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TÄNA LEHES:

T alv on äge, kii da vad met sas as kel-
da vad me hed, sest üle hul ga aja 
pää seb li gi iga le lan gi le. Kor ra li-

ku tut vus ta va ring sõi du kor ral das Ma-
dis Mart son kä re dal pa ka se päe val Tõs ta-
maa Tuul te le, et na tu ke ne ai mu saa da, 
mi da seal met sas siis tal vel te hak se.

„Pa rim aeg pui tu lan ge ta da, pa ri mat 
enam ole mas ei ole“, kii dab rõõ mus Mer-
tex Met sa oma nik Ind rek Me ras. Me he 
nä gu on nal ja täis, kui kir jel dab Har ves-
te ri ga töö ta mi se mõ nu. 

Mis töö tab, see ku lub ja kah juks tu-
leb ka üs na pal ju re mon di ga te ge le da. 
Sel leks tal veks on ju ba kõik Har ves te ri 
töö tun nid bro nee ri tud ja võib mu re tult 
hooa ja lõ pu ni met sas mü ta ta. Iga su gu 
mõt teid jõuab pik ka del töö päe va del mõ-
tisk le da, aga eel kõi ge see töö Ind re ku le 
meel dib. Nä ha on ka pal ju met sa loo mi 
Enam jaolt too de tak se küt te puud. Ja gu-
di mets on suur tel li ja, neil on li gi 600 
hek ta rit met sa. 

Mit med ki Tõs ta maa me hed saa vad 
siin tööd. Ee mal toi me tab ki Mer te xi 

mees Vil jar Soo saar väl ja veot rak to ri ga 
koor mat lan gilt väl ja..

„Kes see üt les, et tööd ei ole. Tööd ei 
jõua liht salt ära te ha“, rää gib Soo sel ja 
ta lu pe re mees Ma dis Mart son. Te ka me ri 
pois te ga pee ti pi kalt plaa ni, kui das tal-
veks pü si valt tõ si ne töö lei da. Koos Mar-
gus Tuul me he ga kir ju ta ti pro jekt ja asi 
hak kas ju met võt ma. Mar gus mu ret ses 
eks ka vaa to ri tar beks gil jo tii ni ja Ma dis 
oma kor da pui du hak ku ri. Võ sa on tä na-
päe val hin nas. 

Käi si me Ma di se ga vaa ta mas, kui das 
võ sa kuh jast ke na pui du ha ke saab. Tee-
de ää ri pa lis ta sid kor ra li kult rii ta tõs te-
tud võ sa ku hi lad. Va rem se da na gu ei 
mär ga nud. Ise gi toa soo jal on soo jem 
ole mi ne, kui se da too da vad oma val la 
me hed. Mi nu mee lest. 

Ma di se sõ nul on pui du hak ke toot mi-
ne al les al gu ses, aga Tõs ta maa kat la ma-
ja jaoks jõu tak se ha ket pa ras ja gu too ta. 
Iga asi ta hab sis se töö ta mist ja just sel le 
pea le prae gu aur ku lub. 

järgneb lk 3

Met sad me hi täis ja 
MA SU po le ol la gi

Indrek Merasele meeldib Har ves te riga metsas töötada.

Tu le pi dut se ma 
lau päe val, 

20. veeb rua ril 
Tõs ta maa rah va maj ja 

EES TI VA BA RII GI 
92. AAS TA PÄE VA 
TÄ HIS TA MI SE LE 

kell 19 pi du lik kont sert-
ak tus, val la va pi mär ki de 
üleand mi ne, aja loo- ja 
fo to näi tu se “Meie Põh ja la” 
ava mi ne. 
kell 20.30 tant suõh tu koos 
TOO MAS AN NI ja 
KUUK LU BI ga (Varb last). 

Tant suõh tu pää se 
ko ha peal 60 kroo ni
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 Öösi ti, kui tä hed tae-
vas on kül mast ju ba pä ris 
si ni seks tõm bu nud, kriuk-
sub lu mi eri ti igat se valt 
saa pa all. Mi da gi ku mab 
lap se põl vest, sest just sel-
li sed tal ved siis olid ki. 
Külm on tun gi nud meie 
kõi gi elu ja te ge mis te 
prob lee miks num ber üks. 

