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TÄNA LEHES:

1. mai – ilus ke vad päik se li ne päev. 
Pal ju eest la sed on ko gu ne nud 
mõt te tal gu te le, kui das elu eden-

da da ja mi da ise et te võt ta. 
Mi na koh ta sin aga Er mis tus noor-

meest, kes oli ot sus ta nud ko he te gut se-
da. San der ko ris tas teeää ri sin na vi sa tud 
prü gist. Sand ri sel jal oli üles kut se „Hoia-
me Tõs ta maa puh ta na”. „Ma sõi dan iga 
päev rat ta ga koo li ja see prü gi on nii ko-
le,” üt les San der. „Mõt le sin, et ko ris tan 

ära.” Ük si te ge mi sest ar vas poiss, et siis 
ta teab, et töö saab teh tud.

Leid si me koos, et eel mi se aas ta kam-
paa nia „Tee me ära” oli te gu sam – ol gu-
gi, et prae gu gi laiu vad veel ku sa gil sor-
tee ri ma ta prü gi ku hi lad, sai Ees ti maa sel-
le võr ra puh ta maks.

Ma ar van, et Sand ri omaal ga tus on 
iga ti kii tust väärt ja soo vin noor me he le 
jõu du järg mis teks et te võt mis teks.

Kat rin

Poot si Sil la met sa ta lu Poot si Sil la met sa ta lu 
TAI ME DE MÜÜ KTAI ME DE MÜÜ K

Saa da val suu res va li kus Saa da val suu res va li kus 
köö gi vil ja ja lil le tai mi, õit se vaid köö gi vil ja ja lil le tai mi, õit se vaid 
su ve lil li, val mis lil leamp leid jne.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 
ree de ti kell 9.30 - 11
Tõ he la poe juu res 
22. mai, 5. ja 19. juu ni kell 12 - 13

In fo te le fo nil 528 0086, Mil vi

Üks hea te gu päe vas…
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 Täna nä gin ma Ees ti-
maad, ne li rus ket leh ma 
Võrt su kan dis ja kol la se 
ka tu se ga kuur. 

Ma ja ka tu se le tõm ma-
tud va nad pük sid, põl lu 
pea le ra ja tud kü las, li pen-
dav ki le ak naau ku des. 

Si le dad põl lud lai gu ti 
tär ga nud ora se ga, tae vast 
vih ma anu va te pal ge de-
ga. 

Päi ke puu ri mas kiir te-
ga iga vii mast pun ga ja 
ro hu tut ti. 

Ta lu de hoo vi des si bis-
ta vad ka nad ja va na koer 
vae vu jal gu jä rel ve da-
mas. 

Tüh jad kop lid, pos tid 
vä si nud il ma sam mas te 
män gi mi sest . 

Hiig las li kud puu vir-
nad üm ber ta lu de anu-
vad vaik selt ja jon na kalt 
tal ve ta ga si tu le kut. 

Aga ini me si pais tis 
har va. 

Kell näi tas pa ras ja gu 
te le rist ar mas tu se tu hi-
naid, kül lap see pä rast. Ja 
po le as ja mär ga ta gi, et ke-
vad väl jas on jäl le tei si ti.

Tä na nä gin ma Ees ti-
maa ke va det en ne, kui 
lok kav ro he lus pe le tab 
ee ma le pakitseva äre vu-
se. 

Or gu des pee si ta vad 
pont sa kad pa ju põõ sad, 
õr na ki ha ra ga kae tult, 
küm neid too ne ja pas tel-
li, pas tel li. 

Too min ga te valk jad 
ku hi lad troo ni vad si ni se 
tae va ja pruu ni ka te põl-
du de va hel. 

Sir ged ja kor da ar mas-
ta vad kar tu li vaod on kui 
ran ged röö pad va ba vai-
mu lok ka mi se va hel. 

Aga ar mas tus on gi ju 
siin sa mas, see kõik, see 
ke vad tei si ti, see mi da tä-
na nä gin sõi tes lä bi Ees-
ti maa.

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 15. mai 2009. aas ta 
is tun gil

 Vo li ko gu ni me tas jaos kon na ko mis jo ni 
liik med 7. juu nil 2009. aas tal toi mu va Eu roo-
pa Par la men di va li mis te lä bi vii mi seks.
Tõs ta maa val las on üks va li mis jaos kond, 
mis asub Tõs ta maa ale vi kus Varb la mnt 3, 
Tõs ta maa rah va ma ja ruu mi des.

Jaos kon na ko mis jo ni kuu lu vad: Ast ri 
Mart son - ko mis jo ni esi mees ja ko mis jo ni 
liik med Lea Le ho la, Tiiu Saar, Tii na Sah tel, 
Henn Alg peus, Ar vo Mii do, Ka rin Mii du ja 
Õie Vi her puu. 

Asen dus liik med: Kris tii na Le pik ja  Tar-
mo Vi her puu. 

 Ko ha li ku oma va lit su se vo li ko gu va li mis-
teks 18. ok toob ril 2009. aas tal moo dus ta ti 
Tõs ta maa val las üks va li mis ring kond ja uus 
val la vo li ko gu tu leb ühek sa liik me li ne.

 Vaa da ti lä bi val la va li mis ko mis jo ni koos-
seis. Va li mis ko mis jo ni esi mees on sea du se 
alu sel val la sek re tär Eve Sah tel. Ko mis jo ni 
liik med on Ka rin Rand mäe ja Liia Oid järv. 

Asen dus liik med Ker li Brandt ja Hel le Va-
he mäe.

 Toi mus Tõs ta maa, Tõ he la ja Poot si raa-
ma tu ko gu uue põ hi mää ru se eel nõu de tut vus-
tus. Mää ru se keh tes ta mi se ot sus tab vo li ko gu 
järg mi sel is tun gil.

Põ hi mää rus sä tes tab raa ma tu ko gu üle san-
ded, juh ti mi se kor ral du se, ju hi õi gu sed ja ko-
hus tu sed ning muud te ge vu se kor ral da mi se 
olu li sed kü si mu sed. 

 Ku na val la va ra müük ava li ku suu li se 
enam pak ku mi se kor ras 24.04.2009 nur jus, 
ot sus tas vo li ko gu  an da Tõs ta maa val la va lit-
su se le vo li tu sed ost ja leid mi seks ja müü gi-
p rot ses si kor ral da mi seks  järg mi se val la va ra 
ot sus tus kor ras võõ ran da mi seks:
 Poot si kü las 2 toa li ne kor ter, 39,2 m2, 

12 kor te ri ga ela mus tei ne kor rus; 
 Poot si kü las 1 toa li ne kor ter, 29,2 m2, 

12 kor te ri ga ela mus esi me ne kor rus;
 Poot si kü las 2 toa li ne kor ter, 42,7m2, 

4 kor te ri ga ela mus esi me ne kor rus;
 Poot si kü las 2 toa li ne kor ter, 42,7m2, 

4 kor te ri ga ela mus tei ne kor rus;
 Se lis te kü las asuv val la ma ja kin nis tu 

(8310 m2, re gist rio sa 4004706).
Eve Sah tel,

val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

13. mail toi mu sid Ka-
va ru kü las ko ris tus tal-
gud. Kü la rah vas ha ris 
sa da ma ja paa di kuu ri 
ümb ru se sü gis tor mi de 
poolt kan tud so dist 
puh taks. 

Ka lu rid hoo lit se sid värs ke 
ka la eest, et tal gu supp ik ka 
tu gev ja tum mi ne oleks. Ko-
ha le sai vee tud ka jaa ni lõk ke 
kraam. 

Töö dest võt sid aga ralt osa 
nii suu red kui väi ke sed tal gu-
li sed. To re, et kü la rah vas on 
suur sõb ra lik pe re ja ala ti ol-
lak se nõus ühis tööd te ge ma, 
rõõ mus tas kü la va nem El sa 
Rand. 

Ka va ru la sed on su veks val-
mis. Ju ba 7. juu nil oo da tak se 
kül la Ma ni ja rah vast, kel le 
juu res kad ri päe val tral li ta mas 

käi di. Kül la kut se sai too kord 
üle an tud ja nüüd val mis tu-
tak se saar la si vas tu võt ma. 

Plaa nis on kü laeks kur-

sioon ja ka ühi sed tant sud. 
Koh tu mi se ni saa re- ja ran na-
rah va ühi sel kok ku saa mi sel.

Tõstamaa Tuuled

Kava rus tal gud pee tud
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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
(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)

Tõs ta maa Kesk kool on 
osa le nud ju ba aas tast 
2003 Co me nius –prog-

ram mi poolt toe ta va tes pro-
jek ti des. Vii ma sed kaks aas-
tat ole me ol nud part ne rid 
pro jek tis „EYES – Ol la noor 
Eu roo pas“, mil le põ hi te ge vu-
seks on ol nud teat ri te ge mi ne 
ning kus osa le sid koo lid Tür-
gist, Soo mest, Itaa liast, Sak sa-
maalt ja li saks mei le ka kool 
Põl va maalt Vast se-Kuus test. 
Nüüd on pro jekt prak ti li selt 
lõp pe nud ning lõ puü ri tus teat-
ri fes ti va li näol toi mus Põl va-
maal, väi ke ses Vast se-Kuus te 
koo lis. 

