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Juu li esi mes tel päe va del olid pal ju de 
eest las te „ sil mad ja kõr vad” Tal lin-
nas, kus toi mus üld lau lu- ja tant su-

pi du „ Ühes Hin ga mi ne”. 
To re, et meie val last pää se sid peo le 

kõik tant su de ja lau lu de ga te ge le vad 
taid le jad.

Rong käi gus mars si sid vap rad mu di las-
koo ri lap sed, meie tant su rühm „ Viies 
Ra tas” ja, Tõs ta maa - Varb la ühen da tud 

nais koor. Ku sa gil Pär nu maa al gu ses „lai-
ne ta sid” ühi ses me res meie võim le mis-
neiud ja Pär nu muu si ka koo li puhk pil-
lior kest ris män gi sid Tõs ta maa poi sid ki 
mar si sam mu lin na pea Vii si tam me le isik-
li kult. 

Siin ko hal tub li tun nus tus kõi ki de le ju-
hen da ja te le, kes suut sid esi ne jad lä bi üle-
vaa tus te ja et te laul mis te ka da li pu peo le 
viia. Tä nud las te va ne ma te le ja õpe ta ja-

te le, ju hen da ja te le, kes meie esi ne ja te le 
peo päe va del Tal lin nas toeks olid.

Kõi ge suu rem ap laus aga esi ne ja te le 
en di le, tä nu kel le le sai me meel de jää vai-
ma ela mu se sel lest su vest. 

Ja kui tuu le suund on Nord jõnk sa-
tab mis ki sü da mes ning ilus pi du tant-
su väl ja kul ja lau lu kaa re all tu leb jäl le 
meel de. 

Kat rin Tõ nis son

Tõs ta maa la sed te gid laulupeol 
tor mi oma sü da mes
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 Mina küll olen sol vu-
nud, ei nör di nud, kui rii-
gi ko gu la ne üt leb mul le, 
et sü da me tun nis tu sega 
kah juks rii ki juh ti da ei 
saa. 

Ku hu see siis rii gi juh-
ti mi se ajaks pan nak se 
või po le se da po lii ti ku tel 
enam üld se gi mit te. 

Sea du sed on vi let sad, 
aga neid too dab ju rii gi-
ko gu ise. 

Mil lest nad siis mõt le-
vad, kui järjr kord se oo pu-
se sea du seks vor mi vad. 

Kas ai nult sel lest, et 
po lii ti lis te le vas tas te le 
ilm tin gi ma ta ära te ha või 
suu dab iga rii gi ko gu la ne 
ka kor raks sü da me tun nis-
tu se tas kust väl ja kraa mi-
da ja mõ tel da ta va li se, 
liht sa ini me se na mis õi ge 
või va le.

Ime lik on see ini me se 
elu tee. Ma jan dusk rii sid 
lai ne ta vad sel lest ik ka ja 
jäl le lä bi ja nen de lai ne te 
har ja del po lii ti li sed kee ri-
sed, mis ini me si sõt ta ja 
hu ka tus se kan na vad. 
Riigikorrad tulevad ja 
lähevad, aga kahjuks ei 
muuda see inimese ole-
must. Kasu ja ahnus 
tõukavad meeletutele 
tegudele, kaua veel.

Elud tam bi tak se maad-
li gi ja jäl le kõi gest hoo li-
ma ta tär kab hulk ego sid, 
kes asu vad uue le rin gi-
le sel leks, et vaid tun da 
juh ti mi se maa gi list lum-
must. Aga ka va nad te gi-
jad lä he vad ha sar ti, va he-
ta vad su les tik ku, pe sa ja 
lau lu ning rü hi vad taas 
või mu poo le. 

Mil lal kaob sü da me-
tun nis tus?

Mil lal muu tub kõik 
müü da vaks? Olen kind-
lasti sinisilmne, hinge-
ausust ootama jäädes, 
aga olgu vähemalt mul 
see lootus.

 Ül le Tamm, toi me ta ja
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Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu va li mi sed toi mu vad 
18. ok toob ril 2009. 
aas tal

Val la vo li ko gu 15.05.2009. 
aas ta ot su se ga nr 217 moo-
dus ta ti va li mis te lä bi vii mi-
seks val la va li mis ko mis jon 
all järg ne vas koos sei sus: Eve 
Sah tel, Ka rin Rand mäe ja 
Liia Oid järv. Asen dus liik med 
on Ker li Brandt ja Hel le Va-
he mäe.

Va li mis ko mis jo ni tööaeg 
on es mas päe vast ku ni ree de ni 
kell 8.00 ku ni 13.00 ja 14.00 
ku ni 17.00. Kan di daa ti de re-
gist ree ri mi se vii ma sel päe val 
8. sep temb ril kell 8.00 ku ni 
13.00 ja 14.00 ku ni 18.00. 

Ko mis jon asub Tõs ta maa 
val la ma jas, aad res sil Sa da ma 
tee 2, Tõs ta maa ale vik. Tel 44 
96 180 vald@tos ta maa.ee.

Ala tes 19.08.2009 ku ni 
03.09.2009 saab esi ta da va li-

mis lii tu val la va li mis ko mis jo-
ni le re gist ree ri mi seks. Sel leks 
tu leb esi ta da vor mi ko ha ne 
aval dus.

Kan di dee ri mi sõi gus on 
hää leõi gus li kul Ees ti ko da ni-
kul ja Eu roo pa Lii du ko da ni-
kul, kel le pü siv elu koht on 
rah vas ti ku re gist ri and me tel 
hil je malt va li mi saas ta 1. au-
gus til Tõs ta maa vald.

Koha li ku oma va lit su se vo-
li ko gu va li mis te kan di daa ti de 
re gist ree ri mi seks esi ta mi ne al-
gab 19. au gus til ja lõ peb 8. 
sep temb ril kell 18.00.

Kan di daa ti de re gist ree ri-
mis do ku men did esi ta tak se 
val la va li mis ko mis jo ni le.