Tub li pe re mees võ tab 
kui va ha lu kuu rist. Keh-
vem veab kü mu nud hal-
ge lu me hun ni kust, aga 
hil ju ti nä gin, kui das iga 
ah ju täie jaoks käi di met-
sa kui va ot si mas. Soo jad 
tal ved on lai saks tei nud, 
ei pi gem ole me valv su se 
kao ta nud. 

Au too ma ni ku hom mi-
ku ne mu re käi vi tu mi se ga 
võr dub ru le ti ga. Pool pi du-
sed akud pro tes ti vad ja 
nõua vad uue ma te vas tu 
väl ja va he ta mist. Kü tu sed 
tar du vad ja lu kud ei ava-
ne. Re mon di me hed ma nit-
se vad ini me si ko dus is tu-
ma, sest kan ge kül ma ga 
pu ru neb peaae gu iga sõi-
du riist mil le le sõr me kül-
ge pa ned.

Ja ai da kem neid, kel lel 
el lu jää mi se ga sel tal vel 
roh kem te ge mist. Lin nu-
kes te le hoid ke söö gi laud 
kae tu na. Ka mets loo ma-
del on ras ke, aga liht salt 
ku hu gi su va li se ko ha pea-
le ei mak saks nei le söö-
ki viia. Kind las ti tu leks 
abis ta ja tel võt ta ühen dust 
ko ha li ke ja hi mees te ga, ne-
mad tea vad vä ga täp selt 
kui das ja ku hu toi tu ja ga-
da. Soo la ja soo last toi tu 
ei to hi su la vee puu du mi se 
tõt tu min gil ju hul loo ma-
de le ega lin du de le an da. 

Ah ju soo jus tun dub 
õnd su se na. Ja kraa nist 
veel voo lab vett - luk sus 
ruu dus. Koe rad poe vad 
te ki al la soo ja, mõ nus ja 
soe.

 Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 550 tk

Tõs ta maa val la
aas ta te gi jad 2009

Val la va lit su se tun nus tu se päl vi sid:

Lii na Laas ma - 
Pär nu maa pa rim noors port la ne 2009
Jaan Tamm - 
Pär nu maa pa rim noor tet ree ner 2009
Aro Kütt - 
C.R. Ja kob so ni noor ta lu ni ku pree mia 2009

Aas ta teod va li ti val la aas ta lõ pu koos vii bi mi sel:

Aas ta te gu num ber üks - 
Lii na Laas ma Ees ti re kor did U 18 nei du de 
oda vis kes ja või dud Olüm pia päe va del 
Hel sin gis ja Koo li noor te Güm na siaa dil Ka ta ris.

Aas ta te gu num ber kaks - 
Ma ni ja uue lii ni paa di soe ta mi ne.

Aas ta te gu num ber kolm - 
Tõs ta maa nel ja kol lek tii vi osa le mi ne Lau lu- ja Tant su peol. 
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 Tõs ta maa val la va lit sus 
võt tis vas tu 19.01.2010. 
aas ta is tun gil kor ral du-
se ga nr. 43 Män ni kus-
te kü las asu va Meie rei 
maaük su se de tailp la nee-
rin gu, mil le ava lik väl ja-
pa nek toi mub 8.02.2010 
- 22.02.2010.aas tal Tõs-
ta maa val la ma jas töö päe-
va del kell 8.00 - 13.00 ja 
14.00 - 16.00 ning Tõ he la 
Raa ma tu ko gus tei si päe-
vast ree de ni kell 12.00 
- 19.00 ja lau päe val kell 
10.00 - 15.00. De tailp la-
nee rin gu ees mär giks on 
maaük su se le maa sih tots-
tar be mää ra mi ne ja mu nit-
si paa lo man dis se taot le mi-
ne. Meie rei maaük sus on 
2,48 hek ta rit suur ning 
sin na on pla nee ri tud ava-
li kuks ka su ta mi seks mõel-
dud ra ja ti sed (män gu- ja 
spor di väl jak). 

