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TÄNA LEHES:

Päe val, mil kihn las te He le ne Lai ne 
ja Ni ko lai Kös te ri va ne mad ot sus-
ta sid Kih nust Ma ni jas se ela ma asu-

da, ot sus ta ti kaud selt ka las te saa tu sed. 
Kom beks oli, et kihn la ne abiel lub ik-

ka kihn la se ga ja ses tap üri ta sid Ma ni ja 
noo red ise kes kis so bi vad paa rid lei da. 

Vai gult pä rit Ni ko lai ehk Kol la va lis 
en da le üs na sa ge das ti tant su paa ri li seks 
Kop lilt pä rit He le net ehk Hel jut. Nii liht-
salt sõb ru ne ti gi, sest ol di ka ju lap sest 
saa dik selt sis koo lis käi dud ja män gu mu-
rul möl la tud.

Järgneb lk 5

Kuld ne Kuld ne 
paar!paar!

TULE VABARIIGI 
91. AASTAPÄEVA 

TÄHISTAMA
Tõstamaa rahvamajja 

laupäeval, 
21. veebruaril kell 19 

pidulik kontsert-aktus. 
Valla vapimärkide

üleandmine
Näituse “President K. 

Päts’i elu ja töö” avamine
Kell 20.30 tantsuõhtu 

koos ansambliga 
PS TROIKA

Tantsuõhtu pilet 75 krooni, 
pärast kella 22 pilet 125 krooni
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 Esma kord selt aja loos on 
fi nantsk riis mäh ki nud meie 
ke na si ni ro he li se pla nee di 
oma em bu ses se. Jää gi tult. 
Tar gad ma jan dus tead la sed 
üt le vad, et kor ra li ku krii si 
lä bi põ de mi ne võ tab li gi kau-
du 20 aas tat. Mis tõt tu po le 
mõ tet po lii ti kuid pin ni da 
kü si mu se ga, mil lal pa re-
maks lä heb. Pä ris täp selt ei 
os ka se da ilm selt kee gi 
ütelda ja siin ei ai ta ise gi 
sea põr na pealt en nus ta mi-
ne. Liia ti gi on se gas tel ja 
ras ke tel ae ga del oht po pu-
lis mi ga ma ni pu lee ri da ja 
need rat sud on par tei de 
poolt ju ba tal li dest väl ja 
ae tud. 

Sta biil se mad elu vald-
kon nad na gu ener gee ti ka, 
far maat sia ja toi duai ne te-
töös tus ei kao ku hu gi. See-
ga tu leks tööi ni me se na end 
sünd mus te ga kur sis hoi da 
ja va ja du sel üm be rõp pe ga 
te ge le da. Va lit sus ja pan-
gad soo vi ta vad et te võt ja tel 
püü da ra hu säi li ta da. An-
tak se nõu pi gem lan ge ta da 
pal ku ja vä hen da da tööae-
ga, et see lä bi säi li ta da või-
ma li kult pal ju töö koh ti. 

Ana lüü ti kud ja kui vad 
fak tid väi da vad, et Bal ti 
rii ki dest on Lä til kõi ge ras-
kem ja se da hüüa vad nad 
ka kõi ge kõ ve mi ni, või bol-
la et lii ga gi val ju hääl selt. 
Kül lap on sel lest ka abi. 
Eest la sed oma vaos hoi tud 
loo mu ga äga vad vaik selt 
omaet te ja kui üks kord pee-
ni ke tõe li selt peos, siis võib 
või ma li ke abis ta ja te kuk-
kur tü hi ol la. Tei salt pee tak-
se Bal ti rii ke üheks ma jan-
dus ruu miks, see ga po le Lä-
tis va lit sev olu kord pa rim 
rek laam naab ri te le gi.

Iga ta hes on see üks 
hiig las lik ma jan du seks pe ri-
ment, mis inim kon nal prae-
gu kä sil on. Ka ras tu me, 
mis muud!

