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TÄNA LEHES:

Tõs ta maa val lal on põh jus uh kust 
tun da, et siin ela vad loo min gu li-
selt mõt le vad ja an de kad ini me sed. 

Üheks näi teks on 18. ap ril lil Tõs ta maa 
rah va ma jas toi mu nud folk loo ri rüh ma 
Vo ki ra tas 25. aas ta päe va tä his ta mi ne. 

1984. aas tal pen sio nä ri de klu bi na te-
ge vust alus ta nud rõõm sa meel se te val la-
ko da ni ke omaal ga tu sest on kas va nud 
aja jook sul väl ja folk loo ri sõp ra de ühen-
dus, kes too vad meie ni pea igal suu re-
mal üri tu sel ehe dat rah va- ja pä ri mus-
kul tuu ri kuld va ra. Tä nu nei le saa me ai-
mu sel lest, mil li sed olid meie esi va ne ma-
te lau lud, tant sud ja kom bed. Sä rai ni me-
sed ja ju hen da jad sel le 25 aas ta jook sul 
olid Fe lix Laan soo, El sa Lõõ bas, Theo-
dor Lõõ bas, Mai mu Juh kam, Vii vi Kar-
lep ja Tiia Sc här.

Peo kü la li sed said tut vu da hu vi ta va 
väl ja pa ne ku ga (tä nu kir jad, fo toal bu mid, 
kroo ni ka raa ma tud), mis and sid hea üle-
vaa te Vo ki rat ta te ge vu sest. Kroo ni ka ko-
gu mi se eest on hoo lit se nud lä bi aas ta te 
Zen ta Tinn, Ai ma Nurm ja Efe li ne Liiv. 
Tä nu nei le val mis sün ni päe vaks ka vol-
dik, mi da oli to re ja ga da iga le pi du li se le 
mä les tu seks. Sün ni päe va jääb mee nu ta-
ma ka kau nis ja kor du ma tu rin na märk. 
Ju hen da jaid kroo ni ti hõ be dast val mis ta-
tud sõ le ga.

Meel div oli võõ rus ta da kõi ki sõp ru, 
kes tu lid õn nit le ma: Tõs ta maa se ga rah-
va tant su rühm Viies ra tas, val la va lit su-
se ja vo li ko gu esin da ja Anu Pe ter son, 

Aud ru ran nast Tar nad, Ha ni la lau lu- ja 
män gu selts, en di sed ju hen da jad Vii vi 
Kar lep ja Mai mu Juh kam, Vo ki rat ta en-
di sed liik med ning mit med folk loo ri sõb-
ra li kud tõs ta maa la sed.

Meel di va ül la tu se na tu li just sün ni-
päe vaks ko ha le tä nu ki ri Ees ti Rah vus li-
kult Folk loo ri nõu ko gult Ing rid Rüüt li ja 
An ne Oja lo all kir ja ga, kus aval da ti tun-
nus tust Vo ki rat ta le väärt te ge vu se eest.

Kat rin Mart so ni val mis ta tud mait sev 
supp ja Hel le Pih la ka värs ked kring lid 
and sid peo le tõe li se sün ni päe va mee leo-
lu. Peo tu ju hoi dis üle val Ha ni la lau lu- 
ja män gu selt si rah vas.

Suur rõõm oli nä ha pal ju ke na des rah-
va- ja pi du rõi vas tes rõõm sa meel seid ini-
me si, kes lus ti sid laul des, tant si des, pil li 
män gi des, sõb ra li kult ves tel des ja naer-
des, ol les tä nu li kud ja õn ne li kud.

Suur tä nu Tõs ta maa val la va lit su se le 
ja Kul tuur ka pi ta li Pär nu maa Eks pertg ru-
pi le, kes toe ta sid ma te riaal selt Vo ki rat ta 
25. aas ta päe va, tun nus ta des sel le ga nen-
de tä nu väärt te ge vust.

Ke na het ke on päe va kan ge la sed kok-
ku võt nud ise järg mis te sõ na de ga:

“Aeg mõel da, aeg ta ga si vaa da ta, aeg 
ko dus ol la, aeg pu ha ta, aeg mee les pi-
da da!”

Soo vi me ko gu val la rah va ga tei le, 
kal lid folk loo ri rüh ma liik med, ter vist, 
elu jõu du ja õn ne! Ja tead ke, et ko du-
vald on teie üle uh ke!

Õn ne la

Sil la met sa ta lu Poot sist 
alus tas iga ke va dist 
TAI ME DE MÜÜ KI.

Saa da val suu res va li kus 
köö gi vil ja ja lil le tai mi, õit se vaid 
su ve lil li, val mis lil leamp leid jne.

Ole te oo da tud igal ajal, 
pa rim aeg siis ki õh tu ti.
MÜÜ GI PÄE VAD 
Tõs ta maa park las ala tes 
8. maist ree de ti kell 9.30 - 11
Tõ he la poe juu res 
8. ja 22. mail, 5. ja 19. juu ni 
kell 12 - 13

In fo te le fo nil 528 0086
Te gu de roh ket ke va det soo vi des 

Mil vi

Voki ra tas vee re nud Voki ra tas vee re nud 
vee rand sa jan ditvee rand sa jan dit
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 Mäle tad va na sõ ber, 
neid pil ka seid det semb ri-
hom mi kuid ja õh tuid. Tõm-
ba sid kõ vas ti hin ge ja rüh ki-
sid mand ri poo le tei ne kord 
sen ti mee ter haa val. Ra ja sid 
ra da lä bi jäi se vee väl ja. 

Tei ne kord sai jaks ot sa 
ja tu li gi kai äär de ta ga si 
rüh ki da. Aga to re dad olid 
jäl le need päe vad, kui päi-
ke pai tas al ga vat roos te-
pu na ja paat oli pil ge ni 
rõõm said ini me si täis. Tei-
ne kord ajas hin ge täis, kui 
mei gi te ge mi se pot si kuid 
tu li ter ve aas ta põues kaa-
sas kan da, en ne kui tu li 
kee gi kur jem ja an dis kä-
su. Va hel sõi du ta ti õl le hai-
su seid pu de leid kuu de vii si 
saa re ja mand ri va hel ning 
si na liht salt ei mõist nud 
sel le ro man ti ka suu rust. 

Se da kor da mä le tad kind-
las ti ka, kui hom mi kuks 
te gid kai vee res väi ke se sup-
lu se ja tes ti sid, et kaua hing 
kin ni pü sib. Si nul pol nud hä-
da mi da gi, aga päe va le hed 
said kõ vas ti kir ju ta da. 