Tõs ta maa Kesk koo li õpi la-
sed Stii na-Riin, Eve lin, Ne le, 
Mai lis, Mai la, Tai ve, Ro bert 
ja Mart ning teh ni li se per so-
na li-au to juh ti de-õpe ta ja te-ju-
hen da ja te na mi na ja Too mas 
vii bi si me ter ve möö du nud 
nä da la ehk 10.-16.mai Vast-
se-Kuus tes, te hes näi den di 
proo ve, eten da des oma draa-
ma tük ki, lei des uu si sõp ru, 
ko ha tes va nu sõp ru, tut vu des 
Lõu na-Ees ti vaa ta mis väär sus-
te ga ning õp pi des tund ma se-
da, kui eri ne vad või vad ol la 
pi si ke se Eu roo pa rii gid ja rah-
vad. 

Saa dud ko ge mu sed olid 
meie kõi gi jaoks põ ne vad, 
uud sed, ko ha ti ka sel li sed, 
mi da vist enam ko ge da ei ta-
haks (nt toa naab ri te ta lu ma tu 

lärm), kuid kok ku võt teks sel li-
sed, mis jää vad pi kaks ajaks 
2009. aas ta ke va det po si tiiv-
selt mee nu ta ma. 

Tõs ta maa Kesk koo li näi-
tet rupp esi tas pro jek ti part ne-
ri te le ja Vast se-Kuus te rah-
va le loo sel lest, mis võib juh-
tu da siis, kui ha ka ta noo relt 
ja pü hen du nult ui mas ta vaid 
ai neid tar bi ma. Meie noo red 
te gid suu re pä ra se näit le ja töö 
ning igaüks neist suu tis pan-
na vaa ta ja us ku ma, et al ko-
hol ja ka nep (ja nii eda si) on 
pa ha-pa ha. 

Iga part ner kool esi tas oma 
nä ge mu se noor te prob lee mi-
dest ning ena mu ses rää ki sid-
ki need ui mas ti test. Jä re li kult 
on see prob leem, mil le le pea-
me kõik pi sut enam tä he le pa-
nu pöö ra ma...

Ko ju saa bu si me Põl va-
maalt lau päe va pä rast lõu nal 
– vä si nult, aga õn ne li kult. Sel-
leks kor raks on üks Co me niu-
se pro jekt jäl le lä bi, aga ehk 
jät ka me ju ba sü gi sel. 

Ni melt esi ta si me taot lu-
se ju ba uue pro jek ti ga ning 
kui häs ti lä heb, siis sü gi sest 
on meil ju ba uued part ne rid 
ja tee me teat rit ja tral li eda-
si. See ga pöid lad pih ku ja 
hel dust eu ro lii du ame ti pul ka-
de le!

Suu ri mad tä nud Mar di le ja 
Ro ber ti le kii re au toa bi eest!

Lii na Käär

Teat ri fes ti val 
Vast se-Kuus tes

Kui gi ker ge jõus ti ku 
hooaeg on al les al-
ga mas, on esi me sed 
star did ju ba teh tud. 

Ka Tõs ta maa noo red ker-
ge jõus tik la sed on esi me sed 
tu le mu sed kir ja saa nud ja se-
da nii koo li kui ka maa kon-
na võist lus tel.

Pär nu maa koo li de ke-
vadk ros silt tu lid või du ga 
ko ju Ker tu Koi du ja Lii na 
Laas ma. Tei se ko ha oma va-
nu sek las sis saa vu tas Kai sa 
Sutt. 

Pär nu maa heit ja te see ria-
võist lu se I eta pil oli jäl le gi 
edu kaim Lii na Laas ma, kes 
või tis üle kaa lu kalt nii oma 
põ hia lal oda vis kes, kui ka 
kuu li tõu kes ja ket ta hei tes 

ta ga jär ge de ga vas ta valt 
48.57, 12.85 ja 33.45. Al les 
13-aas ta ne Lil le ri ne Lil le vis-
kas 400g oda ga oma va nu se 
koh ta tub li tu le mu se 27.60. 
Pois te U-16 va nu sek las sis 
oli oda vis kes pa rim Kaa rel 
Ka se, kel le oda maan dus 
44.66 meet ri kau gu se le. Mih-
kel Jõe vis kas U-18 va nus te 
pois te hul gas oda isik li kuks 
tipp tu le mu seks 41.97.

U-14 va nu sek las si võist-
lus tel Vänd ras või tis Ker tu 
Koi du 500 meet ri jook sus 
hõ be me da li.

18 -19. mail toi mu va tel 
maa kon na meist ri võist lus-
tel oo ta me oma delt sü di kat 
võist le mist ja uu si tub li sid 
tu le mu si.

Jaan Tamm, tree ner

Koo li sport la sed 
on edu kad
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Jär je kord ne tööaas ta seob 
hõl mad vöö va he le ja as-
tub aja luk ku. Tä na vu ta-

ha me mai kuu vii ma se las teaia-
päe va muu ta meel de jää vaks 
ja lõ bu saks, pak ku des las te le 
ja nen de va ne ma te le roh kes ti 
eri ne vaid või ma lu si koos te-
gut se da. Üht la si tä his ta me sel 
päe val ka las te kait se päe va. 

Hom mi kul kel la ühek sast 
ala tes saa vad lap sed käia 
õues töö- ja õpi tu ba des, kus 
õpe ta jad ja ka lap se va ne mad 
pa ku vad eri ne vaid te gut se-
mis või ma lu si – krii di ga as-
fal di le ja söe ga pa be ri le joo-
nis ta mist, voo li mist, meis ter-
da mist, mui nas jut tu de kuu la-
mist, lii ku mis- ja lau lu män gu-
de män gi mist. 

Tund hil jem, kell 10 oo ta-
me kül la kõi ki bee bi sid ja 1-
2 aas ta seid mu di la si koos em-
me de või is si de ga. Bee bi koo li 
ju hen dab ko ge mus te ga õpe ta-

ja Ree li ka Mänd la. Noo re mas 
rüh mas val mi vad õpe ta ja Lin-
da eest ve da mi sel väi kes te esi-
me sed nä pu vär vi de ga teh tud 
“maa lid” - käe- ja ja la jäl jed. 
Ai nult eel ne valt pa lun tu le ja-
tel et te tea ta da, sest on või ma-
lik ka 2 va nu seg rup pi te ha. 

Ter veks hom mi ku poo li-
kuks ole me ko ha le tel li nud 
Ma ria ta lust po ni ja tree ner 
Eve. Kes jul geb, saab rat su ta-
da või liht salt ho bu ke se ni na 
ja lak ka si li ta da. 

Lõu nat plaa ni me süüa sa-
mu ti õues. Gril li me vors ti ke si, 
ko kad lu ba sid val mis ta da ka 
küp si se tor ti. Aga puh ke tund 
käib ik ka as ja juur de, sest 
mui du ei jak sa õh tu ni vas tu 
pi da da. 

Kell 16 al gab saa lis kõi ki-
de rüh ma de ke vad pi du. La-
vas ta ja Ene ja teis te õpe ta ja te 
koos töö na käi vad prae gu näi-
den di “Va nae ma pann koo gi-
pi du” proo vid. 29. mail oo ta-
me ko ha le ka kõi ki lap si, kes 
ju ba su ve puh ku se le jää nud 
ja kind las ti neid, kes po le las-
teaias käi nud ki. Te ge vust ja 
ruu mi jät kub kõi gi le. 

 Ap ril li lõp pu kuh jus pä ris 
pal ju üri tu si. Sü da me nä da lal 
teh ti liht sa maid joo ga har ju tu-
si koos Thu le ja Eri ku ga. Lap-
sed mee nu ta sid, kui das neid 
pa be rist vol di tud paa ti kõ hul 
hoi des õi ges ti hin ga ma õpe ta-
ti ja et kõi ge ras kem oli ol nud 
ühel ja lal seis mi ne. 

Eri ne vaid vä ga maits vaid 
toor sa la teid val mis ta sid Kat-
re, Mar lee ni, Eli se, Ke vin P., 
Lee ja Mai-An ni emad. Tä na-

me! Uu ri sin an keet kü sit lu se 
kau du, kas ko du des suh tu tak-
se spor ti ja lii ku mis se po si-
tiiv selt ning mil li sed on pe re-
de toi tu mis har ju mu sed. 30st 
väl ja ja ga tud an kee dist sain 
ta ga si ai nult 12. Ena mus vas-
ta nuid ar va vad, et lap sed ki 
peak sid spor ti ma ning ke ha li-
si har ju tu si te ge ma, oma pe re-
sid pee tak se üld ju hul spor di-
lem be lis teks. Kõi ge roh kem te-
gel dak se kõn di mi se, jalg rat ta-
sõi du ning pal li män gu de ga. 

Ko du de toi du lau da del on 
nä da las vä he malt paar kor-
da toor sa lat ning rämps toi-
tu – soo la seid krõp se, pul ga-
kom me, li mo naa di – saa vad 
lap sed eri ne valt. Mõ ned vä-

ga har va, mõ ned lau sa iga 
päev. Ra vim tai me dest ja ra vi-
tee dest tu li rää ki ma Eve Käär. 
Näi teks ker ge ma kül me tu se 
ta ga jär jed ajab ke hast väl ja 
just lei ge jook. Üht ki ra viees-
mär gil joo da vat teed ei to hi 
pruu ki da tu li selt. Ka õpe ta ja-
te eten dus “Söö bik ja Pi sik” 
läks häs ti kor da. Õn neks jäid 
ham ba kur ja mid il ma ko du ta, 
sest üks ki laps ei lu ba nud neil 
oma su hu ko li da. 

