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De mok raat li kus rii gi kor-
ral du ses pa ku vad va-
hel dust ja või mal da vad 

muu tu si va li mi sed. Ko da ni ke 
üks põ hiõi gu si on va li da ja 
ol la va li tud. Ees tis toi mu vad 
ko ha li ke oma va lit sus te va li-
mi sed iga nel ja aas ta jä rel. 
Möö du nud vo li ko gu va li mi-
sed puu du ta sid kind las ti kõi-
ki, ole ne ma ta sel lest, kas se da 
en da le tun nis ta ti või mit te. 
Tu li te ha va li kuid, kas min na 
va li ma või mit te, kel le poolt 
va li da ja sa mu ti oli või ma lus 
en da kan di da tuur üles sea da. 
Kind las ti tõid need va li mi sed, 
kus roh kem, kus vä hem, ko ha-
lik ku el lu va hel dust ja muu-
tu si.

Tõs ta maa val las käis va li-
mas 52 % va li mi sõi gus li kest 
ko da ni kest, mis on de mok raa-
tias ta va pä ra ne tu le mus. Kind-
las ti on osal va li ma ta jät nu-
tel põh jen du seks ära leier da-
tud kü si mu se, kas sel list Ees-
tit me taht si me, vas tus, et ei 
taht nud. Sa mas võib ka kü si-
da, kas sel list Ees tit me taht si-
me, kus pea pool ko da ni kest 
ei soo vi või ei viit si oma ko-
da ni ku ko hust täi ta, ei ta ha 
oma ar va must aval da da või 
see ar va mus ko gu ni puu dub. 
Se da enam on hin na tav va li-
mas käi mi ne ja oma ar va mu-
se väl jaüt le mi ne.

Tõs ta maal olid väl jas ka he 
par tei ja ühe va li mis lii du ni-
me kir jad kok ku 25 kan di daa-
di ga ühek sa le vo li ko gu ko ha-
le. See ga oli, kel le va hel va-
li da. Mi nu ar va tes vää ri vad 
tun nus tus kõik kan di dee ri-
nud, kes sel le ga näi ta sid val-
mi so le kut ja taht mist pa nus ta-
da oma ae ga ja tead mi si val-
lae lu ku jun da mis se.

Va li tusks osu tus va li mis liit 
Tõs ta maa ka hek sa ja IRL ühe 
man daa di ga. Et va li mis liit Tõs-
ta maa on osu tu nud va li tuks 

kõi gil se nis tel taa si se seis vu se 
aeg se tel vo li ko gu va li mis tel, 
võib teh tud va li kut pi da da 
ka tun nus tu seks se ni teh tu le. 
Kui gi väik se ma tes val da des 
on te ge mist suu res ti isi ku va li-

mis te ga, võib va li tuks pi da da 
ka jär je pi de vust, sta biil sust ja 
esi ta tud te ge vus ka va.

Kui gi val la le hes pa ku ti 
oma prog ram mi tut vus ta mi-
se või ma lust kõi gi le ni me kir-
ja de le, loo bus IRL-i ni me ki ri 

sel lest ja Kes ke ra kon na oma 
jäi na pi sõ na li seks ning loo-
sung li kuks. 

Kes ke ra kon na ko ha li kus 
te ge vus ka vas väl ja too dud me-
dit sii ni tee nus te kor ral da mi ne, 
elekt ri lii ni de re mont, põl lu ma-
jan du se-ran na ka lan du se aren-
da mi ne, toot ja te ühis te ge vus, 
väi keet te võ te te loo mi ne, pan-
ga tee nu sed osu ta mi ne ja pen-
sio ni de ko ju kan ne on küll vä-
ga olu li sed vald kon nad kuid 
nen de tee nus te osu ta mi ne po-
le ko ha li ku oma va lit su se pä-
de vu ses ja vald saab neid te-
ge vu si vaid kaud selt toe ta da. 
Loo dan, et ka sel li sed prog-
ram mi li sed eri ne vu sed mõ ju-
ta sid va li kut.

Va li tuks osu tu sid ka uued 
mõt ted-ideed, sest tee ne ka te 
vo li ko gu liik me te Hei no Tam-
me, Leo Sal ga ja Kat rin Tõ nis-
so ni ot su se tõt tu, enam mit te 

kan di dee ri da ja uu te tu li ja te li-
san du mi se ga, olid pea poo led 
va li mis lii du ni me kir jas kan di-
dee ri nud uued tu li jad ja vo li-
kok ku va li tuks osu tu nu test 
poo led on gi uued liik med.

Va li mis liit Tõs ta maa tä nab 
usal du se eest aga roh kem kui 
hea del ae ga del, pa neb see 
prae gu ses kee ru li ses ma jan-
dus si tuat sioo nis ko hus tu se ka 
kit sas tel ae ga del ole ma so le va-
te va hen di te ga toi me tul la.

Ole me jät ku valt ava tud, 
kut su me kaa sa mõt le ma ja 
häid ideid väl ja pak ku ma 
ning püüa me te ha koos tööd 
kõi gi val la ko da ni ke, et te võt-
ja te ja mit te tu lun du sü hin gu te-
ga, et Tõs ta maa val las oleks 
sel li ne eluk va li teet, et ini me-
sed ja eri ti noo red ei peaks 
siit mi ne ma vaid oleks põh-
just tul la.
Too mas Rõ hu, Va li mis liit Tõs ta maa

Mõttemõlgutus vali mis te jä rel

Kas sel list Ees tit 
me taht si me,
kus pea pool 
ko da ni kest ei 
soo vi või ei viit si 
oma ko da ni ku -
ko hust täi ta?

Esimesel uue volikogu kokkusaamisel jäid pildile Rando, Rita, Janek, Madis, Janek, Eduard, 
Toomas, Maido ja Andres.
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 Käi sin hil ju ti Tun ne 
Ke la mi kü la li se na Brüs se-
lis Eu roo pa Par la men dis. 

Eu roo pa Par la men di 
hoo net kut su tak se hel li ta-
valt „Ju ma la te kap rii siks“ 
ning sel les ma jas se bib 
iga päev rin gi li gi 8000 
ini mest. 

Mis või kes on ühe väi-
ke rii gi saa dik nõn da kir-
jus koos lu ses - täpp. 

Saa di ku töö al gab sel-
les suu res ma si na vär gis 
es ma pil gul vä ga liht sa-
test as ja dest. 

Ke la mi sõ nul ja gu neb 
ko ri do ri des voo lav inim-
mass ka heks. 

Ühed, kes lif ti des ala ti 
nae ra ta vad, vaa ta vad ot-
sa ja te re ta vad ja tei sed, 
kes no hi se vad omaet te, 
vai ki vad ja väl di vad silm-
si det. Vii mas te hul ka kuu-
lu vad just ni melt uu te 
liik mes rii ki de esin da jad. 

Pal jus ki tä nu oma abi-
kaa sa le va lis Ke lam nae-
ra tu se tee ja see on te ma 
sõ nul tões ti tõ hus viis 
kui das kon tak te ja sõp ru 
lei da. 

Il mu ta hu vi teis te vas-
tu ja ne mad mär ka vad 
ka sind. Liht ne või hoo-
pis kee ru kas, meie su gus-
te mos si ta ja te jaoks, aga 
toi mib üle il ma. 

Ol gu see väi ke Mal ta 
oma paa ri sa ja tu han de 
el ni ku ga, kes on hä das 
seits me-ka hek sa tu han-
de Lii büast pä rit paa di-
põ ge ni ku ga ke da tor mid 
Itaa lia ase mel kan na vad 
Mal ta le ja ke da väi ke 
riik peab ülal pi da ma või 
naab ri Mar ta, kes on hä-
das re bas te ga. 

Kuu la ära te ma mu re 
ning püüa mõis ta, aru 
saa da ja toe ta da, siis toi-
mib ka vas tu pi di ne va-
riant.

 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

Ko ha li ke oma va lit-
sus te vo li ko gu de 
va li mi sed toi mu sid 18. 
ok toob ril käe so le val 
aas tal.

Tõs ta maa val las oli hää leõi-
gus lik ke isi kuid va li ja te ni me-
kir ja kan tud 1243, nen dest 
käis va li mas 648 ini mest, see-
ga 52,13 % va li ja te ar vust. 

Ühek sa liik me lis se vo li ko-
gus se ühe ko ha saa mi seks oli 
va li mis lii dul või era kon nal va-
ja lik ko gu da 72 häält.

Va li mi sed või tis üle kaa lu-
kalt Va li mis liit Tõs ta maa, saa-
des 506 häält ja 8 koh ta vo li-
ko gus. Isa maa ja Res Pub li ca 
liit 87 hää le ga sai 1 vo li ko gu 
liik me ko ha ning Ees ti Kes ke-
ra kond, ko gu des 53 häält, vo-
li ko gus se ei pää se nud.

Val la va li mis ko mis jo ni 
23. ok toob ri ot su se ga nr 7 
re gist ree ri ti vo li ko gu all järg-
ne vas koos sei sus:Too mas Rõ-
hu, Ja nek Jaan soo, Ri ta Alg-
peus, Eduard Vilb re, Ma dis 
Mart son, And res Laur, Ran do 
Rand, Mai do Ka ja ja Ja nek 
Tuul mees.

Uue koos sei su esi me ne is-
tung toi mus 30. ok toob ril. 
Ko hal olid kõik vo li ko gu liik-
med. Päe va kor ras oli vo li ko gu 
esi me he ja asee si me he va li mi-
ne ning val la va lit su se ta ga sia-
sut mis pal ve ära kuu la mi ne. Vo-
li ko gu esi me he ko ha le esi ta ti 
kaks kan di daa ti. Va li mis lii du 
Tõs ta maa poolt Ja nek Jaan-
soo ja era kon na Isa maa ja 
Res Pub li ca ni me kir jas kan di-
dee ri nud And res Laur. Va li mis-
ko mis jo ni poolt lä bi vii dud sa-
la ja se hää le ta mi se tu le mu sel, 
va li ti vo li ko gu esi me heks 7 
poolt hää le ga Ja nek Jaan soo. 
And res Lau ri poolt hää le tas 2 
vo li ko gu lii get.

Vo li ko gu asee si me heks va li-
ti ühel hää lel Eduard Vilb re.

Tei ne vo li ko gu is tung toi-
mus 12. no vemb ril ning päe-
va kor ras oli val la va ne ma va li-
mi ne, val la va lit su se koos sei su 

kin ni ta mi ne, vo li ko gu ala tis te 
ko mis jo ni de moo dus ta mi ne, 
ko mis jo ni esi me he ja asee si-
me he va li mi ne, dek la rat sioo-
ni hoid ja mää ra mi ne ja esin-
da ja te ni me ta mi ne Pär nu maa 
Oma va lit sus te Lii du üld ko gus-
se. Ko hal oli 7 vo li ko gu lii get, 
puu du sid And res Laur ja Ri ta 
Alg peus.

Is tun gi al gul te gi Too mas 
Rõ hu lü hiü le vaa te val la le an-
tud üle san ne test ja poo le li ole-
va test pro jek ti dest.

Järg mi se na an dis vo li ko gu 
esi mees Ja nek Jaan soo sõ na 
vo li ko gu le val la va ne ma kan di-
daa ti de üles sead mi seks. Kan di-
daa diks esi ta ti Too mas Rõ hu. 
Ku na roh kem kan di daa te ei 
esi ta tud, ot sus tas vo li ko gu ni-
me kir ja sul ge da ja ko mis jon 
viis lä bi sa la ja se hää le ta mi se. 
Too mas Rõ hu poolt hää le tas 
6 vo li ko gu lii get, kan di daat 
ise hää le ta mi sel ei osa le nud.

Va li tud val la va ne ma et te pa-
ne kul kin ni ta ti vo li ko gu poolt 
val la va lit su se liik me teks Anu 
Pe ter son, Hel le Va he mäe, Ker-
li Brandt ja Ka rin Rand mäe.

Pea le val la va lit su se ame tis-
se kin ni ta mist, pea tas va li mis-
ko mis jon val la va ne maks va li-
tud Too mas Rõ hu vo li tu sed 
vo li ko gu liik me na ja mää ras 
asen dus liik meks Tõ nu Sa lu. 

Järg mi se na ot sus tas vo li ko-
gu moo dus ta da ala tis te ko mis-
jo ni de na re vis jo ni ko mis jo ni, 
ee lar ve- ja ma jan dus ko mis jo-
ni, kul tuu ri ko mis jo ni, ha ri dus-
ko mis jo ni, sot siaal ko mis jo ni 
ja ar ves ta des suu re ne nud pla-
nee rin gu te lä bi vaa ta mi se va-
ja dust ka pla nee rin gu ko mis-
jo ni. 

Vas ta valt ko ha li ku oma va-
lit su se kor ral du se sea du se le, 
pea vad ko mis jo ni de esi me-
hed ja asee si me hed ole ma 
va li tud vo li ko gu liik me te hul-
gast, tei sed ko mis jo ni liik med 
kin ni tab vo li ko gu ko mis jo ni 
esi me he esil di se alu sel. Ai nult 
re vis jo ni ko mis jon tu leb täies 
koos sei sus va li da vo li ko gu 

liik me te hul gast. 
Ko mis jo ni de üle san deks 

on la hen da mist va ja va te val-
lae lu prob lee mi de väl ja sel gi ta-
mi ne ja et te pa ne ku te te ge mi-
ne nen de la hen da mi seks.Te-
ge vus ka va de väl ja töö ta mi ne. 
Vo li ko gu mää rus te ja ot sus te 
eel nõu de al ga ta mi ne ning ar-
va mu se and mi ne lä bi vaa ta mi-
seks saa de tud õi gu sak ti de eel-
nõu de koh ta.

Eda si vii di lä bi sa la ja ne 
hää le ta mi ne iga le ko mis jo ni-
le esi me he ja asee si me he väl-
ja- sel gi ta mi seks. Hää le ta mis-
tu le mus te alu sel ot sus tas vo li-
ko gu va li da:

re vis jo ni ko mis jo ni esi me-
heks And res Laur, asee si me-
heks Eduard Vilb re ja liik-
meks Mai do Ka ja; ee lar ve 
– ja ma jan dus ko mis jo ni esi-
me heks Eduard Vilb re ja ase-
e si me heks Ma dis Mart son; 
ha ri dus ko mis jo ni esi me heks 
Tõ nu Sa lu ja asee si me heks Ja-
nek Tuul mees; kul tuu ri ko mis-
jo ni esi me heks Ran do Rand 
ja asee si me heks Tõ nu Sa lu; 
sot siaal ko mis jo ni esi me heks 
Ri ta Alg peus ja asee si me heks 
Ja nek Tuul mees; pla nee rin gu-
ko mis jo ni esi me heks Ja nek 
Jaan soo ja asee si me heks Ma-
dis Mart son.

