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SÕI DA ME BUS SI GA 
VA LI MIS TE LE
Va li mis te päe val, 

18. ok toob ril väl jub val la buss:
Alult kell 9
Ki ras test kell 9.15
Tõ he last kell 9.20
Ta ga si ko ju väl jub buss 
Tõs ta maa rah va ma ja juu rest kell 12

Ka va rust kell 11
Rii dalt kell 11.10
Poot sist kell 11.15
Mu na laiust kell 11.20
Se lis test kell 11.35
Jaa ni pood kell 11.40
Ta ga si ko ju väl jub buss 
Tõs ta maa rah va ma ja juu rest kell 14

Lau päe val, 17. ok toob ril

XX VI TÕS TA MAA JOOKS
pikkus 7,5 km, start kooli juurest kell 14.30, 
kirjapanek alates kella13.30
osavõtumaks 25 krooni
Arvestus veteranide (NV alates 1974, MV 1969), 
täiskasvanute (N 1975-91, M 1970-91), 
A (1992-93), B (1994-95), C (1996-97), 
D (1998-99) vanuseklassides
LASTEJOOKS
2000 ja hiljem sündinutele, start kell 14.15,
raja pikkus 700 m, osavõtumaksuta
KEPIKÕND
Start kell 14.30, raja pikkus 7,5 km

Saun, auhinnad parimatele, loosiauhinnad
Tule osalema!

Kaunis sügispäev kostitas vo-
likogulasi toreda retkega läbi 
Tõhela kandi. Idee autoriks oli 

muidugi Andres Laur, kes selle koossei-
su eelviimase volikogu lõppeses kogu 
seltskonna puubussi sättis ja Tõhela 
poole vuras. 

Uudistamist oli kõvasti, sest kes see 
ikka niisama tõsise uurimisretke viitsiks 
ette võtta ja Andres oli heaks giidiks. 
Kena puhkepaik koos vaatlustorniga 
järve ääres, puidutöökoda, kus ukraina 
tammest kohalike meeste käed tarbe-
tooteid vormivad, suurfarmis oli palju 
uudistamist ja pärimist ning muidugi 

nunnud vasikad. 
Tohtrihärra sai raamatukogus kir-

jutada pühenduse oma äsja ilmunud 
raamatule ja mehed spordisaalis 
proovida täpsusviset korvi. 

Tänane küla näeb välja puhas, ilus 
ja lilleline. Hakkamist täis, see Tõhela 
rahvas. 

Päeva naelaks oli uue sauna 
avamine. Lindid lõigatud ja kõned 
peetud, asuti asja kallale. Sauna tuli 
alla ja nõnda see külarahvas sin-
na pesema jäi ning kindlasti ka uusi 
plaane tegema. TT

Saksad sõitsid puubussiga Tõhelasse sauna
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 Ala ti, kui ma Tõs ta-
maal käin, os tan ko ha li-
ku pa ga ri teh tud keek si 
või saia kest. Võib-ol la 
vei di kit sa rin na li ne mi-
nust, aga esi teks ma ta-
han ko ha lik ku kraa mi ja 
tei seks on need väi ke sed 
pa tud liht salt maits vad 
ja kol man daks ta han ma 
toe ta da siin set et te võt-
lust. 

Ma os taks veel iga su-
gu ko ha lik ku kau pa, aga 
poest se da ei leia ja po-
le ka õr na ai mu, kel lel 
mis kit põ ne vat pak ku da 
oleks. 

Kalt su vai bad, me si, 
vaa ri kad, jõh vi kad, so-
kid-kin dad, küt te puud, 
aed vil jad, ka la kõik see 
rõõ mus tab mi nu pe ret, 
aga tei salt an nab sis se-
tu le kut meie oma val la 
ini me se le. Se ni ku ni me 
tar bi me ko ha li ku poe, 
juuk su ri, re mon di töö ko-
ja, rah va ma ja, las teaia, 
pe rears ti, mas see ri ja, koo-
li jne tee nu seid, on tööd 
ja lei ba pal ju des pe re des. 

Tar gad olid need, kes 
omal ajal õpi las ko du ra ja-
sid ja nüüd saab lin na le 
tee nust osu ta des val la kas-
sas se mõ ne li sak roo ni tee-
ni da. Aga tei salt mak sab 
vald iga õpi la se eest lin-
na koo lis pä ris soo last hin-
da ja ma ei ole kin del kas 
on õi ge väi ke last, kel le 
sõb rad to re das ti ko du koo-
lis käi vad, lin na va hel sol-
gu ta da. Isea si, kui te gu 
güm naa siu mi ast me ga 
või muu si ka koo li ga. 

Ka see on oma kan di 
pat rio tism. Prae gu, kui 
jõu ga ta he tak se koo le 
kao ta da on iga õpi la ne 
kaa lu kee leks. Meie siin ta-
ha me ju pü si ma jää da.

Ja kuu lu ta ge jul ges ti 
le hes oma väärt kau pa-
dest ning tee nus test. 

 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

 Tõs ta maa val la va lit sus al ga tas 
18.08.2009. aas tal kor ral du se ga nr. 851 Ma-
ni ja kü las asu va Ma ni ja maaük su se de tailp-
la nee rin gu. 

De tailp la nee rin gu ga on hõl ma tud Ma ni-
ja maaük sus suu ru ses ca 1,7 ha. 

De tailp la nee rin gu ees mär giks on ehi tu-
sõi gu se ja hoo nes tu se tüü bi ning õuea la 
mää ra mi ne. 

Pla nee rin gu ga pla nee ri tak se ole ma so le-
va le hoo ne le juur dee hi tu sed ja kõr val hoo-
ned ning reo vee pu has ti ja juur de pää su tee 
asu ko had.

 Tõs ta maa val la va lit sus võt tis vas tu 
29.09.2009. aas ta is tun gil kor ral du se ga 
nr. 876 Tõs ta maa val las Ka va ru kü las asu-
va Ka va ru 20 kin nis tu de tailp la nee rin gu, 
mil le ava lik väl ja pa nek toi mub 5.10.2009 
- 19.10.2009. aas tal. Tõs ta maa val la ma-
jas töö päe va del kell 8.00 - 13.00 ja 14.00 
- 16.00. De tailp la nee rin gu ees märk on kin-
nis tu ka heks ja ga mi ne, moo dus ta ta va le 
uue le krun di le pla nee ri tak se su vi la. Ka va ru 
20 kin nis tu on 3376 ruut meet rit suur. De-
tailp la nee rin gu ga ei muu de ta Tõs ta maa val-
la üldp la nee rin gut. 

DETAILPLANEERINGUD

14. au gus til pi da si me 
oma kal li rah va ma ja 
re konst ruee ri mi se 
10ndat sün ni päe va.

Asi sai teoks tä nu Tõs ta-
maa val la va lit su se le ja Tõ-
he last pä rit ehi tu sas ja tund ja 
Ain Bir gi le. 

Maj ja si se ne des sai kü la-
li ne ter vi tu seks va hu vei ni. 
Eda si jät kus üri tus saa lis, 
kus toi mu sid sõ na võ tud. Ain 
Birk mee nu tas re mon diaeg-
seid töid-te ge mi si ning ju tus-

tas mil li ne nä gi ma ja väl ja 
10 aas tat ta ga si ja mil li ne on 
ma ja nüüd. Järg ne valt kuu la-
si me ko ha li ke las te lau lu kont-
ser ti. Sõ nad olid kõi gil ilus ti 
mee les, eri ti ke nad nä gid väl-
ja lil le pär ga de ga tüd ru kud.

Pea le kont ser ti lõi ka si me 
lah ti sün ni päe va tor did. Maius-
ta da sai nii väi ke kui suur. 
Ava tud oli baar, sel le tar beks 
oli ko ha le sõit nud Val dur 
Poot sist.

Suu rem sa gi mi ne möö-
das, said kü la li sed vaa da ta 

fo to näi tu si, mis olid üles pan-
dud raa ma tu ko gus ja ka mi na-
toas ning mõl gu ta da mõt teid 
möö du nud te ge mis test ja üri-
tus test.

Õh tu kel la ka hek sast sai 
kü la rah vas vaa da ta Saa re-
maa Tor ni mäe näi te selt si lõ-
bu sat eten dust “Mem med ja 
taa did”. Pä rast eten dust oli 
tant suõh tu an samb li ga KAI-
DO. Pi du kes tis hom mi ku ni 
ning päe va võis lu ge da kor-
da läi nuks.

Bir git ja Sii vi

Tõhe la rah va ma ja pi das oma 
kümmnendat sün ni päe va

Lillepärgadega tüdrukud laulavad külaliste meeled härdaks.
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Tea de!

 Kor ral da tud jäät me-
veost va bas ta tud isi kud 
(kaa sa ar va tud tal ve pe-
rioo dil va bas ta tud), pa lun 
vaa da ke üle oma va bas-
tus pe rioo did. 

Esi me ne aas ta jäät me-
veost on möö du nud ning 
see ga va bas tus pe rioo did 
hak ka vad lä bi saa ma. Va-
bas tu se eda si se soo vi kor-
ral, tu leb Teil esi ta da uus 
aval dus. 

Sa mu ti oo ta me aruan-
net esi me se va bas tus pe-
rioo di koh ta (aruan de 
blan kett saa da val nii val-
la ma jas kui ka Tõs ta maa 
val la ko du le hel). 

Val la va lit sus

Jäät me tea de
 Tõs ta maa Jäät me punkt 

lä heb üle tal ve hooa ja le. 
Ala tes 3. ok toob rist 2009 
saab jäät meid üle an da 
vaid eel ne valt Ka le vi ga 
kok ku lep pi des te le fo nil 
5223024. 

Jäät me punkt

Maa mak su 
ta su mi sest

 Mak su- ja tol lia me ti 
and me tel on Tõs ta maa 
val las suur maa mak su 
võlg las te arv. 

Val la va lit sus pa lub teil 
kont rol li da maa mak su 
täh taeg set ta su mist, sest 
täh ta ja üle ta mi sel hak kab 
jooks ma vii vis ja mak sua-
met eral di meel de tu le tu si 
võlg ne vu se osas ei saa da. 

Võlg ne vust saab kont-
rol li da ka mak sua me ti 
vee bi le he kau du www.
em ta.ee, si ses ta des vas ta-
vas se pä rin gus se oma isi-
ku koo di.

E u roo pa Ko mis jo ni juur-
de on jät ku suut li ku ka-
lan du se heaks loo dud 

Eu roo pa Ka lan dus fond (EKF). 
Sel le fon di va hen di test ja 
toest on või ma lik osa saa da 
igal ka lu ril, ka lan du sor ga ni-
sat sioo nil, et te võt jal ning ran-
na piir kon na ela ni kul.

Eu roo pa Ka lan dus fon di va-
hen di te ka su ta mi seks on Ees ti 
ran naa lad ja ga tud ka hek saks 
ka lan dus piir kon naks. 

Nen dest igaü hes on ko ha li-
kud ini me sed ise asu nud ühi-
selt oma piir kon na aren gut lä-
bi mõt le ma, koos ta des sel leks 
aren gust ra tee giad. Oma ko du-
ko ha as ja de ga on kõi ge pa re-
mi ni kur sis just ela nik ise. 

