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TÄNA LEHES:

Eu ro va li mis te päe val oli Ka va ru 
kü la kül la kut su nud naab rid Ma-
ni jast. Kõi ge pealt käis grupp selt-

si me hi va li mas ja eda si oo tas Mil vi kaas-
kon na ga meid Kõ pu ki ri kus. 

Et eks kur sioon ik ka täius lik oleks sä ti-
ti en nast väi ke bus si ja tut vu mis reis lä bi 
Aud ru ran na ja Liu Ka va ru poo le võis 
ala ta. Vaa da ti üle kõik uued ja va nad 
hoo ned, tut ta va te teeot sad ja su gu las te 
ma jad. 

Aud ru ran na ja Liu sa da mad said sa-
mu ti üle kii ga tud, ohoi kui pal ju noor-
põl ves siin kan dis as kel da ti, mee nu ta sid 
Ma ni ja me hed nae ru se vunt si alt. Ise gi 
ku na gi sed poed ja baa rid said lä bi sil mit-
se tud. En dis te po pu laar se te lus ti pai ka de 
saa tus on ol nud kurb ja la gu nev, aga le-
gen did ela vad eda si. 

Mil vi ai na tut vus tas, et kes, mis ja 
kel le ga. Ka Ka va ru kü la sai ser vast ser-
va ni lä bi sõi de tud. Sil ma hak kas, et suu-
red li ha vei ste kar jad olid ran na nii tu de-
ga imet tei nud, roo väl ju oli kor ra li kult 
pü ga tud. 

See jä rel sõit si me sa da mas se kü la maj-
ja, kus oli hulk oo ta jaid. Pikk laud oli 
uh kelt kae tud ja sõp rus koh tu mi ne võis 
ala ta. Ühi selt mee nu ta ti noo rus päe vi ja 
va he ta ti ka lan du se ja loo ma kas va tu se 
ala seid ko ge mu si. Koos vaa da ti vi deo fil-
mi 20ne aas ta ta gu sest Liu jaa ni tu lest. 
Pal jud ko ha lo li jad said en nast noo re na 
nä ha. Ise gi tant suks kis kus.

Oli äraüt le ma ta ar mas ja to re ole mi-
ne. Suu red tä nud vas tu võt ja te le ja eri li-
ne kal lis tus Mil vi le.

Ül le, osa le ja

Koh tu sid ka va ru la sed, Koh tu sid ka va ru la sed, 
ma ni ja la sed ja ma ni ja la sed ja 
mä les tu sedmä les tu sed

Hea lugeja!
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Ilusat suve!
Tõstamaa Tuuled

T

T



juuni 2009 - 2 

 Tuul aina lõõtsutab ja 
pritsib laotusest alla vih-
masagaraid. Kõhedus 
poeb kontidesse ja saa-
dab kuuri puude manu. 
Pliidisoojus kahjuks keh-
va ilma paremaks ei tee. 
Vaovahedes läigatavad 
veeribad. Kurgitaimedel 
on varbad vees, aga ometi 
jäävad nad külma pärast 
janusse ning kolletuvad 
sootuks. 

Aga lindudel on pidu. 
Süüa on palju ja pojad 
kosuvad jõudsalt. Lina-
västrikute pere lööb tant-
supoognaid kurke kaitsva 
katteloori peal. Sopsuta-
vad elegantselt sabadega 
ja tantsisklevad päevade 
viisi valgel avarusel. Kuld-
nokad on kogunenud par-
vedesse, et kosuda ja võtta 
hoogu valmiva sõstra- ja 
maasikasaagi õgimiseks. 
Kosklad oma väikeste poe-
gadega merel näevad välja 
nagu torpeedokaatrid, se-
davõrd kiiresti liiguvad 
nad vees.

Paarkümmend lagle 
on ennast lauda lähed-
usse rannaniidule ära 
sättinud ja pistavad lam-
mastega võidu rohelist 
kõhtu. Hea elu, näeb ke-
nasti, kui mõni vaenlane 
liikvel. Tõelise massiga 
löövad aga varblased, 
kui nad oma sajapeal-
ise parvega kirsipuu otsa 
potsatavad. Oleks aeg 
viljakühvliga veidi lufti-
tada, annavad nad hääle-
kalt märku. Ja ööbik ajab 
keset päeva rinna ette, 
tiivad laiali ning röögib 
ennastunustavalt pajulad-
vas. Aga tildrid ja vigled 
on kadunud, kajaks on 
valinud endale elupaigaks 
hoopiski suure puu 
okasavahe. Rebane tuleb 
hiilides, astub läbi õuest 
ja volksab korte kisa peale 
edasi niidu poole...

 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

13. juunil toimus 
Pootsi mõisa vas-
tas oleval muru-

väljakul traditsiooniks saanud 
Pootsi laat. Erinevalt eelmistele 
aastatele algas laat läbi va-
helduvate vihmahoogude, kuid 
õnneks vihm vaibus õige pea 
ja laat sai sisse õige hoo. 

Müüdi erinevaid kaupu: 
värsketest kurkidest kuni mas-
saazitoolideni välja. Kohal oli 
Maria talu oma hobuste ja 
ponidega, sepp koos mobiilse 
ääsiga. Pakuti laadasuppi ja 
muud head paremat. 

Päeval esinesid laada-
listele Tõstamaa laululapsed 
ja tantsutrupp. Lastele pak-
kusid palju elevust erinevad 
mängud ja võistlused ning 
rodeopulli atraktsioon. Ram-
mumehe võistlusel selgita-
ti välja Pootsi rammumees 

Pootsi laat

 30. mail tähistas seltsing 
MALEV koos Tõstamaa las-
tega rahvamajas ühiselt las-
tekaitsepäeva. Üritus oli jär-
jeks eelmisel päeval lasteaias 
toimunud kevadpeole. 

Laupäeval ootasid muinas-
jututegelasteks kostümeeritud 
malevlased lapsi rahvama-
jas, kus päev algas põneva 
muinasjutulugemisega. Üks 
ilus kass oli lavale ennast 
magama kerinud, ent kui 
lapsed lavakardinate vahelt 
sisse tulid märkas ka kiisu, et 
on aeg ärgata. Kui ta oli end 
istuli ajanud ja ära sirutanud, 
siis luges kassike lastele ühe 
põneva loo ahvist ja kilpkon-
nast. Loo ära rääkinud, said 
väikesed haldjad, printses-
sid, piraadid, batmanid jt ise 
oma muinasjutu kokku pan-
na (vaata lk 4).

Kui muinasjutt oli val-
mis saanud siirdusid lapsed 

fuajeesse, kus neid ootasid 
juba kojanarrist diskor, ku-
ningas, klounid, printsessid, 
lepatriinu ja muud tegelased. 
Üheskoos mängiti paar ring-
mängu ning siis vaadati, 
mida on öelda Kaval-Antsul 
ja Vanakuradil. Asi lõppes 
sellega, et Kaval-Ants kutsus 
lapsed kommi sööma. Kom-
mid söödud, oli aeg tantsuks. 
Tantsiti-tralliti, kuni tuli aeg 

minna koju lõunauinakut 
tegema. Söödi ära viimased 
kommid, võeti kaasa õhu-
pallid ja oligi selleks korraks 
tore üritus läbi. Muinasjutu-
tegelased aga läksid tagasi raa-
matukaante vahele, kust nad 
vahepeal välja pugenud olid.

Kaval-Ants, kes tänab MALEVA 
nimel kõiki kohaletulnud lapsi, nende 

vanemaid ja muid sugulasi, tänab 
Enet, Õnnelat ja Karinit ning Pärnumaa 

Kohaliku Omaalgatuse programmi

Muinasjutuline lastekaitsepäev
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• 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
(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)

t tegi vihmale ära
2009, kelleks sai naaberval-
last Fredi Oks. 

Õhtuse simmani juhatas 
sisse Tõstamaa näitetrupp 
oma estraadikavaga. Nende 
poolt ülessoojendatud pub-
likut tantsutas ansambel Tule 
Taevas Appi.