DETAILPLANEERINGUD

Pen sio nä ri tu lu mak-
su va ba tu lu on ka sel 
aas tal mak si maal selt 
5250 kroo ni kuus. 

Tu lu mak su sea du se ko-
ha selt on riik li ku pen sio ni 
mak su va ba tu lu 36000 kroo-
ni aas tas ehk 3 000 kroo ni 
kuus. Jä re li kult see osa pen-
sio nist, mis üle tab 3000 kroo-
ni kuus, kuu lub tu lu mak sus-
ta mi se le.

Sa mal ajal on nii töö ta val 
kui ka mit te töö ta val pen sio-
nä ril õi gus li saks ka ül di se-
le mak su va ba le tu lu le, mis 
on 27000 kroo ni aas tas ehk 
2250 kroo ni kuus. See ga 
pen sio när võib saa da mak-
su va balt kok ku ku ni 5250 
kroo ni kuus.

Ül di se mak su va ba tu lu 
(2250 kr) ar ves se võt mi seks 
peab mit te töö tav pen sio när 

esi ta ma aval du se elu ko ha-
järg se le pen sio nia me ti le. 
Aval du ses (blan kett on saa-
da val ka www.en sib.ee) peab 
kind las ti ole ma mär gi tud 
aval da ja ni mi, isi ku kood, elu-
koht ja kuu ning aas ta, mil-
lest ala tes soo vi tak se mak su-
va ba tu lu ar ves ta mist. 

All kir jas ta tud aval du-
se võib saa ta pos ti teel või 
ise pen sio nia me tis se ko ha le 
viia.

NB! Kui mit te töö tav pen-
sio när on aval du se pen sio-
nia me ti le ju ba kor ra esi ta-
nud, siis iga pen sio ni tõu su 
jä rel või uue aas ta saa bu des 
uut aval dust esi ta da ei ole 
va ja. 

Töö tav pen sio när peab 
va li ma, kas ta soo vib lu ba-
tud tu lu mak su va ba osa ar-
ves ta mist töö ta sult või pen-
sio nist ja esi ta ma aval du se 

vas ta valt tööand ja le või pen-
sio nia me ti le. Mõ le mas ko has 
se da te ha ei saa.

Näi teks: a) kui töö tav pen-
sio när on esi ta nud aval du se 
tu lu mak su va bas ta mi se koh-
ta tööand ja le, siis ül dist tu-
lu mak su va ba tu lu (2250 kr) 
ar ves tab ki pal ga maks mi sel 
tööand ja. Kui sa mal ajal te-
ma pen sio ni suu rus on näi-
teks 4500 kroo ni, siis 3000 
kroo ni sel lest on mak su va-
ba ja 1500 kroo nilt pee tak se 
kin ni tu lu mak su 21%;

b) kui töö tav pen sio när 
esi tab kõ nea lu se aval du se 
pen sio nia me ti le, siis on tu lu-
mak su va ba ku ni 5250-kroo-
ni ne pen sion ning tu lu maks 
pee tak se kin ni tööand ja juu-
res ko gu töö ta sult.

El ve Tonts,
Sot siaal kind lus tu sa me ti 

ava li ke su he te juht

algus lk 1
Tu le vi kus plaa ni vad me-

hed ha ket ka Pär nu uu de 
elekt ri jaa ma pak ku da. Hak-
ku rist võib lä bi las ta iga 
võ sa, aga me hed too da vad 
ha ket su vel ma ha võe tud 
Kar mo Kuu ra võ sast, kes on 
ühi se koos tööä ri kol mas part-
ner. Maa me he le on vä ga võõ-
ras too rest puud ah ju aja da, 
pea le gi an nab kui vem ha ke 
roh kem soo ja väl ja. Esial gu 
on tööd ja te ge mist kõ vas ti. 
Tä nu sel le le on kaks meest 
Kai do ja Ar vo Mii du töö ko-
had saa nud. 