Us ku ma tu lu gu juh tus 
si nu ga jaa nua riööl ja kül-
lap jää vad kõik need hir-
mud ja tun ded iga ve seks 
luk ku si nu rauast sü da mes-
se. Iga ta hes suur osa inim-
kon nast oli veen du nud, et 
puh kad iga ves ti me re põh-
jas. Aga si na te gid hoo pis 
elu sõi du üle la he. Pa nid 
au to pi loo di töö le ja möl-
la sid lai ne tes ris ki pii ril. 
Pä rast pee si ta sid ke nas ti ki-
vi vee res ja said kuul saks 
omal maal. 

Ühel aas tal said en da le 
pü sie la ni kud, sest pe sa pai-
gaks va li ti just si nu pea la gi. 

Ei le hom mi kul te gid 
oma vii ma se rei si ja jäid 
kai äär de eda sist saa tust 
oo ta ma, vei di vä si nud, aga 
tub lilt ra ba nud Au li ke ne. 

Ko ha le oli jõud nud 
kepsa kas Mann, kel le ni-
na al les uu dis tas siin seid 
kai sid na gu va si kas uu si 
vä ra vaid. 

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

Kõ re ehk jutt selg-kärn-
konn on üks Ees ti kol-
mest kärn kon na lii gist. 
Kui glo baal se ohus ta tu-
se tõt tu, on Ees tis kõik 
ka he paik sed loo dus-
kait se all, siis vaid 
kõ re ja ro he-kärn konn 
on mää ra tud I kait se-
ka te goo ria, ehk eri ti 
ohus ta tud ja ha rul das-
te, lii ki de hul ka.

Veel 20. sa jan di esi me sel 
poo lel olid jutt selg-kärn konn 
Lää ne-Ees ti ja Pär nu maa ran-
ni kua la del ning saar tel vä ga 
ise loo mu li kuks lii giks. Vii ma-
se 50 aas ta jook sul on aga 
kõ re ar vu kus Ees tis pi de valt 
lan ge nud, jõu des käe so le vaks 
ajaks sei su, kus liik on pal ju-
dest le vi la osa dest ka du nud. 
Kõ re hää bu mi se pea mi seks 
põh ju seks võib pi da da lii gi le 
so bi va te elu pai ka de ka du mist. 
Ees tis on kõ re asus ta nud ena-
mas ti ran na nii te, eri ti ran na-
kar ja maid. 20. sa jan di tei sel 
poo lel hak ka sid ran na nii dud 
üha enam ka su tu sest kõr va-
le jää ma, mis tõt tu muu tu sid 

nad kõ re de le so bi ma tuks.
Tä na on Ees tis tea da vaid 

15 kõ re asur kon da, mis 
kõik paik ne vad ha ju-
salt ning üks tei sest 
iso lee ri tult. Isen di-
te arv asur kon-
da des kõi gub 
küm ne kon nast 
isen dist um bes 
200-ni. Ees ti kõ-
re po pu lat sioo ni 
ko guar vu ku seks 
võib lu ge da vaid 
um bes 1000 täis-
kas va nud isen dit. 
Kõi gist asur kon da-
dest vaid kolm asus ta-
vad jutt selg-kärn kon na de 
tra dit sioo ni li si elu pai ku, ehk 
ran na nii te, üle jää nud kõ red 
on leid nud elu ko ha tei ses tes 
elu pai ka des – ma ha jäe tud ka-
la tii ki des ning ka su tu sest väl-
jas ole va tes kar jää ri des.

Tõs ta maa val lal on Ees-
ti kõ re po pu lat sioo ni kait ses 
olu li ne roll, siin asub tea dao-
le valt kaks asur kon da, üks 
neist Ma ni jal ja tei ne Alus.

Ma ni laiu kõ re po pu lat sioon 
on üks neist eel mai ni tud kol-
mest ran na nii dul ela va test 

po pu lat-
sioo ni dest, mil lest va rem gi 
mit mel pool jut tu on ol nud. 
Ma ni jal võis veel vii mas tel 
aas ta tel tä hel da da jutt sel ga de 
ar vu ku se lan gust, kuid kus tä-
na seks on kait se kor ral du se ja 
ko ha li ke maa hool da ja te abi-
ga suu de tud ar vu ku se lan gus 
pea ta da. Vii ma ne ei tä hen da 
mui du gi, et kõ re sei sund Ma-
ni jal sood ne oleks, sel le saa-
vu ta mi seks on va ja lik veel 

Kar jää ri kõ red va ja vad tä h

Jäät me punkt on ava-
tud igal lau päe val 
(ala tes 2. maist 2009. a) 
kell 10.00-12.00. 

Vii sin na: elekt ri- ja elekt-
roo ni ka sead med, suu re mõõt-
me li sed jäät med, va nad reh-
vid, me tal li jäät med, ak na 
klaas, oht li kud jäät med, pa-
ken di jäät med, va na pa ber ja 
papp. 

NB! Ol me jäät meid jäät me-
punkt vas tu ei võ ta.

Jäl gi uut hin na kir ja! 
Jäät me te ära and mi se eest 

tu leb ta su da järg mi selt:
 me tal li jäät med 50.- (ku ni 

1 m3)
 va na reh vid 10.- /tk
 oht li kud jäät med (v.a. 

akud) 50.- (ku ni 1 m3)
 akud 25.-/tk
 va na pa ber ja papp 50.- 

(ku ni 1 m3)
 pa ken di jäät med 50.- (ku-

ni 1 m3)
 suu re mõõt me li sed jäät med 

50.- (ku ni 1 m3)
 ak nak laas 50.- (ku ni 1 m3)

Elekt roo ni ka jäät med:
 suu red elekt roo ni ka jäät-

med nt. külm kapp, pe su ma-
sin jne 50.-/tk

 väik sed elekt roo ni ka jäät-
med nt. koh vi ma sin, rös ter, 
prin ter jne 25.-/tk

Mak si maal selt võe tak se 
vas tu kaks kuup meet rit prü-
gi.

Kui pa ned ol me jäät med 
oma prü gi kas ti, üle jää nud 
jäät med tood jäät me punk ti, 
siis met sa al la vii mi seks, ko-
duae da mat mi seks, aia nur ka 
pa ne mi seks, mi da gi ei jää. 

Hoia oma ko duümb rus ja 
met saa lu sed puh ta na!

Tõstamaa Tuuled

Jäät me punkt kuu lu tab ke va det
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 Aja va he mi kul 01.03. 
- 31.03.2009 pan di toi-
me Tõs ta maa val las 5 
väär te gu, mil lest 3 olid 
liik lu sees kir ja, üks tu ba ka-
sea du se ja üks tee sea du se 
rik ku mi ne. 