Kor rupt sioo ni vas ta se sea du-
se alu sel peab vo li ko gu mää-
ra ma ka dek la rat sioo ni hoid ja 
ehk ko mis jo ni, kel le üle san-
deks on ame tii si ku te ma jan-
dus li ke hu vi de dek la rat sioo-
ni de ko gu mi ne, hoid mi ne ja 
kont rol li mi ne. Ni me ta tud ko-
mis jo ni mää ra ti ame ti ko ha 
jär gi vo li ko gu esi mees, val la-
va nem ja val la sek re tär.

Vii ma se päe va kor ra punk-
ti raa mes ni me ta ti esin da ja-
teks Pär nu maa Oma va lit sus-
te Lii du üld ko gus se vo li ko gu 
esi mees Ja nek Jaan soo, ke da 
asen dab vo li ko gu asee si mees 
Eduard Vilb re ja val la va nem 
Too mas Rõ hu, ke da asen dab 
abi val la va nem Anu Pe ter son.

Eve Sah tel, val la sek re tär

Kok ku võt valt va li mis test val las
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Aja va he mi kul 1.09 – 
31.10.2009 pan di toi me 
Tõs ta maa val las 11 väär-
te gu, mil lest seit se oli 
liik lu sees kir ja, kolm tu ba-
ka sea du se ja üks al ko ho li-
sea du se rik ku mi ne. 

Alus ta ti kolm kri mi -
naa las ja: 

 11.09 avas ta ti, et Lao 
kü las asu vast su ve ko dust 
on va ras ta tud mu ru nii-
duk ja veel mit meid eri ne-
vaid ese meid. Kah ju 11 
635 kroo ni.

 31.10. avas ta ti, et Kast-
na kü las asu va test sõi-
du ki test on va ras ta tud 
ra diaa to rid. Kah ju on sel-
gi ta mi sel.

 Hea liik le ja, sü gis päe-
vad on lü hi ke sed ja va ra-
kult hak kab ilm hä mar du-
ma. Hal va näh ta vu se kor-
ral või pi me dal ajal kan-
na erk sa maid rii deid ning 
kin ni ta hel kur pa re ma le 
kül je le põl ve kõr gu se le 
nii, et see oleks näh tav 
nii eest, ta gant kui kül-
jelt. Kor ra lik hel kur on 
au to lä hi tu le de val gu ses 
näh tav ju ba 130 - 150 
meet ri kau gu selt ning 
au to ju hi le jääb sel ju hul 
pii sa valt ae ga, et sõi tu 
aeg lus ta da ja möö du da ja-
la käi jast ohu tult.

Ing rid Melt sas,
Pär nu Po lit seio sa kon na 

kor ra kait se ta li tu se va nem kons taa bel

Vägi vald ei ole 
väl ja pääs,
vä gi val last on 
väl ja pääs

 Sel le aas ta 2. no vemb-
rist on ava tud Pär nu nais-
te var ju paik lä hi suh te vä-
gi val la all kan na ta va te le 
nais te le. Var ju paik võ tab 
abi va ja jaid vas tu öö päe-
va ring selt. 

Va ja du sel saab nai ne 
var ju pai ka kaa sa võt ta ka 
lap sed. He lis ta te le fo nil 
5 398 1620 öö päe va ring-
selt.

Ära jää ük si, ot si abi!

Pär nu maa va nem 
al ga tas 18.09.2009 
kor ral du se ga nr 109 
Pär nu maa kon na pla-
nee rin gut täp sus ta va 
tuu lee ner gee ti ka tee-
map la nee rin gu ja sel le 
kesk kon na mõ ju st ra-
tee gi li se hin da mi se.

Pla nee rin gu alu seks on 
üle rii gi li ne pla nee ring Ees ti 
2010, mis näeb et te ener gee-
ti ka järk-jär gu list üm be ro-
rien tee ri mist taas tu va te ener-
giaal li ka te suu re ma le ka su ta-
mi se le. 

Taas tu ve ner gee ti ka aren-
da mi se üheks või ma lu seks 
on tuu lee ner gia ka su ta mi ne. 
Pa ri ma la hen du se saa mi seks 
ja eri ne va te hu vi de ta sa kaa-
lus ta mi seks koos ta tak se ko gu 
maa kon da hõl mav tee map la-
nee ring. 

Pla nee rin gu ees mär giks on 
tuu lee ner gee ti ka aren da mi se 
põ hi mõ te te ja suun du mus te 
sä tes ta mi ne, tuu li ku te ra ja-
mi seks so bi li ke maa-ala de, 
elekt ri põ hi võr gu (330 kV) 
ning jao tus võr gu (110 ja 35 
kV) üle kan de lii ni de tras si de 
asu ko ha mää ra mi ne.

Tee map la nee ring al ga ta tak-
se sa maaeg selt Saa re, Hiiu ja 
Lää ne maa kon da des. Pla nee-

rin gut kaas ra has ta tak se Nor-
ra-EMP re gio naa la ren gu toe-
tuss kee mist. 

Tee map la nee rin gu koos ta-
mist Pär nu maa kon nas kor ral-
dab Pär nu Maa va lit sus. 

Pla nee ring koos ta tak se 
koos töös Pär nu maa ko ha li ke 
oma va lit sus te, naa ber maa va-
lit sus te, as jao mas te mi nis tee-
riu mi de, ter vi se kait se ta li tu se, 
kesk kon naa me ti, Ees ti Ener-
gia ja teis te hu vi ta tud isi ku-
te ga.

Täien da vat in fot tuu lee-
ner gee ti ka tee map la nee rin gu 
koh ta on või ma lik kü si da Pär-
nu Maa va lit su se pla nee rin gu-
ta li tu sest. Kon tak ti si kud on 
Tiiu Pärn (tel 447 9761, tiiu.
parn@mv.par nu.ee) ja Rai ne 
Vii tas  (tel 447 9762, rai ne.
vii tas@mv.par nu.ee).

Head koos tööd soo vi des
Tiiu Pärn, Pär nu Maa va lit su se 

pla nee rin gu ta li tu se ju ha ta ja

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 
27.10.2009. a. is tun gil kor ral du se ga nr. 
903 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu va 
Rei nu kin nis tu de tailp la nee rin gu, mil le 
ava lik väl ja pa nek toi mub 9.11.2009 - 
7.12.2009. 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 ga saab tut vu da ka ava-
li ku väl ja pa ne ku ajal Tõs ta maa val la ko du-
le hel - www.tos ta maa.ee. De tailp la nee rin gu 
käi gus mää ra tak se krun di le maa ka su tus -

sih tots tar ve ela mu maa, ehi tu sõi gus ja hoo-
nes tus tin gi mu sed. La hen da tak se krun di teh-
no võr ku de ga va rus ta mi ne, liik lus kor ral dus 
ning par ki mi se, hea kor ra ja hal jas tu se põ-
hi mõt ted. Rei nu kin nis tu suu rus on 14837 
ruut meet rit. Te ge mist on Tõs ta maa val la 
üldp la nee rin gu põ hi la hen du se muut mi se et-
te pa ne kut si sal da va de tailp la nee rin gu ga. 

Ava li kul väl ja pa ne kul või vad kõik isi kud 
esi ta da et te pa ne kuid ja vas tu väi teid Rei nu 
kin nis tu de tailp la nee rin gu koh ta. 

DETAILPLANEERINGUD

Pär nu maal ha ka tak se koos ta ma 
tuu lee ner gee ti ka pla nee rin gut

Tu le Tõs ta maa KAR NE VA LI LE!Tu le Tõs ta maa KAR NE VA LI LE!
Lau päe val, 21. no vemb ril, Lau päe val, 21. no vemb ril, 

uk sed ava tak se kell 21. uk sed ava tak se kell 21. 
Tant su tu ju süs tib an sam bel ALAS KATant su tu ju süs tib an sam bel ALAS KA

Mõt le väl ja vai mu kas et teas te, ot si oma le kos tüüm ja tu le! 

Sis se pääs 50 kroo ni. Et teas te ga sis se pääs prii.

Vai mu ka ma te le au hind!
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V o li ko gu ja val la va nem 
on star ti nud. Tõs ta-
maa Tuu led te gid väi-

ke se kü sit lu se, et tea da saa da, 
mil li ses suu nas mõt teid mõl-
gu ta tak se ja mi da rah va le 
järg ne va teks aas ta teks sü da-
me le pan nak se. 
1. Mis on si nu sü da mea si vo li-
ko gu liik me na aja da?
2. Ar ves ta des pin ge list ee lar vet, 
kas mõn da as ja saaks ka il ma 
ra ha ta kor da saa ta, mi da ja 
mis sel leks peab te ge ma? 
3. Mi da soo vi tad val la rah va le 
prae gu sel ras kel ajal pü si ma 
jää mi seks?

Ran do 
Rand
1. Ül di seks 
ees mär giks 
vo li ko gu lii-
me na saab 
Tõs  ta  maa 
val la ela ni-
ke eluo lu 
pa ran da mi ne nii pal ju kui vo-
li ko gu töö se da või mal dab. 
Või ma li kult adek vaat ne ja 
era poo le tu suh tu mi ne kõi ges-
se, mis tu leb aru tu se le. Kui 
juh tub, et jät kan kul tuu ri ko-
mis jo ni ve da mist, siis saab mi-
nu sü da meas jaks kul tuur Tõs-
ta maa val las. Tra dit sioo ni lis te 
üri tus te säi li ta mi ne, kul tuu ri 
aren da mi ne.
2. Vas tak sin jäl le gi kul tuu ri le 
vaa da tes. Heaks näi teks il ma 
ra ha ta as ja de aja mi seks võib 
tuua 2009.a. Tõs ta maa val la-
päe vad, kui mit med üri tu sed 
toi mu sid tä nu kü la de ja ini-
mes te en di init sia tii vi le ning 
võib ol la tä nu sel le le ise gi oli 
nen del üri tus tel suu rem võ lu. 
Vaa da tes ta ga si võib te ge li-
kult lei da pal ju näi teid sel lest 
kui das ini me sed on tei nud mi-
da gi il ma ra ha ta Tõs ta maa 
jaoks, ol gu sel leks siis Lus ti 
ja Lõ bu selt si poolt kor ras ta-
tud Tõs ta maa bus si jaam või 
ol gu sel leks “Tee me ära” pro-
jek ti raa mes va ba taht li kult 
ko ris ta tud prü gi mäed val la 
eri piir kon da des, sa mu ti ka 
kü la lii ku mis te et te võt mi sed. 
Näi teid on pal ju.
3. Ras ked ajad on mõ nes mõt-
tes head. Ini me sed õpi vad hin-
da ma as ja de tõe list väär tust, 

ka ras tu vad. Ras ku sed tee vad 
tu ge va maks. Ras kel ajal tu-
leb roh kem üks teist abis ta da, 
õp pi da ela ma kok ku hoid li ku-
malt, pla nee ri da oma sis se tu-
le kuid ja väl ja mi ne kuid tä he-
le pa ne li ku malt ja kau ge ma le 
vaa da tes. Ala ti saab en nast lo-
hu ta da sel le ga et on rii ke, piir-
kon di, kus elu on sa da des kor-
da des ras kem. Kui nii ha ka ta 
mõt le ma ja en da üm ber vaa-
ta ma, siis te ge li kult po le meie 
elul vä ga vi ga gi. Kui noor test 
ini mes test kee gi ar vab, et elu 
on ras ke, siis võib kü si da mõ-
nelt va ne malt ini me selt, kui-
das oli elu 50 aas tat ta ga si. 
Us ku ge mind, elu oli pal ju ras-
kem. Prae gu ela me me kõik 
suu rel või ma lus te ajal ning 
küll see ma jan dus ka tõus ma 
hak kab. päi kest!

Ri ta 
Alg peus

Ma olen 
tä nu lik ini-
mes te le, kes 
leid sid, et 
mi na võiks 
kuu lu da vo-
li kok ku. Ma 
ei tea, kas saan vas ta ta nen de 
oo tus te le ning mi da gi head te-
ha. 

Ehk os kan öel da mõn da 
tar ka sõ na nai se na, ema na 
või med töö ta ja na. La hen du-
sed ei saa ol la ko he kät te saa-
da vad, sest olu kord ras kel 
ajal on kõi gi le ras ke. Kee gi ei 
tea, kui kaua kel le gil on tööd, 
võib ol la vars ti koon da mi se 
kir ves ku kub just si nu pe re 
pea le. 

Är ge ol ge ka de dad tei ne-
tei se pea le, püüd ke mõis ta 
neid, kel lel on ras ke tä na, ju-
ba hom me võib neil veel gi 
ras ke maks min na, toe ta ge 
kaas tee li si! 

Ühel päe val, ol les val ves 
EMOs, hai ge na saa bus sin-
na üks nais te rah vas tur va-
ko dust”Tu le vik”, kui ma te-
malt uu ri sin seal se elu koh ta, 
vas tas ta, et neil seal ela vad 
eest la sed, ve ne la sed ja soom-
la sed, nii noo ri kui va nu, nii 
nai si kui me hi ja kee gi po le 
kel le gi pea le ka de. Ne mad 
on kõik võrd sed, ei ole ju 

mil le gi üle ka de dust tun da, 
sest enam hal ve mi ni min na 
ei saa. Ta han pa lu da kõi gilt 
Teilt vas tas ti kust toe tust ja 
mõist mist. 

Kõik ot su sed, mi da vo li ko-
gus pea me lan ge ta ma on vas-
tu võe ta vad, kui Teie tea vi ta te 
oma mu re dest-et te pa ne ku test 
vo li ko gu liik meid. 

Senise usal du se, mõist mi-
se ja toe tu se eest et te tä na des 
Ri ta.

Ja nek
Jaan soo
1. Eel kõi ge 
ar ves ta des 
meie rii gi ja 
oma va lit sus-
te kee ru list 
ma jan dus-
li ku olu kor-
da on meie es ma ne sü da mea-
si hoi da teh tut . Ka su ta da ole-
ma so le vaid ra ha li si või ma lu si 
nii ots tar be kalt kui see on või-
ma lik, kaa sa ta val la rah vast 
eda si se elu aren da mi seks .
2. Kind las ti! Alus ta ma peab 
igaüks en dast , hoi da pu has 
oma ko du ja ko duümb rus. Te-
ge le da iseen da ga, su hel da lä-
he das te ja sõp ra de ga. Sel leks 
ei ole ju ra ha va ja!
3. Need ei ole kind las ti Meie 
jaoks kõi ge ras ke mad ajad 
ja kui tun dub, et elu me re lai-
ned üle pea käi vad, kü si da 
nõu oma esi va ne ma telt, ne-
mad tea vad mis tä hen da vad 
RAS KED AJAD. Jõu du ja jak-
su kõi gi le.