Kan di daa ti de re gist ree ri mi-
seks esi tab era kond või va li-
mis liit val la või lin na va li mis-
ko mis jo ni le:

1) kan di daa di re gist ree ri mi-
se aval du se;

2) kan di daa ti de ring kon na-
ni me kir jad;

3) mit me va li mis ring kon-
na ga ko ha li ku oma va lit su se 
ük su ses kan di daa ti de üle val la-
li se- või lin na li se ni me kir ja;

4) iga kan di daa di re gist ree-
ri mis do ku men did.

Kan di daa ti de re gist ree ri-
mi seks esi tab ük sik kan di daat 
val la või lin na va li mis ko mis-
jo ni le:

1) kan di daa di re gist ree ri mi-
se aval du se;

2) kan di dee ri mis do ku men-
did.

Era kond esi tab kan di daa-
ti de re gist ree ri mi seks esi ta-
mi sel val la või lin na va li mis-
ko mis jo ni le kir ja li ku tea ti se, 
mil les on era kon na vo li ta tud 
esin da ja te ni med, isi ku koo-
did, aad res sid ja si de va hen-
di te numb rid (vt ka KOVVS 
§ 31 lg 4 ja 5). Kan di daa ti de 
arv va li mis ring kon nas ei ole 
pii ra tud!

Eve Sah tel,
val la va li mis ko mis jo ni esi mees

Valimised taas tulekul

Tiina ja Liina Kingsepp esitasid Seliste külapäeval kuulsa loo palgast ja palgist. Külapäeval kor-
raldati rongkäik, esines Vokiratas ja peeti külapulmi Peeter Kaljumäe juhtimisel.
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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
(18. august, 1., 15. ja 29. september,

13. ja 27. oktoober, 10. ja 24. november,
8. ja 22. detsember)
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 9. juu lil kel la 10.51 ajal 
ee mal da sid pääst jad Tõs ta-
maa val las teelt mur du nud 
puu.
 kel la 13.24 ajal ee mal-

da sid pääst jad Ka va ru kü-
la lä he dal teelt mur du nud 
puu, mis tak si tas liik lust.
 kel la 15.28 ajal ee mal-

da sid pääst jad Se lis te kü las 
teelt puu, mis oli sul ge nud 
mõ le mad sõi du suu nad.
 kel la 16.11 ajal ee mal-

da sid pääst jad Se lis te kü-
las teelt liik lust ohus ta nud 
puu.
 kell 16.13 tu li tea de 

tee le lan ge nud puust Tõs ta-
maal. Puu oli teelt kõr va le 
tõs te tud en ne pääst ja te ko-
ha le jõud mist

 10. juu lil kel la 8.59 ajal 
ee mal da sid pääst jad Tõ he-
las sõi du teelt liik lust tak si-
ta nud puu.

 19. juu lil kell 16.14 ee-

mal da sid pääst jad Tõs ta-
maal teelt liik lust ta kis ta-
nud puu
 kell 16.33 tea ta ti tee le 

lan ge nud puu dest Er mis tu 
kü las
 kell 16.39 põ les Tõs ta-

maal kuu ri rääs tas ning 
mad rats, pääst ja te hin nan-
gul põh jus tas põ len gu äi ke. 
Pääst jad va bas ta sid tee liik-
lu seks.

 18. au gus til kell 18.08 
sai häi re kes kus tea te, et Se-
lis te kü las põ leb käm pin gu-
te juur de par gi tud sõi duau-
to. Süt ti nud Volks wa gen 
Pas sat hä vis tu les.

 Aja va he mi kul 01 - 
31.07.2009 pan di Tõs ta-
maa val las toi me üks liik lu-
sa la ne väär te gu. Ku ri te gu-
sid toi me ei pan dud.
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Nii lü hi ke ta oli gi 
– veel vii ma sed nä da-
lad su ve ja ju ba jäl le 
uus al gus. Ka las teaed 
kut sub oma põn nid ja 
tirt sud taas kok ku. 

Sel aas tal ava me kah juks 
ai nult kaks liit rüh ma. Mõ le-
mas se võ ta me vas tu 18 - 20 
last. 

Va ne mas se liit rüh ma saa-
vad kõik koo li mi ne jad ning 
kesk mi sest rüh mast veel 10 
li saks. 

Noo re mas liit rüh mas on 
tun du valt ras kem, sest las te 
va nus al gab 1,9 aas ta sest ja 
lõ peb viies te ga. 

Se da küll kar ta ei ta su, et 
lap sed ei saa oma va nu se le 
vas ta vat õpe tust. 

On ju ole mas las teae du, 
kus ühes rüh mas koos kõik 
va nu seast med. Saa vad ne-
mad hak ka ma, saa me meie-
gi. 

Oma töös läh tu me ju riik-
li kust õp pe ka vast, kus on 
väl ja too dud lap se tead mi-
sed ja os ku sed, mis tu leb 
oman da da koo li mi ne kuks. 

Prae gu seks on mõ le ma 
rüh ma täi tu vus mi nu and-
me tel 100%.

Kuid kõik va ne mad, kes 
on lap se aju ti selt või pi ke-
maks ajaks aval du se alu sel 
las teaiast ko ju jät nud, peak-
sid kind las ti mi nu ga 24. – 

31. au gus ti ni ühen dust võt-
ma. 

Ta hak sin kind las ti tea da, 
kas laps ik ka tu leb las teae da 
ta ga si, või mit te. 

Prae gu hak kab ju ba tek-
ki ma ker ge koh ta de puu dus 
ja sel li sel ju hul ei saa me 
enam teis te oma va lit sus te 
sis se kir ju tu se ga lap si vas tu 
võt ta. 

Ar ves ta tud ei ole ka nen-
de las te ga, kes on “tead ma-
ta ka du nud”. 

Mõ ni on liht salt ko ju jää-
nud nii, et ei mul le ega rüh-
ma töö ta jai le puu du mi se 
põh just tea da an tud. Ka pis 
aga oo ta vad ko ju vii mist eel-
mi se aas ta tal ve rii ded ja ja-
la nõud. 

