mil le 
jook sul is la miu su li sed päi ke-
se tõu sust ku ni loo jan gu ni ei 
söö ega joo ning kes pea vad 
eri li se hoo le ga oma käi tu mist 
jäl gi ma.

Sel le nä da la, mis me seal 
veet si me, käi si me prak ti li selt 
igal õh tul Ha gia So fia juu res 
ole vas par gis õh tust pik nik-
ku nau ti mas (P.S. Meie nau ti-
si me pik nik ke mui du gi ko gu 
päe va jook sul ja la si me söö-
gil-joo gil hom mi kust õh tu ni 
hea maits ta.).

Ni melt ko gu nes suur hulk 
lin la si um bes kel la 19.40-ks 
par ki, kus oo da ti mošee mär-
guan net, et söö ma ha ka ta. 
Par ki ko gu ne ti pe re kon da de 
kau pa, kaa sa võe ti hul ga li selt 
head ja pa re mat ning kui kut-

sung kõ las, siis kou gi ti kraam 
kot ti dest väl ja ja ha ka ti söö-
ma.

Mul le meel dis kõi ge enam 
see, kui das mi nu va ne mad käi-
tu sid. Nad ost sid ka tä na valt 
hun ni ku ime maits vaid saiu, 
küp se kas ta neid jm kok ku, sät-
ti sid par ki mu ru le ko ha li ke ga 
kõr vu ti is tu ma ning kui kut se 
kõ las, siis kra bis ta si oma nän-
ni väl ja ja hak ka sid söö ma. 
Mis saaks ki üht tu ris ti ko ha-
li ke ga roh kem lä hen da da kui 
mit te ühi ne söö maaeg? Prak-
ti li selt mit te mis ki.

Sa mas par gis oli li saks pik-
ni ku pi da mi se le üles pan dud 
veel hul ga li selt müü gi put ka-
sid ja aju ti si koh vi kuid, kus 
sai teed juua ning ve si pii pu 
nau ti da.

Tun nis tan au salt, et sel le 
nä da la jook sul tõm ba sin ma 
vist roh kem pii pu kui mi nu 
paps ta va li si si ga ret te nä da las 
tõm bab. Ma po leks elus ki us-
ku nud, et olen nii või me kas 
tos sa ja, kuid ol les suit se ta mis-
kul tuu ris, kus pa ku tak se täies-
ti ehe dat tür gi pii pu, siis olen 
ju mi na kõi gest nõrk nais te-
rah vas...

Tõm ban ka Ees tis va hel ve-
si pii pu, kuid siin ki pu tak se te-
ge ma se da vi ga, et kui piip 
kord töö le pan nak se, siis tar-
bi tak se tih ti al ko ho li juur de. 
Seal kan geid joo ke ei tar bi tud 
ning pu bis kal la ti en da le suur-
tes ko gus tes sis se nii ta va list 
kui õu na teed, mil le juur de 
siis pii pu pop si ti gi.

Mi nu va ne mad pii bust aga 
ei hoo li nud – ema tõm bas 
piip ko he pi ka li ning paps lei-
dis, et võr rel des ta va li se suit-
su ga, on nar gi le (tür gi kee les 
siis ve si piip) üks ju ra asi.

Rää ki des aga veel ra ma da-
ni peo möl lust pea le päi ke se-
loo jan gut, siis on ka türk la-
sed kõi gest ini me sed. See tä-
hen dab se da, et igal õh tul oli 
par gi ser vas val ve lo le kus kii-
ra bi, kes ko ha lik ke üle söö di-
kuid siis tur gu tas ja taas kord 
söö mis või me lis teks te gi. 

Jät kub...

 Lii na Käär

Miks min na Is tan bu li, kui
va li da oleks ka me ri ja lii va ne rand?