Ja nek 
Tuul mees
1. Koos töö 
nii val la rah-
va kui ka 
val la va lit su-
se ja vo li ko-
gu liik me-
te ga. Val la-
va lit su se ja val la al la su tus te 
pla nee ri tud ja öko noom ne 
ma jan da mi ne.
2. Meid ümb rit se va kesk kon-
na puh ta na hoid mi ne. Prak ti-
li selt il ma ra ha ta saab koo li tu-
si kor ral da da.
3. Pan ge rõh ku oma kal li-
le ter vi se le, är gem kül me tu-
gem.

Mai do
Ka ja
1. Te gel da 
ka lan du se 
ja sa da ma te 
aren du se ga. 

Ees märk 
on luua üks 
kuuest Pär-
nu maa kon na lo gis ti ka kes ku-
sest Lao sa da mas se.
2. Kah juks tä na päe val ei ole 
või ma lik il ma ra ha ta mi da gi 
kor da saa ta.
3. Mõel da lä bi iga en da poolt 
teh tav ost, kas see on pe re le 
elu li selt va ja lik? 
Tei seks, mit te suu ren da da lae-
nu koor must. Näi teks hoi du da 
ost maks as ju jä rel mak su ga, 
ku na tu le vik on eba kin del ja 
ei tea kauaks pü si vat sis se tu-
le kut jät kub. 

Kuid ras kel ajal ai tab po si-
tiiv ne el lu suh tu mi ne ja na gu 
üt leb hea ees ti va na sõ na “Ta-
sa sõuad, kau ge le jõuad”.

Eduard 
Vilb re
1. Iga asi 
on täh tis, 
mis on te ge-
vu ses, mil le-
le on ra ha li-
ne ka te saa-
dud.
2. Val la ül dist hea kor da pa-
ran da da. Näi teks kas vab kin-
nis tu oma ni kel võ sa teek raa vi-
ni, se da tu leks ise raiu da, sel-
le ase mel ki ru tak se, et vald ei 
pu has ta teeää ri võ sast. 
3. Op ti mist lik ku meelt – ajad 
on täp selt nii ras ked kui 
igaüks se da en da le teeb.

Tõ nu Sa lu
1. Ko gu val-
la areng, et 
rah val ole-
ks siin hea 
ol la ja oleks 
koht ku hu 
ta sub ala ti 
tul la.
2. Üri tus te lä bi vii mi sel tu leks 
ot si da ka tei si toe ta jaid pea le 
val la. 
Hea kor ra te he mis tes võiks 
kor ral da da tal guid.
3. Po si tiiv set mõt le mist ja el-
lu suh tu mist.

Uue vo li ko gu nä gu on noor, me hi
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Too mas 
Rõ hu
1. Vo li kok-
ku kan di-
dee ri des pa-
ni me kok ku 
va li mis liit 
Tõs  ta  maa 
te ge vus ka-
va ja sel les väl ja too dud ka 
prio ri tee did. Kuid prae gu sel 
ma jan dus li kult kee ru li sel ajal 
on es ma täh tis hoi da kor ras ja 
toi mi va na se ni teh tu. Mõ ne 
vald kon na prio ri tee di el lu vii-
mi ne ei to hi põh jus ta da tei sal 
mõ ne toi mi va as ja väl ja su re-
ta mist. Nii et aja da oleks val-
la areng ter vi ku na.
2. Kind las ti saab ja sõl tub 
see ini mes te ak tiiv su sest ja 
kui pal ju ol lak se va li mis ühis-
kond li kult tööd ja ae ga pa nus-
ta ma. Näi teks kul tuu ri, spor-
di, hea kor ra ja kü lae lu aren-
da mi sel on meie val las ko gu 
aeg pä ris pal ju ühis kond li kus 
kor ras teh tud.
3. Soo vin ene seus ku, pea le-
hak ka mist ja op ti mis mi. Igal 
prob lee mil on la hen dus, se da 
tu leb ot si da ning sel le ni mel 
pin gu ta da.

Ma dis 
Mart son
1. Sü da mea-
si on, et are-
neks vald 
kui ter vik. 
H e a  m e e l 
o leks  kui 
are neks tee-
de võrk, näi teks Tõ he la ja Kih-
le pa suu na li ne must ka te, et 
Tõs ta maal jät kaks kesk kool 
ja siin võiks veel pal ju as ju 
üles lu ge da. Aga kui neid as-
ju peab vä ga jõu li selt mil le gi 
ar velt te ge ma siis se da ma õi-
geks ei pea.
2. Il ma ra ha ta? Mee nub ko he 
üte lus, et ta su ta lõu naid po le 
ole mas. Mee nub veel koo lia-
jast õpe tus ühest ühis kon na-
vor mist, kus pi di kõik il ma ra-
ha ta ole ma. See on kom mu-
nism. Mi nu tea da po le maail-
mas veel üks ki riik sel le ni 
jõud nud ja loo dan, et see ei 
al ga ka Tõs ta maa val las. 

Kui ra hast veel rää ki da, 
siis ra ha on väl ja mõel dud 

kui mõõ tü hik, mil le ga on või-
ma lik mõõ ta vä ga eri ne vaid 
suu ru si. Kuid sel le mõõ tü hi ku 
ka su ta mi sel peab jäl gi ma, et 
os te tud kaup või ka su ta tud 
tee nus oleks õi ges hin nas.
3. Prae gu kes tab möö du nud 
aas tal ala nud suur te muu tus-
te aeg. See, mis oli ei le õi ge, 
ei pruu gi se da tä na enam ol-
la. Peab kat su ma aja ga kaa sas 
käia, et teh tud ot su sed oleks 
õi gel ajal ja õi ges ko has.

And res 
Laur
1. En di selt 
püüan toe-
ta da kü la de 
aren gut nõu 
ja jõu ga. Lä-
he malt olen 
kur sis Tõ he-
la ja Kast na kü la de piir kon-
na ela ni ke mu re de ja rõõ mu-
de ga. 

Ol les küll pä rit Tõ he la kü-
last olen veen du nud, et igas 
kü las on  või ma lik pal ju ära 
te ha sel le ni mel, et ini me sed 
võik sid oma kü la üle uh kust 
tun da. Näek sin, et ini me sed 
ei piir duks ai nult en da õue 
kor ras ta mi se ga, vaid võ tak sid 
ak tiiv se malt osa oma kü la de 
aren da mi sest, kas siis tal gu-
tel või osa le des muu del ühis-
kond li kel üri tus tel. Mi da tu-
ge va mad on kü la de ko gu kon-
nad, se da tu ge vam on vald.
2. Pin ge li se ma tes olu kor da-
des lei tak se sa ge li ots tar be ka-
maid ja nu ti ka maid la hen du-
si. Jul ge malt võiks ka su ta da 
eri ne vaid pro jek ti dest läh tu-
vaid toe tus meet meid. Vo li ko-
gu is tun geid võiks in ter ne ti 
va hen du sel ot se-eet ris se kan-
da, ava li kus ta maks vo li ko gu 
tööd ja ra hul da maks ini mes te 
elu ter vet uu dis hi mu.
3. Leid kem roh kem ae ga lä he-
das te ja oma pe re ga koo so le-
mi seks! Lii tu ge sar na se mõt-
te maail ma ja hu vi te ge vu se ga 
grup pi de ga! Toe ta ge üks teist 
et te võt mis tes ja ol gem rõõm-
sad! 

Prae gu sel ajal tun dub ole-
vat või ma lu si vä hem, ent kok-
ku hoi des lä heb elu oma pa ri-
mas vor mis eda si ja pil ve ta-
gant pais tab jäl le päi ke.

i ne ja teo tah te li ne
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Vol de mar
Sui gu kan dist 

ka hek sa lap se li-
sest ta lu pe rest 
pä rit noor mees 
Vol de mar Pa-
vel son as tus 
kait se väk ke 
ja juh tis Va-
ba dus sõ jas 
soo mu sau-
tot Ta su ja. 
Kah juks pi di 
noor mees au-
to Ora va jaa-
ma juu res põ-
le ma pa ne ma, et 
au to ve ne las te le 
sõ ja saa giks ei jääks. 
Pea le sõ da tu lid ven nad 
ko du ta lus se ta ga si ja 20nen-
da tel aas ta tel os tis üks ven da-
dest Pär nus töö ta mi seks esi-
me se tak so.

Eda si ehi ta ti koos va nai sa-
ga fur goo ni moo di au to, mis 
sai numb riks 66, sest just nii 
pal ju oli tol ajal rii gis au to-
sid kok ku. Sel lel Pär nu-Tõs ta-
maa-Varb la lii ni sõi du kil olid 
puu ko da ra te ga rat tad, mi da 
tu li va he peal vee ga nii su ta da. 
Hil jem ha ka ti Pär nus Sei le ri 
vab ri kus bus se toot ma, nii 
loo di fir ma „Bus si lii nid Pass, 
Pa vel son ja Kii de man“. 

1940, pea le nat sio na li see ri-
mist, läks Vol de mar va nai sa 
tal lu ta ga si ja te gi põl lu töid. 

Sel juu ni kuu päe val, mil 
isa maal ar re tee ri ti, oli Luu-
le ema ga lin nas. Isa ku pa ta ti 
sõ du ri te saa tel lin na nai se ja 
lap se jär gi. 

As jad pa ki ti kii res ti ning 
eda si läks sõit jaa ma. Seal 
nä gi Luu le oma isa vii mast 
kor da. Kass jäi ain sa na ko-
ju pe re igat se ma.

Hil da
Ka Mii na ja Alek san-

der Sc hö ni tü tar Hil da 
rõõ mus tas, kui pu na ne 
buss Tõs ta maa post kon-
to ri et te sõi tis. See oli 
ko ha li ke jaoks suur sünd-
mus. Kül lap jäi lok kis päi-
ne nä gus tü tar laps Vol de-
ma ri le bus si sõi tu de ae gu 
sil ma ja nõn da juh tus ki, et 
1932. aas tal lau la ta ti noo red 

To ri ki ri kus ning 
aas  ta  pä ras t 

sün dis tü tar 
Luu le. Pea le 
Si be rit hak-
kas Hil da 
kaup me-
heks töö-
ta des Vä-
ra ti toi du-
poes ku-
ni pen sio-
ni ni. Oma 
aias as kel-
da mist nau-

tis ta elu lõ-
pu ni.

Luu le
Pi kal teel Si be ris se 

jäi Luu le vä ga ras kelt hai-
geks. 

No vo si birs kis tõs te ti 
laps ron gilt ma ha ning 
vii di haig las se. Toh ter, 
kes Luu let ope ree ris, võt-
tis ta hil jem ko ju oma tü-
tar de juur de ko su ma. Tee-
kond ema juur de jät kus 
ok toob ris. 

Dok to ri sõb rad toi me-
ta sid last eda si käest-kät-
te na gu pos ti pak ki. Ko ha ti 
olid tin gi mu sed luk sus li kud: 
ni melt sõi de ti osa tee kon nast 
luk su sau ri kul Karl Marx, mil-
le res to ra nis söö di sui sa pal-
mi de all. Ko ha le jõu des läks 
Luu le ko he koo li ja nel jan-
das klas sis oli ve ne keel su la-
sel ge. 

Hin ge li selt oli ras ke nä ha 

ja ta ju da, et pal jud män gu-
kaas la sed su rid. Lus ti ga ae-
ti vöö to ra vaid ta ga - oli ka 
rõõm said lap se põl ve sei ku. 
Ema töö tas kol hoo sis ja hak-
kas hil jem kaup me heks. 

„Mets on vae se ini me se ka-
su kas“, üt leb Luu le. Näl ga pä-
ri selt ei ol nud, aga ala toit lus 
küll. Seed ri pähk lid, ka ne pi-
seem ned, vaa ri kad, pu na sed 
ja mus tad sõst rad, see ned, ka-
ru lauk, kop su ro hi, nõ ge sed - 
kõik need ai ta sid elu sees hoi-
da. Lõ puks sai ma ja pi da mis se 
ise gi lehm. 

1947. aas tal las ti lap sed ko-
du maa le ta ga si. 

Au gus tis jõu dis Luu le Tõs-
ta maa le va nae ma juur de ning 
läks sep temb ris seits men das se 
klas si. Klas si kaas las teks olid: 
Hel ga Rand, Sil vi Karl son, 
Vel lo Rand mäe, Har ri Pärg, 
El mar Kuld, Leo Vä rat, Mil vi 
Tõn dorf, Hii ne Ki ri kal, Ai no 
Jü ris son ja klas si ju ha ta jaks 
õpe ta ja Lei na saar. 

Eda si õp pis neiu Pär nu ar-
ve tööt lus teh ni ku mis. Töö le 
sai Jõ ge va le töös tus kom bi-
naa di plaa nio sa kon da. Luu-
le peab end ma te maa ti li seks 
idioo diks ja ei usu tä na se ni, 
et ku na gi sel li sel ame ti ko hal 
üld se töö ta da suu tis. 

Ome ti oli sel lel lin nal oma 
osa, sest just seal sai ta ki no-
kuu lu tus te üles ri pu ta mi se 
eest, hirm pi ka pea tä na va lõp-
pu, nii pal ju ki nos käia kui 
vä he gi tah tis. 

Ža vo ro nok
Pea le Jõ ge vat tu li fil mi lae-

nu tu se kon to ri sta tis ti ku töö 
Tal lin nas. Lä bi ju hus te sat tus 
ta ela ma Jan no Põld ma ema 
juur de Pi ri ta le. Jan no ise oli 
siis viie ne. Põld ma te pe re ai-
tas Luu le ka Pi ri tal asu vas se 
sa na too riu mi pa re ma le töö le. 

Ku na ae ga oli la he da malt 
siis te gi Luu le väi kest vii si 
kaas tööd aja le he le „Sä de“ ja 
nõn da sat tus ta ühel päe val 
Haap sal lu. Vii ma sest Tal lin-
na ron gist jäi neiu ma ha ning 
tut vus saa tu se tah tel Ju ri Ža-
vo ro no ki ga, kes oli raa dioin se-
ne rist me re väe la ne. Ju tus ta ti 
ja pat see ri ti hom mi ku se ron-
gi ni. Sõ ja väe la se elu tä hen-
das rän na kuid. Olu kor ras, 
kus Tal lin nas oma ela mist 
saa da oli täies ti või ma tu ja et 
ka me re väe la ne üs na ke na ke 
oli, ei mõ tel nud Luu le pi kalt. 
Re gist ree ri mi ne toi mus 
tu le va se me he ema 
juu res Kis lo vods-
kis ja pea gi sõi-
de t i  ühi selt 
Vla di vos tok ki. 
Kah juks soo dus-
ta sid seal ko ha li ke elu kom bed 
las te hal va tu se le vi kut. Saa tu-
se tah tel hai ges tus Luu le, 26 
aas ta selt, las te hal va tus se. 