Väga tahaks tänada kõiki, 
kes aitasid kaasa laada kor-
raldamisele: Anu, Tarmo, Ka-
rin, Helgi, Laine, Galina, Hilja, 
Asta, Õnnela, Ene, Jaak, Tõs-
tamaa tantsijad, laululapsed 
ja näitetrupp, Aivo, Andres, 
Ain, Urmas, Tõnis, Kairi, Liisi, 
Tõstamaa vallavalitsus, Pärnu 
maavalitsus ja kõik teised, kes 
aitasid – suured tänud Teile! 
Täname ka Toomas Mitti ke-
nade piltide eest! 

Laada korraldamist toetas 
Kohaliku omaalgatuse pro-
gramm.

Korraldajad
Pilte saab vaadata Tõstamaa kodulehel www.tostamaa.ee.
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Tänavu  l õpe t a s ime 
tööaasta maikuu vii-
masel tööpäeval toreda 

õueüritusega. 
Kutsusime külla ka lapsed, 

kes veel lasteaias ei käi. Neid 
tuli kokku tõesti nii palju, 
et Relika pidi lausa 3 kor-
da erinevas vanuses lastega 
laulma ja võimelema. Suur-
suur-suur tänu, kõik oli su-
per! Lapsed said veel poniga 
ratsutada. Täname Maria talu 
ja kaasasolnud töötajaid! 

Erinevaid tegevusi jätkus 
igaühele – aitäh õpetajatele, 
õpetaja abidele ja lapsevane-
matele, kes lapsi juhendasid! 

Tänud ka Mait Jansonile, 
kes aitas kaasa lõunasöögi 
valmimisele – nimelt grillis 
ta viinereid. Suur tänu kok-
kadele maitsvate küpsisetor-
tide eest! Saime hästi positi-
ivset tagasisidet nii hommi-
kupoolsete tegevuste kui ka 
õhtuse vahva kevadpeo eest. 

Aita Lind, lasteaia juhataja

Elas kord heasüdamlik 
põder. Tema naabruses 
elasid ka paksud jäne-

sed koos omapärase kilpkon-
naga, kolm tarka põrsakest 
koos ilusa Lumivalgekesega 
ning kahekorruselises kõr-
valmajas elas imeline skunk 
koos lastega. 

Puu otsas elasid veel kass 
ja tiiger, kelle oksalt pais-
tis hästi meri koos merelae-
vadega. Nad nägid alati, kui 
hea piraat oma laevaga randa 
sõitis, et aeg-ajalt külastada 
kuningannat, Prints Brunot 
ja printsess Kadrit. Kui piraat 
oma sõpradele külla läks, jäi 
üks suur hiir alati tema laeva 
valvama. 

Kuninganna aias kasvas 
imeline tulbisort Lotte, keda 
käisid iga päev nuusutamas 
hunt, rebane ja karu. Kõik 
nad elasid sõbralikult koos, 
sest need imelised võlutud 
tulbid lõhnasid nii, et keegi ei 
tahtnud kellelegi haiget teha 
ja muutis kõik lillenuusutajad 
hästi sõbralikuks.

Kuninganna aias jalutasid 
tihti käsikäes ka kass ja koer. 
Nad korjasid vahel maja taga 
pähkleid, et neid siis ühiselt 
kodus krõbistada. 

Mõnikord juhtus nii, et 
ootamatult tulid aeda tont, 
kummitus, koletis, hernehir-
mutis ja nõid ning nad laul-
sid väga kõvasti ja väga va-
lesti laulu “Nõiaelu”. 

Sellist kummalist selts-
konda nähes sügasid üm-
berkaudsed talumehed ku-
kalt ja istusid mesitarule, et 
asja arutada. 

Tegelikult ei saanudki ta-
lumehed aru, miks kummi-
tused ja tondid ja nõiad ja 
hernehirmustised nii kõvasti 
laulavad, sest lauluhäält neil 
ju polnud. 

Ükskord otsustasid nad 
ühiselt, et saadavad mesi-
tarust, millel nad istusid, 
mesimummu neile laulmist 
õpetama. Mesimumm võttis 
kaasa ka piraadi, printsessi, 
printsi, kuninganna, koera ja 
kassi. 

Hiljem liitus lauluseltskon-
naga hõbehäälne ninja, kelle 
õlal istus liblikas. 

Seda kummalist laulutun-
di nägid veel pääsuke, vares 
ja tihane, kes kõik leidsid, 
et koletistele ja teistele sealt 
seltskonnas küll pole laulmist 
mõtet õpetada. 

Ükskord juhtus aga selline 
lugu, et ühel ilusal hommikul 
avastas heasüdamlik põder, 
et pooled tulbid on kadu-
nud. Saabastega Kass tahtis 
aidata tulpe otsida. Mõeldud 
tehtud. 

Põder ja Saabastega Kass 
hakkasid lilli otsima. Ot-
singute käigus sattusid nad 
suurde lossi. Loomad käi-
sid terve lossi läbi, kuid ei 
leidnud sealt kedagi. 

Paleest väljudes kukkus 
Saabastega Kass kogema-
ta vette. Kuna kass ujuda ei 
osanud, siis tuli tal kiiresti 
ujumine selgeks õppida. 

Vees ringi ujudes märkas 
ta eemal saarekesel lama-
vat Ussikuningat, kes midagi 

sõi. Lähemale ujudes selgus, 
et Ussikuningas maiustas 
varastatud tulpidega. Kiiresti 
otsustati, et varganäost Us-
sikuningas tuleb karistuseks 
lossiaia tiigisaarelt minema 
saata. 

Ussikuningat tulid saarelt 
välja ajama delfiin, ahvipär-
dik ja politsei, kelle kaasabil 
saidki põder ja Saabastega 
Kass õigluse jalule seada.

Seega kallid lapsed, ärge 
teie kunagi võtke seda, mis 
ei ole teie oma. Kui te mida-
gi siiski tahate endale saa-
da, siis peate alati enne luba 
küsima. 

Põder ja Saabastega 
Kass aga istutasid uued tul-
bid aeda, mis loodetavas-
ti õitsevad lossiaias tänase 
päevani. Ja kui kummitused, 
nõiad, tondid, hernehirmu-
tised ja koletised pole veel 
laulmist selgeks saanud, siis 
õpivad nad seda endiselt 
Mesimummi käe all.

Ühisloomingu pani kirja 
Liina

Meeldejääv kevadpäev oli lasterohke

Meie laste muinasjutt

Kogu päeva pildid leiate aadressilt http://nagi.ee/photos/
tostamaalasteaed/sets/206317/.
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Romantil ine ranna-
tee (edaspidi: RR) on 
teekond, mis viib rän-

daja mööda ligi 250 kilomeet-
ri pikkust rannajoont Varb-
last Iklani või Iklast Varblani, 
põigetega Kihnu saarele ja 
ka sisemaale, kus on märgid 
Läänemere endisest ranna-
joonest. 

Pärnu Lahe Partnerluskogu 
kaheksat valda (Häädemeeste, 
Tahkuranna, Sauga, Audru, 
Tõstamaa, Koonga, Varb-
la ja Kihnu)  ühendav ühine 
turunduskava sai alguse sel-
lest, et aastaid otsiti ühist osa, 
mis võiks aidata kujundada 
piirkonnale mainet ja mo-
tiveerida ettevõtjaid. 

Alguses oli ühiseks ideeks 
ranna- ja kalurikülade ning 
kalapüüdmise traditsioon. 
Samas on kalapüük hääbu-
mas ning kala vähe. 

Seega koorus mitmete ühis-
te arutelude ja kooskäimiste 
jooksul välja, et ühist ran-
najoont ja kogu kaunist pi-
irkonda võiks turundada ka 
teises võtmes ja miks mitte 

näiteks romantikavõtmes. 
Romantiline rannatee sündis-
ki 2008. aasta kevadel. 

Romantiline rannatee ühen-
dab endas teid ja radu, tee-
nindusasutusi, kultuuri-, aja-
loo-  ning loodusväärtusi ja 
sündmusi, mis jäävad kahek-
sa valla piiridesse. 

Kõigil majutusettevõte-
tel on võimalik oma senisele 
kujundusele või tootearen-
dusele lisada midagi roman-
tikaga seonduvat, olgu siis 
menüüsse, tubade kujun-
dusse või pakutavatesse pa-
kettidesse. 