Mõ ni lap se va nem on veel 
ke va dest ra ha võl gu. Pa lun 
kont rol li ge üle, ega see ju-
hus li kult ei ole teie! 

Ja kind las ti tu leb sel aas-
tal ar ves ta da sel le ga, et meil 
keh tib ree gel – las teaia koh ta 
tu leb kas tua da mak si maal-
selt (mit te ai nult ka hek sa 
päe va aas tas), toi du ra ha, ko-
ha maks ja õp pe va hen di te ta-
su tu leb ta su da õi geaeg selt 
ja lap se hai ges tu mi se kor ral 
tu leb sel lest in for mee ri da 
rüh ma töö ta jaid või ju ha ta-
jat. 

Mõ nu sat su ve lõp pu kõi-
gi le! 

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Suvi ne 
sil ler dus lä bi

 Tõs ta maa Val la va lit sus 
tea tab, et Maa re for mi sea-
du se § 233 alu sel va ba põl-
lu ma jan dus maa ka su tus val-
du ses se an ta va te maa tük ki-
de plaa ni de ja maa tük ki de 
re gist ree ri mi se le he ava lik 
väl ja pa nek toi mub Tõs ta-
maa Val la va lit su se ruu mi-
des asu ko ha ga Tõs ta maa 
ale vi kus Sa da ma tee 2, 
töö päe vi ti kel la 8.00 ku ni 

17.00 (lõu na 13.00-14.00) 
ala tes 13.08.2009. aas tal ku-
ni 14.09.2009. aas ta ni.

Aval du si va ba põl lu ma-
jan dus maa ka su tus val du ses-
se taot le mi seks saab esi ta da 
Tõs ta maa Val la va lit su se le 
15.09.2009. aas tast ku ni 
16.10.2009. aas ta ni.

Hel le Va he mäe,
maa nõu nik
449 6260

hel le@tos ta maa.ee

Vii ma sed va bad põl lu maad
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Kui Aro Kütt Tõs ta maal 
koo li lõ pe tas, oli ta 
täis taht mist tei si ai da-

ta ning soo vis asu da po lit sei-
töö le. 

Nii aga siis ki as jad ei läi-
nud ja ka hek sa aas tat töö tas 
mees pii ri val ves. Aro mee lest 
pi di seal lii ga pal ju käed rü-
pes is tu ma, aga te ma tah tis 
oma kä te ga tööd te ha. Sa mal 
ajal hak kas ta sa pi si koos äri-
part ne ri ga Vä ra ti Aren du se 
OÜ-d eden da ma. Esial gu tä-
hen dab see põ hi li selt lam-
mas te pi da mist ja me reäär se-
te maa de hool da mist – kar ja-
ta mist. 

Nii tõid ki kom pan jo nid 
2001. aas tal Aro juu de ka hek-
sa lam mast, kel lest tä na seks 
on kas va nud kol me sa ja pea-
li ne ka ri. 

Trak to rit ai ta sid os ta part-
ne rid, aga Aro asi on hei na 
te ha ning tal vel koos ema ga 
lam mas te eest hoo lit se da. Il-
ma maa hool dus toe tu se ta 
kind las ti oma de ga väl ja ei 
tu leks. 

Esi me ne aas ta pea le pal ga-
töölt lah ku mist oli ra ha li selt 
vä ga ras ke. Ka la püük an dis 
lei ba laua le ja isa pen sion ai-
tas. 

“Nüüd on ju ba na tu le ker-
gem”, oh kab Aro. Vä ra tis on 
OÜ käes li gi sa da hek ta rit. 

Unis tus tes võiks see ol la 
sel li ne ke na ku ning riik, kus 
on kau nid me re vaa ted ja hool-
da tud roo va bad ran na nii dud. 

Li saks võiks aren da da eri ne-
vaid tu ris mi tee nu seid. 

Prae gu pa kub fir ma abi 
ae da de pai gal da mi seks, sel-
leks on Uus-Me re maalt pä-
rit spet siaal ne pos ti pai gal du-
se ma sin. Lam baid ki käi vad 
pü ga mas uus-me re maa la sed. 
Kol me sa ja pea li ne ka ri pü ga-
tak se imet lus väär selt ühe päe-
va ga. Kah ju, et vil la ga po le 
esial gu mi da gi mõist lik ku et-

te võt ta ja nii see sei sab la ka 
peal pa re maid ae gu oo ta mas. 
Aro ar va tes võiks aren da da 
soo jus tusp laa ti de toot mist, 
see ju vä ga öko värk. 

Al gul ei tea tud ju lam mas-
te pi da mi sest suurt mi da gi, 
iga as ja pä rast sai loo maarst 
ko ha le kut su tud. Nüüd seks 
on kõik ko ge mus te na jal pai-
ka lok su nud. Kõi ge ras kem 
on nn mihk li päev, sest kõik 

loo mad on üht vii si arm sad ja 
sõb rad. 

Tä na vu plaa ni tak se jät ta 
150 põ hi kar ja lam mast ja see 
on se ni ni suu rim ka ri, kes ke-
va deks suu re hul ga tal le sid 
peaks il ma le too ma. Kaks 
kuud poe gi mi se ae ga on kõi-
ge töö ma hu kam ja siin on põ-
hi li ne töö ema õlul, aga prob-
lee me la hen dab jäl le gi Aro. 

Va hel on üle kümm ne lu ti-
tal le. Kui gi kunst toi du ga tal-
le de kas va ta mi ne on vä ga ku-
lu kas, ei ole Arol sü dant neid 
saa tu se mee le val da jät ta Üle-
jää nud küm me kuud on lam-
ba pi da mi ses suh te li selt liht-
sad. Hei na on va ja te ha li gi 
600 rul li, kah juks tä na vu on 
see keh va il ma tõt tu ve ni nud. 
Edas pi di on plaa nis ka vei seid 
mu ret se da, sest lam bad ük si 
roos ti kust ja gu ei saa. Võiks 
vist öel da, et Aro teeb se da 
kõi ke ilu sa me re vaa te pä rast, 
aga ka sel le pä rast, et saaks va-
he te- va hel lam baid kal lis ta da 
ning eel kõi ge meel dib tal le 
va hel dus ri kas ta lu töö. Sport 
ai tab lõõ gas tu da. 