1960 saa bus nai ne kar ku-
del ta ga si Tal lin na, ka te ma 
abi kaa sa de mo bi li see ri ti ning 
mõ ne aja pä rast said noo red 
oma esi me se til lu ke se ühe toa-
li se kor te ri. 1961, kui Luu le 
ju ba ke pi abil käia suu tis, nä-
gi ta ju hus li kult Õh tu le hes 
kuu lu tust, et Tal linn film ot-
sib ma si na kir ju ta jat. Aas ta 
pä rast tek kis või ma lus min na 
Mosk vas se Üle lii du lis se Ki ne-
ma tog raa fia Ins ti tuu ti po pu-
laar tea dus li ku fil mi st se na ris-
ti kat õp pi ma. Oma lap se põl ve 
ilu sa mas poo les käis tüd ruk 
pal ju ema ga ki nos, sest ela ti 
ki no kõr val, ehk on hu vi fil-
min du se vas tu pä rit just sel-
lest ajast. Kau gõ pe kes tis ne li 
aas tat. 

Män gu fil mi de toi me tus se 
kut su ti nai ne töö le 1965 aas-
tal. Al gas hu vi tav tööe lu ja 
lõp pes kus tu nud abie lu. Kui-
gi kee gi konk reet seid tööü le-

Proua Luule - kassidega sina peal,
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san deid ei and-
nud ,  su  ju  s id 

as jad isee ne sest 
kõi ki dest te ge ma ta 
töö dest: ar hiiv, aas-
ta raa ma tu te koos ta-

mi ne, tel li mus fil mi de 
st se naa riu mi te kir ju-
ta mi ne ja mui du gi 
dub laa ži de toi me-
ta mi ne. Toi me ta ja 

üle san ne oli ot si da 
tõl ki jad, sät ti da tekst fil-

mi kõl bu li kuks, se bi da ja or ga-
ni see ri da.

Dub lee ri mi ne käis al gu ses 
nii, et tõlk tõl kis fil mi il ma se-
da nä ge ma ta, see tõi tih ti kaa-
sa se ga du si sa ma tä hen dus li ke 
sõ na de ga. Hil jem oli asi liht-
sam, teh ni ka are nes. Mul ti fil-
mi dest olid kõi ge arm sa mad 
tööd Pros tok vaši no lood, eri li-

ne lem mik mui du gi kass Mat-
ros kin ning boa mao ja pa pa-
goi lood. Ise seis vu se jä rel said 
ot sa fil mid mi da dub lee ri da, 
meie rii gil pol nud ra ha neid 
os ta, ka Mosk va fil mi töös tus 
kui vas kok ku. Kuul da vas ti 
müü di se gas tel ae ga del ve ne 
mul ti fil mi de kul la fond või lei-
va hin na eest amee rik las te le 
ja nüüd os te tak se ju pi kau pa 
jäl le gi ta ga si. 1991. sai ot sa 
Luu le töö Tal linn fil mis ära 
ka, ük si ti jäi ta pen sio ni le. 

Dub lee ri nud fil mis tuu dio 
Tal linn film, kõ lab veel prae-
gu gi nos tal gi li selt pal ju de ini-
mes te kõr vus, aga kõi ge he-
li se va malt Luu le Ža vo ro nok 
pä ris lõ pus. Sel le ni me kõ la 
te gi toi me ta ja pä ris kuul saks 
ja kui Luu lel sai sel lest kuul-
su sest vil land va he tas ta oma 

va na ni me Pa vel so ni ta ga si. 
Tõt töel da ei ole see ni mi su-
gu gi nii len nu kas, kui lõo ke, 
mis ža vo ro nok ve ne kee les tä-
hen dab.

Prae gu elab Luu le pä ris 
lõo ke se moo di elu. Ke va del jä-
tab Tal lin na ning vu rab oma 
sa pa ka ga su ve soo ja ja sü gi-
sel vu ris tab jäl le Tõs ta maalt 
kesk küt te soo ju ses se tal ve 
veet ma. Kii dab, et ees ti näit le-
jad on ha ka nud fil mi des häs ti 
män gi ma. Vaa tab va hel krim-
ka sid, Oht lik ku len du ja Kät te-
mak su kon to rit. Tuu le peal ne 
maa oli Luu le mee lest ehk lii-
ga ilus. Tun dus, et mood ja 
eh ted olid na tu ke eba täp sed 
ja au to sid tun dus ole vat lii-
ga pal ju. Näit le jad olid Luu le 
mee lest ta se mel. 

Kas si sõ ber
Ar mas tus kas si de vas tu 

on Luu lel kau gest lap se põl-
vest. Va nae ma juu res oli 
kass Ants, kel le ga ol di la hu-
ta ma tud. Ka lin na si gi nes hil-
jem Ant su ni me li ne kass, see-
sa ma kes pe re rah vast elu puu 
al la oo ta ma jäi. 

Kõi ge kal li maks as jaks oli 
Luu lel Si be ris kaa sas post-
kaart lu mi kel lu ke si nuu su-
ta vast val gest kas si po jast ja 
sel le pil di tõi ta ka ko du maa-
le ta ga si. Hil jem elas ema 
Hil da juu res kass Juss. Pä ris 
oma kas si Luu lel ei ole gi ol-
nud, sest ta peab kas si dest se-
da võrd lu gu, et ei pii na neid 
lin nae lu ga. Küll aga ar mas ta-
vad te ma Tõs ta maa naab ri te 
kas sid üle tee Luu le juu res 
mõ nu le mas käia. Eri ti pi kalt 
ar mas tas kass Mi ki tu gi too lis 
mõ nu le mas käia. Ise gi kas si 
sün ni päe vi pee ti suu re lus ti-
ga. Prae gu is tub Mi ki kus kil 
kõr gel peh mel pil ve pad jal ja 
vaa tab kui das te ma järg la ne 
Ki ti on tu gi too li hõi va nud. 
Nõn da on seal se tel kas si del 
lä bi aas ta te ol nud mi tu ar mas-
ta vat ko du. 

Luu le sõ nul on kass kõi ge 
har moo ni li sem loom. Ai nuük-
si kas si või kas si pil di vaa ta-
mi ne tõs tab nai sel tu ju. See-
tõt tu ümb rit se vad te da kas si-
de pil did, ka lend rid, su ve nii-
rid, sa jad sõb ra li kud kas si sil-
mad eri ne va test ae ga dest. Iga 
su vi lõ peb kas si sõb ra sõp ra de 
peo ga ja siis len dab lõo ke tal-
ve kor te ris se.

Ül le Tamm, toi me ta ja

, aga ise kõnnib omapead

DIGIBOKS STRONG

Hind: 1 190,00 kr
1 399,00 kr

Digitaalse maapealse edastuse vastuvõtja 
kõikide MPEG4 ja MPEG2 vaba leviga 
tele- ja raadiokanalite vastuvõtuks 
maapealse sise- või väliantenni kaudu 
(sõltub signaalist) Eesti kanalid: ETV, ETV2, 
KANAL2,TV3, TV6, Kanal 11
(omab Eesti digilevi märki)

TELEVIISOR LG 32 LCD

Hind: 6 190,00 kr
6 990,00 kr

Järelmaks: 169 kr / kuus

Sisseehitatud digiboks
Diagonaal 32” (81 cm) laiekraan
Maks. resolutsioon 1366x768
Kontrastsus 30000:1
Heledus 500 cd/m2 

VAAATTTAAAAMMMMMMIIIINNNNEEEE OOOOONNNNN

DIGI-TV vaatamiseks on vaja ainult digiboksi või tüüneriga televiisorit!

TELLIMINE tel: 6 256 056
või internetist www.e7.ee
KÕIGE PAREMAD HINNAD

hooajakaupade veebipood

Ai no Ka ru, Luu le Pa vel son, Lin da Mas so, Ai no Pär na, Me ri ke Meos ( Mii du)
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Need peal kir ja sõ nad 
on pä rit Han do Run-
ne li su lest ning olid 
tä na vus te raa ma tu ko-
gu päe va de juht mõ te. 
Raa ma tu ko gu päe vad 
toi mu sid 20. - 30. ok-
toob ri ni ja sel le mõt-
te ga ühi nes ka Tõ he la 
raa ma tu ko gu.

Sel leks pu huks olid lap sed 
kut su tud kol mel õh tul jär jest 
raa ma tu kok ku, et val mis ta da 
pä ris “Oma raa mat”.

Kes klee pis eri ne vaid pil te, 
kes joo nis tas pliiat si te ga. Kir-
ju ta si me pil ti de juur de sõ nad 
või ai nult esi tä he. Las te le oli 
see vä ga hu vi tav, ik ka kü si-
ti, kas tu le me hom me jäl le. 
Lõpp tu le mu se ga oli me kõik 
ra hul.

Suur tä nu las te le: Kat re, 
Kärt, Kaie riin, Ke vin, Elii se, 
Jens, Em ma Lii sa, Mark San-

der, An ny, Kei ly, Mat hil da.
Rah vas al gab raa ma tust, 

aga rah vas saab al gu se ik ka gi 
lap se põl vest, see ga suu na me 
ju ba va ra kult oma lap si raa-
ma tu te juur de. Lap se põl ves 
loe vad raa ma tuid et te emad-

isad, va nae mad-va nai sad. Hil-
jem ju ba teis me li se eas tun ne-
vad nad hu vi neid ümb rit se va 
vas tu ja loo da me, et os ka vad 
lei da tee raa ma tu kok ku.

Rah vas al gab raa ma tust ja 
asub tee le tu le vik ku. Bir git

Mõi sa su vi
 Tõs ta maa kau nis mõi-

sa hoo ne oli ava tud ju ba 
nel jan dat su ve jär jest. Mõi-
sa oli või ma lik kü las ta da 
ala tes 13. juu nist ku ni 23. 
au gus ti ni tei si päe vast pü-
ha päe va ni. Käe so le val su-
vel kü las tas mõi sa vei di 
vä hem ini me si kui eel ne-
val ka hel su vel, kok ku li gi 
1500 ini mest. Tõs ta maa 
Mõis tä nab taas kord kõi-
ki kü las ta jaid, kä si töö li si 
ja in fo laua tüd ru kuid. 

Peat se koh tu mi se ni 
järg mi sel su vel. Kris tii na

Lah ke an ne tus
 Tal lin na fir ma IT Buss 

oma nik Tho mas Koll an-
ne tas viis I Mac ar vu tit 
Tõs ta maa val la pe re de le. 
Ar vu tid on va rus ta tud 
va ja li ke prog ram mi de ga 
ja need toi me tas ko ha le 
MTÜ Me re fil ter. Ai täh lah-
ke le an ne ta ja le. 

MTÜ Me re fi l ter

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

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

 6.-8. no vemb ril toi mus 
Pär nu lin na ja maa kon na so-
lis ti de kon kur si eel voor “Sü-
gi sulg 2009”. Na gu igal sü-
gi sel ta vaks, osa le si me meie 
val la lau lu las te ga ka sel kor-
ral. Õp pi si me lau lud sel geks, 
lih vi si me oma esi ne mi sos ku-
si, võt si me “sü da me rin du” 
ja laul si me suu re mu si kaal se 
pub li ku ees. Jul ged lau lu lap-
sed olid: 6.a. Kei ly Kaal, 8.a. 
Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 9.a. 
Kad ri Ka se, 10. aas ta sed: Os-
kar Tamm, He le vi Jur jev, Liis-
bet Sikk, Vik to ria Kul ler kupp 
ja Ilo na Niit, 11.a. Tee le Tõ-
nis son, 12.a. Kät rin Leht la ja 
17.a. Ma ri liis Lil le mets ning 
nen de ju hen da jad õpetaja Ivi 
Kask ja al la kir ju ta nu.

Sai me juur de pal ju esi ne-
mis ko ge mu si, jul gust ja nä gi-
me vä ga eri ne val ta se mel laul-
jaid. See on üks tä nu väär ne 
üri tus, kus iga osa le ja saab 
tun da end ko gu maa kon na 
lau lu las te hul gas “väi ke se 
te gi ja na”. Eel voo rud toi mu-
sid Pär nu Kont ser di ma jas ja 
Kuns ti de Ma jas. Kon kur sist 
võt tis osa li gi 200 lau lu last 

ala tes 3. ku ni 19. eluaas ta ni. 
Nii suurt osa võt tu po le se ni ol-
nud. Hu vi tav aja märk! Igast 
va nu se rüh mast va lis au väärt 
žü rii väl ja vaid 5 pa re mat, 
kes pää se sid eda si lõpp voo ru. 
Eel ni me ta tuid see kord võit ja-
te hul gas ei ol nud, kuid to re-
da ül la tu se na leid si me sealt 
Se lis te neiu Ma ret Pa lu sa lu 
ni me. 15.a. Ma ret käib Pär-
nus laul mist õp pi mas End la 
Murd’i lau lus tuu dios. Ma ret 
as tub üles kon kur si lõpp voo-
rus kõi gi teis te Pär nu maa-
kon na pa ri ma te so lis ti de hul-
gas ree del, 20. no vemb ril kell 
18 Pär nu Kont ser di ma ja suu-
rel la val. 

Pal ju õn ne sul le, Ma ret, 
kõi gi meie poolt! Soo vi me, et 
sul elus häs ti lä heks ja oo ta-
me si nu esi ne mi si ala ti meie 
val la üri tus tel. 

Aga kõi gil lau lu las tel on 
end või ma lus näi da ta ja proo-
vi le pan na jäl le märt si kuus, 
mil toi mub Tõs ta maa val la 
so lis ti de kon kurss XIV “Muu-
si ka meid kõi ki seob…”

Jää me oo ta ma!
Õn ne la rah va ma jast

Jul ge pea le hak ka mi ne on pool või tu

Rah vas al gab raa ma tust
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19. - 23. ok toob ri ni 
sai teoks Pär nu La he 
Part ner lus ko gu õp pe-
reis Lu xem bur gi, kus 
te gut seb viis Lea der 
te ge vusg rup pi. 

Õp pe rei si ees märk oli tut-
vu da seal se te Lea der prog ram-
mist ra has tust saa nud pro jek-
ti de ga ning saa da uu si ideid, 
mi da ka siin teos ta da. 

