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TÄNA LEHES:

Üle maailm sel güm na siaa dil Ka ta ris 
oda vis kes kuld me da li võit nud Lii-
na Laas ma hak kab ta sa pi si kuul-

su se ga har ju ma. Rik kaid ko si la si ei ole 
veel nä ha ol nud. 

Siin väi ke sel Tõs ta maal on oda vis ka-
mi se jaoks kõik tin gi mu sed ole mas, ar va-
vad nii Lii na kui tree ner Jaan Tamm. Ei 
ole põh just kur ta, va rus tus on ole mas. 

Si se hal lis käi mi ne ma jan dus li kel põh-
jus tel ei ole prae gu ots tar be kas, saab ka 
siin tree nin gut muu tes hak ka ma. Õn-

neks on rah va ma jal head pak sud sei nad 
ja nii mõ ni gi to pis pall on sin na oma ihu 
jät nud. Lii na on tes ti nud eri ne vaid oda-
sid ja prae gu seks on ta leid nud en da le 
kõi ge so bi va ma. Sel le oda ni mi on Dia-
na 80, kaa lub 600 gram mi ja mak sab 
10 tu hat kroo ni, aga se da ra ha veel ei 
ole. Tu leb ha ka ta spon so reid ot si ma ja 
nu pu ta ma, ar vab tree ner. 

Kõi ge täht sam on ta he ja sel lest ei 
näi Lii nal puu dust tu le vat.

järgneb lk 3

Sinust saab oda vis ka ja

Jaan Tamm ja Lii na Laas ma on Tõstamaa keskkooli tänukingid ja lilled just kätte saanud. 

TÕS TA MAA 
KI RI KUS 
JU MA LA -

TEE NIS TUS
jõu lu lau päe val, 

24. detsembril 
kell 15

va na-aas ta õh tul, 
31. detsembril 

kell 15
tee nib õpetaja Ants Ki vi lo
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 Ma ei jõud nud veel mi-
da gi tai ba ta, kui olin pau-
gu ga se li li maas. Püüd-
sin kui da gi en nast püs ti 
aja da, aga te ma võt tis 
hoo gu ja pa ni mul le uue 
toh la ka kir ja ja nii ai na 
uues ti. Püüd sin en nast 
kaits ta kä te ja jal ga de ga, 
aga üs na tu lu tult. Siis tu li 
hirm, et ta ei jä ta gi jä re le. 
Olin pi ka li maas, pü her da-
sin sõn ni kus ja kar ju sin 
kõi gest väest. Loo tes, et 
kee gi ome ti gi kuu leb. 

Sü da peks les met si kult 
ja hääl hak kas ka du ma, 
aga te ma ei jät nud jä re le. 
Ta jõl li tas mul le klaas ja te 
sil ma de ga ot sa ja ta ga nes 
mi tu sam mu, et mind jär-
je kord selt rün na ta. 

Olu kord muu tus iga 
het ke ga pöö ra se maks ja 
mul le näis, et siin ja prae-
gu tam bi tak se mind liht-
salt iga ve seks tü maks. 

Sü da hak kas kur ku ro-
ni ma ja tun dus, et jõud 
saab ko he ot sa. Lõ puks 
õn nes tus mul üks lah ti ne 
pruss käeu la tus se saa da. 
Proo vi sin sel le ga en nast 
kaits ta ja vii maks vis ka-
sin prus si rün da ja le sel ga. 
Siit sain paar se kun dit, et 
kaits va te vä ra va te ta ha 
put ka ta. 

Si ni kad ja va lu saa bu-
sid järg mi sel päe val, aga 
vi ha rün da ja vas tu mit te. 
Ta haks loo ta, et sel leks 
aas taks on pek sud ot sas. 
Sel li ne proo vi le pa ne ku 
aas ta, et kas vead en nast 
väl ja? No jah, kui sur ma-
hirm sil me ees just tii bu 
ei an na, siis vä le da mad 
ja lad kind las ti. 

Va li ku teeb igaüks ise. 
Ja si na, jää ra pu ra kas, 
va li sid hakk li ha va rian-
di, va ban dust tões ti, aga 
täies ti tee ni tult. Maas la-
ma jaid ei löö da, ol gu uue 
aas ta mo to. 

 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

Lõp pe mas on aas ta 
numb ri ga 2009. Aas ta, 
mil le jook sul oli ilm-
selt kõi ge roh kem jut tu 
ju ba unu ne ma kip pu-
nud tõ sias jast, et li saks 
ma jan dus kas vu le on 
ole mas ka majan dus-
lan gus, mis suu re mal 
või vä he mal mää ral 
puu du tas meid kõi ki. 

Kui eel mis te jõu lu de ajal 
rää ki si me äre vu se ga saa bu-
vast ma jan dusk rii sist ega 
tead nud, mi da see täp selt tä-
hen dab, siis tä na tea me, et 
tu lu mak su lae ku mi se jär gi ar-
vu ta tu na on Tõs ta maa val la 
tööea lis te sis se tu le kud vä he ne-
nud ca 10 prot sen ti, val laee lar-
ve vä he ne nud ca 20 prot sen ti, 
val la töö ta ja te pal ka vä hen da-
tud 15 prot sen ti, amet li ke töö-
tu te arv kas va nud 21lt 61le, 
pii ma ja vil ja hin nad ei ka ta 
enam toot mis ku lu si, puh ke-
ma jan du ses vä he ne nud kü las-
ta ja te arv jne.

Kuid vaa da tes Ees ti aja loo-
le po le prae gu kind las ti kõi ge 
ras ke mad ajad, ol nud on tun-
du valt hul le maid aegu. 

Kind las ti ei ai ta meid eda si 
hä dal da mi ne vaid la hen dus te 
ot si mi ne ja nen de teos ta mi se 
ni mel pin gu ta mi ne. 

Pal ju sõl tub igast ini me sest 
en dast ja te ma teh tud va li ku-
test. 

Kas ol lak se val mis koo lis ja 
elu kut se oman da mi sel pin gu-

ta ma, kui te gus ja kva li fit see ri-
tud töö ta ja ol lak se, kas nä hak-
se ai nult ma ter jaal set heao lu 
või on olu li ne ka ene se teos-
tus, kas pä hen du tak se ai nult 
töö le või on olu li sed ka pe re, 
ho bid, ter vis, sõb rad jne. 

Hil ju ti aval da tud sta tis ti ka 
põh jal „saa vu tas“ Ees ti Eu roo-
pas 2. ko ha al ko ho li tar bi mi-
ses ela ni ku koh ta tu le mu se ga 
12 liit rit ab so luut set al ko ho li 
ela ni ku koh ta. 

Sel les se on oma pa nu se 
and nud ka Tõs ta maa vald 
kuid kind las ti ei ole sel li ne va-
lik prob lee mi de le la hen du seks 
vaid te ki tab neid juur de.

Heaks näi teks si hi kind last 
te ge vu sest ja sel lest, et ka Tõs-
ta maal on või ma lik mi da gi 
saa vu ta da, on tree ner Jaan 
Tam me ja Lii na Laas ma koos-
töös sün di nud Ees ti noor te-
re kor did oda vis kes, või dud 
olüm pia päe va del Hel sin gis 
ja koo li noor te güm na siaa dil 
Ka ta ris. Loo da me, et Lii nal 
on ees pikk ja edu kas sport-
las tee.

Ma ri-Jaa na Jaa gu hõ be-

me dal Tõs ta maa koo li lõ pe-
ta mi sel käe so le val aas tal ja 
ka eel mis te aas ta te me da lid 
näi ta vad, et õp pi da soo vi jad 
saa vad Tõs ta maa koo list hea 
ha ri du se. 

Va li kuid te hak se ju ba koo-
lis, kus õpi la se le peab ole ma 
toeks ko du. 

Val la va lit su se poolt möö du-
va le aas ta le vaa da tes või me li-
saks ta va te ge mis te le rõõ mus-
ta da ma jan dus mi nis tee riu mi 
toel mu ret se tud uue Ma ni ja 
lii ni paa di, KIK- pro jek ti ga 
kor ras ta tud jäät me punk ti, 
val mi nud hool de ko du ja spor-
di hoo ne ehi tusp ro jek ti de ning 
Tõ he la kü la selt si poolt en di se 
meie rei hoo ne päe va kes ku seks 
üm be re hi ta mi se üle. 