Ettevõtjatel on võimalik 
toota ning arendada tooteid 
ja tegevusi, millega toetada 
RR ideed või millele saada 
sellest tuge. Külad, seltsid, 
organisatsioonid, vallad, ette-
võtted ja üksikisikud saavad 

oma ettevõtmisi siduda RR 
temaatikaga. 

LEADER-programmi abi-
ga töötame välja ühise stiili-
raamatu ja kujunduse, korral-
dame koolitusi kohaliku toidu 
tootmisest ja tootearendusest. 
Anname välja tootekataloogi, 
käivitame e-poe ning aval-
dame marsruute ja pakette 
tutvustavad trükised ning 
kaardimaterjali. 

Korraldame õppereise ning 
osaleme messidel ja laatadel, 
testimaks ja kujundamaks 
välja lõplikku RR ühistu-
rundust ja katsetamaks meie 
tooteid tarbijaeelistuste leid-
miseks. 

Suurimaks probleemiks 
projekti käivitamisel on eel-
datavasti erinevate inimeste 
kaasamine ja julgustamine. 
Projekti lõppedes on suuri-

maks ohuks jätkusuutlikkus, 
kestmine, e-poe iseseisev toi-
mimine ning lisarahastuse 
leidmine. 

Kartusest ülesaamisele 
lisab julgust entusiasm ja 
poolehoid, mida oleme tund-
nud siinsete ettevõtlike ini-
mestega suheldes.

2010. aasta augustis on 
planeeritud korraldada Hapu-
kurgifestival, mis viitab piir-
konna traditsiooniliste kur-
gisoolamisoskuste säilimisele 
ja kestmisele.

Romantiline rannatee 
peaks olema kahe aasta pä-
rast Pärnu maakonna prae-
guste ja endiste mereäärsete 
valdade turismitoode.

Meie suurimaks südame-
sooviks on, et RR külastajad 
saaksid armastusega paku-
tud teenuste ja südamest tu-
levate ideede põhjal valmis-
tatud toodete ehedusest külas-
tuselamuse ja parim, mis sel 
teel võiks juhtuda, on see, kui 
leitakse oma elu armastus. 

Marika Kose ja 
Raili Mengel-Sünt

Tä na vu möö dub 25. 
juu lil 140 aas tat esi me-
se ees ti soost õi geu su 
piis ko pi Pla to ni sün-
nist. 

Ko da ni ku ni me ga Paul Kul-
busch, sün dis Poot si-Kõ pu Pü-
ha Kol mai nu ko gu du se köst ri 
pe res se. 

Koo li ha ri du se sai Arus saa-
re koo lis, õp pis Riia Vai mu li-
kus se mi na ris ja Pe ter bu ri Vai-
mu li kus aka dee mias. Aas ta tel 
1894 – 1917 oli Pe ter bu ri ees-
ti ko gu du se vai mu lik. 

Piis ko piks pü hit se ti Tal lin-
nas 31.12.1917. aas tal. Ras-
kel, 1918 Sak sa oku pat sioo-
niaas tal, kü las tas ta pal ju sid 
ko gu du si Ees ti maal. 

Aas ta lõ pus, teel Rii ga, 
hai ges tus piis kop Pla ton Tar-
tus kop su põ le tik ku ja sat tus 
enam las te kät te van gi ning 

mõr va ti koos teis te ar re tee ri-
tu te ga 14. jaa nua ril 1919 Tar-
tu Kre dii di kas sa keld ris. 

Piis kop Pla ton on tun nis ta-
tud pü ha kuks ja õi geusk li kud 
pöör du vad te ma poo le pal ves: 
„Au väär ne isa Pla ton, si nu 
töö ja su õpe tu sed eh ti sid su 
piis ko pia me tit pü ha du se rüü-
ga, aga si nu kan na ta mi sed te-
gid tüh jaks sel le maail ma hir-
mu va lit se ja te väe. Us ta vu sest 
oma kõi ge kal li ma le sõb ra le 
Kris tu se le, and sid sa va bal 
tah tel oma elu ja tun nis tad 
see lä bi, et Te ma ku ning rii gi 
hea du sed on üle mad kui kõik 
ka du vad as jad. Nüüd pa lu me 
meie sind – pa lu meie eest 
ar mu li se Ju ma la eest, et kait-
seks meie Ees ti maad ja ko gu 

meie rah vast ja täi daks meie 
sü da med oma hel lu se ga ning 
la seks meie sü da me tes oma 
ar mu seem ned kas va da.“ 

Te ma mar tüü riu mi päe val 
14. jaa nu aril, ko gu ne vad õi-
geusk li kud te ma haua le Tal-
lin na Is san da muut mi se ki ri-
kus se ju ma li ku le li tur gia le. 

Poot si-Kõ pu ko gu dus tä-
his tab pü ha Pla to ni sün niaas-
ta päe va lau päe val, 25. juu lil 
kont ser di ga Kõ pu ki ri kus ja 
pü ha päe val, 26. juu lil kell 
10 pü hit se me sa mas piis kop-
lik ku li tur giat, kus tee nib Pär-
nu-Saa re pü hit se tud piis kop 
Alek san der. 

Ole te kõik oo da tud sel lest 
sünd mu sest osa saa ma.

Enos Hein soo, prees ter

140 aas tat pü ha Pla to ni sün nist

Rannatee romantikutele 
sünnib partnerite koostöös  
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Lõ pe ta sin möö du nud kor-
ral oma In dia-loo ko has, 
kus ja ga sin ajur ve da 

mas saa ži ko ge mu si. See kord 
ma sel lest enam ei rää gi, vaid 
hoo pis mil lest ki sel li sest, mis 
mul le kui eu roop la se le jät tis 
üp ris ki kum ma li se mul je. 

Kui ja lu ta da Goa või üld-
se üks pu ha mil li se In dia piir-
kon na tä na val, siis on täies ti 
nor maal ne ko ha ta noor me-
hi, kes üks tei sel üm bert kin ni 
hoia vad, kä si käes õh tu päi ke-
se käes lon ki mist nau di vad 
või mis veel gi nal ja kam, üks-
tei sel kae last hel lalt kin ni hoi-
des uu si maid mo bii li hei naid 
kuu la vad. 

Esi me sel kor ral sel list paa ri-
kest nä hes mõt le sin, et ohooo, 
siin kul tuu ris näi da tak se ka 
ho mo suh teid ava li kult väl ja 

(siia ni on mi nu ar va tes kõi ge 
va ba meel se ma lin na pil di na 
tun du nud Ber liin, kus noor-
me hed ava li kult suud le vad 
ja käed tei ne tei se kan ni ka tel 
rin gi ja lu ta vad), ent pea gi sel-
gus, et neid nn „ho mo paa ri ke-
si“ on seal kaht la selt pal ju. 

Tä na val rin gi kõn di des oli 
vaat et iga kol mas noor mees-

te punt kui da gi ime li kult tei-
ne tei se kül ge klee pu nud ja 
asi ei tun du nud enam üld se 
nii ho mo lik kui es ma pil gul. 
Õn neks oli meil abi val mis 
tak so juht, kes se le tas, et kõik 
sõb rad, st me hed, kes on oma-
va hel head se mud, hoia vad 
üks tei sel üm bert kin ni või 
käed koos. See on ju sõp ru se 
märk! Al gu ses tun dus see na-
tu ke ime lik, kuid kui käi si me 
lä he dal asu vas Pa na ji lin nas 
kar ne va lil ja tä na va tel pat rul-
li sid po lit sei ni kud, kel lest ka 
mõ ned hoid sid üks tei sel käest 
kin ni, siis sai asi lõp li kult sel-
geks. 

Proo vi sin hu vi pä rast hil-
jem üliõ pi las te ga te ha kat set, 
et kui das siis mees te va he li ne 
sõp rus Ees tis väl ja näeb. Kaks 
noor meest se da mul le lah kes-
ti tun nis ka de monst ree ri sid, 
aga kui pa lu sin neil käi tu da 
na gu In dia noor me hed, siis 
keel du sid nad ka te goo ri li selt 
väi tes, et ega nad min gid „lil-
lad“ ole. Vat siis kul tuu ri de va-
he list sõp rust.