Moodne Türgi naine.
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Ro met Sutt, PC, SK Jõu lu; 62. 0,35, 
Ven no Press, M, MA LEV; 63. 0,35, 
Aro Kütt, M, Vä ra ti; 64. 0,35, Mih-
kel Ala si, PB, Se lis te; 65. 0,36, Er go 
Rand, MV2, Pär nu SVK; 66. 0,36, Ja-
nek Õig la ne, PB, Ra ja KT; 67. 0,36, 
Mih kel Poom, PB, Aud ru; 68. 0,36, 
Keir Lomp, TA, Tõs ta maa; 69. 0,36, 
And res Mart son, MV1, Sau ga; 70. 
0,37, Joel Pulk, M, MA LEV; 71. 0,37, 
Kai rit Pa ju, TC, SK Jõu lu; 72. 0,37, 
Taa vi Val ter Ta ve ter, PD, SK Jõu lu; 
73. 0,38, Tar mo Laan, M, Tõs ta maa; 
74. 0,38, Ja nar Jür gens, M, Pär nu; 
75. 0,38, Er vet Sah tel, M, Tõs ta maa; 
76. 0,38, Ot to-Georg Kir si, PB, Aud-
ru; 77. 0,38, Sven Jür gens, M, Tõs ta-
maa; 78. 0,38, An ni Ra va, N, sõu dek-
lu bi “Pär nu”; 79. 0,38, Kris ta jan Ka-
se, PC, Tõs ta maa; 80. 0,38, Ju ta Ta-
lu, NV2, Pär nu; 81. 0,38, Sten Ju pa-
tševs ki, PB, Aud ru; 82. 0,38, Hen ry 

Ku nin gas, M, MA LEV; 83. 0,39, Ülo 
Ma rus, M, Tõs ta maa; 84. 0,39, Jü ri 
Sääsk, PB, Tõ he la; 85. 0,39, Ker tu 
Keel, N, Tal linn; 86. 0,39, Sii ri Heind-
la, TC, Kast na; 87. 0,39, Liia Oid järv, 
NV1, Tõs ta maa; 88. 0,40, Lau ri Sah-
tel, M, Tõs ta maa; 89. 0,40, Rei mo Pii-
le, M, Mi ra ge; 90. 0,40, Lem be Ves ki-
mä gi, NV1, Tõs ta maa; 91. 0,40, Tau-
no Pal berg, PB, Tõs ta maa; 92. 0,40, 
Paul Tilk, PB, Tõs ta maa; 93. 0,41, Taa-
vi Tõ nis son, M, Tõs ta maa; 94. 0,41, 
Ai ve Lein puu, NV1, RMK; 95. 0,41, 
And reas Lü ne kund, PC, Aud ru; 96. 
0,41, Hei go Jä nes, M, Tõs ta maa; 
97. 0,41, Eli na Je li se jev, TC, Pär nu; 
98. 0,41, Sa muel Al li kas, PB, Se lis te; 
99. 0,41, Mark kus Pulk, PC, Päi ke se-
pa gar; 100. 0,41, Kai do Mart son, 
M, MA LEV; 101. 0,41, Jü ri Piir me, 
M, Tõs ta maa; 102. 0,42, Al lar Mart-
son, PD, Tõs ta maa; 103. 0,42, Kad ri 
Kom mel, N, Tal linn; 104. 0,43, Tee le 
Ti nast, N, Pär nu; 105. 0,43, Epp Tu-
isk, N, Tar tu üli kool; 106. 0,44, Lil le-
ri ne Lil le, TC, Tõs ta maa; 107. 0,44, 

