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TÄNA LEHES:

Kin gi oma 
lä he das te le 
Tõs ta maa 
jõu lu kaart
ja ka len der!

Tä na vu se te trü kis te koos ta ja ja au tor on 
Too mas Mitt, ku jun das Pil le Paa lam.

Kü si kõi ki dest val la 
häs ti va rus ta tud kaup lus test!

Tä na vu sel ea ka te peol oli rah-
vast kül la ga. Kuu la ti val la va-
ne ma üle vaa det elust-olust 
ja plaa ni dest. Üt le ma ta uh ke 
ja mait sev oli ka pi du laud. 
Tant su kee ru ta ti Ha lin ga val-
last pä rit an samb li Ruk ki lill 
saa tel.

Loo tus ri kast uut aas tat!Loo tus ri kast uut aas tat!
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 Samal ajal kui pea lin-
na nn vi gur vän dad aru-
ta vad, et kes küll saa tis 
öö pä ka pi kud kohv ri te ga 
möö da lin na va lit sust ko-
la ma, peab väi ke ini me-
ne aru. 

Mõl gu tab, et kas os-
tis va ba rii gi tsir ku ses se 
pi le ti ja peab nüüd oma 
ra ha eest sel list klou naa-
di vaa ta ma või on see 
ko gu nis ti ni gel une nä gu, 
mis aeg-ajalt va li mis te lä-
he ne des väi kest ini mest 
kü las tab. 

Ei ole just liht ne aas ta 
ol nud, mõt leb pi su ke õh-
tul plii di vee res is tu des. 
Ke va del vi ru ta ti trah vi-
ra ha sel ga, mam mi pi di 
kreep su saa ma ja taat pa-
ni pa da vai pan ka, mi ne 
tea, võ ta vad veel ma ja gi 
vii ma ti. 

Ei saa väi ke ini me ne 
aru, kõik aeg üh te moo di 
ja ühe pal ju niit nud, äkist 
oli kõik va les ti. 

Näe, oli hea aas ta ka. 
Sü gi seks, kui lehedki 
puus olid lootuse kaota-
nud ja pal ju väi ke si ini-
me si saat nud lõ pu tuid 
kir ja tük ke tea tud amet-
kon da, sel gus, et süüd last 
na gu põ le gi, ra ha gi lu ba-
ti ta ga si an da.

Aga väi ke ne ini me ne 
on nii pi su ke, et ko he 
jääb suu re amet ni ku ka-
he sil ma va he le kin ni. Jäl-
le un da sid te le fo nit raa did 
ja lõ puks pot sa tas ra ha 
pere me he le ta ga si. 

Oli ik ka hea aas ta mu-
he leb pi su ke plii di ees. 
Nel ja päe vi ti pa neb väi ke 
ini me ne tel ku käi ma ja 
vaa tab pi sar sil mil „Tuu-
le peal set maad“, sest nii 
kah ju on võe tud va ba du-
sest ja maast, aga mam-
mi on ik ka tors sis ja ei 
saa aru kes sel le rii gi p..e 
kee ras 

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: 550 tk

Val la vo li ko gu 
12.12.2008. aas tal 
toi mu nud is tun gil:

 Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu in fot lä hia jal val-
las toi mu nust.

 Ot sus ta ti an da sea du se ga 
ko ha li ku oma va lit su se, ko ha-
li ku oma va lit su sük su se või 
ko ha li ku oma va lit su sor ga ni 
pä de vus se an tud kü si mus te 
ot sus ta mi ne val la va lit su se le. 
Väl ja ar va tud nen de kü si mus-
te ot sus ta mi ne, mis on an tud 
vo li ko gu ai nu pä de vus se.

 Muu de ti Tõs ta maa val la-
vo li ko gu 10.10.2008. aas ta 
ot sust nr.195 “Ha jaa sus tu se 
veep rog ram mi toe tu se taot lus-
te ra hul da mi ne”, li sa des ot su-
ses se ka isi ku te ni med, kel le 
taot lust ei ra hul da tud.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa val las 
Kast na kü las asu va Suu re ja 

Väi ke se Roh taia kin nis tus te 
de tailp la nee ring. Pla nee rin-
gu ees märk oli maaük sus te 
krun ti deks ja ga mi ne, ehi tu-
sõi gu se mää ra mi ne, krun ti de 
hoo nes tu sa la, see tä hen dab 
krun di osa, ku hu võib ra ja-
da krun di ehi tu sõi gu se ga lu-
ba tud hoo neid, pii rit le mi ne. 
Maa sih tots tar be muut mi ne 
neljaks e la mu maaks ning ühe 
krun di sih tots tar be muut mi ne 
transpordi maaks.

 Teh ti muu da tu sed val la va-
ra va lit se mi se kor ras.

 Muu de ti § 31 lg 1 ning 
sõ nas ta ti see järg mi selt: Hoo-
nes tu sõi gus sea tak se hoo nes-
ta ma ta või hoo nes ta tud mu-
nit si paal maa le.”
 Muu de ti § 31 lg 2 esi mest 

lau set ning sõ nas ta ti see järg-
mi selt: “Hoo nes tu sõi gust võib 
sea da enam pak ku mi se või ot-
sus tus kor ras või muul sea du-

sest tu le ne val ju hul.”
 Võõ ran da ti ot sus tus kor ras 

Vä ra ti kü las asuv Ku re pe sa 
kin nis tu.

 Võe ti vas tu OÜ Su Fe, SA 
Tõs ta maa Mõis ja SA Tõs ta-
maa Hool de ko du te ge vu se 
siht fi nant see ri mi se ot sus.

 Kin ni ta ti val la 2008. aas ta 
li saee lar ve.

 Toi mus val la 2009. aas ta 
ee lar ve esi me ne lu ge mi ne. Rii-
gi pool se te eral dis te vä he ne mi-
ne on tee de-, ha ri du se- ja sot-
siaal ku lu de osas. 

 Ot sus ta ti ar vel dusk re dii di 
ka su ta mi ne 2009. aas tal.

 Ot sus ta ti kii ta heaks rii gi-
han ke “Tõs ta maa spor di hoo-
ne pro jek tee ri mi ne” han ke le-
pin gu sõl mi mi ne ko gu mak su-
mu se ga 572 300 kroo ni ning 
kin ni ta da vas tav ra ha li ne ko-
hus tus.

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Kad ri päe va kan dis ot sus-
ta sid Ka va ru kü la Kad-
rid vä he laie malt elu 

võt ta ja põ ru ta sid me re ta ha 
Ma ni ja le kar ja ja vil jaõn ne 
vii ma. Põ nev see gi, et Ka va-
rust ei ol nud kee gi Ma ni ja 
maa peal ja la ga käi nud.

Kad rit ral li ga alus ta ti Vaht-
ralt ja Ta pust ning vii ma seks 
jäid Ko du ja Nee me ta lu. Val-
la tust täis Kad rid hir mu ta sid 
nii mõ ne gi ta ga si hoid li ku ma 
me he po ja ära, et tu li neid 
möö da õuet ta ga aja da, et 
saaks ik ka kad riõn ne ära ja-
ga da.

Ka va ru la sed ei jõud nud 
ära kii ta lah keid ja hel deid 
pe re sid ning soo ja vas tu võt-
tu. Kõi ki, kes viit si sid kaa sa 
tul la oo da ti Rii da le väi ke se le 
vik to rii ni le ja kont ser di le. 

Kü la rah va kos ti ta mi seks 
oli kaa sas ka pi ra kas krin gel. 
Ku na ke va del saa tis Ka va ru 
kü la va nem El sa saa re rah va le 

hul ga kõr vit sa tai mi siis kos-
ti ta ti Rii dal oma kor da kõi ki 
kok ku tul nuid päi ke se li se kõr-
vit sa su pi ja koh vi ga.

Et kü la de oma va he li ne sõb-

rus ta mi ne saaks hoo gu juur-
de siis kut su vad ka va ru la sed 
juu nis ma ni ja la si oma ek soo-
ti lis se kül la vas tu kü las käi gu-
le. TT

Kad rid käi sid me re ta ga ma dis ta mas
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Taas on kät te jõud nud 
jõu luaeg ja tra dit sioo ni-
li selt on aeg mõ tisk le da 

möö du va ja ee soo ta va aas ta 
üle val la va lit su se poolt vaa-
da tu na.

Aas ta rõõ mus ta vai maks 
sünd mu seks võib pi da da sün-
di de ar vu 22, mis on pea poo-
le roh kem kui vii mas tel aas-
ta tel ta vaks. Va he peal oli 
loo tus ise gi po si tiiv se le ii be le 
kuid aas ta lõ pul kur vas ta me 
25 meie hul gast lah ku nud val-
la ko da ni ku üle.

Kas sün di nud lap sed jää-
vad ka Tõs ta maa val da ela-
ma? Pi kaa ja li ne üle maailm-
ne trend lin nas tu mi ne, sest 
seal on liht sam ja vä he mõ jus 
re gio naal po lii ti ka on pea mi-
seks põh ju seks, et val la ela-
nik kond vä he nes ka möö du-
val aas tal 30 ini me se võr ra, 
ol les tä na se sei su ga 1537. Vä-
he mõ ju sa re gio naal po lii ti ka 
all pean sil mas si tuat sioo ni, 
kus pan ga kon tor Tõs ta maal 
on am mu su le tud, ap tee ki ei 
ta su pi da da, Tee meist ri piir-
kond, Tõ he la ja Se lis te post-
kon to rid su le ti tä na vu, val la 
met sad on nüüd kau ge la su va 
Vänd ra mets kon na al lu vu ses 
jne. Val la va lit su se te ge vu se 
ees mär giks on küll sel li ne elu-
kesk kond, et siit ei min daks 
vaid tul lak se, kui gi ül dis te le 
tren di de le on kee ru li ne vas tu 
seis ta.