Kui mees te õr nu sed olid 
mi da gi, mis oli mi nu jaoks 
oo ta ma tu, siis rin gi ko la vaid 
in dia leh mi ma ju ba os ka sin 
oo da ta. 

Seal sed ko ha li kud leh mad 
on võr rel des ees ti vis si de ga 
tun du valt kõh ne mad, suu re-
ma küü ru ga ja märk sa stoi li-
se mad. Ja oma söö gi poo li ses-
se suh tu vad nad mi nu ar va-
tes ka tun du valt loo min gu li-
se malt kui siin sed pii maand-
jad. 

Kui on, siis söö vad in dia 
leh mad hea mee le ga värs ket 
roh tu ja leh ti ning muud ro-
he list. Kui so bi vat ham ba-
a lust po le, lä heb loo si ka 
papp ning kalt sud. Ho tel liak-
nast oli pä ris hu vi tav vaa da ta 
kui das leh mad väl ja vi sa tud 
papp kas te ja aja leh ti jä ra sid. 
Va hel du seks si ku ta ti prü gi-
hun ni kust ka mõ ni sä rav kol-
la ne kalts väl ja, mi da kõhk le-
ma tult siis mä lu ma ha ka ti, te-
ge vust ja gus mõ neks ajaks.

Üld se oli ko ha li kel pä ris põ-
nev prü gi sor tee ri mi ne. Mi nu 
mee lest suur osa ho tel li prü-
gist vi sa ti sin na sa mas se ma ja 
ees laiu va le tü her maa le, kus 
koe rad ja leh mad oma sor tee-
ri mi se ära te gid ning kui sealt 
enam mi da gi võt ta pol nud, 
siis tu li ot sa pan di. Ja meie 
siin sor di me pa le hi gis plas ti, 
klaa si, pa be rit, pa ta rei sid, ol-
met jne jne. Saaks ju pal ju 
liht sa malt ki hak ka ma.

Rää ki des ko ha li kust loo-
mas ti kust na tu ke roh kem, siis 
In dia on ma du de maa. 

Meil en dil õn nes tus nä ha 

vaid vürt si far mi kraa vis rin-
giu ju vaid 40 cm pik ku seid us-
si ke si, kuid ran nas töö ta vad 
nai sed rää ki sid õu du se ga lu-
gu sid suu re ma test vonk le ja-
test, kes just vih ma pe rioo di-
del end ma ja des se roo ma ma 
sä ti vad. 

Te ge li kult hoia ta sid ka gii-
did, et kui suur te puu de all 
rin gi käia, eri ti mil lel on pi-
kad õhu juu red, et siis ok sast 
kin ni võt tes veen du ge, mil li-
ne see oks on – kas kuiv või 
niis ke ja kui see käe all ik ka 
lii gu tab, siis pist ke jook su. 

Käi si me oma rei si kes tel 
ka ühes väi ke ses loo ma par-
gis, kus li saks nun nu de le 
ma du de le oli või ma lik nä ha 

Ime li ne, nau di tav, šo kee riv, lõõ gas

Eve ja Rita kohalike poiste abiga endid elevandi selga sättimas.

Tä na val kõn di des 
oli iga kol mas 
noor mees te punt 
kui da gi ime li kult 
tei ne tei se kül ge 
klee pu nud.

Ho tel liak nast oli 
pä ris hu vi tav vaa-
da ta kui das leh-
mad väl ja vi sa tud 
papp kas te ja aja-
leh ti jä ra sid. 



7 - 2009 juuni

mit me su gu seid muid elu kaid 
– pii so neid, mets si gu, ka ru, 
leo par de, tüü gas si ga ja loo-
mu li kult ele van te. 

Ele van did on üheks In dia 
kau ba mär giks ja kes kord ju-
ba seal on, peaks kind las ti 
et te võt ma väi ke se sõi du ele-
van di sel jas.

 Läk si me meie gi. Al gu ses 
tek kis kü si mus, et tea kui das 
sin na üles se ro ni mi ne küll 
käia võiks, aga sel gus, et see 
on liht sa mat liht sam – loo ma-
par ki oli meis ter da tud spet-
siaal ne plat vorm, mil le äär de 
vant seis ma jäi, las kis õhi nal 
tu ris ti del sel ga ro ni da ning 
võis ki retk ala ta. 

Ele van di sel ga oli eel ne-
valt pai gu ta tud me tal list 
raam, mis ma hu tas kok ku ne-
li ini mest. 

Ku na meid oli kolm, siis ei 
taht nud raam häs ti ta sa kaa-
lus pü si da ja aja jal oli na tu-
ke te gu, et meid ba lan sis hoi-
da. Ja ega see vist ka meie all 
sam mu va le loo ma le ei meel-
di nud - ta sa kaa lust väl jas 
raam, kee gi, kes kat sub ta gu-

mik ku (ema ni melt oli pä he 
võt nud, et võiks poo le sõi du 
pealt kat su da, kui das loo ma 
ta gu mik käe all tun dub) ning 
tüü tu ko hus tus jäl le oma söö-
dap lat silt mi ne ma min na. 

Mis te ar va te mi da vant 
siis te gi, et oma ra hu lo le ma-
tust väl jen da da? Loo mu li kult 
hak kas ta pa hur da ma ehk siis 
veh kis pea ga, pu hi ses, tam-
mus ja lalt ja la le ja tah tis pi de-
valt end üm ber pöö ra ta. '

Pä ris hir mus tun ne oli nel-
ja ton ni se elu ka sel jas tun da, 
et me po le soo vi tud rei si jad. 
Üt le si me aja ja le, et meie poo-

lest võiks nüüd ta ga si min na, 
et ega meil ter vet tii ru po le 
va ja te ha, aga mees väi tis, et 
kui on maks tud ter ve tiir, siis 
pea me sel le ka saa ma. No ja 
siis ta nü gis oma var vas te ga 
ele van di kõr va ta gu seid nõud-
li kult eda si ku ni loom ik ka tii-
ru kau ge mas se nur ka jõu dis. 

Kui juht lu bas ele van di-
neiul end siis rin gi kee ra ta, 
siis või te vaid ku jut le da kui 
õn ne lik loom oli. Samm läks 
poo le pi ke maks ja tõ ta ka-
maks. Me või si me ko gu oma 
tu ris ti ta gu mi ku ga tun da kui 
õn ne lik on loom, kes ome ti 
kord saab ta ga si oma ko dup-
lat si le min na ning jät ka ta nn 
“poiss-sõ ber van di ga“ poo le-
li jää nud vee sõ da. Igal  ju hul 
vä gev sõit oli.

Ja sel le vä ge va sõi du ga ma 
oma loo In diast ka lõ pe tan. 
Mi nu rei si märk meid ei an na 
ilm selt võr rel da meie vii ma se 
mõi sa här ra Ale xan der Stael 
von Hols tei ni oma de ga, kes 
ka In dias vai mus tu nult ae ga 
vee tis, aga vä he malt on jär je-
pi de vus säi li nud ja si de In dia-
ga po le ku hu gi ka du nud.

Kau nist su ve,
Lii na Käär

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut kuulutab välja 
vastuvõtu järgmistele MAGISTRIÕPPE erialadele:

SOTSIAALTÖÖ (120 EAP, 2a) 
     Tasuta ja tasulised õppekohad (13 000 kr. semester)
     Ootame õppima sotsiaaltöö bakalaureusekraadiga või sellele    
     vastava haridustasemega inimesi. 

RAKENDUSLIK SOTSIAALTÖÖ (120 EAP, 2a) 
     Tasulised õppekohad (14 000 kr. semester)
     Ootame õppima bakalaureusekraadiga või sellele vastava
     kvalifikatsiooniga inimesi.
     Spetsialiseerumised: Vaimne tervis ja rehabilitatsioon;  
     Gerontoloogiline sotsiaaltöö.

SOTSIAALPEDAGOOGIKA JA LASTEKAITSE (120 EAP, 2a) 
     Tasulised õppekohad (14 000 kr. semester)
     Ootame õppima bakalaureusekraadiga või sellele vastava 
     kvalifikatsiooniga inimesi.