St ra tee gia koos ta mi se juu-
res oli abiks ka Põl lu ma jan-
dus mi nis tee rium, kes kor ral-
das ter ve aas ta väl da nud koo-
li tusp rog ram mi, ik ka sel leks, 
et ta ga da kva li teet se te ja elu-
jõu lis te aren gu ka va de sünd. 

Nen de do ku men ti de koos-

ta mi se ees mär giks on suu-
na ta ini me si oma piir kon na 
ka lan du se ga seo tud te ge mi si 
põh ja li ku malt lä bi mõt le ma, 
et ae ga ja ra ha ots tar be ka-
malt ku lu ta da. 

Eri ne va tes piir kon da des 
on st ra tee gia koos ta mi ne eri-
ne val kau gu sel, kuid esi ta tud 
pea vad need ole ma 1. jaa nua-
riks 2010. 

Pä rast se da, kui piir kon na 
aren gust ra tee gia on val mis, 
saab iga piir kon na te ge vusg-
rupp ha ka ta vas tu võt ma pro-
jek ti taot lu si. 

Siin tu leb ki män gu iga ka-
lur, et te võt ja ja ran na piir kon-

na ela nik, kel on või ma lus 
saa da toe tust eri ne va te te ge-
vus te el lu vii mi seks. 

Pro jek ti toe tust saab taot-
le da näi teks ka la sa da ma te ja 
los si mis koh ta de uuen da mi-
seks, ka la või ve si vil je lus too-
de te tööt le mi seks ja ot se tu rus-
ta mi seks, ka lan du se ga seo tud 
tu ris mi aren da mi seks ja ran-
na kü la de taa se lus ta mi seks, 
te ge vus te mit me ke sis ta mi seks 
ning koo li tus te ge vu seks.

Ka lan dus piir kon da de toeks 
ja ühis te mu re de la hen da mi-
seks on el lu kut su tud ka lan-
dus võr gus ti ku ük sus Maa ma-
jan du se In fo kes ku ses Jä ne-
dal. 

Pal ju ka su lik ku in fot leiab-
ki in ter ne tiaad res silt www.
maain fo.ee ala jao tus KA LAN-
DUS VÕR GUS TIK. 

Sa mu ti ta sub üles ot si-
da oma piir kon na te ge vus-
g rupp.

Sir li Nel lis,
Ka lan dus võr gus ti ku ük sus

Kala me hed, pan ge tä he le!

Su vel kuu lu ta si me 
val la aja le hes ja vee bi-
kül jel väl ja hea kor ra-
kon kur si ning oo ta si-
me tea teid Tõs ta maa 
val la kau ni ma te ko du-
de koh ta. 

Hin da mis ko mis jon käis 
vaa ta mas ja hin da mas nii 
kon kur si le esi ta tud kui ka 
teis te ring sõi dul sil ma jää nud 
ma ja pi da mis te hea kor da. Siin-
ko hal va ban da me, kui kõi gi 
ma ja pi da mis te õue de le ei jõu-
tud ja kel le gi kau nis ko du jäi 
mär ka ma ta.

Kõik ko dud ja ko duaiad, 
mi da ko mis jon (Hel le Va he-
mäe, Anu Pe ter son ja Ker li 
Brandt) kü las tas, olid sil ma-
paist valt hu vi ta vad, kor du ma-
tud ja eri li sed, na gu ini me sed-
ki, kes ko gu sü da mest oma 
ko du heaks toi me ta vad. 

Hin da mis ko mis jon ot sus-
tas:
kõi ge kau nim maa ko du – 
Se pa maa ta lu Ran ni ku kü-

las (Epp-Ma ria Koka mä gi ja 
Jaak Ar ro);
kõi ge kau nim su ve ko du – 
Su ti ta lu Vä ra ti kü las (Mee-
lis Met sa märt); 
kõi ge kau nim toot mis ta lu – 
Aa du ta lu Ka va ru kü las 
(Udo ja El sa Rand);
kõi ge kau nim ela mu – 
Kär di ta lu Se lis te kü las 
(Maa ri ka Ka ro tamm).

Ära mär gi ti:
TÕ HE LAST – Mät ta ta lu Ree-
na Kruus maa; Jaa ni mar di 
ta lu Ai li Raa vik; Ro ni ta lu 
Jaa nus Hein soo; Ris ti ku ta-
lu Kaa rin Rein son.
KAST NAST – Pir ju met sa 
ta lu Ja nek Press; Kast na 
puh ke kü la OÜ Jal mer; Peet-
ri ta lu Tar mo Pe ter son.
ER MIS TUST – Jär veot sa ta-
lu Eha Ko senk ra nius; 
Kal da ta lu Vik tor Jaan soo; 
Re he ta lu Ka lev Kokk. 
SE LIS TEST – Jaa ni pood 
Kaie Leo va; Lee ri ma ta lu 
Ai var Lee ri ma.
KA VA RUST – Too min ga ta lu 

Vii ve Õis; Teh van di ta lu 
Ants La he.
KÕ PUST – Toa ta lu Au gust 
Märk soo; Ma ria Ta lu Enn 
Rand.
LAOLT – Kaap re ta lu Ar ne 
Rees.
POOT SIST – Mäe ta lu Pee ter 
Mäe.
TÕS TA MAA ALE VI KUST 
– Pär nu mnt 3 Kül li Jan son;  
Rin gi tn 4 Ain Pär na, Ring 
tn 5 Ai ma Nurm, Rin gi tn 9 
Õie Org, Kal li mnt 15 Leh te 
Tuisk, Kal li mnt 12 Hei no 
Tamm, Kal li mnt 4 Ma rel le 
Krii sa, Varb la mnt 56 Too-
mas Val li mäe ning Met sa 
tä na va - Varb la tä na va 
piir kond.

Tä na me kõi ki pe re sid, kes 
olid nõus oma ko duae du kü-
la lis te le ava ma ja oo ta me sõ-
nu meid uu test hu vi ta va test 
ae da dest, sest Tõs ta maa val-
las on neid roh kem kui me 
ar va ta os ka me.

Ko mis jo ni ni mel
Ker li Brandt

Kau nis ko du 2009
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Ju ba aas taid on õpe ta ja tel 
või ma lus ka su ta da eri ne-
vaid toe tu si, et end täien-

da da ja muu ta oma tun de 
õpi las te jaoks hu vi ta va maks. 
Üheks või ma lu seks on ka su-
ta da Co me niu se prog ram mi 
ha ri dus töö ta ja te täien dus koo-
li tu se toe tust, mi da on või ma-
lik taot le da igal õpe ta jal ning 
min na saa dud toe tu se ga õp pi-
ma just se da, mis tun dub kõi-
ge olu li sem ole vat.

2009. aas ta au gus tis käi sid 
Tõs ta maa Kesk koo list Suur-
b ri tan nias end täien da mas 
Jaa ni ka Soo saar ja Lii na Käär 
ning järg ne valt an na vad ki 
nad üle vaa te oma koo li tus ko-
ge mus test.

Jaa ni ka lä bis võõr kee le 
õpe ta mi se me too di ka-ala se 
koo li tu se Ports mout his Lõu-
na-Ing lis maal. 

„Kaks nä da lat ka he küm ne 
suu re pä ra se kol lee gi selts kon-
nas ühe teist küm nest rii gist 
just kui len das möö da, kui gi 
tu leb tun nis ta da, et pal jud 
meist rõõ mus ta sid, kui oli 
käes ko ju len nu päev.

Koo li tu se ees mär giks oli 
pak ku da ing li se kee le kui 
võõr kee le õpe ta ja te le või ma-
lust lih vi da en da kee leos kust 
ning sa mas an da uu si ideid 
võõr kee le tun di deks. Ku na 
koo li tu sel osa les ini me si kok-
ku ka he teist küm nest eri rii-
gist, siis oli ka sa ma pal ju 
eri ne vaid koo li süs tee me esin-
da tud ja oli äär mi selt hu vi tav 
dis ku tee ri da eri rii ki de ha ri du-
se lu tee ma del. 

Kont rast üli ran ge Prant su-
se koo li süs tee mi ja äär mi selt 
va ba meel se Root si koo li süs tee-
mi va hel osu tus hiig las li kuks 
ning pa ni Prant su se õpe ta jad 
sui sa pead van gu ta ma. Võib 
öel da, et meie jää me kus ki le 
sin na va he pea le ja mul le tun-
dub (mi nu rõõ muks), et me 
lii gu me Skan di naa via maa de 
suu nas.

Meie koo li päe vad al ga sid 
kell ühek sa hom mi kul ja kest-
sid kel la poo le viie ni pä rast-
lõu nal, si sal da des se mi na re 
ja prak ti ku me, kus vaik selt 
ta ga reas ei õn nes tu nud kel lel-
gi is tu da. Hun ni ku te vii si töö-

leh ti va jas lä bi töö ta mist ja eri-
ne vad õpe ta mis mee to did lä bi-
män gi mist. Loen gu te järg seks 
ajaks oli mei le or ga ni see ri tud 
pik ki ja lu tus käi ke sa da ma lin-
na aja loo lis tes se pai ka des se, 
os tu kes kus tes se ja „väärt” söö-
gi koh ta des se. 

Li saks Ports mout hi le oli 
koo li tu sel osa le jail või ma lus 
kü las ta da Winc hes te ri ja vee-
ta meel de jääv päev Lon do nis. 
Winc hes te ris oli meie gii diks 
prae gu se Wa le si print ses si Ca-
mil la en di ne naab ri nai ne, kes 
val gus tas meid ka ku ning li ku 
paa ri noo rus põl ve ar mas tus-
loo de tai li de ga ja viis meid 
ing las te poolt vä ga ar mas ta-
tud kir ja ni ku Ja ne Aus ten’i 
haua le Winc hes te ri Ka ted raa-
lis. Lon do nis olid meil va bad 
käed, mi da te ha ja see ga ot-
sus ta si me kol lee gi ga Root sist 
hei ta pilk või ma li kult pal ju de-
le vaa ta mis väär sus te le ja jät-
ta muu seu mi kü las tu sed järg-
mis teks kor da deks. 

Nii siis tor ma si me me rin gi 
Cam den Mar ket’il, pil dis ta si-
me Big Ben’i, Pü ha Pau li Ka-
ted raa li, vaa ta si me „Ro meot 
ja Ju liat” Sha kes pea re Glo be 
Teat ris ja käi si me õh tus ta mas 
Hii na lin nas. Kui nüüd teat ri 
juur de ta ga si tul la, siis olid 
ko ha li kud or ga ni see ri jad bro-
nee ri nud mei le sei su ko had 
3-tun ni se le eten du se le, et me 
saak si me ko ge da „Ro meot ja 
Ju liat” just nii, na gu ini me sed 
se da Sha kes pea re ajal te gid. 