Vä ga olu li seks ole me pi da-
nud tin gi mu si las te aren guks. 
Tõs ta maa las teaias re no vee ri-
ti Ha sart män gu mak su pro jek-
ti toel üks rühm ja koos teh-
tud li sa töö de ga on nüüd 2/3 
las teaiast uuen da tud. Järg mi-
sel aas tal esi ta me uue pro jek-
ti ja ehk õn nes tub tööd las-
teaias lõ pe ta da. Las teaia koht 
on ole mas kõi gi le soo vi ja te le 
ja ha jaa sus tu ses liht sus tab las-
teae da jõud mist oma näo li ne 
trans por di süs teem.

Tõs ta maa koo li kaa saeg se 
õpi kesk kon na ga ole me ju ba 
har ju nud. On na tu ke us ku ma-
tu gi, et esi me se osa re mon-
dist on möö das üks teist aas-
tat. Õpi la sed on ma ja häs ti 
hoid nud kuid aeg teeb oma 
töö ja tä na vu te gi me kõi ge va-
rem val mi nud osas ju ba sa ni-

taar re mon di. Koo li pü si vaks 
kor ras hoiuks on see va ja lik 
ka järg ne va tel aas ta tel. Ilus 
kest on too nud ka si su ka ma 
si su, sest põh just on rõõ mus-
ta da pa ra ne nud õpi tu le mus te 

ja si su ka ma kas va tus töö üle 
kui gi sel les osas po le tu le mu-
sed ilm selt ku na gi lii ga head 
ja ala ti on või ma lik te ha et te-
hei teid.

KIK-i toe tu se sai mõi sa par-
gi pro jekt. Ra ja tak se jalg teed, 
pai gal da tak se is te pin gid, puh-
ke ja vaa te ko had. Töö de ga 
on ühe sil la näol ju ba alus ta-
tud, ko gu pro jekt peab ole ma 
teos ta tud järg mi se aas ta jaa ni-
päe vaks.

Koo li võim la on mi tu aas-

tat ol nud kul tuu ri mi nis tee-
riu mi in ves tee ri mi sob jek ti de 
maa kond li ku pin ge rea ee sot-
sas. Tä na vu eral das kul tuu ri-
mi nis tee rium ra ha pro jek tee ri-
mi seks, nüüd on vas tav rii gi-
han ge kor ral da tud, pro jek tee-
ri jaks va li tud ka Tar tu Üli koo-
li Spor di hoo ne pro jek tee ri nud 
fir ma RTG Pro jekt bü roo. Ehi-
ta mi se ra has ta mi seks plaa ni-
me taot lu se esi ta da KOIT-ka-
va tei se voo ru, mis peaks järg-
mi sel aas tal ava ne ma.

Pal ju on rää gi tud noor te-
kes ku sest. Tä na vu esi tas val la-
va lit sus pro jek ti, mis lei dis ra-
has ta mist. Prae gus te plaa ni de 
ko ha selt peak sid ruu mid rah-
va ma ja se ni väl jae hi ta ma ta 
tei sel kor ru sel val mi ma järg-
mi sel aas tal. En ne ehi tu se ga 
alus ta mist on va ja lik ük si kas-
ja li kult lä bi mõel da ruu mi de 
jao tus, nen de si sus ta mi ne ja 
ka su ta mi se kor ral da mi ne.

Tee dee hi tu ses oli möö du-
val aas tal suu ri maks ob jek-
tiks Tee de va lit su se liik lu so hu-
tu se va hen di te ga val mi nud, 
kaua ka van da tud möö da sõit 
Tõs ta maa mõi sast. Val la va lit-
sus ra jas sin na kerg liik lus tee 
ja tä na va val gus tu se.

Ilm selt rõõ mus ta me kõik 
kui meie ümb rus on pu has ja 
kor ras. Aas ta-aas talt on suu-
re ne nud hea kor ras ta tud ma ja-
pi da mis te arv ja ka val la va lit-
sus on sel les osas tei nud tõ si-
seid pin gu tu si. Möö du nud aas-
tal alus ta ti ja tä na vu lõ pe ta ti 
KIK-i pro jek ti toel 10 ava li ku 
puh ke ko ha ra ja mi ne. Kor ras-
ta ti juur de pää su teed, pai gal-
da ti vii dad, pin gid-lauad ja 
paik kon da tut vus ta vad ning 
loo dus sõb ra lik ku käi tu mist 
õpe ta vad sten did. Ehi ta ti ne li 
vaa te tor ni ja sup lus koh ta des-
se pai gal da ti ne li par ve.

Kee ru li ne väl ja kut se oli 
viie val la ühi se jäät me veo-
kon kur si kor ral da mi ne. Sea-
dus nõuab iga ma ja pi da mi se 
lii tu mist jäät me veo ga, sest 
pilt li kult po le siis neil, kes se-
ni poe ta sid jäät meid met sa al-
la, se da enam mõ tet te ha. See-
ga an na me veo ga lii tu mi sel 
pa nu se ka ül di ses se hea kor-
da kui gi ära veol ei ole prü gi-
kast võib-ol la iga kord ää re-
ni täis. Kon kurss õn nes tus, 
ve da jaks osu tus Clean way ja 
ve du odav nes olu li selt. Hind 
on ar ves ta tud põ hi mõt tel, et 
lii tu nud on kõik pü sie la ni ke-

Jõu lu mõ tisk lus 2008 

Tuleb aru saada, 
vallavalitsus saab 
tegeleda eeskätt 
oma ülesannete 
täitmisega ja teha 
on võimalik nii 
palju kui selleks 
on vahendeid.

Pargi renoveerimise käigus valminud sild. Foto: Toomas Mitt
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1. veeb rua rist 2009 lõ pe tab riik pen sio ni de 
väl ja maks mi se post kon to ri tes, kan des edas-
 pi di pen sio ni pan ga kon to le. 

Pan gad pa ku vad pen sio ni väl ja võt mi seks 
eri ne vaid la hen du si, mil leks on kas su la ra ha-
au to maa ti de või pan ga kon to ri tee nus te 
ka su ta mi ne. Kuid SEB Pank pa kub või ma lust 
võt ta ka edas pi di pen sion väl ja post kon to ris.

Koos töös Ees ti Pos ti ga mak sab SEB Pank 
ra ha väl ja 250-s post kon to ris te gut se vas 
Pos ti pan gas üle Ees ti. Pos ti pan ga tee nus on 
kät te saa dav ka väik se ma tes koh ta des, kus 
al ter na tiiv sed pan ga ka na lid puu du vad. 
Klien di le on see mu gav, liht ne ja tur va li ne 
– pos ti töö ta ja mak sab ra ha väl ja isi kut tõen da-
va do ku men di alu sel, va ja du sel ka klien ti abis-
ta des.

Pen sio ni saa mi seks post kon to rist ava tak se 
pan ga kon to (ju hul, kui kon to on mõ nes 
tei ses pan gas või puu dub hoo pis), 
väl jas ta tak se pan ga kaart, täi de tak se aval dus 
pen sio ni kand mi seks kon to le ning edas ta tak se 
see Sot siaal kind lus tu sa me ti le.

Täien da vat kon sul tat sioo ni saab 
post kon to ris ja SEB kon to ris või 
in fo te le fo nil 665 5100.

PEN SIO NI SAAB EN DI SELT POST KON TO RIST

ga ma ja pi da mi sed ja su vi lad 
ka su tus pe rioo dil ning ve du 
toi mub üks kord kuus. Oo ta-
ma tult osu tus prob lee miks 
suur hulk eri sus te nõud jad (le-
vi nu mad jäät meid ei te ki üld-
se, pen sio nä ril ei te ki, vean 
prü gi lin na, soo vin ve du mul-
le meel di va in ter val li ga jne.). 
Kui soo vi me kõi gi nen de eri-
sus te ga ar ves ta da, pea me sel-
leks töö le võt ma eral di ini me-
se ja töö ta su liit ma jäät me-
veo ku lu des se, mis muu dab 
as ja olu li selt kal li maks. 

Kü lae lu are ne mi sel on suu-
ri ma pa nu se saa nud Ma ni ja 
saar. Saar te Lii ni de poolt sa-
da mas se in ves tee ri tud 8 mil-
jo nit on val la sel le aas ta suu-
re maid in ves tee rin guid, li saks 
mu ret se ti Kih nu prog ram mi 
toel Kih nu val la ga ka has se 
hõl juk. Järg mi seks ke va deks 
val mib rii giee lar vest fi nant-
see ri tav ja prae gu Saa re maal 
ehi ta tav uus lii ni paat. Kih nu 
prog ram mi poolt fi nant see ri-
tu na ja Ma nõ ja Kul tuu ri selt si 
kor ral da mi sel saab aas ta va he-
tu seks uue si su ja väl ja nä ge-
mi se saa re kes kus.

Tõ he las va he ta ti rah va ma-

ja ak nad, mis omal ajal ma ja 
re no vee ri mi sel te ge ma ta jäi. 
Sa mu ti sai as falt kat te rah va-
ma ja ümb rus ja kaup lu se esi-
ne. Rõõ mus tab, et te gus Tõ he-
la kü la selts on kü la de aren da-
mi se meet me toel võt nud et te 
meie rei re no vee ri mi se päe va-
kes ku seks, val la va lit sus eral-
dab pro jek ti le järg mi sel aas-
tal kaas fi nant see rin gu. 