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

I Ehi ta ja te tee re konst ruee ri mi ne
II Lii na Laas maa Ees ti noor te re kor did oda vis kes
III Val la puh ke koh ta de kor ras tusp ro jekt
4. Las teaia 2. rüh ma re no vee ri mi ne ja park la
5. Hool de ko du ehi tusp ro jek ti val mi mi ne
6. Viie val la jäät me veo kon kur si kor ral da mi ne
7. Hõl ju ki soe ta mi ne
8. Ma ni ja sa da ma uus praa mi kai ja apa rell
9. Val la üldp la nee rin gu keh tes ta mi ne
10. Vai ke Han gu raa mat „Män ni kus te kü la“
11. Tõs ta maa ki ri ku uus ka tus
12. Tõ he la kü la bus si re no vee ri mi ne
13. Met sap ro jekt
14. T69, Ees ti pa rim tu den gi bänd
15. Se lis te ki ri ku ku ju sein

Tõs ta maa Val la Aas ta Te gu
Aas ta teod on va li ti val la aas ta lõ pu koos vii-
bi mi sel 28. det semb ril, ku hu ol di kut su tud 
tub lid et te võt jad ja koos töö part ne rid. Et 
sel gi ta da möö du nud aas ta kõi ge väär tus li-
ku mad teod, ja ga ti üri tu sel väl ja 80 an kee-
ti ja tu le mu sed olid järg mi sed:

Leino Blasen oli Ehitajate tee rekonstrue
vaevanägija.

Korrastatud puhkekohad on juba popu-
laarsed, tubli Kristiina!
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u 2008

eerimisel kõige suurem valu ja Manija sadama uue kai avamisele saabusid maavanem Kivimägi, regionaalminister Kiisler, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Priske ja Saarte Liinide juhatuse esimees Tammleht.

Oodatakse 
Val la Va pi mär gi 
kan di daa te

 Tõs ta maa val la kõr geim 
tun nus tus on Tõs ta maa Val-
la Va pi märk. Va pi märk omis-
ta tak se vo li ko gu ot su se ga, 
need an tak se üle Ees ti Va-
ba rii gi Aas ta päe val ja se ni 
on va pi mär gi saa nud 21 ini-
mest. Tõs ta maa Val la Va pi-
märk an tak se eri lis te tee ne te 
või pi kaa ja li se edu ka te ge vu-
se eest val lae lu aren da mi sel.

Va pi mär gi kan di daa ti de 
esi ta mi se õi gus on kõi gil 
or ga ni sat sioo ni del ja ko da-
ni kel. Val la kant se lei võ tab 
vas tu kir ja lik ke et te pa ne kuid 
va pi mär gi omis ta mi seks. Et-
te pa ne kus mär ki da kan di daa-
di ni mi, te ma te ge vu se üle-
vaa de, põh jen dus va pi mär gi 
omis ta mi seks ja esi ta ja(te) ni-
mi ja kon tak tand med.

Et te pa ne kud esi ta da kir-
ja li kult 2. veeb rua riks val la 
kant se leis se aadr tes sil Sa da-
ma 2, Tõs ta maa 88101 või 
e-meil vald@tos ta maa.ee

Tõs ta maa val la va lit sus

„Peeg li ke peeg li ke sei-
na peal, 
Kes on kau neim ko gu 
maal?“

Se da kü si must teab vast 
iga laps ja täis kas va nu, kes 
ku na gi lu ge nud või kuul-
nud ven da de Grim mi de jut-
tu Lu mi val ge ke sest. Loos 
män gis olu list rol li võ lu pee-
gel, kes rää kis kur ja le ku-
nin gan na le ala ti tõtt sel lest, 
kes on kau neim maa peal. 

Kui gi Tõs ta maa mõis ei 
ole mui nas ju tust pä rit ku-
nin ga loss ega mi na üks 
Grim mi de su gu võ sast, on 
meie mõi sa ma jas uus pee-
gel. Sel le võ luo ma dus te 
koh ta on veel va ra mi da gi 
öel da, sest kee gi po le neid 
veel avas ta nud, ent pee gel 
ise on uh ke ja vää ri ka ea ga.

Mõi sa uus va na pee gel 
lei ti mõ ni aeg ta ga si hool de-
ko dust va na de raud voo di te 
alt ning siis oli see üs na hal-

vas sei sus – tol mu ja kõnt-
sa ki hi ga kae tud, puu du sid 
peeg li laua esi me sed ja lad 
ning siit ja sealt oli jup pe gi 
ma ha sae tud. 

Pä ris pik ka ae ga sei sis 
pee gel ka mõi sa keld ris, mi-
da ae ga jalt hu vi lis te le näi-
da ta sai. Aga tä nu toe tu se le 
Kul tuu ri mi nis tee riu mi Mõi-
sa kooo li de prog ram mist ja 
Ago Ad le ri osa va te le kä te le 
on va nast peeg list saa nud 
tõe li ne ilu dus, mis kau nis-
tab mõi sa fua jeed ning mi da 
igaüks võib sin na imet le ma 
min na.