Nii me seal sei si me ja ni-
he le si me ning üri ta si me kor-
raks põ ran da le is tu da, ku ni 
mõ ni saa li töö ta ja meid taas 
püs ti ajas. Kus juu res, eten du-
se ajal süüa ja juua oli täies ti 
lu ba tud, kuid vaik selt is tu da 
mit te. Mi nu ja mu kaas la se 
kan na tus kat kes, hoo li ma ta 
suu re pä ras test näit le ja test. 
Pea le poolt teist tun di ot sus-
ta si me lõõ gas ta va ja lu tus käi-
gu ka suks Tha me si kal dal, se-
da enam, et eten du se si su oli 

mei le mõ le ma le tut tav.“

Lii na õp pis au gus ti vii ma-
se nä da la draa mat ja teat ri-
teh ni kaid Sout hamp to nis, 
sa mu ti Lõu na-Ing lis maal. 
Koo li tu sel osa les pea le te ma 
veel 11 õpe ta jat Itaa liast, Sak-
sa maalt, Tšeh hist, Poo last ja 
His paa niast. His paan la si oli gi 
koo li tu sel kõi ge roh kem ning 
oma ava tud ja tem pe ra ment-
se hoia ku ga ku jun da sid nad 
ko gu gru pi ole mu se. 

„Draa ma koo li tu se si su oli 
eel kõi ge prak ti li ne, mis tä hen-
das se da, et me män gi si me 
häs ti pal ju. Ühi selt õp pi si me 
ka su ta ma eri ne vaid loo vaid 
teh ni kaid ning se da gi, kui-
das se da si du da teis te ai ne te-
ga koo lis. Li saks män gi mi se-
le ja loo va le töö le tut vu si me 
Suurb ri tan nia ha ri dus süs tee-
mi ga, kus draa maõp pel on pä-
ris olu li ne roll. Loo mu li kult ei 
jää nud kü las ta ma ta teat rid ki, 
mi da kü las ta si me nii Chic hes-
te ris kui Lon do nis. 

Chic hes te ri Fes ti val Teat-
ris veet si me prak ti li selt ter ve 
päe va, et tea da saa da kui das 
üks draa ma-asu tus on oma 
töö kor ral da nud, kui das näit-
le jad uut tük ki õpi vad ning 
mil li ne on näit le ja te la va ta gu-
ne töö kesk kond. Teat ri ga tut-
vu mi ne lõp pes eten du se „Vi-
ha ko ba rad“ vaa ta mi se ga – ja 
see oli tõe li ne ela mus! Eri ti 
pä rast se da, kui eel ne valt oli 
meil lä bi ana lüü si tud kat kend 
eten du se si sust...

Olu li se osa kur su se emot-
sioo ni de le an dis ühe päe va ne 
reis Lon do nis se. Päe va esi me-
se poo le si sus ta si me lin na 
ja seal se te vaa ta mis väär sus-
te ga tut vu mi se ga, õh tu veet-
si me aga Lon do ni Sha kes-
pea re Glo be Teat ris. Vaa ta si-
me seal Sha kes pea re’i teo se 
„Troi lus ja Cres si da“ la vas tust 
– küll mit te püs ti seis tes na-
gu Jaa ni ka, vaid hoo pis kol-
man da kor ru se rõ dult. Sel lel 
ini me sel, kes tun neb, et Sha-
kes pea re on lõp ma ta igav, ta-
sub Lon do nis se sõi ta ja an tud 
draa ma kuns tia su tust kü las ta-
da, sest näit le ja te ning la vas-
ta ja töö oli su per. Meie gru pi-
le an dis li sa boo nu se mui du gi 

Õppi da on la he – või ma lu si tu leb k

Lii na koos kur su se kaas las te ga Lon do nis, Sha kes pea re Glo be 
Teat ri juu res.
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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
(15. ja 29. september, 13. ja 27. oktoober, 

10. ja 24. november, 8. ja 22. detsember)

Val la vo li ko gu is tun gil 
11.09.2009.aas tal.

 Kuu la ti val la va nem Too-
mas Rõ hu in fot val la va lit su-
se te ge vu sest.

 Aru ta ti val la aren gu ka va 
muut mi seks esi ta tud taot lu-
si:

 MTÜ Tõs ta maa Mõi sa sa-
dam esi ta tu d taot lus, mil le ga 
kin nis tu oma nik soo vib aren-
da da ku na gist nn „pa ru ni sup-
lus koh ta“, ra ja des sin na ava li-
ku ka su tu se ga paa di sa da ma. 

Ot sus ta ti li sa da aren gu ka-
vas se Tõs ta maa mõi sa sa da-
ma väl jaa ren da mi ne, fi nant-
see ri ja MTÜ Tõs ta maa mõi sa-
sa dam.

 MTÜ Ki no kes kus esi ta tud 
taot lus, mil le ga kin nis tu oma-
nik soo vib en di ses se Tõs ta-
maa meie reis se ra ja da Ees ti 
Fil mi Kü las tus kes ku se, fi nant-
see ri ja MTÜ Ki no kes kus.

Vo li ko gu nõus tus esi ta tud 
taot lus te ga.

 Ot sus ta ti taot le da 2010 aas-
tal ar vel dusk re dii ti sa mas ma-
hus na gu käe so le val aas tal.

 Muu de ti val la vo li ko gu 

poolt 26.03.2009. aas tal vas-
tu võe tud pe da goo gi de töö-
ta sus ta mi se alus te ja pal ga 
alam mää ra de kin ni ta mi se 
mää rust. 

Pal ga mää ra de muut mi se 
tin gis Va ba rii gi Va lit su se 25. 
juu ni mää rus nr 101, mil le ga 
vä hen da ti pe da goo gi de alam-
pal ga mää ra ja nüüd vii di 
pal ga mää rad vas ta vus se rii-
gi poolt eral da ta va te va hen-
di te ga.

 Seo ses val la tee de pin da la-
de täp sus ta mi se ga muu de ti 
vo li ko gu ot sust 10.02.2006.
a nr 29 ja 26.03.2009. a nr 
211.

 Ni me ta ti jaos kon na ko mis-
jo ni liik med 18. ok toob ril toi-
mu va teks ko ha li ku oma va lit-
su se vo li ko gu va li mis teks:
Ast ri Mart son, ko mis jo ni esi-
mees 
Ar vo Mii do
Tii na Sah tel
Ka rin Mii du
Anu Pe ter son ,Va li mis liit Tõs-
ta maa esin da ja 
Kül li Jan son, Ees ti Kes ke re-
kon na esin da ja 

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

ka su ta da!
ka as jao lu, et eel ne valt õp pi si-
me Sha kes pea re teo seid koo-
lis õpe ta ma ja üht la si ana lüü-
si si me põh ja li kult „Troi lu se ja 
Cres si da“ te ge vus tik ku.

Li saks koo li tu se prog ram-
mi le tä hen das Suurb ri tan-
nias se õp pi ma mi nek mul le 
ka se da, et sain tund ma õp-
pi da ko ha lik ku eluo lu ja kul-
tuu ri. Sout hamp ton on suh te-
li selt väi ke linn, kuid olu li ne 
mit mes ki mõt tes – nt on seal 
üks olu li se maid sa da maid, 
kust kau du lii gu vad suu red 
kau ba lae vad, pea tu vad hiig-
las li kud kruii si lae vad ja toi-
mub pal ju muud ki. 

Sel les lin nas asub üli põ nev 
Me re muu seum, mil le tei ne 
kor rus on pü hen da tud Ti ta ni-
cu le. Just ni melt Sout hamp to-
nist olid pä rit pal ju lae va töö-
ta jad, kel le elu lõp pes koos 
Ti ta ni cu up pu mi se ga. 

Ja veel, kõi ki de le kir jan dus-

hu vi lis te le üt leb kind las ti Ja-
ne Aus ti ni ni mi mi da gi. See 
daam elas Sout hamp to nis ja 
on kir jel da nud lin na kui ilu-
sat ja äär mi selt meel di vat pai-
ka. Tõe poo lest, Sout hamp to ni 
va na linn on ar mas. 

Kes aga aja loost nii pal ju 

hu vi ta tud po le, see saab an-
tud lin nas kü las ta da mit me su-
gu seid os tu kes ku seid, mis on 
au gus ti lõ pus eri ti to re dad ko-
had – nen des on suu red al la-
hind lu sed ja kül lu ses kau pa.

Kui rää ki da ing las te ko du-
maa har ju ma tust poo lest, siis 

nii mi nu kui Jaa ni ka jaoks 
(aga ka mit me kur su se kaas la-
se jaoks) oli täies ti har ju ma tu 
lõ pu tu kar tu lik rõp su de söö mi-
ne, ko ha li ke re ser vee ri tus ja 
aru saam kü la lis lah ku sest. Ent 
need olid pi sias jad, mis õpi ta-
het kui da gi ära ei võt nud. 
See pä rast jul gus ta me kõi ki 
õpe ta jaid osa le ma Co me niu se 
prog ram mi poolt toe ta ta va tel 
kur sus tel. Se da enam, et taot-
lusp rot se duur ei ole kee ru li ne 
ning kee le ga saab hak ka ma 
küll, see ei pea ole ma per fekt-
ne. Peaa si, et ise aru saad ja 
tei sed si nust ka na tu ke.“

Kõi ki de le hu vi lis te le on Lii-
na ja Jaa ni ka lah kelt val mis 
nõu and ma ja ko ge mu si ja ga-
ma.

Kau nist sü gist soo vi des,

Lii na ja Jaa ni ka 
Tõs ta maa Kesk koo list

Jaa ni ka Lon do nis Tha mes'i jõe kal dal.
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Val la vo li ko gu 
kan di daa did 
sel gu nud
Val la va li mis ko mis jo ni 
11. sep temb ri 2009. 
aas ta ot su se ga nr 4 
re gist ree ri ti Tõs ta maa 
val la vo li ko gu va li mi-
seks all järg ne vad kan-
di daa did:

Era kond Isa maa ja 
Res Pub li ca Liit

nr 101 AND RES LAUR
nr 102 MAI RE AD LER
nr 103 TII NA LEHT LA-
           HAN NUS
nr 104 EE RI KA HEIND LA
nr 105 AN NE LI ÄRM PA LU–
          ID VAND

VL TÕS TA MAA

nr 106 AGO AD LER
nr 107 RI TA ALG PEUS
nr 108 JA NEK JAAN SOO
nr 109 MAI DO KA JA
nr 110 MA DIS MART SON
nr 111 TOO MAS MITT
nr 112 PIL LE PAA LAM
nr 113 MIL VI RAND
nr 114 RAN DO RAND
nr 115 UR MAS 
          REIN FELDT
nr 116 TOO MAS RÕ HU
nr 117 LEO SALK
nr 118 TÕ NU SA LU
nr 119 JA NEK 
           TUUL MEES
nr 120 EDUARD VILB RE

Ees ti Kes ke ra kond

nr 121 PAUL KAR LEP
nr 122 AVO MII DU
nr 123 SU LEV ALAS
nr 124 EL VE TA RIK
nr 125 IN GA IL VES

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

Va li mis liit Tõs ta maa on 
loo dud taa si se seis vu se 

al gu saas ta tel ja tä na on liik-
meid roh kem kui va li mis ni-
me kir jas, sest osa meist ei 
soo vi enam vo li kok ku kan di-
dee ri da kuid osa le vad jät ku-
valt va li mis lii du te ge vu ses. 
Me ei ole saa nud kok ku ai-
nult va li mis teks, vaid te gut-
se me ka va li mis te va he li sel 
pe rioo dil. Vaa ta ma ta sel le le, 
et me po le kõi ges üks mee lel, 
ole me suut nud eri meel su sed 
la hen da da ja te ha edu kalt 
koos tööd.