Kul tuu rie lu toi mi mist näi-
tab ti he oma val la kul tuu riü ri-
tus te ka len der ja nel ja kol lek-
tii vi pää se mi ne su vi se le lau lu-
peo le. 

Kind las ti on igaü hel siia li-
sa da nii mõ ned ki oma kor da-
mi ne kud.

Ehk on ka majn dus lan gu se 
heaks kül jeks see, et meil on 
na tu ke roh kem ae ga – ae ga 
mär ga ta ümb rit se vat, lä he da-
si, sõp ru, naab reid, mõel da 
ter vi se le, hoi da ja abis ta da 
üks teist, tun ne ta da se da, mis 
on elus olu li ne ja mis vä he m-
o lu li ne ....

Soo vin kõi gi le ilu sat jõu-
luae ga ja head uut aas tat.

Too mas Rõ hu, 
val la va nem

 Käe so le va ga tea ta me, et 18.12.2009 
aas tal keh tes tas Tõs ta maa val la vo li ko gu 
oma is tun gil Ka va ru kü las asu va Ka va ru 
20 kin nis tu de tailp la nee rin gu. 

De tailp la nee rin gu ees märk oli kin nis tu 
ka heks ja ga mi ne ning uue le krun di le ehi-
tu sõi gu se mää ra mi ne.

DETAILPLANEERINGUD

Jõu lu mõ tisk lus 2009

Kind las ti ei ai ta 
meid eda si 
hä dal da mi ne 
vaid la hen dus te 
ot si mi ne ja nen de 
teos ta mi se ni mel 
pin gu ta mi ne. 

TEE ME TA SU TA 
VÕ SA RAIET, 

TRAK TO RI GA VÄL JA- 
JA ÄRA VE DU.

In fo te le fo nil 5 677 0646
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Val la vo li ko gu 18.12.2009. aas tal 
toi mu nud is tun gil

 Kin ni ta ti vo li ko gu ala tis te ko mis jo ni de 
koos sei sud.

 Ee lar ve – ja ma jan dus ko mis jo ni esi me-
he Eduard Vilb re esil di se alu sel kin ni ta ti 
ko mis jo ni liik me teks: Ja nek Jaan soo, And-
res Laur, Mai do Ka ja. 

Vo li ko gu poolt oli ko mis jo ni asee si me-
heks va li tud Ma dis Mart son.

 Ha ri dus ko mis jo ni esi me he Tõ nu Sa lu 
esil di se alu sel kin ni ta ti ko mis jo ni liik me teks: 
Too mas Mitt, Kat rin Tõ nis son ja Ai ta Lind. 
Ko mis jo ni asee si mees Ja nek Tuul mees.

 Ran do Ran na et te pa ne kul kin ni ta ti kul-
tuu ri ko mis jo ni liik me teks Õn ne la Lees, Ka-
rin Mii du, Sii vi Kii rats, Lii na King sep, Svea 
Aa vik, Bir git Pe re, Sül vi Kal ju rand, Ka ro lii-
ne Kask, Ur mas Rein feldt, Tiia Sc här, Lii na 
Käär, Pil vi Ka se, And res Tõlp, Anu Pe ter-
son ja Pi ret Vol ge rad. 

Ko mis jo ni asee si mees on Tõ nu Sa lu.

 Sot siaal ko mis jo ni esi me he Ri ta Alg peu-
si esil di se alu sel kin ni ta ti ko mis jo ni liik me-
teks: Eve Käär, Val li Sel berg, Ai ta Lind, 
Ee ri ka Heind la, Mai re Ad ler, Bir git Pe re ja 
Anu Pe ter son. 

Vo li ko gu poolt va li ti asee si me heks Ja nek 
Tuul mees.

 Pla nee rin gu ko mis jo ni esi me he Ja nek 
Jaan soo et te pa ne kul kin ni ta ti ko mis jo ni 
liik me teks Ker li Brandt, Ain Birk, Hel le Va-
he mäe ja Ma rek Lind. 

Ko mis jo ni asee si mees on Ma dis Mart-
son.

 Esi me sel lu ge mi sel oli val la 2010 ee lar-

ve. Üle vaa te ee lar ve ku ju ne mi sest an dis 
val la va nem Too mas Rõ hu. 

Jaa nua ris vaa da tak se ee lar ve üle ko mis jo-
ni de poolt ja veeb rua ris esi ta tak se vo li ko gu-
le vas tu võt mi seks.

 Kin ni ta ti 2009. aas ta li saee lar ve ja re sev-
fon di suu na mi ne. Mää rus ava li kus ta tak se 
val la ko du le hel.

 Ot sus ta ti mää ra ta vo li ko gu esi me he le 
hü vi ti seks vo li ko gu töö kor ral da mi se eest 
2000 kroo ni kuus ja 1000 kroo ni isik li ku 
au to ka su ta mi se eest ame ti sõi tu deks.
 Vo li ko gu asee si me he le hü vi ta tak se isik li-
ku au to ka su ta mi ne ame ti sõi tu deks 1000 
kroo ni ja vo li ko gu liik me te le 200 kroo ni 
ula tu ses kuus.

 Kin ni ta ti va ba de põl lu maa de ka su tus val-
du ses se taot le ja te ni me ki ri. Vas tu võe tud ot-
sus ava li kus ta tak se val la ko du le hel.

 Seo ses Teos te tee ja Kih nu ala jaa ma tee 
pin da la täp sus ta mi se ga muu de ti val la vo li-
ko gu 25.04.2008. a. ot sust nr 175. 

 Keh tes ta ti Ka va ru 20 de tailp la nee ring, 
mil le ees mär giks oli kin nis tu ja ga mi ne ka-
heks ja krun ti de le hoo nes tusp rint sii pi de 
mää ra mi ne.

 Suu na ti ava li kus ta mi se le Tõ he la Meie rei 
kin nis tu de tailp la nee ring. 

 Aru ta ti val la va ra müü gi või ma lu si. 
Ee lar ve- ja ma jan dus ko mis jo ni le teh ti 

üle san deks val la le kuu lu va en di se Tõs ta-
maa Suur far mi komp lek si prae gus te rent ni-
ke osaü hin gu Te ka mer ja füü si li sest isi kust 
et te võt ja Ma dis Mart so ni aval dus te me net-
le mi ne.

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED
algus lk 3

 Iga uus võit tii vus tab järg-
mist saa vu ta ma. Sü gi se ti kü si-
vad väi kesd tüd ru kud te re ase-
mel tih ti Jaa ni käest, et mil-
lal oda vis ka ma lä he me. Pä ris 
vah vaid hu vi li si on tek ki nud. 
On nii mõ ni gi tüd ruk veel, 
kes vä he se gi tren ni te ge mi se 
kor ral võiks me da leid nop pi-
da, aga kah juks po le taht mist 
ja pü si vust. „Mi da roh kem sa 
edu saa vu tad, se da roh kem 
hak kad hu vi tund ma,“ üt leb 
tree ner Tamm. See on keh ti-
nud ka Lii na koh ta. Jaan on 
üles mär ki nud pe dant selt kõik 
Lii na tren nis käi mi sed. Esi me-
sel aas tal oli Lii na 11 aas ta ne, 
käis tren nis 13 kor da ja vis kas 
25.40 ja tei sel aas tal aga ju ba 
26 kor da. Ju ba esi me sel aas-
tal tea tas Jaan tüdrukule, et 
te mast saab oda vis ka ja. Prae-
gu teeb piiga koos tree ne ri ga 
ju ba 115 kor da aas tas tren ni 
ning li saks veel ise seis vad har-
ju tu sed. Lii nal on oda vis keks 
vä ga head eel du sed ning koor-
di nat sioon. Pa rim tu le mus on 
se ni 53.66.

Ka ta ris tun dis tüd ruk puu-
dust tree ne rist ja te ma nõuan-
ne test, oli ka esi me ne kord, 
kus tree ne rit kaa sas pol nud. 
Jaan ise üt leb, et see amet 
on 24 tun di öö päe vas. Kõi ge 
kee ru kam on võist lus te ajal 
när vi ma ha su ru da, mõel da 
teh ni ka le ja vis ke le. Juu nio-
ri de va nu sek las sis on ju ba 
tun du valt roh kem vas ta seid 
ja võist lu sed kind las ti pal ju 
pin ge li se mad. 