Maal loo ma de ga mäs sa ta 
ei ole Aro meelst vä ga mõist-
lik, liht sam oleks kind las ti 
ra ha muud moo di tee ni da 
ja kor te ris ela da. Aga see on 
elu viis ning loo mu lik kul ge-
mi ne. Tööd te hes tun neb ta 
suurt nau din gut. Va hel har va 
tu leb tun ne, et ük si ei jõua ja 
üks ki su la ne ka sel li se le möl-
lu le vas tu ei pea. 

Kõi gest hoo li ma ta on Aro 
jaoks oma ku ning rii gis mäs-
sa mi ne unis tus te täi tu mi ne 
ja loo de ta vas ti tu leb siia vars-
ti ka ku nin gan na, kel le le Aro 
ju ba prae gu oma te ge mi sed 
pü hen dab. "Ilus on ela da!", 
sõnab mees.

Ülle Tamm

Tub lid põl lu me hed said kii tust
Carl Ro bert Ja kob so ni-kon kur si žü rii 

va lis 2009. aas ta põl lu me heks Uno An-
nu se. 

Pär nu Pos ti me he erip ree mia sai Tõs-
ta maa val la Vä ra ti kü la Rei nu ta lu pe re-

mees, Vä ra ti Aren dus OÜ lii ge Aro Kütt 
kui et te võt lik noor ini me ne. Uno An nus, 
Lä ti ta lu pe re poeg ja Aro Kütt Rei nu ta lu 
pe re poeg on mõ le mad vää ri kad tõs ta-
maa la sed.

Aro Küti väi ke Värati ku ning riik

Kõige raskem on 
nn mihklipäev, 
sest kõik loomad 
on ühtviisi armsad 
ja sõbrad. Lammaste kallistamine on väga hea stressi ravim.
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Pea le Tõs ta maa koo li lõ-
pe ta mist ar vas Uno An-
nus, et peaks min git 

teh ni ka vär ki õp pi ma. Isa 
soo vi tas küll met san dust õp-
pi da, sest te ma põlv kond oli 
kol hoo si kor ras sü ga valt pet-
tu nud. 

Lõ puks sat tus poiss EPAs-
se meh ha ni see ri mist õp pi ma. 
Teh ni ka hu vi tas noor meest 
kõ vas ti. Ju han An nu se ja 
Ants Tek ki abi ga sai Uno Tõs-
ta maa sov hoo si sti pen diaa-
diks. 

1970 – 1981 töö tas Uno 
sa mas sov hoo sis ja eden das 
ma si na par ki. Iga su gu seid kõ-
ve raid ja se ga seid teid pi di 
ae ti väl ja Sak sa DV teh ni kat. 
Ini me sed hak ka sid pa re maid 
pal ku saa ma ja põl lu ma jan-
dus ede nes suh te li selt jõud-
sas ti, mee nu tab Uno. 

Ka hek sa küm nen da tel hak-
kas ko gu asi jäl le ära va ju ma. 
1981 suu na ti gi mees Pär nu 
ATKs se töö le. 1989 ot sus ta ti 
ATK laia li saa ta ja ju ba juu-
lis 1989 loo di Põl lu ma jan dus-
toot ja te Liit. 

Sel le lii du esi me heks An-
nus kan di dee ris ki ning ku ni 
käe so le va aas ta juu li ni töö-
tas te gev di rek to ri ame ti ko-
hal. Prae gu ajab mees ju ha-
tu se liik me na ik ka sa ma as ja 
eda si. 

Põ hi li selt tu leb põl lu meest 
kaits ta lol lu se eest, mi da amet-
ni kud too da vad. Ai da ta toot-
jal lei da pa re maid rea li see ri-
mis hin du. 

Põl lu ma jan du ses on ala ti 
ras ke ol nud. Esi me sel Ees ti 
ajal te ge les 65 prot sen ti ini-
mes test põl lu ma jan du se ga, 
prae gu ai nult 4 prot sen ti.

Te ge mist ei ole tu lu sa et te-
võt mi se ga, va hed maai ni me-
se ja lin nai ni me se pal ka des 
on lii ga suu red ja nõn da lä he-
vad noo red ära lin na pa re mat 
elu ot si ma. 

Põl lu mees ise ei os ka oma 
tööd hin na ta, väi keet te võt ja 
hoiab na ha too re, aga tal ei 
ole ra ha in ves tee ri mi seks.

Jär sud pöör ded ja muu da-
tu sed põl lu ma jan du ses mi da-
gi head ei too. Tih ti on ka nii, 
et kui naab ri me hel on edev 
trak tor siis peab sa ja hek ta-
ri mees kind las ti sa ma su gu se 

riis ta saa ma. Tih ti ei osa ta kai-
nelt ar ves ta da ja kah juks ei 
os ka ees ti ta lu mees ühis tu list 
te ge vest te ha. Pa ri mal ju hul 
te hak se ühi selt kü la kiik, aga 
see on ka tipp, kur dab Uno 
ta lu mees te reaal su se ka du mi-
se üle. 

Tä na päe val peab maal ela-
des ik ka vä ga tark ini me ne 
ole ma, bü rok raa tiat on kõ vas-
ti, li saks raa ma tu pi da mi ne. 
Mui du gi on kus kil pal ga töö li-
se na pal ju ker gem elu. 