Val la juh ti mi sel ole me 
läh tu nud aren gu ka vast, ku-
hu kõik soo vi jad saa vad esi-
ta da et te pa ne kuid asu tus te, 
selt si de ja kü la koo so le ku te 
kau du või val la va lit sus se 
pöör du des. Aren gu ka va on 
vas ta valt va ja dus te le uuen-
da tud ja te ge vus te ka van-
da mi sel ana lüü si tud, miks 
mi da gi te hak se, pal ju on ka-
su saa jaid, mil li ne on mak su-
mus ja kui das toi mub ra has-
ta mi ne. 

Val mi nud on val la üldp la-
nee ring. In ves tee rin gu te 

teos ta mi sel ole me ot si nud 
ra has ta mis või ma lu si pro jek-
ti de ga ja see on ka õn nes tu-
nud kui gi sel alal võiks ala-
ti edu kam ol la (suu re mad 
teos ta tud pro jek tid vee- ja 
ka na li sat sioo ni süs tee mi de 
laien dus, jäät me punk ti aren-
da mi ne, ka he las teaia rüh ma 
ka pi taal re mont, puh ke koh ta-
de kor ras ta mi ne, Ma ni ja uus 
lii ni paat, hõl juk, praa mi- ja 
paa di kai, saa re kes kus, Ehi ta-
ja te tee re konst ruee ri mi ne, 
Ka va ru paa di sa dam-kü la-
kes kus ja hulk väik se maid 
pro jek te). 

Teh ta vat ole me ka jas ta-
nud val la le hes ja ko du le hel 
ning aru ta nud tra dit sioo ni lis-
tel kü la koo so le ku tel. Ava tud 
juh ti miss tii li ga ole me val mis 
jät ka ma ka edas pi di.

Või ma li kult head eluk va li-
tee ti ko gu val las ole me 

pi da nud oma te ge vu se ül di-
seks ees mär giks. See tä hen-
dab töö koh ta de ole ma so lu, 
kät te saa da vaid tee nu seid, 
tin gi mu si las te aren guks, põ-
ne vaid va ba aja või ma lu si, 
tee nu seid abi va ja ja te le ja va-

nu ri te le ning ta se mel hea kor-
da ja inf rast ruk tuu ri. Rah vas-
ti kup rog noo si ko ha selt on 
Tõs ta maa aren gu võt me kü-
si mus, kui pal ju noo ri pöör-
dub pea le õpin guid ja mõ nin-
gast il mas rin gi vaa ta mist val-
da ta ga si ning see sõl tub eel-
pool loet le tu ole ma so lust. 

Ka vas on luua koos töö ko-
gu val last pä rit õp pi va test 
noor test, et ka su ta da nen-
de po tent siaa li tu le vi ku tar-
beks.

Töö koh ti loob põ hi li selt 
et te võt lus, see põ hi neb 

erai nit sia tii vil ja oma va lit-
sus se da ot se selt ka van da da 
ei saa. 

Ole me püüd nud val da 
rek laa mi da, lei da uu si et te-
võt jaid-in ves to reid, ai da nud 
maa kü si mus te la hen da mi sel, 
ruu mi de leid mi sel, do ku men-
ti de vor mis ta mi sel jne. Ku na 
üle poo le va li mis ni me kir jas 
kan di dee ri ja test on et te võt-
jad, usu me, et see ta gab et te-
võt ja te ja oma va lit su se va he-
li se veel gi pa re ma koos töö. 

Prae gu näe me või ma lik ke 
koos tööp ro jek ti de na teh no-

VALIMISED

106 Ago Ad ler, pui du tööt le mi set te võt ja
107 Ri ta Alg peus, me dit sii ni töö ta ja
108 Ja nek Jaan soo, ehi tu set te võt ja
109 Mai do Ka ja, ka lur-et te võt ja
110 Ma dis Mart son, ta lu pi da ja
111 Too mas Mitt, koo li juht
112 Pil le Paa lam, ar vu tig raa fi k-ettevõtja
113 Mil vi Rand, ta lu pi da ja
114 Ran do Rand, äri juht 
115 Ur mas Rein feldt, koo li juht
116 Too mas Rõ hu, val la va nem
117 Leo Salk, ta lu pi da ja
118 Tõ nu Sa lu, põl lu ma jan du set te võt ja
119 Ja nek Tuul mees, in se ner-et te võt ja
120 Eduard Vilb re, met sas pet sia list, 
       tööot si ja

Va li mis liit Tõs ta maa ühen dab te gu said 
ini me si, kes li saks val lae lu ku jun da-
mi se le oma iga päe va te ge vu se ga soo vi-

vad kaa sa rää ki da ka oma va lit su se te ge vu se 
ka van da mi sel.

Meil on ma jan da mis- ja juh ti mis ko ge-
mus, see pä rast loo da me toi me tul la ka tä-

nas tes kee ru ka tes ma jan dus tin gi mus tes ja 
lei da pa ri maid la hen du si.

Püüd le me val las ter vi ku na sel li se eluk va-
li tee di poo le, et siit ei peaks mi ne ma vaid 
oleks põh just tul la. Et ko ha peal olek sid töö-
ko had, va ja li ke tee nus te kät te saa da vus, tin-
gi mu sed las te aren guks, põ ne vad va ba aja 
või ma lu sed, tee nu seid abi va ja ja te le ja va nu-
ri te le ning ta se mel hea kord ja inf rast ruk tuur. 
Usu me, et sel le saa vu ta mi se võ ti on oma va-
lit su se hea koos töö et te võt ja te, mit te tu lun du-
sü hin gu te ja kõi gi val la ko da ni ke ga

Pea poo led meie ni me kir jast kan di dee ri-
vad vo li kok ku es ma kord selt ja see ta gab uu-
te ja värs ke te mõ te te ole ma so lu.

Tä na ses ma jan dus li kult kee ru li ses olu kor-
ras ta ga me ees kätt jär je pi de vu se ja hoia me 
kor ras se ni teh tu kuid sa mas ot si me ka uu si 
või ma lu si.

Ku na ole me vii mas tel aas ta tel va li tuks 
osu tu nud, ei pea meie üle ot sus ta ma lu ba-
dus te põh jal, vaid saab hin na ta ka teh tut. 
Teh tust ja ka van da ta vast üle vaa de järg ne-
vas ar tik lis „Mis teh tud, kui das eda si“

MIS TEH TUD, KUI DAS EDA SI

VALI MIS LIIT TÕS TA MAA
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kü la eda sia ren da mist, en di se 
ka la te ha se maa-ala ka su tu se-
le võt tu, tu ris mi tu gi tee nus te 
eda sia ren da mist ja nn. „ka la-
liid ri“ käi vi tu mi sel koos töös 
ka lu ri te ga sa da ma te kor ras-
ta mist.

Ha ri dus või ma lu sed on iga 
oma va lit su se ma hu ka-

maid üle san deid ja usu me, et 
vii mas tel aas ta tel toi mu nud 
õp pe töö kva li tee di tõu sus (ta-
se me tööd, ek sa mi tu le mu sed) 
on li saks õpe ta ja te-va ne ma-
te-õpi las te pin gu tus te le ka 
osa oma va lit su se pool sel tin-
gi mus te ja või ma lus te loo mi-
sel. 

Ole me püüd nud ku jun da-
da Tõs ta maa mõi sast piir kon-
na ha ri dus kes ku se, kus on ole-
mas või ma lu sed ja va hen did 
edu kaks õp pe tööks. Õpi las te le 
on ta su ta koo li toit, õpi las ko-
du, trans port, sü ven da tud IT 
ja tu ris miõp pe või ma lus. Mõi-
sas on muu seum ja tu ris mi-
in fo punkt. 

Se ni puu dub koo lil spor di-
hoo ne (ka üld se suu rem saal) 
ja sel le prob lee mi loo da me la-
hen da da ka van da ta va spor di-
kes ku se pro jek ti ga (spor di hoo-
ne + spor di väl jak + suu sa- ja 
ter vi se ra jad). Kul tuu ri mi nis-
tee riu mi toel on val mi nud 
ehi tusp ro jekt. 

Va ja li kud on uued kä si-
töök las sid ja sel leks on val-
mis mõi sa kä si töö ko da de pro-
jekt, kus saa vad toi mu da nii 
õpi las te kä si töö tun nid kui 
noor te ja täis kas va nu te kä si-
tööa la ne hu vi te ge vus.

Las teaias on re mon di tud 
kaks rüh ma, va ja on lõ pe-

ta da ko gu hoo ne re mont koos 
hoo vi kor ras ta mi ne ja män gu-
väl ja ku ra ja mi se ga. Loet le tud 
pro jek ti de rea li see ru mi ne sõl-
tub ra has ta mis või ma lus test

Olu li seks pea me täis kas va-
nuõ pet, sel le aren da mi-

seks ole me koos ta nud pro jek-
ti kuid se ni po le se da ra has-
ta tud.

Vä ga olu li seks pea me hu vi-
ha ri du se kät te saa da vust. 

Või ma lus te ja va hen di te ole-
ma so lul ee lis ta me sel le kor-

ral da mist ko ha peal, sa mas 
on Pär nu lin na ga sõl mi tud 
koos töö le ping hu vi ha ri du se 
või mal da mi seks. 

Va ba aja või ma lus te osas 
ole me loo nud tin gi mu-

sed kul tuu ri te ge vu seks ja toe-
ta nud üri tu si ning se da mit-
te üks nes val la kes ku ses vaid 
kõi gis kan ti des. Väl ja on ku-
ju ne nud oma tra dit sioo nid ja 
üri tus te ka len der. Loo dud on 
tä na päe va sed tin gi mu sed raa-
ma tu ko gu de le. Käi vi tu nud on 
Tõs ta maa muu seum ja toe ta-
tud ki ri ku te kui ko ha li ku ar-
hi tek tuu ri pä ran di kor ras ta-
mist.

Eda si ses kor ras ta me Tõs ta-
maa rah va ma ja ja ra ja me 

sin na noor te kes ku se (pro jek ti 
ra has ta mi ne ot sus ta tud, teos-
ta tak se 2010). Ta ga me tra dit-
sioo ni lis te üri tus te toi mu mi se 
ja ees mär giks on, et põ ne vaid 
üri tu si-te ge vust ja guks aas ta-
ring selt eri ne va te le va nu seg-
rup pi de le ja se da mit te üks-
nes ale vi kus vaid kõi gis val-
la kan ti des. 

Spor di kes ku se pro jek ti teos-
tu mi sel loob see pa re mad või-
ma lu sed spor ti mi seks. Käi vi ta-
me ko ha li ke le ela ni ke le mõel-
dud ter vi ses por di suu nit lu se ga 
spor diü ri tus te sar ja.