Ning kui te peeg li et te 
kord as tu te, siis vaa da ke, 
ehk on sel ka võ lu või med!:) 
Sest mi ne sa tea, mi da ta 
tei le vas ta ta võib kui kü si-
te:

„Peeg li ke peeg li ke sei na 
peal,

Kes on kau neim ko gu 
maal?“

Lii na Käär

Tõs ta maa mõi sa 
kau nis tab uh ke pee gel
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 Tõs ta maa val la va lit-
sus al ga tas 5.08.2008. 
aas ta is tun gil kor ral-
du se ga nr 501 Tõs ta-
maa val las Er mis tu 
kü las asu va Met sa maa 
maaük su se de tailp la nee-
rin gu, mil le ees mär giks 
on maaük su se ka heks 
ja ga mi ne, maa sih tos-
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. 
Met sa maa maaük sus 
on 2,5 hek ta rit suur.

 Tõs ta maa val la-
va lit sus võt tis vas tu 
20.01.2009.aas ta is tun-
gil kor ral du se ga nr. 
654 Tõs ta maa val las 
Kast na kü las asu va 
Jaa nu se maaük su se 
de tailp la nee rin gu, mil-
le ava lik väl ja pa nek 
toi mub 2.02.2009 - 
16.02.2009. aas tal Tõs-
ta maa val la ma jas töö-
päe va del kell 8 - 13 ja 
14 - 16. Pla nee rin gu 
ees märk on maaük su-
se le ehi tu sõi gu se mää-
ra mi ne. 

DETAILP LA NEE RIN GUD

Tänuavaldus
 Tä na me kõi ki gee ni doo no-

reid meel di va koos töö eest!
Ala tes 15. jaa nua rist Tõs-

ta maal enam gee ni doo no-
riks tul la ei saa. Nen del, kes 
soo vi vad gee ni doo no riks ha-
ka ta, pa lu me pöör du da Pär-
nu po lik lii ni kus se.

Ri ta Alg peus ja Eve Käär

 Tõs ta maa val las pan di 
toi me 1.12 - 31.12.2008 19 
väär teo rik ku mist. 18 liik lu sa-
last ja üks ava li ku kor ra vas-
tu suu na tud väär te gu. 

Ni me ta tud aja va he mi kul 
re gist ree ri ti üks ku ri te gu: 
3.12.2008 lõi üks õpi la ne 
teist õpi last ru si ka ga ühel 
kor ral kõh tu Pär nu maal Tõs-
ta maa val las Tõs ta maa kesk-
koo li õp pe hoo ne ko ri do ris, 
mil le ga põh jus tas vii ma se le 
füü si list va lu.

110

Lisaks kohalolnutele 
pälvis valla tunnustuse 
pe re kond Jaan-
soo (Õie, Vik tor, 
Ma rek, Ja nek, 
To mek) - val lae lu 
eden dav pe re.

Tõs ta maa Val la 
Aas ta Te gi jad 2008

In ga Hal me ja And res 
Kal bach - Ees ti pa ri mad 
noor ta lu ni kud 2008.

Me ri lin Mitt - Kesk koo li lõ-
pe ta mi ne kuld me da li ga
Lii na Laas maa - Ees ti 
noor te re kor did oda vis kes, 
Pär nu maa pa rim noors-
port la ne 2008, pildil ka 
Liina tree ner Jaan Tamm.

T 69 - koosseisus And-
res Tölp, Mar vin Mitt, 
Vil jar Soo saar, Frit jo 
Pukk - Ees ti pa rim tu-
den gi bänd 2008.
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Algus lk 1

Hel ju mee nu tab, et sai ik-
ka ühe ta sa Va na jü ril tant si-
mas käi dud ja Kol la oli ju 
pil li mees ka. Va he peal käis 
Kol la elu koo lis, mis tä hen das 
se da, et pa han dus tes se sat tu-
nud poiss kae vas Vol ga – Do-
ni ka na lit ja tut vus ko du maa 
ava rus te ga, kus al les sõ ja ko-
le dus test jä rel luu ke red väl ja-
del ve de le sid. Iga la bi da täis 
tu li tõs ta 18meet ri kõr gu se le, 
aga õn neks oli noo rel me hel 
sit kust ja jõu du pii sa valt. 130 
ki lo meet ri peal töö tas 132 tu-
hat meest. Nii teh ti Vol ga – 
Do ni ka nal val mis, mee nu tab 
mees. 