Alus ta ti ka üks kri mi-
naa la si: 

 aja va he mi kul 11.03 kel-
la 22.30st ku ni 12.03. kel-
la 07.45-ni on Lõu ka kü-
las, Tõs ta maa val las, Pär-
nu maal seis vast trak to ri 
kü tu se paa gist ära va ras ta-
tud 100 l eri mär gis tu se ga 
diis li kü tust, mil le käi gus 
lõ hu tud ka kü tu se paa gi 
sõel ja lä he dal seis vast 
kü tu se tün nist veel 100 
l diis li kü tust. Aval da ja 
hin nan gul te ki ta ti kah ju 
1718 kroo ni ula tu ses.

Har li Han sen,
Pär nu po lit seio sa kon na 

kor ra kait se ta li tu se Aud ru 
kons taab li jaos kon na ko mis sar

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Tõstamaa rahvamaja juures 
peatub pangabuss üle nädala 

teisipäeviti kell 9.00–10.00
(28. aprill, 12. ja 26. mai, 9. juuni, 7. ja 21. juuli,

4. ja 18. august, 1., 15. ja 29. september,
13. ja 27. oktoober, 10. ja 24. november,

8. ja 22. detsember)

e le pa nu

Pär nu maa Et te võt lus- 
ja Aren dus kes kus, Et-
te võt lu se Aren da mi se 
Sih ta su tus ning Mai no-
ri Kõrg kool kor ral da-
vad koo li tu se alus ta-
va te le et te võt ja te le.

Koo li tus an nab va ja li kud 
baas tead mi sed oma et te võt te 
käi vi ta mi seks ning aren da mi-
seks.

Koo li tu se tee mad: et te võt-
lu se alu sed, ärip laan ja sel le 
koos ta mi ne, too de ja tu run-
dus, fi nantsp la nee ri mi ne, raa-
ma tu pi da mi se ja mak sus ta mi-
se alu sed, tööõi gus ja tööo hu-
tus. Koo li tu se vii vad lä bi lek-
to rid Mai no ri Kõrg koo list.

Seo ses suu re hu vi ja nõud-

lu se ga an tud koo li tu se jä re le 
on mai lõ pus al gav baas koo li-
tus Pär nus ju ba nel jas sel aas-
tal toi muv kur sus.

Koo li tus toi mub: 29.05, 
03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 
17.06, ja 19.06, kõi gil päe va-
del kell 09.00 - 16.30, Mai no-
ri Kõrg koo li Pär nu õp pe kes-
kus, Rüüt li 2, Pär nu.

Re gist ree ri mis täh taeg 30. 
ap rill 2009. aas ta või ku ni 
koh ti jät kub. NB! Koh ta de 
arv on pii ra tud.

Osa le mis ta su 550 kroo ni 
si sal dab kõi gi seits me päe va 
loen guid, koo li tus ma ter ja le, 
koh vi pau se.

Täien dav in fo ja re gist ree ri-
mi ne: Pär nu maa Et te võt lus- 
ja Aren dus kes kus.

Reet Sild

jät ku valt pin gu ta da, ehk tu-
leb suu ren da da hool da ta va te 
ran na nii tu de pin da la sid, pa-
ren da da kõ re de ku de mis vee-
ko gu de sei sun dit ning väl ti da 
kõ re kul les te kui va mist.

Vä hem tea tak se aga as-
jao lu, et Tõs ta maa val las 
ela vad kõ red ka Alu kar-
jää ri des, mis on ter vi ku na 
kait se all Alu kõ re pü sie-
lu pai ga na. Alu kar jää ri de 
asur kond on küll väi ke sear-
vu li ne, kuid üp ris sta biil ne, 

vii mas tel loen du sand me tel 

on seal ku de mis pe rioo dil hää-
lit se nud 4-6 isas loo ma.

2008. aas ta lõ pus teh ti Alu 
kar jää ri des LKK Pär nu-Vil jan-
di re gioo ni poolt tel li tud loo-
dus hoiu töö na mõ nin gaid kõ-

ree lu pai ka de taas ta mis töid. 
Kõ re de le so bi vad ku de mi-
seks kõi ge pa re mi ni sooj vee li-
sed lau ge te kal las te ga ma da-
lad lii va sed lom bid, mis su ve 
lõ puks ära kui va vad. Et Alu 
kar jää ris olid mit med väi ke-
sed lom bid lii ga jär su kal da-
ga ning kii res ti ära kui va vad, 
siis ku jun da ti loo dus hoiu töö 
raa mes mit meid lom pe kõ re le 
so bi va maks.

Tõs ta maa vald on ka van-
da nud Alu va nas se kar jää ri 
ko ha, kus saab sõi ta ATV-de 
ja muu de maas ti ku sõi du ki te-
ga. Kind las ti po le ni me ta tud 
te ge vus kõ re de kait se ga ot se-
ses vas tuo lus ja maas ti ku sõi-
du kid võiks kõ re de ga koos 
kar jää ri mah tu da küll, kui 
ar ves ta tak se kõ re de va ja dus-
te ga. 

Eri ti ke vad su vi sel pe rioo-
dil on vä ga olu li ne, et lom pi-
des se, kus kõ red koe vad oma 
ku du nöö rid, mil lest are ne vad 
kul le sed, ei sõi de taks. Lü hi ke-
sel pe rioo dil jaa ni päe vast juu-
li kesk pai ga ni tu leks aga kõ-
re kar jää ri des vii bi mist täies ti 
väl ti da, ku na sel lal lii gu vad 
rin gi äs ja moon de lä bi nud 

noo red kõ re po jad, kel le le ka 
tä he le pa ne ma tu ja lu ta ja võib 
ker ges ti pea le as tu da.

Kõ re, kes te gut seb val da-
valt hä ma ras, kae vub päe va-
sel ajal peh me lii va sis se või 
pei dab en nast ki vi de või oks-
te al la. See ga peaks maas ti-
ku sõi du kid sõit ma kar jää ris 
sis se sõi de tud ra da del ja kõ va 
pin na se ga koh ta des, kus kõ re-
de kah jus ta mi ne on kõi ge vä-
hem tõe näo li ne.

Kesk kon naa me ti Pär nu-
Vil jan di re gioon ka van dab 
pai gal da da Alu kar jää ri in fos-
ten di, ala väär tus test ja sel-
lest, kui das kar jää ris käi tu ma 
peaks.

Mu rel Me ri vee, 
Rii nu Ran nap

Täp sem in fo: Kesk kon naa me ti 
Pär nu-Vil jan di re gioon
Tel: 445 1764, 5 302 2335
mu rel.me ri vee@kesk kon naa met.ee

See ga peaks 
maas ti ku sõi du kid 
sõit ma kar jää ris 
sis se sõi de tud 
ra da del ja kõ va 
pin na se ga 
koh ta des.