Tee nus te osas, kui gi oma va-
lit sus ei ole ise tee nu se pak-

ku ja, ta ha me seis ta sel le eest, 
et val las olek sid jät ku valt kät-
te saa da vad kau ban dus-, ter-
vi se hoiu-ap tee gi-, trans por-
di-, pääs tea me ti- ning si de ja 
pos ti tee nu sed. Ole me tei nud 
nen de tee nus te osu ta ja te ga 
oma va lit su se poolt vaa da tu-
na head koos tööd. 

Vaa ta ma ta pin gu tus te le 
puu dub se ni ap tee gi tee nus ja 
ot si me sel le le jät ku valt la hen-
dust. Kui suu da me jõu da pe-
rears ti ga kokk lep pe le vi sioo-
nis, koos ta me pro jek ti uu te le 
ter vi se kes ku se ruu mi de le.

Sot siaal tee nus te osas on toi-
mi nud oma va lit su se pool-

ne sot siaal tee nus te pa kett. 
Seo ses va hen di te vä he ne mi-
se ga on vä hen da nud kõi gi le 
ühe tao li si toe tu si ja kes ken du-

tud roh kem las te le-va nu ri te le 
ja konk reet se te le abi va ja ja te-
le. Ju ba aas taid on te gel dud 
töö tu te ra ken da mi se ga. 

Eri ne valt suur test oma va-
lit sus test suu da me roh kem 
kur sis ol la kõi gi abi va ja ja te 
prob lee mi de ga ja ta ga me hät-
ta jää mi se kor ral ele men taar se 
sot siaal se tur va li su se kõi gi le 
val la ko da ni ke le.

Va ja lik on hool de ko du tee-
nu se kaa sa jas ta mi ne. Sel-

leks on val mi nud hool de ko-
du juur dee hi tusp ro jekt, mil le 
teos ta mi ne sõl tub ra has ta mis-
või ma lus test.

Kü lae lu aren gut ja ini mes-
te omaal ga tus lik ku te ge-

vust pea me vä ga olu li seks. 
Aas taid on toi mi nud ko ha lik 
omaal ga tus toe tus ja soo vi me 
sel le ga jät ka ta. On toe ta tud 
kü la selt se mu nit si paa lob jek-
ti de kor ras ta mi sel. (Ka va ru 
paa di sa dam-kü la kes kus, Se-
lis te kü la tu ba, Ma ni ja saa re-
kes kus, Tõ he la päe va kes kus). 

Soo vi me selt si de toe ta mist 
kü laob jek ti de kor ras ta mi sel 
vas ta valt või ma lus te le jät ka-
ta.

Loo dus kesk kon naa la ses te-
ge vu ses on olu li selt pa ra-

ne nud val la hea kord. Usu me, 
et li saks val la ko da ni ke, kin-
nis tuo ma ni ke ja asut su te-fir-
ma de-ta lu de pin gu tus te le on 

sel les osa ka oma va lit su se te-
ge vu sel. Tõs ta maa val la eest-
ve da mi sel koos ta ti viie val la 
ühi ne jäät me-ees ki ri ja kor-
ral da ti ve du, mis ühis te ge vu-
se tõt tu muu tus olu li selt oda-
va maks. 

Vaa ta ma ta mõ ne de ko da-
ni ke pro tes ti de le ja soo vi le 
kaa saeg ses se jäät me käit lu ses-
se mit te pa nus ta da, usu me, 
et vald on muu tu nud puh ta-
maks ja ena mus on jäät me-
veo ga ra hul. KIK-i pro jek ti de-
ga on teos ta tud jäät me punk ti 
kaa sa jas ta mi ne ja Tõs ta maa 
vee- ja ka na li sat sioo ni süs tee-
mi laien dus, mil le tu le mu se-
na pa ra nes sel lea la ne olu kord 
üle kuue küm nel kin nis tul. 

Val mi nud on val la vee- ja 
ka na li sat sioo ni aren da mi se 
ka va, mil le alu sel taot le me 
Ehi ta ja te tee pump la re konst-
ruee ri mist, Tõ he la vee-ka na-
li sat sioo ni süs tee mi laien dust 
ja Poot si kes ku se süs tee mi 
väl jae hi ta mist. 

Eda sis test suu re ma test in-
ves tee rin gu test pea me 

olu li se ma teks spor di hoo net, 
las teaia re mon di lõ pe ta mist, 
hool de ko du kaa sa jas ta mist, 
uu si ruu me ter vi se kes ku se le 
koos ap tee gi tee nu se ga, rah-
va ma ja-noor te kes kust, Tõ he-
la tee must ka tet ja toe tust kü-
la selt si de le kü laob jek ti de kor-
ras ta mi sel.

Va li mis liit Tõs ta maa

Va li mis liit Tõs ta maa 
kut sub kok ku saa mi se le

Va li mis liit Tõs ta maa osu tus eel mis tel va li mis tel 
va li tuks ja meie üle ei pea ot sus ta ma ai nult lu ba-

dus te põh jal, vaid saab hin na ta ka teh tut. Kut su me 
aru ta ma tee mal „Mis teh tud, kui das eda si“:

SE LIS TE KÜ LA TOAS pü ha päe val, 4. ok toob ril kell 11
KAST NA EN DI SES KOO LI MA JAS es mas päe val, 

5. ok toob ril kell 18
TÕ HE LA RAH VA MA JAS tei si päe val, 6. ok toob ril kell 18

POOT SI KES KU SES kol ma päe val, 7. ok toob ril kell 18
MA NI JA SAA RE KES KU SES nel ja päe val, 

8. ok toob ril kell 17.30
KA VA RU SA DA MA KUU RIS lau päe val, 10. ok toob ril kell 11

TÕS TA MAA RAH VA MA JAS es mas päe val, 
12. ok toob ril kell 18

Tu le kaa sa mõt le ma!
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Va li mis tel tu leb va li da 
era kon di, kes on oma 
te gu de ga näi da nud, et 

nad ta ha vad ja suu da vad seis-
ta oma rah va eest. Är ge toe ta-
ge va li mis tel va li mis lii te. Va-
li mis lii tu de kan di daa did on 
ka he keel sed. Ei pruu gi vas tu-
ta da konk reet su se eest. Tu leb 
an da sõ na ka tei si ti mõt le jai le. 
Era kon nad an na vad va li ja te-
le pa ri ma või ma lu se ot sus ta-
da ko ha li ku elu suu na va te 
jõu du de üle.

Ees ti Va lit su sel po le enam 
ise gi jõu du ega hu vi oma rii ki 
ma jan dusk rii sist väl ja tuua. 
Hoi des ko ha lik ke ko gu kon di 
elu jõu li se na ta ga vad oma va-
lit su sed rii gi ja rah va pü si mi-
se te ge lik ku ses. 

Ai nult tu ge vad oma va lit su-
sed suu da vad seis ta oma ela-

ni ke eest ning Va lit su se oma-
vo li vas tu. Oma va lit su sed on-
gi Ees ti maa.

Meie era kond (Kes ke ra-
kond) peab olu li seks ko-

ha li kus oma va lit su ses Tõs ta-
maal pe rears ti kät te saa da vu-
se ja ko ha peal se ap tee gi töö-
le ra ken da mi se.

Me ei la se viia põl lu ma-
jan dust tei se jär gu li seks. 

Põl lu ma jan dus, see on gi elu 
maal. Loo me väi keet te võt-
teid. Soo dus ta me iga ti ta het 
ise te ha. As tu me vas tu rii gi 
bü rok raa tia ma si na le.

Kes ke ra kond tun neb mu ret 
ran na ka lu ri te pä rast. Püük. 
Tu rus tus. Tööt le mi ne (et te-
võt lus).

Meie era kond ta hab säi li-
ta da ko ha li ku pos ti ma ja 

ja taas ta da nor maal ne pan ga-
tee nus ela ni ke le. 

Nõua me pen sio ni ko ju kan-
de taas ta mist.

Tee me ära Ma ni ja saa rel 
elekt ri lii ni de re mon di. 

Taot le me Ma ni ja põ li se la ni-
ke le ta su ta paa di üle sõi du.

Ees ti Kes ke ra kond peab õi-
geks ko ha li ku oma va lit-

su se tu gev da mist. Ela ni ke 
oo tus te le vas ta va te tee nus-
te pak ku mi se ga saab tõs ta 
ko gu kon na ja koos sel le ga 
ühis kon na heao lu. Põ hi mõt-
te ko ha selt tu leb ava lik ke üle-
san deid täi ta nii lä he dal kui 
või ma lik. Sa mas ei saa ko ha-
lik oma va lit sus ol la üks nes 

tee nin dus punkt, mil le üle san-
deks on ai nult ava li ke tee nus-
te osu ta mi ne. 

Va li ja te si de ko ha li ke oma-
va lit sus te ga ei to hi piir du da 
üks nes va li mis te ga, ka va li-
mis te va he li sel ajal peab oma-
va lit sus kü si ma en ne ot sus te 
lan ge ta mist ela ni ke ar va must 
ja kaa sa ma neid ot sus te te ge-
mis se. 

Pea me vä ga olu li seks toot-
ja te ühis te ge vust maal, 

mis toob sin na roh kem ra ha 
ja ka pi ta li. Võim ko du koh ta. 
Tul ge hää le ta ma Kes ke ra kon-
na poolt. Ke da siis veel?

Paul Kar lep
Su lev Alas
In ga Il ves
El ve Ta rik

Al gas va li ja kaar ti de 
saat mi ne va li ja te le. 

Sea du se ko ha selt võib va-
li ja, kes 15. päe val en ne va-
li mis päe va (st 03.10) ei ole 
va li ja kaar ti saa nud või kel le 
va li ja kaar di le kan tud and me-
tes on vi gu, pöör du da aval du-
se ga val la sek re tä ri poo le sel-
gi tu se saa mi seks või vi ga de 
pa ran da mi seks.