Val vo Vol ge rad, M, Tõs ta maa; 108. 
0,44, Ma riia Kal bach, TA, Tõ he la; 
109. 0,44, Han no Hant son, M, Si se-
kait sea ka dee mia; 110. 0,44, En no 
Ka se, MV1, Tõs ta maa; 111. 0,44, Koi-
du Kuu ra, NV1, Aud ru; 112. 0,45, 
And res Kal bach, M, Tõ he la; 113. 
0,45, Raul La he, M, Pär nu; 114. 0,45, 
Tho mas Rud nits ki, PD, Tõs ta maa; 
115. 0,45, Ta nel Tuul mees, PD, Tõs-
ta maa; 116. 0,45, Frie da Krii sa, TA, 
Koi du la güm naa sium; 117. 0,46, 
Kau po Põlt sam, M, Tõs ta maa; 118. 
0,46, Tii na Lepp nurm, N, Pai ku se; 
119. 0,46, Ülar Tuisk, M, Tõs ta maa; 
120. 0,46, Anet te Baum, TD, Pär nu 
ae ru ta mis klu bi; 121. 0,46, Gun nar 
Baum, M, Pai ku se; 122. 0,47, Kul dar 
Juu rik, PD, Tõs ta maa; 123. 0,47, Mai 
Ui bu, N, MA LEV; 124. 0,47, Ar vo 
Asu, MV2, Li hu la v, Mets kü la; 125. 
0,48, Jan no Pav lov, PC, Tõs ta maa; 
126. 0,49, Ats Käär, M, MA LEV; 127. 
0,49, Mer le Juu rik, TA, Tõs ta maa; 
128. 0,49, Egert Siim, PD, Rae kü la 
güm naa sium; 129. 0,50, Ma rit Lip-
pur, N, Tal linn; 130. 0,50, Ka ren Ad-
ler, TD, Tõs ta maa; 131. 0,50, Tee le 
Tõ nis son, TD, Tõs ta maa; 132. 0,52, 
Har do Va he mäe, M, MA LEV; 133. 
0,52, And res  Sah tel, M, MA LEV; 
134. 0,52, Ja net Siim, TC, Rae kü la 
güm naa sium; 135. 0,53, Kät lin Jür-
gens, N, Tõs ta maa; 136. 0,55, Avo 
Alas, M, Suu red Ki vid; 137. 0,56, 
Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, PD, Tõs-
ta maa; 138. 0,56, He le vi Jur jev, TD, 
Tõs ta maa; 139. 0,57, Gre gor-Hend-
rik Laar mann, PD, Män ni kus te; 140. 
0,57, Lau ra Jõe, TD, Tõs ta maa; 141. 
0,57, Kat re Aa sa leht, TD, Aud ru; 
142. 0,58, Ne le-Anet te Tag go, TC, 
Liu; 143. 0,59, Jar mo Han nus, PD, 
Poot si; 144. 1,02, Ado Mets, PC, 
Aud ru; 145. 1,06, Mih kel Paas ma, 
PC, Aud ru;

LAS TE JOOKS
1. Pi ret Mäe, 9, T, Aud ru; 2. Siim 
Tam mea ru, 9, P, Aud ru kesk kool; 
3. Ai nar-Sten Jun ker, 9, P, Mets kü-
la alg kool; 4. Ket he Ana Põld ma, 8, 
T, Rae kü la güm naa sium; 5. Märt 
Tam mea ru, 7, P, Aud ru kesk kool; 
6. Ben-Ran no Nõm mik, 9, P, Mets-
kü la alg kool; 7. Ras mus-Oli ver 
Ves ki mä gi, 9, P, Tõs ta maa; 8. Ai vo 
Ta ga saar, 9, P, Tõs ta maa kesk kool; 
9. Egert Siim, 9, P, Rae kü la güm-
naa sium; 10. Liis beth Sikk, 9, T, 