Koolitus oma ettevõtte 
loomisest huvitatuile
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Sada aas tat ER Mi

Va ne mad ini me sed mä-
le ta vad veel se da suur-
su gust Raa di mõi sa 

hoo net Ees ti Rah va Muu seu-
mi na (ERM). Sõ da aga jät tis 
va re med. ER Mi sa jan dast sün-
ni päe vast on vii ma sel ajal 
pal ju rää gi tud ja pal ju kir ju-
ta tud. Meel de jää vaid sün ni-
päe vaü ri tu si jät kus ter veks nä-
da laks. Üli koo li au laak tu se le 
ja pi duõh tu le pa lu ti rah va rõi-
vais. ERM elab uue ko du ehi-
ta mi se oo tu ses.

Muu seu mi täht sa juu be li 
pu hul on põh ja li kult val gus-
ta tud ER Mis hoi ta vaid kul-
tuu ri väär tu si. Ol gu siin juu-
res vaid mõ ned näi ted: ER Mi 
ko gu des on 2570 õl le kan nu, 
2950 vai pa, 3200 kin da paa ri, 
720 see li kut, 104 at ra ja pal-
ju, pal ju muud. Ja see kõik 
on kok ku kan tud igast Ees ti-
maa nur gast. 

Tõs ta maa ki hel kon nast on 
tea da ju ba Hur da le ja Ei se ni-
le kaas tööd tei nuid ja va na va-
ra kor ja jaid (Tõ he last näi teks 
Tä na vaot sa, Puu ra ma ja Laa-
git sa ta lu pe re me hed). Na gu 
tea da, Hur da to hu tu suur te 
ko gu de hoid mi seks ju asu ta-
ti gi ERM.

Tea ta vas ti 1911. aas tal on 
ER Mi too dud Tõs ta maa ki hel-
kon nast li gi 300 vä ga mit me-
su gust eset. Need on too lid, 
õl le kan nud, kirs tud, va kad, 
rah va rõi vad (vööd, su kad, ta-
nud, kin dad jm). Iga ko gu tud 
ese me juu res on täp selt kir jas 
– kü la, ta lu, sel le ese me val-

mis ta ja (või oma nik, ka ese-
me va nus), müü ja või ese me 
kin ki ja ni mi. 

ER Mis kii de tak se üht Alu 
kü last Raes soo ta lust pä rit 
nais te ka su kat, mil le 1911 
too nud ER Mi kuns tiü liõ pi la-
ne Eduard Oras. Sel le ka su ka 
õmb les rät sep Jaan Mõ ni gus-
te ja ER Mi le müüs sel le Lii na 
Oja Mihk li sau nast nel ja rub la 
eest ja müü mi se ajal oli ka su-
ka va nu seks 35 aas tat. Tä na-
päe val on see kau gelt üle sa ja 
aas ta va nu ne ka su kas ER Mi 
pü sieks po sit sioo nis, kus teeb 
uh ket saa ni sõi tu ki ri kus se. 
ER Mi pea va ra hoid ja Evi As-
tel kii dab sel le ka su ka pu nas-
test na ha ri ba dest roh keid kau-
nis tu si var ru ka tel, hõl ma del 
ning ni me tab se da üheks ilu-
sa mi ni kau nis ta tud ka su kaks 
ER Mis.

1921. aas tal ko gus va na-
va ra Tõs ta maa ki hel kon nas 
kuns tiü liõ pi la ne Vol de mar 
Haas. Ta käi nud koos Jo han-
nes Jan si ga Kast nas, Se lis tes, 
Poot sis, Tõs ta maal ( kus pea-
tu nud koo li ven na Klaa se ni 
pool post kon to ris). Kih nus, 
kui “rah va rii deai das”, käi nud 
ta kor du valt. 

Ra ha eest ei ta he tud igal 
pool as ju müüa, see pä rast 
oli siis kor ja ja tel kaa sas va-
he tus kaup (põ hi li selt riie ja 
pu na se lil le li sed sit si rä ti kud). 
Haa si ko gu tud Tõs ta maa rah-
va rõi vas te et nog raa fi li sed kir-
jel du sed, joo nis tu sed, lõi ked, 
ka past la pae la si du mi se õpe-

 Sel le aas ta 23. mail al gu-
se ga kell 20 toi mub Tõs ta-
maa rah va ma jas Tõs ta maa 
Al tenr na tiiv ́ 09. See on Ees-
tis laie malt tun tuks saa nud 
muu si ka fes ti va li Lel le Al ter-
na tiiv kor ral da ja te jär je kord-
ne et te võt mi ne. 

Eri ne va tes Ees ti maa hu vi-
ta va tes pai ka des kor ral da tav 
oma ka su püüd ma tu üri tus te 
ja da Lel le Al ter na tiiv lä heb 
rän da ma ja sel le tee kon na 
üheks osaks on Tõs ta maa 
Al ter na tiiv ´09. Et te võt mi se 
ees mär ki deks on avas ta da 
eri ne vaid Ees ti maa pai ku, 
ku hu iga päev ja või bol la 
üld se ei sa tu gi.

Tei seks meie ees mär giks 
on luua noor te le ja vä hem 
tun tud an samb li te le esi ne mi-
se või ma lu si ja loo mu li kult 
mõ nus ärao le mi ne hea muu-
si ka saa tel. 

Tõs ta maa rah va ma jas esi-
ne vad an samb lid: T69 - Tõs-
ta maa, Ku ke Pro test - Lel le, 
Tu le Tae vas Ap pi - Tõs ta-
maa, John Stuart Mill - Pär-
nu, Scan si - Pär nu, Nuu men 
- Pär nu, Pop san dals - Kei la 
ja BoB - Pär nu. See ga peaks 
ole ma ära tund mis ja avas ta-
mis rõõ mu kül la ga.

Li sain fo www.tõs ta maa.
lel leal ter na tiiv.ee

Val lo Han sen, kor ral da ja

Tõs ta maa Tõs ta maa 
Al ter na tiiv ´09Al ter na tiiv ´09

Vana pilt ju tus tab

Ku na gi sest ER Mist - Raa di mõi sast jät tis sõ da vaid va re med.
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Täna päe val on jär jest 
po pu laar se maks muu-
tu nud va ba aja veet-
mi ne SPA des. Võe tak-
se et te pik ki rei se, 
et kü las ta da suu ri ja 
luk su lik ke SPA ho tel-
le nii vä lis maal kui ka 
Ees ti maal. Nüüd on 
aga veel üks hu vi tav 
või ma lus, vee ta ae ga 
Ta lu rah va SPAs, mi da 
ei pa ku ta veel ku sa gil 
mu jal. 