Õp pe rei sist võt sid osa ka-
hek sa Pär nu maa oma va lit su-
se esin da jad, sh Tõs ta maalt 
Ker li Brandt, Anu Pe ter son, 
And res Laur ja Vil le Vul kan. 
Meie prog ramm oli vä ga ti he, 
al gas va ra hom mi kul ja vii ma-
sed koh tu mi sed lõp pe sid al les 
kell küm me õh tul. 

Lu xem bur gis on ela nik-
ke li gi 474 000, neist lu xem-
burg la si um bes 300 tu hat, 
asus tus ti he dus 181 ini mest 
ruut ki lo meet ri koh ta. 2526 
ruut ki lo meet ril on nad suut-
nud oma ma jan dust kor ral-
da da nii, et nen de ela tus ta se 
ja sh ka pal ga ta se on kõr gem 
kui naa ber rii ki des Sak sa maal 
ja Prant sus maal. Rää gi tak se 
prant su se, sak sa ning luk sem-
bur gi keelt. Meie ül la tu seks 
ei ol nud ki Lu xem burg ai nult 
lin na li ne piir kond, vaid seal 
on ka pä ris pal ju tra dit sioo-
ni list maa piir kon da. Kü la des 
on küll ma jad koon du nud ti-
he dalt kok ku, kuid seal sa mas 
nen de ma ja de va hel on suu-
red far mid ja maa-alad, kus 
kar ja tak se loo mi. 

Jäi sil ma, et seal te ge le tak-
se pea mi selt just vei se kas va-
tu se ga. Mo sel`i jõe orus olid 
suu red vii na mar jais tan du sed, 
kus äs ja oli lõp pe nud vii na-
mar ja de kor ja mi ne ja kä sil 
oli vei ni te ge mi ne. 

Mi da õp pe rei sil siis nä ha 
sai me? Kü las ta si me maa piir-
kon da des teos ta tud hu vi ta-
vaid pro jek te.

Kõi gi le meel dis vä ga õu na-
mah la val mis ta mi se tee nus 
– see tä hen dab, et pres si tak-
se ini mes te poolt vii dud õu-
nad mah laks, kuu mu ta tak se 
ja pa ken da tak se suur tes se 3, 
5 või 10 liit ris tes se kraa ni ga 
pak ki des se. 

Ini me sed saa vad just ni-
melt oma õun test val mis ta-
tud mah la ta ga si, mis on na-
tu raal ne ja mil le säi li vus on 
10 kuud. Sa mu ti on või ma lik 
saa da eri ne vaid õu na mah la 
se gu sid, ku hu li sa tak se juur-
de kir si, pir ni, as tel pa ju jne. 
mah la. Tee nu se hind oli al la 
1 eu ro/liit ri koh ta ja mi da suu-
rem pakk, se da sood sam. 

Pro jek ti idee oli saa nud 
al gu se sel lest, et piir kon nast 
hak ka sid õu na puud ära ka du-
ma ja oma aia õu nu ei väär-
tus ta tud enam. Ot sus ta ti ha-
ka ta pak ku ma ela ni ke le mah-
lap res si mi se tee nust koos pa-
ken da mi se ga ning see on leid-
nud ak tiiv set ka su tust. (www.
ep pelp ress.lu) Miks mit te sel-
list tee nust aren da da ka meie 
piir kon nas. 

Ühe kü la far me ri te ühisp ro-
jek ti na oli teos ta tud bioe ner-
gia toot mi ne. Far mi dest too-
dud sõn ni kust, si lost ja mai-
sist too de ti soo ju se ner giat. 
Pro jek tis osa les 15 far me rit 
ja soo ju se ner giat ka su ta ti ko-
ha li ke ma ja de küt mi seks.

Ühe oma va lit su se näi tel 
tut vus ta ti mei le taas tu ve ner-
gia laial dast ka su tu se le võt tu. 
Ener giat saa di nii tuu le ge ne-
raa to ri test, päi ke se pa nee li dest 
kui bioe ner giast. Sel le le oli 
eel ne nud vä ga suur tea vi tus-
töö ko ha li ke ela ni ke hul gas.

Kü las ta si me puue te ga ini-
mes te kes kust, kus oli muu de 
vä ga mit me ke sis te te ge vus või-

ma lus te kõr val teh tud teo kas-
va tus, kus puue te ga ini me sed 
tööd tee vad. Ti gu sid kas va ta-
tak se Prant sus maa res to ra ni-
de le toi du val mis ta mi seks. 
Too ted, mi da puue te ga ini me-
sed sel les kes ku ses val mis ta-
vad (nt. see bid, küün lad, sa vi-
nõud, maai lid jne.), lä he vad 
müü giks ning saa dud tu lu 
ka su ta tak se kes ku se toe ta mi-
seks.

Ühe pro jek ti na oli kor da 
teh tud va na ve si ves ki, kus oli 
eks po nee ri tud ve si ves ki tööd, 
ja hu jah va ta mist ja lei va küp-
se ta mist. 

Sa mas te gut ses ka loo dus-
par gi in fo kes kus koos se mi na-
ri kor ral da mi se või ma lu se ga 
ja ko ha li ke too de te müü gi le-
ti ga. Või ma lus oli ka ta su ta 
lae nu ta da mat ka va rus tust. 
Mat ka ta saab kol mel eri ne val 
mat ka ra jal ja kõik on eri ne va 
ras ku sast me ga.

Kü las ta si me kit se juus tu 
toot mis far mi, kus oma nik 
rää kis mei le vä ga põh ja li kult, 
kui das ta oma toot mist alus-
tas ja mil lis te ras kus te ga ta 

al gu ses sil mit si sei sis. 
Sai me maits ta kõi ki sel les 

far mis val mis ta ta vaid juus tu-
sor te ja need mait se sid tões ti 
vä ga häs ti. 

Vä ga hu vi ta valt olid ühen-
da tud rat sa ma neež ja Itaa lia 
res to ran, kus söö gi saa li aken-
dest oli vaa de si se ma nee ži le. 
Ini me sed, kes tu le vad Itaa lia 
toi te nau ti ma, saa vad sa mal 
ajal jäl gi da ka rat sat ree nin-
guid. Miks mit te se da ideed 
ka su ta da ka meil.

Kü las ta si me veel Mo se li 
jõel asu vat hüd roe lekt ri jaa-
ma, kus too de tak se ko gu Eu-
roo pa tar vis tipp tun di de ener-
gia va ja du se kat mi seks elekt-
rit. Sa mu ti Sc hen ge ni asu lat, 
mis on Eu roo pa Lii du aja loos 
vä ga täht sa vii sa va ba du se 
le pin gu sõl mi mi se pai gaks. 
Kü las ta si me ka Hen ri Tu do ri 
muu seu mi, kes sai kuul saks 
aku de leiu ta mi se ga.

Hu vi tav oli ka män gu kaar-
ti de muu seum, kus sai nä ha 
esi me si kä sit si val mis ta tud 
män gu kaar te ning põh ja li ku 
üle vaa te män gu kaar ti de aja-
loost. 

Män gu kaar ti de muu seum 
asus sel li ses to re das kes ku-
ses, kus oli li saks muu seu mi le 
veel ka trü ki ko da. Ka seal oli 
ko gu trü ki ko ja aja lu gu pa ja ta-
vad va nad trü ki ma si nad säi-
li ta tud ja kus juu res kõik trü-
ki ma si nad on töö kor ras ning 
leia vad ti he dat ka su ta mist, ku-
na seal viiak se lä bi eri ne vaid 
kuns ti- ja trü ki koo li tu si. 

Sa mu ti asub kes ku ses veel 
ki no, koh vik ning ruu mid se-
mi na ri de lä bi vii mi seks. Pa ni-
me tä he le, et just Lu xem bur-
gis on vä ga po pu laar sed sel li-
sed kes ku sed, ku hu on koon-
du nud vä ga pal ju eri ne vaid 
te ge vu si. 

Loo da me, et sai te lä bi meie 
rei si kir jel du se na tu ke ne in fot 
Lu xem bur gi koh ta ning et ka 
Teil tek ki sid ideed, mi da teos-
ta da Lea der prog ram mi abil. 

Meie loo da me omalt poolt, 
et õp pe rei silt ko gu tud mõt ted 
rea li see ru vad tu le vi kus meie 
piir kon nas hu vi ta va te Lea der 
pro jek ti de näol.

Anu Pe ter son ja 
Ker li Brandt

Kuidas elab Lu xem bur g

Ini me sed, kes 
tu le vad Itaa lia 
toi te nau ti ma, 
saa vad sa mal ajal 
jäl gi da ka rat sa-
t ree nin guid.

Andres Laur ja Ville Vulkan Schengeni monumendi juures.
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Kui tun ned, et ke ha on 
sü gis töö dest kan ge, pea 
va lu tab ti he mi ni kui 

ta va li selt, uni sus ja ram mes-
tus võ tab või must, siis on õi-
ge aeg tur gu ta da en nast hea 
mas saa ži ga!

Ju ba vee rand tun ni ga 
jõuab mas söör Sind vei di ai-
da ta (eral di kä sit leb käed, 
pea, õlad, var bad ) ning Sul 
tu leb vaid 45 kroo ni võr ra 
kuk rut ker gen da da.

Kui Sul on ae ga poo le tun-
ni ja gu, siis kind las ti saab vei-
di pi ke malt pöö ra ta tä he le pa-
nu kõi ge enam pin ges ole va te-
le koh ta de le (käed, ja lad, pea, 
selg) ning hind 90 kroo ni

Va hel on aga hea tul la ja 
mõ nu le da pi ke malt. Üks tund 
mas saa ži 150 kroo ni eest ja 
ko gu ke ha on rei pam ning 
ener giat jät kub pi ke maks.

Tõs ta maal saab mas saa-
ži kok ku lep pel. Oma soo vist 
saad tea da an da ja aja re ser-
vee ri da te le fo nil, mei liaad res-
sil või re gist ree ri da en nast 
vee bi le hel: http://cot ze.weeb-
ly.com/mas sa382.html

 Klas si ka li ne mas saaž on 
kõi ge tra dit sioo ni li sem ja le-
vi num mas saa ži liik, mis ba-

see rub root si mas saa žil. Se da 
te hak se nii õli ga kui ka kui-
valt. Vas ta valt klien di soo vi-
le ja va ja dus te le võib te ha nii 
ko gu ke ha mas saa ži kui ka 
eri ne va te le ke hao sa de le. Klas-
si ka li ne mas saaž ak ti vi see rib 
eel kõi ge ve re- ja lüm fi rin get, 
er gu tab ai ne va he tust, vä hen-
dab pea- ja li ha se va lu sid.

Mas saa ži tu le mu sel suu re-
neb or ga nis mi vas tu pa nu või-
me hai gus te le.
60 min 150.- (ko gu ke ha).
30 min (üla ke ha või ai nult 
õlad ja pea jne) 90.-.

 Shin do mas saa ži mee tod 
on li gi vee rand sa da aas tat ta-
ga si väl ja aren da tud ida mais-
tel, eri ti Jaa pa ni va na del tra-
dit sioo ni del põ hi nev ja pi-
de valt are nev ter ven dus süs-
teem. Sel le loo jaks on Sen sei 
(õpe ta ja) Ka zu ko Ku ra to mi. 
Shin do on komp leks ne ra vi-
mee tod, mil les lä bi ve ni tus-
ja hin ga mis har ju tus te ning 
mas saa ži võ te te mõ ju ta tak se 
inim ke ha lä bi vaid 12 ener gia-
me ri diaa ni.

Shin do ai tab ta sa kaa lus ta-
da ke ha, hin ge ja vai mu, hoi-
des ener gia me ri diaa nid ava-
tui na. 

Se da mee to dit ja Shi ki 
mee to di (loe tut vus tust all-
pool) mas saa že saab te ha ka 
siis kui klient on oma iga päe-
va riie tes. Vii gi pük sid ja tek-
sa sed ei ole ala ti kõi ge mu-
ga va mad, sest hea oleks, et 
saaks ka ve ni tu si te ha. Sport-
lik va baa ja riie tus on klien dil 
kaa sas ning mas saa ži te hak se 
ma ti peal põ ran dal.
60-70 min 150.- (ko gu ke-
ha).
30 min (ai nult ja lad või 
käed, ai nult tu ri või selg, 
kõik mis ma hub 30 min sis-
se) 90.-.

 Shi ki mee to di võt tis ka su-
tu se le Ta dao Ka wa ha ra 2005 
a. Jaa pa nis. Shi ki ees märk on 
ai da ta ja toe ta da ini me si, et 
sea da üles nen de kesk telg nii, 
et nad tun nek sid en nast ter ve-
ma na, olek sid rõõm sa mad ja 
tun ne tak sid oma ke ha pa re mi-
ni füü si se as pek tist läh tu des.

Shi ki mee tod on väl ja kas-
va nud Shin do`st. Ini me sed 
ja gu ne vad nel ja ke ha tüü pi. 
Eri ne vad ke ha tüü bid tu le ne-
vad meie DNA-süs tee mist ja 
pea mis te ke ha tüü pi de st ruk-
tuu rid lei du vad meie li has te 
süs tee mis. Ke ha tüü bi saab 

mää ra ta kä si var re, O- rin gi, 
musk li ja ener gia tes ti ga. SHI-
KI mee tod so bib kõi gi le, kel 
soov en da ga põh ja li ku malt te-
ge le da ja tei si abis ta da.

SHI KI mee to di jär gi ja gu ne-
vad ini me sed nel ja eri ne vas se 
ke ha tüü pi (A;B;C;D) vas ta valt 
sel le le, kas tu ge va mad on sel-
ja või rin na li ha sed ning reie 
ees mi sed või -ta gu mi sed li ha-
sed. 

Esi me sel sean sil saab 
klient tea da kui das eri ne vaid 
tüü pe kind laks mää ra ta ning 
kui das se da ra ken da da oma 
iga päe vae lus (ke ha ta sa kaa-
lus ta mi sel - lõd ves ta mi sel, 
tu le mus li ku mal tree ni mi sel 
spor ti mi sel või klien ti de ga te-
ge le mi sel - nõus ta mi sel). A ja 
B tüü pi de jõud ja ener gia on 
seo tud tae va ga, C ja D tüü pi-
del maa ga.
60 min tüü bi mää ra mi ne, tüü-
bi mas saaž 150.-.
30 min tüü bi mas saaž 90.-.

Kind las ti jõua me ka 15 
mi nu ti ga mi da gi te ha (pea 
või käed või var bad jne), ole 
jul ge kü si ma. Vee rand tun ni 
hind 45.-.
Koh tu mi se ni Kris ti Väärt maa

5 691 0594, 
kris ti.vaart maa@hot mail.com

Mas saaž Tõs ta maal

 12. ok toob ril tut vus ta sid 
Si se kait sea ka dee mia po lit sei-
kol led ži po lit sei koo li  ka dett 
ja Aud ru kons taab li jaos kon-
na po lit sei ni kud Tõs ta maa 
las teaias pro jek ti „Ohu tult 
liik lu ses“.

