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30. no vemb ril30. no vemb ril
kell. 16kell. 16

Tõs ta maaTõs ta maa
 ale vi kes kel ale vi kes kel

Tub lid esi ne jad olid: Ve ne maa 1. rah vaan-
sam bel Šar mant ehk Vit raaž (kõi ge pa re-
mad kos tüü mid), li ne-tant si jad Lindp riid 

(kõi ge pro fes sio naal sem esi tus), koor Nun-
nad-mun gad (kõi ge pa rem ees ka va), 
mos le mi paar Ab dul lah vs. Pi nar (kõi-
ge pa rem näit le mi ne), pe re kond Sü-
gis ma sen dus (kõi ge arm sam hin-
ge lii gu tus), pois te kamp Pe re 
tüü bid (kõi ge jul gem la va le 
as tu mi ne) ja rok kar “Zepp” 
koos jul gus ta ja ga (kõi ge 
an de kam ja spon taan sem). 
Iga aas ta ga lä heb jär jest 
hu vi ta va maks. Järg mi sel 
aas tal jäl le!

Tä na me kõi ki, kes toe ta sid: 
To mek Jaan soo, Mai re Ad-
ler, Tee ris ti pood, Hel le Pih-
lak, Tõs ta maa kaup lus, Tõs-
ta maa ilu sa long, Sha lom, 
Tei ne või ma lus, Lai ne baar, 
Enn Rand ja Tõs ta maa ben-
sii ni jaam.

Pil di kil ludPil di kil lud
kad ri kar ne va liltkad ri kar ne va lilt
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 No mis elu see on ja 
po le mõ tet vist li sa da, 
et kap sas kur gi ga, mei le 
mait seb ta, ab so luut selt. 

Kui rää ki da amet ni ke 
kee les, siis on see rah vus-
li ku toi du kul tuu ri väl ja-
su re ta mi ne. Ei loe siin 
üh te de tar ka de amet ni ke 
poolt vä ja töö ta tud prog-
ram mid ees ti toi du pro-
pa gee ri mi seks kui tei sed 
amet ni kud kir ju ta vad 
ka pa ga kee la vaid sea du-
si ja üritavad ühtlustada 
tehnoloogia steriilseks 
kuid nüansivabaks.

Ees ti rah vas oleks am-
mu gi väl ja sur nud, sest 
ta lus ta pe tud loo ma de 
li ha söö di ise ja värs ket 
ja ga ti ala ti ka naab ri te-
le. Kui ühes pe res olid 
kõ vad kap sa ha pen da jad 
siis tei ses jäl le tub lid või-
meist rid, va he ta ti kau pu 
ja ik ka sel le ga kel le kau-
bal hea mekk ning puhas 
väljanägemine.

Ei ol nud va he peal va-
ja plas tik kaar di ga igasu-
gused pan ku reid nuu ma-
ta ja ise ole me ka täit sa 
elus. 

Hea kaup lä heb ala ti 
ja lu bab en nast ka maits-
ta, see on tu ru sea dus. Ei 
ole tur gu il ma hul lu ta va 
ha pu kur gi- ja kap sa lõh-
na ta. Ja ime li selt arm sad 
on need pu na põsk sed 
mem med, kes oma hõr gu-
ti si pa ku vad. Suu re rii gi-
lõi vu ja pa be ri te nõud mi-
se ga jõua me vaid sin na, 
et need müügiko had jää-
vad tur gu del tüh jaks.

Järg mi ne tras ti li ne 
samm võiks eel da da, et 
amet ni kud tõt ta vad üle 
ees ti lei vaast jaid de sin fit-
see ri ma. 

Miks me sel les vald-
kon nas ei ta ha va nast 
heast Eu roo past õp pi da 
ome ti.

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

Pär nu La he 
Part ner lus-
ko gu soovib 
LEA DER-
prog ram mi 
abil an da oma 
pa nu se Pär nu maa 
maae lu aren da mis se.

2003 aas tal asu ta tud LEA-
DER te ge vus tüü pi MTÜ Pär-
nu La he Part ner lus ko gu on 
te gut se nud ju ba peae gu viis 
aas tat ja on tä na seks kin ni ta-
nud oma st ra tee gia ra ken dus-
ka va 2009 aas taks.

Ühin gu ri da des se kuu lu-
vad Aud ru, Hää de mees te, 
Kih nu, Koon ga, Sau ga, Tah-
ku ran na, Tõs ta maa ja Varb la 
val lad ning nen de ter ri too riu-
mi tel te gut se vad mit te tu lun-
du sü hen du sed, sih ta su tu sed 
ja et te võt jad, kok ku on ühin-
gul 58 lii get.

Pea mis teks te ge vus suun-
da deks st ra tee gias sea tud ees-
mär ki de ni jõud mi sel on: 

 ko ha li ku elu kesk kon na 
aren da mi ne lä bi in ves tee rin-
gu te, selt si te ge vu se, spor di- 
ja kul tuu ri pä ran di väär tus ta-
mi se sh loo dus res sur si in no-
vaat li ne ka su ta mi ne piir kon-
na aren da mi sel;

 ko ha lik ku et-
te võt luse tugev-
damine lä bi maa-
ma jan du se mit-
me ke sis ta mi se, 

võr gus ti ke aren da-
mi se ja uu te la hen dus-

te ra ken da mi ne et te võt lu se 
aren gus se;

 ko ha peal se te tee nus te 
aren da mi ne.

Oma ees mär ki de rea li see ri-
mi seks ole me väl ja töö ta nud 
viis mee det, mil lest saa vad ra-
ha taot le da Pär nu La he Part-
ner lus ko gu te ge vus piir kon na 
eden da mi seks ko ha li kud oma-
va lit su sed, mit te tu lun du sü hin-
gud, et te võt jad ja selt sin gud 
ju ba 2009 aas ta I kvar ta lis. 
Täp sed ajad tea vi ta tak se val-
la ja maa kon na leh te des.

 Mee de 1: koos töö, koo li-
tus ja tea vi tus te ge vus.

 Mee de 2: kü la de elu kesk-
kon na uuen da mi ne ja aren-
da mi ne.

 Mee de 2a: noor te kaa sa-
mi ne ko gu kon na elu kesk-
kon na pa ren da mis se. 

 Mee de 3: et te võt lu se kon-
ku rent si või me tõst mi ne.

 Mee de 3a: kesk kon na sõb-
ra li ku tu ris mia la se et te võt lu-
se aren da mi ne.
Meet me te si su tut vus ta me 

in fo päe va del kõi gis te ge vus-
piir kon na val da des, et taot-
le jad os kak sid ha ka ta et te-
val mis tus töid te ge ma: loo ma 
MTÜ sid, koos töö võr gus tik ke 
ja komp lek tee ri ma mees kon-
di pro jek ti de el lu vii mi seks, et 
muu ta ise oma elu hu vi ta va-
maks. 

Pär nu La he Part ner lus ko-
gu meet me te in fo päe vad te-
ge vus piir kon na val da des to-
imuvad järg ne valt: 

 17. no vem ber 
Tõs ta maa vald,
Tõs ta maa rah va ma ja kell 18

 18. no vem ber
Varb la vald,
Varb la val la ma ja kell 18

 20. no vem ber 
Aud ru vald,
Aud ru muu seum kell 18

Tu le ja osa le, an na ka sõb-
ra le tea da, et koos saa da in for-
mat sioo ni kui das ise teos ta da 
pro jek te Lea der-te ge vu se raa-
mes esial gu Pär nu La he Part-
ner lus ko gu te ge vus piir kon nas 
edas pi di koos töös ko gu Ees ti 
ning Eu roo pa Lea der-or ga ni-
sat sioo ni de ga, te ge vusg rup pi-
de ga.

PLP
(www.plp.ee)

Uued või ma lu sed et te võt ja te le

 Tõs ta maa val la va lit sus al ga tas 
23.09.2008. aas ta is tun gil kor ral-
du se ga nr. 542 Män ni kus te kü las 
asu va Meie rei maaük su se moo dus-
ta mi seks de tailp la nee rin gu, mil le 
ees mär giks on kin nis tu sih tot sar be 
mää ra mi ne ja mu nit si paa lo man dis-
se taot le mi ne. Meie rei maaük sus 
on 2,48 hek ta rit suur.