Eel mi se sa jan di al gu saas-
ta tel ehi ta tud ta lu komp lek-
sis on suu re pä ra sed või ma-
lu sed lõõ gas tusp rot se duu ri-
de nau ti mi seks. Ju ba va nad 
eest la sed hin da sid mõ nu sid 
ja lõõ gas tust, mi da pak kus 
eel kõi ge saun ja vee ko gud. 

Tä na päe va kii re elu tem-
po ga maail mas ot si vad ini-
me sed üha enam või ma lu si 
kva li teet seks puh ku seks, et 
siis jäl le eda si tor ma ta. Tä-
nu sel le le on väl ja mõel dud 
hul ga li selt kõik või ma lik ke 
prot se duu re, hoo lit su si, eri-
ne vaid mas saa ži lii ke, ke ha-
hool du si jne. 

Ta va pä ra selt nau di tak se 
kõi ke se da luk su li kes komp-
lek si des ja suur tes ho tel li-
des. Miks mit te aga saa vu-
ta da sa ma tu le mus hoo pis 
meie esi va ne ma te kom bel 
ja taas ta da oma jõu du ning 
ener giat hoo pis va nas Ees ti 

ta lu ta res. Lü hend SPA pä ri-
neb la di na kee lest ja tä hen-
dab “ter vis lä bi vee” ehk sa-
nus per aquam. 

Ka Ma ria Ta lus on suu re-
pä ra ne või ma lus taas ta da 
oma ter vist lä bi vee, mil leks 
on loo dus kau nis tiik ta lu-
hoo vil. Eri ti ai nu laad ne on 
meie uus sau na te raa pia, mis 
seis neb sel les, et sau na min-
nak se koos vi ha me he ga, kes 
ko gu ke ha kor ra li kult lä bi vi-
hub. Pea le ko su ta vat sup lust 
tii gi vees (või vas ta valt il mas-
ti ku le ka jääau gus) kan tak se 
ke ha le mee ja soo la mask, 
mis ihu le eri ti peh me ja mõ-
nu sa tun de jä tab. 

Kel lel taht mist veel põh ja-
li ku mat mas saa ži saa da on 
või ma lik tel li da li saks klas-
si ka li ne üld mas saaž, aroo mi-
te raa pi li ne mas saaž, tsel lu lii-
di mas saaž, lüm fi mas saaž, tii-
be ti mee mas saaž, mu dap rot-
se duu rid. Kõi ki prot se duu re 
on või ma lik nau ti da nii suit-
su sau nas kui ka puu küt te ga 
soo me sau nas. 

Pea le ko su ta vaid prot se-
duu re on hea võt ta vei di 
ke ha kin ni tust või käär ta lu 
ah just tul nud värs ket lei ba 
ür di või ga. 

Oo ta me kõi ki hu vi li si osa 
saa ma Ma ria Ta lu sau na mõ-
nu dest ja hu vi ta va test ke-
hap rot se duu ri dest. 

Ebe-Liis Rat ta sepp,
Ma ria Ta lu müü gi juht

sa les@ma ria.ee
www.ma ria.ee

Maarahva SPA 
pakub lõõgastust

tu sed, ta nu tär gel da mi se õpe-
tus jm on kõik vä ga de tail selt 
kir jel da tud. 

Oma vä li töö päe vi kus kii-
dab ta An na Ma dis so ni (84 
a.), Lii sa Sc hut zi (84 a.) Kast-
nast, Lee nu Karl so ni (84 a.), 
Lee na Ka ro ta mi (70 a.), Mii na 
Erik so ni (60 a.), Lii su Ran da 
(81 a.) Tõs ta maalt, nen delt pä-
ri ne vat te ma “nai sü li kon na” 
täp sed kir jel du sed. Tõ he las 
kir jel da nud ta rah va rõi vaid 
pi ke malt Mät ta Se pal And res 
Sepp`alt (86 a.) Män ni kus te 
kü las ja Häi das tes Ori kal Ju-
han Köö se lilt (sa mu ti 86 a.). 

Laa git sal on ta pe re meest Vil-
lem Lau rit sat joo nis ta nud (joo-
nis tus pi da vat veel ise gi al les 
ole ma, kuid kät te leid ma ta). 

Sa mal aas tal, va he tult en-
ne Haa si, ko gus Tõ he last va-
na va ra Jo han nes Jans pea-
mi selt Kul di, Tõ he la, Män ni-
kus te, Ki ras te, Lee las te kü la-
de maan teeäär se test ta lu dest 
(voo di li na, vam mus, ta nu, 
nais te särk, kin dad, põl led, od-
ra tamp, mees te ja nais te müt-
sid, hel med – see on vaid osa-
ke ko gu tu ni me kir jast, kok ku 
saa nud ta üle 60 ese me). 

Mui du gi on ER Mi en da 
töö ta jad Tõs ta maa ki hel kon-
nast et nog raa fi list ai nest ko-
gu nud. Paik kon na ta lu hoo ne-
te, eluo lu jm kir jel du si on ER-
Mi le saat nud Flo ri da Nau di 
Se lis test, Lai ne Jõe Tõ he last, 
Vai ke Han gult on ta lu hoo ne-
te kir jel du sed 47 kü la (kok ku 
1921 elu pai ga) koh ta.

 Ja kob Sutt on Tõs ta maalt 
ER Mi le pil te saat nud aas ta-
tel 1909-1911. Fo to ko gus on 
pil te ka Pent Nur me kun nalt 
1952. aas tast jmt. Siin kir ju ta-
tu on vaid põ gus pilk Tõs ta-
maalt säi li ta ta va le. 

Oma suu reks juu be liks al-
ga tas ERM Ees ti ki hel kon da-
de pii ri de tä his ta mi se, kui 
järg Tõs ta maa le jõuab, kül lap 
siis ka spet sia lis tid täp selt üt-
le vad, mis neil ole mas on. ER-
Mi di rek tor Kris ta Aru pi das 
või ma li kuks, et rah va muu seu-
mi juu be list jääb täht sai ma na 
meel de ki hel kon da de pii ri de 
tä his ta mi se al ga ta mi ne.

Uue mal ajal on sa ge li ju-
tuks mit me su gu sed sam bad. 
Ale vi ku ümb ru ses toe tu sin 
ma aas taid kol me le sam ba le: 
Her bert Mart so ni le, Ad rian 
Rais ti le ja Karl Hein luh ti le 
– tar ka de le ta lu pe re mees te le, 
kes rää ki sid sel lest ki, mi da va-
he peal mä le ta da ei toh ti nud. 
Ol gu nad tä na tud ja kii de tud 
sel le eest, ja ka sel le eest, et 
ise kir ju ta sid hu vi ta vaid töid 
ERM-ile - Tõs ta maa Rah va 
Ha ri du se Selt sist, meie reist, 
mõi sa tön gist, Kast na laa dast, 
selt sie lust, ka la püü gist jm.