Muud kon tak ti pol nud, kui 
mõ ni ki ri ik ka noor te va hel lii-
kus. Hel ju käis mand ril teis te 
tüd ru ku te ga selt sis tööl. Teh-
ti hei na, ehi ta ti, kül va ti, kün-
ti, ma sin da ti vil ja ja kui va ja 
pi di ka ka lu riks käi ma. Pea le 
Kol la maail maa va rus telt ta ga-
si tu le kut, 1954. aas ta jaa nua-
ris, ela ti roh kem na gu paa ri li-
sed kui gi siis veel igaüks oma 
ko dus. 

Li gi ka hek sa aas tat ku lus 
Kol lal Kop li va het käi mi se le, 
Hel ju tant si ta mi seks ja sü da-
me mu re de kuu la mi seks. Eks 
see ar mas tus tu li mõ le mil pik-
ka möö da pea le, ar vab Kol la. 

Kos jas oli kaa sas pool Ma-
ni ja rah vast, vii nad võe ti li gi, 
pil li mees ka. Kos jad võe ti vas-
tu ja siis sai et te võe tud re gist-
ree ri mi ne. 29. jaa nua ril 1959, 
min di ka he ke si Pär nus se ning 
oli gi asi teh tud, ju tus tab Kol-
la. Ap ril lis käi sid noo red en-
did Kih nu ki ri kus lau la ta mas. 

Seits men dal mail sün dis Kop-
li ta lus esik laps Ei nar. Abiks 
olid va ne mad nai sed ning 
sün ni tus läks ke nas ti, sest na-
gu Hel ju üt leb, et kar ta ju ei 
osa nud. 

Juu ni kuus pee ti ka kor ra-
li kud ka he pool sed kih nu pul-
mad, ik ka mi tu päe va ja pea-
le se da vii di värs ke abe lu nai-
ne me he ko ju Vai gu le ela ma. 
Kit sas oli, sest ka Kol la kaks 
õde ela sid veel ko dus. Va he-
peal ela ti ka Too ma ta lus, se-
ni kaua, kui seal ne pe re rah vas 
Sor gul elas.

Mõ te pä ris oma ko dust aga 
mõl kus ko gu aeg mee les. Lõ-
puks lei ti gi Pä ra kü last so biv 
palk ma ja, mis siis tal vel lah ti 
võe ti ja üle me re vee ti. Ke va-
del läks ehi tus lah ti ja ju ba 
ni gu la päe vaks sai pe re pä ris 
oma Vaht ra tal lu ko li da. Hel-
ju ema an dis leh ma, lam baid 
oli ka mõ ni, ho bu ne ja nii see 

omaet te ole mi ne ja ela mi ne 
al gas.

1966 sün dis tü tar El me ja 
1971 tü tar El le. Lap sed käi-
sid Poot si koo lis, ik ka es mas-
päe val koo li ja lau päe val ko-
ju. Lau päe vi ti oli sau na päev, 
aga ka ema teh tud värs ke lei-
va ja saia päev. Kol la kii dab 
oma nai se teh tud lei ba maail-
ma pa re ma ole vat. Pe re lem-
mik söö giks on kõik mis ki vist 
peh mem ja mu nast ma gu sam, 
vis kab pe re mees nal ja, aga ik-
ka ka la, kar tul ja li ha. 

Hel jul on sel lest vä ga kah-
ju, et lap sed pi did nii pal ju 
ko dunt ära ole ma. Ei nar mee-
nu tab, et pea le põ hi koo li lõp-
pu võt tis isa ta Lii vi la he le 
Ruh nu al la võr gu mer re kaa-
sa. See oli eri ti vä gev, nii vii si 
isa ga pi kalt prii pä rast koos ol-
la. Iga päev olid tor mid, aga 
siit sai pal ju os ku si ja jõu du. 
Kui saa bus aeg, et koo li teed 

tu li pea lin nas jät ka ta, sõi tis 
isa ala ti lap si toe ta ma. Ei na-
ri me re koo li as tu mi se ajal tal-
las Kol la Ka ru tä na va le kor ra-
li kud ra jad sis se, kah juks ve-
das sil ma nä ge mi ne pois si alt. 
El me ei taht nud su gu gi Tal lin-
nas ole mi se ga lep pi da ja kip-
pus ik ka ko ju. Siis võt tis isa 
kät te ja elas mi tu nä da lat suu-
res lin nas tüt rel selt siks, kont-
rol lis ja ka man das. Vii maks 
sai as ja õi geks ja tü tar lõ pe-
tas ko ka koo li ke nas ti ära. 