Ohu tult liik le ma õp pis 19 
5.–6. aas tast las teaia last. Koo-
liee li kud said üle vaa te liik-
lu so hu tu sest ja -mär ki dest 
ning hel ku ri va ja lik ku sest. 
Lõ vi Leo ga vaa da ti mul ti fil mi 
liik lus koer Vär di te ge mis test, 
män gi ti liik lus män ge, klee bi ti 
pa be rist nuk ku de le hel ku reid 
ja joo nis ta ti tee mal “Mi na ja 
mi nu pe re kond liik lu ses”. 

Las te osa võtt üri tu sest oli 
ak tiiv ne ning kõik said kin-
giks po lit sei mee neid.

Kris tel Jür gens,
SKA po lit sei kol led ži po lit sei koo li ka dett

Las teaia lap sed õp pi sid ohu tult liik le ma
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Pühapäeval, 
13. det semb ril kell 12 

TÕS TA MAA
RAH VA MA JAS 

VAL LA EA KA TE
JÕU LU PI DU

Esinevad Boris Lehtlaan 
ja Henn Rebane

kell 10 Ka va rust
kell 10.15 Poot sist
kell 10.20 Mu na laiust
kell 10.35 Se lis test
kell 10.40 Jaa ni poe
juu rest
kell 11.10 Alult
kell 11.25 Ki ras test
kell 11.30 Tõ he last
kell 11.50 Kast nast

BUSS VÄL JUB: 
Soo vist

osa le da,
an na tea da

te le fo nil
449 6256 

või
529 4440

Tule peole!

Suitsuandur tuleb 
inimesel endal hool-
datud ja korras ho-
ida, sarnaselt muule 
kodu sisustustusele. 
Päästeteenistus on 
infoandja, miks on 
suitsuandur vajalik 
ning kuhu ja kuidas 
see paigaldada.

Kuigi päästeteenistuse-
ga seostatakse põhiliselt tu-
lekahjude kustutamist, on 
päästeteenistuse ülesanne 
ka ennetustöö. Suitsuanduri 
propageerimine on üks osa 
pääste ennetustööst, et su-
uri tulekahjusid vähem oleks 
ning et inimesed tulekahjudes 
ei hukkuks. Tulekahjudega 
võitlemiseks on kehtestatud 
ka nõue, et igas kodus peab 
olema vähemalt üks suitsu-
andur.

Kauba eest vastutab 
kaupleja

Vaatamata sellele, et 
päästeteenistus on väga hu-
vitatud, et igas kodus suit-
suandur ikka olemas oleks, 
päästeteenistus suitsuan-
dureid ei müü. Suitsuan-
dur on nagu iga teine kaup, 
mida saab osta poest. Millise 
kaupmehe juurest inimene 
oma suitsuanduri ostab, on 
enda otsustada. 

Nagu kõik poes müüdavad 
kaubad, peab ka suitsuandur 
vastama teatud standardile ja 
olema ohutu. Kinnitamaks, 
et suitsuandur nõuetele vas-
tab, peab anduril olema EN 
märgistus (anduri tagaküljel 
tavaliselt märgitud EN 14604) 
ja tähis CE. CE-märgistus on 
tootja või importija poolt an-
tud garantii, et toode vastab 
kõikidele olulistele tööter-
vishoiu ja tööohutuse nõue-
tele.

Kui neid tähiseid ei ole, 
suitsuandurit Eestis ega mu-
jal Euroopa Liidus müüa 
ei tohi. Kui poes müüdaval 
suitsuanduril tähistust ei ole, 
tuleks sellest teavitada tarbi-
jakaitseametit, sest kauba eest 
vastutab kaupleja.

Suitsuanduriga peab kaa-
sas olema kasutusjuhend, mis 

tuleb enne paigaldamist kind-
lasti läbi lugeda. Nii väldita-
kse valesti paigaldamist või 
arusaamatusi anduri toimim-
ises. 

Kui suitsuandur valesse 
asukohta üles seada või jätta 
hooldamata, ei täida andur 
oma funktsiooni. Suitsuan-
dur ei pruugi vale paigalduse 
ja hooldamata jätmise korral 
tulekahjust teada anda, või 
hakkab hoopistükis piiksuma 
siis, kui toas suitsu polegi.

Valehäired
Igal seadmel on kasutu-

stingimused ning neid tingi-
musi rikkudes seade ei tööta 
nii nagu peaks. Olgu siinko-
hal ära toodud võimalikud 
põhjused, miks andur võib 
valehäiret anda.

Suitsuandur on paigalda-
tud kööki. Köök ei ole suit-
suanduri jaoks sobiv koht, 
sest toidu valmistamise au-
rud võivad anduri käivitada. 
Rohked valehäired võivad 
omaniku nii ära tüüdata, et 
lõpuks võetakse andur üldse 
alla. Sellepärast tuleb suit-
suandur paigaldada kohta, 
kus see valehäireid ei anna-
ks, kuid samas oleks tagatud 
tööle rakendumine tulekahju 
korral.

Suitsuandur on paigalda-
tud niiskesse ruumi. Ka väga 
niiskesse ruumi paigaldatud 
suitsuandur võib valehäiret 
andma hakata. Asukoha va-
likul tuleks silmas pidada, et 
andurit ei paigaldataks van-
nitoa või sauna ukse lähe-
dale, sest ruumist tulev veear 
võib anduri käivitada.

Suitsuandur on tolmu täis. 
Anduri võib käivitada ka li-
igne tolm või andurisse pu-
genud putukas. Samas võib 
tolm anduri ka nii ära um-
mistada, et see suitsu korral 
alarmi andma ei hakka. An-
durit tuleb aeg-ajalt olme-
mustusest puhastada, parim 
viis on tolm tolmuimejaga 
andurist välja imeda. Roh-
kem on tolmu valgustite ja 
ventilatsiooniavade lähedal. 
Sellepärast tuleb andur lam-
bist ja ventilatsiooniavast 
vähemalt pool meetrit eemale 
paigutada.

Mehhaanilised vigastused. 
Andur võib mitte töökorras 
olla ka mehhaaniliste vigas-
tuste tõttu. Kindlasti ei tohiks 
anduri korpust ise avada ega 
ka anduri valmisolekut la-
htise tule ja suitsuga testida. 

Korrasoleku kontrolli-
miseks on anduril testnupp, 
mida tuleb mõned sekundid 
all hoida ning andur hakkab 
andma samasugust alarmi 
kui tulekahju korral. 

Olgu veel lisatud, et suit-
suandur kontrollib suitsu 
olemasolu üks kord minutis, 
sellepärast ei pruugi andur 
kohe tööle rakenduda, kui 
temasse suitsu sisse puhuda. 
Intensiivse leegi juures andu-
rit katsetades, võib suitsuan-
duri elektroonika enne läbi 
põletada kui jõuab kätte see 
hetk, kui andur suitsu ole-
masolu kontrollib ning tööle 
rakendub.

Kui suitsuandurile on vali-
tud õige asupaik ning andur 
hoitakse puhas, ei tohiks see 
valehäireid anda ning raken-

dub tulekahju korral õigeaeg-
selt tööle.

Suitsuandur tuleb lakke 
kinnitada, sest põlemisel tek-
kiv soe suits tõuseb üles

Kasutada tuleb kinnitusk-
ruvisid, mis on suitsuanduri 
pakendis. Kleeplindi kasuta-
mine ei ole soovitatav, kuna 
see ei kinnitu küllalt tugev-
asti ning aja möödudes võib 
liim nõrgeneda ja andur alla 
kukkuda

Suitsuandur peaks aset-
sema vähemalt poole meetri 
kaugusele laetaladest, seintest 
ja muudest takistustest. Suit-
sul peab olema takistusteta 
juurdepääs andurini.

Suitsuandur tuleb kodus 
paigaldada sellisesse kohta, 
kust ka magavad inimesed, 
suitsuanduri signaali kuulek-
sid. Kui majapidamises on 
üks suitsuandur, tuleks see 
paigaldada magamistubade 
lähedusse, kui mitu suitsuan-
durit, siis kõigisse magamis-
tubadesse ja elutuppa.

Päästeamet

Suitsuandur tuleb omanikul endal korras hoida
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Mäki, Rei jo “Ap ril li tüd ru kud”
“Tah ku ran na kroo nu vald ja rii gi ta lu-
po jad”
Nõu, Hel ga “Elu täis unis tu si”
Marc hall, Va le ria “Ar mas tus kui vih-
ka mi ne”
“Seks ja skan daa lid”
Po li kar pus, Vii do “Ing rid. Kir jad ema le 
Amee ri kast”
Ki vik, Bo ris “Elu kui une nä gu II”
Sul li van, Ma xi ne “Elu me he sun da bie-
lu”
Moo re, Mar ga ret “Vap per lee di”
Win ters, R “Ku ning lik abie lu”
Obe rauer, Kat ja “Ilus nai ne”
Roos, Jaan “Lä bi pu na se öö V”
Mic haels, Ka sey “Ülean na tu si täis 
päev”
Si meon, Geor ges “Pea mi nis ter”
Os ho “Jul gus. Rõõm oht li kust elust”
Ul man, Mih kel “Oht lik lend. Iden ti-
teet”
Nost ra da mus, Mic hel “Sa da kon nad. 
En nus tusd aas ta ni 3797”
Sak sa kulm Tam pe re, K “Mi nu Soo-
me”
Tam mer, En no “Uno Loop. Lä bi elu”

Sa vi saar, Su lev “Po jeng”
Dont so va, Dar ja “Õn ne lik lõpp Des te-
mo na jaoks”
Au nas te, Mai re “Mit te ai nult mees-
test”
Suit su, Ma re “Suur õu na raa mat”
Gold, Clau dia “Ku nin gan nad, keis rin-
nad, kon ku bii nid”
Gran ger, Ann “Vä si ma tu kur jus”
Vol kons ki, Pee ter “Pee ter Vol kons ki”
Beek man, A “Ula ve re”
Ber ry, Joan ne “Room las te elu lood”
“365 män gu las te le igaks päe vaks”
Biin, Aar ne “Ruts. Sõ jas ja van gis, ar-
mas tu ses ja abie lus”
“Ko du re no vee ri mi ne”
Uus ta lu, Jü ri “Krem lis, kon gis ja suu-
res Si be ris”
“Kül vi ka len der 2010”
Laa nem, Tii na “Kih nu Vir ve. Na gu lin-
nu ke ne ok sal”
Keogh, Sean “Pe pu püs ti!” Kel mi kad 
mõt ted elust.
Clay ton, Ma rie “Õmb le mi ne. Põh ja lik 
tee juht” 
Rak ke, Ker tu “Ra ha tuu lu ta ja”
Fjo do ro va, Eha “Egip tu se eha”

Ils son-Cruz, Ai ri “Mi nu Aust raa lia”
Ves ze lits, Tho mas “Gri mal did”
Hunt, Kaia-Kai re “Ko du lei va raa mat”
Mann, Cat he ri ne “Last oo tav eks nai-
ne”
Per vik, Ai no “Til lu ke loo ma tea ter”
Kees ling, Bar ba ra “Me hed voo dis”
Unt, Lii Il lu sioo ni meist rid. Va ra na si 
päe va raa mat 2”
Sep po, Rai vo “Öö rah vas. Üks root siaeg-
ne ring tants”
Orav, El mar “Taas lap se põl ve maa le”
Voor, Tiiu “Las tears ti nõuan ded”
Ro berts, No ra “Pä ran du se koo rem”
Cart land, Bar ba ra “Ja lu tus käik ime de-
maal”
Las te le ja noor te le:
Dis ney “Au tod. Au to de maailm”
Lars son, Stieg “Tüd ruk, kes män gis tu-
le ga”
Hard wic ke, Cat he ri ne “Vi de vik Re zi-
söö ri märk mik”
Gru ner, Jes si ca “Emi ly the st ran ge. 
Kao ta tud päe vad”
Prii linn, Ket lin “Must lasp li kad”
“Lii su sal mid ja las te rii mid”
Dis ney “Ka ru poeg Puhh ja Ti ger kah”Ra
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J är jest sü ve ne-
vad ma jan dus-
ras ku sed puu-

du ta vad meist igat 
üh te. Töö tuks jää mi-
ne on iga päe va ne 
näh tus ja toob reeg-
li na kaa sa ras ke ne-
nud elu tin gi mu sed. 

Kah juks ei suu da 
kõik ras kus te le vas-
tu pan na ja kal du-
vad ku ri te ge li ku le 
tee le. Ei ole sa la dus 
ja se da kin ni tab ka 
po lit sei sta tis ti ka, et 
elu tin gi mus te ras ke-
ne des suu re ne vad 
pi si ku ri teod na gu 
ava li kud ja sa la ja sed var gu-
sed, röö vi mi sed , kal la le tun-
gid ja muu sel li ne.

Kaa sa ai ta maks sel lis te te-
gu de avas ta mi se le ja eel kõi-
ge en ne ta mi se le, on ole mas 
ko da ni ke va ba taht lik lii ku mi-
ne - naab ri val ve. 

Naab ri val ve on naab ri-
te ühi ne te ge vus ko du ko ha 
tur va li se maks muut mi sel. 
Sel leks moo dus ta tak se naab-
ri val ve sek to rid. Need haa ra-
vad pal ju kor te ri li si elu ma ju 
kas ter ve nis ti või tre pi ko da de 

kau pa, tä na vaid või sel le lõi-
ke, maa koh ta des kü la sid või 
li gis tik ku asu vaid ta lu sid, su-
vi la ra joo ni des kok ku le pi tud 
piir kon da. 

Kok ku le pi tud sek to ri pii rid 
mär gis ta tak se vas ta va te in fo-
tahv li te ga. Iga Naab ri val ve 
liik mel on teis te sek to ri liik-
me te kon tak tand med, sa mu-
ti po lit sei ja tur va tee nis tus te 
te le fo nid, ku hu saab va ja du-
sel he lis ta da.

Ees ti ini me ne on suh te li-
selt alal hoid lik. Ta ei ki pu 
va he le se ga ma teis te prob-

lee mi des se. Naab rit 
hä das ol les nä hes tu-
leks aga mõel da, et 
sa ma asi võib juh tu-
da ka mi nu ga. Kes 
siis mind ai tab? Eks 
ik ka pealt nä gi ja või 
naa ber!