XXV Tõs ta maa jooksu protokoll

Noorima osavõtja esimesed jooksusammud.
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Tõs ta maa; 11. Sven Gnez dov, 8, 
P, Aud ru; 12. Kä di Pe ter son, 8, T, 
Aud ru kesk kool; 13. Ind rek Te ki, 
8, P, Tõs ta maa kesk kool; 14. Rei-
do Nurk, 8, P, Aud ru; 15. Ro mek 
Jõe, 8, P, Tõs ta maa kesk kool; 16. 
Jaan-End rik Kir si, 8, P, Aud ru; 17. 
Ste nar Fe du la jev, 7, P, Tõs ta maa; 
18. Sten Kiin vald, 8, P, Väi ke-Õis-
mäe güm naa sium; 19. Karl Mum-
me, 8, P, Aud ru; 20. Ker tu Lil le, 8, 
T, Tõs ta maa; 21. Kel li Lai net, 8, T, 
Aud ru; 22. Mer ko Aa sa leht, 7, P, 
Aud ru kesk kool; 23. Ro bin Sikk, 
7, P, Tõs ta maa; 24. Triin Han nus, 
9, T, Tõs ta maa; 25. Mar ko Nurk, 
6, P, Aud ru, 26. He lii se Tor nik, 9, T, 
Aud ru; 27. Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 
7, T, Tõs ta maa; 28. Kad ri Ka se, 8, 
T, Tõs ta maa; 29. Erk ki Ju han soo, 
7, P, Koi du la güm naa sium; 30. 
Mark Tag go, 7, P, Aud ru kesk kool; 
31. Mat hil da-Ma ria Tork, 6, T, Tõs-
ta maa; 32. Si re ta Jür gens, 5, T, Lin-
di; 33. Mart ha-Li set Rõõ mus sar, 4, 
T, Päi ke se jän ku las teaed; 34. An-
na bel Heind la, 6, T, Üle jõe güm-
naa sium; 35. Mark-San der Salk, 
5, P, Tõ he la; 36. Kat re-Ma ris Ves ki-
mä gi, 4, T, Tõs ta maa; 37. Kad ri Vul-
kan, 4, T, Män ni kus te; 38. Gret tel 
Soo ni soo, 4, T, Tõs ta maa; 39. Ma-

ria Too do, 8, T, Lin di; 40. Re bec-
ca Pulk, 4, T, Tõs ta maa las teaed; 
41. Kar mo Ku ris tik, 4, P, Vä ra ti; 42. 
Mar leen Sah tel, 4, T, Tõs ta maa 
las teaed; 43. Kei ly Kaal, 5, T, Kast-
na; 44. Han na-Ma ri Alg peus, 8, T, 
Tõs ta maa; 45. Vil lem Kal bach, 5, 
P, Tõ he la; 46. Em ma-Lii sa Salk, 2, 
T, Tõ he la; 47. An na lii sa Mart son, 
3, T, Jä nes sel ja las teaed; 48. Joo-
sep Käär, 1,8, P, MA LEV; 49. Os kar 
Ku nin gas, 1,5, P; Bran don Loo rits, 
10, V, Tee mant lõi ked; Tii na Toots, 
10, T, Rää ma põ hi kool 

KE PI KÕND
1. Kris to Lip pur, Tal linn; 2. Ma-

dis Ves ki mä gi, Tõs ta maa; 3. Kris-
tel Jür gens; 4. Õie Kil ling, Aud ru; 
5. Il me Rand, AS Sõp rus TRK; 6. 
Sig ne Parts, Reiu puh ke kes kus; 
7. Ur ve Ve sik, Ees ti Post; 8. Kad ri 
Jõ gi, Tõs ta maa; 9. Ma re Pär na, 
Tõs ta maa; 10. Ast ri Mart son, Tõs-
ta maa; 11. Kris ta Mai dal, Tal linn; 
12. Ka ja Stim mer, Uu lu põ hi kool; 
13. Kai re Nurk, Uu lu; 14. Age Jür-
gens, Tõs ta maa; 15. Ma ri Lü his-
te, Tõs ta maa kesk kool; 16. Õil-
me Jür gens, Tõs ta maa; 17. An ni 
Vol ge rad, Tõs ta maa; 18. El li Te ki, 
Tõs ta maa.

- kõik, et pidu oleks meeldejääv!

Tel : 443 6639, 506 5384
info@act .ee • www.act .ee

Jõulupeod, f i rmapeod, juubel id
ja muud tähtpäevad -

unustamatuteks meie abiga!