Kol la käis me rel ja Hel ju 
hool da da olid loo mad. Lap sed 
said üles kas va ta tud ja koo li-
 ta tud, on Kol la oma pe re-
elu üle uh ke. Tööd tu li kõ vas-
ti te ha, aga iga nel ja päev käi-
di Peer ni kü la rah va ma jas 
tant si mas. Ma ni ja pil li me hed 
olid naa ber kü las vä ga hin na-
tud. Ega muud puh kust ei ol-
nud ka, kui va hest har va kih-
nu pul mad, li sab pe re nai ne.

Kui nüüd saaks um bes ka-
he küm ne selt uues ti alus ta da 
siis mu ret seks Vaht ra va na en-
da le uued ja kor ra li kud põl lu-
töö riis tad. Sest kel le jalg kõ-
vas ti maas, see näl ga ei näe. 
Hel ju ei ta ha muud kui liht-
salt Ma ni jal ol la, see on tal le 
kõi ge arm sam koht. Prae gu, 
pen sio nieas on pä ris hea põ-
li ar vab Vaht ra pe re rah vas. 
Pikk koo se lu si lub pal jud ki 
ko na ru sed. Ma ni ja elu on sel-
le pä rast ik ka pa rem, et suur 
maa kül je ää res ning elu ond 
elu, ar va vad Hel ju Kol la ga. 

Ül le Tamm

Kuld ne paar elab Manijal Vaht ra ta lus
Nikolai ja Helene 
pidupäeva tähis-
tamas.

Tütarde poolt korraldatud väike üllatuspidu tegi papal meele rõõmsaks.
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Eve Kää ri loo du se lu guEve Kää ri loo du se lu gu

Jõ ge de „kal lis ki vi“ 
Tõs ta maal
Pi gem har ju mu sest, kui 

ja hi ha sar dist kös si ta sin 
ühel ju ba tal ve hõn gu li-

sel sü gis päe val met sak raa-
vil kop ra tam mi ot sas, võrk 
hoo le tult üle pea ning te rav 
roi kaots lä bi jo pe ja na tu-
raal se polst ri ri bi de va he le 
tor ki mas. Aeg-ajalt ka his tas 
vin ge tuu leiil lä bi pil li roo tu-
ti, ee mal siut sus lai salt mõ ni 
ti ha ne. 

Kr riiitt! lõ hes tas vai kust 
te rav lin nu hääl ning sil ma-
de ees säh va tas ere vär vi-
laik. Põr nit se sin vist pä ris 
tot ra näo ga, kui varb la sest 
pi sut pont sa kam elekt ri si ni-
se sel ja ja roos te pu na se kõ-
hu ga ilu dus mi nust na pilt 
ka he meet ri kau gu sel ok sal 
is tet võt tis. Sõr me de vä ri nal 
püüd sin ob jek tii vi to ru jää lin-
nu - sest see ta oli! - poo le 
suu na ta. Õn nes tus ki!

Hak ka sin õhi nal lin du 
„tu lis ta ma“. Te gin oma paar-
küm mend klõp su, kuid lin nu-
ke ei mõel nud ki ära len na ta, 
vaid pöö ras en nast igas suu-
nas, ise va he peal sul gi ko-
hen da des. 

Mil le gi pä rast mee nu tas 
te ma käi tu mi ne tipp mo del li 
oma, kes võ hi kust pub li ku le 
(ke da ma kaht le ma ta olin) 
de monst ree rib kuul sa kunst-
ni ku vii mast moe röö ga tust. 
Mo del li del on siis ki ka omad 
as jad aja da ja mõ ne mi nu ti 
pä rast tõu sis te ge la ne õh ku. 
Ar va sin, et sel leks kor raks 
on kõik, kuid võ ta nä pust. 
Lind su kel dus hoo pis mõ ni 
mee ter ee mal vet te, et siis ko-
he prits me pilv jä rel veest väl-
jau la tu va le puu toi ka le maan-

du da, no kas ka la. Õh tuoo de 
nee la ti kii res ti al la ja jää lind 
kor das sa ma ri tuaa li veel mit-
mel kor ral. 

See oli mi nu esi me ne kok-
ku puu de tao li se ha rul du se ga 
ning ma ei osa nud kui da gi 
et te ar va ta, mi da lind järg-
mi se na teeb, see tõt tu jäid 
ka te ma su kel du mis pil did te-
ge ma ta. Lõ puks sai aga kau-
nil mo del lil kõht täis, veel 
üks pilk lik vaa de plõk si va 
ri su hun ni ku poo le ja läi nud 
ta oli gi.