Tar tu Üli koo li ja 
Jus tiits mi nis tee riu-
mi poolt lä bi vii dud 
uu rin gud näi ta vad, 
et pea le naab ri val-
ve ga lii tu mist on pa-
ra ne nud naab ri te va-
he li ne lä bi saa mi ne, 
vä he ne nud ku ri te ge-
vus piir kon nas, vä he-
ne nud ela ni ke hirm 

ku ri te ge vu se ees.
Po lit sei tööst on tea da juh-

tum, kus kor te ri va ras põh jen-
das naab ri val ve pla ka ti ta maj-
ja var gi le mi ne kut nii moo di: 
"sest seal pla ka ti ga ma jas ku-
na gi ei tea, kes mil li sest ak-
nast vaa tab!".

Naab ri val ve te ge vu se võib 
kok ku võt ta sõ na paa ri ga - 
kui mär kad, siis rea gee ri! 

Naab ri val ves osa le mi ne 
on iga päe va elu osa - võib 
öel da ise gi, et tä na üle maail-
ma mit me küm ne mil jo ni 

ini me se elu viis. 
Naab ri val ve raa mes on 

kind las ti koo so le kuid ja in fo-
va he tust, kuid põ hi li ne on ik-
ka see, et ini me sed hoo lik sid, 
suht lek sid oma va hel, mär kak-
sid kaht la si te ge vu si/ini me si 
ja rea gee rik sid vas ta valt olu-
kor ra le. 

Kui tä na va ää res on üh-
täk ki ne li tel lis ki vi, aeg la selt 
mit men dat kor da sõi tev au to, 
võõ rad tre pi ko jas – kui sel li-
seid as ju mär ga ta, in fot naab-
ri te le, po lit sei le või mu ja le, 
kok ku le pi tud koh ta edas ta-
da, siis nii sün nib ki tur va li sus 
- koos töös loo dud väär tus. 

Tõs ta maa val las ei ole 
veel üh te gi naab ri val ve sek-
to rit loo dud, kuid kind las ti 
on naab ri val vest rää gi tud kü-
la de ja ühis tu te koo so le ku tel. 
Nüüd oleks vii ma ne aeg am-
mu mõel du teoks te ha!

Ees ti Naab ri val ve te ge vu si 
Pär nu maal toe tab Ko da ni kuü-
his kon na Siht ka pi tal.

Li sain fot naab ri val ve koh-
ta saab: Anet Asu mets,
Pär nu maa naab ri val ve pro jek ti juht

Te le fon 5 669 8446
anet@naab ri val ve.ee
www.naab ri val ve.ee 

Naab ri val ve abil ko du paik tur va li seks!
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17. ok too ber 2009, 7,5 km
1. Ee ro Raud sepp, M, Kait se jõu du de SK, 25,12; 
2. Kaur Kuu ra, M, Aud ru, 25,55; 3. Tau ri Hunt, 
M, Aud ru, 26,24; 4. Ma rio Mus ta saar, M, Aud ru, 
27,20; 5. Roo met Re get, M, Pär nu, 27,55; 6. Ar-
nold Laa su, MV, SK Saar de, 28,03; 7. Va hur Mäe, 
M, SK Pär nu, 28,32; 8. Ris to Lass, M, SK Saar-
de, 28,35; 9. Joo nas To min gas, M, Lää ne maa, 
28,43M; 10. Tar vo Rõõ mus sar, M, Pär nu, 28,47; 
11. Tau ri Ti nast, PB, Pär nu, 29,23; 12. Ai gar Ra-
ja, M, West li ne Team ,29,34; 13. And res Siim, M, 
Tõs ta maa, 29,41; 14. Mir ko Nurk, M, Uu lu, 29,45; 
15. Toi vo Ti nast, PA, Tõs ta maa, 29,53; 16. Oli ver 
Kask, PB, SK Jõu lu, 30,01; 17. Vam bo Ool berg, 
M, Tal linn, 30,07; 18. Jü ri Lees mäe, MV, OK West, 
30,25; 19. Mee lis Kukk, MV, SK Jõu lu, 30,26; 20. 
Anu Ta ve ter, NV, SK Jõu lu, 30,38; 21. Kai di Keir 
Kukk, TB, SK Jõu lu, 30,47; 22. Va hur Mäe, PD, 
Aud ru, 30,56; 23. Ta nel Tamb re, M, Varb la, 31,04; 
24. Ger mo Kar ro, M, Pär nu, 31,26; 25. Taa vi Eng-
mann, M, Aud ru, 31,46; 26. Toi vo Ma rus, M, Tõs-
ta maa, 31,53; 27. Kenn Jaak son, PB, SK Jõu lu, 
31,53; 28. Jaa nus Mäe, M, Ha lin ga, 32,31; 29. 
Krist jan Viir, PB, Aud ru, 32,34; 30. Priit Pi hel gas, 
M, Pär nu-Jaa gu pi KK, 32,35; 31. And reas Baum, 
PB, Pär nu Ka le vi Ae ru ta misk lu bi, 32,42; 32. And-
res Er vin, M, Aud ru, 32,45; 33. Mih kel Poom, PB, 
Aud ru, 32,46; 34. Lau rits Puust, M, Aud ru, 33,02; 
35. Si mo Stahl man, PB, Li hu la, 33,12; 36. Im re 
Ta ve ter, MV, Pär nu Jahtk lu bi, 33,19; 37. Krist jan 
Sa lu maa, PB, Li hu la, 33,35; 38. Ka ti Kuu ra, N, 
Aud ru, 33,42; 39. Mar gus Rand mäe, M, Ka he 
Sil la Klu bi, 33,47; 40. Mee lis Kokk, MV, Pär nu, 
33,57; 41. Kaa rel Ka se, PB, Tõs ta maa KK, 34,15; 
42. To mek Jaan soo, M, Tõs ta maa, 34,18; 43. 
An ne ly Peet, NV, Pai ku se, 34,31; 44. Bir git Pi hel-
gas, TB, Pe ters port, 34,37; 45. San der Ko bolt, PA, 
Aud ru, 34,51; 46. Re mo Joo sep, M, Aud ru, 34,51; 
47. Re ne Mus ta saar, M, Aud ru, 34,55; 48.Sig ne 
Heind la, TA, Kast na, 35,10; 49. Kai rit Pa ju, TC, SK 
Jõu lu, 35,23; 50. He lar Mart son, PB, Kih nu PK, 

35,24; 51. Ven no Press, M, MA LEV, 35,25; 52. 
Taa vi Ma rus, M, Tõs ta maa, 35,42; 53. Tau no Ti-
nast, M, Pär nu, 35,42; 54. Sten-An der Oja kal las, 
PA, Tõs ta maa KK, 35,43; 55. And reas Lü ne kund, 
PB, SK Pär nu, 35,43; 56. Ma rie-Mäd li Ki vi mäe, 
TC, Aud ru, 35,46; 57. Pi ret Mäe, TD, Aud ru, 35,48; 
58. Ot to-Georg Kir si, PB, Aud ru, 35,55; 59. Avo 
Sal mon, MV, 35,56; 60. Ja nar Jür gens, M, Tõs ta-
maa, 35,57; 61. Taa vi Val ter Ta ve ter, PC, SK Jõu lu, 
35,59; 62. Karl Tilk, PA, Tõs ta maa, 36,11; 63. Lil le-
ri ne Lil le, TC, Tõs ta maa, 36,22; 64. Siim Tam mea-
ru, PD, Aud ru, 36,42; 65. San der Juu rik, M, Tõs-
ta maa KK, 36,49; 66. Keir Lomp, TA, Tõs ta maa, 
37,01; 67. Er vet Sah tel, M, Tõs ta maa, 37,06; 68. 
Me ri lin Mitt, N, Tar tu Üli koo li Aka dee mi li ne SK, 
37,12; 69. Mar kus-Ma dis Ki vi mäe, PC, Aud ru, 
37,20; 70. Tõ nu Rein feldt, M, Tõs ta maa, 37,29; 
71. Jan-Erik Vah ter, PC, Suu red Ki vid, 37,33; 72. 
Mark kus Pulk, PC, Kei la, 37,41; 73. Ain Uus na, 
MV, SK Jõu lu, 37,47; 74. Joel Pulk, M, MA LEV, 
38,17; 75. Lem be Ves ki mä gi, NV, Tõs ta maa, 
38,20; 76. Kaia-Lii na Sil berk, TD ,Aud ru, 38,21; 
77. Val di Kil ling, MV, Aud ru, 38,21; 78. Liia Oid-
järv, NV, Tõs ta maa, 38,35; 79. Eda Val li mäe, N, Tar-
tu Üli kool, 38,40; 80. Lee nu Aa va, N, Tõs ta maa, 
38,52; 81. Tii na Kap ten, NV, Au den tes Tal linn, 
39,06; 82. Al lar Mart son, PC, Tõs ta maa, 39,12; 
83. Jü ri Sääsk, PB, Tõ he la, 39,22; 84. He le ri Bau-
er, N, Tõ he la, 39,26; 85. Paul Tilk, PA, Tõs ta maa, 
39,26; 86. Mart Rand mäe, M, SK Kop rad, 39,27; 
87. Hei go Jä nes, M, Tõs ta maa, 39,30; 88. Ain-Er-
vin Karl son, M, MA LEV, 39,43; 89. Ülo Ma rus, MV, 
Tõs ta maa, 39,58; 90. Ker mo Pe li saar, M, Aud ru, 
40,13; 91. Mihk le Jõe, PA, Tõs ta maa, 40,19; 92. 
Karl Kal da, PB, Tõs ta maa, 40,19; 93. Ja ne Ta gu, 
TC, Tõs ta maa KK, 40,23; 94. Eli na Je li se jev, TB, 
Pär nu, 40,45; 95. Ja nek Tuul mees, M, Tõs ta maa, 
40,51; 96. Egert Siim, PD, Pär nu, 40,55; 97. Lau ri 
Sah tel, M, Tõs ta maa, 40,56; 98. Kas par Virks, PA, 
SK Kop rad, 40,57; 99. Taa vi Tõ nis son, M, Tõs ta-
maa, 41,07; 100. Ola ri Sääsk, PC, Tõs ta maa KK, 

41,22; 101. Kris to fer Tom son, PD, Aud ru, 41,31; 
102. Epp Tuisk, N, Tõs ta maa, 41,38 ; 103. Märt 
Meos, M, SK Kop rad, 41,47; 104. Sven Gnez dov, 
PD ,Aud ru, 41,59; 105. Kai do Mart son, M, MA-
LEV, 42,06; 106. Ma rie Krii sa, N,Tõs ta maa, 42,15; 
107. Frie da Krii sa, N, Tõs ta maa, 42,15; 108. Ing-
var Kal bach, PC, Tõ he la, 42,24; 109. Priit Meos, 
M, SK Kop rad, 42,35; 110. Kau po Põlt sam, M, 
Tõs ta maa, 42,38; 111. Ar vi Peet, MV, Pai ku se, 
42,40; 112. Val vo Vol ge rad, M, Tõs ta maa, 42,50; 
113. Mer le Bla sen, N, Tõs ta maa, 42,55; 114. 
Ta nel Tuul mees, PC, Tõs ta maa KK, 43,02; 115. 
Ker tu Keel, N, Tal linn, 43,07; 116. Mai la Heind la, 
N, Kast na, 43,21; 117. Sii ri Heind la, TC, Kast na, 
43,21; 118. Ma ri ka Heind la, N, Taa li, 43,22; 119. 
Jü ri Piir mäe, M, Tõs ta maa, 44,00; 120. Anet te 
Baum, TD, Pär nu Ka le vi Ae ru ta misk lu bi, 44,02; 
121. Gun nar Baum, M, Pär nu Ka le vi Ae ru ta misk-
lu bi, 44,02; 122. Liis bet Puust, N, Aud ru, 44,05; 
123. Ka ren Ad ler, TD, Tõs ta maa, 44,06; 124. 
Er go Rand, MV, Pär nu, 44,47; 125. Ei mar Mart-
son, PB, Tõs ta maa, 45,11; 126. He le vi Jur jev, TD, 
Tõs ta maa KK, 45,29; 127. Tee le Tõ nis son, TD, 
Tõs ta maa, 46,29; 128. And res Kal bach, M, Tõ-
he la, 46,55; 129. Ar vo Asu, MV, Li hu la, Mets kü-
la, 47,13; 130. Ja net Siim, TC, Pär nu, 47,25; 131. 
And res Sah tel, M, MA LEV, 47,49; 132. Ras mus-
Oli ver Ves ki mä gi, PD, Tõs ta maa, 48,12; 133. Ger-
da Ma ru se,TC, Tõs ta maa KK, 48,26; 134. Avo 
Alas, M, Suu red Ki vid, 48,29; 135. Ma rek Pääs tel, 
M, Tõ he la, 48,42; 136. Ats Käär, M, MA LEV, 49,53; 
137. Kaur Ka la mets, PB, Aud ru, 50,37; 138. Il me 
Rand, NV, Pär nu Ter vi sek lu bi, 52,24; 139. Kät lin 
Jür gens, N, Tal linn, 53,47; 140. Gre gor-Hend rik 
Laar mann, PD, Pär nu, 53,57; 141. Ave-Ing rid Ves-
ki mä gi, TD, Tõs ta maa, 61,27; 142. Re gi na Voor, 
N, Tõs ta maa, 62,15.

Las te jooks 700 m
1. Märt Tam mea ru, 8a, Aud ru KK, 3,36; 2. Ind rek 
Te ki, 9a, Tõs ta maa , 3,46; 3. Ste nar Fe du la jev, 

XXVI Tõs ta maa jooks
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Tu le pü ha päe val, Tu le pü ha päe val, 
29. no vemb ril kell 16 29. no vemb ril kell 16 

Tõs ta maa ale vi kes ke le Tõs ta maa ale vi kes ke le 
esi me se ad ven di küün la esi me se ad ven di küün la 
pi du li ku le süü ta mi se le. 

Kõ la vad lau lud las te suust. 
Võ ta kaa sa oma küü nal!

SPORT

 3. no vemb ril alus tas hooae-
ga tra dit sioo ni li ne Tõs ta maa 
mä lu män gu sa ri. 

Ava män gus osa les 10 
võist kon da, või tis võist kond 
Op ti mis tid koos sei sus Va le ri 
Jur jev, Kat rin Tõ nis son, Lea 
Ran nik ja Ene Jur jev.

Järg mi ne mäng toi mub tei-
si päe val, 24. no vemb ril.