Tree ner imet leb Lii na tub-
li dust. Au to kool, kool ja tren-
nid, li saks veel iga päe va sõi-
dud koo li ja ko du va hel. Kõik 
see võ tab oma aja ja on üks-
ja gu vä si tav. Kol me aas ta pä-
rast toi mu vad Lon do nis su-
veo lüm pia män gud ja sel leks 
on si hid sea tud. Eda si ne töö 
käib ju ba olüm pia pääs me ni-
mel. Vä ga kii dab Tamm Lii na 
ema, kes ai tab kõ vas ti kaa sa 
tüd ru ku spor die du le. Jaan lu-
bab, et kut sub nai se ka he aas-
ta pä rast Tal lin na juu nio ri de 
EM võist lu si vaa ta ma.

Kui pä ka pi kud ja jõu lu va-
na nüüd se da lu gu loe vad 
siis tead ku, et üks oda tüd ruk 
oleks üt le ma ta pi ka sal mi val-
mis et te lu ge ma, kui kin gi ko-
tist odaots pais taks. 

Ül le Tamm

Tõs ta maa ja Varb la 
val da on jõud nud 
gripp, hai gus mis kul-
geb kõr ge pa la vi ku, 
pea ja li has va lu de ja 
vä ga hal va ene se tun-
de ga. 

Need on ars ti le juh ti va-
teks tun nus teks, mis ai ta vad 
hai gust eris ta da lee be ma test 
hin ga mis tee de vii ru sin fekt-
sioo ni dest. Diag noo si mi sel 
on abiks ve rep roo vis bak te-
riaal se põ le ti ku puu du mi ne 

ja ni na li mas kes talt võe tav 
gri pi kiir test. 

Tõs ta maa Tuul te käe so le-
va numb ri il mu mi se ajaks 
peaks ole ma ka saa da val 
uue A/H1N1 gri pi, rah va kee-
les seag ri pi vakt siin. Keh ti-
va te et te kir ju tus te alu sel on 
mää ra tud siht rüh mad järg-
ne vad:
• väi ke lap sed 6-24 elu kuud
• ra se dad, nai sed pool aas tat 
pea le sün ni tust
• kroo ni li si, or ga nis mi vas tu-
pa nu või me ala ne mi se ga hai-
gus te põ de jad va nu ses 2-60 

eluaas tat
• me dit sii ni töö ta jad
• tei sed ela ni ke rüh mad in-
di vi duaal se ris ki hin da mi se 
alu sel

Vakt si nee ri mi ne on va ba-
taht lik. Va ja lik on ühen du se 
võt mi ne pe rears ti ga, he lis ta-
des igal töö päe val kell 8.15-
9.00 te le fo nil 447 1940 või 
jät tes teis tel ae ga del oma 
tea te ühes te le fo ni numb ri ga 
au to maat vas ta ja le. Vaa ta ka 
www.gri pi vas tu.ee.

Ma dis Ves ki mä gi,
pe rearst

Ter vist, Tõs ta maa rah vas!
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Poot si pood

Toi tu saab os ta pii rist pii ri ni
Tõs ta maa Tuu led sõit sid lä bi val la toi du poed. 
Uu ri si me, kui das kaup me hed saa vad ras kel ajal 
hak ka ma ja kas kau ban dus val las ik ka pü si ma 
jääb? 

Tõ he la kaup lus

Tee ris ti pood

Pär nu MÜ Tõs ta maa kaup lusPär nu MÜ Tõs ta maa kau
Kui gi ju ha ta ja Liia Lob ja kas eel das 

pi sut ras ke mat ae ga siis võiks 
prae gu tõ de da, et poel lä heb 

pä ris häs ti. 
Ni ge la mad ajad on ka han da nud 

töös tus kau pa de müü ki. Iga päe va-
selt os te tak se lei ba, saia, pii ma, li ha 
ja vors ti too teid. Õlu lä heb en di selt 
häs ti. Püü tak se kõi ki han ki ja te poolt 
teh ta vaid soo dus pak ku mi si ära ka su ta-
da. Vaiel da ma tult on PMÜ kaup lu sel suu-
rim kau ba va lik siin piir kon nas. Tõu su teel on 
värs ke li ha müük. Jõu luks saab sül dik raa mi meie 

poest kät te, kii dab ju ha ta ja. Os tu jõud on mui du gi vä-
he ne nud. PMÜ ju ha tu se ot su se ga on töö ta ja te pal ku 

vä hen da taud. Ras ke aeg ala tes jaa nua rist on al les 
ees. „Kui ke va de ni ära elab siis on pä ris häs ti“ üt-
leb Liia.

Os ta ja ra ha kott on õhu ke 
ju ba mi tu aas tat. Roh-
kem vaa da tak se hin-

da. Töös tus kau pu os te tak se 
vä hem, aga toi du kau pu os te-
tak se ik ka, sest kes see ik ka 
tüh ja kõh tu ta hab kan na ta da. 
Pi gem süüak se li ha kui vors ti. 
„Meie pood on vä ga pi kalt lah-
ti, 9 – 20 ning iga päev. See an-
nab või ma lu se kõi gi le, kes põl lult 
või me relt tu le vad, poest lä bi käia“, ju-
tus tab oma nik Ül le Pa lits. Sõi de tak se pal ju 
vä hem ja see, et Kih nu praam hak kas ka Pär nust käi-
ma, on ka han da nud kõ vas ti ost ja te voo ge. Mi da roh kem on 
siin kan dis üri tu si se da roh kem on ost jaid. 

Val dur sõi du tab Ma ni ja rah vast kaks kor da nä da las Poot-
si poo di. 

Kõi ge ras ke maks ajaks ku ju neb Ül le ar va tes uue aas ta esi me-
ne pool. Töö on töö, aga Poot si pood jääb kind lalt pü si ma. 

Uuen dus lik on, et poe koh vi toas saab maits vat ma si na koh vi 
nii ko ha peal juua kui ka kaa sa os ta. Juur de pa ku tak se soo ja 
pi ru kat või saia kest.

For sent grupp on 
Saa re maa kaup-
lus te kett, mis 

sel aas tal juu ni kuus 
laie nes es ma kord selt 

mand ri le. Tee ris ti poo di ju-
hib Kar men. Teis test poo di dest 

püü tak se eris tu da suu re küp sis te ja 
lah ti se kom mi va li ku ga. Iga päe va selt 
os te tak se pii ma, lei ba, saia, ka ras tus-
joo ke. Suu rem ost mi ne käib pen sio ni- 
ja pal ga päe va de ga ühes graa fi kus. Ma su 
on va ju ta nud oma pit se ri ka For sent gru pi-
le, aga esial gu ol lak se op ti mist li kud. 

Kar men ise käib tööl Saa re maalt. Tee ris ti käi-
ma lük ka mi ne on te ma jaoks hu vi tav ja põ nev. 

Tõs ta maal on ilus loo dus ja me ri, kii dab Kar men.

Tä na vu ne aas ta on Ee ri ka Tamb re sõ nul ol nud ni gel. „Se-
ni ole me elus ja või bol la pea me ke va de ni vas tu ka“ üt leb 
hak ka ja nai ne. 

Kui tu le vad tal vi sed ka la me hed siis ai tab see kaht le ma ta 
kaup lu sel hin ge sees hoi da. Pal jud tõ he la la sed käi vad lin nas 
tööl ja too vad ka toi duk raa mi sealt.

 Kõi ge roh kem os te tak se ko ha-
li kust poest lei ba, saia, suit su 
ja õlut. Vors ti müük on kõ-
vas ti ka ha ne nud, ilm selt 
te hak se ko dus ise süüa, 
ar vab müü ja. 

Vii ne reid ja sar-
del le os te tak se ka vä-
hem. Vä he se käi be 
kor ral on ka kau pa 
vä hem külm let ti des ja 
siis ini me sed vi ri se vad, 
aga sa mas lä heb pal ju 
kau pa rais ku ja see on pu-
has kah jum. 