Aitame le ida koha, toi t lustaja,
koostada programmi,

le ida õhtujuhi ja es inejad
- kõik, et pidu oleks meeldejääv!

Teeme katuse- ja maalritöid.
Tel 5621 4097

Pootsi ralli järjekordne etapp toimus 18. oktoobril.

 Varb la val la lah ti sed 
meist ri võist lu sed sõu deer-
go meet ri tel al ga vad 25. ok-
toob ril kell 11 Varb la rah va-
ma ja spor di saa lis.

Osa le mi seks saa vad soo vi-
jad eel re gist ree ru da tea ta des 
oma ees- ja pe re kon na ni-
me, sün nia ja, elu ko ha, kon-
tak tand med te le fo ni le 513 
1599 (Ago Kärt mann) või 
mei le varb las por di selts@
pla net.ee. Võist lus pai gas toi-
mub re gist ree ru mi ne 25. ok-
toob ril kell 10.15-10.45. 

Võis tel da saab nel jas va-
nu sek las sis: poi sid ja tüd-
ru kud va nu ses 14 ja noo-
re mad; poi sid ja tüd ru kud 
va nu ses 15-17; me hed ja 
nai sed va nu ses 18-39; ve te-
ra nid me hed ja nai sed va nu-
ses 40 ja va ne mad.

Kõi gi va nu sek las si de dis-
tants sõu deer go meet ril on 
500 meet rit, täp ne võist lus-

te süs teem sõl tub osa võt ja te 
ar vust ko ha peal. 

Võist lus päe va lõ pus toi-
mub su per fi naal, ku hu pää-
se vad ko gu võist lus päe va 
pa ri ma aja saa nud võist le-
jad, kes star di vad ühel joo-
nel Kas par Taim soo (mees te 
ka he paa di Eu roo pa Meist ri-
võist lus te hõ be) ja Vla di mir 
La ti ni ga (mees te ka he paa di 
Eu roo pa Meist ri võist lus te 
hõ be).

Me da lid an nab üle ja Pe-
kin gi Olüm pia män gu de ka-
he paa dil hõ be me da li võit-
nud Tõ nu End rek son, li saks 
on väl ja pan dud veel mit-
meid li saau hin du.

Võist lu se kor ral dab Varb-
la spor di selts koos Pär nu-
maa spor di lii du, Ees ti sõu de-
lii du, OÜ Pen teer’i ja Varb la 
val la va li su se ga. Osa võtt on 
kõi gi le ta su ta. TT

Varb las saab võis tel da 
sõu deer go meet ri tel
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LÕIKUSPIDU
Tõhela rahvamajas 

25. oktoobril kell 20.30
Tantsuks mängib Rein
Meelelahutust pakub Valdo Jahilo

Riietuse teemaks soovitavalt rock-, 
punk-, heavy-, hipistiil

Pilet eelmüügist 125 krooni (sisaldab õhtusööki)

Kohapeal 175 krooni (ei pruugi saada õhtusööki)

Pileteid saab osta Tõhela poest ja 
Tõhela raamatukogust 

alates 17-ndast oktoobrist kuni 23-nda 
oktoobrini ja telefonil 5076571

Väi ke sa da ma te in fo päev

Ees ti väi ke sa da ma te liit on kor ral da nud tra dit-
sioo ni li selt iga ka he aas ta ta gant kői gis me reäär-
se tes maa kon da des ja Must vees in fo päe vi, et 
luua kői gi le väi ke sa da ma te oma ni ke le, taas ta ja-
te le ja teis te le hu vi lis te le ot se ne vői ma lus koh tu-
mi seks me ren du se, kesk kon na kait se ja sa da ma-
te ga te ge le va te amet kon da de spet sia lis ti de ga.

Sa mu ti an na vad in fo päe vad sa da ma te ga te ge-
le va te le ja uu si sea du si ning ői gu sak te väl ja töö-
ta va te le amet ni ke le vői ma lu se saa da ta ga si si det 
sea dus te reaal se ka su tu se ja vői ma li ke pa ran du-
set te pa ne ku te koh ta.