Paar päe va hil jem, ühel 
hä ma ra või tu õh tu poo li kul, 
õn nes tus mul lin du taas kord 
nä ha ja mõ ni klõps ki väl gu-
ga te ha, siis pöör du sid il mad 
aga loo tu se tult vih ma seks ja 
fo to jaht ei tul nud enam kõ-
ne al la.

Pal jud lu ge jad kind las ti 
tea vad, et jää lin du võib meil 
ko ha ta sel ge vee lis te jõ ge de 
ja oja de ää res, pea mi selt Lõu-
na-, Ka gu- ja Põh ja - Ees tis. 
Pe sa ehi tab jää lind na gu kal-
da pää su ke gi liivs te le kal las-
te le väi kes tes se ur gu des se. 
Meil lind ta va li selt ei tal vi tu, 
see ga tun dub, et te ge mist oli 
sü gi se se lä bi rän da ja ga, kes 
siis ka la roh ke met sak raa vi 
kal dal puh ke pau si pi das.

Oja de ja kraa vi de kal daid 
pi di hii li da ta sub prae gu gi. 
Nüüd on suu re mad või ma-
lu sed ko ha ta val ge kõ hu list 
ve si pap pi, kes su kel du mi sos-
ku selt ei jää jää lin nu le su gu-
gi al la. Toi duks tar vi tab pu-
tu kaid, mit te ka lu.

Er gu ta vaid loo du se la mu si 
soo vi des,

Eve Käär

Pär nu maa Et te võt lus- 
ja Aren dus kes kus ning 
Pär nu Õp pe nõus ta-
mis kes kus kuu lu ta vad 
väl ja noor te fo to kon-
kur si „Et te võt lus fo to 
2009“, ku hu oo da tak se 
vaa teid et te võt li kust 
Pär nu maast.

Fo to kon kur si ees mär giks 
on in nus ta da noo ri mär ka ma 
et te võt lust Pär nu maal ja aval-
da ma oma nä ge must et te võt-
lu sest fo to de näol. 

Kut su me üles noo ri haa ra-
ma kaa me ra ja ot si ma põ ne-
vaid vaa teid et te võt li kust Pär-
nu maast, ol gu see siis mõ ni 
põ nev et te võ te, noo red, kes 
te gut se vad et te võt lu ses, ini-
me sed töö pos til jne.

Kon kur si le on oo da tud osa-
le ma kõik noo red va nu ses ku-
ni 26. aas tat. Võist lu se le on 

oo da tud tee ma ga seo tud nii 
vär vi li sed kui ka must val ged 
fo tod. 

Kon kur si täh taeg on 10. 
veeb ruar 2009.

Kon kur si töid märk sõ na ga 
„Et te võt lus fo to 2009“ pa lu me 
saa ta e-pos ti teel Pär nu maa Et-
te võt lus- ja Aren dus kes ku se le 
aad res sil kad ri@peak.ee. Kon-
kur si töö le li sa da au to ri ni mi, 
va nus, kon tak tand med ning 
soo vi kor ral pil di kir jel dus.

Kon kur si tin gi mus te ga 
saab tut vu da www.peak.ee 

Fo to kon kur si pa ri mad tööd 
va lib väl ja Pär nu maa Et te võt-
lus- ja Aren dus kes ku se poolt 
kok ku kut su tud žürii. Pa ri-
maid au ta sus ta tak se 20. veeb-
rua ril Pär nu Kont ser di ma jas 
toi mu val mes sil „Suu na ja 
2009“.

Kad ri Riit saar,
Pär nu maa Et te võt lus- ja Aren dus kes kus 

aren dus kon sul tant

Fotosilmad võistlema!
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Tõs ta maa on üks ilus 
kant, mis asub me re 
ää res ja kus elu il ma 
ka la mees te, ka la me-
he jut tu de ja nen de 
sõi du riis ta de ta et te gi 
ei os kaks ku ju ta da. 

Kui gi tä na päe val ei mõ ju-
ta me ri ja ka lal käi mi ne nii 
olu li selt meie iga päe vae lu 
kui va rem, meel dib iga le tõs-
ta maa la se le öel da, et elab 
me re ää res ning ka la meil 
va hel ik ka lii gub. Eri ti sil gu-
hooa jal.

Sel leks, et oma juu ri mit-
te unus ta da, avab Tõs ta maa 
muu seum pea gi uue näi tu-
se, kus pa ku tak se uu dis ta-
mi seks-mee nu ta mi seks fo to-
va li kut en di saeg se test pur-
je- ja au ru lae va dest, mis 
ees ti ve tes sõit nud ja suu ri 
te gu sid tei nud. Kui gi lae vad 
ei ole just Tõs ta maalt pä rit, 
on need seo tud Pär nu maa ga 
ning eks mõ ni gi meie mees-
test on nen de peal sõit nud, 
või hea küll, neid siis sa da-
mas imet le nud. 