Mõ ned põh ju sed, miks isik 
ei pruu ki nud va li ja kaar ti saa-
da:

 isi kul ei ole hää leõi-
gust, ku na te ge mist on vä-
lis maa la se ga, kel lel ei ole pi-
kaa ja li se ela ni ku ela mis lu ba 
ega ala list ela mi sõi gust (on 
täh ta ja li ne ela mi sõi gus või 
–lu ba);

 isi kul ei ole hää leõi-
gust, ku na te ma elu ko ha and-
me te na on rah vas ti ku re gist ris-
se kan tud vä lis rii gi elu ko ha 
and med. Kui isik on ta ga si 
ko li nud Ees tis se ja on jät nud 
oma elu ko ha and med rah vas-
ti ku re gist ris muut ma ta, on 
tal või ma lik esi ta da rah vas ti-
ku re gist ris se kand mi seks oma 

Ees ti elu ko ha and med ning ta 
li sa tak se Ko ha li ku oma va lit su-
se vo li ko gu va li mi se sea du se 
§ 30 lg 1 p l alu sel va li ja te 
ni me kir ja;

 isi kul on rah vas ti ku re-
gist ris elu ko ha and med ko ha-
li ku oma va lit su se täp su se ga. 
Sel li sel ju hul on ta küll va li ja-
te ni me kir jas, kuid va li ja kaar-
ti ei ole või ma lik tal le saa ta; 

 isi kul üld se puu du vad 
elu ko ha and med rah vas ti ku-
re gist ris. Sel li sel ju hul saab 
ta esi ta da oma elu ko ha and-
med rah vas ti ku re gist ris se 
kand mi seks ning ta li sa tak se 
KOVVS § 30 lg 1 p 1 alu sel 
va li ja te ni me kir ja. Li saks kan-
tak se elu ko ha and med re gist-
ris se eel hää le ta mi se esi me sest 
päe vast ku ni va li mis päe va ni 
(st 08.10-18.10) vii vi ta ma ta 
ning ruu mi oma ni ku nõu so le-
ku puu du mi sel ko ha li ku oma-
va lit su se täp su se ga;

 isi ku elu ko ha and me-
teks ei ole rah vas ti ku re gist ris 
aad ress, ku hu ta oma va li ja-
kaar ti oo tab. Sel li sel ju hul 
võib ta küll oma elu ko ha and-
med rah vas ti ku re gist ris kor da 

te ha, kuid va li ja kaar ti enam 
uue le aad res si le ei saa de ta 
ning elu ko ha and me tes pä-
rast 18. sep temb rit toi mu nud 
muu da tust ar ves se ei võe ta 
(st ta on sel le va li mis jaos kon-
na ni me kir jas, kus oli te ma 
elu koht 18. sep temb ril);

 isik on tel li nud elekt-
roo ni li se va li ja kaar di;

 isi kul ei ole post kas ti; 
see on lu kus ta ma ta ja va li ja-
kaart võib ol la ära võe tud 
vms.

Va li mis te päe val va li ma 
min nes ei pea va li ja kaart kaa-
sas ole ma.

Eel hää le ta da saab 12.-14. 
ok toob ril oma elu ko ha järg ses 
va li mis jaos kon nas kell 12.00-
20.00

Sa mal ajal saa vad hää le ta-
da ka need, kes se da soo vi vad 
te ha väl jas pool oma elu ko ha-
järg set va li mis jaos kon da (näi-
teks va li ja, kes elab rah vas ti-
ku re gist ri and me tel Tal lin nas 
või Pär nus).

Va li mis päe val, 18. ok toob-
ril, saab hää le ta da kell 9.00-
20.00.

Hää le ta mis ruu mi asu koht 
on: Tõs ta maa rah va ma ja, 
Varb la mnt. 3, Tõs ta maa ale-
vik. Hää le ta mi seks tu leb kaa-
sa võt ta keh tiv isi kut tõen dav 
do ku ment.

Elekt roo ni li selt saab hää le-
ta da vee bi le hel www.va li mi-
sed.ee 8. ok toob ri kel la 9.00-
st öö päe va ring selt ku ni 14. 
ok toob ri kel la 20.00-ni.

Kui va li ja oma ter vi se sei-
sun di või mõ ne muu mõ ju va 
põh ju se tõt tu ei saa hää le ta-
da hää le ta mis ruu mis, võib ta 
taot le da ko dus hää le ta mist. 

Ko dus hää le ta mi se kor ral-
da mi seks esi tab va li ja val la-
va lit su se le või jaos kon na ko-
mis jo ni le ku ni va li mis päe va 
kel la 16.00-ni kir ja li ku taot lu-
se, mil les on ära näi da tud ka 
põh jus, miks on va li mis kast 
va ja ko ju tuua. 

Tõs ta maa jaos kon na ko mis-
jo ni esi mees on Ast ri Mart son 
tel. 51911507

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

VALI EES TI KES KE RA KOND

Tead mi seks va li ja le

VALIMISED
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Õpi buss sõi dab Ees ti 
maa kon da des seo ses 
XII Täis kas va nu Õp pi ja 
Nä da la (02.10-09.10) 
kam paa niaü ri tus te ga. 
Pär nu maal kor ral da-
tak se se da koos töös 
Et te võt lus nä da la te gi-
ja te ga.

Tõs ta maa val da kü las tab 
õpi buss 8. ok toob ril 2009
 kell 9.30-11.00 on õpi-

buss Tõ he las
 kell 11.00-13.00 on õpi-

buss Tõs ta maa val la kaup lu-
se juu res
 kell 13.30-17.00 on Tõs-

ta maa Kesk koo lis se mi nar: 
toe tu sed alus ta va le ja te gut-
se va le et te võt te le; et te võt ja 
koos töö või ma lu sed; õp pi mis-
või ma lu sed; (kon tak ti sik Ker-
li Brandt)
 kell 17.00 viib õpi buss 

ko ju!

Õpi buss on mõel dud järg-
mis te le: 
 ini mes te le, kes ta ha vad 

kuul da roh kem in for mat sioo-
ni töö tu kas sa te ge mis test ja 
või ma lus test ning kes soo vi-
vad kon sul tee ri da töö tu kas sa 
esin da ja te ga;
 ini mes te le, kes on hu vi ta-

tud in fost õp pi mis või ma lus te 
koh ta;
 ini mes te le, kes soo vi vad 

kon sul tee ri da kar jää ri nõus ta-
ja ga;
 ini mes te le, kes soo vi vad 

roh kem in fot et te võt lu se koh-
ta.
Õpi bus sis on: 

2 ar vu tit, In ter net ja prin-
ter-koo pia ma sin, 

Täis kas va nu Õp pi ja Nä da-
la pla ka tid, kom mid, pas ta-
kad ja hel ku rid. 
Õpi bus sist on või ma lik 
saa da:
 in di vi duaal set nõus ta mist 

õp pi mis või ma lus test

 in for mat sioo ni kur sus test 
ja täien dus koo li tus test
 koh tu da täien dõ pet pak ku-

va te koo li de esin da ja te ga
 koh tu da ja in fot saa da töö-

tu kas sa esin da ja te ga /-lt
Õpi bus sis sõi da vad kaa sa:
Sil vi Paa ra – kar jää ri nõus-
ta mis kon sul tant Töö tu kas sa 
Pär nu maa osa kond;
Ter je Jü ri ve te – kar jää ri-
nõus ta ja, Pär nu Õp pe nõus ta-
mis kes kus;
Val de ko Gai lit – kar jää ri-
koor di naa tor, Pär nu maa 
Kut se ha ri dus kes kus;
Ger li Mets – osa kon na ju ha-
ta ja, Töö tu kas sa Pär nu maa 
osa kond;
Sir je Paus kar – Pär nu maa 
TÕN koor di naa tor, Pär nu-
maa Kut se ha ri dus kes ku se 
täis kas va nu te koo li tu se osa-
kon na ju ha ta ja

Õpi bus si on oo da tud kü las-
ta ma kõik, kes tun ne vad hu vi 
an tud tee ma de vas tu.

Kui das, ei mi da gi? 
Mä le tad, naab ri nai ne 
rää kis sul le, kui das 
uut moo di õu na moo si 
kee ta, laps õpe tas täit-
sa mi tu uut ing lis keel-
set sõ na... Tä hen dab 
õp pi sid küll! 

Tõ si on, et õp pi mi ne leiab 
üha roh kem kõ la pin da. Nii 
toi mub sel lel gi aas tal 2. - 9. 
ok toob ri ni XII täis kas va nud 
õp pi ja nä dal (TÕN), mil ini-
mes te õpi jul gust taas tun nus-
ta tak se. 

Tra dit sioo niks saa nud 
avaü ri tu sel, se da puh ku 2. ok-
toob ril Põlt sa maal, as tu vad 
la va lau da de le Ees ti aas ta õp-
pi ja, koo li ta ja, koo li tus sõb ra-
li kum or ga ni sat sioon ja oma-
va lit sus. 

On hea tõ de da, et esi le 
tõst mist leiab ka mis ki, mi da 
meet ri ga mõõ ta ja kul la kot ti-
des kaa lu da ei saa – elu kes tev 
õpe ja õp pi mis sõb ra lik kus.

Ehk on just Eu roo pa Lii du 
loo vu se ja in no vat sioo ni aas-

ta so bi lik oma el lu muu tus te 
ja uuen dus te too mi seks? Lae-
na tes Vil jan di maa aas ta õp-
pi ja kan di daa di, Raul Jär ve 
sõ nu: „Mi nu ar va tes täis kas-
va nuõp pe ga on sa ma lu gu, 
mis pal ju rää gi tud in no vat-
sioo ni ga. Tih ti mõel dak se, et 
see peab ole ma mi da gi suurt, 
kee ru list ja tea dus lik ku. Võib, 
aga ei pea. Eel kõi ge on täh-
tis, et os kust ja tead mi si ka su-
ta tak se ja need ai ta vad meil 
mi da gi kii re mi ni, pa re mi ni ja 
oda va malt te ha või saa vu ta-
da.”

Loo al gus se naas tes on sel-
ge, et sa oled õp pi mi se ga alus-
ta nud. Järg mi ne samm on te-
ha se da tead li kult. Ene sea ren-
da mi se teel ei pea saa vu tu si 
tin gi ma ta har ju mus pä ras te 
edu pa ra meet ri te ga mõõt ma. 
Kui õp pi mi se le tä nu po le ko-
he tul nud pal ga kõr gen dust 
või kõr ge mat ame ti koh ta, ei 
to hiks käe ga lüüa. 

Te ge lik kor da mi nek on 
see, et jul ged ot sus ta da ja 
muu ta oma elu, kül lap tu leb 
siis kõik muu na gu nii. In ves-

tee ring iseen das se on jääv.
Õp pi mi ne avab uk se või-

ma lus te le. Alus ta ju ba tä na 
ja usu, hom me vaa tad maail-
ma uu te sil ma de ga!

Kül li ki Stein berg,
ET KA And ras

Algab aas ta lin nu 
joo nis tus võist lus 
ja ka ku fol kloo ri 
ko gu mi ne

 Ees ti Or ni to loo giaü-
hing kuu lu tab ko du ka ku 
aas ta raa mes väl ja aas ta 
lin nu joo nis tus võist lu se. 
Joo nis tus te võist lus tööl 
tu leb ku ju ta da ko du kak-
ku või ka tei si Ees ti kak ke 
või nen de elu ga seo tut. 

Koos töös Ees ti rah-
va luu le ar hii vi ga al gab 
sa mas ka ka ku folk loo ri 
ko gu mi ne. Oo ta me põ ne-
vaid ko ge mu si, lu gu sid, 
juh tu mi si, rah va suust 
kuul dud us ku mu si jms, 
mis on seo tud ko du ka ku 
või teis te Ees ti kak ku de 
ehk öö kul li de ga. 

Hu vi ta va mad ka ku lood 
ning joo nis tu sed pan nak-
se üles aas ta lin nu vee bi le-
he le ning eks po nee ri tak se 
14. det semb ril Ees ti Rah-
vus raa ma tu ko gus toi mu-
val aas ta lin nu tee ma li sel 
loo du sõh tul. Ko gu tud pä-
ri mus tal le ta tak se Ees ti 
Rah va luu le Ar hii vis. 