Vai ke Hang

 Pär nu maa Ta lu pi da ja te 
Nõuan de kes kus OÜ kor ral-
dab in fo päe va tee mal „2009 
aas ta pin da la toe tu sed (ÜPT, 
põl lu kul tuu ri, KSM, ma he, 
kar ja ta mi ne, eba sood sad) 
ja nõue te ga vas ta vu se kont-
roll. Ena mus ae ga pla nee ri-
tud toot ja te kü si mus te le vas-
ta mi seks. 

Kol ma päe val, 29 ap ril lil  
kell 11–15 toimub infopäev 
Tõs ta maa rah va ma jas. In fo-

päev on ta su li ne ja mak sab 
75 kroo ni. 

Või te kaa sa võt ta taot-
lus ma ter ja le ja kui rah vast 
on vä hem, saa b loen gu käi-
gus abi nende õi ges ti täi t-
miseks.

In fot edas ta vad ja kü si-
mus te le vas ta vad Hil lar Lil-
les te ja Ola vy Sül la. 

Eel re gist ree ruda tuleb te-
le fo nil 443 0923. 

Tõstamaa Tuuled

Abiks pin da la toe tus te taot le ja te le

Tõs ta maa 
vam mus - 
joo nis ta nud 
kunst nik V. 
Haas 1921.

Le he külg V. Haa si päe vi kust. 
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Mi na ei ol nud va rem 
Itaa lias käi nud ning 
ega ma sel lest rii gist 

roh ke mat ei tead nud, kui et 
seal on head pit sad ja ma ka-
ro nid ning lü hi ke sed tõm mud 
me hed. Ja ol gem au sad, need 
ste reo tüü bid pea vad 110% 
pai ka. 

Pit sat võib os ta igast väik-
se mast put kast ja oma mait-
seo ma dus telt on ta tões ti su-
per hü per me ga hea. Ma ka ron 
mait seb ka häs ti, kui gi pea-
le küm met päe va tun dus va-
na hea ko du ne kar tu li mu gul 
märk sa ah vat le va ma na. No ja 
me hed – neid on pal ju, nad 
on lü hi ke sed ja sõst ra silm sed 
pea le sel le. Kel le le sel li sed 
mees soo esin da jad meel di-
vad, siis põ ru ta ge Itaa lias se.

Nii pal ju siis ste reo tüü pi-
dest. Eda si rää gin ma tei le 
ai nult sel lest, mis mi nu ar va-
tes on ai nult ja ai nult Itaa lia-
le oma ne ning mi da liht salt 
peab Itaa lias käies ko ge ma.

Esi me ne on Roo ma. Linn, 
mis oma ole mu se poo lest on 
eri li ne ja hin gab täies ti tei ses 
rüt mis kui när vi li ne Tal linn 
või na tu ke ui mer dav Pär nu. 
Roo ma on va na ja vää ri kas, 
uh ke linn, mis teab oma väär-
tust ja eel dab, et te da vas ta-
valt sel le le ka ko hel daks. Roo-
mas ei to hi käia nii, et ei kü-
las taks hiig las lik ku am fi teat rit 
Co los seu mi või Foo ru mit või 

ei kon daks möö da kesk lin na 
ja ei uu dis taks Pant heo ni, Ka-
pi too liu mi, pursk kae vu sid. 

Roo ma hul lu dest mo ti ka-
mees test ma pa rem ei rää gi-
gi. Neid oli pal ju ja nad kõik 
sõit sid ko hu ta valt. Mi nu mee-
tod üle tä na va mi ne kuks oli 
sil mad kin ni ja pla ga ma. Kui 
tei se le poo le tä na vat jõud sin, 
al les siis ava sin sil mad ja oh-
ka sin õn ne li kult, et üle tee 
sain. Nüüd võib sel lest ava li-
kult ka rää ki da, lap se va ne ma-
te le ei kõs sa nud ma sel lest en-
ne ko ju tu le kut mit te sõ na gi.

Kõi ge täht sam, mi da Roo-
mas tu leb te ha, on min na Va-
ti ka ni. Väi ke riik kesk suurt 
lin na, mil lel on oma hing ja 
mõ te. Va ti ka nist ei mõel nud 
ma en ne Roo ma mi ne kut su-
urt mi da gi, ehk ai nult se da, 
et peab ära käi ma, ku na on 
vaa ta mis väär sus te ni me kir-
jas. Läk si me Va ti ka ni Itaa lia-
rei si tei sel päe val ning kü las-
ta si me seal Pü ha Peet ri ka ted-
raa li ja Va ti ka ni muu seu mi. 
Sel le ga asi ka piir dus, sest 
mõ le mad, nii ka ted raal kui 
muu seum, olid to hu tu suu-
red ning kuns ti ot sast ot sa ni 
täis. Veet si me kum mas ki ko-
has enam kui kolm tun di ja 
õh tul ho tel li naas tes oli tun-
ne, et kui saaks, siis pa kiks 
oma emot sioo nid kohv ris se 
ja mä luks neid hil jem ko dus 
eda si. 

Itaa lia – paik ma ka ro ni ja kuns ti a

Aas ta ta ga si ühen da si-
me Ees ti maa eri ne va-
tes pai gus jõud, et oma 
riik prü gist puh taks 
saaks. 

Sel le aas ta mai kuu esi me-
sel päe val kut sub Mi nu Ees ti 
taas tal gu te le - koos mõt le-
ma, kui das saaks oma pe re-
, ko gu kon na ja rii gi elu pa re-
maks muu ta. 

Sar na selt teis te le maa kon-
da de le, on ka Pär nu maal mi-
tu küm mend eri ne vat mõt te-
ko da, kus 1. mail just en da le 

sü da me lä he da sel tee mal aru-
ta da. Igas mõt te ko jas saab 
va li da kol me ühis kond li ku 
ja ühe ko ha li ku tee ma va hel. 
Alus ta des et te võt lu se ga seon-
du vast ja lõ pe ta des näi teks 
sel le ga, kui das oma ko du koh-
ta uues ti pood ra ja da. Igas 
mõt te ko jas ot sus ta vad ini me-
sed si su li selt ise, mil lest nad 
mõel da ta ha vad. 

Eri ne valt teis test val la- või 
ale vi koo so le ku test ei süü dis ta-
ta 1. mail üks teist või pee ta 
„mo ka laa ta“. Sel leks on ole-
mas nii ko ha li ke le tun tud ko-
ja va nem, kes kõi ki ava sü li 

vas tu võ tab ning koo li ta tud 
tal gu juht, kes aru te lu suu na-
ta ai tab. Li saks al ga vad kõik 
mõt ted vaid kü si mu se ga „kui-
das“. 