“Ökok ra tid” kuu lu ta sid tä-

 Tõs ta maa val la va lit-
sus al ga tas 12.05.2009. 
aas ta is tun gil kor ral-
du se ga nr. 788 Tõs ta-
maa val las Män ni kus-
te kü las asu va La ge da 
maaük su se de tailp la-
nee rin gu, mil le ees mär-
giks on maaük su se 
viieks ja ga mi ne, nen-
dest nel ja maaük su se 
sih tot sa tar be muut mi-
ne ela mu maaks ning 
ehi tu sõi gu se mää ra mi-
ne. La ge da maaük sus 
on 8,73 ha suur.

DETAILPLANEERINGUD

Kes jul geb, 
saab rat su ta da 
või liht salt 
ho bu ke se 
ni na ja lak ka 
si li ta da. 

Mudilaste keva di sed toi me

RMK Varbla looduskeskus kutsub kõiki
loodushuvilisi  19. juunil kell 12 tervisepäevale. 
Retke juht on Metsamoor Irje Karjus. 

Päevateema: 
• Ravimtaimed ja nende saladused - õpi ennast aitama taimede

abil
• Suhtlemine taimedega, puude mõju inimesele - elava looduse

meeleline tunnetamine
• Hõrgutav taimetee või jõujook loodusest - valmistatakse ja

pakutakse koha peal
• Sa oled see, mida sööd ehk uurime enda varjatud soppe 

Üritus on tasuta! 

Vajalik eelregistreerimine: 507 7369,  676 7161 või
varbla.looduskeskus@rmk.ee

Mets kui apteek

Nõidade pidu laululaval.

Luter lik 
kal mis tu pü ha 

TÕS TA MAA 
KAL MIS TUL 

toi mub 
pü ha päe val, 

21. juu nil kell 14
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na vu, et mü ra ei ole muu si ka. 
Meie käi si me koos Tiiu An nu-
ki ga met sas. Kuu la si me lin nu-
lau lu, vaa ta si me kõr ve nõ gest, 
nuu su ta si me too min gat ja lil-
li, leid si me maast va re se mu-
na, nä gi me pe sal is tu vat va-
re se mam mit, püüd si me pu tu-
kaid ja vaa ta si me neid eri li se 
luu bi ga. Nä gi me sel le ga ise gi 
ämb li ku kar va seid jal gu. Lui-
tel is tu des kaar dis ta si me he-
li sid. Pal jud kuul sid au to sid 
möö da sõit mas, las te hää li, 
lin nu lau lu, koe ra hau ku mist, 
puu de ko hi nat, moo tor saa gi. 

Hil jem arut le si me, mis su-
gu sed on loo du se ja mis te-
his hää led. Rüh ma toas kuu la-
si me plaa dilt  muu si kat mis 
mee nu tas roh kem mü ra ning 
rää ki si me, kui das on õi ge loo-
du ses käi tu da. Kii tus ja tä nu 
tä di Tiiu le: suu re pä ra se loo du-
se tund ja na oli tal vä ga häs ti 
et te val mis ta tud koo li tus. Ta-
ha me kind las ti sü gi sel koos-
tööd jät ka ta. 

Suu re mad lap sed käi sid Jaa-
gu ran nas onu Jaak Tom so ni 
lil les tuu dios. Rää gi ti lil le laag-
ri töö dest-te ge mis test, tut vu ti 
ümb ru se ga. Lap sed aval da sid 
ar va must, et lii va kas ti sin na 
va ja ei ole, me re ää res on te-
ge vust nii gi. Põ ne va le uu dis ta-
mi se le li saks said kõik traa dist 
lin nu pe sa pu nu da. Tä na me pe-

re meest ja soo vi me tal le pal ju 
to re daid mõt teid ning te ge mis-
te  roh ket su ve!

Ka po lit seid Ing rid, Sig ne 
ja Trii nu tu lid kii rel ke va dea-
jal kõi gi le meel de tu le ta ma, 
et jalg rat ta ga sõi tes tu leks 
kind las ti kiiv rit kan da. Lap-
sed to hi vad sõi ta ko du hoo-
vis, sõi du tee ää res aga ai nult 
koos kõr val kõn di va täis kas-
va nu ga. 

Las teaia lap se jalg rat tal pea-
vad töö ta ma pi du rid, ta ga ol-
gu pu na ne ja ees val ge, ra tas-
tel aga oran žid hel ku rid. Kii-
ta said Ris to ja Mag nus, neil 
olid rat tad häs ti kor ras, kiiv-
rid, hel kur vest ja kaits med 
ole mas. Vi gur sõi du ajal oli 

vä ga täh tis hoi da pi ki va het, 
sest kok ku põr ke kor ral võis 
kuk ku da.

Lõ pe tu seks veel pal ve va-
ne mai le. Kel lel on plaa nis 
laps su ve kuu deks las teaiast 
ko ju jät ta, peak sid kind las ti 
kir ju ta ma aval du se. Vas ta sel 
ju hul tu leb sü gi sel ko ha mak-
su maks ta. Töö ta me 3 nä da-
lat juu nis ja ter ve au gus ti kuu. 
22. juu nist ku ni juu li lõ pu ni 
ole me lii ga väi ke se las te ar-
vu tõt tu su le tud. Va ban da me 
eba meel di vus te pä rast. 

Soo vi me kõi gi le soo ja, päi-
ke se kül last su ve ja koh tu me 
sü gi sel!

Ai ta Lind, 
las teaia ju ha ta ja

 Ap ril li kuus pan di toi-
me ne li väär teo rik ku mist, 
mil lest 3 olid liik lu sa la sed 
ja üks tu ba ka sea du se rik-
ku mi ne.

 Ku ri te gu sid pan-
di toi me üks: 20.04 - 
22.04.2009 va ras ta ti Pär-
nu maal Tõs ta maa val las 
RMK kuu lu vast met sa ma-
ter ja li la dus ta mi se plat silt 
33 tm küt te puid.

 Vii ma sel kuul on tõus-
nud ehi tus jär gus ma ja-
des se ja su vi la tes se sis se-
murd mis te arv, mit te ai-
nult Aud ru kons taab li piir-
kon na ter ri too riu mil vaid 
ko gu Pär nu maal. 

Tu le tan tei le meel de, 
et ei ole soo vi tav jät ta 
töö riis tu ja muid väär tus-
lik ke ese meid eel pool mai-
ni tud koh ta des se. Või ma-
lu sel tu leks as jad en da ga 
kaa sa viia või siis ot si da 
en da le usal dus väär ne naa-
ber, kel le juur de jät ta nt 
mu ru nii duk või mõ ni suu-
rem töö riist, mi da on tü li-
kas su vi las se sõi tes en da-
ga kaa sas kan da.

 Iga ke va di ne ja -su vi ne 
prob leem on jalg ra tas te 
var gu sed. Kui te lii gu te 
jalg rat tal ja te kib va ja-
dus se da ku hu gi jät ta, siis 
är ge mit te min gil ju hul 
jät ke se da lu kus ta ma ta 
- üks kõik, kui tur va li ne 
tei le ümb rus näi da võib 
või kui lü hi ke on jä re le-
val ve ta jät mi se aeg. Kui 
skep ti kud väi da vad, et 
kui võt ta ta he tak se, siis 
va ras saab igast lu kust ja-
gu, ega as ja ta po le üt lust: 
„Kus te gi jaid, seal nä gi-
jaid“. 

Võõ ra rat ta lu ku kal-
lal kaht la selt as kel da val 
ja pu si val ini me sel on ju 
kor da des suu rem või ma-
lus pealt nä gi ja te tä he le-
pa nu köi ta. Ka ko dus tes 
tin gi mus tes ol ge oma va-
ra hoid mi sel hool sad, kui 
kuu ris on hoiul jalg ra tas, 
töö riis tad ja mu ru nii duk, 
siis ol gu ka kuu ri uks 
kind lalt lu kus ta tud.

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

kor ra kait se ta li tu se ko mis sar

110e ta mi sed las teaias

Koos Tiiu Annukiga metsas.

Lillelaagris koos Jaak Tomsoniga.
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9. mai õhtul seadsid 
paljud oma sammud 
Tõstamaa rahvamajja, 
et kuulda ja vaadata 
kohaliku näiteringi 
poolt lavale toodud 
Moliere´i „Arst vastu 
tahtmist”.

Teatritüki sisu ei kavatse 
ümber jutustama hakata, sest 
kavalehel oli väga hästi välja 
toodud antud komöödia isel-
oomustus. Peatuksin pisut ka 
kava teisel leheküljel, kus on 
lavastaja ja tegelaste nimed.

Kallis Külli – sa oled tõesti 
tublit tööd teinud!

Kõigepealt lavapilt oli 
vaatajatele arusaadav: kui 
tuba, siis tuba, kui mets, siis 
mets ja seda on just isetege-
vuse puhul väga vaja, mis 
annab palju juurde tegelas-
tele esinemiskindlust. Pub-
lik, kes on tulnud puhkama 
ja lõõgastuma ei pea oma 
ajusid liialt pingutama, et aru 
saada, mida üks või teine asi 
peaks endast kujutama.