 Tõs ta maa val la va lit sus al ga tas 
11.11.2008. aas ta is tun gil kor ral du-
se ga nr. 586 Ka va ru kü las asu va 
Ka va ru 20 kin nis tu de tailp la nee rin-
gu, mil le ees mär giks on kin nis tu 
ka heks ja ga mi ne. Ka va ru 20 kin-
nis tu on 3372 ruut meet rit suur.

DETAILPLANEERINGUDSA Tõs ta maa Hool de ko du pa kub ala tes 
1.02.2009 täh ta ja li selt tööd 

HOOL DE KO DU JU HA TA JA LE
(asen da ja lap se hool dus puh ku se ajaks),

kel le tööü le san deks on sih ta su tu se na te gut se va 
hool de ko du juh ti mi ne ja aren da mi ne.

OO TU SED KAN DI DAA DI LE: 
 so biv ha ri dus ja soo vi ta valt töö ko ge mus
sot siaal töö vald kon nas 
 ise sei sev tööos kus ja or ga ni see ri mis või me,
 vä ga hea suht le mis- ja koos tööos kus, 
 po si tiiv ne el lu suh tu mi ne ja abi val mi dus 
 kor rekt sus, ko hu se tund lik kus ja pin ge ta lu vus,
 ar vu ti ka su tu sos kus

CV saa ta hil je malt 5. jaa nua riks 2009 aad res sil:
Tõs ta maa val la va lit sus, Sa da ma tee 2, 

Tõs ta maa, 88101 Pär nu maa
või e-pos ti aad res sil vald@tos ta maa.ee

In fo te le fo nil 449 6180, 506 1930.
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Ala tes sel le õp peaas ta II 
õp pe vee ran dist on ko-
gu Tõs ta maa kool lii-

tu nud e-koo li ga. 1.-4. klas sid 
on e-koo li süs tee mis ju bad 
2005 aas tast. Pikk et te val mis-
tus pe riood, mil le käi gus kat se-
ta si me süs tee mi toi mi mist ja 
uu ri si me va ne ma te ar va must 
on nüüd lä bi ja e-kesk kond 
toi mib täies ma hus!

E-kool on va hend, mis ai-
tab lap se va ne mal saa da üle-
vaa det oma lap se õp pe tööst 
ja aren gust ning su hel da foo-
ru mi te va hen du sel teis te lap-
se va ne ma te ja õpe ta ja te ga. 

Lap se va ne ma na on või ma-
lik jäl gi da e-koo lis en da lap se 
hin deid ning puu du mi si, ko-
du seid üle san deid ja plaa ni ta-
vaid kont roll töid, sa mu ti tut-
vu da eri ne va te tun ni- ja kont-
roll töö de plaa ni de ga ning osa-
le da foo ru mi tes. 

Üheks plus siks on see, et 
in fo õp pe töö koh ta on vä ga 
ope ra tiiv ne ning 24 tun di öö-
päe vas kät te saa dav. Reeg li na 
täi da vad õpe ta jad igal õp pe-
päe val e-koo li and me baa si 
õh tul kel la 18-neks (mui du-
gi võib esi ne da eran deid, näi-
teks õpe ta ja peab pea le tun-
de Pär nus se as ja toi me tus te le 
mi ne ma ning po le või ma lik 
e-koo li hin deid pan na, see ga 
loo da me va ne ma te mõist va le 
suh tu mi se le, kui mõ nes ai nes 
po le ko he sa mal päe val sis se-
kan deid)

E-koo li ka su ta mi seks on 
va ja lik in ter ne ti ühen du se-
ga ar vu ti ole ma so lu. Ar vu-
tis peab kind las ti paik ne ma 
ka in ter ne ti le hit se mi seks so-
biv brau ser, soo vi ta ta valt In-
ter net Exp lo rer. Alus tu seks 
tu leks lii ku da vee bi le he le 
aad res sil: http://www.ekool.
ee, mil le kau du teid uue le e-
koo li le he le suu na tak se (se-
da aad res si - www.ekool.ee 
- on hea mee les pi da da). Aga 
täp sem aad ress asub: https://
ee.ekool.eu/

Ju hul kui te ei ole en nast 
veel lap se va ne ma na e-koo li 
ka su ta jaks re gist ree ri nud va-
ju ta ge kir ja le „lap se va ne ma-
le”. Pea le taot lus vor mi täit-
mist kin ni ta ge see ja oo da ke 

pa lun ku ni kolm ka lend ri päe-
va, mil le jook sul ad mi nist raa-
tor kont rol lib and me te õig-
sust ning an nab tei le õi gu sed 
oma lap se ga seo tud in for mat-
sioo ni jäl gi mi seks. Sel le kin ni-
tu seks lae kub teie e-mai li aad-
res si le vas ta va si su li ne tea tis.

Kui teie isik on koo li poolt 
e-koo li ka su ta jaks kin ni ta tud 
on teil või ma lus tu vas ta da e-
koo li ava le hel en da isik ID-
kaar di või ko du pan ga va hen-
du sel. ID-kaar di ga si se ne des 
pea te tead ma ID-kaar di PIN 
koo di ja pan ga va hen du sel 
oma ka su ta ja tun nust ning 
pa roo li.

Pea le isi ku edu kat tu vas-
ta mist ku va tak se tei le e-koo-
li ava leht mil lelt va li te lap se 

kel le and me te ga soo vi te tut-
vu da (ju hul, kui tei le on an-
tud õi gu sed mit me lap se jäl-
gi mi seks).

E-koo li si se ne nu na pan ge 
kind las ti tä he le me nüü ri ba 
le he üla ser vas. Sel lel paik-
ne vad va li kud: Tun nip laan 
(lap se, klas si, õpe ta ja tun nip-
laan), Hin ne te leht (õpi la se 
hin ded käe so le val pe rioo dil), 
Ko du sed üle san ded (lap se le 
an tud ko du sed üle san ded ja 
kont roll tööd), Õpin gu raa mat 
(güm naa siu miõ pi la se koond-
hin ded eri ne va tel pe rioo di-
del), Foo rum (aru te lud eri ne-
va tel tee ma del). E-koo list tur-
va li selt väl ju mi seks klõp sa 
nu pul Väl ju.

No vemb ri kuu e-koo li sta-
tis ti kat vaa da tes saab öel da, 
et 45% lap se va ne maid kü las-
tab uut wee bi kesk kon da. 

Loo da me, et see arv kas-
vab ke va deks veel gi ning 
võib kind lalt väi ta, et ar vu-
tiü hen dus te arv maal kas vab 
ning kau gel po le see aeg, mil 
kõi ki del lap se va ne ma tel on 
või ma lus oma kas van di ke 
koo li tööd in ter ne tist jäl gi da. 
Se niks aga jät kab kool pa be-
ril hin ne te leh te de ja klas si tun-
nis tus te saat mist, et kõi gil va-
ne ma tel oleks üle vaa de õpi tu-
le mus test.

Kü si mus te kor ral pa lun 
pöör du ge: in fo juht@tos ta-
maa.ee

Too mas Räm man
Too mas Mitt

E-kool oo tab uu si ka su ta jaid

Õpetajad Triinu Pert ja Galina Mändla E-kooli avarustes surfa-
mas.

 Kih nu väi na me re par ki 
tut vus ta vad sten did said lõp-
li kult val mis sel le aas ta sü gi-
sel. 

Eks po sit sioo nip ro jek ti pea-
mi seks ideeks on pak ku da 
iga le hu vi li se le roh kem in for-
mat sioo ni sel les se piir kon da 
jää va test loo dus- ja kul tuu ri-
väär tus test ning üht la si suu-
ren da da hu vi Kih nu väi na me-
re par ki jää va loo du se vas tu. 

Pro jek ti raa mes val mis 
kok ku ne li sten di, kus an tak-
se üle vaa de me re par gist ül di-

selt ning siis ju ba täp se malt 
Kih nu saa rest, Ma ni ja saa rest, 
aga ka Tõs ta maa ja Varb la 
piir kon nast. 

Kok ku val mis kolm sar nast 
eks po sit sioo ni, mil lest üks on 
üle val Sau le pi selt si ma jas, tei-
ne Kih nus ning kol mas Tõs ta-
maa mõi sa korst na saa lis.

Eks post sioo ni de fo to ma ter-
ja li de au to ri teks on Too mas 
Mitt ja Eve Käär. 