Ei ole ai da nud ei sot sia-
lism ega ka pi ta lism ma jan-
dusk rii si väl ti da, kui ta ik ka 
ta hab siis ta tu leb. Va he peal 
pee tak se mõ ni või du kas sõ da. 
Ik ka rin gi ra tast käi vad need 
maail ma as jad, rää gib Uno as-
ja tund li kult

Ma sen dav on see, et käe-
so le val het kel maks tak se põl-
lu me he le üks kroon ruk ki ki-
lost. Sel le ra ha eest peab ta 
ha ri ma, kül va ma, väe ta ma, 
lõi ka ma, kui va ta ma, aga val-

mis lei va ki lo mak sab üle 
15 kroo ni kind las ti. See näi-
tab, kui väär tu se tuks pee tak-
se toot ja tööd. Meie me hed 
ei saa põl lu ma jan dus toe tust 
võrd selt teis te Eu roo pa Lii du 

liik mes rii ki de toot ja te ga. Seal 
pee tak se põl lu ma jan dus toe-
tust ter ve ela ni kon na abiks. 
Sel le ga hoi tak se toit kau ban-
du ses odav.

Meie rii gis too de tak se rap-
si ja pii ma roh kem, kui ela ni-
kud ise tar bi da jõua vad, aga 
li ha me võik si me too ta roh-
kem. Prae gu ot si tak se ti ku tu-

le ga Ve ne maa le vii mi seks si-
gu ta ga. 

Pii ma kok kuos tu hin nad 
on 2003 aas ta ta se mel. Ru kist 
on lä bi ae ga de kõi ge roh kem 
kül va tud 74 tu hat hek ta rit ja 
kõi ge vä hem 7 tu hat hek ta rit. 
Et riik iga su gus test te gu ri test 
sõl tu ma ta oma ela ni kud ära 
toi daks oleks va ja kül va ta vä-
he malt 35 hek ta rit. 

Pär nu maa kond an nab um-
bes 10 prot sen ti va ba rii gi põl-
lu ma jan dus too dan gust, aga 
tööt le vat töös tust ei ole. Tar-
bi ja on, aga meil on ai nult 
kuu rort. 

„Lan ge ta si me lii ga po lii ti li-
si ot su seid ning unus ta si me 
ma jan du se ära ja nüüd on 
asi p....! „ tu lis tab An nus as-
ja tund li kult.

Põl lu ma jan du se olu kord 
ei ole tões ti prae gu kii ta, aga 
ju tu leb need keh vad ajad ka 
üle ela da, ar vab An nus, aga 
mit te eri ti loo tus rik kalt.

Ülle Tamm

Puh ta po lii ti ka ga on põllumajanduses asi p...!

Põllumees ise 
ei oska oma 
tööd hinnata, 
väikeettevõtja 
hoiab naha toore 
aga tal ei ole raha 
investeerimiseks.

"Huvitav, mis võiks juhtuda kui Eestimaal enam keegi ei künna ega külva," mõtiskleb mees, 
kes teab maamajandusest peaaegu kõike.
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TÕSTAMAA

VALLAPÄEVAD
2009

Selle aasta vallapäevad 
möödusid traditsiooni-
liselt ja edukalt.

Turuhommikul paku-
ti kurki ja mett, tsirkust ja 
leiba, suppi ja õlut, pirukaid 
ja torte. Kärneri poistel oli 
jälle tore putkatagune klubi-
olemine, mõnusate lugude 
ja hea sakummiga. Näitusi 
vaatamiseks oli mitut sorti. 

Kavarus söödi kalasuppi ja 
vaadati kohalike jahimeeste 
trofeede näitust. Külas käis 
ka Madonna.

Hanna-Liina andis kirikus 
kauni kontserdi. Veel enne 
õhtust rokipidu lasid vane-
mad ja kogenumad mehed 
jalgratastege mõned kiiremad 
tiirud, et soengusse õige raju 
vurf saada.
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Olen Tõs ta maal töö ta nud 
na tu ke vä hem kui kolm 
aas tat. See on ühelt 

poolt vä ga lü hi ke, tei salt aga 
pä ris pikk aeg ol nud. Sel le 
aja jook sul olen ise näi nud 
ja avas ta nud, et siin kan dis on 
pal ju hu vi ta vaid koh ti, mi da 
ko ha li kud ela ni kud ik ka tead-
ma peaks. Aga veel gi enam, 
iga tõs ta maa la ne võiks tea da 
na tu ke enam ini mes test, kes 
meie naab ru ses ela vad. Jah, 
me tea me kes on val la va nem 
ja kes töö ta vad poes, või bol-
la tea me pos ti töö ta jaid ja ter-
vi se kes ku se ini me si ka. Kuid 
kas sel lest pii sab, et hin na ta, 
kui põ ne va elu käi gu ga ini me-
sed meid te ge li kult ümb rit se-
vad?

Mi nul oli sel su vel või ma-
lus tut vu da sel li se me he ga na-
gu Evald Jõ gi su. Ilm selt Tõ he-
la poolt ini me sed tun ne vad 
te da pa re mi ni, kuid teis poolt 
Tõs ta maad Se lis test, Kast nast 
ja eda si ilm selt mit te ning 
just sel le pä rast ta hak sin gi ma 
te mast na tu ke kir ju ta da.

Tut vu sin Eval di ga mõi sas 
kui ta tu li uu ri ma, ega ma ei 
ta haks siin väl ja pan na paa-
ri me re-elu kat, mis ta ku na gi 
oma me re me he elu jook sul 
püüd nud on? Asi te ki tas hu-
vi ja pea le gi oli me hel kaa sas 
ka paar eks po naa ti, mi da mul-
le tut vus ta da. Te või te vaid et-
te ku ju ta da, kui suu reks va jus 
mu suu kui nä gin me ri väh ki, 
mil le ta oli püüd nud At lan di 
oo kea nist, Was hing to nist um-
bes 70 km kau gu selt. Elu kast 
teh tud to pis oli nii suur, et te-
ki tas pä ris hir mu. Eval di ju tu 
jär gi jää nud neid tih ti traa li, 
kor ra ga ik ka nii 4-5 tük ki. 
Nad kor ja nud elu kad siis kok-
ku ja pist nud pot ti. Me hed 
keet nud ära ai nult väh ki de 
sõ rad ja la kad, sest ter ve ke-
re kor ra ga pot ti ei mah tu nud. 
Li ha ol nud sel li ne pui ne, soo-
tuks ki mit te nii mah la kas ja 
mait sev kui meie oma jõe väh-
ki del. 