Su vel ka su ta sid jär ve ää res puh ka-
vad pe red usi nas ti kaup lu se tee nu seid ja müü-
gi numb rid tal vi se ga võr rel des olid pal ju rõõm sa mad. Kui kaua 
Ee ri ka veel poo di pi da da jak sab po le tal le en da le gi sel ge.
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Sep temb ris las te va ne ma te 
koo so le kul pak kus õpe ta-
ja Ene va ne ma te le väl ja 

la vas ta da las te le jõu luül la tu-
seks üks to re teat ri tükk. Kui 
oli lei tud so biv näi dend, võt-
tis ta em me del-is si del “nöö-
bist kin ni”. No vemb ris alus ta-
ti gi proo vi de ga. 

Las te le esi ta ti näi dend “Kiu-
su pa ha tuul tem bu tab” 17. det-
semb ri õh tu poo li kul. Pä ka pikk 
tea tas mets loo ma de le, et üle-
hom me päi ke se tõu sul al gab 
kool, kuid kiu su pa ha tuul tah-
tis nal ja te ha ning re bis kuu-
lu tu selt ära sõ na “üle”. Ta saa-
tis ha ra ka loo ma de le tea ta ma, 
et kool al gab hoo pis hom me. 
Ku na pä ka pi kust õpe ta ja sõi-
tis lin na vi hi kuid ja pliiat seid 
ost ma, kut sus kiu su pa ha tuul 
loo mi õpe ta ma ru ma la so ku. 
Sokk soo vis õpi las telt saa da 
õpe ta mi se ta suks kap sast, por-
gan deid, sa la tit ning ris tik hei-
na. Ni na tark ha ra kas sai koo-
lis nii pal ju vii si, et ei osa nud 
kok ku lu ge da gi, kor ra li kud 
jä ne sed sei sid aga nur gas ja 
said ka hed. Siis taht sid õpi la-
sed pi me sik ku män gi da, kuid 

oo ta ma tult jõu dis lin nast ta ga-
si pä ka pikk. Pä ka pikk kut sus 
kõik loo mad koo li ja lu bas so-
ku le gi lu ge mist ja ar vu ta mist 
õpe ta da. Peao sas kiu su pa ha 
tuu le na nä gi me Tii na Saht lit, 
pä ka pik ku män gis Anu Tu-
gim, jä ne sed olid Bir git Pe re 
ja Õn ne Salk. Kä dis ta ja ha ra-
ka osas esi nes Kül li Jan son, 
kon na män gis Ma rek Salk, 
sokk oli Pil le Si sask, orav Kil-
le Kiin vald ja põ der Vil le Vul-
kan. Näit le jaid abis tas teks ti et-
teüt le mi se ga suur de papp kas ti 
var ju nud la vas ta ja Ene. 

Meie kõi gi ar va tes oli see 
vä ga vah va et te võt mi ne ning 

las te le meel dis oma va ne ma-
te esi ta tud näi dend vä ga. Li-
saks too di las te le maius ta mi-
seks ka häs ti pal ju kom me. 
Las teaia pe re tä nab kõi ki osa-
le jaid ning soo vi tab näi tet rup-
pi teis te le gi!

Kind las ti val mib Ma dis Ves-
ki mäel vars ti kiu su pa hast tuu-
lest ning teis test te ge las test 
jär je kord ne DVD. 

Las teaia jõu lu peod toi mu-
vad 21. ja 22. det semb ril, al-
gu se ga kell 16. Soo vi me kõi-
gi le väi kes te le ja suu re ma te le 
tõe list jõu lu va na ning kõi ki de 
soo vi de täi tu mist!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

 372 aas tat ta ga si esi tas 
Root sist pä rit Tar tu (tol lal 
Aca de mia Gus ta via na) üliõ-
pi la ne Jo han nes Glau dii Ri-
singh kõ ne kuns ti har ju tus töö 
“Kõ ne Tar tu lin nast”. 

Pä rast kuu la ja te poo le 
pöör du mist oli Ri singh oma 
et te kan net jät ka nud järg mis-
te sõ na de ga: “Oma elu pai ka 
mit te tun da on hä bi väär ne ja 
au tu; ent põh ja li kult tea da ja 
tun da on sa ma võrd kii du väär-
ne kui aus tav…” Need sõ nad 
oleks na gu just äs ja kir ju ta tud 
ja vää ri vad põl vest-põl ve ik ka 
ja jäl le kor da mist. 

Ko du-uu ri mi ne ei lõ pe ku-
na gi. Sel le teks ti lei dis Tar tu 
Üli koo li ar hii vi va ra mu test üli-
koo li kauaaeg ne geog raa fiap-
ro fes sor, En del Va rep 1987.
aas tal (sel le la di na keel se kõ ne 
tõl kis Mar ju Le pa jõe). Kõ nes 
on põ gu salt Tar tu aja loost, 
loo dus li kest tin gi mus test, ela-
ni ke te ge vu sa la dest, lin na vä-

li sil mest ning aren gu või ma-
lus test. Kõ ne kii dab kõi ki ja 
kõi ke - sel le sa ma üliõ pi la se 
kõ ne ga tä his ta tak se Ees ti tea-
dus li ku ko du-uu ri mi se al gust. 
Sest see on esi me ne tea dao lev 
komp leks ne kä sit lus ühe meie 
lin na koh ta (ku na see on üliõ-
pi la se har ju tus töö, ei saa nud 
see ol la eri ti põh ja lik). Et te kan-
de tekst on 12 trü ki le he kül jel 
(nüüd seks il mu nud trü kis mit-
mel kor ral).

Ju ba pi ke mat ae ga rää gi me 
iga päev klii mast – ar va tak se, 
et soo je neb, sa mu ti ar va tak se, 
et kül me neb. Ka Ri sing hi kõ-
ne so le vas kii du kõ nes rää gi-
tak se klii mast. Pea le kii du sõ-
nu Tar tu le. Hoo ned on ol nud 
ku na gi hiil ga valt ehi ta tud. 

Linn sä ras kord seits mest 
ki ri kust, mis olid üli kau nid 
ja suu re joo ne li selt si sus ta tud. 
Pea le sel le on siin õhk (õhus-
tik) nii ter vis lik, na gu vä hes-
tes muu des koh ta des. Sest 

talv (ehk ki külm) po le pa ka se 
poo lest lii ga karm ega kõr ve-
ta su vi ta lu ma tu pa la vu se ga, 
vaid kumb ki aas taaeg on ime-
pä ra selt vaos hoi tud oma dus te-
ga tem pe ree ri tud, nii et ini me-
sed nau di vad tae va (klii ma) 
soo vi ta mis väär set ter vis lik-
kust ja lee bust.

Maa pind on siin an di de 
poo lest nii vil ja kas, et isee ne-
sest, il ma väe ta mi se, pi de va 
künd mi se ja muu de ras ke te 
töö de ta, mi da mu jal tu leb 
maa kal lal te ha, kui ta he tak-
se põl du delt min git saa ki 
saa da. Tõe poo lest, isee ne sest 
kan nab see põld vil ja ja veel 
nii hel delt, et siit vee tak se me-
reäär se tes se lin na des se vä ga 
suu rel hul gal mit te ai nult te-
ra vil ja, vaid ka mett, li na, ka-
ne pit, hu ma lat. 

To re lu ge da, mi da Root si 
üliõ pi la ne 372 aas ta eest kir-
ju tas - ega see Tar tu gi meist 
vä ga kau gel ole. Vai ke Hang

Ees ti ko du-uu ri mi se al gus

Las teaias tem bu tas kiu su pa ha tuul

Pär nu MÜ Tõs ta maa kaup lusup lus

Se lis te pood
Poe ju ha ta ja Kaie Leo va 

jaoks on kõi ge täht sam, 
et on ole mas töö koht, hai-

ge kas sa ja mak sud maks tud. 
Tä na sel päe val va li ku või-
ma lu sed puu du vad. 