Pro jekt teos ta ti Kih nu re-
gio naalp rog ram mi toe tu sel.

Lii na Käär

Kih nu väi na me re par gil 
on uued in fos ten did

Tõstamaa kooli lapsed koos Liinaga uusi stende vaatamas.
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Hil ju ti toi mus Tal-
lin nas Ees ti Las te va-
ne ma te Lii du poolt 
kor ral da tud kon ve-
rents tee mal “Kas 
me sel list koo li taht-
si me gi?” Kok ku võ tet 
kon ve rent sist kuul sid 
las te va ne ma te koo so-
le kust osa võt jad. 

Ar van, et arut le tu de tee-
mad võik sid hu vi pak ku da 
ka teis te le las te va ne ma te le 
ja ha ri dus kü si mus test hu vi-
ta tui le.

Kon ve rent sil said sõ na 
eri ne va te osa pool te esin da-
jad, kes kõik on oma moo di 
seo tud ha ri du ses toi mu va-
ga — ha ri dus juht, tead la ne, 
õpe ta ja, õpi la ne, lap se va-
nem, psüh ho loog. Üht set 
vas test kõi ki ra hul da va ha ri-
dus süs teem koh ta po le siia-
ni lei tud. Hea ha ri du sa su tus 
peaks ta ga ma lap se iga külg-
se are ne mi se nii vaim selt 
kui ka füü si li selt ja sa mu ti 
tur va tun de.

Las te va ne ma te Lii du esin-
da ja Ai var Hal ler oli oma et-
te kan des “Pi me da te marss” 
vä ga mu re lik ja krii ti li ne 
ha ri du sest maa li tud pil di ja 

te ge lik ku se va hel. Meie tub-
lid õpi la sed on saa vu ta nud 
Eu roo pa- ja maail ma mas taa-
bis vä ga kõr geid koh ti eri ne-
va tes õp peai ne tes. Sel le ta ga 
on las te ja õpe ta ja te en nast-
sal gav töö.

Vas tu kaa luks edu sam mu-
du le on ka pal ju mu ret te ki-
ta vat. Rot ter da mi üli koo li 
juu res asub õn neuu rin gu te 
kes kus, mis an nab igal aas-
tal väl ja nn. õn nein dek si, 
kus on vaa del da vad ka Ees-
ti and med. Sel le jär gi on Ees-
ti vaa del da va 95 rii gi seas 
73.—74. ko hal. Ees ti lap sed 
on Lee du las te ees eel vii ma-
sel ko hal ja heao lu poo lest 
koo lis vii ma sel ko hal Eu roo-
pas.

Kas me ole me gi siis nii 
õn ne tud ja miks?

Hal le ri ar va tes ei os ka me 
end pii sa valt väär tus ta da, 
püs ti ta da si hi kind laid ees-
mär ke. Ka Hel sin gi Üli koo li 
dok to rant Ivar Trö ner on sa-
ma del sei su koh ta del. Ko gu 
meie jõud on suu na tud iga-
päev töö le, õp pi mi se le, ko-
hus tus te le — sel le ga jää vad 
ta hap laa ni le oma hin ge li sed 
va ja du sed. Meid ümb rit seb 
pal jus ki “Peab” tü ran nia: 
me pea me tööl käi ma, me 

Kas me sel lis koo

Las teaia pi kas ko ri do ris 
on ju ba mõn da ae ga 
saa nud vaa da ta loo dus-

fo to de näi tust. Kui gi kir ju ta-
sin toi mu vast mi tu kor da le-
hes, saa bus siis ki pil te pä ris 
ka si nalt.

Kok ku on eks po nee ri tud 
seits me fo tog raa fi töid. Ku na 
kõi ki de pil ti de kva li teet ei ol-
nud hea, va li sin igalt ini me-
selt ühe fo to ja tel li sin üle jää-
nud meie tun tud loo dus fo to-
de te gi jalt Eve Kää rilt.

Plaa nis on edas pi di jät ta 
fo tod las teaia ruu me kau nis-
ta ma, kuid sel leks peab pilt 
ole ma hu vi tav, pak ku ma sil-
mai lu ja emot sio naal sust. Kõi-
ge roh kem hää li on hin da ja-
telt saa nud se ni just loo ma ja 
lin nu fo tod, aga ka jää mäed, 
lin nu pe sa, päi ke se loo jan gud 
ning ho bu sed. Kel lel hu vi ja 
taht mist, võib veel kae ma tul-
la. Kind las ti kir ju tan tu le mus-
test ja fo to de au to ri test järg-
mi ses le hes.

No vemb ri al gul käi sid meil 
kü las po lit sei ni kud. Jär je kord-
selt tu le ta si me meel de hel ku-
ri täht sust sü gi se sel pi me dal 
ajal. Li saks said kõik oma sõr-
me jäl gi jääd vus ta da ning fo to-
ro bo til nii ta gaot si ta va me he 
kui ka nai se nä gu kir jel du se 
jär gi kom bi nee ri da.

Kõi ge roh kem aga eru tas 
lap si koo li tust saa nud koe ra 
saa bu mi ne saa li.

Loo mal tu li kor ral du si täi-
ta: “Is tu! La ma! Epu ta! Kõr-
val!”, ja ta sai suu re pä ra selt 
hak ka ma. Lei dis üles ka kar di-
na ta ha pei de tud pal li. Häs ti 
to re ja meel de jääv koh tu mi ne 
oli, tä na me!

Las teae da des ja koo li des 
on jär jest roh kem ha ka tud 
te ge le ma õue sõp pe ga. Meie 
õpe ta ja tel tu li sel aas tal mõ-
te kor ral da da isa de päe va pi-
du gi õues.

Lap sed said vei di esi ne da 
ja pä rast koos isa de-ema de-
ga võis tel da. Neil, kes kõi ges 
kaa sa lõid, külm ja igav ei ha-
ka nud. Lap sed kin ki sid oma 
pe re liik me te le me da leid, kõik 
koos sõi me kom mi. 

Tä na me lah keid ini me si, 
kes sü gi sel meie ga oma aia-
saa du si ja ga sid: Lii vi Tõ nis-
son, Evi Laa ne mets, Ka ti Jõe, 
Bir git Pe re, Õn ne Salk, Peep 
Elis mäe…

Koo li va hea jal lõh kus aga 
pois te kamp las teaia ka rus sel-
li, tä na hom mi kul avas ta sid 
sõi me rüh ma töö ta jad oma 
re mon di tud rõ du alt to hu tu 
ko gu se suit su ko ni sid, sihv ka-
koo ri, prah ti ja ka põ le ta tud 
ti ku too si.

As jast on tea vi ta tud po lit-
seid. Ehk saab koos koe ra ga 
tul la ja siis vaa ta me, kel le uk-
se ta ha jäl jed vii vad!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja 

Polit sei koer tu leb 
vars ti ap pi
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pea me koo lis käi ma, me pea-
me lae nud maks ma, me pea-
me en di ga toi me tu le ma.

Hoo pis ker gem oleks ela-
da, kui kõi ke se da võiks de-
fi nee ri da ”Ma ta han” se da 
te ha. Ees ti Lä ti ja Lee du ini-
mes tel on eran di tult esi ko hal 
TÖÖ ja HA RI DUS — sel le le ku-
lub ko gu jõud. 

Kui vaa ta me Soo me, Root-
si ja Nor ra esi kol mi kut leia-
me sealt esi kol mi kust sel li sed 
väär tu sed na gu PE RE KOND 
,PUH KUS JA VA BA AEG 
ning HEA TE GE VUS. Tä nu 
sel le le on gi põh ja maa de ini-
me sed pin ge va ba mad, rõõm-
sa mad, hoo li va mad. Ei saa 
unus ta da mui du gi ka se da 
kui das suu dab riik oma po lii-
ti ka ga suu na ta nen de väär tus-
te reas tu mist ühis kon nas. 

Suu reks ra hu lo lu hä vi ta-
jaks peab õn neuu ri ja Trö ner 
kon ku rent si, se da nii ühis kon-
nas, tööl, koo lis, ko dus. Me 
jook se me min gi te ees mär ki-
de poo le, ise seal juu res mär-
ka ma ta ümb rit se vat. ”Et ol la 
õn ne lik po le va ja ol la kuu-
lus, võib ol la liht ne õpe ta ja 
või lap se va nem, võib ol la 
õn ne lik iseen da üle. Tund ke 
rõõ mu sel lest, käi te ka he ja la 
peal ja ole te ter ved” — nii liht-

sad on gi õn neuu ri ja soo vi tu-
sed. Võt ke kas või üks nä dal 
ja kat se ta ge! Saa te pal ju ene-
se kind lust.