Ol les vä hi ga Tõs ta maa mõi-
sa ees tut vust tei nud, ei mõel-
nud ma kaua ja pa lu sin Eval-
dil veel mõ ned hu vi ta vad as-
jad väl ja näi tu seks ko ha le 
tuua. Järg mi sel päe val tu li gi 

Evald uues ti mõi sa ol les kaa-
sa võt nud nii hiig las li ku me-
ri vä hi kui mit med põ ne vad 
teo kar bid. Hil jem li san dus 
nei le veel fo to sid ja muud 
me re mees te elu ga seon du vat. 
Pea le sel le oli tal mit meid hu-
vi ta vaid lu gu sid ajast, mil ta 
merd kün dis. 

En ne me re le mi ne kut õp-
pis Evald mõ ne aas ta Pär nus 
Täien dus koo lis ning 1961. 
aas tal oli gi ta ju ba me rel. Tol-
lal õp pi nud noor mees test saa-
nud vaid ühek sa vii sad, mil le 
alu sel an tud lu ba sei la ta kau-
ge ma te le me re de le. Ku na Eval-
di kop sud ol nud en ne koo li 
sis se saa mist hai ged, siis koo li 
pää se mi seks tei nud ta na tu ke 
„pus kut“ kah. Ni melt lask nud 
ta ühel tei sel poi sil en da eest 
kop su pil did te ha, mi da siis pä-
rast va ja li ke le ame ti mees te le 
et te näi da tud tõen da maks 
poi si so bi vust lae va töö le. Hil-
jem sel gus, et sel li ne ka va lus 
ta sus iga ti ära, ku na merd sõi-
tes said ka kop sud ter veks.

Oma me re me he-kar jää ri 
ajal sõi tis Evald kok ku enam 
kui 12 eri ne va lae va ga, mil-

lel ni me deks siis uh kelt kas 
„Wyand ra“ (Vänd ra) või „Pär-
nu“ vm ning lä bi sai sei la tud 
mit meid me re sid ja sis se põi-
ga tud pal ju des se sa da ma tes-
se.

Eval di mee nu tus te jär gi ol-
nud kõi ge hul le mad sa da mad 
Gha nas ja Se ne ga lis, kus sa-
da ma tes oma ihu ja hin ge ga 
kaup le vad nai sed ol nud eri ti 
aga rad ja tüü tud. Ne mad ol-
nud aga kor ra li kud ve ne me-
re me hed, kes sel lis te ole vus te 
küü si po le vat lan ge nud. Mui-
du olid 1964. aas tal mus ta na-

ha li sed sõb ra li kud ja taht sid 
me re mees te ga koos pil ti te ha. 
Hil jem Aaf ri kas se sat tu nud 
me hed rää ki sid, et mus ta na-
ha li sed enam nii sõb ra li kud 
pol nud ja va ras ta nud sealt 
kus said. Ei min git sõp rust 
enam.

Me rel juh tu nud mõ ni mees 
va hel ka hai geks jää ma ja sel-
lis tel puh ku del pol nud ala ti 
ars ti käe pä rast. Üks kord ole-
vat ki ol nud sel li ne asi, kus 
ühel me hel pi me sool lõh ke-
nud ja va ja ope rat sioon te ha. 
Ku na laev sei las tol lal ke set 

Meie ini me sed Tõs ta maa kan dis –

Evald 1962. See on teh tud siis 1962. aas tal ning an tud fo tol uu rib Evald kap te ni sil la peal seks-
tan ti. Oma me re me he kar jää ri alus tas ta 2-klas si mad ru se na, siis oli 1-klas si mad rus ja lõ puks 
traal meis ter.

Laev „Wyand ra“.
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– Evald Jõ gi su
merd, siis pol nud ei haig lat 
ega spets-ars te kus kilt võt ta. 
Sa mu ti ol nud keh vad lood 
tui mes tu se ga. Aga ku na hä-
da ei an na hä be ne da ega 
ime sid oo ta ma jää da saa nud, 
võe tud lõi kus siis ki et te. Paar 
meest hoid nud hai get pai gal, 
kaks meest sei sid jär je kor ras, 
et haa va le pea le pu hu da va-
lu lee ven da mi seks ning üks 
mees siis suu re lae va noa ga 
(noa ga, mil le ga ka hee rin gaid 
pu has ta ti ja kõi ke muud ki teh-
ti) pu si nud kõ hu kal lal.

Pea te ge la seks (pea le hai ge 
en da) ol nud lae va kap te ni va-
nem abi Sem jon Sem jo no vits. 
Sel lel me hel ol nud kor ra li kud 
me dit sii ni tead mi sed ja te ma 
hoid nud en da käes ka ko gu 
lae va ra vi mi ta ga va ra. Igal ju-
hul sai ope rat sioon teh tud ja 
mees ter veks, mis siis, et al ko-
ho li hai ge le tui mes tu seks ei 
an tud ja tu li nii sa ma pea le pu-

hu mi se ga hak ka ma saa da.
Tei ne mee nu tus on Eval-

dil seo tud ma laa ria ga. Aaf ri-
ka ve tes Se ne ga lis Da ka ri sa-
da mas jää nud kor ra ga kaks 
lae va täht sa mat meest, lae va-
kokk ja ra dist, ma laa rias se ja 
so ni nud va het pi da ma ta. Pa-
la vik ku ol nud mõ le mal me-
hel enam kui 40 kraa di. Ku-
na sel le hai gu se vas tu noa ga 
pol nud mi da gi te ha, tul nud 
me hed lae valt mi ne ma saa-
ta. Pa ras ja gu lae tud ki seal sa-
mas ühe le kau ba lae va le pea le 
4000 ton ni koh viu be. Pan dud 
siis li saks ka kaks ma laa ria hai-
get me re meest ja saa de tud ko-
gu ku pa tus Le ning ra di poo le 
tee le. 