Ost jaid on vä he maks 
jää nud ja ka kau ba ko-
gu sed on ka ha ne nud. 
Va rem käi sid su vi ta jad 
ko ha li kus poes, nüüd 
os te tak se lin nast toi duk-

raam kaa sa. Lin nai ni me-
ne on suu re ma va li ku ga har-

ju nud. 
Kaie sõ nul plaa nib ta poo di ka 

edas pi di pi da da ning kül lap tu leb 
pa re maid ae gu, aga het kel tu leb 
ra hul ol la.
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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 22. detsembril

kell 9.00–10.00

Alates 2010. aastast uuel ajal:
üle nädala neljapäeviti kell 9.00–10.00

(7. ja 21. jaanuar, 4. ja 18. veebruar)

 Jõu luaeg lä he neb kii res-
ti ja ju ba jäl le on poo di des-
se müü gi le il mu nud igat 
sor ti pü ro teh ni list kraa mi, 
mis noo ri me hi ja ka mõ nin-
gaid tü tar lap si kui mag ne-
ti ga li gi tõm bab. Siin-seal 
on ju ba esi me si pau ke kuul-
da. Pa nen lap se va ne ma te le 
sü da me le – pa lun tut vu ge 
sea du se ga, en ne kui hak ka-
te ker ge käe li selt ost ma oma 
lap se le neid too teid. Iga su gu-
se pü ro teh ni li se too te ka su-
ta mist re gu lee rib Lõh ke ma-
ter ja li sea dus, mis on in ter-
ne ti teel kät te saa dav iga le 
ko da ni ku le.

Jõu luaeg on ra huaeg ja 
ei so bi sel les se ae ga pau gud 
ning pra gi nad. Need jää gu 
aas ta va he tu seks ja pau gu ti-
te ka su ta mi se sä tes tab lõh ke-
ma ter ja li sea du se § 58, mis 
kä sit leb pü ro teh ni li se too te 
ka su ta mist ja mil le lõi kes 3 
on öel dud – pau gu ti ka su-
ta mi ne on lu ba tud aja va he-

mi kul 27.12. – 01.01 (kaa sa 
ar va tud) ja lõi ge 5 sä tes tab 
– Muul ajal kui uu saas taööl 
ei või aja va he mi kul kel la 
23.00st ku ni 07.00ni asu la-
tes või muu del ti hea sus tu-
se ga ala del he lie fek ti ga pü-
ro teh ni li si too teid ka su ta da. 
Pau gu ti on te ra vaid kil de 
mit teand vast pa be rist või 
plast mas sist kes ta pai gu ta-
tud too de, mis laen gu süt ti-
mi sel te ki tab pea mi selt he lie-
fek ti (pau gu) ning mi da ka-
su tus loas ni me ta tak se pau gu-
tiks. See keeld ei keh ti, kui 
ko ha lik oma va lit sus on and-
nud vas ta va si su li se ilu tu les ti-
ku kor ral da mi se loa.

Lõ pe tu seks ta han ko gu 
val la rah va le soo vi da tur va-
list liik le mist, sel lel pi me dal 
ajal, hoo li vust üks tei se suh-
tes, ra hu lik ku jõu luae ga ja 
pal ju kor da mi ne kuid uuel 
aas tal. 

Sig ne Laa si
Pär nu po lit seio sa kon na 

va nem kons taa bel 

17. det semb ril toi mus 
Tõs ta maal üle hul ga 
aja taas kord laat ja 
see kord siis hoo pis jõu-
lu de ajal, mit te kau nil 
lok ka val su ve kuul. 

Jõu lu laat oli ava tud Tõs ta-
maa rah va ma jas ning müü-
mas olid oma kä si tööd, küp se-
ti si ja muud kraa mi nii ko ha li-
kud noo red, täis kas va nud kui 
mui du pu du kaup me hed. Kok-
ku oli kaup le jaid enam kui 
25. Ost le jaid ja kü la li si käis 
laa dal ilm selt enam kui 200. 
Püüd si me laa da li sed-ost jad 
kok ku ka lu ge da ning pa be ri-
le sai tõm ma tud 199 kriip su, 
ent tõe näo li selt ei jõu tud kõi ki 
ini me si ik ka üle lu ge da. See ga 
võib ai nult ole ta da, et ini me si 
käis kau pa uu dis ta mas ca 200 
ja na tu ke pea le ka.

Kau bel di laa dal eri ne va te 
as ja de ga: pi par koo ki de ga, ko-
dus küp se ta tud lei va ga, koo ki-
de ga, maits va tee ga, ko duõl le-
ga, kä si töö ga, pu du kau pa de-
ga ja na gu ik ka Poo la-Lee du 
trä ni ga. Laat na gu laat ole ma 
peab!

Aga ai nult kaup le mi se 
ja ost ja te üle lu ge mi se ga me 
laa dal siis ki ei te ge le nud. Li-
saks sel le le esi ne sid lau lu lap-
sed imei lu sa te lau lu de ga ja 
üld se tä na me muu si ka eest 
Ivit, lau lu lap si ja Ar got, kes 
vä si ma tult muu si kat män gis, 
juht meid ve das ja iga su gus te 
muu de teh ni lis te pi sias ja de ga 
te ge les.

Laa dal ko gu ti kõi ki de osa-
le ja te käest ka an ne tu si Tõs-
ta maa koo li tu ris miõp pe pa-
ren da mi seks. Mar di, Ro ber ti, 
Jõu lu va na Taa vi ja Pä ka pikk 
Sii mu abil ko gu ti tu ris miõp pe 
jaoks 340 kroo ni ja 80 sen ti, 9 
küü ne lak ki, 2 pas ta kat, 1 võ ti, 
1 rii dest ko ti ke ja 1 vit raaž. 

Tõs ta maa koo li pe re tä nab 
kõi ki abis ta jaid ning kõi ki an-
ne tu si ka su ta tak se ai nult tu ris-
mi tun di de hu vi ta va maks ja 
as ja ko ha se maks te ge mi seks. 
Kui das täp selt an ne tu si ka su-
ta tak se, sel lest an na me pea gi 
tea da. 

En ne on va ja õpi las te ga lä-
bi aru ta da, kui das täp selt saa-

dud toe tust kõi ge ots tar be ka-
malt ka su ta da.

Sel leks, et järg mi sel aas-
tal laat veel gi pa re mi ni väl-
ja ku kuks, ai ta sid kesk koo li 
tü tar lap sed kü las ta ja telt ta ga-
si si det ko gu da. Kok ku kü sit-
le ti 21 meest ja 26 naist ehk 
kok ku 47 laa da list. Neist pea 
ena mus, 39 vas ta jat, üt les, et 
nei le laat meel dis. Ja rah va le 
meel di sid iga su gu sed as jad: 
se da, et seal oli pal ju kau pa 
ja ini me si, glö gi, kä si tööd ja 
küp se ti si, jä ne seid, suht le mist, 
oma rah vast, meel dis laat ise 
kui sel li ne, jõu lu va nad, et teas-
ted ja ruu mi pai gu tus, muu si-
ka ja sõb ra lik at mos fäär, Tau-
ri pan ni la bi dad ning see, et 
õpi la sed ise oma kau pa müü-
sid, jõu lu lõhn ja üld se oli kõik 
to re.

Tei salt oli paar sel list ini-
mest ka, kes leid sid, et laat 
nei le ei meel di (3 vas ta nut). 
Need vas ta nud nu ri se sid poo-
la ja lee du kau ba üle, mi da 
laa dal oli tões ti hul ga li selt 
ning üks laa da ga mit te ra hul 
ol nud kü la li sest ei leid nud en-
da le mee le pä rast os tuk raa mi. 
Viis laa da list sõ nas, et nen de 
mee lest pol nud laa dal vi ga. 
See ga võib öel da, et laat rah-
va le meel dis.

41 kü las ta jat lei dis en da-
le so bi vat kau pa, mi da hoo li-
ma ta ma su-ajast en da le ko ju-

Ette vaa tust pau gu ta mi se ga! Tõs ta maa jõu lu laa
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 Oli aas ta siis 1941 või 
1944, iga ta hes mae ti ke set 
ale vit, just seal, kus prae gu sed 
tu le de sä ras jõu lu kuu sed kas va-
vad, ports ve ne sõ du reid. 

Ra ja ti tor ni ja viis nur ga ga 
ühis haud. Kaks hõ be kuus ke is-
tu ta ti haua kau nis tu seks. 

1947 aas tal tu li Luu le Paa-
vel son Si be rist ta ga si. Ta mä-
le tab, et sa mal või järg mi sel 
aas tal mae ti need tund ma tud 
sõ du rid, kes puh ka sid ke set 
ale vit kuus ke de all, üm ber 
kal mis tu le. 