Se lis tes ehi ta ti väl ja kü la-
toa küt te süs teem ja toe ta ti 
ku ju sei na pai gal da mist ki ri-
kus se.

Hool de ko du va jab kaa s-
a jas ta mist, mil le si suks on 
üm ber kor ral da mi ne tä na päe-
va seks ea ka te ini mes te ko-
duks, mis ma jan dab en nast 
ära ko ha mak sust. Ole me sel-
leks mi tu aas tat või ma lu si ot-
si nud. Nüüd on val mi nud ehi-

tusp ro jekt ja ka vat se me sel le 
põ jal väl ja kuu lu ta da ehi tus-
kont ses sioo ni rii gi han ke. 
Liht sus ta tult tä hen dab see, et 
han ke võit nud fir ma ehi tab 
hool de ko du val mis ja SA Tõs-
ta maa hool de ko du ta sub sel le 
va hen di test, mis lae ku vad ko-
ha mak sust. Kas han ge õn nes-
tub ja kas seal pa ku tav hind 
on vas tu võe tav, mis või mal-
dab hool de ko du ma jan da da, 
sel gub pea le han ke kor ral da-
mist järg mi se aas ta al gul.

Tu leb aru saa da, et val la-
va lit sus saab te ge le da ees kätt 
oma üle san ne te täit mi se ga ja 
te ha on või ma lik nii pal ju kui 
sel leks on ole mas va hen deid. 
Rõõ mus ta da võib et ole me ka 
möö du val aas tal ol nud edu-
kad pro jek ti põ hi selt ja nen de 
toel on too nud val laee lar ves-
se täien da valt 10,3 milj. kroo-
ni. Sa mas seab pro jek ti de 
teos ta mi se le pii rid oma pool se 
kaas fi nant see rin gu va ja dus.

Mil li ne tu leb aas ta 2009? 
Ilm selt on vä he neid, kes jul-
ge vad en nus ta da, mil li ne on 
ma jan dus lik si tuat sioon järg-
mi se aas ta lõ pul. Tea me, et 
järg mi se aas ta val laee lar ve 

on ca 2,5 milj. kroo ni väik-
sem tä na vu sest ja se da just 
rii gilt saa da va te va hen di te 
osas. Nii vä he ne vad näi teks 
tee de ra ha 1,3 milj., ha ri dus-
va hen did 0,5 milj. ja sot siaal-
va hen did 0,3 milj. võr ra. Kas 
saa me eel pool mai ni tud te ge-
vu si el lu viia, sõl tub ma jan-
dus li kust olu kor rast. Prae gu-
ne 2009. aas ta val laee lar ve 
pro jekt on ta sa kaa lus kuid 
pea me veel gi hoo li ka malt 
vaa ta ma teh ta va te ku lu tus te 
si su. Sest tun dub, et ül dis ta tu-
na on vor mi täht sa maks pi da-
mi ne si sust nii maail ma kui 
Ees ti ma jan dus lan gu se põh ju-
seks ja mul je ta val da va tel ar-
vu del ei ole ol nud mõ ni kord 
si su list ka tet.

Ilm selt hal vim, mis te ha 
saa me, on üks tei se või du hä-
dal da mi ne, kui hal vas ti kõik 
on. Tar gem on hin na ta olu kor-
da rea list li kult, ot si da prob lee-
mi de le la hen du si ja us ku da 
en das se. Soo vin se da kõi gi le 
ja li saks ra hu lik ku jõu luae ga, 
ilu sat aas ta va he tust ning toi-
me tu le kut uuel aas tal.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Ilmselt halvim, 
mis teha saame, 
on üksteise võidu 
hädaldamine, kui 
halvasti kõik on.
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1. jaa nua rist 2009 
muu tub ra vi kind lus-
tu se sea dus, mil le 
ko ha selt ei saa osu ta-
tud ham ba ra vi tee nu-
se eest hü vi tist enam 
kõik üle 19-aas ta sed 
isi kud.

300-kroo nist ham ba ra vi-
hü vi tist saa vad ala tes järg mi-
sest aas tast taot le da isi kud, 
kel le le on riik li ku pen sio ni-
kind lus tu se sea du se alu sel 
mää ra tud töö või me tus- või 
va na dus pen sion, ning üle 
63-aas ta sed kind lus ta tud 
isi kud.

Kõr gen da tud mää ras 
ehk 450-kroo nist hü vi tist 
maks tak se: ra se da te le; al la 
üheaas ta se lap se ema de le; 
isi ku te le, kel lel on ter vis-
hoiu tee nu se ta ga jär jel tek ki-
nud suu re ne nud ham ba ra vi-
tee nu se va ja dus: pea-kae la 
piir kon na kas va ja te ki rur gi li-
ne ja kii ri tus ra vi; huu le-, al-
veo laar jät ke- ja suu lae lõ he 
ning teis te ano maa lia te ki-
rur gi li ne ra vi; näo kol ju luu-
de trau ma de ki rur gi li ne ra-
vi; prot se duur (en dos koo pia, 
anes tee sia ja muu), mil le käi-
gus on tek ki nud trau ma; ku-
de de ja elun di te siir da mi ne 

või siir da mi seks et te val mis-
ta mi ne; pea-kae la piir kon na 
ula tus li ke põ le ti ke (abst sess, 
fleg moon) haig la ra vi.

Kind lus ta tu esi tab hai ge-
kas sa le punk tis 3 too dud 
ju hul li saks aval du se le ja 
ham ba ra vi eest ta su mist 
tõen da va le do ku men di le 
veel ars ti tõen di, mis tõen-
dab ter vis hoiu tee nu se ta ga-
jär jel suu re ne nud ham ba ra-
vi saa mi se va ja dust.

Kõi gil kind lus ta tud isi ku-
tel, kes on ka su ta nud või 
ka su ta vad ham ba ra vi tee nu-
seid en ne 1. jaa nua ri 2009, 
kuid ei ole sel le eest veel hü-
vi tist taot le nud, on õi gus se-
da te ha kol me aas ta jook sul 
ala tes ham ba ra vi tee nu se saa-
mi sest.

Ham bap ro tee si hü vi ti se 
maks mi se kord ei muu tu.

Pil le Tael,
Ees ti Hai ge kas sa Pär nu osa kon na ju rist

Uuest aastast muutub 
ham ba ra vi hü vi ti se 
saamise kord

 No vemb ri kuus (01.11-
30.11.2008) pan di Tõs ta maa 
val las toi me viis väär te gu, 
mil lest kolm tu ba ka sea du se 
ei ra mist ja kaks liik lus sea du-
se muud rik ku mist. 

 Alus ta ti kaks kri mi naa-
las ja: aja va he mi kul 12-
14.11.2008 va ras ta ti Pär nu-
maal Tõs ta maa val las Kast na 
kü las asu valt ehi tu sob jek tilt 
ära ne li alu mii nium re de lit.

 Aja va he mi kul 20-21. 
11.2008 on sis se mur tud Tõs-
ta maa val las asu vas se su vi las-
se ja va ras ta tud eri ne vaid ese-
meid. kah ju on sel gi ta mi sel.
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 Tal ve reh vi de ka su ta mi ne 
sõi du ki tel on ko hus tus lik 1. 
det semb rist ku ni 1. märt si-
ni, kuid naast reh vi de ka su ta-
mi ne sõi du ki tel on lu ba tud 
1.ok toob rist ku ni 1. mai ni. 
Kes võ ta vad ka su tu se le va-
rem käi bes ol nud tal ve reh-
vid peak sid ar ves ta ma, et 
tal ve reh vi tur vi se must ri 
jääk sü ga vus ei to hi ol la al la 
kol me mil li meet ri.

Muut li ke il ma de saa bu mi-
se ga tu leb ar ves ta da sel le ga, 
et sõi du võt teid tu leb su ve pe-

rioo di ga võr rel des kor ri gee-
ri da. Olu li ne on teeo lu de ga 
ar ves ta mi ne, tee- ja il mas ti-
kuo lu de le vas ta va sõi du kii ru-
se va li mi ne, et mit te sea da 
oh tu ei en da ega ka teis te 
liik le ja te elu ja ter vist.

Öi sed mii nusk raa did või-
vad niis ke tee kat te muu ta liu-
väl ja sar na seks ning sel pu hul 
tu leb sa mu ti mee les pi da da õi-
get kii ru se ja sõi du võ te te va li-
kut. Ots tar be kas on pi ke ma te 
va he maa de lä bi mi sel va ru da 
ae ga, et soo vi tud ajaks siht-

koh ta jõud mi sel ei oleks va ja 
as ja tult kii rus ta da.

Il map rog noo si ga pi ke ne-
nud pi me da pe riood küll ei 
seon du, kuid hel ku ri kand mi-
se va ja lik ku se meel de tu le tus 
ei ole ku na gi liiast. Käi mas 
on Maan teea me ti vas tav 
te maa ti li ne liik lu so hu tu se 
kam paa nia, mi da ka po lit-
sei omalt poolt toe tab ning 
kut sub üles kõi ki ja la käi jaid 
kand ma hel ku rit. Et te vaa tust 
ja tä he le pa ne lik kust liik lu ses 
- Sind oo da tak se!

Väi ke meel de tu le tus au to juh ti de le!

Mõt te hea tah teü ri tu se-
na lil le sea de kur su sed 
kor ral da da sai Jaak 
Tom son Pär nust kui ta 
hak kas kord nä da las 
lõ bu pä rast rah va tant-
su kee ru ta ma.