Roh kem po le Evald neid 
me hi näi nud ega tea, kas nad 

pää se sid hai gu se küü sist elu ga 
või mit te. Ra dis ti üle san ded 
võt nud en da pea le kap ten ja 
ko ka tööd pan dud te ge ma kee-
gi mees, kes osa nud ka lei ba 
küp se ta da.

Pea le sel lis te lu gu de rää kis 
Evald veel ka hest del fii nist, 
kes neid Kuu ba-rei sil kaks 
öö päe va saat nud, val ge kar bi-
ga ti gu dest, kel le li ha ol nud 
üli mait sev ja kel le kar pi dest 
võis sa ge li pär leid lei da. 

Loo mu li kult oli jut tu ka 
me re mees te suit su- ja vii na-
lem bu sest. Nii na gu ini me si 
on iga su gu seid, ol nud neid 
ka lae vas mi tut mas ti. Kui lae-
vas oli kesk mi selt 25 meest, 
siis va hest 5-6 meest oli sel li-
seid, kes suit su ei tõm ma nud. 
Sa ge li juh tus aga nii, et me-
re ka ru del said suit sud en ne 
ot sa kui baas laev uut kau pa 
tõi. Evald nä gi mit mel gi kor-
ral kui das paar suit se ta jat ei 
söö nud ega ma ga nud päe vi, 

sest suit su nälg võt tis peaae-
gu sil ma nä ge mi se ära. Näost 
ol nud nad ro he li sed ja käi tu-
nud nn „me re hai gelt“. Kui 
siis baas laev oli ko ha le jõud-
nud, söö dud esi me sed paar si-
ga ret ti liht salt ära ja al les kol-
man da le-nel jan da le pan dud 
tu li ot sa. 

Loo mu li kult oli me hi, kes 
hi mus ta sid nap si ta da. Lae-
vas aga se da te ha ei toh ti-
nud ja kui võis ki, siis ai nult 
erand kor ras, pi gem na gu kül-
ma ro huks. Need me hed, kes 
taht sid hirm sas ti ti na pan na 
ost nud küm ne se kar bi ode ko-
lon ni ja trim ba nud se da. Kes 
kal list kraa mi siis ik ka lõua 
pea le viit sis mää ri da!

Üks na tu ke ne kõ he da maid 
lu gu sid oli aga see, kui Evald 
rää kis ju hu sest New found-
lan di lä his tel. Ni melt sa mas 
kan dis, kus uh ke rei si laev Ti-
ta nic 1912. aas tal oma es ma-
rei sil jää mäe ga kok ku põr kas 

ja up pus, juh tu nud ka nen de 
lae val õn ne tus. Kok ku põr kes 
jää mäe ga läi nud kat ki lae va-
vin di la ba, mis tõt tu pi da nud 
laev mõn da ae ga ole ma Ha-
li fa xi sa da mas re mon dis. 
Muud õn ne tust küll ei juh-
tu nud, aga oht lik ole vat see 
paik küll ol nud oma jää mä ge-
de poo lest.

Me re me he elu oli Eval di 
sõ nul ala ti te gus, mis siis, et 
sa ge li tu li kuu de vii si ol la ke-
set merd, te ge le da ka la püü gi 
ja muu de as ja toi me tus te ga, 
mis lae val va ja li kud. Päe vad 
möö du sid töö tä he all ja kui 
va ba ae ga ka oli, siis lei ti ik-
ka te ge mist. Pal jud pu nu sid 
nöö rist kan de võr ke ja püks te-
le rih mu. Me re mees te kan de-
võr gud ol nud siin mail iga ti 
hin nas ja mõ ni mees saa nud 
paa ri kan de võr gu eest en da le 
Tal lin na ho tel lis ise gi toa üü ri-
da, kus ke na neiu ga ka he ke si 
kud ru ta tud. See ga ol nud sel li-
sel kä si tööl ka su kui pal ju.

Ae ga vee de ti ka iga su gu 
me ree lu ka te uu ri mi se, pot ti 
pist mi se ja de gus tee ri mi se ga. 
Evald on oma sõ nul maits-
nud kõik või ma lik ke ti gu sid, 
väh ja li si, kra bi sid, kilp kon na-
li ha, del fii ni li ha ja loen da ma-
tul hul gal eri ne vaid ka la sid. 
Maits vai maks peab ta aga 
siia ni prae ka la, va het po le, 
mis see pan ni le pan dud ka 
on, peaa si, et prae tud. Te ge li-
kult peab mees siia ni lae vas 
vee de tud aas taid üh te deks pa-
ri maiks oma elus ja va hel ta-
haks ik ka ta ga si lai ne te le.

Kok ku oli Evald Jõ gi su 
me rel sõit mas 10 aas tat ning 
me re me he jut te ja gub tal roh-
kem kui het kel siia leh te. See-
pä rast lõ pe tan gi an tud ar tik li 
ja kut sun teid hoo pis mõi sa, 
sest Eval di kor ja tud, ko gu tud, 
püü tud eks po naa did on vaa-
ta mi seks väl ja pan dud Tõs ta-
maa mõi sa korst na saa lis. 

Eks po naa did oo ta vad hu-
vi li si ku ni sep temb ri lõ pu ni, 
kuid en ne kui vaa ta ma tu led, 
le pi aeg mi nu ga kok ku kas 
kir ja teel lii na@tos ta maa.
ee või he lis ta te le fo nil 508 
3834. 

Ik ka muu seu mist,
Lii na Käär

Kui siis baaslaev 
oli kohale 
jõudnud, söödud 
esimesed paar 
sigaretti lihtsalt 
ära ja alles 
kolmandale-
neljandale pandud 
tuli otsa.
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SPORT

2. au gus til lõ pe tas oma 
kaks kuud kest nud 
elu jook su üm ber Ees ti-
maa Pär nu noor mees 
Krist jan Puu sild. 

Oma vii mast, 50 ki lo meet-
rist ja kõi ge pi ke mat jook-
su dis tant si, alus tas ta Tõs ta-
maalt. 