Val li Kop lus mä le tab, et tal 
käs ti seal juu res pas si da kui 
pu na se kae la rä ti ga klas si vend 
En del Ka ro tamm lah ti kae va-
mi si ka man das. Kirs tud sei-
sid prit su ma ja juu res. Sa das 
lob ja kat, koo li lap sed sä ti ti ise-
teh tud pär ga de ga ko lon ni ja 
see jä rel lii kus ma tu se rong käik 
kal mis tu poo le. 

Mi tu kirs tu oli, se da Luu le 
täp selt ei mä le ta. Iga ta hes on 
ale vi jõu lu puud na tu ke pu na-
juur sed.

Kas oli nii või ei ol nud, kes 
se da täp selt mä le tab. TT

Tä he le pa nu nai sed, 
kes on saa nud kut se 
pöör du da rin na näär-
me te ja ema ka kae la 
ras ke te hai gus te en ne-
ta vaks uu rin guks!

Uu ring on va ja lik Tei le, va-
ra kult avas ta tav ras ke hai gus 
on väl ja ra vi tav. Pa lun pöör-
du da kut sel mär gi tud aad res-
sil. Kü si mus te tek kel he lis ta-
da Pär nu Haig la po lik lii ni ku 
re gist ra tuu ri, tel. 447 3300 
või Tõs ta maa ter vi se kes ku ses-
se, tel. 447 1940, töö päe va del 
kell 8.15 - 9.00.

Tä he le pa nu di gi ret sept!
Tõs ta maa ter vi se kes kus on 

lii des tu nud di gi ret sep ti ga. Loo-
da me, et sel lest saa vad ka su 
ees kätt meie piir kon na ela tu-
nud pat sien did, kel le lä he da-
sed ela vad kau ge mal. Väl jas-
ta me di gi ret sep ti, sel le alu sel 
saa vad pat sien di su gu la sed isi-
ku koo di tea des ra vi mi ap tee-
gist kät te ja on või ma lik toi-
me ta da see oma lä he da se le. 
Se ni ole me saat nud ta va ret sep-
te kir ja teel, di gi ret sep ti käi vi tu-
mi sel peaks ret sep ti lii ku mi ne 
ole ma märk sa kii rem. 

Meel de tu le tus!
Tõs ta maa ter vi se kes ku se 

tööa jad on: es mas päev, tei-
si päev, kol ma päev ja ree del 
kell 8.00 - 16.00, nel ja päev 
kell 8.00 - 20.00. 

Vas tu võ tu le tul les on va-
ja lik tin gi ma ta eel nev re gist-
ree ru mi ne igal töö päe val kell 
8.15 - 9.00 te le fo nil 447 1940. 
Te le fo ni teel täp sus ta me Teie 
mu re ja leia me so bi va aja sel-
le la hen da mi seks. 

Vas tu võ tu ajal ei ole või-
ma lik te le fo ni le vas ta ta, kuid 
on või ma lik jät ta tea de ühes 
oma te le fo ni numb ri ga, võ ta-
me Teie ga ühen dust esi me sel 
või ma lu sel. Vas tu võ tu le on 
või ma lik re gist ree ru da ja kü-
si mu si esi ta da ka e pos ti aad-
res sil ter kes@hot.ee, 

Teis tel ae ga del tek ki va te 
ter vi se kü si mus te kor ral pa lun 
pöör du da pe rears ti in fo te le fo-
nil 1220, era kor ra li se ter vi se-
sei sun di tek ki des aga he lis ta-
da häi re kes ku ses se te le fo nil 
112. 

Ke na jõu luae ga, mõõ du-
kust söö mi sel-joo mi sel ja 
head ter vist uuel aas tal! 

Ma dis Ves ki mä gi,
pe rearst

Tähe le pa nuks val la rah va le!

Vanas ti oli sel li ne lu gu

at on toi mu nud

vii mi seks os te ti. Üle jää nud 
kuus kü sit lu ses osa le nut üt-
les, et ne mad en da le mi da gi 
ei leid nud. 

Laa da õn nes tu mi se le ai ta-
sid oma nõu ja jõu ga kaa sa 
ka rah va ma jast Õn ne la ning 
Ka rin, kel le le to hu tu suur ai-
tah! Ja suu red tä nud Taa vi-
le, Marjule ja Sii mu le ning 
kõi gi le müü ja te le-ost ja te le!

Kok ku võt teks võib öel-

da, et jõu lu laat läks kor da 
ja järg mi sel aas tal tee me 
uues ti. Ha ka ke ju ba meis ter-
da ma ja uu si ret sep te aren da-
ma. Kui tea te ke da gi, kel sa-
mu ti mi da gi põ ne vat ko dus 
sahv ris või ka pi all, siis in-
nus ta ge te da gi tu le val aas tal 
laa da le tu le ma!

Kau nist jõu luae ga 
soo vi des,

Lii na Käär
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KÕU on parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega traadita 
internet Tõstamaa vallas
INGRID HAKKAJA
KÕU projektijuht

Viimasel ajal on tulnud turule 
väga erinevaid traadita inter-
neti lahendusi, mille seas 
on sageli raske õiget vali-
kut teha. Eesti Energia poolt 
paku-tav KÕU internet on mit-
mes mõttes parim lahendus. 
Lisaks sellele on KÕU internetil 
Tõstamaa vallas parim levi.

KÕU on tänaseks laiema levialaga kui 
3. põlvkonna mobiilne internet. Samuti 
ületab KÕU andmeside maksimaalne 
allalaadimiskiirus - 3 Mbit/s – GPRS 
teenuse võimalused. Kui sellele veel 
lisada fikseeritud kuutasu, mis ei 
sõltu alla- ja üleslaaditavast andme-
mahust, võib julgesti väita, et KÕU in-
ternetiga pakutav teenus ja selle eest 
küsitav hind on väga hea suhtega.

Eesti Energia tütarfirma Televõrgu 
AS on pidevalt investeerinud KÕU 
teenuse kvaliteedi parandamisse se-
oses klientide arvu jõudsa kasvuga. 
Tõstamaa vald on üks neid omava-
litsusüksusi, kus KÕU leviala on pea-
miselt tasemel “väga hea” või “hea” 
(vt. leviala kaarti).

KÕU interneti kasutamiseks pakub 
Eesti Energia nii mobiilseid seadeid, 
mis võimaldavad kasutada interneti 
teenust asukohast sõltumata kui ka 
WiFi võimekusega koduseadmeid, 
mis sobivad eelkõige paiksele klien-
dile, kelle kodu või kontor asub maa-
piirkonnas. Mitte vähe tähtis on ka 
KÕU seadmete kasutamise lihtsus. 
Seade tuleb ühendada arvutiga ja 
arvuti ongi internetis töötamiseks 
valmis.

KÕU kohta saab lähemalt lugeda ka veebilehelt - www.kou.ee
KÕU infotelefon 715 0715, klahv 1

 väga hea levi           hea levi           keskmine levi

KÕU hinnad:
KÕU seadmete hinnad alates 1498,00 kroonist • 
Võimalik osta seadmeid ka soodsa järelmaksuga • 
(alates 74,79 krooni/kuu)
KÕUga liitumine on tasuta!• 
KÕU kuumakse 298,00• 

Liitumiseks:
helista numbril 715 0755 (E-R 8.00-16.30) ja KÕU seade • 
tuuakse TASUTA kätte
soovides osta KÕU seadet järelmaksuga, tuleb liitumine vormistada • 
Eesti Energia klienditeeninduses kohapeal

UUS – KÕU24!
KÕU24 seade vaid 1 krooni eest • 
KÕU24 kuumakse 348,00• 
KÕU24 liitumislepingu saab sõlmida ainult Eesti Energia • 
klienditeenindustes

NB! KÕU24 puhul sõlmitakse tähtajaline leping pikkusega 24 kuud koduseadmele 
WIFIga (C-Motech CNR 680W) ning sellele paketile ei laiene maksepuhkuse võimalus 
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RRas va ti ha ne on 
meie met sa de ja ae da de 
üks ta va li se maid lin de. 

Te da tun neb ära mus ta pea-
lae ning kae la, val ge te põs ke-
de ja he le kol la se kõ hua lu se 
jär gi. Lai must triip lä heb ka 
üle rin na ja kõ hu. Emas lin nul 
on kõ hut riip kit sam ja ala poo-
le vär vus kah va tum kui isas-
lin nul. Sa mu ti on te da ker ge 
ära tun da ai nult te ma le ise loo-
mu li ku liht sa ja meel di va lau-
lu vii si jär gi, mis kõ lab na gu 
“sit sik leit-sit sik leit”. 