2008 aas tal toi mub in fo päev Pär nus, 
4. no vemb ril kell 12, 

Pär nu maa pa ran dus bü roo saa lis, 
II kor ru sel, Ke re se 4 

Oo da tud on kőik hu vi li sed, sől tu ma ta sel lest, 
kas ol lak se sa da ma oma nik vői mit te.

In fo päe val esi ta ta vad kü si mu sed leia vad vas tu se.

Täp sem in fo: jaak@mo no liit.ee, 
te le fon 506 8130.

Jaak Rein mets,
EVSL ju ha tu se esi mees

KUR SUS ERA MET SAO MA NI KE LE

SA Era met sa kes kus koos töös OÜ Hel co me ri ga 
kor ral dab met san du sa la se kur su se era met sa-
o ma ni ke le, õp pe päe vad toi mu vad no vemb ris 

al gu se ga kell 9 Pär nu maal, 
Klaa ra - Man ni puh ke ma jas, Ran di väl ja kü las,

To ri val las /www.klaa ra man ni.ee/

Kol ma päev 5. no vem ber 
kell 9-12.15 met sa kas vu ko ha tüü bid, met sa ma jan-
da mis ka va koos ta mi ne. Lek tor Are Mets ma, met san-
duskon su lent
kell 13-17.45 met san dus lik sea du sand lus, met sa ga 
seo tud mak sus ta mi ne. Lek tor Mir jam Vi li, OÜ Kesk-
kon naõi gus ju ha ta ja

Nel ja päev, 13. no vem ber 
kell 9-12.15 loo dus kait se ala de st hoiua la de ma-
jan da mi ne, lä hiaas ta te või ma li kud aren gud met-
san dus sek to ris, met san dus kui ma jan dus ha ru Ees ti 
ma jan dus ruu mis ning met san dus kui maa pa ran du-
se osa. Lek tor Ur mas Roht, Riik li ku Loo dus kait sekes ku-
se re gioo ni di rek tor
kell 13-17.45 pa rim tu lu ja ku lu saa vu ta mi ne met-
sas, sääst lik met sa kas va tus, raied, kas va va met sa 
hin da mi ne, met sa mõõt mi ne, ümar met sa ma ter ja li 
kva li tee di mää ra mi ne, sor ti men did ja jär ka mi ne. 
Lek tor Ola vi Udam, met san duskon su lent

Kol ma päev, 19. no vem ber 
kell 9-17.45 eri ne va te kul tuu ri de hool da mi ne, noo-
ren di ke hool da mi ne, hool dus raie, maa pa ran dus, 
met sa uuen da mi ne, loo dus li kult uue ne nud raies-
mi ke val gus raie ga väär tus li ku puis tu ku jun da mi ne. 
Lek torid Are Mets ma ja Tii na Viir, met san duskon su len-
did

Nel ja päev, 27. no vem ber 
kell 9-17.45 met sa kah jus tu sed, met sa kah ju rid, 
puu de hai gu sed, met sa kah jus tus te väl ti mi ne, kah-
jus ta tud met sa taas ta mi ne. Lek tor Ivar Si bul, dot sent

Re gist ree ru da pa lu me 1. no vemb riks tel 683 6051
(Eve lin Huul) või eve lin.huul@era mets.ee

Era met sao ma ni ku le on koo li tus ta su ta! Fi nant see rib SA 
Era met sa kes kus. Re gist ree ru da on või ma lik ter ve le kur su-
se le või ai nult väl ja va li tud õp pe päe va(de)le.
Koo li tu se le jõuab Pär nust ka ühist rans por di ga,
To ri, Ran di ve re kü la.

Kui va ja te täp sus ta vat in fot, või te he lis ta da 
kor ral da ja le tel 513 3483 (Tii na Viir)

KIRIKUS
Tõstamaa kiriku katuse pühitsemise 

jumalateenistus 
pühapäeval, 26. oktoobril klell 14.