Näi tu se fo tod pä ri ne vad 
tun tud aja loo la se Olaf Es na 
ko gust ning tut vus ta va te 
teks ti de gi osas sain abi just 
te malt.

Näi tu se ava mi se aeg on 

het kel veel täp sus ta mi sel, 
see pä rast jul gus tan kõi ki hu-
vi li si in nu kalt Tõs ta maa val-
la ko du le he kül ge (www.tos-
ta maa.ee), Tõs ta maa mõi sa 
ko du le he kül ge (http://mois.
tos ta maa.ee) või kuu lu tus te-
tahv leid jäl gi ma. Näi tus jääb 
ava tuks ku ni mai kuu ni, siis 
pa ku me ju ba mi da gi uut ja 
soo tuks teist su gust. Aga en-
ne se da, pa kun lu ge mi seks-
vaa ta mi seks üht lae va ja 
te ma lu gu uuelt lae va näi tu-
selt.

Pur je laev Bet he lem oli 
kol me mas ti li ne bar kan tiin 
ko gu kaa lu ga 360 bru to ton-
ni. Laev ehi ta ti Hää de mees-
tel ning oma ni keks olid Mar-
tin so nid. „Beth le he mi“ ko du-
sa dam asus Riias.

Laev sõi tis il ma me re del 
19 aas tat. Näi teks te gi laev 
kok ku 36 rei si üle At lan di 
oo kea ni Do me re ras se Meh-
hi ko la he ää res.

1915. aas tal müü di „Beth-
le hem“ ing las te le, kes ehi ta-
sid sis se 120 ho bu jõu li se naf-
ta moo to ri. 1919. aas tal sat-
tu sid ing la sed aga lae va ga 
saks las te all vee paa di kät te, 
mis „Bet he le mi“ kes kelt poo-
leks tor pe dee ris. Lae va vöö-
rio sa va jus põh ja, pä rao sa 
tõu sis moo to ri ras ku se tõt tu 
püs ti ja jäi uju ma koos lae va-
mees kon na ga. Lae va me hed 
pääs tis ing las te tor pee do-
paat, mis puk see ris kum ma-
li se vra ki sa da mas se.

Koh tu mi se ni näi tu sel,
Lii na Käär

Muu seum avab peagi uue näi tu se

Häädemeestel ehitatud pur je laev Bet he lem.

 Tõs ta maa mä lu män gu sar ja det semb ri-
män gu või tis võist kond Nul li ring koos-
sei sus Ker li Brandt, Ka rin Rand mäe, Enn 
Mart son ja Heik ki Lu ha maa. Järg ne sid 
Üks teist, MM, Op ti mis tid, Tõ he la, Vas ka, 
DNA, Poot si, Kast na ja Okas. 

Järg mi ne mäng toi mub tei si päe val, 
27. jaa nua ril kell 19 rah va ma jas. 

Tähe le pa nu 
lau lu lap sed ja 
ju hen da jad!

 Ree del, 13. märt sil 2009. 
aas tal kell 12 toi mub Tõs ta-
maa rah va ma jas XIII Tõs ta-
maa val la las te- ja noor te so-
lis ti de kon kurss „MUU SI KA 
MEID KÕI KI SEOB...”

Oo da tud on ku ni 20-aas ta-
sed so lis tid, kel le le teeb rõõ-
mu laul mi ne! Osa le jalt oo-
ta me üh te lau lu omal va bal 
va li kul. So lis ti de va nu seast-
med: eel koo li-ea li sed, 7-8 a, 
9-10 a, 11-12 a, 13-14 a, 15 
ja va ne mad. Kon kurs si hin-
dab as ja tund lik žürii, ku hu 
kuu lu vad ko ge mus te ga muu-
si kud ja laul jad. Ka pub li kul 
on või ma lus lei da oma lem-
mik kõi gi laul ja te seast. 

Osa võ tust pa lu me tea ta-
da 9. märt siks Tõs ta maa 
rah va maj ja Õn ne la le (on ne-
la@tos ta maa.ee ,tel tas kus 
5236350)

Lau la en da ja teis te rõõ-
muks!

VÕRKPALLVÕRKPALL

 Ala nud on tra dit sioo ni li ne, ju ba 20. 
kor da toi muv Tõs ta maa võrk pal li tur-
niir, kus tä na vu osa le mas 6 võist kon-
da. Män gud toi mu vad rah va ma jas saa-
lis es mas päe va ja kol ma päe va õh tu ti, 
esi me se män gu al gus kell 19.