Kla pi tak se saa li üü ri ra ha 
ja lõ bu kül la ga. Et Jaak ise 
käis sep temb ris Sak sa maal 
end lil le sea dea la selt täien da-
mas siis pa kit ses te mas suur 

soov se da kõi ke ko du val la ini-
mes te le eda si an da.

Se ni on käi dud koos det-
semb ri kol mel lau päe val, 
aga edas pi di oo tab Tom son 
hu vi li si kord kuus lau päe vi til 
kell 17–20. Kur su sed on kõi-
gi le osa võt ja te le täies ti ta su-
ta ning ma ter ja li de eest hoo-
lit seb Jaak. 

Täp se ma in fo saa mi seks ta-
suks he lis ta da te le fo nil 5556 
3639.

Tõstamaa Tuuled

Tule lilli säädima
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Tä na vu saa vad kõik Ees ti 
ini me sed oma jõu lu soo-
vid tee le saa ta Kai li-

Lot ta Juh ka mi ku jun da-
tud ümb ri ku ja mar ki-
de ga.

Kai li-Lot ta on lu gu-
pee tud lap se va ne ma te 
Mai mu ja Karl Juh ka-
mi noo rem tü tar ning 
Tõs ta maa koo li kas van-
dik. Sel le suu re pä ra se 
saa vu tu se pu hul esi ta-
sin Kai li-Lot ta le mõ-
ned kü si mu sed.

Kui das su elu on kul-
ge nud pä rast Tõs ta-
maalt pea lin na mi ne-
kut 1994 aas tal?

Mi nu suur unis tus oli 
õp pi da tant su ju hiks Tal lin-
na Pe da goo gi li ses Ins ti tuu dis, 
aga mõ ne punk ti puu du jääk 
sis seas tu mi sek sa mi te tu-
le mus tes sul ges sel le vä-
ra va. 

Ma po le al laand ja tüüp 
- tu li ot sus ta da mõ ne muu 
eria la ka suks. Va li sin sa ma 
ins ti tuu di bib liog raa fia-in for-
maa ti ka kau gõp pe osa kon na. 
Sain sis se ja lõ pe ta sin bib lio-
g raa fi kva li fi kat siooo ni ga.

Sa mal ajal asu sin töö le 
Tõs ta maa raa ma tu kok ku ja 
mõ ne aja pä rast sain tööd 
Tal lin na Tea dus te Aka dee mia 

raa ma tu ko gus (prae gu ne Tal-
lin na Üli koo li raa ma tu ku gu). 
Seal töö ta sin kuus aas tat. 

Soov tant si da krii pis en di-
selt hin ge. Õn neks ava ti Ees ti 
esi me ne mo dern tant su kool, 
kus õpe ta ti klas si ka list bal let-
ti, mo dern tant su, jazz tant su, 
ak ro baa ti kat, näit le mist ja 
pan to mii mi pa ri ma te õp pe-
jõu du de ju hen da mi sel. Seal 
tant si sin mi tu aas tat.

Oli küll ras ke (õp pi mi se 
ja töö kõr valt), aga hu vi tav 

a e g - sain ju ik ka oma unis-
tu se tant si mi sest täi ta.

Olin just ins ti tuu di lõ pe-
ta nud, kui sain pak ku mi-
se Tar tu Üli koo li Õi gu s-
ins ti tuu di le ra ja da oma 
raa ma tu ko gu. An ti kaks 
tüh ja ruu mi, pal jad riiu-
lid, üks laud, kas ti täis 
loen gu map pe, kuus sa da 
tu den git ja mi na ük sin-
da. Hil jem sain ka abi li se 
ja paa ri aas ta pä rast oli 
raa ma tu ko gu val mis. Töö-
ta sin seal ne li aas tat.

Nüüd olen kuul nud, et 
raa ma tu ko gu toi mib edu-
kalt tea be kes ku se na ja seal 
on kaa saeg ne elekt roo ni li ne 
lae nu tus süs teem, mil le ni mel 
ma tööd te gin.

Mul oli ja on ka suur hu-
vi kuns ti vas tu. Kolm aas tat 
käi sin õh tu ti Tal lin na Kul tuu-
ri rah vaü li koo lis kal lig raa fiat 
õp pi mas. Hu vi oli küll suur, 
aga ene se kind lu sest jäi veel 
puu du, et ko he Ees ti Kuns tia-
ka dee mias se as tu da. 

Sel le au to ri teet se kuns ti-
temp li si see lu ja õp pi mis või-
ma lus te ga tut vu sin teat ri kuns-
ti eria la et te val mis tus kur su sel 
ja 2004. aas tal asu sin gi EKA-
sse õp pi ma graa fi list di sai ni 
õh tu ses osa kon nas ehk tu-

den gi te kee les “öi ses stat sio-
naa ris”.

Kes sa nüüd oled ja kus töö-
tad?

Olen di sai ner ja töö tan 
rek laa mi bü roos Pult.

Kui das juh tus, et just 
Sul le usal da ti jõu lu-
komp lek ti ku jun da-
mi ne?

Täies ti et tear va-
ma tult. Ta va li selt 
tel lib Ees ti Post väl-
ja va li tud kunst ni-
kult kind la post mar-
gi. Koo lis oli üheks 
õp peai neks pos ti-

g raa fi ka. 
Üliõ pi las te le 

an ti ku jun da da 
kas va len ti ni päe va 
või jõu lu tee ma li ne esi-
me se päe va komp lekt 
so. post mark, tem pel 
ja ümb rik. 

Va li sin jõu lud. Ku jun da mi sel 
ot sus ta sin mit te ka su ta da tüü-
pi li si jõu lu mo tii ve, kus do mi-
nee ri vad pä ka pi kud, kuu sed 
ja saa nid. Taht sin te ha mi da-
gi uut ja ori gi naal set. 

Kaht lu si ja ideid oli ku jun-
da mi sel pal ju - väi ke for mat 
(ei ma hu suurt mi da gi) ja sa-
mas peab komp lek tis ole ma 
aru saa dav jõu lu tee ma. Pea 
oli idee dest tul vil, aga mi da 
va li da? Lõ puks te gin ühe mar-
gi ase mel peaae gu kolm küm-
mend. Sain kõr gei ma hin de 
ja õp pe jõult Jü ri Kas silt nii 
kõr ge hin nan gu, et te ma lu-
bas nad Ees ti Pos ti viia.

Oma ül la tu seks ja suu reks 
rõõ muks võt tis ki Ees ti Post 
mi nu ga ühen dust. Nad olid 
mu komp lek ti va li nud 2008.
aas ta jõu lu mar giks. 

Rõõm oli se da suu rem, 

Kai li-Lot ta jõu lu mar gid

Ma po le 
al laand ja tüüp - 
tu li ot sus ta da 
mõ ne muu 
eria la ka suks. 
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Mis ajen das mind kir-
ju ta ma? Eks ik ka 
jõu lu kuu, sest sel 

ajal tun ne me eri list soo just 
ja va ja dust pe re jä re le, sel le-
pä rast ta han gi kir ja pan na 
mõ ned read.

Meie va nae ma on na gu 
va nae mad enam jaolt ik ka, 
“pa ra jalt paks ja pa ri mais 
aas tais”. Va nu se le vaa ta ma-
ta on ta vä ga tub li ja töö kas. 
Aga juh tus nii, et esi me se 
ad ven di nä da la ja na tu ke ka 
teist pi di ta veet ma haig las. 
Õn neks pol nud mi da gi sel-
list, mil le pä rast meie, te ma 
pe re, olek si me sü dant va lu-
ta nud. See nä dal-pool teist, 

kui ta haig la ra vil vii bis, sai-
me tun da kui va ja lik ta meie 
pe re le on. Oli me har ju nud, 
et ko gu aeg on kee gi ko dus, 
aken des tu led, toad soo jad 
ning ala ti soe söök õh tul oo-
ta mas. Õn neks on lin nas tei-
ne va nae ma, kes kü las tas te-
da üle päe va ja viis tal le uut 
lek tüü ri, et ol la päe va sünd-
mus te ga kur sis. 

Eri ti tun dis hu vi va nae ma 
käe käi gu pä rast meie viieaas-
ta ne pe sa mu na. Ilus oli üt-
lus: “ma mu ret sen vä ga te-
ma pä rast”, kus juu res omal 
suu kõ ver ja nu tu pi sar sil ma-
nur gas. Ka sau na päe val mai-
nis, et näe “va nae ma ei saa-

gi sau na tul la ja end pes ta”.
Aga nüüd on memm ko-

dus ning rõõm on mõ le ma-
pool ne. Mis meel dib meie 
va nae ma le kõi ge roh kem? 
Pa kun väl ja, et lap se lap sed, 
aga ka söö gi te ge mi ne ja iga-
su gu ne küp se ta mi ne, kus juu-
res ta po le kin ni nen des va-
na des tra dit sioo ni des, vaid 
jul geb proo vi da ja kat se ta-
da eri ne vaid ja uu si ret sep te. 
Kii dan vä ga meie va nae ma, 
suur ai täh sul le!

Ta han soo vi da kõi ki de le 
va nae ma de le ra hu lik ku jõu-
luae ga ning uueks aas taks 
tu ge vat ter vist!