Kui das ai da ta meie las tel 
ol la õn ne li ku mad? Trö ner 
soo vi tab roh kem tä he le pa nu 
suu na ta peh me te le väär tus te-
le-hoo li mi ne tä he le pa ne lik-
kus, sal li vus, koos tööos kus 
ja usal dus. Po le tar vis keh tes-

ta da kee ru kaid reeg leid, teos-
ta da jä rel val vet nen de täit mi-
se le ja mit te täit mi sel ka ris ta-
mist.

Amee ri ka tead la ne Mar tin 
Se lig man on väl ja and nud 
maail ma kuul sa raa ma tu “ Op-
ti mist lik laps”, kus ju ba 10aas-
tas te le las te le õpe ta ti op ti mist-
lik ku mõt le mist. See, kui pal-
ju va ne mad in ves tee ri vad las-
tes se psüh ho loo gi list ka pi ta li, 

pal ju nad nae ra ta vad las te le, 
pal ju on neil ühi seid po si tiiv-
seid te ge vu si-see on ot se selt 
seo tud ini me se hi li se ma elu-
kaa re ga.

Tar tu Üli koo li tead la se Too-
mas Ten no ar va tes mää ra vad 
las te koo li val mi du se eel nev 
ko du-ja alus ha ri dus. Eri nev 
koo li val mi dus te ki tab ko he-
selt prob lee me: laps ei suu da 
ko ha ne da suu re kol lek tii vi ga 
,nõu ta va te reeg li te ga, ma ha-
jää ja tel puu dub edue la mus ja 
nad hak ka vad koo list kõr va-
le hoid ma. See viib oma kor da 
koo list väl ja lan ge mi se ja koo-
li vä gi val la ni. Õp pi mi ses ma-
ha jää jad püüa vad end mär ga-
ta vaks te ha ja maks ma pan na 
mit te tau ni ta va käi tu mi se ga.

Koo li des keh tiv “pä heõp-
pi mi se le” ja “üle süt le mi se le” 
koo li süs teem ei so bi pal ju de le 
las te le, eri ti pois te le.

Õp pe ka vad on ai ne kesk sed 
— si sal da vad suu res ma hus 
ma ter ja li, mis on va ja oman-
da da. Õp pi mi ne põ hi neb fak-
ti de le ja nen de meel de jät mi se-
le. Prog ram mid on lii ga üle-
pai su ta tud ja si sal da vad ebao-
lu list ma ter ja li.

Tead la ne näeb prob lee mi le 
la hen dust üle mi ne kul suu na-
tud uu ri mus li ku le õp pe le ehk 

avas tu sõp pe le. Na gu ni mi üt-
leb toi muks sel li sel ju hul õp pi-
mi ne lä bi prak ti lis te te ge vus-
te, uu ri mus te ja pro jek ti de. 
An tud õpet ise loo mus taks 
Hii na va na sõ na: Ma kuu len 
ja ma unus tan. Ma näen ja 
ma mä le tan. Ma teen ja ma 
saan aru.

Avas tu sõp pe le ei saa kind-
las ti üle min na üleöö ja see 
va jab prae gu sest enam eri ne-
vaid õp pe va hen deid ja abi ma-
ter ja le. Üm ber tu leb koor di-
nee ri da ka õpe ta ja te eria la ne 
et te val mis tus.

Eu roo pas on käi vi ta tud 
pro jekt” Pol len”, kus eri ne va-
tes rii ki des ju ba kat se ta tak se 
avas tu sõp pe le üle mi ne kut. 
Ees tis on kaa sa tud pro jek ti 
Tar tu linn ja Tar tu üli kool. 
Too mas Ten no ar va tes on 
avas tu sõ pe kin del in ves tee-
ring Tu le vik va jab loo valt 
mõt le vaid ja in no vaa ti li si ini-
me si.

Siin kir ju ta tu on kok ku võ-
te kon ve rent sil esit le tud et te-
kan ne test. Jät ka me järg mi ses 
le hes ja uu ri me, mis pa neb 
koo lie lus mu ret se ma õpi la-
se ja õpe ta ja, mi da on öel da 
psüh ho loo gil.

Ka rin Tõ nis son,
ha ri dus ko mis jo ni esi mees

o li taht si me gi ?

 Kih nu re gio naalp rog ram-
mi toel han gi ti hõl juk, mi da 
ha ka tak se ka su ta ma Kih nu 
ar hi pe laa gis olu kor da des ja 
ajal, kui saar te ga re gu laar-
ne lae vaü hen dus puu dub, 
sa mu ti erio lu kor da de la hen-
da mi seks. 

Hõl ju ki soe ta mi seks viis 
Tõs ta maa val la va lit sus lä bi 
rii gi han ke. Mars-700 tüü-
pi hõl ju ki tar ni jaks oli OÜ 

Re bel la ning hõl juk on 
val mis ta tud Ve ne maal. 
Hõl ju ki mak su mus oli 1 
888 000 kroo ni, mil lest 

1 604 800 kroo ni tu li re gio-
naalp rog ram mist ning Tõs ta-
maa ja Kih nu vald mak sid 
kumb ki 141 600 kroo ni.

Hõl juk võib lii ku da vees, 
maal, jääl ja lu mel. Te ge mist 

on nii sa ma kii re sõi du riis ta-
ga kui au to. Hõl juk sõi dab 
veel kii ru se ga ku ni 70 ki lo-
meet rit tun nis, lu mel ja jääl 
ku ni 120 km tun nis. Sõi-
duriista ka su ta mist käis Mu-
na laius õpe ta mas Ve ne maa 
te ha se ase di rek tor Ro bert Fi li-
mo nov, mil le lõ pus väl jas ta ti 
juh ti mis tun nis tu sed. Hõl juk 
on eri ti olu li ne ühen du se pi-
da mi seks jää tek ki mi se-la gu-
ne mi se pe rioo dil, kui lae va-
ü hen dus on kat ke nud ja ma-
hu tab ku ni seitse rei si jat.

Hõl ju ki soe ta mist nä gi 
et te ka Pär nu Maa va lit su se 
poolt koos ta tud Kih nu, Ma-
ni laiu ja mand ri va he li se 
ühen du se aren gu ka va.

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

Et ol la õn ne lik 
po le va ja ol la 
kuu lus, võib ol la 
liht ne õpe ta ja 
või lap se va nem, 
võib ol la õn ne lik 
iseen da üle.

Muna laius on nüüd sest hõl juk

Tau nex Au to, Lil le 2A, Pär nu 
Tel 5567 0646 (ENG, EST, D), 502 4876 (EST,RUS)

ta nel@tau ne xau to.ee. www.tau ne xau to.ee
In fo Tau nex Au to müü gip lat silt või Tõs ta maa val la va lit sus 506 1930.

SA Kih nu Väi na Me re park võõ ran dab sõi duau to Opel Ast ra TD.
Au to asub Tau nex Au to müü gip lat sil Pär nus, Lil le 2A.

Mark ja mu del: Opel Ast ra TD
Liik: sõi duau to
Ke re tüüp: uni ver saal
Aas ta: 1998
Vär vus: val ge
Spi do meet ri näit: 23 3000 km
Hind: 45 000.- EEK 

Moo tor: 1.7 (50 kW) 
Ve dav sild: esi ve du 
Käi gu kast: ma nuaal 
Kü tus: dii sel 
Va rus tus: roo li või men di, kesk-
 lu kus tus (pul di ga), ABS pi du rid, 
tur va pa di, tu le de kor rek tor, 
ste reo (CD), ja la ma tid, ka tu se-
ree lin gud, ta gak laa si soo jen dus 

Li sain fo: Tee nin du ses teos ta tud 
teh no kont roll koos vi ga de 
kõr val da mi se ga, ole mas 
kont roll-leht, äs ja lä bi tud 
teh noü le vaa tus, uus aku, 
teh tud sa lon gi kee mi li ne 
pu has tus, ta gas tan gel mõlk.



november 2008 - 6 

Se lis te rah va ma ja ehi ta mi-
se mõ te hak kas ida ne ma 
17. sep temb ril 1909, kui 

va li ti ko mis jon ehi tus töö de 
et te val mis ta mi seks. Ra ha puu-
dus ja oma va he li sed se kel du-
sed ko ha li ku ko gu du se ja vai-
mu li ku va hel lük ka sid plaa ni 
pi de valt eda si.