Ras va ti ha ne on vil gas ja 
elav lin nu ke, ke da Ees tis võib 

ko ha ta kõik jal 
aas ta rin gi. Le vi-

nud on ta peaae gu 
ko gu Eu roo pas, Aa sias ja Põh-
ja-Aaf ri kas. Eel kõi ge meel dib 
ras va ti ha se le te gut se da ini m-
a su la te ümb ru ses, loo dus li-
kes- ja kul tuur puis tu tes. 

So bi va pe sa pai ga va lib väl-
ja isas lind. Ras va ti ha ne pe sit-
seb kõi ki des met sa tüü pi des, 
sa lu des, par ki des ja ae da des. 
Ai nult pä ris okas met sas tal le 
ela da ei meel di. Pe sa asu vad 
ehi ta ma mõ le mad va ne mad 
koos. See te hak se ta va li selt 
so bi va tes se puuõõn sus tes se 
või pe sa kas ti. Ära ei põ la ta 

ka kuld no ka pe sa kas te, räh ni 
pe sa koo paid ning ise gi post-
kas te, õõn said aia pos te jms. 
Ehi tus ma ter ja li na ka su ta vad 
ti ha sed ro hu kõr si, leh ti ja sam-
malt. Pe sa si se voo der du ses on 
kar vu, sul gi ja tai me vil la. 

Ap ril lis mu neb emas lind 
6-12 val get, ha ju sa te roos-
tep ruu ni de täp pi de ga mu na. 
Emas lind haub um bes 15 päe-
va, isas lind toob tal le ai nult 
va hel har va toi tu. Kui po jad 
on mu nast koo ru nud, asu vad 
mõ le mad va ne mad neid usi-
nalt toit ma. Po jad saa vad len-
nu või me lis teks kol me nä da-
la ga. Ras va ti ha se toi duks on 
vast sed, mäh ku rid, lu ti kad, le-
he täid ja ämb li kud, tal vel mit-
me su gu sed seem ned ja mar-
jad ning rasv. 

Ras va ti ha ne on lin du de 
söö gi ma ja kõi ge sa ge dam kü-
la li ne. Kesk tal vel tu le vad esi-
me sed söö ma ju ba hä ma ras 
en ne päi ke se tõu su ja vii ma-
sed on seal veel õh tul peaae-
gu pi me das. Pi kad pa ka se pe-
rioo did, kui lin nu maj ja unus-
ta tak se toi tu pan na, on ras-
va ti has te le saa tus lik aeg. Vii-
ma ses hä das ko pu ta vad nad 
ak na le, et kit ti nok ki da, ning 
neid su reb hul ga ke si näl ja ja 
kül ma kät te. 

Ras va ti ha ne on meie ti has-
test kõi ge hal ve mi ni ko ha ne-
nud kül ma tal ve ga, har va ela-
vad nad 5-aas ta seks. Su vel 
aga kor vab poe ga de roh kus 
tal ve kao tu sed.

Ras va ti ha ne on Ees tis loo-
dus kait se all.

Si ni ti ha ne 
on väik sem 
ja he le dam kui ras-

va ti ha ne, pu has si ni se la gi pea, 
sa ba ja tii va sul ge de ga. Põ sed 
on val ged, selg ro he li ne ja 
ala pool kol la ne. Nii isas- kui 
emas lind on ühe su gu sed.

Ees tis on si ni ti ha ne le vi-
nud igal pool. Te da võib ko ha-
ta meil nii su vel kui ka tal vel. 
Si ni ti ha ne lii gub põ hi li selt kõr-
gel puu de lat va des, rip pu des 

selg al-
la pi di oks-
te kül jes ning 
nok ki des seem neid või tal vi-
tu vaid pu tu kaid. Pe sit su sa jal 
ar mas tab ta ees kätt leht met-
si ja sel li seid se ga met si, kus 
leht puud on üle kaa lus. Sa ge-
li pe sit seb see lind ka lin na 

par ki des ja ae da des. Märt sis 
sa ge ne vad võit lu sed isas lin-
du de va hel ja val je neb laul. 
Isas lind tant sib tih ti ka pe sa 
li gi dal ok salt ok sa le hü pel des 
ri tuaal set tant su. 

Oma paa ri li se vas tu on si-
ni ti ha ne lep lik, hoi du des te-
ma ga aas ta lä bi kok ku. Pe sa 
ehi tab si ni ti ha ne leht puu de 
õõn sus tes se ja pe sa kas ti des-
se. Kas tid tu leks ju ba sü gi sel 
üles pan na, sest pe sit sus pai ga 
va lib paar ju ba õi ge va ra kult 
väl ja. Pe sa ehi ta mi ne hak kab 
aga mai al gul ning pe sa ma ter-
ja li toob ko ha le ja ka ehi tab 
pea mi selt emas lind, ke da isas-
lind ko gu aeg sil mas peab ja 
jäl gib. Pe sa ma ter ja li na ka su ta-
tak se pea mi selt sam malt, kar-
vu, vil la ja kui va nud kõr si. 

Emas lind mu neb mais 7-
13 val get pu nap ruu ni de täp-
pi de ga mu na ning hau dub 
neid 2 nä da lat. Po jad on pe-
sa hoid jad ja lah ku vad pe sast 
kol me nä da las te na. Poe ga de 
eest hoo lit se mi se ga te ge le vad 

mõ le mad va ne mad. Toit mis-
kor rad on vä ga ti he dad ning 
toi duks on kir bud, vast sed, 
pu tu kad, ämb li kud, seem ned. 
Ühel ju hul kand sid si ni ti ha sed 
päe va jook sul poe ga de le toi tu 
651 kor ral! 

Pä rast pe sast lah ku mist 
saa vad po jad veel mõn da ae-
ga toi tu va na lin du de käest ja 
alus ta vad siis su vist hul gu-
e lu. 

Si ni ti ha se ga on kõi ge liht-
sam tut vu da tal vel, kui ta kü-
las tab söö gi ma ju. Te ma vär vi-
li ne su le rüü ja jul ge käi tu mi-
ne jääb ko he sil ma. Seal pa-
neb ta end suu re ma te ras va-
ti has te hul gas tih ti maks ma 
kas neid mi ne ma aja des või 
siis ra ba des toi du rut tu nok ka 
ning len na tes ee ma le puu lat-
va se da nok ki ma. On ka ju hu-
seid si ni ti has te oma va he lis test 
kak lus test toi du laual, kus juu-
res mõ ni kord võib see lõp pe-
da ühe lin nu sur ma ga. 

Si ni ti ha ne on Ees tis loo dus-
kait se all.

Olen graa fik-il lust raa-
tor, lõ pe ta sin Ees ti Riik li-
ku Kuns tiins ti tuu di graa fi-
ka eria la 1984.a. ja sel lest 
ajast ala tes olen ol nud va-
ba kut se li ne kunst nik. 

Lap sest saa dik on mul-
le meel di nud loo mi ja lin-
de joo nis ta da ning iga su gu-
seid loo dus raa ma tuid uu ri-
da. Ku na mul on ko gu ne-
nud ke na ke hulk lin nu pil-
te, kir ju ta sin iga lii gi koh ta 
ka väi ke se ju tu ja ta han se-
da kõi ke nüüd teie ga ja ga-
da. Kui gi lin de koh tab siin 
maal ela des pea igal sam-
mul, loo dan ik ka gi, et saa-
te mu jut tu dest ka mi da gi 
uut tea da.  

Mil li seid pil te veel olen 
tei nud saa te vaa da ta mi nu 
ko du le helt www.reet rea.
com.
Reet Rea, va ba kut se li ne kunst nik

 Ras va ti ha ne

Sini ti ha neSini ti ha ne
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21. no vemb ril täi tus 
Tõs ta maa rah va ma ja 
taas elu rõõm sa te ini-
mes te ga, kel le le pa kub 
kar ne va li me lu ko su ta-
vat mee le la hu tust. 