Mälu mäng

8a, Tõs ta maa , 3,54; 4. Kä di Pe ter son, 9a, Aud ru, 
3,55; 5. Ro mek Jõe, 9a, Tõs ta maa, 3,56; 6. Ger tu 
Lil le, 9a, Tõs ta maa, 4,02; 7. Rei do Nurk, 9a, Aud-
ru, 4,03; 8. Karl Mum me, 9a, Aud ru, 4,05; 9. Jaan 
End rik Kir si, 9a, Aud ru, 4,14; 10. Mar ko Nurk, 7a, 
Aud ru, 4,19; 11. Hans Ro bin Pe li saar, 7a, Aud ru, 
4,25; 12. Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 8a, Tõs ta maa, 
4,31; 13. Mai lis Siin ne, 7a, Tõs ta maa, 4,35; 14. 
Mat hil da-Ma ria Tork, 7a, Tõs ta maa, 4,40; 15. Gel-
li Lai net, 9a, Aud ru, 4,40; 16. Si re ta Jür gens, 6a, 
Kab ris te, 5,04; 17. Mart ha-Li set Rõõ mus sar, 5a, 
Pär nu Päi ke se jän ku las teaed, 5,08; 18. Kad ri Ka-
se, 9a, Tõs ta maa, 5,09; 19. An na bel Heind la, 7a, 
Pär nu, 5,15; 20. Ai mar Müür sepp,8a,Tõs ta maa, 
5,16; 21. Mag nus Jan son, 6a, Tõs ta maa, 6,01; 22. 
Mark San der Salk, 6a, Tõs ta maa, 6,02; 23. Kad ri 
Vul kan, 5a, Män ni kus te, 6,03; 24. Kar mo Kur si tik, 
5a, Tõs ta maa, 6,11; 25. Ma rin Too do, 7a, Lin di, 
6,22; 26. Ke vin Pääs tel, 5a, Tõs ta maa Las teaed, 
6,27; 27. Re bec ca Pulk, 5a, Tõs ta maa, 6,46; 28. 
Vil lem Kal bach, 6a, Tõ he la, 7,06; 29. Em ma Lii sa 
Salk, 3a, Tõs ta maa Las teaed, 7,40; 30. Maar ja-He-

le na Ves ki mä gi,3a,Tõs ta maa, 7,44; 31. Kat re-Ma-
ris Ves ki mä gi, 5a, Tõs ta maa, 7,45; 32. Mia-Ma rie 
Bla sen, 4a, Tal linn, 7,46; 33. Mar leen Sah tel, 5a, 
Tõs ta maa, 7,55; 34. Si re lin Jür gens, 2a, Kab ris-
te, 8,04; 35. Gre te Vul kan, 2a, Män ni kus te, 8,17; 
36. Erik Ig na to vi tš,3a, Lü man da, 8,27; 37. Joo-
sep Käär, 2a, Pär nu, 8,43; 38. Mar ta Sah tel, 1,5a, 
Pär nu, 8,54; 39. Cris top her Ma dis son, 1,5a, Tõs-
ta maa, 9,04.

Ener gia kõnd 7,5 km
Pil vi Ka se, Tõs ta maa; Jaa ni ka Soo saar, Tõs ta maa; 
Rii ne Vah ter,  Suu red Ki vid; Lai ne Bauer, Tõ he la; 
Õn ne Si re li, Tõs ta maa; Ral di Kal ju rand, Aud ru; 
Ave-Piia Roht la, Li hu la SK; Õie Kil ling, Aud ru;  
Lau ra Jõe, Tõs ta maa; Mai Ui bu, MA LEV; Tii na 
Sah tel, MA LEV; Moo ni ka Ad ler, N-klu bi; Ka rin 
Mii du, N-klu bi; Lag le Ad ler, N-klu bi; Ast ri Mart-
son, Tõs ta maa; Ma rian ne Alg peus, Tõs ta maa; 
Rai na Sil laots, N-klu bi; Rein Rand, Töl li; Ma re 
Tets mann, Tõs ta maa; El li Te ki,Tõs ta maa.

KIN GI OMA LÄ HE DA SE LE 
TAAS TUS RA VI 

KES KU SE 
KIN KE KAART!

Ri ta juu res saa te ter vis ta-
vat mas sa ži ja elekt ri ra vi.
Kõik kel lel on soov en-

nast au gus ta da või vad ka 
jul gelt lä bi as tu da.

In fo 5621 4864 Ri ta

Jõutõstmine
 Tõstamaa valla noor 

Tõnis Kukk esines häs-
ti Eesti noorte-ja ju-
unioride jõutõstmise 
kolmevõistluse meis-
trivõistlustel Kõrvekülas.

Tulemused: kükk 162,5 
kg, lamades surumine 
129 kg, jõutõmme maast 
180 kg, kokku 462,5 kg. 
Tasuks Eesti noortemeis-
tri tiitel. Absoluutkat-
egoorias oli Tõnis kolmas 
363,16 wilksi punktiga. 
Võistkondlikult võitis sa-
muti Tõnise koduklubi.

Treener Jaan Salu

* Tõs ta maa val la va lit sus 
müüb lõ hu tud küt te puid 
350 kroo ni ruu mi mee ter. 
In fo 506 1930.

MÜÜK

Kol ma päe val, 
23. det semb ril 

kell 18 
Tõs ta maa mõi sas 

JÕU LU KONT SERT

Esi neb 
M. Lü di gi nim 

mees koor 

Kont sert on 
jõu lu kin gi tus ko gu 

val la rah va le 
Tu le kind las ti, 

sind oo da tak se!

Finišeerib Andres Siim.
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Laupäev, 21. no vembe r kell 
22 Tõstamaa rah va ma jas 
KAR NE VAL

Pühapäev, 29. no vemb er 
kell 16 Tõstamaa kesk väl ja-
kul ad ven di küün la 
süü ta mi ne

Tei si päe v, 8. det sembe r kell 
9 - 10.30 Tõstamaa rah va ma-
jas DOO NO RI PÄEV 
Kaa sa võt ta isi kut tõen dav 
do ku ment. 
Doo no ri le jõu lu pakk

Reede, 11. det semb er kell 10 
Tõstamaa rah va ma jas 
pä ka pik ku de töö tu ba

Neljapäev, 17. detsember kell 
16-19 Tõstamaa rahvamajas 
JÕULULAAT

Reede, 18. det semb er kell 20 
Tõstamaa rah va ma jas 
val la jõu lu pi du

Teisipäev, 22. det sember kell 
18 Tõstamaa rah va ma jas Tõs-
ta maa kesk koo li jõu lu pi du 

Kolmapäev, 23. det sembe r 
kell18 Tõstamaa Mõi sas 
mees koo ri kont sert

Laupäev, 26. det sember Me-
re laiu puh ke kü la 
JÕU LU MATK ül la tus te ga. 
Ko gu ne mi ne kell 14. Osa lus-
ta su 20.-/in. Ole te oo da tud!

Rah va ma jas saab 
uu saas taööl tant si da uu de 
aas tas se. Jäl gi rek laa mi!

KUHU MINNA

TO RE UU DIS 
KÕI GI LE!
Tõs ta maa 

rah va ma jas 
ava tak se

PÄ KA PIK KU DE 
TU BA 
ree del, 

11. det semb ril kel la 
10st ku ni 16ni. 

Ai ta me sul val mis ta da 
to re da pä ka pi ku, mis 
so bib ka sõb ra le kin-
gi tu seks. Ma ter jal on 

meie poolt. Või ma lu sel 
võ ta kaa sa 10 kroo ni.

Töö kad pä ka pi kud 
Val ly, Õn ne la ja 
Ka rin 

KO GU VAL LA JÕU LU PI DUKO GU VAL LA JÕU LU PI DU
ree del, 18. det semb ril ree del, 18. det semb ril 

Tõs ta maa rah va ma jas Tõs ta maa rah va ma jas 

kell 20 EST RAA DI KONT SERTkell 20 EST RAA DI KONT SERT
Näi tu se „Jõu lu fan taa sia Näi tu se „Jõu lu fan taa sia 

Tõs ta maa moo di” ava mi neTõs ta maa moo di” ava mi ne

kell 21 JÕU LU PI DUkell 21 JÕU LU PI DU
an samb li gaan samb li ga NUK KER KU KE KENUK KER KU KE KE

Jõu lu va na kot ti ma hub ka veel 
si nu kin gi tus sõb ra le

Peo pääs med eel müü gis 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus 

1. - 10.det semb ri ni 75.-; 
11. - 17. det semb ri ni 90.-

Pää se sa mal õh tul 125.-

Hea ini me ne!
 Kui sul lei dub ko du ses ma-

ja pi da mi ses või et te võt tes mi-
da gi, mis so bib au hin naks ja 
sul le meel dib tei si rõõ mus ta-
da, siis on si nu abi te re tul-
nud! 

Oo ta me ku ni 20. no vemb-
ri ni kõik või ma lik ke an ne tu si, 
et ühi selt lä bi viia to re tra dit-
sioo ni li ne kar ne va li pi du. 

Et te tä na des 
Ka rin (523 0596) ja 
Õn ne la (523 6350)

Algamas on traditsiooniline 

Tõstamaa Spordiklubi

VÕRKPALLITURNIIR

Osalema oodatakse kuni 8 liikmelisi võistkondi 
(4N+4M), platsil 3+3

Mängud toimu vad esmaspäeva ja kolmapäeva 
õhtuti vastavalt ajakavale, mis edastatakse 

võistkondadele peale registreerimist.
Registreerimine 21. novembrini sport@
tostamaa.ee (võistkonna nimi ja liikmete 

nimekiri). Info 5061930 Osavõtutasu 400 
krooni võistkonnalt.

Tule löö kaasa !

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

Oleme ava tud Oleme ava tud 
E ja K kell 18 – 23E ja K kell 18 – 23
R ja L kell 21 – 02R ja L kell 21 – 02

Maria ta lu rat sa kes ku ses 
toi mu vad re gu laar sed 
tree nin gud nii noor te le kui 
va na de le, nii tu ris ti de le kui 
ko ha li ke le. Kind la õp pe ka va-
ga tree nin guid ja noor ho bus-
te väl jaõ pet ju hib val la en da 
ela nik pr. Eve Riis.
Fo tol noo red rat su ta jad 
pea le tree nin gut, fo tog ra fee ri-
nud Too mas Mitt.
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ELLA RANDI 85ELLA RANDI 85
NIINA ALLIKAS 84NIINA ALLIKAS 84
ANDREI KASE 84ANDREI KASE 84

LINDA MÄNNAMÄE 80LINDA MÄNNAMÄE 80
ANTI HEINLA 75ANTI HEINLA 75

ENDEL VAINAMÄE 72ENDEL VAINAMÄE 72
SILVI RAND 71SILVI RAND 71
PAUL LEAS 71PAUL LEAS 71

JAANUS HINDREKS 71JAANUS HINDREKS 71
LEIDA LEPA 70LEIDA LEPA 70

MIHKEL LAUR 70MIHKEL LAUR 70
ÜLO TÕNTS 70ÜLO TÕNTS 70
TIIU LEESI 65TIIU LEESI 65

EVALD SEPPAMA 65EVALD SEPPAMA 65
TIIT PILT 65TIIT PILT 65

Oktoobrikuu
Oktoobrikuu
Oktoobrikuu
Oktoobrikuu

juu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la rid

HELMI LAINE 94HELMI LAINE 94
MARIA LEAS 93MARIA LEAS 93

HARALD JÄRVE 88HARALD JÄRVE 88
LEIDA MERELO 85LEIDA MERELO 85

AINO TORK 84AINO TORK 84
VOLDEMAR LANGUS 81VOLDEMAR LANGUS 81

ELSA TIIK 80ELSA TIIK 80
MAIMO NIINE 79MAIMO NIINE 79

ASTA KAROTAMM 78ASTA KAROTAMM 78
HELMUT KIVESTE 77HELMUT KIVESTE 77

MARIA NIIT 76MARIA NIIT 76
ELLEN PIRSI 75ELLEN PIRSI 75
JAAN ILVES 75JAAN ILVES 75

HELVI LIIVER 75HELVI LIIVER 75
ELLEN LAAS 74ELLEN LAAS 74

MIRJAM JAANSOO 73MIRJAM JAANSOO 73
VAHUR KORSAR 73VAHUR KORSAR 73

HILLAR-AULI KINGO 73HILLAR-AULI KINGO 73
HEINO KÕRVEMAA 72HEINO KÕRVEMAA 72

SALME LEAS 65SALME LEAS 65
MARTIN PÕLDSAM 65MARTIN PÕLDSAM 65

JÜRI JAAKSON 65JÜRI JAAKSON 65

Novembrikuu
Novembrikuu
Novembrikuu
Novembrikuu

juu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la rid

Sünnid

ILLAR ROSSE
28.03.1937 – 05.10.2009

IVI-ILVI LAUR
08.04.1939 – 14.10.2009

Tema kõr val oli ala ti tur va li ne ja soe ...
Vaik ne öö haig las, kui las teo sa kon da saa bus nut tev laps koos hir mu-

nud ema ga, aga vas tu tu li soo ja de sil ma de ga ja ala ti nae ra tav tä di Ivi. 
Ema hirm lap se pä rast ka dus kus ki le ja laps ki ra hu nes. 

Jät kus ta va li ne elu haig las ning ema koos lap se ga võis ra hu li kult ui-
nu da, sest nad tead sid, et tä di Ivi on ala ti ole mas ning te da võis igal ajal 
kut su da. Ja kui ka juh tus nii, et laps pi di jää ma haig las se, siis va ne mad 
või sid lah ku da kind la tun de ga, et nen de las te eest hoo lit se tak se.

Ma ar van, et see tu leb tut tav et te pal ju de le ini mes te le, sest las teo sa-
kon nas töö tas Ivi pal ju aas taid. Aga nüüd te da enam ei ole. 

Kui me Ivi ga es ma kord selt koh tu si me, siis mul le tun dus, et oleks 
te da just kui ter ve elu tund nud. Me koh tu si me te ma ga lä bi aas ta te ja 
tund si me rõõ mu kok ku saa mis test, ku ni hai gus hak kas te da murd ma. 
Edas pi di kuu lus kok ku saa mi se rõõ mu de juur de ka suur mu re te ma 
ter vi se pä rast. Tõ he la ini me sed tun ne vad kind las ti puu dust te ma tead-
mis test, te ma osa võt lik ku sest, te ma soo jast nae ra tu sest, te ma abi val mi-
du sest, te ma osa vu sest ja kind las ti ka te mast En dast... 

Ivi sai tun da vii ma se het ke ni oma pe re toe ta vat suh tu mist, tal oli ras-
ke min na nen de juu rest, aga nen del oli veel ras kem te mast loo bu da.

Mih kel, las te-ja las te las te ga õpi me ela ma il ma te ma ta ja la se me 
te ma hin gel min na...

Ri ta

20.10.2009  sündis
Sten Valm

Õnnitleme!
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