Kõik ühi selt mõel dud mõt-
ted pan nak se kir ja ko ha peal. 
Nen dest osad või vad la hen du-
se lei da kii res ti, sest koos te ge-
mi sel on ka suu rem või ma lus 
ko he te gu de ni jõu da. Kee ru ka-
maid ana lüü sib aga spet sia lis-
ti dest koos nev ana lüü si toim-
kond, kes head mõt ted sü gi-
seks te gu deks vor mib. 

Mõt te tal gu tel osa le mi seks 
peab vaid leid ma so bi va mõt-

te ko ja ning re gist ree ri ma en-
nast Mi nu Ees ti ko du le he kül-
jel In ter ne tis, mi ne ma lä hi-
mas se raa ma tu ko gus se või 
ot se kon tak tee ru ma en da va-
li tud mõt te ko ja va ne ma ga.

Mi nu Ees ti mõt te tal gud jul-
gus ta vad ras kel ajal ini me si 
oma ko du ko ha aren gus roh-
kem kaa sa rää ki ma ja ühes-
koos ära te ge ma. Mil leks oo-
da ta kel le gi tei se pa nust oma 
val la, lin na, ale vi, kü la või tä-
na va  pa re maks muut mi seks? 
Teh kem se da 1. mail ise!

Lii su Lassm
Mi nu Ees ti kom mu ni kat sioo ni toim kond

Mis loom on Mi nu Ees ti mõt te tal gud?
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r mas ta jatele
1.-3. maini toi mub 
ime kau nis ke va di-
ses Tõs ta maa mõi sas 
kuns ti te raa pia ja joo-
ga laa ger „Mit me näo li-
ne mi na”. 

Kuns ti te raa pia raa mes 
tee me mas ke, ka su ta des 
eri ne vaid põ ne vaid kuns ti-
ma ter ja le. Ini me sel on elus 
mi tu rol li ja mi tu nä gu. Ot-
si me har moo niat nen de rol-
li de täit mi sel. Kes ken du me 
te ge vu se le roh kem kui tu le-
mu se es tee ti li se le väär tu se-
le. Kuns ti li sed os ku sed ja 
kä teo sa vus po le see juu res 
kõi ge täht sa mad. Ole me ise 
oma töö le kõi ge suu re mad 
krii ti kud ja pa re mad hin da-
jad. Loo me ise oma näo, 
oma näo li su se.

Joo gas on si nu inst ru-
men diks si nu en da ke ha 
ning püüd ta sa kaa lus ta da 
oma ke ha ja vai mu.

Loov te ge vus pa neb tund-
ma eht sat rõõ mu en da loo-
vast ene se teos tu sest - sel lel 
on isik su se are ne mist toe tav 
ja ter ven dav toi me. Ees mär-
giks on ta hap laa ni le jää nud 
või me te le elu ruu mi and mi-
ne, ole ma so le va te os kus te 
täien da mi ne ja te ge vu sest 
en dast rõõ mu tund mi ne. 
Loo min gu li ne suh tu mi ne 
iga päe vae lu te ge vus tes se 

an nab või ma lu se edu ka malt 
elu ga toi me tul la ja ka su ta-
da oma se ni tead vus ta ma ta 
res surs se.

Toi mu vad põ ne vad kuns-
ti te raa pia tun nid ka su ta des 
eri ne vaid ma ter ja le, ter vi se-
kõnd koos hin ga mis har ju tus-
te ga, hea il ma kor ral ener-
giat tõst vad joo ga tun nid 
õues ja ra hus tav öö joo ga. 
Te ge vu sed on kõi gi le jõu ko-
ha sed ega va ja eel ne vaid ko-
ge mu si!

Ko gu ne mi ne ree del, 1. 
mail kell 17 Tõs ta maa mõi-
sas. Lõ pe ta me pü ha päe val, 
3. mail kell 17. Öö bi mi ne 4- 
ko ha lis tes tu ba des (voo di pe-
sud kaa sa). Ter vis lik toit ku-
uel toi du kor ral.

Kaa sa võt ta: ava tus, te-
gut se mis lust ja hea tu ju, 
võim le mis matt (mõ ned on 
ka ko ha peal), mu ga vad ke-
ha kat ted-ja la nõud prak ti ka-
teks ja õues ole mi seks

Osa lus ta su: 1200 kroo ni 
(ta su da 24. ap ril liks a/a-le 
1107494628 - Lem mi Rei-
land). Koh ta de arv on pii ra-
tud. 

Re gist ree ru 24. ap ril liks 
e-mai li ga: lem mi rei land@
gmail.com; day ca re@mat ti.
ee või he lis ta: 5 665 6308; 
502 2468

Lin da Luh se, psüh ho loog

Lem mi Rei land, joo gaõ pe ta ja

Roo mast aga siir du si me 
eda si Fi ren zes se, kau ni te kuns-
ti de ja kau ba lin na, mis peaks 
ole ma tut tav iga le ha ri tud 
ini me se le. Mi nu tõe li seks ela-
mu seks olid uh ke te ka ted raa-
li de kü las tu sed, ja lu tus käi gud 
kuns ti ga le rii des ja ik ka kunst, 
sest sel lest ei saa Itaa lias üle 
ega üm ber. 

Kui ko dus õpid aja loo raa-
ma tust või kuns tial bu mist 
tund ma Bot ti cel li, Leo nar do 
da Vin ci või Mic he lan ge lo 
töid, siis Fi ren zes on või ma-
lik ni na nö „kõi ge sel le vas-
tu pis ta“ ning aru saa da, et 
te gu on tõe lis te meist ri teos te-
ga, mil lel on aja tu väär tus ja 
kui neid väär tu seid tund ma 
ei õpi, siis vist tões ti su reb na-
tu ke vae se ma na. 

Mi nu vaiel da ma tuks lem-
mik teo seks sai Mic he lan ge lo 
„Taa vet“, skulp tuur, mis on 
viis meet rit kõr ge ning ku ju-
tab Piib list kar ja poiss Taa ve-
tit. Mi nu jaoks on ja vist ka 
jääb aru saa ma tuks kui das an-
nab luua inim kä te poolt mi da-
gi nii meis ter lik ku ja täi su lik-
ku, kui see ku ju. 

Et te mi nust pä ri selt aru 
saak si te, sel leks tu leks min na 
Fi ren zes se, Gal le ria del Ac ca-
de mia’sse ja „Taa ve tit“ oma 
sil ma ga vaa da ta. See on liht-
salt täius lik!

Sel le ga mi nu Itaa lia-ela-
mu sed te ge li kult ei lõp pe nud. 