Tõstamaa Maarja kogudus ootab
huvilisi LEERIKOOLI. 

Täpsem info kirikuõpetaja Tiina Jannolt, tel 5562 9595 
või pärast 26. oktoobri jumalateenistust. 

Tõs ta maTõstamaa rahvamaja kuulutab:

Näitering OTSIB MEEST, vastu pakume toredat 
ajaviitevõimalust, kuulsust ja au.

Naiskoor OTSIB NAIST, ootame viisipidajat, kellele 
meeldib laulda teistega koos ja kui hästi läheb siis 

minna 2009 suvel Tallinnasse laulupeole.
Infot võtab vastu Õnnela tel 523 6350
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Jaspar Adler – 10.09.2008

Romeo Kaljurand – 3.09.2008

ELIKONIDA METSA 94ELIKONIDA METSA 94
ELLA RANDI 84ELLA RANDI 84

ANDREI KASE 83ANDREI KASE 83
NIINA ALLIKAS 83NIINA ALLIKAS 83

LINDA MÄNNAMÄE 79LINDA MÄNNAMÄE 79
ANTI HEINLA 74ANTI HEINLA 74

AINO SIIG 74AINO SIIG 74
MAIRE KIIRATS 72MAIRE KIIRATS 72

ENDEL VAINAMÄE 71ENDEL VAINAMÄE 71
SILVI RAND 70SILVI RAND 70
PAUL LEAS 70PAUL LEAS 70

JAANUS HINDREKS 70JAANUS HINDREKS 70
NIGOL ALAS 65NIGOL ALAS 65

OktoobrikuuOktoobrikuuOktoobrikuuOktoobrikuu
juu bi la ridjuu bi la rid

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid

ELMAR KULLERKUPP
8.05.1947 – 14.09.2008

Leili Karu
26.12.1931 – 18.09.2008

Juta Kase
27.04.1927 – 12.10.2008

XII MAR DI LAAT
Sa ku Suur hal lis 6.-9. no vemb ri ni 2008

Rah vat ra dit sioo ne jär giv mar di laat, mil le ga Tal lin nas 
teh ti al gust 1997. aas tal, on esial gu plaa ni tust kä si töö de 

näi tus müü gist ku ju ne nud rah va kul tuu ri suu rü ri tu seks, 
kä si töö lii du üheks olu li se maks et te võt mi seks. 

See on koht, kus pea le rah vus li ku kä si töö müü mi se-
ost mi se meist rid su hel da ja ko ge mu si va he ta da saa vad. 

Siin elus ta tak se va nu mar di päe va kom beid. 
Laa dal te gut se vad meist ri ko jad, kus mi tut moo di 

õpe tust ja kon sul tat sioo ni saab. 
Las te le on ava tud meis ter da mis toad. 

Mar di laa dal on ku ju ne nud kind lad tra dit sioo nid, 
mis pü si vad aas tast aas tas se, kuid iga laat toob 
ka uu si al ga tu si. 2008. aas ta maa kon na päe va 

kor ral dab Tar tu maa

Mar di laa da pi le ti hin nad 2008. aas tal: 
35.- laps, 60.- täis kas va nu, 125.- pe re pi let (2 last ja 2 täis kas va nut)

Tõs ta maa val la rah vas saab sõi ta Mar di laa da le 
8. no vemb ril, buss väl jub Tõ he la rah va ma ja juu rest kell 8, 
Tõs ta maa ale vi park last kell 8.15, Se lis te Jaa ni poe park-
last kell 8.25, Poot si kes ku se juu rest kell 8.35, Pär nust 
Jann se ni bus si jaa mast ~kell 8.55

Bus sis on 15 koh ta, kes ees, see mees! 
Soo vi ja tel re gist ree ru da 3. no vemb riks val la ma jas. 

Ko ha peal ta su da ko he selt ka sõi du ra ha 100 kroo ni.