Mi nia

Meie va nae ma

Las teaias toi mu nud loo-
dus fo to de näi tust kü-
las tas vä ga pal ju ini-
me si. Kõi ge roh kem 

hää li ko gus fo to “Ho bu sed”, 
ti he re bi mi ne käis “Mets sea” 
ja “Põd ra” va hel. Suh te li selt 
häs ti võe ti vas tu ka “Jää-
mäed”, “Päi ke se loo jang 2” 
ja “Jää lind”. Pä ris il ma punk-
ti de ta ei jää nud mit te üks ki 
töö. Tä na me kõi ki osa le jaid: 
pe re kond Ka set, pe re kond 
Pa lu sa lut, Õie Org`i, Eve 
Käär`i, Ja nek Pres si, Bir git 
Pe ret, Ma rek Lin du. Ku na fo-
tod olid nii ilu sad, oo tab kõi-
ki osa le jaid väi ke pree mia 
- suur sho ko laa di tah vel. Pa-
lun tul ge sel le le ja oma fo to-
de le las teae da jä re le.

Ter ve ree de se hom mi ku-
poo li ku as kel da sid las teaias 
sa mu ti fo tog raa fid Jü ri Vlas-
sov ja Aa sa Aker berg. Va ne-
mail ava nes või ma lus te ha 
las test port ree fo to sid ning 
ka rüh ma pil te. Fo tod val mi-
vad ja saa de tak se pos ti ga las-
teae da veel en ne jõu le. 

Järg mi sel nä da lal toi mu-
vad rüh ma de jõu lu peod. 
Kol ma päe val, 17. det semb ril 
koh tu vad jõu lu taa di ga kesk-
mi se rüh ma lap sed, sõi me las-
te le tuuak se pak ke 18. det-
semb ril ja kõi ge va ne ma te le 

las te le 19. det semb ril. Kõi ki-
de pi du de al gus on kell 16. 

Järg mi sel nä da lal toi mub 
meie ma jas jõu lu laat. Lap se-
va ne maid oo da tak se müü-
ma, ost ma, va he ta ma oma 
pe res ülea ru seid las te rii deid, 
ja la nõu sid, män guas ju, raa-
ma tuid, jõu lu kau nis tu si ja 
muud pu di-pa di. Võib ka 
koos las te ga ko dus pi par koo-
ke küp se ta da – kau nis ta da. 
Ra ha, mis ko gu neb, ka vat se-
me ka su ta da jaa nua ris las te-
le puu vil ja de ost mi seks.

Jõu lu de eel ta haks tä na-
da kõi ki oma kaas töö part ne-
reid ja lap se va ne maid meel-
di va koos töö eest. Meie eri li-
ne tä nu kuu lub aga Mar ge le 
raa ma tu ko gust, kes on ala ti 
häs ti vas tu tu le lik ning ai tab 
meid tih ti hä dast väl ja Tõ he-
la las te las teae da too mi sel 
ning ko ju vii mi sel. Häid pü-
hi kõi gi le! 

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Pidu de ja tä nu de
aeg on käeset es ma kord selt Ees ti Pos ti aja-

loos tel li ti ko gu esi me se päe va 
komp lekt (rii gi si se ne mark, 
rah vus va he li ne mark, tem pel 
ja ümb rik) ühelt kunst ni kult. 

Va li ku põh ju seks ku ju nes 
just as jao lu, et ko mis jo ni le 
meel dis mi nu poolt loo dud 
lõ bus stiil ja ta va pä ra sest jõu-
lu süm boo li kast eri nev la hen-
dus.

Kai li-Lot ta kee ru li ne ja 
mit me ta san di li ne tee elu kut-
se oman da mi sel võiks ol la 
in nus ta jaks noor te le oma elu 
tu le vi ku nä ge mus te ku jun da-
mi sel. 

Kõik ras ku sed on üle ta ta-
vad, kui jät kub hu vi, vi sa dust 
ja us ku oma või me tes se. Kai-
li-Lot tal jät kus se da. Tu le mu-

seks on töö kõr valt lõ-
pe ta tud kaks üli koo-
li ja lõ puks tä he le-
pa nu väär ne tun-
nus tus tal le kui 
kunst ni ku le. 

Tub li tüd-
ruk ja edu 
edas pi di-
seks!

Efe li ne

 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. 587 Tõs ta maa 
val las Kast na kü las 
asu va Kast na Mõi sa 
Suu re Kar jaaia kin-
nis tu de tailp la nee rin-
gu, mil le ees mär giks 
on maaük su se ka-
heks ja ga mi ne, moo-
dus ta ta va kin nis tu 
sih tots tar be muut-
mi ne ela mu maaks 
ning ehi tu sõi gu se 
and mi ne ja hoo nes-
tu se tüü bi mää ra-
mi ne. Kast na Mõi-
sa Suu re Kar jaaia 
maaük sus on 5,28 
hek ta rit suur.

 Tõs ta maa val-
la va lit sus al ga tas 
18.11.2008. aas ta is-
tun gil kor ral du se ga 
nr. 598 Kast na kü las 
asu va Kruu siau gu 
maaük su se de tailp la-
nee rin gu, mil le ees-
märk on maaük su se 
ja ga mi ne ning moo-
dus ta ta va te le kin nis-
tu te le sih tots tar ve te 
mää ra mi ne. Kruu-
siau gu maaük sus on 
10,2 hek ta rit suur. 

DETAILP LA NEE RIN GUD

Jõulutaat tuleb:
kol ma päe val, 17. det semb-
ril kell 16 kesk mi sesse 
rüh ma
neljapäeval,18. det semb ril 
kell 16 sõi me las te le
reedel, 19. det semb ril kell 
16 kõi ge va ne ma te le las te le
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Ju lius Ku per ja no vi (1894–
1919) sõ ja me he teest I 
maail ma sõ jas ja mui du-

gi Va ba dus sõ jas tea vad kõik. 
Nüüd seks on Va ba dus sõ jast 
end ha ri nud need ki põlv kon-
nad, kes olu de sun nil Ku per-
ja no vi ni me gi su hu võt ta ei 
või nud. On tea da te ma hull jul-
ged teod, Pa ju la hing jm.

Nõu kaa jal kim bu ta ti Tar tus 
Raa di kal mis tul te ma haua-
sam ba juu res küün la süü ta jaid 
– va ba du seih ka jaid koo li pois-
se ja tu den geid. Oli ime li ne 
vaa te pilt Va ba rii gi aas ta päe-
va del, jõu lu- ja va na–aas ta 
õh tul kui seal kor ra ga põ les 
mi tu sa da küü nalt, sa mas rah-
va hul gas lii ku sid ni me de kir-
ja pa ne jad – ja tea da gi, mis 
eda si sai. 

Tea da see gi, et noor Ju lius 
Ku per ja nov õp pis Tar tu Õpe-
ta ja te Se mi na ris (TÕS) 1910 – 
1914 (ve ne õp pe kee le ga osas, 
34.lend). Õpe ta ja na saa nud ta 
töö ta da vaid mõ ne kuu. Te ma 
saa tus oli kaks sõ da.

Sel lest me hest saab lu ge da 
ko gu mi kust “Tar tu Õpe ta ja te 
Se mi nar 1828–1928” (il mus 
1929 Tar tus, 523 lk). Sel le ma-
hu ka aja loo raa ma tu au to rid 
on Mart Kii rats (Mats Mõts-
la ne), Pee ter Põld ja Ju han 
Tork. Au to rid on pan nud kir-
ja kõi ki de len du de lõ pe ta ja te 
elu lood (fo to de ga). TÕS pi das 
oma 170. aas ta päe va 1998.

Mi nult oli seal üle vaa te näi-
tus Mart Kii rat si elust ja tööst. 
Siis oli Kii rat sist TÕS-i raa ma-
tu ko gus vaid ai nult kõ ne s-
o lev ko gu mik. Ei ain sat ki te-
ma küm ne kon nast raa ma tust, 
ise gi kõi ge täht sa mat “Kraa vi-
ta jaid” mit te. Te da pol nud 
ole mas. En ne kui te ma en da 
100. sün niaas ta päev ta aja kir-
jan du se veer gu de le tõi (mä les-

tus ki vi sün ni ko has Ki ras tes 
1986).

Ja sel le sa ma ko gu mi ku tii-
tel le helt TÕS-i raa ma tu ko gus 
olid väl ja lõi ga tud au to ri te M. 
Kii rat si, P. Põl lu ja J. Tor gi ni-
med. Nii tä na ti hil ju ti ses mi ne-
vi kus suu re töö te gi jaid! Mart 
Kii rats oli ka ise TÕS-i kas van-
dik 1900–1904, 24 lend, ve ne 
õp pe kee le ga osas). 

Mart Kii rat si (1884–1956) 
sün ni ko du oli Ki ras te kü las 
Hend re ko-Jaa ni ta lus. Te ma 
õpe ta ja- ja kir ja ni ku tööd on 
mit me tes trü ki teos tes lu ge da. 
Va ba rii gi juu be liaas tal tu le ta-
me siin juu res meel de se da, et 
te da va li ti 1917 I Maa päe va 
liik meks ja sek re tä riks ning 
1918–1926 oli Rii gi ko gu lii ge.