Kõige tähtsamad on mui-
dugi tegelased. Kes ise on 

Ilus õhtu oli, tänTõs ta maa rah va ma ja näi-
tet rupp tõi la va le tun ni-
se jan di Mo lie re “Arst 

vas tu taht mist”. 
Teks ti pä he õp pi mi ne ja 

mi sant see ni de har ju ta mi ne 
võt tis ae ga viis5-6 kuud. 
Ega po le ker ge õh tu ti 1 või 
2 kor da nä da las töö päe vast 
vä si nu na veel loo me te ge vu-
se le ener giat lei da, kuid hea 
selts kond ja mõ nus väl ja kut-
se oma va hel “män gi da” and-
sid as ja le to re da mõt te. 

Võt si me et te ära õp pi da 
Mo lie re jan di, mil lest me 
kee gi suurt mi da gi ei tead-
nud, kuid st se naa rium pak-
kus hu vi. 

Ori gi naal kä si kir jast ta pi-
sut eri nes - oli teh tud lü he-
maks, ni med ees tis ta tud ja 
jäe tud sis se vaid pea mi sed 
sünd mu sed. Kah juks on meil 
tead ma ta, kes se da te gi, kuid 
meie tru pi le ta so bis ka osa-
täit ja te ar vu suh tes. 

Ori gi naal kä si kir ja jär gi 
peaks ole ma te ge la si 11.  
Meie sai me seits me ga hak-
ka ma. Värs ke te mõ te te ga 
la vas ta ja Kül li lei dis en das 
jät ku valt jõu du, et meid ju-
hen da da ja hoi dis kõik need 
kuud teat ri pi si kut elus. 

La va ku jun du se ja rek vi sii-

did mu ret se si me ja meis ter da-
si me ise ko gu tru pi ga.

Ja nii me siis män gi si me 
jõu du möö da, ot si des en das 
uu si või meid. Õie, Car men, 
Ma dis, Kar lo, Lii na ja mi na 
püüd si me te ge le da oma rol-
li de ga ja ol la pea te ge la se le 
hea deks part ne ri teks. Aga 
see võr ra tu Enn – te ma tub-
li du se koh ta po le ise gi sõ nu! 
Tal pea vad ik ka ole ma suu-
red või med, et ko gu eten dus 

pea te ge la se na, pi de valt la val 
ol les, väl ja män gi da. Ole me 
ko gu tru pi ga te ma har dad 
imet le jad. 

Meie en di ar va tes oli esie-
ten du ses kül la ga neid mo-
men te, mis ei läi nud pä ris 
plaa ni pä ra selt, aga vah va 
oli män gi da ik ka gi. 

Kor ra li ku eh ma tu se sai-
me siis, kui pea näit le ja laps 
hak kas saa lis kõ va hää le ga 
nut ma nä hes, et te ma isa 
saab la val pek sa. Lap se ke ne 

ei tead nud, et isal oli eten-
du ses sel li ne roll, kus pek sa 
saa mi ne oli vä ga olu li ne ja 
tä nu sel le le hak ka sid ki eda si-
sed sünd mu sed nii are ne ma, 
na gu Mo lie re mõt les, kui se-
da eten dust 1666. aas tal kir-
ju tas.  

Esi ta tud ko möö dia “Arst 
vas tu taht mist” on jant, mil-
les Mo lie re ka su tab kõi ki 
koo mi ka või ma lu si lop sa-
kast rah va huu mo rist ku ni 
pa tee ti li se pa roo dia ni. Nae-
ru vää ris ta tak se sil ma kir ja lik-
kust, va gat se mist, epu ta mist 
ja pee nut se mist, võit jaks 
saab inim lik liht sus ja loo-
mu lik kus. Kõik sa ma keh tib 
ka tä na päe val. Kui kee gi üri-
tab vas tu pi dist, siis te hak se 
te mast ta va li selt ko möö dia, 
mis pa kub kõi gi le lõ bu ja 
saab oma õpe tun ni.

Suu red tä nud kõi gi le, kes 
tu lid meie esie ten du se le 9. 
mail kaa sa ela ma. Me vä ga 
oo ta si me teid.

Väik ses maa ko has on 
suur asi, kui lei dub sõ na-
kuns ti ga te ge le vaid ini me si. 
Loo de ta vas ti saa me se da jan-
ti män gi da veel mit mel pool 
ja miks mit te näi teks ka au-
gus tis val la päe va del.

Õn ne la, as jao sa li ne 

Lava ta gu sed mõt ted eten du sest 

Aga see 
võr ra tu Enn – 
te ma tub li du se 
koh ta po le 
ise gi sõ nu! 
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nud tegijaile

Ala tes 1. ok toob rist 
2008 muu tus pü si va 
töö või me tu se ja puu de 
eks per tii si te ge mi se 
kord. 

Seo ses sel le ga pi ke nes eks-
per tii si taot lus te me net le mi-
se aeg. Pü si va töö või me tu se 
tu vas ta mist ning puu de ras-
ku sast me ja sot siaal toe tus te 
mää ra mist taot lev tööea li ne 
ini me ne (16-aas ta ne ku ni va-
na dus pen sio niea li ne) peab 
täit ma ma hu ka ja ük si kas ja-
li ku eks per tii si taot lu se vor mi 
ning esi ta ma sel le elu ko ha-
järg se le pen sio nia me ti le. 

Keh ti va kor ra jär gi ja roh-
kem kui poo leaas ta se le ko ge-
mu se le toe tu des võib öel da, et 
ena mi kul juh tu del ku lub eks-
per tii si te ge mi seks ku ni pool-
teist kuud. Miks nii kaua? - 
võib kü si da. Sot siaal mi nist ri 
mää rus te ga on keh tes ta tud 
kind lad täh ta jad, mil le jook-
sul te hak se ri da eri ne vaid va-
ja lik ke toi min guid:

 hil je malt küm ne päe va 
jook sul ar va tes eks per tii si-
taot lu se saa mi sest kü sib pen-
sio nia met taot lu ses vii da tud 
ars tilt isi ku ter vi se sei sun di 
kir jel du se; 

 hil je malt järg ne va küm ne 
päe va jook sul koos tab arst 
nõu tud ter vi se sei sun di kir jel-
du se ja saa dab sel le pen sio-
nia me ti le;

 hil je malt viie teist küm ne 
töö päe va jook sul ar va tes eks-
per tii siks pii sa va te and me te 
saa mi sest teeb pen sio nia met 
pü si va töö või me tu se ning 
puu de ras ku sast me ja li sa ku-
lu de tu vas ta mi se või tu vas-
ta ma ta jät mi se ot su se. Eel ne-
valt kaa sa tak se sel les se prot-
ses si eks per tarst, kel le eks per-
tar va mus on ot su se te ge mi sel 
üli malt täh tis.

 hil je malt viie teist küm ne 
päe va jook sul ar va tes eks per-
tii siot su se te ge mi sest tea vi tab 
pen sio nia met ot su sest nii isi-
kut kui ka ter vi se sei sun di kir-
jel du se esi ta nud ars ti.

Eri sus: kui isik on taot lu-
se esi ta mi se päe val hai gus le-
hel, siis te hak se ot sus kii re mi-

ni – hil je malt viie töö päe va 
jook sul. Ot su sest tea vi ta tak se 
hil je malt viie päe va jook sul.

Ülal too dud ajag raa fik peab 
pai ka ju hul, kui ko gu esi ta tud 
in for mat sioon on eks per tii si te-
ge mi seks pii sav. Kui aga and-
meid või do ku men te on va ja 
täien da da, siis sel leks on keh-
tes ta tud oma täh ta jad, mis tõt-
tu ko gu prot sess pi ke neb.

Nii siis:  kui esi ta tud ter-
vi se sei sun di kir jel dus on puu-
du lik, siis hil je malt küm ne 
päe va jook sul pä rast eba pii sa-
va te and me te saa mist kü sib 
pen sio nia met ars tilt isi ku koh-
ta täien da tud ter vi se sei sun di 
kir jel du se või and meid või do-
ku men te;

 hil je malt järg ne va küm-
ne päe va jook sul esi tab arst 
täien da tud ter vi se sei sun di 
kir jel du se või puu du vad and-
med või do ku men did;

 puu du va te and me te või do-
ku men ti de esi ta mi seks või ars-
ti vas tu võ tul käi mi seks an nab 
pen sio nia met eks per tii si taot-
le ja le täh ta ja, mil le mää ra mi-
sel ar ves ta tak se as jao lu ga, et 
ars ti vas tu võ tu le pää se mi seks 
võib ol la pikk jär je kord;

 mõ nel ju hul li san dub ka 
aeg puu de eks per tii siks va ja-
li ku re ha bi li tat sioo nip laa ni 
koos ta mi seks. 

Pen sio nia me ti poolt mää ra-
tud täh tae ga dest tu leks kind-
las ti kin ni pi da da, sest täien-
da vaid and meid ei kü si ta as-
ja ta. 

Neid õi geaeg selt saa ma ta 
me net lus lõ pe ta tak se. Et se da 
väl ti da, peab kind las ti mee les 
pi da ma, et kol me kuu jook sul 
en ne eks per tii si taot lu se esi ta-
mist tu leb käia pe re- või ra-
viars ti vas tu võ tul. Nii on ars-
til teie ter vi se koh ta pii sa valt 
and meid ja ka eks per tii si taot-
lu se me net le mi ne ei ve ni ta lu-
ma tult pi kaks.