Mar gus Tuul mees ar vab, 
et ega see just sa jan di äri  
ole, aga tööd an nab. Kõr valt-
vaa ta jal on to re vaa da ta kui-
das kraa vi per ved na gu võ lu-
väel puh taks saa vad. Veel 
on va ja võ sa väl ja ve da da 
ja la dus ta da. Mar gu se en da 
ma ja on ka hak ke pui du küt-
te ga ja se da soo vi tab ta tu le-
vas te le ma jao ma ni ke le soo-
jalt. Sood sam tu leb kind las-
ti, kui ha lu puu ga küt ta ning 
küt te süs tee mi on suh te li selt 
liht ne au to ma ti see ri da. 

Mar gus on mees kes, pik ka 
jut tu ei aja. Ju ba ta lii gub ki 
pealt nä ha koh ma ka eks ka vaa-
to ri ga ele gant selt üle lu me väl-
ja võ sa võ tu le ta ga si. 

Kui me Ma di se ga lä bi lu-
mi se met sa, loo jang sel ja ta-
ga, Tõs ta maa poo le sõi da me, 
saan tõe li selt aru, mil li ne töö 
on sel lel kat la ma ja korst nast 

tu le va suit su ju pi ta ga. 
Lõ pe tu seks tea tab mees, 

et MA SU tä hen dab, et MA 
SUU DAN. No tões ti, nad suu-
da vad ki! TT

Voli ko gu kut sub 
esi ta ma Tõs ta maa 
val la va pi mär gi 
kan di daa te

 Tõs ta maa val la kõr geim 
tun nus tus on Tõs ta maa val-
la va pi märk, mis an tak se eri-
lis te tee ne te või pi kaa ja li se 
edu ka te ge vu se eest val lae lu 
aren da mi sel.

Va pi märk omis ta tak se vo-
li ko gu ot su se ga, need an tak-
se üle Ees ti Va ba rii gi aas ta-
päe val ja se ni on va pi mär gi 
saa nud 23 ini mest.

Val la va pi mär gi kan di-
daa ti de esi ta mi se õi gus on 
kõi gil or ga ni sat sioo ni del ja 
ko da ni kel. Val la kant se lei 
võ tab vas tu kir ja lik ke et te-
pa ne kuid va pi mär gi omis ta-
mi seks. 

Et te pa ne kus mär ki da kan-
di daa di ni mi, te ma te ge vu se 
üle vaa de, põh jen dus va pi-
mär gi omis ta mi seks ja esi-
ta ja(te) ni mi ja kon tak tand-
med.

Et te pa ne kud esi ta da kir ja-
li kult 10. veeb rua riks val la 
kant se leis se aad res sil Sa da-
ma 2, Tõs ta maa 88101 või 
e-post vald@tos ta maa.ee

Tähe le pa nu pen sio nä rid!

Giljotiin lõikab võsa nagu sulavõid.

Suurtest haohunnikutest jahvatatakse kütet, mis mühiseb.
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Tõstamaa rahvamaja juures 
peatub pangabuss üle nädala 
neljapäeviti kell 9.00–10.00
(21. jaanuar, 4. ja 18. veebruar,
4. ja 18. märts, 8. ja 22. aprill,
6. ja 20. mai, 10. juuni)

 Sel le aas ta 1. jaa nua rist 
alus tas tööd uus amet, ni-
melt Po lit sei- ja Pii ri val vea-
met, mis koon dab en das Po-
lit seia me tit, Keskk ri mi naal-
po lit seid, Jul ges tus po lit seid, 
Pii ri val vea me tit ning Ko da-
kond su se ja Mig rat sioo ni-
a me tit.

Sel le ühi ne mi se ga ei muu-
tu Teie jaoks, hea le he lu ge-
ja, suurt mi da gi, kõik tee nu-
sed on sar na selt kät te saa da-
vad na gu va ra se malt. 

Po lit sei töö vald kon nas 
on põ hi li seks kon tak tiks jät-
ku valt elu ko ha järg ne pre fek-
tuur, jaos kond või kons taab-
li punkt. 

Tõs ta maa val las tee nin-
da vad teid en di selt piir kon-
na po lit sei ni kud Sig ne Laa si 
te le fo nil 449 6111 ja noor-
soo po lit sei nik Ing rid Melt-
sas te le fo nil 446 4102. 