1911. aas tal ol di ik ka gi ma-
jae hi tu se plaa nis kin ni. Et ra-
ha vä hem ku luks, ot sus ta ti ra-
ja da lae ta ja põ ran da ta lau d-
ehi tus. Pal gid raiu ti kroo nu-
met sast ja asu ti ka us te-aken-
de te ge mi se le. Jäl le gi. tõi 
1912. aas ta selt si koo so lek 
ehi tus luk ku pöör de ning ot-
sus ta ti loo bu da lau de hi tu sest 
ja ik ka gi ma ja üles lüüa. 

Mii du ta lust os te ti ühe va-
ka maa suu ru ne plats ja küm-
me meest pi did 1000 rub la 
kok ku pa ne ma. Ma ja ehi tus 
pa ku ti väl ja H. Kuu ra le, kel-
le kät te an ti 535 rub la. Ju ba 
1913. aas ta jaa ni päe vaks oli 
ehi tus nii kau gel, et jaa ni pi du 
sai ära pee tud.

Sep temb riks oli ma ja täie-
li kult val mis, aga si se mi sed 
kor ras tus tööd kest sid veel 
eda si. Ma ja tõe li ne ava mi ne 
toi mus jõu lu pü ha de ajal, kus 
män gi ti Os kar Lut su “Paun ve-
ret”. Ko gu ehi tu se mak su mu-
seks ku ju nes 1500 rub la. Ma-
jas oli saal koos näi te la va ga, 
ei ne laua  ruum ning vöö rus ja 
riie te tu ba tei sel kor ru sel. Nii 
kir ju ta ti Päe va le he kaa san des 
Ko du 1914. aas tal ( Ar no Nur-
me era ko gu).

Tä na vu, 18. ok toob ril toi-
mus ki ko ha li ku kü la selt si or-
ga ni see ri tud uh ke juu be li pi-
du Se lis te rah va ma jas. Et te-
val mis tu si oli teh tud pal ju ja 
hoo le ga: sai nau ti da ise te ge-
vu set te kan deid, maits ta või lei-
bu, tor ti, kring lit ja imet le da 
ilu said lo te riiks val mis ta tud 
kä si tööe se meid.

Ma ja oli puu püs ti rah vast 
täis. Kü las olid ja sün ni päe va 
õn nit lu si tõid nii Kast na kui 
Tõ he la kü la selt sid. Kõi ge suu-
re ma kin gi tu se ga oli ko hal 
val la va nem Too mas Rõ hu, 
kel le sõ nul saab Se lis te kü la-
tu ba elekt ri küt te.

Suu re ap lau si ga võe ti vas-
tu kauaaeg ne rah va ma ja ju ha-

Selis te rah

Esinevad Seliste taidlejad.

Meeleolukas "jäneste" tants.
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ta ja Sal me Ka se la saa bu mi ne. 
Sal me ve das selt sie lu Se lis tes 
20 aas tat (1951–1971).

Ta mee nu tas ae gu, kui das 
toi mus esi me se ah ju ehi ta mi-
ne ja saa li põ ran da lau da de 
pai ka pa nek. Sal me (tut ta va te-
le Sal li) hu moo ri kas ju tus tus 
kau ge test ae ga dest kut sus 
kuu la ja tes esi le nae ru pah va-
kuid ja imes tus hüü deid. Aga 
kui Sal li võt tis tas kust väl ja 
suu pil li ja pu hus kuul da va le 
vii si “Ta hak sin ko dus ol la”, 
läks rah vas lau sa pöör des se. 
Kõik laul sid kaa sa ja ap lo dee-
ri sid ea ka le proua le en nas tu-
nus ta valt.

Sal li elu rõõ mu võib ai nult 
ka des ta da. Särt su peo kul ge-
mi se le li sa sid rah va tant si jad 
Pär nust, kes esi ta sid nii kii-
reid tant se, et nen de vas tu pi-
da vus pa ni pub li ku vai mus tu-
sest lau sa kil ju ma. 

Ku na rah vas oli eel ne vast 
hoog sast ja lõ bu sast peo me-
lust pii sa valt üles köe tud, siis 
ühe me he bän di Ah to muu si-
ka tõi ko gu rah va ko he tant-
su põ ran da le. Pä ris õi geid tant-
su sam me õn nes tus soo ri ta da 
vaid esi mes tel, hi li se ma te le 
enam ruu mi ei jät ku nud, jäi 
vaid rõõm ühi ses sõb ra li kus 
mas sis külg kül je vas tas muu-
si ka tak tis tam mu da.

Peo lis te hul gast leid sin 
kaua ae ga Root sis ela nud 
abie lu paa ri Bar ba ra ja Ei no 
Nõm me, et kü si da mul jeid 
peo koh ta. Pe re pea Ei no 
Nõmm on sün di nud Se lis tes 
Män ni ku ta lus. 1944 lah kus 
pe re Root si ku na isa Jü ri oli 
kait se liit la ne, 1994. aas tal kü-
las tas pe re kond es ma kord selt 
Ees tit (käi sid lau lu-

peol). Järg ne va tel aas ta tel 
veet sid nad osa su ve puh ku-
sest Ees tis. 2004 .aas tal aga 
küp ses ot sus lõp li kult Ees tis se 
jää da. Peo koh ta üt le sid Bar-
ba ra ja Ei no et pi du nei le vä-
ga meel dis ja eel kõi ge sel le pä-
rast et siin lõ but se sid koos nii 
va nad ja noo red.

Ja tões ti, tu leb nõus tu da, 
et nii hoog sat ja lõ bu sat pi du 
an nab mä le ta da. Ehk mee nu-
tas 95-aas ta ne ma ja gi oma 
noo ru sae ga.

Efe li ne

h va ma ja – 95

Selistest pärit Eino Nõmm koos abikaasa Barbaraga on tänaseks Tõstamaa valla elanikud.

Salli viis suupillimänguga rahva pöördesse.
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Sel lel va nal pil dil on Tõs-
ta maa mõi sa Vi ru na ja-
hi ma ja, mi da ko ha lik 

rah vas kut sus Vi ru na ja hi los-
siks. Sel les ma jas on sün di-
nud Tõs ta maa mõi sa vii ma-
ne pa run Ale xan der Stael 
von Hols tein (1.01.1877 – 
16.03.1937 Pe kin gis). Sel lest 
Tõs ta maa mõi sa kuul sast 
mõis ni kust on vii ma sel ajal 
vä ga pal ju kir ju ta tud ja te ma 
elu tööst on Tõs ta maal suu re-
pä ra ne näi tus. Tea ta vas ti oli 
see mees kuu lus kee le tead la-
ne Pe kin gis. 

Mõis ni ku pe re sõit nud jõu-
lu de ajal (va na ka lend ri jär-
gi) Vi ru na ja hi los si, kus na gu 
ees pool mär gi tud, sün dis mõi-
sap roual poeg ja se da õi gest 
ajast tü ki ae ga va rem. Rah-
va ju tu jär gi su ri noor pa ru ni 
ema pea le po ja sün di paa ri 
nä da la pä rast.

See ta ga si hoid lik ja hi loss 
asus Mus tao jast mõ ni küm-
mend meet rit põh ja pool ja 
sa ma kau gel lää nes Tõ he la 
- Kal li maan teest. Sa mas kõr-
val oli ja on veel gi ole mas 
tall - tõl la kuur (kus va rem oli 
suu re ke ri seah ju ga kut sa ri te 
elu ruum, ho bu se tall, kae raait, 
tõl la kuur ja hi koer te ruum). 