Pi ke ne nud me net lu se tõt tu 
ini me ne ra has ot se selt ei kao-
ta, kuid kor du veks per tii si kor-
ral võib tek ki da va he pen sio-
ni või toe tu se iga kui ses maks-
mi ses ja ra ha maks tak se väl ja 
ta gant jä re le.

Sotsiaalministeerium 

Puu de eks per tii si 
te ge mi se aeg pikenes

kunagi mänginud, see teab, 
mida tähendab ümberkehas-
tumine. Pead end muutma 
hoopis teiseks inimeseks: 
käituma ja mõtlema nagu 
roll seda nõuab. See pole 
tõesti kerge ja tuleb pika 
praktika tulemusel.

Ennu ja Õiet võime pida-
da juba „vanadeks kaladeks” 
ja see on ka mängus näha. 
Esmakordselt suure publiku 
ees polnud ka Õnnela, Liina 
ja Carmen. Suure üllatuse 
heas mõttes pakkusid meie 
uustulnukad Karlo ja Mad-
is. Karlo polnud küll esma-
kordselt publiku ees. Koolis 

esinenud küll ja veel. 
Madist nägin laval küll 

esimest korda. Tublid poi-
sid! Kiitus teile juba selle 
eest, et leidsite kiirel tööa-
jal aega proovides käia ja 
osi õppida. Hoiame pöialt, 
et Karlol kool saaks ilusasti 
lõpetatud ja Madisel külv-
id tehtud ning sügisel võiks 
koguda rikkaliku vilja-
noosi. 

Uuel hooajal jälle entusi-
astlikult edasi! Ootame teilt 
veel palju meeldivaid teat-
rielamusi.  Aitäh ja jõudu 
edaspidiseks!

Liivia
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Mi nu am mu seks 
unis tu seks on ol-
nud min na In dias-

se. Rii ki, mi da kuu lu jär gi 
ühed ar mas ta vad ja tei sed 
vih ka vad. Ini me si, kes seal 
käi nud on ning kel pä rast 
emot sioo ne po le, po le ole-
mas. Nad kas ar mas ta vad 
se da maad või mit te. 

Sel lel ke va del vii sin ma 
oma unis tu se täi de ning 
käi sin In dias ära ja ... mi-
nu uueks täit mist oo ta vaks 
unis tu seks sai min na sin na 
ta ga si. Mil lal ja kui das, see 
po le veel kin del, kuid ma 
teen kõik, et ühel päe val 
uues ti maa bu da rii gis, mis 
mind es ma kord selt ter vi tas 
läm ma ta valt niis ke kuu mu-
se ga ja mi da ma esi me sest 
mi nu tist ku ni vii ma se ni sis-
se ah mi sin ja nau ti sin.

Te ge li kult on se da lu gu 
siin vä ga ras ke kir ju ta da, 
sest ma ei suu da kui da gi ot-
sus ta da mil li seid In dia-rei si 
emot sioo ne väl ja ela da pa be-
ril, mil li seid jät ta ai nult rää-
ki mi seks ning mil li seid veel 
en di selt eda si see di da. Kui 
ma esi me sed nä da lad Goast 
saa bu des veet sin puh talt 
omas mul lis ol les, siis võin 
nüüd, um bes pool teist kuud 
hil jem, ik ka veel öel da, et In-
dia-lum mus po le ku hu gi ka-
du nud. Tun nen ko dus ol les 
puu dust seal sest lon ki vast 
elus tii list, kus ajal on tei ne 
mõõ de ning elu rütm eh tin-
dia li kult kul gev. Mi nu su gu-
se tüü pi li se eest la se jaoks 
oli see mi da gi, mi da ma pi-
din seal ol les õp pi ma ning 
kui see kord sel geks sai, siis 
ko dus ta ga si ol les oli pä ris 
ras ke iga päe va ses se torm le-
vas se tem pos se ta ga si ro ni-
da. Lon ki da oleks pal ju mõ-
nu sam ju ol nud.

Nüüd aga as ja juur de. In-
dia ja seal ne elu viis. Esi teks 
seal ela vad täies ti nor maal-
sed ini me sed, kes eri ne valt 
meist ei ku ku pi ka li kui 35 
kraa di ne lõõs kav kuu mus 
pä he la ja tab, vaid ke ri vad 
hil bud na tu ke roh kem koo-
ma le ja lä he vad täis riie tu ses 
oo kea ni uju ma. Kui seal sed 
me hed üld se uju ma lä he vad, 

siis nei le on lu ba tud uju mis-
pük sid, kuid pal jud neist ro-
ni vad lai ne tes se ik ka gi T-sär-
gi ja šort si de ga. Kui mõ ni 
ko ha lik nai ne uju ma lä heb, 
siis on tol lel sel jas sa mu ti T-
särk ning pi kad lii bu vad re-
tuu sid. Sel list kom met na gu 
eu roop las tel, kes igal või ma-
lu sel oma sink jas val get ihu 
kõi gi vol ti de ja kort su de ga 
või mil le ga iga nes de monst-
ree ri vad, neil po le. See on 
eba sün nis ja nii ei teh ta.

Goa ran nad on kuul sad 
üle ko gu maail ma ja ol gu 
sel le ihu näi ta mi se ga kui das 
on, aga seal ne ran na ko ge-
mus on mi da gi väärt. Kui 
meie väi ke rei si selts kond esi-
me sel In dias ole mi se päe va 
hom mi kul sil mad lah ti lõi 
ning ko ha li ku hom mi kuei-
ne ho tel lis pints lis se pa ni, 
siis tor ma si me ot se joo nes 

Ime li ne, nau di tavDr. Phil on öel nud, 
et ra hap rob lee mi del 
po le ta va li selt mi da gi 
te ge mist ra ha ga. Ja ma 
nõus tun sel le ga. Kõik 
al gab ini me sest en-
dast, te ma hoia ku test 
ja suh tu mi sest. 

Vii ma sed aas tad meie elus 
tõst sid liialt esip laa ni le ma te-
riaal seid väär tu si. Nüüd on 
õi ge aeg ha ka ta väär tus ta ma 
taas «käe ga mit te kat su ta vat» 
na gu aeg, nu ti kus, töö kus või 
alal hoid lik mõt le mi ne.

Krii siaeg sun nib meid pa-
ra ta ma tult as keet li ku ma le elu-
vii si le ning miks mit te nä ha 
sel les või ma lu si. Näi teks ae-
ga, mi da vä he ne nud töö koor-
mu se juu res jääb roh kem pe-
re ja ko du jaoks.

Us ku ge, teie oma lap sed 
ja ko du loo mad on sel le üle 
vä ga õn ne li kud. Ko dus ühes-
koos söö gi val mis ta mi ne hoi-
ab kok ku ra ha ja on ter vis li-
kum. Või min ge loo du ses se. 
Puh ka mi seks ei pea ala ti va li-
ma kal list rei si lõu na maa le.

Saa te ju hi ko ge mu sest võin 
öel da, et ena mi ku le hät ta sat-
tu nud pe re de le on ise loo mu-
lik poo lik ha ri dus tee. Eria la 
puu du mi ne mak sab krii sia jal 
va lu salt kät te, sest an nab olu-
li selt hal ve mad väl ja vaa ted 
töö tu rul. Ka su ta ge töö puu du-
mi se ae ga en da ka suks ning 
lõ pe ta ge poo le li jää nud koo-
lid, oman da ge elu kut se või 
asu ge üm be rõp pe le.

Rää ki des ra hast ta han aga 
rõ hu ta da, et kõi ge olu li sem 
on rea gee ri da muu tus te le 
ko he. Mit te jää da loot ma, et 
küll lä heb elu en di seks, vaid 
asu da oma pe re ma jan dust 
üm ber kor ral da ma nii pea, 

kui hal ve ne mi se mär gid sil-
ma pii ril.

Vä ga täh tis on tea da oma 
tu lu sid ja ku lu sid. See on kõi-
ge alus. Siit ala tes saab va ja-
du sel ha ka ta koos ta ma pe re 
sääs tuee lar vet.

Ees ti ini mes te tar bi mis har-
ju mu sed on ku ju ne nud tar bi-
mis hul lu seks. Tar bi des ei an ta 
en da le enam aru ega mõel da 
sel geks eri ne vust «va jan» ja 
«ta han» va hel. Emot sioo nios-
tud on küll inim lik käi tu mi ne, 
aga nen de ta ga jär jed või vad 
ol la va lu sad. Eri ti kui neid os-
te te hes tar bi tak se tu le vi ku ar-
velt ehk siis soe ta tak se need 
kiir- või tar bi ja lae nu ga.

Pa nus ta des sis se tu le ku le, 
mi da ini me sel het kel veel 
käes ei ole, vaid mi da ta tee-
nib al les aas ta te jook sul, on 
pal jud ini me sed tei nud rän ga 
ot su se en da kah juks. Ku lu ta-
da saab ik ka vaid se da, mis 
ole mas. Õn neks on nüüd ka 
riik li kul ta san dil võe tud vas-
tu ot su seid, mis peak sid võl-
ga de käes vaev le va te ini mes-
te olu kor da pa ran da ma.