Muu tu nud on meie ame-
ti tõen di te vä li mus, mis oma 

suu ru selt on nüüd na gu ID 
kaart, sa mu ti plas ti kust. Üle-
mis se ser va on kir ju ta tud 
„PO LIT SEI“ ning tõen di peal 
on amet ni ku pilt, te ma ni mi 
ja isi ku kood, tõen di num ber 
ning keh ti vu saeg. 

Uue ame ti üht ne vee bi-
leht asub aad res sil www.po-
lit sei.ee. 

Sealt leiab pal ju ka su lik-
ke nõuan deid ja muud hu vi-
ta vat lu ge mist. 

Po lit sei ta su ta lü hi num-
ber on jät ku valt 110. 

Igal ju hul ta sub po lit sei le 
tea da an da, kui tei le jääb sil-
ma mi da gi kaht last ja tei le 
süü teo na toi mu vat. 

Mis sta tis ti kas se puu tub, 
siis ku ri te gu sid 2009 aas ta 
det semb ris Tõs ta maal toi me 
ei pan dud.

Har li Han sen,
Aud ru kons taab li jaos kon na 

piir kon na va nem

 Ale vi ka na li sat sioo ni 
pump lad tee ni vad rah vast 
iga päe va selt suu re ma te tõr-
ge te ta. 
Kah juks on vii ma sel ajal sa-
ge ne nud rün na kud ka na li sat-
sioo ni töö nur ja mi seks. 

Tea tud ini me sed on asu-
nud kemp su po tist al la top pi-
ma suu re ma hu li si ki le kot te, 
pur ki de vii si ha pu kur ke, too-
reid kar tu leid ja kar tu li koo ri, 
ka la rap peid, hü gee ni li si si de-
meid, põ ran da kalt se. Koo li 
poolt on saa de tud tee le st rin-
gi dest tro pid. 

Lä hia jal ei ole ale vi kus ka 

ii be tõu su loo ta. Eri ti osa vad 
de ser töö rid suut sid ühe päe-
va jook sul saa ta pump las se 
17 kon doo mist koos ne va rün-
na ku. Kon doo mid rün da vad 
pum pa sid eri ti sa la li kult ja 
mõr var li kult.

Lä hia jal on SU FEl plaa nis 
asu da vas tu rün na ku le. Ha ka-
tak se kont rol li ma, kas prü-
giämb ri te si su vas tab plii di 
peal pot ti des lei du va te roo ga-
de ga. DNA ana lüü si ga on või-
ma lik kind laks te ha kon doo-
mi rün na ku te au to rid.

Al ga ta mi sel on naab ri prü-
gi val ve pro jekt. TT

Ter ror pum ba jaa ma des

Ees ti Or ni to loo giaü-
hing (EOÜ) jät kab 
aas ta lin nu va li mi se 
tra dit sioo ni - ala nud 
on pu na selg- ja hal lõ gi-
ja aas ta. Need lin nu lii-
gid on Ees tis ta va li sed 
asu kad, kuid laie ma 
üld su se seas ilm selt 
vä he tun tud.

Õgi jad on lau lu lin nud, kes 
toi tu vad suu re ma test pu tu ka-
test ku ni väik se ma te nä ri lis te 
ja lin du de ni. Pu na selg-õgi jat 
võib meil vaa del da üks nes 
su vel, see Aaf ri kas tal vi tuv 
ränd lind naa seb meie ala-
de le al les mai kuus. Ta pe sit-
seb kõik või ma li kes ava tud ja 
poo la va tud maas ti kes ning 
on meil vä ga ta va li ne hau de-
lind. Pe sit seb 40 000 - 60 000 
paa ri. Teist aas ta lin du, hal lõ-
gi jat, koh tab meil ka tal vel. 
Neid tal vi tub siin um bes 500 
– 600 isen dit. Tal ve pe rioo dil 
võib hal lõ gi jaid nä ha ees kätt 
kul tuur maas ti kus, pe sit se vad 
nad aga ra ba des.