Aeg viib ini me sed ja aeg 
viib ka ma jad. See 1937.aas-
tast pä rit fo to on Lai ne Jõe 
ko gust ja te ma tüt re Trii nu 
lah kel loal on see meil gi vaa-
da ta (ehk tun neb vaa ta ja ka 
ma ja ees seis va me he). Ja hi-
los sist on veel säi li nud P. Lu-
ki ni 1924. aas ta vä li töö päe-
vi kus ki hel kon da de kir jel da-
mi se ae ga dest joo nis tus. Mä-
le tan Vi ru na ja hi los si ajast, 
mil rõ du oli ole mas veel tü-
ka ti, ja ma ja ki vi seid müü re 

ju ba lõ hu ti uu te hoo ne te vun-
da men ti de ehi ta mi seks. Asun-
du sa me ti töö ta jad ela sid ja hi-
los sis ja Tä na vaot sal. Ja hi los-
sis oli kaup lus, pee ti tant suõh-
tuid. Et te oli näh tud ja hi los si 
taas ta mi ne.

Vi ru na ja hi loss oli ka he-
kor ru se li ne õlg ka tu se ga pae-
ki vi hoo ne ka he pot tah ju ga. 
Alu mi sel kor ru sel oli tel lis ki-
vi põ ran da ga köök, saks te söö-
gi tu ba ja mit med pa ni pai gad, 
käim la. Tei sel kor ru sel asus 
suur laud põ ran da ga saal, vas-
tu võt tu de tu ba, ja lu tus ruum 
ja käim la. Ruu mid olid seest 
val geks lub ja tud, “põd ra sar-
ved sei nas ja pal ju kips ku ju-
si. Ak nad kuie ruu di ga mee-
nu tas Mih kel. Üm ber tei se 
kor ru se oli lah ti ne rõ du. Hoo-
net köe ti aas ta ring selt. 

Hoo ne lam mu ta mi sel tu-
li rõ du toe ta nud raud ta la de 
üm bert ka se toh tu ja ta lad sel-
le sees ol nud na gu äs ja se pi-
ko jast tul nud. Sa mast lei tud 
ühelt paep laa dilt aas taarv 
1856, mi da ar va tak se ja hi ma-
ja ehi ta mi se aas taks. 

1963 ehi tas en di sest Vi ru-
na met sa va hi ko hast asun dus-
ta lu-aian dus ta lu ra ja ja Mih-
kel Ni gu la (Nig las son, 1902 - 
1992) ja hi ma ja vun da men di le 
oma le elu ma ja (va rem elas ta 
kut sa ri te elu ruu mis, te gi sin-
na va he sei na va he le, asen das 
tel lis ki vi põ ran da laud põ ran da-
ga). Mihk li elu ma jas te gut seb 
“prae gu se pa ru ni” Mart Vah-
te li pe re Vi ru na tu ris mi ta lu pi-
da ja na. Ta kas va tab lam baid, 
teeb tu ris ti de le ka nuu sõi tu ja 
tur nib ra bas Tä ku lau gas te va-
hel.

Ees ti maal on ik ka uu si ta lu-
sid ra ja tud. Pea le Va ba dus sõ-
da said en di sed mõi sa väl jad 
ta lu sid täis. Aga maa soo vi-
jaid jät kus veel ja veel. Ha ka ti 
ka su tus se võt ma liig niis keid 
met saa la sid, jäät maid, soo ser-
vi. 1934 alus ta ti Tõs ta maa 
mõi sa en dis te le ja hi maa de le 
kü la ra ja ma (vii ma sed asu ni-
kud ko li sid Vi ru na le veel en-
ne sõ da). Amet li kuks ni meks 
sai Vi ru na-Pa la tu asun dus kü-
la (Pär nu maa pii res se jäi 15 
asun dus ta lu). Vi ru na le tu lid 

elu alus ta ma noo red pe red 
Pet se ri-, Lää ne-, Võ ru-, Saa-
re- ja Pär nu maalt. Üht-
ki ta lu ei ha ka tud 
kut su ma amet li ke 
ni me de jär gi, vaid 
ik ka asu ni ku en da 
ni me jär gi. Eesõi gus 
maad saa da oli nel ja-
lap se lis tel pe re del ja 
Va ba dus sõ jast osa võt-
nuil. Ko had jao ta ti lii-
su võt mi se teel.

Vi ru na le pi di 
tu le ma 4-klas si li-
ne kool, meie rei ja 
kaup lus. Tse ment-
 ki vid ja kae vu rõn gad teh ti ko-
ha peal. Sa mas töö tas ka sae-
ves ki, pal gid tu lid ena mu ses 
Vi ru na met sast. Ma jad ehi ta-
ti ilu sad, neid mee nu tab veel 
va na pilt – peast käi vad lä bi 
tut ta vad ni med: Peek mann, 
Maid la, Lii dik, Oja mets, Kar-
jus jt. Sõ da jät tis Vi ru na le ra-
ja tu sin na pai ka.

Jää nud on vaid Vi ru na 
asun dus ta lu –na gu ees pool 
mär gi tud, ra jas sel le Koon-
gast tul nud mees Mih kel Ni-

Vana pilt ju tus tab

1982 oli Vi ru nal veel mi tu asun dus ma jaVi ru na tall-tõl la kuur (kut sa ri te ma ja) 1982

Vi ru na ja hi lossVi ru na ja hi loss Vi ru na ja hi loss 1937.Vi ru na ja hi loss 1937.
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algus oktoobriku lehes

Jät kan oma see kord ses 
ju tus va rem alus ta tud 
tee mat ehk siis sel le ga, 

miks min na Is tan bu li? Kui 
ma eel mi ne kord kir ju ta sin 
ra ma da nist ja söö mi sest ja 
ve si pii bust ning teab mil-
lest veel, siis see kord on 
tee maks kas sid, ka lad ja 
Bos po rus.

Üks pu ha, mis lin na või 
maa nur ka kus kil maail mas 
lä he te, on sealt või ma lik 
lei da sel le „mis ki“, mis just 
sel le ko ha teis test 
eri ne vaks teeb. 
See „mis ki“ 
ei pruu gi ala ti 
meel div ja kül-
ge tõm bav ol la, 
kuid ka hel da ma-
tult on see ala ti 
ole mas. Is tan bu li 
„mis kiks“ on eel kõi-
ge see, kui das see 
lin na hin gab. Ühelt 
poolt on Is tan bul kii-
re ja kär si tu na gu iga 
tei ne gi lõu na maa linn, 
ent tei se poolt on tun da seal-
set aja loo list vää ri kust, mil-
le üle on uh ked nii türk la sed 
ise kui kõik tei sed ki, kes lin-
na en da jaoks avas ta nud on. 
Ja see on see „mis ki“, mis pa-
neb sin na ik ka ja jäl le ta ga si 
mi ne ma.

Vee tes ühe nä da la Is tan-
bu lis, avas ta sin, et lin na le an-
na vad sel le la hu ta ma tu „mis-
ki“ juur de, li saks eel pool too-
du le, ka kas sid ja ka lad, kes 
on Bos po ru se äär se lin nae lu 
vaiel da ma tuks osaks.

Lin na tä na vail ja lu ta des 
on või ma tu nä ha tä na vat 
või nur ga ta gust, kust mõ ni 
jul tu nud ja suh te li selt jul ge 
kass vas tu ei vaa taks. Ena-
mik neist elab ilm selt tä na-
val ning neil puu du vad konk-
reet sed pe re me hed (-nai sed), 
kuid sel lest hoo li ma ta on 
need elu kad ke nas ti toi de tud 
ja näe vad üp ris ka si tud väl-
ja. Nii pal ju kui me seal rin gi 
käi si me, oli ik ka nä ha, kui-
das ke set par ki, tä na vat või 
lin nap lat si oli kee gi pan nud 
vee kau si ja krõ bi na hun ni ku 
kas si de le (ja ka koer te le) söö-
mi seks val mis. Möö da käi jad 

söö vaid loo-
mi ei se ga-
nud ja vä he-
malt mul le 
tun dus, et 
s e l  l i  s e 
elu kor ral-
d u  s e  g a 

olid kas sid-
koe rad küll ra hul. Sa mu ti oli 
tur gu del üheks la he da maks 
vaa te pil diks see, kui das müü-
gi let ti del, kus pa ku ti eh teid, 
pal ve hel meid ja muud kraa-
mi, olid kau ba sek ka mõ nu-
sa ole mi se tei nud kas si pe re-
kon nad, kes se ga-
mi ni müü da va 
kraa mi ga oma 
lõu naui na kuid 
te gid.