Tark on va ja du sel kü si da 
nõu ning pöör du da abi saa-
mi seks õi ge te ini mes te poo le. 
Saa det te hes olen kok ku puu-
tu nud pal ju de hea de spet sia-
lis ti de ga, kuid kind las ti soo-
vi tan ot si da abi võ la nõus ta ja-
telt. Ne mad os ka vad kä sit le da 
ini mes te prob lee me kui ter vi-
kut ning on era poo le tud. 

Võ la nõus ta mi ne on sot-
siaal tee nus ja sõl tu ma tu kõi-
gist võ lau sal da ja test. Oma elu 
ja hea käe käi gu eest on vas tu-
tav ik ka iga ini me ne ise. Va-
ja li kud muu tu sed tu leb te ha 
igaü hel en dal ning iseen das. 
Võt ke aeg ma ha ja vaa da ke 
iseen das se!

Kris ta Len sin, saa te juht

Aeg võt ta ae ga 
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oo kea ni äär de. Meil oli sel-
le ga nii kii re, et unus ta si me 
ma ha ka päi ke se kait sek ree-
mi. Veet si me esi me sel päe val 
ran nas kus kil viis tun di, mil-
le tu le mu si ra vit se si me ter ve 
järg ne va nä da la. Mi na aja sin 
sel le ühe päe vi ta mi se (pi gem 
na gu pan nil praa di mi se) tu le-
mu se na kaks kor da nah ka ja 
sain sel li se ko gu se ted re täh ne 
juur de, et ka ja ka mu ne võik-
sin küm me järg ne vat ke va det 
ra hu mee li üle kir ja ta. Hea asi 
on see, et pruun ju me on mul 
siia ni ja sel list ma ta va li selt 
Ees ti maa har va del päi ke se päe-
va del küll kät te ei saa. 

Pea le päi ke se ju mal dan 
ma Goa ran da de juu res seal-
seid uju mis ko ge mu si. Po le 
mi da gi la he da mat, kui „mü-
ra da“ murd lai ne tu se ga ja vaa-
da ta kumb on tu ge vam, kas 
pris ke maar ja maa nai ne või 

sau na veest soo jem lõu na maa 
me ri. Pean au salt tun nis ta ma, 
et ega ees ti nai ne nii kan ge 
po le gi ning mit mel kor ral vi-
ru tas lai ne mind täiel jõul vas-
tu põh ja. Pä ris mõ nus see tun-
ne just pol nud. Sa mas ei ta-
kis ta nud see mul ik ka ja jäl le 
lai ne tes se tor ma mast, et nau-
ti da vett, mi da ees ti maa la ne 
en da le ai nult siis saab kae la 
va la da kui sau na kü tab ja too-
bi täie soo la sis se va lab. 

Pä rast sel li seid ko ge mu si 
oli vä gev ho tel li van ni toas 
uju mis rii deid ära võt ta. Ni-
melt pek sis murd lai ne tus üles 
ka ko gu me re põh ja lii va, mil-
lest mi nu ar va tes ena mus 
uju ja te püks tes se pi da ma jäi. 
See maan dus uju mis järg selt 

põ ran da le het kel kui pük sid 
sai ja last võe tud. 

Ma ei hak ka siin ko hal pi ke-
malt kir jel da ma, kui mit meid 
ki lo sid me se da lii va sa ma 
tar galt, kui ho tel li kand si me, 
uues ti seal se ka na li sat sioo ni 
kau du jäl le mer re ta ga si trans-
por ti si me. Kin del on see, et 
neid ki lo sid oli pal ju.

Li saks uju mi se le ja päe vi-
ta mi se le oli ran nas muud ki 
põ ne vat. Näi teks kõik või ma-
li kud kau bit se jad, kes jär je-
kind lalt tu lid oma kau pu või 
tee nu seid pak ku ma ning kui 
üt le sid, et oled ju ba sa ma tee-
nust või kau pa sel päe val ost-
nud, sel le pea le vaid süü tult 
õl gu ke hi ta sid ja üt le sid, et 
aga os ta mi nu käest ka, mul 

on ju pal ju pa rem kraam. 
Kau pa pa ku ti ala tes puu vil-
ja dest ja lõ pe ta des ju vee li too-
de te ga. 

Ost si me neilt pä ris hea 
mee le ga maa si kaid, pa paiat 
ja muud, mil le il ma iga su gu-
se pe se mi se ta ko ha peal ka 
nah ka pist si me. Al gu ses pa ni 
sel li ne te gut se mi ne na tu ke mu-
ret se ma, et tea mis hul lud lõu-
na maa us sid nüüd en da le kõh-
tu saa me, aga kui avas ta si me, 
et kaa sa võe tud liit ri ne viin ke-
nas ti kõ hu kor ras hoiab, siis 
ei pa bis ta nud me üld se ja la si-
me ko ha li kul toi dul hea maits-
ta. Ja see oli tões ti hea. Mi na, 
kes ma olen paa du nud mu gu-
la fänn, ei tund nud nen de ka-
he nä da la jook sul kor da gi puu-
dust hakk li ha kast mest ja kar-

tu list. Ko ha lik ka na, riis, pas-
ta, puu vil jad jm olid toi dud, 
mil lest ei saa nud isu kui da gi 
täis. Eri ti mui du gi ar ves ta des 
ko ha lik ke hin du, mis pa ne vad 
mul siia maa ni suu vett jooks-
ma... Kes vä he gi kau bel da 
viit sis, sai meie mõis tes ik ka 
ena mu se as ju vä ga sood salt 
kät te. Näi teks mak sis tä na valt 
os te tud hiig las lik ana nass na-
tu ke vä hem kui 10 kroo ni, sa-
ma hin na ga oli ar buus. Vii na-
mar ja ki lo oli veel gi vä hem ja 
tüs sa ta sai me ik ka, sest val ge 
nahk vii tab ra ha le ja kui tu-
ris til pais tab se da ole vat, siis 
miks mit te te da lüps ta.

Tee nus test pa ku ti ran nas 
ma ni küü ri-pe di küü ri, mas-
saa ži ja ühe le rei sil ko ha tud 
nai se le ka ju ba märk sa pi kant-
se mat tee nust... Ta se da nüüd 
küll vas tu ei võt nud, aga kuu-
lu ju tud leid sid kin ni tust ja 
võin jul gelt kin ni ta da, et lõu-
na maa ran nad on ik ka tõe li-
selt hu vi ta vad pai gad.

järgneb lk 10

v, šo kee riv, lõõ gas tav In dia

Kohalikud ookeanis hullamas.

Koeri on Goas palju ja kõikjal. Nad on kõhnad ja toituvad 
sellest, mida neile visatakse. Koerad on leebed ja kellelegi lii-
ga ei tee, välja arvatud kuulmismeeltele kui öösel üheskoos 
ulguma hakkavad.

Puuviljamüüjad Vanas Puuviljamüüjad Vanas 
Goas. Viinamarjad ja Goas. Viinamarjad ja 
banaanid olid seal väga banaanid olid seal väga 
väikesed, väga magusad ja väikesed, väga magusad ja 
imehead.imehead.

Pean au salt 
tun nis ta ma, ega 
ees ti nai ne nii 
kan ge po le gi,
mit mel kor ral 
vi ru tas lai ne 
mind vas tu põh ja.
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Sel le aas ta 1. juu list on 
suit suan dur igas ko dus 
ko hus tus lik. Nõu de 
mõ te on vä hen da da 
tu le sur ma de ar vu ja 
tu le kah ju de hä vi ta vaid 
ta ga jär gi ko du des.

Suit suan dur tu le kah ju ära 
ei hoia, kuid ai tab tek ki nud 
põ len gu le õi gel ajal jä li le saa-
da. Tu le kah ju saab ära hoi da 
ai nult ini me ne ise oma te ge-
vu se ga või jät tes hoo pis tü kis 
mõ ned as jad te ge ma ta. Suit-
suan du ri pai gal da mi ne on 
üks samm et te mõt le mi ne 
ning pilt li kult öel des plaan B 
ju huks, kui ko dus peaks siis ki 
mi da gi kärs sa ma või põ le ma 
mi ne ma. Plaan A on tu le kah-
ju ära hoid mi ne.

Li saks sel le le, et tu le kah-
ju tõt tu su reb igal aas tal Ees-
tis hulk ini me si, hä vi vad tu-
les ini mes te as jad, mis tu leb 
nor maal seks elu kor ral du seks 
pä rast tu le kah ju taas ta da. Ka 
iga päe vas te tar bee se me te kor-
ra ga asen da mi ne võib osu tu-
da vä ga suu reks väl ja mi ne-
kuks. 

Pea le ot se se ära põ le mi se 

muu da vad ko du si sus tu se 
ka su ta mis kõlb ma tuks kõr ge 
kuu mus, tahm ja tu le kus tu-
tus ve si. Kes ise tu le kah ju üle 
ela nud, need tea vad.

Mil list suit suan du rit va-
li da? An du reid, mis tu le kah-
ju le rea gee ri vad, on mi tut tüü-
pi. Mil list siis ik ka gi va li da? 
Es malt võib an du reid lii gi ta-
da sel le jär gi, mil li sel toi teal-
li kal nad töö ta vad. On an du-
rid, mis tu leb ühen da da voo-
lu võr ku ja pa ta rei toi tel töö-
ta vad an du rid. Voo lu võr ku 
ühen da ta va te an du ri te pu hul 
on ena mas ti te ge mist ju ba 
tu le kah ju sig na li sat sioo ni ga, 
mi da to hib pai gal da da ai nult 
lit sen see ri tud pai gal da ja. Pal-
ju des se uu tes se elu ma ja des se 
on sel li sed tu le kah ju sig na li-
sat sioo nid sis se ehi ta tud ning 
nen des ko du des on suit suan-
du ri nõue täi de tud.