TÕS-i juu be li ko gu mik ku le-
hit se des näe me, et M. Kii rat si 
kir ju ta tud on sel les 335 le he-
kül ge. Muu hul gas on ta põh-
ja li kult ana lüü si nud se mi na ri 
täht sust ja mõ ju ees ti rah vus-
li kus kul tuu ri loos. Kir ju ta nud 
ka noo rest J. Ku per ja no vist. 
Ju ba se mi na ri päe vil ol nud ta 
täis võit lus vai mu. Ol nud kee le-
hu vi li ne, toi me ta nud se mi na-
ri si se seid kä si kir ja li si aja kir ju 
(aja leh ti) ja kir ju ta nud neis 
ise. Ta aval da nud end ka “luu-
le kuues” na gu kir ju tab M. Kii-
rats ja li sab J. Ku per ja no vi J. 
Lal li var ju ni me all kir ju ta tud 
(te ma ko du ta lu ni mi oli Lal li 
Tar tu maal Va na- Kuus tes) luu-
le tu se “Soov”

Vai ke Hang

Mõts la ne ja
Ku per ja nov 2008

E lus on tih ti soo vi sid kuul da:soo vi tak se ena mas ti
rik kust ja kul da;
soo vi tak se elu, 
mis kä tel meid kan naks,
lõ bu ja söö mist ja 
ma ga mist an naks.

T eist su gust ees mär ki 
säek sin ma et te:

söö jad ja ma ga jad 
kuk ku nud vet te,
aja lu gu nad te gi põr muks,
sea dis nad 
tu le vai le põl ve de le hir muks.

V en nad, ma soo vin
tei le võit lust ja või tu,

soo vin tei le kõr ge mat aja loo sõi tu.
Eda si! Eda si murd ke ja püüd ke,
Või du le jõud ke!

Vana pilt ju tus tab

Ta põh ja li kult 
ana lüü si nud 
se mi na ri täht sust 
ja mõ ju ees ti 
kul tuu ri loos.
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algus novembrikuu Tõstamaa Tuultes

...Õpetajate muresid ja 
ootusi koolis kajastas 
oma ettekandes Eesti 
Õpetajate Liidu juha-
tuse esimees Lehte 
Jõemaa. 

Õpetajal on ülitähtis 
roll aidata kaasa laste kas-
vamisele ja arenemisele üsna 
pikal eluperioodil. Arvestada 
tuleb laste ealiste, sooliste kui 
ka loominguliste iseärasus-
tega. Tuleb arvestada lapse 
kui indiviidiga, samas panna 
teda käituma kui kollektiivi 
(klassi) liiget. 

Õpetajatele teeb muret 
osade lastevanemate hoiak, 
et kui laps on kooli pandud 
tegelebki temaga edasi kool. 
Nagu kinnisvara reklaamis: 
„ 12 aastat kooli ja tark laps 
kätte!“ Tegelikult soovivad 
õpetajad teha palju rohkem 
koostööd lastevanematega. 
Laste käitumismudelid võivad 
kodus ja koolis olla hoopis 
erinevad ja siin saab koostöö 
aluseks ainult vastastikune 
usaldus kolme osapoole kool-
laps-kodu vahel.

Vaba Eesti on toonud 
meie haridusellu palju roh-
kem võimalusi. Meil on kor-
rastatud ja renoveeritud koo-
lihooned, õpikeskkond on 
paranenud, võimalused val-
ida kooli, õppeaineid, eksa-
meid. 

Õpetajail aitavad tunde mit-
mekesistada uued metoodi-
lised vahendid, täienenud on 
IT tehnoloogia, kasutada on 
lõputu internet. Samas seos-
tavad õpetajad seda infotul-
va ka õpihuvi vähenemisega 
koolitundides. 

Lapsed hangivad mujalt 
nii palju informatsiooni, et 
tundides räägitu ei jõuagi 
nendeni või lihtsalt ei huvi-
ta. TV ja interneti ühekülgne 
kasutamine muudab lapsed 
ükskõiksemateks. Vähese 
tähelepanu korral võivad 
nad otsida endale „eeskuju-
sid“ ekraanidelt ja nad hak-
kavadki neid päriselus „män-
gima.” 

Õpetajate tööaeg on tege-

likult piiramatu. Peale tunni-
andmist on õpetajal veel vaja 
tegeleda kasvatusprobleemi-
dega, täita erinevaid aruan-
deid, E-kooli, suhelda laste-
vanematega, osa võtta mit-
mesugustest koosolekutest 
ja üritustest, valmistada ette 
järgmised tunnid jne. 

Ainekavade ülepaisuta-
tus nõuab tundides pingelist 
töötamist materjaliga ja aega 
jääb väheks eelkõige kasva-
tustööks. Paljudes koolides 
puuduvad õpetajatööd toeta-
vad tugistruktuurid, nii napib 
logopeede ja psühholooge. 
Kahjuks pole ka meie kooli 
õpetajatel praegu neid abilisi 
võtta.

Õpetajate rahulolu oma 
tööga võivad rikkuda ka ül-
ekoormus või alakoormus 
ainetundides. Tähtsaks peab 
õpetaja ka oma töökeskkon-
da ja suhteid töökollektiivis, 
samuti tema töösaavutuste 
väärtustamist. Õpetajaamet 
on üks vähemihaldatuid 
noorte seas. Jõemaa arvates 
pole ka õige otsida koolidesse 
noori erinevate projektidega, 
mille peibutuseks on raha.

Õpetajatöö erinevaid 
tahke vaatles oma ettekan-
des ka kriisipsühholoog Tii-
na Naarits. 2004.aastal val-
mis uurimus „Õpetaja sot-
siaalse kompetentsuse mõju 
õpilase probleemidele”. Selle 
uurimuse järgi peaks hoopis 
tugevamini olema väärtus-
tatud klassijuhataja staatus 
ja klassijuhataja tund, peaks 

tekkima ühe pere tunne.
Väga vajalikuks loetakse 

koolitundidevälist tegevust, 
seda eriti keskastmes, see 
annaks võimaluse kõikidele 
end vajalikuna tunda. Mõnest 
„pahapoisist“ võib saada tub-
li organisaator ja eestvedaja. 
Psühholoogi arvateski tuleb 
tegeleda laste erivajadustega 
ja tagada riigipoolsed tasuta 
tugiteenused vähemkindlus-
tatud peredele.

Koolitada soovitatakse ka 
lapsevanemaid, kes julgeksid 
siis mõnele probleemile ka 
ise lahendust leida. Kogu elu 
juures soovitab psühholoog 
jälgida arenguks vajalikku ta-
sakaalu 8+8+8, see on kahek-
sa tundi uneks ,kaheksa koo-
liks ja tööks, kaheksa vabaks 
ajaks. Laste puhul peetakse 
paljuks juba tunniajast nihet 
ühes kolmandikus.

Lõpetuseks toob Naarits 
välja veelkord koolide valu-
punktid. Palju koolikohustuse 
mittetäitmist, koolivägivald, 
koolist lahkuja pole valmis
iseseisvaks eluks, õpetaja 
tähtsuse väärtustamine pole 
piisav. 

Selline sai siis kokkuvõte 
konverentsist „Kas me sellist 
kooli tahtsimegi?” Loodan, 
et siit leidsid mõtlemisainet 
nii õpetajad, õpilased kui ka 
lapsevanemad. 

Kõigile neile soovin omalt 
poolt head veerandi lõppu ja 
ilusat talvevaheaega. 

Karin Tõnisson,
hariduskomisjoni esimees

Kas me sel lis koo li taht si me gi? Raa ma tu ko gu -
nä da lal ar mas ta ti 
põh ja lat

 No vemb ri kuu tei sel nä-
da lal toi mus Põh ja maa de 
raa ma tu nä dal. Meie koo li 
õpi la sed võt sid ka sel lest 
osa. Es mas päe va hom mi kul 
kell 9.00 ko gu ne si me saa li, 
et kuu la ta lu gu Nils Hol gers-
so ni rei sist lä bi Root si. Iga 
päev lu ges õpe ta ja Ma ri 
mei le raa ma tust et te. Pä rast 
joo nis ta si me kuul du koh ta 
pil te. Nä da la lõ pus and si me 
pil did raa ma tu kok ku, kus 
need vaa ta mi seks väl ja pan-
di. Tub lid joo nis ta jad said 
kaar did. 

Elas kord Nils Hol gers-
son. Ta koh tas üh te lui-
ke. Nils tut vus lui ge ga ja 
mõt les te ma ga rei si ma 
min na. Nad len da sid lä bi 
Root si, käi sid eri ne va tes 
pai ka des ja nä gid eri ne-
vaid ini me si.

Kad ri Ka se ja Ker tu Lil le
2. klas sist

 Põh ja maa de raa ma tu-
ko gu nä da lal „Ar mas tus 
Põh ja maa de vas tu” olid et-
te lu ge mi sed pal ju des Põh-
ja maa de raa ma tu ko gu des. 
Kõik jal alus ta ti es mas päe-
val kell ühek sa hom mi ku-
hä ma ru ses ja küün la val-
gel või ka õh tul kell seit se 
küün la val gel. Igal päe val 
loe ti sa mast raa ma tust. 
Li saks et te lu ge mi se le oli 
raa ma tu näi tu si, koh tu mi-
si Põh ja maa de au to ri te ga 
ning muid üri tu si.

Tõs ta maa koo li õpi la-
sed said kuu la ta Nils Hol-
gers so ni ime li sest rei sist 
lä bi Root si maa. Raa ma tu-
ko gus võis tut vu da Põh ja-
maa de loo dus-ja ilu kir jan-
du se väl ja pa ne ku ga ning 
lu ge da No be list ja te ma 
au hin nast.

Hil jem said tub lid joo-
nis ta jad ning aga ra mad 
lu ge jad Põh ja maa de raa-
ma tu ko gu nä da la süm bol-
kaar di. Kõi ge usi nam lu ge-
ja te klass, 2. klass sai raa-
ma tu ko gu nä da la pla ka ti.

Ai täh kõi gi le kuu la ja-
te le, joo nis ta ja te le, lu ge-
ja te le!