Müü jad ise 
olid sel li se as-
ja ga har ju nud 
ning pea le gi 
pae lu sid sel-
li sed koos lu-
sed ka tu ris-
ti de tä he le pa-
nu, kes mõ-
ni kord li saks 
pil dis ta mi se le ka mõ ne 
as ja ke se ost sid.

Pea le kas si de vaa ta mi se 
ja pai ta mi se ei to hiks üks ki 
tu rist jät ta Is tan bu lis ka la res-
to ra nis käi ma ta. Üle Bos po-
ru se väi na mi ne vaid sil du 
on seal pal ju, kuid sil la al la, 
mis jääb Suu re Tu ru lä his te-
le, on ehi ta tud hul ga li selt ka-
la res to ra ne, mis ah vat le vad 
üht moo di maits va te ei ne te 

kui kau ni vaa te ga Bos po ru-
se väi na le. 

Sa ma sil la juu res, ka la-
res to ra ni de lä he dal, asus 
ka üks liht sam söö gi koht, 
kus pa ku ti maail ma pa-
ri maid ka la bur ge reid. Ni-
melt oli kal da le püs ti pan-
dud väi ke koh vik, kus ta-
bu ret ti del is tu des sai süüa 
ning sa mal ajal jäl gi da ka-
la bur ge ri te val mis ta mist. 
Võis nä ha, kui das na tu ke 
ee mal väi nal oli väi ke paat, 
kus iga na tu ke se aja ta gant 
tõm ma ti võr gu ga ka lu väl ja 
ja an ti järg mis se paa ti, kus 
kaks meest te ge les püü tud 
ka la de roo ki mi se ga. Sealt 
vi sa ti pu has ta tud ka la fi leed 
pan ni le, kus järg mi ne mees 
neid küp se tas. Sealt eda si te-
ge les ju ba uus tõm mu sõst ra-
silm saia de poo li ta mi se ning 
bur ge ri val mis ta mi se ga ehk 
pa ni saia va he le suu re prae-
ka la tü ki ning hun ni ku si bu-
la roh ket sa la tit. Sealt lii kus 
bur ger ju ba järg mi se me he 
kät te, kes sel le klien di le ula-
tas ning ra ha vas tu võt tis. 
Ja kõi ge lõ puks maa bus ka la-
bur ger mui du gi näl ja se söö-
di ku kõ hus. Ko gu prot ses se 
ise, ala tes ka la püüd mi sest 
ku ni val mis bur ge ri jõud mi-
sest klien di ni, oli nii loo gi li-

selt ja efek tiiv selt üle se-
hi ta tud, et ju ba 
ük si sel le tööp-
rot ses si pealt-
vaa ta mi ne oli 
ela mus omaet-
te.

Kõi ge lõ pe-
tu seks soo vi tan 
aga iga le Is tan bu-
lis ae ga veet va le 
ini me se le min na 
lae va ga Bos po ru-
se tuu ri le. Liht salt 
sel le pä rast, et vaa-

ted, mis väi nalt lin-
na le ava ne vad on hü per su-
per me gai lu sad ning tei seks 
veel sel le pä rast, et kõi ki ilu-
said koh ti lä bi käia ühe nä-
da la ga ei jõua. Lae va tiir aga 
an nab või ma lu se kas või ee-
malt ki olu li si vaa ta mis väär-
su si nä ha.

Hoş Gel di niz Tür kiye ve 
İstan bul!

Lii na Käär

Miks min na Is tan bu li? vol II
gu la ku na gi sest met sa va hi-
ko hast (Mihk lil oli 14 ha). 
Mih kel pa ni ko he puu koo li 
käi ma. Te ma aed oli re gist ree-
ri tud aed – ro he li ne rist oli 
üle aia pas si, see tä hen da nud 
hai gus te va ba ae da. Võib jul-
gelt öel da, et ümb rus kon nas 
po le elu pai ka – ku hu Mihk li 
käest õu na puuis ti kuid ja üks-
kõik mis tai mi too dud. Tal oli 
suur õu naaed, pi das me si la si. 
Oli to re mõ nus mees. Mih kel 
an dis kõi gi le kü si jai le ala ti 
lah ket nõu ja abi aian du se 
are na mi seks. Siin juu res kir ja 
pan du on Mihk li ju tus ta tud 

1984. aas tal.

Vi ru nal sün di nud mõi sa-
här ra le eral da ti pea le mõi sa-
 maa de võõ ran da mist 37 hek-
ta ri suu ru ne nor maal ta lu 
maa. Sel le ka vat ses ta võt ta 
just Vi ru na le (kü la kes kos sa). 
Pä rast pa ru ni sur ma (1937) 
soo vi nud te ma nai ne Ol ga 
en da le Vi ru na maad ja ja hi-
los si, kuid tal le ei an tud neid 
põh ju sel, et elab Pe kin gis ja 
tal po le Ees ti Va ba rii gi ko da-
kond sust.

Vai ke Hang

a.

 Vi ru na ja hi loss, 
joo nis tus 1924.
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Küt mi se aeg on käes, 
vaik sel hom mi kul 
tõu seb tae va poo le 
sa du tos su jut te. Va hel 
on tun da ka eri ne va te 
plast mas si de kir bet 
lõh na, aga mõ ni kord 
on hom mi kuks ma jast 
vaid aher va re jär gi.

Eks meie õnn on ik ka 
meie ene se hool su ses. Aru-
kas on küt mis tar ku sed veel-
kord üle vaa da ta.

Mil lest te kib korst nas se 
tahm?

Roh kem tah ma ja pi gi te-
kib lõõ ri des se ja korst nas se 
küt te ma ter ja li mit te täie li kul 
põ le mi sel.

Küt te ma ter jal ei saa ah jus 
täie li kult ära põ le da, kui põ-
le mi sel ei tu le pii sa valt õh ku 
pea le. Soo ja kok ku hoiu mõt-
tes või sel leks, et tu li kol des 
pi ke malt lõk kel oleks, köe-
tak se tih ti lu gu pool kin ni se 
siib ri või väi ke seks tim mi tud 
õhua va ga. 

Sel li ne küt mis viis kok ku-
hoiu fek ti ei an na, küll aga 
te kib korst nas se nar mas te na 
rip puv tahm, mis oma kor da 
süt tib. Tah ma ja pi gi põh jus-
ta vad ka mär ja ma ter ja li ga 

küt mi ne ning plas ti ku ja 
teis te süt nee ti lis te ma ter ja li-
de põ le ta mi ne ah jus.

Miks on tah ma põ len gud 
oht li kud?

Kui tah ma või pi gi on 
korst nas se ja lõõ ri de sein te-
le pak sult ko gu ne nud, võib 
see süt ti da ning lä bi mör di-
p ra gu de väl ja pres siv pi gi ri-
kub korst na. 

Kuid kors tent lä bi va suit-
su tem pe ra tuur ula tub 300-
400 C, siis tah ma põ le mi sel 
ula tub tem pe ra tuur 1000 C 
ja ena ma gi, korst na kest vu-

se le kõr ge kuu mus häs ti ei 
mõ ju. Kui ter ved ki vid ise 
sel li se le tem pe ra tuu ri le vas-
tu pea vad, siis nõr gem on 
ki vi de va he li ne mört. Sa mu-
ti võib korst na ja la tem pe ra-
tuur tõus ta nii kõr geks, et 
see süü tab lä he da la su va pui-
dust või mõ nest muust põ le-

vast ma ter ja list sei na või va-
he lae. Kat ki se korst na pu hul 
löö vad tah ma põ len gu kor ral 
lee gid korst na pra gu dest ot-
se väl ja.

Mil li ne ma ter jal on 
küt mi seks kõi ge 
so bi vam?

Ah ju ja plii ti tu leb küt ta 
sel li se kü tu se lii gi ga mil leks 
küt te sea de on et te näh tud. 
Va le küt te ma ter ja li ka su ta-
mi ne lõ hub küt te sead me ära 
ning võib põh jus ta da tu le kah-
ju. Ki vi dest ehi ta tud ah ju/plii-
ti tu leb küt ta kui va de puu de-
ga. Bri ke ti ga küt tes tu leb jäl-
gi da kol des se vi sa ta va kü tu se 
ko gust, sest bri ke ti küt te väär-
tus on kõr ge ning tem pe ra tur 
tõu seb lii ga kõr geks ning see 
lõ hub küt te kol let.