Vaa ta ma ta va ra se le pü ha-
päe va hom mi ku le oli kes ka-
le vis mit meid jook su hu vi li si 
sport last tee le saat mas ja er-
gu ta mas. 

Noor mees sai tee le kaa sa 
Tõs ta maa kaar di, et vii ma sel 
päe val mit te teelt ek si da ning 
Tõs ta maa jook su kruu si, et fi-

nišis üks ko su tav tee juua. 
Kui sport la se tree nin gud, 

võist lu sed lu ba vad näe me te-
da ehk sü gi sel ka üm ber Tõs-
ta maa jooks mas. 

Kes ka le vi ni pi das sport la se-
ga sam mu ka Tii na Kap ten, 
kes oli osa võt nud ka eel mis te 
päe va de jook sue tap pi dest. 

To re oli ka le hest lu ge da, 
et just meie rah va kaa sae la mi-
ne jook su le an dis sport la se le 
vii ma seks jook su päe vaks hul-
ga po si tiiv seid emot sioo ne ja 
ai tas ta õn ne li kult Pär nu ran-
da fi nišis se.

Soo vi me Krist ja ni le jõu du 
ja edu uu teks et te võt mis teks.

Kat rin Tõ nis son

Elu jook su le ela ti 
kaa sa

 Kes ei sea suu ri sih te, 
ei saa vu ta ka tu le mu si, üt-
leb tree ner Jaan Tamm. 
Ne mad on Lii na ga oma 
kol me aas ta plaa ni täp selt 
täit nud. 

Ol la eu roo pa tei ne ja 
maail ma kol mas omas 
va nu sek las sis on pä ris ke-
na saa vu tus. Oma õpi la-
se saa vu tu sed tee vad ka 
tree ne ri mee le rõõm saks. 
Järg mi se aas ta su vel on  
oo ta mas juu nio ri de MM 
Ka na das ja Lii na Laas ma 
loo dab sealt kind las ti ar-
ves ta ta vat tu le must. 

Prae gu teeb mu ret 
Tam pe res saa dud vi gas-
tus, aga loo de ta vas ti saab 
sel le ga kor da. Vä ga on 
Lii nal puu dus spor di me-
dit sii ni as ja tund jast. Lii na 
ise, kes Tam pe res al la 18 
aas tas te olüm pia fes ti va lil 
nais te 600 gram mi se oda-
ga 53,66 meet rit vis kas, 
on täis ener giat. 

Oo tab te da ju juu nio ri-
de klass ja siin on oo da ta 
uu si vas ta seid. TT

Oda neiul 
kuld ne hooaeg

29.08.2009 kell 10:00
Tõstamaa staadionil
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Lau päe val, 
19. sep temb ril 

kell 21 
Tõ he la 

rah va ma jas 

TANT SU-
ÕH TU

Muu si kat teeb 
ER GO

Pi let 75 kroo ni

Sep temb ris Sep temb ris 
oleme ava tud oleme ava tud 

ree de ti ja lau päe vi ti ree de ti ja lau päe vi ti 
kell 21 – 02.kell 21 – 02.

Pakume süüa, juua ja 
katame vastavalt Teie soovile k

laua sünnipäevadeks, 
vastuvõttudeks, peiedeks…

TE RE TU LE MAST
TE RE TU LE MAST

TÕSTAMAA 
TÕSTAMAA 

RAHVAMAJA 
RAHVAMAJA 

KOHVIKUSSE!
KOHVIKUSSE!

Re ser vee ri mi se soo vi kor ral Re ser vee ri mi se soo vi kor ral 
võ ta ühen dust võ ta ühen dust 

tel 521 3471 (Mai re Ad ler) võitel 521 3471 (Mai re Ad ler) või
 koh vik.rah va ma ja@mail.ee koh vik.rah va ma ja@mail.ee

Sep temb ris al ga vad 
Tõs ta maa kesk koo lis

B JA BC1 KA TE GOO RIA 
AU TO JUH TI DE 

KOO LI TUS KUR SU SED.
Eel re gist ree ri mi ne ja täp sem in fo

Va lev Rand mäe te le fo nil 524 2282

Manijal on viimasel ajal näha 
olnud kuulsaid muusika-
inimesi. 

Manija päeval külastas saart 
Jaan Tätte koos ansambli-
ga Udupasun. Naistele oli 
tõeline maiuspala Jaaniga 
pilti teha.

SA Kihnukultuuriruumi 
pillilaagris möllas köögis abi-
kokana Hirvo Surva. Eemale 
ei jäänud ta ka õhtustest 
tantsuklubidest. Surva sõnul 
oli see talle parim puhkus.
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Eneli Pulk – 01.07.2009

NAIMA RIIS 84NAIMA RIIS 84
MAIMO VALK 84MAIMO VALK 84

SALME KALLAS 82SALME KALLAS 82
MAIMU ROHTLA 82MAIMU ROHTLA 82

JAKOB SUTT 82JAKOB SUTT 82
INGRID TAAL 80INGRID TAAL 80

Augustikuu 
Augustikuu 
Augustikuu
Augustikuu

juu bi la ridjuu bi la rid

ASTA ENGLAS
18.03.1927 – 25.07.2009

MATI ADAMS
1.03.1942 – 7.08.2009

GELTRUDA 
JURJEVA

1.03.1933 – 3.07.2009

AINO SIIG
4.10.1934 – 17.07.2009

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!

UUDU KIIRATS 79UUDU KIIRATS 79
EFELINE LIIV 78EFELINE LIIV 78
LIIVI PULK 77LIIVI PULK 77
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Pal ju õn ne soo vi me,
ter vist,jõu du ja ga me.
Suu ri sõ nu me ei tee,
ol gu pikk su elu tee! 

Kal list ema, va nae ma, 
va na va nae ma ja äm ma 

Ing rid Taa li 
õn nit le vad 80nda juu be li pu hul 

lap sed pe re de ga. 

juu bi la ridjuu bi la rid