Kus sis see hi ta tud tu le kah-
ju sig na li sat sioo ni ei ole, tu-
leb pai gal da da pa ta rei toi tel 
suit suan dur, mil le pa ta reid 
tu leb va he ta da kord aas tas.

Pa ta rei toi tel suit suan du-
reid on kah te tüü pi: op ti li sed 
ja ioon suit suan du rid. Op ti li se 

suit suan du ri sees on kam ber, 
mil les val gus vihk. Tu le kah ju 
kor ral tun gib suits kamb ris se 
ning val gus vihk mur dub ja 
an dur hak kab alar mi and ma. 
Val gus vi hu võib kat kes ta da 
ka tolm, veeaur või an du ris-
se ro ni nud pu tu kas. Sel le pä-
rast tu leb an du rit re gu laar-
selt hool da da, püh ki des sealt 
tol mu ning pai gal da da an dur 
koh ta, kus see va le tea teid ei 
an naks. Au ru de tõt tu ei ole 
so bi vad pai gal dus ko had an du-
ri le van ni tu ba ja köök.

Ioo nan dur rea gee rib põ le-
mi se kor ral õhus len du va te le 
osa kes te le. Ka ioo nan du reid 
tu leb hool da da. Ioo nan dur 
avas tab pa re mi ni lah ti se lee-
gi ga põ len gu kol deid. Op ti li-
ne an dur on efek tiiv sem hõõ-
gu mi se ga seo tud tu le kol le te 
avas ta mi sel, kus tu leb pal ju 
suit su. 

Kui ko ju pai gal da da ai nult 
üks an dur, soo vi ta me op ti list 
an du rit, sest ko dus on pal ju 
ma ter ja le, mis süt ti des es malt 
hõõ gu vad ning op ti li ne an-
dur avas tab sel li se tu le kah ju 
va rem. Kui ko ju pai gal da da 
mi tu suit suan du rit, on pa re-
ma tu le mu se saa vu ta mi seks 

mõist lik pai gal da da eri ne va-
tes se ruu mi des se eri ne vat tüü-
pi an du rid.

Kui ko dus on üks suit suan-
dur, on kõi ge so bi li kum see 
pai gal da da ma ga mis tu ba de 
va he lis se ko ri do ri. Kui ko dus 
on mi tu suit suan du rit, pan na 
need ma ga mis tu ba des se ja 
elu tup pa. Köö ki ei ta su suit-
suan du rit pai gal da da, toi du 
val mis ta mi sel hak kab an dur 
va le häi ret and ma. Va le häi reid 
või vad põh jus ta da ka veeaur 
ja ehi tus töö de tolm.

Suit suan dur tu leb lak ke 
kin ni ta da kru vi de ga. Klee bi-
tud an dur võib al la kuk ku-
da ning pu ru ne da. Kru vid 
ja tüüb lid on suit suan du ri ga 
kaa sas. 

Suit suan du ri pa ta reid tu-
leb va he ta da kesk mi selt üks 
kord aas tas. An dur an nab pa-
ta rei tüh je ne mi sest ka ise mär-
ku vaik se te sig naa li de ga. Suit-
suan du rist on ka su ai nult siis, 
kui see on lak ke pai gal da tud 
ning pa ta rei on täis.

Suit suan du ri töö kor ras ole-
kut saab kont rol li da an du ril 
ole vat test nup pu va ju ta des.

Sir le Matt,
Lää ne-Ees ti pääs te kes kus

Juu list on suit suan dur ko hus tus lik

algus lk 8-9

In dia on tul vil kõi gest mi-
da inim hing et te ku ju ta da 
ta hab. Seal on räp pa, mis 
pa neb sind end pa hu pi di ok-
sen da ma (nt üks ko ha lik ka la-
turg, mis oli üks suur rois ku-
mi ne ja kus ko ha li kud au sa 
näo ga ka la söö giks pak ku sid 
– ööök!), ent seal on koh ti ja 
vaa teid, mis on nii ilu sad, et 
sa unus tad kus sa oled ja kes 
sa oled. 

Seal on vär ve, mi da on ras-
ke mu jalt lei da, seal on tun-
deid ja emot sioo ne, mis ei la-
se end unus ta da ja mi da üha 
uues ti ja uues ti ot sid.

Ajur ve da on ko ge mus, mil-
lest tun nen siia ni puu dust ja 
mil le ta ei ta haks ma või ma-
lu sel pi kalt il ma ol la. Ni melt 
on Goas küm neid ja küm neid 
eri ne vaid ajur ve da kes ku seid, 
kus on või ma lik tel li da eri ne-
vaid mas saa že ja meie mõis-
tes spa-hool du seid ning mis 

on ko ge mu seks omaet te. Käi-
sin kol mes eri ne vas kes ku ses 
ja proo vi sin eri ne vas kva li-
tee dis mas saa že. Esi me se ko-
ge mu se sain kes ku ses, kus li-

saks hool dus te le mää ra tak se 
ko ha li ku ars ti poolt ka ter vis-
lik sei sund ning se da vaid kee-
le ja küün te näi ta mi se ning 
pul si mõõt mi se abil. 

Mi na sel list diag noo si mi se 
mee to dit es malt ei us ku nud, 
ent kui arst ni me tas mi nu ter-
vi se ga seo tud näi ta jad, mis 
olid 110% õi ged, muut sin 
ma oma meelt vä ga kii res ti. 
Ra viks mää ras arst sünk roon-
mas saa ži, mis tä hen dab, et 
kaks mas söö ri sa maaeg selt 
maa see ri vad su ke ha ja tee-
vad oma tööd sünk roon selt. 
Mi nu jaoks oli see täies ti uus 
ja us ku ma tult la he ko ge mus. 

Pea le se da käi sin ühes ran-
naäär ses kes ku ses, kus la sin 
te ha klas si ka list ajur ve da mas-
saa ži ja see tä hen dab se da, et 
sind mu di tak se juuk seots test 
ku ni var baots te ni lä bi ka su ta-
des oht ralt koo ko seõ li (koo-
ko seõ li ka su ta tak se mui deks 
igal pool, ka toi duks ja se da 
müüak se liit ris tes ki le pa ken-

di tes poes na gu meil pii ma). 
Pä rast mas saa ži lah ku sin 
spa-kes ku sest õlist til ku va na 
na gu pi kalt ras vas prae tud pi-
ru kas, aga see eest õn ne li kult, 
sest vaim ja ihu olid kor ra li-
kult pu ha ta saa nud.

Kol mas su pe re la mus oli 
spa-kes ku ses, mis asus rois-
ku va ka la tu ru ta ga rä pa ses ta-
ga hoo vis, kuid mil le ruu mid 
seest poolt läi ki sid puh tu sest 
ning mil le tee nus te kva li teet 
vas tas meie pa ri ma te spa-kes-
kus te tee nus te le. Igaüks, kes 
sin na mas saa ži läks, sai hil-
jem nau ti da au ru sau na, bas-
sei ni ja iga külg set tee nin dust, 
mis muu hul gas tä hen das ka 
se da, et sus sid ai da ti jal ga, 
too di vett ko su tu seks jms. 

Siin ko hal pean ma aga 
loo lõ pe ta ma, sest le he ruum 
ei vas ta raa ma tu mõõt me te le. 
Jät kan In dia-me muaa ri de va-
hen da mist järg mi ses le hes. Se-
niks aga kau nist su veoo tust!

Lii na Käär

Indias on palju värve, neist 
igaüks ilus ja erk. Üheks 
kaunimaks vaatepildiks olid 
sügavroosad lootoseõied.
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Laupäev, 23. mai 
kell 20 Tõstamaa rahva-
majas TÕSTAMAA ALTER-
NATIIV ehk alternatiivbän-
dide festival, laval: T69 
(Tõstamaa), KukeProtest 
(Rapla), Tule Taevas Appi 
(Tõstamaa), John Stuart 
Mill (Pärnu), Scansi (Pärnu), 
Nuumen (Tallinn), Popsan-
dals (Keila), BoB (Pärnu). 
Pilet 50 kr

JUUNI

Laupäev, 6. juuni, 
kell 11 Kastna kirikus 
jumalateenistus ja 
surnuaiapüha

Laupäev, 13. juuni
Pootsi Laat 2009

18.-19. juuni 
Manija saarekeskuses 
ümarlaud “Hülged ja 
kormoranid”

Laupäev, 20. juuni
Tõhela jaanituli

Pühapäev, 21. juuni
kell 14 Kastna jaanituli

Esmaspäev, 22. juuni 
kell 20 Merelaiu puhkeküla 
jaaniõhtu

Teisipäev, 23. juuni
kell 20 Kavaru jaanituli

kell 21 Tõstamaa jaanituli, 
tantsumuusikat teeb Ragnar 
&Co Bänd

Manija jaaniõhtu

JUULI

Laupäev, 18. juuli
Lõuka-Ermistu külapäev

AUGUST

Laupäev, 1. august
Seliste külapäev

Laupäev, 1. august 
Manija päev (Manijas 
sündinud ja Manijas elanud 
inimeste traditsiooniline 
kokkutulek)

augustikuu 2. nädalavahetus 
XIII Tõstamaa vallapäevad

Reede,14. august
Tõhela rahvamaja renoveeri-
mise 10. aastapäeva tähis-
tamine

KUHU MINNA

ORI GI NAAL, 6.38: He di Grets ki; Lau ra Pär-
na; Lii na Laas ma; Karl Tilk; Rai ner Sutt; Ro-
bert Rand (va nu sek lass 91-180) (pildil)