Õppekavad on akrediteeritud ja tutvumiseks 
kättesaadavad Sotsiaaltöö Instituudi kodulehel 
(www.tlu.ee; struktuur-instituudid-Sotsiaaltöö Instituut).

Õppekava läbinu saab sotsiaalteaduse magistrikraadi.

Täiendav info www.tlu.ee/magistriõpe ja Tallinna 
Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi kodulehel. 

s tav In dia Vol. 2

Me või si me ko gu 
oma tu ris ti ta gu mi-
ku ga tun da kui 
õn ne lik on loom, 
kes saab ta ga si 
oma ko dup lat si le.

Tõs ta maa val la va lit-
sus kuu lu tab väl ja 
val la hea kor ra kon-
kur si 2009. Kon kurss 
toi mub ju ba ka he teist-
küm nen dat kor da.

Hin da mi ne toi mub järg-
mis tes grup pi des:
1) ühe pe ree la mud;
2) su ve ko dud;
3) hoo ne teg ru pid, 

kor ter ma jad;
4) et te võt ted, 

asu tu sed, 
toot mis ta lud, 
loo dus lä he da ne kesk-

kond.
Hin na tak se ter ri too riu mi-

te kor ras hoi du, hoo ne te väl-
ja nä ge mist, hal jas tust, so bi-
vust kesk kon da, loo dus lä he-
dust jne.

Kon kur si kor ral da mi seks 
moo dus ta tak se ko mis jon, 
mil le liik med vaa ta vad val-
las hin da va pil gu ga rin gi 
juu nis-juu lis-au gus tis. 

Ko mis jo ni le saab te ha 
kir ja li kult et te pa ne kuid Tõs-
ta maa val la ma ja aad res sil 
Sadama tee 2 või e-posti 
aadressil vald@tos ta maa.
ee mär gu sõ na ga hea kor ra-
kon kurss.

Tõstamaa vallavalitsus

Tõs ta maa val la hea-
 kor ra kon kurss 2009
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On ala nud gril li hooaeg, 
al ga vad puh ku sed, saa-
bub jaa ni päev. Al ko hol 

ja sel le tar bi mi ne on pi ka aja 
väl tel juur du nud tra dit sioo ni-
na kul tuu ri ja on sot siaal se 
suht lu se üks osa. 

Ar va tak se, et mi da see pi si-
ke naps ik ka teeb. Söön pea-
le ka ja kui sõit ma lä hen ”ei 
näi ta enam mi da gi”. Söö mi ne 
küll aeg lus tab al ko ho li imen-
du mist ver re, kuid ei kao ta 
al ko ho li ko gust ega toi met. 
See pä rast tun neb täis kõ hu ga 
al ko ho li tar vi ta ja, et al ko hol 
na gu ei mõ juks ki tal le. 

Ise gi väi kes te õl le, vei ni ja 
kan ge al ko ho li ko gus te joo-
mi ne mõ ju tab ini me se mõt-
le mist ja koor di nat sioo ni. 
Lõ bu- ja ul ju se tun ne on tin-
gi tud sel lest, et nor maal sed pi-
dur dusp rot ses sid saa vad kah-
jus ta da. 

Al ko ho li tar vi ta nu na jää-
vad tä he le pa nust kõr va le mit-
med olu li sed sei gad. See tõt tu 
on pur jus ju hil tõe näo sus õn-
ne tus se sat tu da mi tu kor da 
suu rem kui kai nel. Kõik siis-
ki ei sõi da, kuid joo bes, joo-
be jääk näh tu de ga, vä si nult ja 
hai ge na is tub au to roo li kau-
gelt enam ini me si, kui os ka-
me ar va ta. Igal aas tal juh tub 
pur jus juh ti de süül sa du rän ki 
liik lu sõn ne tu si. Neis huk kub 
küm neid süü tuid ini me si.

On tek ki nud ar va mus, et 
kui et te vaat li kult sõi ta ei juh-
tu mi da gi. 

Ker ges ja kesk mi ses al ko-
ho li joo bes juht ki pub ta va li-
selt sõit ma hoo pis ki hull jul-
gelt. Joob nu na ei tun ne ta ta 

oma sei sun dit õi ges ti. Ka nn 
“et te vaat lik” sõit mi ne võib 
lõp pe da õn ne tu se ga. Lii ga et-
te vaat lik sõit mi ne on sa mu ti 
oht lik, sest tei sed liik le jad ei 
pruu gi ala ti “et te vaat li ku” liik-
le ja ka vat sus test aru  saa da. 
Kui sõi ta ül di sest liik lus voo-
lust tun du valt aeg la se malt, 
sun nib “et te vaat lik” juht tei si 
te ge ma oht lik ke pi dur da mi si 
või möö da sõi te. 

Kui al ko ho li tar vi ta mi se le 
järg neb poh mell? Poh mel lis 
ini me se ena mus tä he le pa nu 
ku lub sel le le, et üld se kui da gi 
ol la. Ene se tun ne on nii halb, 
et ei suu de ta mil le le gi muu le 
tä he le pa nu koon da da. Te ki vad 
kes ken du mi se ras ku sed ja rea-
gee ri mis kii rus vä he neb. Oh tu 
ei osa ta adek vaat selt hin na ta.

Al ko hool sed joo gid mõ ju-
ta vad ve re al ko ho li si sal dust 
eri ne valt, sõl tu valt soost, ke-
ha kaa lust, va nu sest, ge nee ti-
lis test oma dus test, joo mi se kii-
ru sest ja sel lest, kas joo mi se 
ajal söö di. Nais tel on ke has 
vä hem vett (ja roh kem ras va) 
kui mees tel ning see tõt tu te-
kib nais te ve res sa ma al ko ho-
li ko gu se joo mi sel suu rem al-
ko ho li si sal dus. 

Ju ba en ne peo le mi ne mist 
ja al ko ho li tar vi ta mist tu leb 
mõel da, kas juua või juh ti da. 

Vas ta valt liik lus sea du se 
§74´19 ka ris ta tak se moo tor sõi-
du ki joo bes juh ti mi se eest ra-
hat rah vi ga ku ni 300 trah viü-
hi kut s.o ku ni 18 000 kroo ni. 
Ko hus või koh tu vä li ne me net-
le ja võib ko hal da da li sa ka ris-
tu se na sõi du ki juh ti mi se õi gu-
se ära võt mist kol mest kuust 

ku ni ühek sa kuu ni. Liik lus sea-
du se § 74`18 on sä tes ta tud, 
et moo tor sõi du ki oma ni ku, 
val da ja või ju hi poolt joo be-
sei sun dis isi ku moo tor sõi du-
kit juh ti ma lu ba mi se või tal-
le juh ti mi se üleand mi se eest- 
ka ris ta tak se ra hat rah vi ga ku-
ni 300 trah viü hi kut s.o ku ni 

18 000 kroo ni.
Ülal too dud ta be li tes on nä-

ha al ko ho li li gi kaud ne la gu ne-
mis kii rus or ga nis mis. 

Hoid kem en nast ja üks-
teist!

Sig ne Põld roos,
Lää ne PP Pär nu PO kor ra kait se ta li tu se 

va nem kons taa bel

Kas juua või juh ti da?
Ve re al ko ho li si sal dus
Maks põ le tab al ko ho li kind la kii ru se ga
Al ko ho li põ le mi saeg or ga nis mis sõl tub ke ha kaa lust 
ja ini me se soost.