19. jaa nua ril toi mu nud esi me se voo-
ru tu le mu sed: 
TÕ HE LA – KESK KOOL 3 : 1, 
HAR RAS TA JAD – VÕR GU TA JAD 2 : 3, 
ALEV – KAST NA 3:0

Eda si ne män gu de ka va:
Es mas päe v, 26. jaa nua r 
kell 19 KESK KOOL – KAST NA, 
kell 20.15 VÕR GU TA JAD – ALEV, kell 
21.30 TÕ HE LA – HAR RAS TA JAD

Es mas päe v, 2. veeb rua r 
kell 19 HAR RAS TA JAD – KESK-
KOOL, 

kell 20.15 ALEV – TÕ HE LA, 
kell 21.30 KAST NA – VÕR GU TA JAD

Kol ma päe v, 4. veeb rua r 
kell 19 KESK KOOL – VÕR GU TA JAD, 
kell 20.15 TÕ HE LA – KAST NA, 
kell 21.30 HAR RAS TA JAD – ALEV

Es mas päe v, 9 veeb rua r 
kell 19 ALEV – KESK KOOL, 
kell 20.15 KAST NA   HAR RAS TA JAD
kell 21.30 VÕR GU TA JAD – TÕ HE LA

Kaa sa on või ma lik ela de ka Pär nu-
maa võrk pal li meist ri võist lus tel män gi-
va le Tõs ta maa mees kon na le, kes koh-
tub Tõs ta maa rah va ma ja saa lis kol ma-
päe val, 28. jaa nua ril kell 19 Tah ku ran-
na ga ja 11. veeb rua ril kell 19 Pai ku se 
Ii ga.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

VOKI RA TAS KUT SUB 
lau päe val, 31. jaa nua ril kell 
14 Tõs ta maa rah va maj ja 
mee leo lu ka le koh tu mi se le 
Jõõp re va nae ma de 
klu bi ga. Tu le pühv liaas tat 
tä his ta ma!

KUHU MINNA
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MARIA ESKO 94MARIA ESKO 94
MARIA KIIRATS 89MARIA KIIRATS 89

ELLI TERAS 81ELLI TERAS 81
MILDA RAND 80MILDA RAND 80

LIDIA PEENOJA 78LIDIA PEENOJA 78
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KALJU LÕPP
30.11.1937 – 5.01.2009

Maria Ka ro tam
5.05.1926-11.01.2009

Sa and sid mis 
Sul oli an da
tööd te hes 
ku lus elu niit.
Sa kand sid 
mi da jõud sid kan da
nüüd iga ve seks lah ku sid.

Jää me mee nu ta ma Ma riat kui töö kat, sõb ra lik ku 
abi val mis ini mest, kel le ga võis ja ga da nii rõõ me 
kui mu re sid. Te ma ko du oli kü la lis te oo tel, ik ka 
tu ba soe ja plii dil toit. Et tu li ja – ol gu pä ris oma 
või na tu ke võõ ram saaks kõ hu täis ja mu red kae-
last. Si nu pikk ja vil ja kas elu oli vää ri kalt ela tud ja 
liht sa, töö ka ini me se na olid ees ku juks pal ju de le. 

Mä les tus pü ha 
Si nust hin ge jääb hel ge ja hea.
Meie mõ te tes pü sid Sa üha,
elad eda si meie seas...

Mä les ta vad en di sed kaas töö li sed sea kas va tu sest

MARIA KAROTAM
5.05.1926 – 11.01.2009

ARVE LEETMAA
8.03.1964 – 8.01.2009

MAIRE KIIRATS
30.10.1936 – 14.01.2009

HELJA SUTT 76HELJA SUTT 76
JOSEFINE KULD 75JOSEFINE KULD 75

LUULE KURN 73LUULE KURN 73
TAIMU ADAMS 72TAIMU ADAMS 72

TÕNIS JÕGI 72TÕNIS JÕGI 72
HALJAND SOOBIK 71HALJAND SOOBIK 71

SALME LEAS 71SALME LEAS 71
KAI TAURUS 71KAI TAURUS 71

ELVI RIVIMETS 70ELVI RIVIMETS 70
ELLI TEKI 70ELLI TEKI 70

ATS AUDOVA 70ATS AUDOVA 70
LEILI KARLEP 65LEILI KARLEP 65
MARE VAHUR 60MARE VAHUR 60
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