Kui Itaa lias ol la, siis Pi sa lin-
na kü las ta mi sest ei saa sa mu-
ti ei üle ega üm ber. Pi sa lin-
nas me käi si me ja ma võin 
kõi gi le au salt tun nis ta da, et 
seal ne torn on tões ti vil tu. Ja 
pä ris kor ra li kult vil tu. 

Aga et mu jutt nüüd ai-
nult tu ris ti mul liks ei jääks, 
siis te ge li kult käi si me Itaa-
lias seo ses Co me niu se pro jek-
ti ga „Being Young and Ali ve 
in Eu ro pe“ ning oli me kü las 
oma part ner koo lil Ins ti tu to 
Comp ren si vo Scan dic ci 1. 

Kool asub Fi ren ze lin na-
o sas Scan dic cis ja seal õpib 
um bes 300-400 last ning töö-
tab um bes 50 õpe ta jat. Oma 
kü las käi gu ajal tut vu si me ko-
ha li ke las te, nen de õp pe töö 
ja teis te õpe ta ja te ga ning kui 
võr rel da neid eest las te ga, siis 
oma loo mult on nii õpi la sed 
kui õpe ta jad na tu ke tem pe ra-
ment se mad. Mis mui du gi ei 
tä hen da, et meie las tel ja õpe-
ta ja tel tem pe ra men dist puu-
du jääks, se da liht salt peab 
na tu ke kauem oo ta ma, et see 
väl ja lööks.

Itaal las te ga koh tu me vars-
ti jäl le. Mai kuus toi mub pro-
jek ti vii ma ne kok ku saa mi ne 
Vast se-Kuus tes Põl va maal, 
kus toi mub ühi ne teat ri fes ti-
val ning igal hu vi li sel on või-
ma lik tul la vaa ta ma ka meie 
noor te näi te män gu.

Lii na Käär

Kuns ti te raa pia ja 
joo ga laa ger ootab

KÕI GI LE KÄ SI TÖÖ HU VI LIS TE LE!

TÕS TA MAA MÕIS SOO VIB KA SEL 
AAS TAL PAK KU DA OMA 

KÜ LAS TA JA TE LE MÜÜ GIKS 
KO HA LI KE INI MES TE POOLT 

VAL MIS TA TUD NÄ PU TÖID. 
SEL LEKS ON OO DA TUD KÕIK: 

KU DU MID, VITS PU NU TI SED, 
PUIT KÄ SI TÖÖD, MAA LID JA MUUD 

ERI NE VA TEST MA TER JA LI DEST 
VAL MIS TA TUD MEE NED.
IN FO TE LE FO NIL +372 5346 8635 

KRIS TII NA LE PIKEile saabus Saaremaalt oma käiguga uus liinilaev Mann. Laev 
hakkab reisijaid sõidutama mandri ja Manilaiu vahel, laeva-
juhtideks on Arno Sutt ja Jüri Lepa.
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VELLO LAPP 79VELLO LAPP 79

HEINO MIIDO 78HEINO MIIDO 78

ÕILME ÕILME 
VAARMAA 78VAARMAA 78

EDI TÕNISMAA 77EDI TÕNISMAA 77

ENDEL RAAVIK 76ENDEL RAAVIK 76

ELMAR KULD 76ELMAR KULD 76

HELDI KIIRATS 76HELDI KIIRATS 76

ARNO ARNO 
GUUTMANN 75GUUTMANN 75

AINO RAAVIK 75AINO RAAVIK 75

JAAN VIMM 74JAAN VIMM 74

LEMBIT LEMBIT 
PALUSALU 73PALUSALU 73

IVA KALBACH 73IVA KALBACH 73

EDUARD EDUARD 
METSAMÄGI 72METSAMÄGI 72

VIRVE-ÕIELA VIRVE-ÕIELA 
EDVAND 71EDVAND 71

IVI-ILVI LAUR 70IVI-ILVI LAUR 70

AIN MÄNNIKUS 70AIN MÄNNIKUS 70

AprillikuuAprillikuuAprilli kuuAprilli kuu
juu bi la ridjuu bi la rid

28.03.2009
Erasmus 
Vahemäe

5.04.2009 
Henrik 
Treial

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

MÜÜA KAKS 
NEL JA RAT TA LIST 
SÕP RA!

Bee bi de le van ker-
kä ru AN MAR-FOX 
si ni ne-ro he kas. 
Pum ba ta vad õhk kum-
mid, bee bi kott, peh-
men du sed, koo kon, 
kott, võrk, va lu vel jed, 
igat pi di re gu lee ri tav: 
et te ja ta ha, üles se ja 
al la, vä ga mu gav, hind 
1700 eek!

Täis kas va nu te le müüa 
sõi duau to KIA SE PIA 
2000 aas ta väl ja la se, 
pu na ne, luuk pä ra, viis 
ust, elekt riak nad-peeg-
lid, sig na li sat sioon, veo-
konks, kon dit sio neer, 
moo tor 1.8 16v 81kw, 
ben siin, hin naks 22 
000 eek! Asu koht: Tõs-
ta maa - Pär nu

Täp sem in fo: 5 803 3408 
või krahv007@hot.ee

Müüa sood salt 
chow chow kreem jad 
kut si kad ja sak sa 
lam ba koe ra kut si kad. 
Mõ le mad puh ta tõu li sed, 
in fo 5 649 9551

Kä si käes te käi nud kaua,
ka he ke si kõr vu kõn dind 
ker ge jalg selt ke vad tee del,
sä ra sil mil su ve tee del.

Et ka tu le va tel tee del
rõõm ei lõ peks,
laul ei lak kaks,
saat jaks oleks soo jad tuu led,
tei ne teist ka leiaks huu led!

Õn nit le me 
55 pul ma-aas ta päe val!

Lii, Raul, Kat rin pe re ga ja 
Rai mo pe re ga.

MÜÜK

Nel ja päe val, 30. ap ril lil kell 
21 
Tõs ta maa rah va ma ja koh vi-
kus “PI DU NÕI DA DE LE”.
Pa ri ma te le kos tüü mi de le 
jook ta su ta!

Lau päe val, 9. mail kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas Mo-
lie re’i ko möö dia “Arst vas tu 
taht mist” ai ne tel
Esi tab Tõs ta maa näi tet rupp 
La vas ta ja Kül li Jan son
Näit le vad 3 meest ja 3 naist
Pä rast eten dust jät kub koh vi-
kus esie ten du se tä his ta mi ne, 
ku hu kõik on oo da tud!

Pü ha päe val, 10. mail kell 12 
Tõs ta maa rah va ma jas kont-
sert “Sul le, ema ke…” 
Pa ri mad et teas ted meie val la 
las telt

Lau päe val, 16. mai õh tul 
kut sub Tõs ta maa rah va ma ja 
koh vik Eu ro vi sioo ni le! 
En nus tus võist lus jne.

KUHU MINNA