Üle poo le pi du lis test kand-
sid põ ne vaid kos tüü me ja oli 
neid ki, kes as tu sid üles esi ne-
mis ka va ga. Jul ge ja vai mu ka 
ka va ga esi ne sid: Bin kud, Pi pi 
isa ga, Geis had, 106 dal maat-
sia koe ra, Jä ne sed, Bo ney M 
Tiim, Me dit sii nia bi ja Kum mi-
tu sed kum mi kus. Kes ko hal 
olid, need nä gid, mil list fan-
taa siat leiu ta ti. Pub lik sai va-
li da oma lem mi ku ja sel leks 
sai Bo ney M Tiim. Peaau hind 
– sau naõh tu Tõ he la uues sau-
nas läks nei le. Pal ju to re daid 

au hin du said kõik, kes kaa sa 
te gid ja se da tä nu meie hea de-
le toe ta ja te le: Hel le Pih lak, Ri-
ta Alg peus, Mai re Ad ler, Mar-
ge Pääs tel, Ee ri ka Leet maa, 
Car men Maan toa, To mek 
Jaan soo, Efe li ne Liiv, “Tei ne 
või ma lus”, Lai ne baar, Tee ris-
ti pood, Tõ he la kü la selts, Tõs-
ta maa kaup lus, Ma ria ta lu, 
Soo sel ja ta lu koos õpi las ma-
le va ga, Ra ja ta lu, Mäe ta lu ja 
Tõs ta maa val la va lit sus.

Tant su muu si kat oli pak ku-
mas an sam bel Alas ka.

Tä na me kõi ki pi du li si ja 
toe ta jaid, kes kaa sa ai ta sid, 
et Tõs ta maal sel li ne to re tra-
dit sioon säi li ta da ja pi me dal 
sü gi sõh tul rõõ mu pak ku da 
saaks.

Oli rõõm kor ral da da!
Õn ne la ja Ka rin rah va ma jast

Ini me sed, kes on jää-
nud töö ta, pöör du vad 
tih ti hai ge kas sas se 
kü si mu se ga, mis saab 
nen de ra vi kind lus tu-
sest.

Töö suh te lõp pe mi sel jät-
kub ra vi kind lus tus veel kaks 
kuud. Ra vi kind lus tu se jät ku-
mi seks tu leks sel le aja jook sul 
pöör du da Töö tu kas sas se. 

Ini mes te le, kes on end ar ve-
le võt nud Töö tu kas sas, keh tib 
ra vi kind lus tus ko gu töö tuks 
ole mi se pe rioo dil. Töö tu na 
ar ve lo le ku pe rioo dil mak sab 
riik isi ku eest sot siaal mak su. 
Töö tu kas sa kau du te kib alus 
õi gu se le saa da ra vi kind lus-
tust:

 töö tus kind lus tus hü vi ti se 
saa ja tel (hü vi ti se ar vu ta mi se 
päe vast)
 töö tu toe tust saa va tel ini-

mes tel (toe tu se ar vu ta mi se 
päe vast)
 töö tu tel, kes ei saa töö tu-

toe tust (töö tu na ar ve lo le ku 
31päe vast)

 töö tu tel, kes osa le vad 
tööp rak ti kal, töö har ju tu ses 
või vä he malt 80 tun di kest-
val töö tu ru koo li tu sel ning ei 
saa töö tu toe tust (osa le mi se 
esi me sest päe vast)

 mit te töö ta va tel isi ku tel, 
kes on osa le nud tuu ma ka-
tast roo fi ta ga jär ge de lik vi dee-
ri mi sel (aval du se esi ta mi se 
päe vast).

Ini me ne ei pea ra vi kind lus-

tu se saa mi seks hai ge kas sa le 
do ku men te esi ta ma. And med 
kind lus tu se alus ta mi seks, lõ-
pe ta mi seks ja pea ta mi seks 
esi tab Töö tu kas sa ja kind lus-
tus te kib ra vi kind lus tu se and-
me ko gus se kan de te ge mi se 
päe vast.

Ini me sel on ra vi kind lus tus-
kait se Töö tu kas sa kau du ku ni 
ta täi dab töö tu na ar ve lo le ku 
nõu deid: 
 ot sib ak tiiv selt tööd (jäl-

gib töö kuu lu tu si töö tu kas-
sas, aja leh te des ja töö va hen-
dus por taa li des ning võ tab so-
bi va te töö pak ku mis te kor ral 
tööand ja te ga ühen dust jms); 

 pöör dub mää ra tud ajal 
töö tu kas sas se vas tu võ tu le; 

 täi dab in di vi duaal ses 
tööot si mis ka vas kok ku le pi-

tud te ge vu si; 
 võ tab vas tu so bi va töö ja 

on val mis ko he töö le asu ma.
Kui Töö tu kas sas ar ve lo le-

ku pe riood on lõp pe nud, keh-
tib ra vi kind lus tus veel 1 kuu. 
Eran diks on töö tus kind lus tus-
hü vi tist saa vad isi kud, kel le 
ra vi kind lus tus lõ peb 2 kuu 
möö du mi sel.

In fot töö tuks re gist ree ri mi-
se ja töö tu toe tus te ning –hü-
vi tis te ning aval dus te ja va ja-
li ke blan ket ti de koh ta leia te 
Ees ti Töö tu kas sa ko du le helt 
või esin dus tes.

Ra vi kind lus tu se keh ti vust 
saab kont rol li da rii gi por taa-
list ees ti.ee või hai ge kas sa in-
fo te le fo nil 16363.

Pil le Tael,
Ees ti Hai ge kas sa Pär nu osa konna ju rist

Töö tu ra vi kind lus tus

24 tun di on ava tud Pär nu nais te 
var ju pai ga te le fon 5 398 1620

Täna me Tõs ta maa val la va lit sust 
mee leo lu ka muu si ka ja maits va te 

jõu lu roo ga de pak ku mi se eest 
ea ka te jõu lu peol!

Tä na vad peo li sed

Tõs ta maal oli vah va kar ne valTõs ta maal oli vah va kar ne val

Nüüd sest või ma lus 
Ilu sa lon gis pai gal da da 
GEEL KÜÜ SI (350.-) 

JA TE HA HOOL DUST. 
JÄT KU VALT MÜÜ GIL 

KIN KE KAAR DID JA TOO TED 
JUUK SE HOOL DU SEKS. 

Uuel aas tal koh tu me 
7. jaa nua ril. 
Häid pü hi! 

Eri ka 5205981
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       Laulame ja    
            tantsime end                    
     UUDE 
        AASTASSE 

    TTÕSTAMAA RAHVAMAJAS 
     uusaasta ööl algusega 00.15 
   Pidu kestab kuni hommiku tundideni 

 

  Pääse kõigile   35 .- 
 

  Sel ööl laulame karaoket ja tantsime. 
  Parimatele lauljatele ka auhind!!! 
 

  Karaokel on  
       kokku üle 500 tuntud            
                        eestikeelse laulu.                  
                                 Muusikat igale eale! 
 

         KKAASA VÕTTA  
            HEA TUJU! 
            

         Info:  5624 8251 
              info01@hot.ee 
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Detsembrikuu
Detsembrikuu
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AN TON AA VA
02.03.1935 – 26.10.2009

NII NA ALG PEUS
06.07.1933 – 23.11.2009

RAI VO LEAS
12.07.1974 – 29.11.2009

KIRIKUTEATED

Kris tu se li has se sün di mi se 
pü had 2009

24. detsember 2009
kell 18.00 Poot si-Kõ pu Pü ha 
Kol mai nu Ko gu dus, tee nis tus

25. detsember 2009 
kell 11.00 Se lis te Pü ha 
Vas si lius Suu re Ko gu dus, 
li tur gia

kell 14.00 Kast na Ar see ni 
Ki rik, tee nis tus

kell 16.00 Tõ he la Ris ti ja 
Jo han ne se Ki rik, tee nis tus

Juma lai mu mi se 
(Is san da ris ti mi se) 

pü had 2010
03. jaanuar 2010 

kell 11.00 Se lis te Pü ha 
Vas si lius Suu re Ko gu dus, 
li tur gia ja suur vee pü hit sus

10. jaanuar 2010 
kell 10.00 Poot si-Kõ pu Pü ha 
Kol mai nu Ko gu dus, li tur gia ja 
suur vee pü hit sus 

Prees ter Enos Hein soo
enos.hein soo@eaok.ee
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