Õpe ta ja Ma ri Lü his te
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On puh ku se ja jä re le mõt-
le mi se aeg. Ko gu Loo-
du on oo tu ses, mi da 

häs ti väl jen da vad luu le read:

Oma hin gu ses lõid Sa
tae va ja maa
ja päik se ga kat sid 
pil ve all veed.
Igal loo jan gul viid Sa
mu kau ge le öhe,
kus igat sus seab
uue hom mi ku teed.

Igat sus, igat sus ar mas tu se 
jä re le, täi dab ka meie hin gi. 
Igat sus, et tu leb kee gi, kes 
meid ek si nuid ju hib väl ja sel-
lest huk ka mõis mi se ja vae-
nu, edui deo loo gia ning tüh ju-
se nõia rin gist. Et tu leb päev, 
mil sü da hõis kab – mei le on 
tul nud pääs te.

Min gem ae ga de al gus se. 
Ju mal lõi ar mu teo na maail-
ma ja ini me se sel les se, et ta 
oleks Loo du ma ja pi da ja ning 
ar mas tu ses hoo lit seks sel le 
eest. Läks aga tei si ti. 

Ini me ne ei lä be nend oo da-
ta. Ta tah tis ko he saa da ju ma-
laks ja as tus üle kee lust ning 
võt tis tõe tund mi se puust vil ja 
ja nä gi, et tei ne on alas ti – ta 
on puu du lik. 

See oli esi me ne huk ka-
mõist ja ka ka het sust, mee le-
pa ran dust ei järg ne nud – süü-
di oli tei ne. Ja na gu lõp pe vad 
mui nas ju tud, võik si me öel da 
– kui nad po le veel tei ne teist 
lõp li kult tap nud, on veel mõ-
ni elus ja sur ma tants jät kub. 

Vaa da ke en di üm ber, teh-
ke lah ti raa dio või te ler – vih-
ka mi ne, huk ka mõist ja ära pa-
ne mi ne käib en nas tu nus ta va 
hoo ga. Me kõik ole me osa li-
sed sel les sur ma teat ris.

Meil po leks ki loo tust, kui 
meie Loo ja ei ar mas taks meid. 
Ju mal on meid esi me se na ar-
mas ta nud, Te ma ar mas tus ei 
tun ne pii re. Te ma on see, kes 
as tub esi me se sam mu.

Ini me se ar mas tus Ju ma la 
vas tu on ai nult vas tus – meil 
on va ja vaid mõis ta se da ja 
te ha sa mu ti – ar mas ta da ko-
gu sü da mest oma li gi mest ja 
ko gu Loo dut. 

Et me ise se da ei suu da, 
siis oma suu rest ar mas tu sest 

meie vas tu on Tae va ne Isa 
and nud oma ai nu sün di nud 
Po ja, et üks ki, kes Te mas se 
usub, ei huk kuks vaid et tal 
oleks iga ve ne elu.

Nii ole me me loo tu ses, et 
mei le sün nib Pääst ja. Ta näi-
tab teed, Ta on ise Tee, mis 
viib väl ja sur ma nõia rin gist.

Va na aja proh ve tid on se-
da kuu lu ta nud, rah vad on se-
da igat se nud ja nüüd on Ta 
sün di mas koo pas, sün di mas 
pi me du ses. Pi me du ses, mis 
meie sü da meid ma tab ja ar-
mas tu sest la hu tab.

Ole me oo tu ses, et see sün-
div ju ma lik Val gus su la tab 
meie huk ka mõis tust ka les tu-
nud sü da med. Se da val gust 
näeb ja mõis tab ai nult sü da:

Aga kus kil on Val gus,
mi da sil mad ei näe,
vaid sü da mest va gast
meis se leiab Ta tee.

Meil on aeg sel leks koh tu-
mi seks, koh tu mi seks Lu nas ta-
ja sün ni ga, et te val mis tu da. 
Vaa da ta üle oma elu, se da lä-
bi vaa gi da ja kõik, mis meid 
sur ma rin gi ki sub, kõr va le hei-
ta.

Ka loo dus oma sü gis hal lis 
uni su ses kut sub meid sel le le 
– ra hu le ja jä re le mõt le mi se le. 
Ka te ma oo tab uut al gust, et 
mei le sün nib uus Aa dam, uus 
Ini me ne, kes Loo dut hoiab ja 
ar mas tab:
Mu igat sust öö si ti 
pi me dus toi dab,
Su Val gu se jä re le
ja nu neb sü da.
Al les kui hom mik 
uues ti koi dab
kind lat Sa ju hid mu
elu tee ra da

Kris tu se sün di mi se pü ha 
on meie jaoks ala ti ole vik. 
Ta kut sub meid oma us ku 

uuen da ma sün di va Lu nas ta ja 
aland lik ku ses, ku ni me suu da-
me vas tu võt ta sel le kin gi tu se 
– Im maa nue li - , mis tä hen-
dab: Ju mal on meie ga!

Soo vin Sul le, hea lu ge ja, 
et Sa val mis tuk sid vas tu võt-
ma se da rõõ mu sõ nu mit, mi da 
Is san da in gel kuu lu tab: „ Vaa-
ta, ma kuu lu tan tei le suurt 
rõõ mu, mis saab osaks kõi gi le 
rah va le, et tei le on tä na Taa-
ve ti lin nas sün di nud Pääst ja, 
kes on Is sand Kris tus! Ja tun-
nus tä heks tei le on see: teie 
leia te ühe lap su ke se mä hi tud 
ja sõi mes ma ga vat!“

Jät kem siis kõik tü hi ne 
sel les il mas ja tul gem koos 
kar jas te ja tar ka de ga kok ku 
sõi me juur de, and kem pa rim 
en dast ja hõi sa kem koos tae-
va vä ge de ga: „Au ol gu Ju ma-
la le kõr ges ja maa peal ra hu, 
ini mes test hea meel!“

Enos Hein soo,
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ja 

Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si lius Suu re
ko gu dus te prees ter

Mu ar mas lu ge ja!

Kris tu se li has se -
sün di mi se pü ha de 
tee nis tu sed (jõu lud):

Kolmapäev 24. det sem ber
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu 
ki ri kus kell 18 jõu lu tee nis-
tus

Neljapäev, 25. det sem ber
Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si-
lius Suu re ki ri kus kell 11 
Ju ma lik li tur gia
Kast na Ar see niu se ki ri kus 
kell 14 jõu lu tee nis tus
Tõ he la rah va ma jas kell 16 
jõu lu tee nis tus

Ju ma lail mu mi se e.
Jor da ni pü ha:

Pühapäev, 4. jaa nuar 2009
Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si-
lius Suu re ki ri kus kell 11 
Temp li pü ha ju ma lik li tur gia 
ja suur vee pü hit sus

Esmaspäev, 5. jaa nuar 2009
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu 
ki ri kus kell 14 Suur vee pü-
hit sus

TEENISTUSED
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Lau päe val, 20. det semb ri 
Tõs ta maa rah va ma jas 
ÜLE VAL LA 
JÕU LU PI DU
kell 20 
hu ba ne jõu lu kup lee 
väik ses saa lis, ta su ta

kell 21 suu res saa lis 
PEOÕH TU,
tant su muu si kat teeb 
Su lo
Jõu lu va na tu leb ka!
Peoõh tu pääs med 
eel müü gis 70 kroo ni, 
sa mal õh tul 100 kroo ni
Pääs me te eel müük ja 
lau da de bro nee ri mi ne 
raa ma tu ko gus

Uu saas ta ööl kell 00.15 
kut sub 
Tõs ta maa rah va ma ja 
kõi ki 
TANT SIMA
UU DE AAS TAS SE
Muu si kat teeb Ali bi & Co
Sis se pääs 50 kroo ni.

29. no vemb ri pä rast-
lõu nal ko gu ne sid Tõs-
ta maa raa ma tu kok ku 
kut se võõ rad lä he malt 
ja kau ge malt, et koos 
tä his ta da lu ge mis temp-
li 100. sün ni päe va. 

Sel le põh ju seks oli 1965. 
aas tal väl ja an tud Se lis te kü la-
raa ma tu ko gu pass, mil les kir-
jas, et raa ma tu ko gu on asu ta-
tud 1908. aas tal.

Esi me ne Tõs ta maa ra ma-
tu ko gu asus ar va ta vas ti rah-
va ha ri du se selt si ma jas prae-
gu se val la ma ja kõr val - roo-
sa ma ja Sa da ma tee 4 ( nn 
Grah vi ma ja). Hoo ne kuu lus 
kaup mees Ja kob Su ti le, kes 
võis ol la esi me ne raa ma tu ko-
gu hoid ja. 

Pea le sel le on raa ma tu ko-
gu asu nud veel vä he malt 
viies hoo nes. Ees ti Va ba rii gi 
30-ndail aas tail sai raa ma tuid 
lae nu ta da en di sest val la koo li-
ma jast ki ri ku vas tas, siis en-
di sest ap tee gi ma jast (prae gu 
val la ma ja) Pär nu maan tee ris-
til, va he peal ka nn Erik so ni 
ma jast Su ti tee ää res, see jä rel 
jäl le maan tee ris til ole vast kü-
la nõu ko gu hoo nest (prae gu 
val la ma ja). Siis ko li ti en di ses-
se prit si- ja rah va maj ja ning 
sealt prae gus tes se ruu mi des se 
las teaia ma jas. Omaet te raa ma-
tu ko gu on ol nud ka koo lis.