Eurovalimised lõppesid edu-
kalt, sest meie valla komis-
jon saab häälte lugemisel 
ühe korraga hakkama. 
Kõige populaarsem oli 
Indrek Tarand 154 häälega, 
järgmine tulemus oli sot-
siaaldemokraatidel ja kol-
manda tulemuse said refor-
mierakondlased 41 häälega. 
Üllatuslikult kasutas 83 
kodanikku e-hääletamist.
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JAANITULED 
Laupäev, 20. juuni kell 21 
jaanituli Tõhelas koos 
ansambliga ARNE

Pühapäevl, 21. juuni kell 14 
jaanituli Kastnas. 
Meelelahutust pakub Koigi 
kultuuriselts - estraadiring: 
TAMSI TÜDRUKUD, laulavad 
Mait Mikussaar, Kärt Nuut, 
Elo Saks, Ringa Lindjärv ja 
Annely Tappo. Tantsuks män-
gib ansambel MERVE

Esmaspäev, 22. juuni kell 20 
jaaniõhtu Merelaiu puh-
kekülas koos ansambliga 
VANAD VIISID. Sportlikud 
jaanimängud. Lastele näo-
maalingud jm huvitavat. 
Pilet 30 krooni

Teisipäev, 23. juuni kell 21
jaanituli Tõstamaal koos 
ansambliga RAGNAR & CO 
BÄND. Jaanimängud. 
Muusikat Dj-ga hommiku-
tundideni

Teisipäev, 23. juuni kell 20
Kavaru külaseltsi jaanituli

Kolmapäev, 24. juuni kell 19
Manõja kultuuriseltsi ja 
Kihnu instituudi jaani-
tuli Manõja saarekeskuse 
juures. Infot saab küsida 
Manija saarekeskuse juhata-
jalt Annelii Havik’ult 
(522 1828)

JUULI

Laupäev, 18. juuli 
Lõuka-Ermistu külapäev. 
Jälgi reklaami!

AUGUST

Seliste külapäev. 
Jälgi reklaami!

Manija päev (Manijas 
sündinud ja elanud inimeste 
traditsiooniline kokkutulek)

Reedel, 14. augustil 
Tõhela rahvamaja 
renoveerimise 
10. aastapäeva tähistamine

KUHU MINNA

Uued raa ma tud 
Tõs ta maa 
raa ma tu ko-
gus, mis on 
saa bu nud 
ap ril lis, 
mais. 

 Al lik, Jü ri 
“Psüh ho loo gia 
kee ru ku sest”
 Alt mart, Ker-

li “Ma kaa gid ja 
Ma jad”
 Bla ke, Al ly 

“Mag naa di sii vu-
tu et te pa nek”
 Cart land, Bar-

ba ra “Sü da me-
hääl”
 Cart land, Bar-

ba ra “Ku nin gan-
na pääs tab ku nin ga”
 Dags son, Hug lei kur 

“Kas nen de as ja de üle to-
hib naer da?”
 Dont so va, Dar ja “Pi du-

ri te ta feng shui”
 Gar be ra, Kat he ri ne 

“Jõu ka prants la se et te-
 pa nek”
 Hall, Al lan “Tüd ruk 

keld ris: Na tac ha Kamp”
 Kan ter, Gerd “15 sam-

mu või du ni”
 Ka rell, Ma rii “Ur mas 

Ott”
 Kil gi, An ni ka “ Ma ar-

mas tan sind… ki vi de ga”
 Krii sa, Tiia “Nai ne”
 Laa nem, Tii na “Sid ru-

nid ja siid”

 Mic haels, Ka sey “Ülean-
ne tus”
 Nek ras sov, Ana to li 

“Kolm kor da sün di nud: 
tõu gust”
 Nõmm, Tar vo “Mi nu Is-

land”
 Peil, M., Ehin, T., Kütt, A. 

“Meie kü la ko ka raa mat”
 Pe ters, El lis “Varb la ne 

pü ha ko jas”
 Stout, Rex “Surm ri da-

de va hel”
 Swa rup, Vi kas “Rents li-

mil jo när”
 Va gu la, Lii na “Kir jad 

ema le”
 Vah ter, Tar mo “Len nart 

me ri: kol man dat põl ve”
 Ven nad Presn ja ko vid 

“Koh tu nik ma ha lüüa!”

 Vir go, Sir vi 
“Ar mu ka de du se 
va lem”

 Är ma, Roo si 
“Elu mõ nu”

 “Kih nu Jõn-
nust Kih nu Vir-
ve ni”

Vä ra ti kü las 
elav Aro Kütt ja 
su vi ta vad Riin 
Ehin ning Ma-
dis Peil on il mu-
ta nud raa ma tu 
„Meie kü la ko-
ka raa mat“.

Raa mat an-
nab üle vaa te 
ran na kü la ela-
ni ke toi du val-

mis ta mi se vii si dest. 
Tut vus tab ret sep te, mi da 

on elus sa du kor di jä re le proo-
vi tud. 

Too rai ned on pä rit val da-
valt põl lult, lau dast, me rest, 
met sast, jär vest või val la kes-
ku se poest. See ga tõe li sed 
”sääs tu ret sep tid” ja se da mit-
te mait see la mus te ar velt.

Roh ked vär vi pil did an na-
vad üle vaa te nii kü lae lu te ge-
mis test kui roo ga de isuä ra ta-
vu sest.

15 juu ni ku ni 23 au gust 
on raa ma tu ko gu ava tud es-
mas päe vast ku ni ree de ni 10 
– 17 lau päev, pü ha päev ole-
me su le tud. 

Mar ge Pääs tel,
raa ma tu ko gust

Ini me se elus on pa-
re maid ja hal ve maid 
ae gu, tuh mi maid ja 
sä ra va maid mo men te, 
het ki, mi da mee nu ta da 
ja het ki, mi da ta haks 
unus ta da. 

Tõs ta maa muu seum on 
võt nud oma ees mär giks ko-
ha li ku rah va eri ne vaid elu mo-
men te jääd vus ta da. Sel lel su-
vel on sel leks elu mo men diks 
Tõs ta maa mees te ko ge mu sed 

nõu ko gu de ar mees. 
Mõ ned me hed mee nu ta-

vad ve ne ar meed po si tiiv selt, 
tei sed nii ja naa, kol man dad 
ei kom men tee ri üld se. 

Kin del on aga see, et sõ ja-
väe tee nis tus on üks pe riood 
nen de elust, mi da ei to hi las-
ta nii sa ma una rus se va ju da.

Ku na elu nõu ko gu de ar-
mees oli omaet te sot siaal ne 
näh tus koos oma elu kor ral-
du se, reeg li te ja mõt te vii si ga, 
siis on Tõs ta maa muu seum 
ko gu nud eri ne va te mees te 

mä les tu si (NB! Ja jät kab mä-
les tus te ko gu mist ka siis, kui 
näi tus ju ba on ava tud) ja pan-
nud kok ku uue põ ne va näi tu-
se.

Näi tu se „Tõs ta maa me hed 
nõu ko gu de ar mees“ avaü ri tus 
toi mub 26. juu ni pä rast lõu nal 
kell 17 Tõs ta maa mõi sas. 

Näi tus jääb ava tuks ku ni 
ok toob ri lõ pu ni ja oo tab pi de-
valt täien dust. See ga, ar mees 
käi nud, är ge pel ja ke oma ko-
ge mu si ja ga da!

Muu seu mi rott, Lii na

Muu seum kut sub...

Uued raamatud raamatukogus
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SPORT

Kui eel mi ses le hes 
rää ki si me hooa ja ava-
võist lus te tu le mus test, 
siis mai tei se poo le 
ja juu ni al gu se võist-
lu sed tõid Tõs ta maa 
kesk koo li kõi gi ae ga-
de ede ta be lis se tub lis-
ti täien dust. 

18. - 19. mail Pai ku se 
staa dio nil toi mu nud Pär nu-
maa noor te meist ri võist lus-
tel pee ti pa ral lee lar ves tust 
eral di maa koo li de osas. Nii 
või sid edu ka mad või ta ühel 
alal kaks eri ne vat me da lit. 

Kok ku tõid Tõs ta maa õpi-
la sed nen delt võist lus telt 
oma ko dus tes se au hin na kap-
pi des se 29 me da lit. Võist lus-
tu le mu si on või ma lik vaa da-
ta aad res sil www.pmksl.ee/
pro to kol lid.

28. mail Jõ ge val ja 3. juu-
nil Tar tus toi mu nud BIG 
KULD LII GA võist lus tel võist-
les Lii na Laas ma es ma kord-
selt täis kas va nu te rah vus va-
he li ses kon ku rent sis ja se da 
edu kalt. 