Ala tes 1. jaa nua rist on ava-
tud Aas ta lind 2010 ko du leht 
aad res sil www.eoy.ee/ogi jad. 
Siit leiab lu ge mist ja pil di ma-
ter ja li kõi gi meil esi ne va te 
õgi ja te koh ta, uu di seid aas ta 
lin nu te ge vus te ja osa lus või-
ma lus te koh ta ning vaa da ta 
ka Chin tis Lundg re ni lus ta kat 
joo nis fil mi Hal lõ gi ja. Õgi ja-
aas ta al gu ses kes ken du tak se-

gi roh kem hal lõ gi ja le ja oo da-
tak se tea teid sel le lii gi tal vis-
test vaat lus test. Ala nud aas ta 
jook sul jät kub et te võt mi si eri-
ne va te le hu vi lis te le ning kaa-
sa tak se nii koo li noo ri kui loo-
du se sõp ru. 

Aas ta lind 2010 te ge vu si 
ra has tab Kesk kon nain ves tee-
rin gu te Kes kus. Pro jek ti pea-
mi seks ees mär giks on tut vus-
ta da üht meil ta va list lin nu-
lii ki või lii gi rüh ma laie ma le 
ava lik ku se le ning tõs ta see-
lä bi ül dist kesk kon na tead lik-
kust. Sa mu ti pöö ra tak se aas ta 
väl tel ta va pä ra sest suu re mat 
rõh ku va li tud lii gi uu ri mi se le. 
Aas ta lin du va lib EOÜ ju ba 
ala tes 1995. aas tast. Va ra se-
ma te aas ta lin du de ga on või-
ma lik tut vu da EOÜ ko du le hel 
www.eoy.ee.

Ees ti Or ni to loo giaü hing

Algas õgi ja te aas ta

Hal lõ gi ja. Foto: Va le ri Štšer ba tõh
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I gal lap sel on õi gus põ hi ha-
ri du se le. Puu du li ku ha ri-
du se ga noor te tu le vik on 

prob lee miks ühis kon na le ja 
noo re le en da le. Põ hi ha ri du se-
ga noor saab jät ka ta oma ha-
ri dus teed güm naa siu mis või 
kut se koo lis ning see ga edas pi-
di ka so bi vat tööd lei da. Rii gi 
sei su ko hast võe tu na on il ma 
ha ri du se ta noo red suu re mad 
sot siaal toe tus te va ja jad, sa mu-
ti ohus ta tud ku ri te ge li ku le tee-
le sat tu mi sel. 

Üheks või ma lu seks ja abi-
nõuks põ hi ha ri du se oman da-
mi sel on õpi las ko dud ja kas-
va tus ras kus te ga õpi las te klas-
sid. Se da just käi tu misp rob-
lee mi de ga õpi las te le, sa mu ti 
sot siaal se te toi me tu le ku ras-
kus te ga õpi las te le või ka pe-
re toe tu se ta jää nud las te le.

Tõs ta maa Kesk koo lis te gut-
seb kas va tus ras kus te ga klass 
ala tes 2000. õp peaas tast, 
2001. õp peaas tast on taas te-
gut se mas ka õpi las ko du. 

Ühis kon nae lu kee ru li se olu-
kor ra tõt tu on koo li üle san ne 
toe ta da last nii ta vae lu nor-
mi de ga ar ves ta mi sel kui ka 
isik su se are ne mi sel. Olu li ne 
on lap se po si tiiv ne ene se hin-
nang, hu vi de-ho bi de ole ma-
so lu, nn sot siaal ne võr gus-

tik, ku hu kuu lu vad ta va ju hul 
li saks va ne ma te le ja ko dus te-
le, sõp ra de le, sa ge li õpe ta jad, 
rin gi ju hen da jad, tree ner või 
veel kee gi.

Vä he malt üks olu li ne täis-
kas va nu lap se elus, toi me tu-
lek koo lis, hu vi te ge vus ja lap-
se või meid toe ta vad elu tin gi-
mu sed tu gev da vad lap se aren-
gut täis väär tus li kuks ja rõõm-
saks ühis kon na liik meks. 