Al gul käis raa ma tu te lae-
nu ta mi ne muu töö kõr valt. 
Pik ka ae ga te gut ses raa ma tu-
ko gus tub li põl lu mees, koo-
liõ pe ta ja ning val la va nem 
Mar tin Kar lep (Karls bach). 
Te ma 1930. aas ta põl lu me he 
ka len der-kä si raa ma tust on lu-
ge da:

Pü ha päev, 19. jaa nuar: 
`11/2 kraa di R soo ja. Va li SV 
tuul. Meie reis ra ha and mi ne ja 
vo li ko gu kan di daa ti de koos ta-
mi ne. Raa ma tu ko gus õh tul.

Es mas päev, 27. jaa nuar: 
0 kraa di. Käi sin oks jo ni tel ja 
raa ma tu ko gus kor ral da mas. 
Va li V tuul.

Pü ha päev, 2. veeb ruar: 8 
1/2 kraa di R kül ma. Va li NO 
tuul. Tuis kab. Val la ma jas ja 
raa ma tu ko gus. Pil ves. Õh tul 9 
kraa di R kül ma.

Pü ha päev, 22. juu ni: 7 R 
soo ja. Meie reis, ma ja tu le vas-
tu kind lus ta mi ne. Mõi sas ja 
raa ma tu ko gus. Soe ilm. Mü ris-
ta mi se ilm. Mõ ni piisk vih ma. 
õh tul 13 R soo ja.

Pü ha päev, 10. au gust: 13 R 
soo ja. Vih ma ne. Ju han Pär nus. 
Raa ma tu ko gus ja mõi sas koo so-
le kul.

Imet lus väär ne on see, et 
val la va ne mal jäi ae ga pi da-
da ta lu või ta lu pe re me hel ae-
ga val da va lit se da, lae nu ta da 
ja pa ran da da raa ma tuid, võt-
ta osa koo li hoo le ko gu tööst, 
mit me te selt si de ning ühin-
gu te te ge vu sest, tu le tõr je ja 
kait se lii du tööst. Et me hel nii 
pal ju hu vi sid oli, tu li tal lu su-
la ne ap pi võt ta. See sai ka Si-
be ris se saat mi se põh ju seks.

1950. aas tail ko li ti raa ma-
tu ko gu kü la nõu ko gu hoo nes-
se. Tol leaeg se raa ma tu ko gu-
ju ha ta ja Ar nold Män ni ku abi-
kaas Vil ma on mee nu ta nud:

1950-ndail sai sis se ee suk-
sest, ees oli suur tü hi tu ba. Al-
gul oli raa ma tu ko gu kesk mi-
ses ruu mis, siis hoo vi pool ses. 
Oma ela mi ne oli me re pool ses 
ot sas. Kes ku se pool ses toas 
(prae gu kant se lei ruum) käi di 
koos, nur ga peal toas tant si ti, 
män gi ti pi me sik ku. Noo ri oli 
pä ris pal ju, koos käi sid noo-
red abie lui ni me sed.

Al gul olid raa ma tu ko gus 
ka su tu sel va nad ap tee gi ka-
pid, siis Ar no ajal teh ti riiu-
lid. Hoo ne teist kor rust ehi-
ta ti ka 1950. aas ta te esi mesl 
poo lel, sin na said noo red en-
da le kor te rid. Ka ta loo gi mi ne 
al gas ka Ar no ajal, Vil ma gi 
käis abiks ja te ma sis se kir ju tu-
si võiks nä ha ol la. Raa ma tud 
tu lid pa ki ga si des se. 

Raa ma tuid on ka hä vi ta-
tud. Isi ku kul tu se ajal tu lid al-
la kir jad, mil li sed raa ma tud 
tu leb ära põ le ta da. Raa ma-

tud tu lid suur tes se vil ja kot ti-
des se top pi da ning põ le ta da. 
Ilu sa mad ja pa re mad sai väl-
ja kor ja ta ning ära pei ta. Kes 
oli lae nu ta nud, enam ta ga si 
ei too nud.

Sta li ni sur ma pu hul teh-
ti loo sun geid, met sast too di 
kuu se rai du sid, et pär ga või 
va ni kut te ha. Tü tar Mil vi nut-
tis Sta li ni pil di juu res, miks ta 
pi di ära su re ma. Sta lin oli ju 
las te sõ ber!

Neid ja muid ki lu gu sid 
mee nu ta ti no vemb ri õh tu-
poo li kul raa ma tu ko gus. Ter vi-
ta ma olid tul nud aas ta noo re-
ma Pär nu Kesk raa ma tu ko gu 
nai se sin dus, oma val la raa ma-
tu ko gu töö ta jad, val la va nem, 
kuul tuu ri rah vas ning ilu sa lon-
gi nai sed ki.

Ter vi tu si tu li ise gi me re-
ta gu selt maalt, sest Ab ru ka 
Mann oli ko ha le jõud nud, et 
oma pi si ke sest poo le päe va-
sest arut lu sest üks osa ke kuu-
la ja te ni tuua. 

Ei puu du nud ka ap tee ker, 
iti-me hed, pro fes sor (vii ma-
sed küll ko ha li ke näit le ja te 
ke has tu ses). Akor dio ni muu si-
ka ga rõõmus tas selts kon da 
Rai mo Soom re.

Sel päe val ja ko gu järg mi-
se nä da la jook sul oli või ma-
lus tut vu da va na de raa ma tu-
te, do ku men ti de, mee nu tus te 
ning fo to de ga.

Üks pi du ei või lõp pe da 
suu re tor di, suu pis te te, va-
hu vei ni ja koh vi ta - nii said 
kok ku tul nud suu ma gu saks 
te ha.

Ai täh kõi gi le tub li de le raa-
ma tu ko gu töö ta ja te le, kes eri 
ae ga del raa ma tu te eest hoolt 
kand nud, rah va lu ge mis hu vi 
ra hul da nud ja hu vi ta vaid üri-
tu si kor ral da nud. 

Tä nu ga meel di va 
õh tu poo li ku eest 

Ma ri Lü his te

P.S. Raa ma tu ko gu ja Tõs ta-
maa muu seum oo ta vad mee-
nu tu si ja fo to sid va ra se mast 
ajast.

Meie sa jan di
va nu ne raa ma tu ko gu

1. jaa nua ril 
kell 00.15 

toi mub 
KESK VÄL JA KUL 
tra dit sioo ni li ne 

ta ga si hoid lik 
TU LE VÄRK

Rõõm sat meelt Rõõm sat meelt 
ja sõb ra lik ke ja sõb ra lik ke 
mõt teid, mõt teid, 
headhead
pea le hak ka mist,pea le hak ka mist,
kal list kal list 
jõu lu ra hu ja jõu lu ra hu ja 
õn ne lik ku õn ne lik ku 
uut aas tatuut aas tat

soo vib kõi gi le soo vib kõi gi le 
Tõs ta maaTõs ta maa

rah va ma ja pe rerah va ma ja pe re
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LI DIA PINN
25.08.1917 – 12.12.2008

HEN NO MIKK
27.12.1936 – 03.12.2008

Li dia Pin ni mä les tu seks

Elu päe vad on kui pää su ke sed –
ai na tõt ta vad, tul les ja min nes,
möö du vad ko gu des ja kor ja tes

laul des ja lõõ ri ta des trot si des pil vi ja tuu li.
Mõ ni kord on ras ke, koo rem vao tab li gi maad

ja tii vu li se õh kõrn elu tee kat keb…
(M. And rek son)

Kal lis Li dia! 
Sil mis pa kit se va te nuk rus – 

pi sa ra te ga saa da me Sind iga vi ku tee le,
kuid mä les tus Si nust jääb ala ti seks 

meie sü da mes se.
Vo ki ra tas

Lii de le…

Sa tu lid Tõs ta maa las teae da 
töö le 1961. aas ta 1. juu nil ning 
olid meie ga 25 töö roh ket aas-
tat. Te gid las te le süüa, pe sid 
ja trii ki sid pe su. Olid liht ne 
ja sõb ra lik, klap pi sid nii va ne-
ma te kui ka noor te ga. Pen sio-
ni põl ves kü las ta sid Sa meid 
ik ka, pi da sid mee les sün ni päe-
va del, tu lid nii sa ma va hel jut tu 
aja ma. Ka meie leid si me sa ge li 
Si nu juur de tee. Pol nud ju kau ge le tul la. Pä ris 
tih ti käi si me koos las te ga Si nu õues – loo mi 
vaa ta mas. Koe rad, kas sid, lam ba tal led, leh-
mad, ho bu sed… ja Si nu lah kus on kind las ti 
pal ju del las tel mee les.

Sa kos ti ta sid ala ti oma kü la li si koh vi ja vä ga 
maits va te küp se tis te ga. Li ha pi ru kad vii sid 
lau sa kee le al la. Si nu head ter vist, töö kust ja 
vi taal sust või sid ka des ta da pal ju noo re mad-
ki ini me sed. Ega Sa oma elus hai gu se tõt tu 
sän gis eri ti vist ol nud ki. Sa olid ala ti suur kul-
tuu ri hu vi li ne. Tõs ta maal ei toi mu nud üh te gi 
teat rit, kont ser ti, las te pi du il ma Si nu ta. Kui 
või ma lust oli, käi sid kau ge mal gi. Ela sid täis-
väär tus li ku, pi ka elu. Mei le jää vad Si nust kau-
nid mä les tu sed ja tä nu tun ne, mi da sõ na des 
väl jen da da ei os ka.

Tril ler dav lin nu laul muu tub sä de meiks puu-
des ja süü tab uue päe va.

Aga Si na ei ole enam koos meie ga…

Ku na gi sed töö kaas la sed Tõs ta maa las teaiast.