Jõ ge val pa ran das Lii na 
oma isik lik ku tipp tu le must 
li gi meet ri ga vi sa tes 48.20. 
See jäi vaid 11 cm al la Ees ti 
noor te re kor di le. Mis Jõ ge val 
tu le ma ta jäi, tu li Tar tus. Suu-
re pä ra se see ria lõ pe tas vii ma-
sel kat sel vi sa tud 50.78. See 
on uus Ees ti noor te re kord 
ja tä na se (14.06.09) sei su ga 
asub Lii na sel le tu le mu se ga 
MAAIL MA oma va nus te nei-
du de ede ta be lis kol man dal 
ko hal. Po le pa ha, na gu üt-
leb kuu lus suu sat ree ner Ma-
ti Ala ver oma hoo lea lus te 
edu kor ral.

6. - 7. juu nil Pär nu-Jaa gu-

pis toi mu nud Pär nu maa su-
ve män gu del teh ti sa mu ti tub-
li sid tu le mu si. Kui Lii na edu-
ka esi ne mi se ga ole me ha ka-
nud ju ba har ju ma, siis vä ga 
to re da ül la tu se val mis tas Lii-
na klas siõ de He di Grets ki. 

Oma elu kol man dal oda-
vis ke võist lu sel mõõ de ti te-
ma tu le mu seks 39.80. See 
tõs tis He di Ees ti noor te ede-
ta be lis nel jan da le rea le. Lii-
na ja He di jä rel kind lus tas 
Tõs ta maa le oda vis ke kol mik-
või du kol mas klas sõ de Rii na 
Rein son. 

To re da koo li re kor di püs-
ti tas Taa vi Tõ nis son, kes üle-
tas kõr gus hüp pes 1.80. Nei-
du de 100m jook sus oli või-
du kas Lau ra Pär na, kel le aeg 
eel jook sus oli 12,9 se kun dit. 
Fi naa lis ku lus Lau ral 0,1 se-
kun dit enam. 

Jaan Tamm, tree ner

Tõnis Kukk on 
Ees ti pa rim noor 
la ma des su ru ja!

 16. mail toi mu sid Pär-
nus Ees ti meist ri võist lu sed 
la ma des su ru mi ses. SK “Jõu-
Mees“ ri da des võist les ke-
ha kaa lus 67,5 kg Tõs ta maa 
val la noor Tõ nis Kukk, kes 
het kel õpib Ku res saa re ame-
ti koo lis. Tõ nis tu li oma ke-
ha kaa lus Ees ti meist riks tu-
le mu se ga 115 kg. Tu le mus 
on IPF rah vus va he li se II jär-
gu nõu de täit mi ne. Tõ nis oli 
pa rim ka noor te ab so luut-
k las sis 90,18 wilk’si punk ti ga 
ja kuu lus mees kond li kult I 
ko ha le tul nud SK “Jõu Mees“ 
võist kon da. Iga ti tub li soo ri-
tus noor me helt, kes tree nib 
al les esi mest aas tat. 

Jaan Sa lu, tree ner

Käisime 
suvemängudel

 Tõs ta maa vald oli Pär nu-
maa su ve män gu del väik se-
ma te val da de gru pis II. 48. 
su ve män gud toi mu sid 6.-7. 
juu nil Pär nu Jaa gu pis (eel mi-
sed olid mä le ta ta vas ti Tõs ta-
maal). Tõs ta maa val la eest 
võist le sid: 
 ker ge jõus ti kus Ka ro lii-

ne Kask, Mer lin Mii do, Lii na 
Laas ma, He di Gretsk, Lau ra 
Pär na, Rii na Rein son, Taa vi 
Tõ nis son, Ar go Lee ri ma, Ro-
bert Rand, Sten-An der Oja-
kal las, Paul Tilk, And reas 
Lee ri ma, Mih kel Ala si, Mih-
kel Jõe, Hei ko Mänd la, Tau ri 
Pal berg, Kaa rel Ka se, tree ner 
Jaan Tamm
 võrk pal lis Moo ni ka Ad-

ler, Mer lin Mii do, Kris tii na 
Le pik, Ka ro lii ne Kask, Ja nek 
Jaan soo, Har li Käärt, Ur mas 
En nok, Too mas Rõ hu 
 pe tan gues Ker li Brandt, 

Val vo Vol ge rad, An do Lomp
 juht kon na võist lu ses 

Ker li Brandt, Kris tii na Le pik, 
Too mas Rõ hu
 ja hi lask mi ses Taur-Ken-

der Kuu sik, Mikk Kuu sik, Ar-
di Kol ju, Ai rek Kol ju

Pro to kol li de ga on või ma-
lik tut vu da Pär nu maa Spor-
di lii du ko du le hel www.psl.ee

Juu ni al gul lõ pe ta ti Me re laius sel lel hooa jal 
kuuest män gust koos ne nud Tõs ta maa mä lu-
män gu sa ri, kus osa les üks teist võist kon da. 

Üld võit jaks tu li võist kond NUL LI RING koos sei sus 
Ker li Brandt, Ka rin Rand mäe, Heik ki Lu ha maa ja Enn Mart-
son. Tei se ko ha saa vu tas ÜKS TEIST (In ger Va hu vee, Pi-
ret Vol ge rad, And res Laur, Tõ nu Sa lu) ja kol man da ko ha 
VAS KA (Ma re Pär na, An ni Vol ge rad, Õie Raist, Hend rik 
Raist). Järg ne sid MM, DNA, Tõ he la, Op ti mis tid, Kastna, 
Okas, Poot si ja Eins tei nid. 

Tõs ta maa ran na-
vol le sa ri 
alus tab

 Tõs ta maa 
Spor dik lu bi 
alus tab RAN NA-
VOL LE PAA RIS MÄN-
GU SAR JA GA SE GA-
PAA RI DE LE puh ke koh-
ta de kor ras tusp ro jek ti ga 
ra ja tud ran na vol le väl ja-
ku tel:
 pü ha päe val, 28. juu lil 

Er mis tu ran nas
 pü ha päe val, 11. juu lil 

Tõ he la ran nas
 pü ha päe val, 26. juu lil 

Ka va ru ran nas
 pü ha päe val, 9. au gus-

til Me re laiu puh ke kü las
 pü ha päe val, 23. au-

gus til Su ti ran nas

Võis tel dak se se ga paa ri-
des, va ja lik eel re gist ree ru-
mi ne võist lus pü ha päe va le 
eel ne val ree del sport@tos-
ta maa.ee. 

Män gu de al gus kell 11, 
osa lus ta su 50 kr võist kon-
nalt. 

Ker ge jõus ti ku hooaeg jät kub edu kalt

Lõp pes Tõs ta maa 
mä lu män gu sa ri

Sel le hooa ja võit ja võist kond Nul li ring.
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Ree de, 7. au gust
kell 18 kü la pi du Peer ni sa da mas 
– kut su vad Poot si-Peer ni-Lao 
kü lad, sport li kud ja ve si sed 
män gud
kell 21 Peer ni sa da mas tant suõh-
tu koos an samb li ga TU LE TAE-
VAS AP PI...., ka rao ke, pi le ti ga

Lau päev, 8. au gust
kell 9 kes ka le vis tu ru hom mik
kell 10 kes ka le vis val la päe va de ava mi ne
kell 11 rah va ma jas las te tsir ku ses tuu dio FO-
LIE eten dus, ta su ta
kell 12 rah va ma jas Val ly Sel ber gi kä si töö näi-
tu se “Me re kin gi tu sed” ava mi ne
kell 12 jalg rat ta sõit star di ga rah va ma ja eest
kell 12 – 14 kes ka le vis ro deo pul li-at rakt-
sioon kõi gi le hu vi lis te le
kell 13 mõi sas Epp-Ma ria Ko ka mä gi näi tu se 
ava mi ne
kell 14 mõi sas kla ve ri kont sert a-moll - Ro-
bert Sc hu mann, esi ne vad Dia na Liiv 
(kla ver) ja Kat rin All mann (elekt rik la-
ver), pi le ti ga
kell 14. Ka va ru kü la selts kut sub kül la. Buss, 
esi ne jad, me re lau lud, ka la supp, oma-
too dan gu müük. Buss Ka va rus se ja 

ta ga si
kell 17 Tõs ta maa ki ri kus ki ri ku-
kont sert Han na-Lii na Võ sa, 
Lem bit Saar sa lu ja Olav Eha la
kell 18.30 rah va ma jas Vai ke 
Hang’i ko du loo-näi tus, La pi töö de 

näi tu se ava mi ne ja Varb la-Tõs ta-
maa nais koori kontsert

kell 20 rah va ma jas Tõs ta maa näi tet ru pi 
eten dus Mo lie re “Arst vas tu taht mist”
kell 22 lau lu la val ro kiõh tu “Et te vaa tust, 
te ge mist on Rock’n Rol li ga”. Pi du tee vad 
an samb lid KEL LU KE, T69, REM, pi le ti ga