Joo nis tus võist lu se ja 
folk loo ri ko gu mi se ju hen-
did on ko du ka ku vee bi-
le hel www.eoy.ee/ko du-
kakk. Kaas töid oo ta me 
Ees ti Or ni to loo giaü hin gus-
se hil je malt 15. no vemb-
riks 2009. a. Tub li ma te le 
folk loo ri ko gu ja te le ja pa ri-
ma te joo nis tus te au to ri te-
le au hin nad!

Ees ti Or ni to loo giaü hing

HEA LA PI TÖÖ 
HU VI LI NE!

Taas on kät te jõud nud 
sü gis ning pi me dad 

tal veõh tud ees. 

Tu le me kok ku 
pü ha päe val, 
4. ok toob ril 

kell 11 Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu kõr val 

asu vas töö toas. 
Oo da tud ja te re tul nud 

on uued liik med. 

Koos te ge mi ses 
pei tub jõud!

Õpi buss sõidab Pär nu maal 

Mida sa ei le õp pi sid?

KUU LA: Vi ker raa dios igal ree del 
„Hu vi ta ja” saa tes kell 10-11 jut tu 
täis kas va nu ha ri du sest. 
Jä rel kuu la tav: www.err.ee

VAATA: ETV ekraanil alates 5. 
septembrist igal laupäeval kell 18 
saade „Tagatargemad”. 
Järelvaadatav: www.err.ee

LOE: ajakirja „Õpitrepp” teine 
number ilmus 15. septembril. Küsi 
kohalikust raamatukogust ja 
omavalitsusest või loe: 
www.andras.ee

INFORMATSIOONI ÕPPIMIS-
VÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) haridus- ja teadusministeeriumi 
kodulehelt www.hm.ee rubriigist 
„Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli 
täiskasvanute koolituse osakonnas on 
võimalik osaleda erinevatel kursustel, 
info õppeasutuse koduleheküljelt ja 
www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses 
(rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) 
on samuti võimalik osaleda erinevatel 
kursustel.
Info: www.vabaharidusliit.ee ja kooli-
tuskeskuste kodulehekülgedelt. 
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Sü gi sel saa bu vad ini me-
sed oma su ve ko du dest 
taas lin na rüp pe ja nii 

jää vad ki maa koh ta des paik-
ne vad ma ja ke sed oo ta ma uut 
puh kust või nä da la lõp pu.

Võõ ras te le ei jää aga ük si-
kud ma jad su gu gi mär ka ma-
ta ja kor da me siin ko hal üle 
põ hi tõed, et väl ti da eba meel-
di vaid kü las ta jaid või kui das 
käi tu da, kui võõ ras siis ki „kü-
las“ käi nud.

Kui on plaan su ve ko dust 
pi ke maks ajaks lah ku da, siis 
es malt vaa da ke rin gi, et ei 
jääks näh ta va le as ju, mis kut-
su ma ta kü la lis tes hu vi võiks 
te ki ta da. Käi ge üm ber hoo ne 
ja vaa da ke ak nast sis se.

Ko du teh ni ka, aja loo li se 
väär tu se ga ese med ja muud 

tei le väär tus li ku na näi vad as-
jad ol gu vaa te väl jast ee mal. 

Kõi ge pa rem on sel li sed 
ese med viia tur va lis se hoiu-
pai ka, kuid loo mu li kult on 
ka sel li seid as ju, mil le pu hul 
see või ma lik ei ole. 

Või ma lu sel on hea ka pi-
ke maa ja li sel ee mal vii bi mi sel 
oma va ra üles pil dis ta da: nii 
on hil jem hea kind laks te ha, 
kas kõik ole mas ja var gu se ju-
hul on pil ti de abil tun du valt 
liht sam ese meid ka ot si da.

Üheks pa ri maks moo du-
seks va ral silm pead hoi da 
on abi pal ve naab ri te le. 

Kui lä he du ses on ela muid, 
kus paik sed ela ni kud, lep pi-
ge nen de ga kok ku, et nad ka 
teie hoo net jäl giks ja seal toi-
mu vast kaht la sest te ge vu sest 

vii vi ta ma tult tei le ja po lit sei le 
tea da an naks.

Kuid tih ti on ka nii, et vaa-
ta ma ta jõu pin gu tus te le, mur-
tak se ik ka gi teie val dus tes se 
sis se ning siis on ju ba olu li ne 
te ha koos tööd po lit sei ga. 

Avas ta des sis se murd mi se, 
tu leb sel lest vii vi ta ma tult tea-
vi ta da po lit seid. 

Är ge tor ma ke ma ja pi da-
mis se ja ha ka ke kii rus ta des 
ot sus ta ma, mis ole mas ja mis 
puu du ning är ge püüd ke kor-
da luua. 

Oo da ke ära po lit sei saa bu-
mi ne ning sel leks, et kur ja te-
gi ja te jäl gi ta ba da, on va ja lik 
säi li ta da sünd mus ko ha puu tu-
ma tus. Ühes koos toi me ta des 
sel gi ta ge väl ja, mil li ne on te-
ki ta tud kah ju.

Ol ge ise oma ja ka teis te 
va ra hoid mi sel hool sad: uk se-
lukk ol gu tur va li ne ja või ma-
lu sel las ke pai gal da da sig na li-
sat sioon. 

Ol les hea ja hoo las naa ber, 
ai da ke ka teis te va ral sil ma 
peal hoi da. 

Kui mär ka te kaht la si ini me-
si ümb rus kon nas või ar va te 
pealt nä ge vat var gust, tea ta-
ge sel lest vii vi ta ma tult po lit-
seis se. 

Hoia me oma va ra ja ai ta-
me ka tei si, tee me koos tööd 
oma va hel ja po lit sei ga, nii en-
ne ta me süü te gu sid ja ai ta me 
kaa sa nen de kii re ma le la hen-
da mi se le.

Tõ nu Ki vis,
Pär nu po lit seio sa kon na

kor ra kait se ta li tu se va nem ko mis sar

Lau päe val 29. au gus til 
toi mus Tõs ta maa kesk-
koo li staa dio nil XV Tõs-
ta maa jalg pal li tur niir. 

Üri tu sel osa les 14 mees-
kon da, kes tu lid Tõs ta maa le 
män gi ma Tal lin nast, Pär nust, 
Vat last, Varb last, Sau gast ja 
Aud rust. 

See kord oli te ge mist tõe li-
selt kir ju selts kon na ga. Kui 
va ra se ma tel aas ta tel on män-
gi jad ol nud kas eest la sed või 
ve ne la sed, siis see kord osa-
le sid võist kond Sky pe’i all 
ka teis te rah vus te esin da jad, 
kel le te ge lik pä ri to lu maa jäi 
kor ral da ja tel kah juks tu vas ta-
ma ta.

Tur nii ri või tis mees kond 
Sau ga koos sei sus: Karl Mei-
ner, Egon Tee sa lu, Mar tin 
Kaar, Tim Raid, Gerd Är sis, 
Gert Pik kor, Kris to Ka se mets, 
Ro met Ol li no ja Ro mek Toh-
ver. Li saks sel le le, et nad võit-
sid kõik män gud, olid nad ka 
kõi ge üht la sem mees kond. 
See tä hen dab, et võist le jad 
olid üh te moo di tu ge vad jalg-
pal lis.

Võit ja mees kon na le järg ne-
sid pin ge reas JK Ton di (Tal-

linn), JK Pi raa ja (Tal linn), FC 
Te ku-Te ku (Pär nu), JK Vat-
la, FC Shark Uni ted (Aud ru), 
Varb la Spor di selts, Le mons 
(Pär nu), Sky pe (Tal linn), Kait-
se lii du Pär nu maa Ma lev, FC 
Met ro pool (Pär nu), WC Gu-
val da (Pär nu), Sau le pi ja All-
vee me tal bänd ÜPP (Pär nu). 
Võib öel da, et mees kon nad 
said oma va hel ko gu päe va 
jook sul häs ti lä bi – kak le ma 
kee gi ei läi nud ja paa rist üt le-
mi sest ei te ki ta nud kee gi suu-
re mat prob lee mi. 

Tur nii ri pa ri maks män gi-
jaks va li ti Rain Bõm berg JK 
Pi raa jast, kes lõi kok ku 10 vä-
ra vat. Ko gu tur nii ri jook sul 
oli Rain kõi ge vaik sem män-
gi ja (st ei vaiel nud koh tu ni ke 
ega vas tas võist le ja te ga), aga 
tööd te gi kor ra li kult.

Kor ral da jad tä na vad kõi ki 
pealt vaa ta jaid (pin ki del oli 
„ük si kuid“ va bu koh ti) ja Tõs-
ta maa val la va lit sust. Tur nii ri 
toi mu mi se le ai tas kaa sa Pär-
nu maa ko ha li ku omaal ga tu se 
prog ramm. 

Täp se malt saab tu le mus te-
ga tut vu da ko du le hel www.
zo ne.ee/tos ta maa jalg pall

Selt sing MA LEV

 MTÜ Pär nu La he Part-
ner lus ko gu kau du saa vad  
toe tust MTÜ Pär nu La he 
Part ner lus ko gu piir kon nas 
te gut se vad mit te tu lun du sü-
hin gud, et te võt jad või ko ha-
li kud oma va lit su sed vas ta-
valt meet me te le.

Ko ha lik te ge vusg rupp 
LEA DER MTÜ Pär nu La he 
Part ner lus ko gu ju ha tus ja 
hin da mis ko mis jon te gid et-
te pa ne ku kuu lu ta da ava tuks 
Lea der PLPK st ra tee gia ala-
meet me Mee de 2a „Noor te 
kaa sa mi ne ko gu kon na elu-
kesk kon na pa ren da mis se” II 
vas tu võ tu voor al gab ala tes 
1. sep temb rist 2009. 

Toe tus te koh ta taot lus vor-
me, ju hend ma ter ja li ning li-
sain fot Lea der PLPK vee bi le-
helt www.plp.ee ning meet-
mes pet sia lis ti delt: Ma ri ka 
Ko se, tel 5656 1373, Rai li 
Men gel-Sünt, tel 521 9722 
ja PLPK te gev ju hilt Mer ce-

des Me ri maa, tel 509 2261.
Taot lu si võe tak se vas tu 2. 

no vemb rist 2009 ku ni 6nda 
no vemb ri ni 2009 kel la 17ni. 
Lea der PLPK kon to ris, aad-
res sil Pär nu maa, Aud ru ale-
vik, Rin gi 1a. II kor rus tel. 
433 1053.

MTÜ Pär nu La he Part-
ner lus ko gu kor ral dab PLPK 
meet me te raa mes toe tu se ala-
se in fo päe va kõi gi le PLPK 
piir kon na taot le ja te le.

Toe tus te ala ne in fo päev 
toi mub 12.10.09 Tõs ta maa 
rah va ma jas kell 15.00-
18.00

In fo päev on osa le ja te le 
ta su ta, täp se mat tea vet saab 
vee bi le helt www.plp.ee või 
tel 433 1053

MTÜ Pär nu la he Part ner-
lus ko gu te gev juht: Mer ce-
des Me ri maa, e-post: mer-
ce des@plp.ee; plp par nu@
gmail.com 

PLPK

Tõs ta maa jalg pal li tur niir 2009

Suve ko dud jää vad meid oo ta ma

Ava takse mee de 
noor te kaa sa mi seks
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TE RE TU LE MAST
TE RE TU LE MAST

TÕSTAMAA 
TÕSTAMAA 

RAHVAMAJA 
RAHVAMAJA 

KOHVIKUSSE!
KOHVIKUSSE!