Kind las ti ei to hi puup lii-
di/ah ju al la pan na plas ti kut 
ega sün tee ti lis te ma ter ja li de-
ga im mu ta tud või la ki tud/
vär vi tud pui tu. Puu küt te ga 
kat laid ei to hi küt ta ki vi söe-
ga, kui se da ei ole kat la ka su-
tus ju hen dis et te näh tud.

Sün tee ti li sed ma ter ja lid pi-
gi ta vad korst na ära ning ka 
põ le mis tem pe ra tuur on pui-
dust olu li selt kõr gem, mis 
oma kor da küt te ke ha lõ hub.

Küt te sea det ei to hi läi ta 

Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu 100

 Aja looü ri kud väi da vad, 
et aas tal 1908 asu ta ti Tõs ta-
maa raa ma tu ko gu.

Tun tud ko du-uu ri ja And-
rei Udu uu ri mus te ko ha selt 
esi nes koo liõ pe ta ja Ju han 
Sei man Se li Kir jan du se Ring-
kon na tei sel üld koo so le kul 
1908. aas tal kõ ne ga tee mal 
„Rah va raa ma tu ko gu dest“ ja 
nii see al gas...

Tä his ta gem siis se da 
tä he le pa nu väär set sünd must 
raa ma tu ko gu nä da la ga 1.-6. 
det semb ri ni 2008. 

As tu ge lä bi! Jääd vus ta-
gem teie mä les tu sed, tä he le-
pa ne kud,et te pa ne kud, ves te-
me-arut le me tee ma del, mil-
lest me iga päe va-elu ka ru sel-
lis eri ti ei mõt le. 

Üht-teist raa ma tu ko gu 
kau ge mast ja lä he mast mi-
ne vi kust on ehk ka vaa da ta. 
Oo ta me!

Tä na me ka kir ja li ke või te-
le fo nit si an tud tea de te eest: 
Varb la mnt 24, aip@tos ta-
maa.ee, tel 449 6184.

Tõs ta maa raa ma tu ko gu

Mida kü tad, se da lõi kad

Korst na püh ki ja 
teh tud akt võib 
osu tu da va ja li kuks, 
kui küt te sead mest 
on al gu se saa nud 
tu le kah ju

Noored, kes kunstikatsetusi rahvamaja seinale vorbivad, 
võiksid oma loomevaimu noortekeskuse edendamiseks 
kasutada, küllap oleks vaja sealseid seinugi kaunistada ja sel 
juhul oleks ka hinnang positiivne.

Hil ju ti õn nes tus Too mas Mi til tõs tu ki ga kol me küm ne meet ri 
kõr gu sel maas tik ku ja tae va lao tust kae da. Val gus ja sü gis vär-
vid an na vad koo li ma ja le kau ni gar nee rin gu. 
Õn ne li kud het ked fo tog raa fi  le.
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põ lev ve de li ku ga, ol gu sel-
leks süü te ve de lik või ben-
siin. Põ lev ve de li ke pu hul 
süt ti vad au rud, mit te ve de-
lik ise, te ki ta des plah va tu-
se. 

Ka sel lest sü gi sest on näi-
teid, kus põ lev ve de li ku ga ah-
jus küt te ma ter ja li süü da tes 
on ini me sed oma ko dus tu le-
kah ju põh jus ta nud ning ka 
ise põ le ta da saa nud.

Kas kors tent to hib 
pu has ta da igaüks?

Ühe pe ree la mus to hib 
kors tent ise püh ki da, kui va-
hen did on ole mas. Kind las ti 
tu leb korst na püh ki ja kut su-
da kor te re la mu, ri dae la mu, 
paa ris ma ja ela ni kel. 

Ise pu has ta des tu leb tah-
mast püh ki da ko gu küt te sea-
de mit te ai nult soo ja müü ri 
lõõ rid. Siis ki soo vi ta me ise 
püh ki mi se ase mel kut se list 
korst na püh ki jat, sest korst na-
püh ki ja an nab ka hin nan gu 
küt te sead me kor ra so le ku le.

Korst na püh ki ja on ko hus-
ta tud koos ta ma teh tud töö 
koh ta ak ti. Akt võib osu tu-
da va ja li kuks, kui küt te sead-
mest on al gu se saa nud tu le-
kah ju ning kind lus tu se le või 
tu leoh tu tu se ins pek to ri le on 
va ja tões ta da, et küt te sea det 

on pe rioo di li selt pu has ta tud. 
Küt te sea det tu leb tah mast 
pu has ta da üks kord aas tas, 
aas ta ring selt ka su ta ta vat ah-
ju/plii ti kaks kor da aas tas 
või ise gi ti he da mi ni

Ma jas peab korst na püh-
ki mi seks ole ma loo dud li gi-
pääs ka tu se le ja korst na le

Küt mi se ajal peab kol de 
si seuks või vä li suks su le tud 
ole ma või kui on küt te sea-
de, mi da to hib kol de uks 
lah ti küt ta, siis peab kait-
sep lekk sel le võr ra suu rem 
ole ma. Küt te ma ter ja li tu leb 
hoi da vä he malt poo le meet-
ri kau gu sel ah just. Kait sep le-
ki le puid la du da ei to hi, sest 
sä de ah ju suust võib need 
süü da ta.

Ah ju/plii ti ei to hi jä re le-
val ve ta kü de ma jät ta. Jä re-
le val ve ta to hib jät ta ai nult 
au to maat juh ti mi se ga küt te-
sea det.

Tuh ka ei to hi pan na põ-
lev ma ter ja list hoiua nu mas-
se. Tu ha sis se jää nud hõõ gu-
vad sä de med või vad anu ma 
süü da ta. Tuhk peaks en ne 
prü gi kon tei ne ris se vii mist 
ole ma vä he malt öö päe va 
me tall nõus jah tu mas.

Ala ri Tõ nis soo,
Lää ne-Ees ti pääs te kes ku se 

tu leo hu tu se ins pek tor

 Tõstamaa spordiklubi mälumängusarja selle hooaja es-
imene mäng toimub teisipäeval, 18. novembril algusega kell 
19 Tõstamaa rahvamajas.

Ootame vanu ja uusi osalejaid kuni neljaliikmeliste 
võistkondadena! Tule löö kaasa!

 Osalema oodatakse kuni kaheksaliikmelisi võistkondi 
(4N+4M), platsil 3+3.

Mängud toimuvad esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti 
vastavalt ajakavale, mis edastatakse võistkondadele peale 
registreerimist.

Registreerimine 23. novembrini sport@tostamaa.ee 
(võistkonna nimi ja liikmete nimekiri). Osavõtutasu 400 
krooni võistkonnalt. Info 506 1930

Tule löö kaasa!

VÕRKPALL

Algamas on traditsiooniline 
Tõstamaa spordiklubi 
võrkpalliturniir

Pildil eelmise aasta turniiri võitjad.

MÄLUMÄNG
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Lem bit Lo hu
27.02.1939 – 29.10.2008
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Eli ko ni da Met sa
17.10.1914 – 01.11.2008

Lau päe val, 
13. det semb ril kell 12 

TÕS TA MAA
RAH VA MA JAS 

VAL LA EA KA TE
JÕU LU PI DU
Meelt la hu tab 

an sam bel Ruk ki lill

KUHU MINNA

kell 10 Ka va rust
kell 10.15 Poot sist
kell 10.20 Mu na laiust
kell 10.35 Se lis test
kell 10.40 Jaa ni poe
juu rest
kell 11.10 Alult
kell 11.25 Ki ras test
kell 11.30 Tõ he last
kell 11.50 Kast nast

BUSS VÄL JUB: 

Soo vist
osa le da,

an na tea da
te le fo nil

449 6256 
või

529 4440

Lau päe val, 20. det semb ri 
kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas 
ÜLE VAL LA 
JÕU LU PI DU
Jõu lu kont sert.
Tant su muu si kat teeb 
SU LO.

Pi le ti hind eel müü gis ku ni 
19. det semb ri ni 70 kroo ni
Pi le ti hind ko ha peal 100 
kroo ni
Eel müük ja lau da de bro-
nee ri mi ne raa ma tu ko gus

Uu saas ta öö sel 
ala tes kell 00.30 
kut sub 
Tõs ta maa rah va ma ja 
kõi ki 
TANT SU GA
UU DE AAS TAS SE
Muu si kat iga le mait se le!
Sis se pääs 50 kroo ni.