69, 7.08: Kai sa Sutt; Keiu An der son; Cat ri Koi-
du; Paul Tilk; Karl Kal da; Tau ri Pal berg (va nu-
sek lass 61-90 – I koht)
KUU TÕ BI SED, 7.39: Lii na Pärn; Mai la Heind-
la; Sig ne Heind la; Siim Heind la; Er ki Mii du, 
Ro mek Rud nits ki (va nu sek lass 91-180)
MA LEV, 7.44: Epp Tuisk; Ma rie Krii sa; Eve lin 
Sep por; Joel Pulk; Ain-Er vin Karl son; Tõ nis 
Kar lep (91-180)
NUR MIS TE, 7.45: Lem be Ves ki mä gi; Liia Oid-
järv; Ma ris Ma rus; Ülo Ma rus; Ül lar Ma rus; 
Ta vi Ma rus (üle 180 – I koht)
ADE, 7.53: Mer le Juu rik; Ade-Riin Ve ne; Ii ris 
Ab dul la jev; Ai vo Tõn ning; And reas Lee ri maa; 
Sten-An der Oja kal las (61-90)
SUU RED KI VID, 8.31: Mai lis Pa lu sa lu; An ne 
Alas; Rii ne Vah ter; Mai do Pa lu sa lu; Mar gus 
Pa lu sa lu; Avo Alas (91-180)
AL GA JAD, 9.08: Ger da Ma ru se; Ag nes Jan-
son; Lil le ri ne Lil le; Jan no Pav lov; Hei ko Piir-
me; Ar ti Palts mar (61-90)
NI ME EI LEI TUD! 9.56: Lau ra Jõe; Triin Tu-
gim; Ja ne Ta gu; An ne Rud nits ki; Mih kel-Avo 
Kask; Jar mo Han nus (61-90)

ALA TI VAL MIS, 10.03: Ka ren Ad ler; Tee le Tõ-
nis son; Mar ge Ma ru se; Kris tii na Si re li; Ta nel 
Tuul mees; Tho mas Rud nits ki (61-90)
KOO LI KAD, 10.37: Triin Han nus; Ilo na Niit; 
He le vi Jur jev; Ave-Ing rid Ves ki mä gi; Rai-
mond Pal berg; Ke vin Hea mets (ku ni 60 – I 
koht)
MII NI VÄ LI, 12.05: Ker tu Lil le; Kad ri Ka se; 
Georg Vee vä li; Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi; 
Enar Tuul mees; Ave ri Kol ju (ku ni 60)
VIIES RA TAS:  Lin da An der son; Pil vi Ka se; 
Ast ri Mart son; Val lo Pär na; Ar vo Mii do; En-
no Ka se (üle 180)
LAS TEAED (eriar ves tus): Si re ta; Eli se; An na; 
Mar leen; Gret tel; Har do; Mag nus; Krist jan

Kor ral da ja Tõs ta maa Spor dik lu bi

Jüriöö jooks 2009Jüriöö jooks 2009
Aastaid võistlustel käinud Nurmiste pere.

EAÕK Pärnu ja Saare 
Piiskopkond Pootsi-Kõpu
Püha Kolmainu Kogudus

Laupäeval, 
30. mail kell 11

Pootsi-Kõpu kirikus

NELIPÜHI
JUMALIK LITURGIA

Templipüha

Kell 10 kiriku veepühitus

Preester: Enos Heinsoo
tel 5 198 7323

Kontaktisik: Vello Udu
tel 5 397 5235 

MALEV kutsub kõiki Tõstamaa valla 

lapsi 

30. mail kell 11.00 
Tõstamaa Rahvamajja 

muinasjututeemalisele 

lastediskole,

millega tähistame 

Rahvusvahelist Lastekaitsepäeva. 

Riieta end Hunt Kriimsilmaks, 

Lumivalgekeseks või 

kelleks ise soovid ning 

tule näita ennast ja vaata teisi 

põnevaid muinasjututegelasi.
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ALEK SAN DER MÄND LA 94ALEK SAN DER MÄND LA 94
VIK TOR ROOS 86VIK TOR ROOS 86
SI NAI DA MIKK 81SI NAI DA MIKK 81

JU TA RÄHN 80JU TA RÄHN 80
VA LEN TI NA HEIN MAA 77VA LEN TI NA HEIN MAA 77

LEI DA VER TE 74LEI DA VER TE 74
AI ME MART SON 72AI ME MART SON 72
MAIE ERIK SON 70MAIE ERIK SON 70
EN DEL ORG MA 65EN DEL ORG MA 65
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TIIA TÕ NI SOO 60TIIA TÕ NI SOO 60
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Kastna külaselts kutsub

laupäeval, 6. juunil
külade-vahelisele 

TULETÕRJE-
VÕISTLUSELE

Tule Kastna bussijaama 
juurde endisele  tuletõrjeplatsile

Pane kokku 6-liikmeline 
võistkond ja  osale!

Kavas 6 x 60 m teatevõistlus.
Juhised kohapeal

Parimatele auhinnad

Päevakava:
kell 15 avamine

kell 15.30 harjutamine

kell 16 võistlus

tuletõrje-teemaline 
meelelahutus

kohvik kohapeal

kell 19 simman koos 
ansambliga 
Tule Taevas Appi

info 523 0596 (Karin)

Tule veeda üks tore 
päev Kastnas!

kell 10 laa da ava mi ne kell 10 laa da ava mi ne 
kell 10.30 ro deo pul li at rakt sioon kell 10.30 ro deo pul li at rakt sioon 

kell 11 män gud las te le kell 11 män gud las te le 
kell 11.30 va baõ hu kont sert kell 11.30 va baõ hu kont sert 

kell 12 Poot si Ram mu mees 2009 kell 12 Poot si Ram mu mees 2009 
kell 14 laa da lõ pe ta mi ne kell 14 laa da lõ pe ta mi ne 

NAISTRAKTORISTE OODATAKSE 
KOKKUTULEKULE

13.–14. juunil korraldatakse Ülenurme mõisa- ja talupäev koos 
naistraktoristide üleriigilise kokkutulekuga, kuhu ootame osalema kõiki 

naistraktoriste ja teisi huvilisi. Naistraktoriste kaasates tutvustame päevade 
raames põllumajandustehnikat ja erinevaid maaharimisviise ning naiste 

igapäevaseid talutöid (seebi keetmine, tuhaleelise tegemine, kaelkookude vee 
tassimine, pesupesemine, rullimine, triikimine jm). 

Osaleda saab vanu käsitöö traditsioone ja töövõtteid tutvustavates
töötubades (Õpikojas): kudumine, linatakust nuku meisterdamine, viltimine, 

paela punumine, sukasilma ülesvõtmine, riiete parandamine, puuvoolimist ja 
sepatööd, linatööd jm. Leivatares on võimalus proovida leiva- ja võitegu, maitsta 

eesti rahvustoite ja jooke. Avatud näitused ja ekspositsioonid. 
Esimese päeva lõpetame ansambliga SEELIKUKÜTID!

Eesti Põllumajandusmuuseum ootab kõiki naistraktoriste 
osalema kokkutulekul!

Naistraktoristide ajaloolise tausta paremaks mõistmiseks ootame 
Teie mälestusi, meenutusi ning võimalusel fotosid ja esemeid hiljemalt 
1. juuniks, et koostada väljapanek Teie elust ja tegevustest, kasutades 

teemakohaseid materjale ka EPMi kogudest. 
Armsad naised! Ootame etteasteid isetegevusprogrammidega!

Kokkutulekust osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. juuniks. Osalustasu 100 krooni. 
Näitusematerjal saata Eesti Põllumajandusmuuseumi aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714 

Tartumaa või e-post: epm@epm.ee. Info tel. 738 3810; 5345 8055; www.epm.ee.

20. juu nil kell 2120. juu nil kell 21
Tõ he la rah va ma ja lau lu la val Tõ he la rah va ma ja lau lu la val 

  JAA NI TU LIJAA NI TU LI
Tant suks män gib AAR NETant suks män gib AAR NE

Võ ta sõ ber kaa sa ja tu le lus ti ma!Võ ta sõ ber kaa sa ja tu le lus ti ma!
BaarBaar

13. juu nil 13. juu nil 

POOT SI POOT SI 
LAATLAAT
2009 2009 

kell 20 mee le la hu tus Tõs ta maa näi tet ru pilt kell 20 mee le la hu tus Tõs ta maa näi tet ru pilt 
kell 21 laa da sim man an samb li ga Tu le Tae vas Ap pi kell 21 laa da sim man an samb li ga Tu le Tae vas Ap pi 
kell 22 Poot si Ro deo meis ter 2009 kell 22 Poot si Ro deo meis ter 2009 
kell 23 pi du jät kub hom mi ku ni... kell 23 pi du jät kub hom mi ku ni... 