Pa ku me süüa, juua ja Pa ku me süüa, juua ja 
ka ta me vas ta valt Teie soo vi le ka ta me vas ta valt Teie soo vi le 

laua sün ni päe va deks, laua sün ni päe va deks, 
vas tu võt tu deks, peie deks…vas tu võt tu deks, peie deks…
Teid tee nin dab Mai re Ad ler:Teid tee nin dab Mai re Ad ler:

koh vik.rah va ma ja@mail.eekoh vik.rah va ma ja@mail.ee
tel 521 3471tel 521 3471

LAP SI JA NOO RI:
las te rah va tant su rüh ma 

kol ma päe vi ti, kell 14.30, ju hen dab 
Pil vi Ka se (tel 5695 2764)

las te muu si kas tuu dios se (laul-
mi ne, kla ve ri- ja ki tar ri al gõ pe tus) 
nel ja päe val, 1. ok toob ril kell 13–17, 
ju hen dab Õn ne la Lees (tel 523 6350)

TÄIS KAS VA NUID:
kä si töö rin gi 

pü ha päe val, 4. ok toob ril kell 11, ju-
hen dab Pil le Mart son (tel 523 0820)

folk loo ri rüh ma VO KI RA TAS 
es mas päe val, 5. ok toob ril kell 11, 
ju hen dab Tiia Sc här (tel 449 6235, 
5382 4309)

se ga rah va tant su rüh ma
VIIES RA TAS 

es mas päe val, 5. ok toob ril kell 19, ju-
hen dab Pil vi Ka se (tel 5695 2764)

näi te rin gi 
tei si päe val, 6. ok toob ril kell 19, ju-
hen dab Kül li Jan son (tel 5649 7774)

nai san samb lis se 
pü ha päe val, 11. ok toob ril kell 15, ju-
hen dab Õn ne la Lees (tel 523 6350)

RAT SU TA MI NE MA RIA 
RAT SA KES KU SES

sü gis 2009 – ke vad 2010 

AL GET TE VAL MIS TU SE AS TE
Tree nin gu te kuu mak sud:

1 kord nä da las 240 .-
2 kor da nä da las 480.-
3 kor da nä da las 725.-
4 kor da nä da las 950.-

Rat su ta mis tun ni kes tus on 50 mi nu tit. Li saks aeg, 
mis ku lub õpi la sel ene se ja rat su et te val mis ta mi seks 

ja tree nin gu lõ pe ta mi seks ning teoo ria õp peks. Rat su-
ta mis tun nis on nõu tav kait se kii ver.

Kuu maks ta su tak se jooks va kuu eest 10. kuu päe vaks. 
Kuu maks keh tib ühe kuu. Kõik tree ningg rup pi des se 
kuu lu vad õpi la sed on ko hus ta tud osa le ma te ge vu ses, 

mis on seo tud tun ni ho bus te eest hoo lit se mi se ga ja 
tree nin gu va hen di te ning ruu mi kor ras hoiu ga. Jär gi-
tak se Ma ria rat sa kes ku se ko du kor da. Kui õpi la sel on 
soov rat su ta da ai nult ühe ho bu se ga on sel le mak su-

mu seks ka he kord ne kuu maks.

ÜHE KORD SED RAT SU TA MIS TEE NU SED:
1 kord rüh mat ree nin gus 125.-
In di vi duaalt ree ning 150.-

EDA SI JÕUD NU TE AS TE: kok ku lep pel
SPOR DI MEIS TER LIK KU SE AS TE: kok ku lep pel

Kon tak tee ru da: Eve Riis 58406271
Ma ria ta lu 44 74558, 5236066

in fo@ma ria.ee, www.ma ria.ee

Raa ma tuk gus pal ju uu si raa ma tuid
Druon, Mau ri ce “Prant su se ema hunt”
Dze rand, Ro bert “Kii re te la hen dus te raa mat”
Eda si, Ai me “Haap sa lu sall”
Er nits, Mar je “Ar mas tus ja Kur jus”
Er nits, Mar je “Aeg en da le”
Gam lin, Lin da “Al ler giad”
Gard ner, Er le Stanl ly “Unes kõn di ja õe tüt re juh tum”
Hig gings, Kris tan “Lii ga hea, et ol la tõ si”
Jan son, To re “Room la sed ja room lan nad”
Jõ gio ja, Hel dur “Kai ka Lai nest Van ga ni II”
Jõ gio ja, Hel dur “Loo tus te var jud”
Jür jo, Me ri lin “Hald ja naer”
Kend rick, Sha non “Sit sii lia mil jar dä ri ar mu ke”
Kroon, Kad ri “Ees ti mem me de var ja tud sa la du sed”
Lem be, Mil vi “Kol me õe kõr val teed”
Mac do nald, Sa rah “Pü ha lehm! Seik lus In dia moo di”
Mc Ma hon, Bar ba ra “Mil jar dä ri po ja lap se hoid ja”
Meyer, Step he nie “Päi ke se var ju tus”
Mänd, Hel jo “Luis ke lu gu”
Mär ka, Vei ko “Põ le ta da pä rast lu ge mist”
Nek ras sov, “Ana to li Krii sid”
Noo de, Stel la “Ta ga si ko ju”
Oli ver, Joan Dun can “Tass koh vi Budd ha ga”
Ott Anet te-Mar leen “Ke vin”
Pauk son, Ed da “Ast ro loo gi li ne abi mees 2010”
Ped man son, Peep “Mi ria mi lood”
Praak li, Kris tii na “Mi nu Itaa lia”
Raud, Eno “Väi ke au to raa mat”
Rem su, Olev “Lap se põl vest Mal le ta”
Ro berts, No ra “Pa ga na ki vi”
Ruit la ne, Ola vi “Nai ne”
Soo nik, Ma ti “See li ku kütt”
Ta li, Pi ret Ei no Bas kin “Naer lä bi pi sa ra te”
Tam mer, En no Si mon Le vin “Sün di nud ad vo kaa diks”
Tru bets ky, Tõ nu “Ees ti punk 1976-1990. An ra hia ensv-v”
Ul man, Mih kel “Oht lik lend. Vist rik”
Veik saar, Ene Ee ri ka Sa lu mäe “Jää da el lu”
“Kil le ri ar mas tus”
“Ruh nu aja raa mat”

Ilu sat sü gist 
Mar ge raa ma tu ko gust

TÕS TA MAA RAH VA MA JA KUT SUB RIN GI DES SE

Ok toob ri kuust Ok toob ri kuust 
oleme ava tud oleme ava tud 

K ja N – kell 18 – 23K ja N – kell 18 – 23
R ja L – kell 21 – 02R ja L – kell 21 – 02

Oo ta me kõi ki des se rin gi des se nii uu si kui ka va nu liik meid!
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VEE RA KII RATS 87VEE RA KII RATS 87
HEL MI UDU 86HEL MI UDU 86

LEI DA GRAHV 85LEI DA GRAHV 85
HIL DA LIL LE PUU 85HIL DA LIL LE PUU 85

ZO JA VE REŠTŠAGI NA 83ZO JA VE REŠTŠAGI NA 83
AR NOLD NURM 83AR NOLD NURM 83

HEL JU SIIN NE 78HEL JU SIIN NE 78
LEI DA MET SA 78LEI DA MET SA 78
LAI NE LAAN 77LAI NE LAAN 77
EST RA TSILK 77EST RA TSILK 77

Sep temb ri kuu
Sep temb ri kuu
Sep temb ri kuu
Sep temb ri kuu

juu bi la ridjuu bi la rid

HIL LAR-KONS TAN TIN HIL LAR-KONS TAN TIN 
PIR SI 76PIR SI 76

HEL GA RAND MAA 76HEL GA RAND MAA 76
SAL ME NIIT VÄ HI 76SAL ME NIIT VÄ HI 76
HEL JU TÕ NIS SOO 76HEL JU TÕ NIS SOO 76

ERI KA-HE LE NE AN SU 76ERI KA-HE LE NE AN SU 76
LAI NE TA GA SAAR 76LAI NE TA GA SAAR 76

EL GA RAND 75EL GA RAND 75
EVI LAA NE METS 74EVI LAA NE METS 74

LAI NE PA LU SA LU 73LAI NE PA LU SA LU 73
MEE LI SUTT 72MEE LI SUTT 72

VII VI KAR LEP 65VII VI KAR LEP 65
MIH HAIL PA RAM ZIN 65MIH HAIL PA RAM ZIN 65

EL VE TA RIK 60EL VE TA RIK 60
EL MUT LEAS 60EL MUT LEAS 60

juu bi la ridjuu bi la rid

TÄHIS TA ME EA KA TE PÄE VA
Nel ja päe val, 1. ok toob ril tä his ta me 
ea ka te päe va väl ja sõi du ga suu nal 
Aud ru-Tah ku ran na-Hää de mees te.

Buss väl jub ale vi park last kell 8.00.

Osa le mi seks va ja lik eel nev re gist ree ri mi ne
hil je malt 30. sep temb riks tel 449 6256 või 529 4440

Tõs ta maa val la va lit sus

* Müüa uued ja kva li teet sed 
Mit su bis hi soo jus pum bad 
koos pai gal du se ga. Lii si soo-
jus pump ko ju ju ba 3000 kroo-
ni se sis se mak su ga!
Tel: 5648 3222;
www.ho meair.ee

17. ok toob ril 
XX VI Tõs ta maa jooks

30. ok toob ril kell 21-03
Tõs ta maa rah va ma jas 
SUUR HAL LO WEE NI PI DU.
Esi neb an sam bel HEL LAD 
VEL LED (3 x 45 min.) 
Muu si kat tee vad DJ EN NO 
LO HU ja MAR KO KOIT LA
Pa ri ma le kos tüü mi le au hind. 
Pi let 100 kroo ni.

21. no vemb ril kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas 
KAR NE VAL 
koos an samb li ga ALAS KA
Oled oo da tud kar ne va li kos-
tüü mis ja lust li ku et teas te ga

18. det semb ril kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas 
ko gu val la jõu lu pi du 
koos an samb li ga 
NUK KER KU KE KE

KUHU MINNA

MÕI SA RO MAN TI KA

hooa ja ava kont sert
ROO SIK RANTS

Lau päe val, 
10. ok toob ril 2009 

kell 18 
Tõs ta maa mõi sas

ESI NE JAD:
Ann Wallst röm 
(ba rokk viiul, Root si)
An sam bel 
Co rel li Con sort 
ajas tu pil li del

MÜÜK

SÜGISEKS

SILMADE KONTROLL JA
PRILLIDE MÜÜK
21. oktoobril kella 10:00-st
Tõstamaa seltsimajas
INFO ja eelregistreerimine tel 449 6256