Pü ha päev, 9. au gust
kell 11 Tõs ta maa ki ri kus val la päe va de ju-
ma la tee nis tus. Kuld leer, tee nib õpe ta ja 
Tii na Jan no
kell 12.30 kes ka le vis val la päe va de lõ pe ta mi ne
kell 14 Me re laiu puh ke kü la kut sub kül la: Tõs-
ta maa ran na vol le sar ja tur niir, val la päe va de 
lõ pu supp, paa di sõi dud jne

Ka va on esialg ne. Jäl gi rek laa mi kuu lu tus telt ja 
ko du le helt www.tos ta maa.ee 
Kui tun ned soo vi kor ral da da oma üri tus, mis 
so bib val la päe va de kav va, võ ta en ne 1. juu lit 
ühen dus Õn ne la ga on ne la@tos ta maa.ee või tel 
523 6350

Pärnumaa maakondlik
teavitamis -  ja nõustamiskeskus

november 2008 - 31. detsember 2009
Toetab Euroopa Liit

Olete oodatud tööpäeviti

10.00-18.00

* sotsiaalnõustamine
* psühholoogiline nõustamine
* psühhiaatriline nõustamine
* perenõustamine
* võlanõustamine
* sotsiaalsete sõltuvuste nõustamine
* juriidiline nõustamine

Riia mnt 70, Pärnutel 688 6139

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks

Toetame tööle saamist!
Kui oled kaotanud või kaotamas töö

OOTAME SIND TASUTA
NÕUSTAMISTELE

XIII Tõs ta maa val la päe va de esialg ne ka va
Pü ha päe val, 21.juu nil kell 11 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai-
nu ki ri kus Ju ma lik Li tur gia, 
kell 13 sur nuaia pü ha.

kell 14 Luterlik kalmist-
upüha Tõstamaa kalmistul, 
teenib õpetaja Tiina Janno

Lau päe val, 27. juu nil kell 13
Tõ he la kal mis tul sur nuaia 
pü ha

JUULI
Lau päe val, 18. juu lil kell 10 
Se lis te Pü ha Vass si lius Suu re 
ki ri kuspiis kop lik li tur gia - 
tee nib Pär nu-Saa re piis kop Alek-
san der, kell 13 sur nuaia pü ha

Lau päe val, 25. juu li õh tul 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai-
nu ki ri kus kont sert, mil le ga 
tä his ta tak se Paul Kul busc hi, 
piis kop mär ter Pla to ni 140. 
sün niaas ta päe va

Pü ha päe val 26. juu li kell 10 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai-
nu ko gu du ses piis kop lik 
li tur gia. Tee nib Pär nu-Saa re 
pü hit se tud piis kop Alek san-
der.

KIRIK
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MARIA PULS 86MARIA PULS 86

LEIDA OLESK 85LEIDA OLESK 85

ELVIINE ELVIINE 
PÕLTSAM 84PÕLTSAM 84

ARNO TOHV 83ARNO TOHV 83

VILMA VILMA 
MÄNNIKU 82MÄNNIKU 82

HELJU VELIKOK 82HELJU VELIKOK 82

ANNA PULL 81ANNA PULL 81

MEINARD TSILK 79MEINARD TSILK 79

HELMI HELMI 
RAHUMÄE 79RAHUMÄE 79

ELSA VILGATS 78ELSA VILGATS 78

MEERI TILK 77MEERI TILK 77

LEIA RANNIK 76LEIA RANNIK 76

HEINO SIRELI 76HEINO SIRELI 76

HELJU SAAR 76HELJU SAAR 76

ELFI VOOL 75ELFI VOOL 75

HELMI ODES 74HELMI ODES 74

ANTS JAANSO 73ANTS JAANSO 73

VAABO SEGER 72VAABO SEGER 72

ARVO ARVO 
TETSMANN 72TETSMANN 72

HILLAR HILLAR 
PIHELGAS 70PIHELGAS 70

MATI TAMMISTO 70MATI TAMMISTO 70

LEENA PÕLD 70LEENA PÕLD 70

JÜRI LEPA 65JÜRI LEPA 65

HILJA PIHELGAS 60HILJA PIHELGAS 60

JuunikuuJuunikuuJuunikuuJuunikuu
juu bi la ridjuu bi la rid

Doris Rand - 9.05.2009
Janar Tuulmees - 16.05.2009

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

VILMA LÕÕBAS
17.02.1929 – 26.05.2009

PEET REILENT
2.02.1932 - 14.06.2009

RODEFIA VARE 94RODEFIA VARE 94

ARNO JÜRGENS 84ARNO JÜRGENS 84

ARTEEMI UDU 80ARTEEMI UDU 80

HERMAN HERMAN 
RANDMAA 79RANDMAA 79

LEIDA UDU 78LEIDA UDU 78

VELLI AKSEN 77VELLI AKSEN 77

NIINA ALGPEUS 76NIINA ALGPEUS 76

LEEVI VINER 76LEEVI VINER 76

LINDA MASSO 74LINDA MASSO 74

MARE MARE 
METSAMÄRT 73METSAMÄRT 73

AIN PÄRNA 73AIN PÄRNA 73

JAAN NOPPEL 73JAAN NOPPEL 73

JELENA OIDJÄRV 72JELENA OIDJÄRV 72

AINO AUDOVA 72AINO AUDOVA 72

ENDEL ENDEL 
TÕNISSON 72TÕNISSON 72

LEMBIT OKS 71LEMBIT OKS 71

IDA KAROTAMM 70IDA KAROTAMM 70

VELLO KARLSON 70VELLO KARLSON 70

HELJO TAMM 65HELJO TAMM 65

HELDUR SIINNE 65HELDUR SIINNE 65

MIKK OTSMANN 65MIKK OTSMANN 65

MIHHAIL MIHHAIL 
VEREŠTŠAGIN 60VEREŠTŠAGIN 60

JuulikuuJuulikuuJuulikuuJuulikuujuu bi la ridjuu bi la rid
Suvel oleme avatud: Suvel oleme avatud: 

Reedel kell 13 – 19 ja 21 – 02Reedel kell 13 – 19 ja 21 – 02
Laupäeval kell 13 – 19 ja Laupäeval kell 13 – 19 ja 

21 - 0221 - 02
Pühapäeval kell 13 – 19Pühapäeval kell 13 – 19

Pakume süüa, juua ja Pakume süüa, juua ja 
katame vastavalt Teie soovile katame vastavalt Teie soovile 

laua sünnipäevadeks, laua sünnipäevadeks, 
vastuvõttudeks, peiedeks…vastuvõttudeks, peiedeks…

TE RE TU LE MAST
TE RE TU LE MAST

TÕSTAMAA 
TÕSTAMAA 

RAHVAMAJA 
RAHVAMAJA 

KOHVIKUSSE!
KOHVIKUSSE!

Teid teenindab Maire Adler: Teid teenindab Maire Adler: 
telefon 521 3471 telefon 521 3471 
kohvik.rahvamaja@mail.eekohvik.rahvamaja@mail.ee

TÕS TA MAA
KESK KOOL
an nab tea da:

do ku men ti de
vas tu võtt
kant se leis

töö päe va del
kell 8 – 10.30

i-punkt töö tab su vel
tei si päe vast pü ha päe va ni 12 – 18

või ma lus tut vu da mõi sa komp lek si ning 
muu seu mi ga, tel li da eks kur sioon gii di ga 

(ma ja on kin ni 23. ja 24. juu nil ning 20. au gus til)

UNUS TA TUD MÕI SAD – 
KÜ LAS TUS PÄE VAD:

27. juu ni, 11., 12. ja 30. juu li, 8. au gust.
Nen del päe va del ma ja ava tud 

kell 10 ku ni 18.40