Mõ ned lap sed kas va vad 
suu reks ker ge ma vae va ga, 
mõ ned lap sed kas va vad tub-

liks ka il ma ko du toe tu se ta, 
mõ ne del las tel on pä ris pal ju 
te ge mist õi gel teel pü si mi se ga 
ka hoo lit se vas ko dus üles kas-
va des. Pa ras ta mi sest pa rem 
viis on toe ta mi ne ja ai ta mi-
ne, siit siis või ma lus lap se le 
– õpi las ko du, 13. klass.

Tõs ta maa koo li 13. klas sis 
õpi vad pä ris ta va li se õp pe ka-
va jär gi põ hi ha ri dust oman da-
vad lap sed, ai nult sel le va he-
ga, et klass on väik sem, õpe-
ta jal jät kub nen de jaoks roh-
kem ae ga ja töö kor ral dus on 
paind li kum, sest klass te gut-
seb liitk las si põ hi mõt tel. 9. 
klas si lõ pus tee vad 13. klas si 
õpi la sed täp selt sa ma moo di 
ja sa ma del alus tel lõ puek sa-
mid ja saa vad täp selt sa ma su-
gu se põ hi koo li lõ pu tun nis tu-
se na gu kõik tei sed ki. Klas si 
ole ma so lu ga on koo li pe re har-
ju nud, see ga ei ole ei õpe ta ja-
te ega ka õpi las te sil mis sel-
lel klas sil min git eri list mär ki 
kül jes. 

Mis su gu sed on ol nud lä bi 
aas ta te õpi last toe ta vad tu gi-
tee nu sed Tõs ta maa koo lis? 
Re gu laar sed vest lu sed psüh-
ho loo gi ja sot siaal pe da goo gi-
ga, li sa tun nid eri pe da goo gi ja 
pa ran du sõp pe õpe ta ja ju hen-
da mi sel nei le, kes täien da vat 
õpia bi va ja vad, noor soo po lit-
sei poolt lä bi vii da vad en ne tus-
lik ku laa di vest lu sed, kon sul-
tat sioo nid eri ne va tes õp peai-
ne tes; in di vi duaal ne õp pe ka-
va las te le, kes min gil põh ju-
sel mõ nes õp peai nes ma ha 
on jää nud. 

Tööd õpi las ko dus ja koo-
lis ai tab kor ral da da aas ta te ga 
väl ja ku ju ne nud kin del võr-
gus tik, ku hu kuu lu vad õp pea-
la ju ha ta ja, klas si ju ha ta jad, 
sot siaal pe da goog, kas va ta ja, 
noor soo po lit sei nik, sot siaal-
töö ta jad. Mõ nel ju hul kaa sa-
tak se siia ka tei si spet sia lis te. 
Või ma lu sel kuu lu vad võr gus-
tik ku kind las ti lap se va ne mad. 
Vä ga täh tis on tur va tun ne ja 
tead mi ne, kui das, kust, kel le 
abi ga on või ma lik la hen du si 
lei da. Ala ti ei ole la hen dus te 
leid mi ne liht ne ega ai ta se ni 
ka su ta tud mu de lid, vä ga olu-
li ne oleks psüh hiaat ri ja psüh-
ho loo gi tee nu se ker gem kät-

te saa da vus, sest sa ge das ti on 
lap se le pa re ma te või ma lus te 
pak ku mi seks va ja just me dit-
sii ni li si nõuan deid või abi. 

Pa ra ku on mit med prob lee-
mid seo tud õpi las te ko du ga: 
osa del õpi las tel on sot siaal-
selt mit te toi miv pe re, ma jan-
dus li kud ras ku sed, os ka ma-
tus, suut ma tus või taht ma tus 
oma las te eest hoo lit se da. 

Vä he ne hu vi las te vas tu on 
and nud õpi las te le suu re va ba-
du se, lap sed on väl ju nud va-
ne ma te kont rol li alt. See tõt tu 
on olu li ne töö õpi las te pe re de-
ga, pe re nõus ta mi ne ja õpi las-
ko dus se ela ma ja õp pi ma asu-
mi ne ju ba algk las si des. Üld ju-
hul on õpi las ko dus ela mi ne 
ai da nud kaa sa põ hi ha ri du se 
oman da mi se le, mi da näi tab 
õpi las te vä he ne koo list väl-
ja lan ge vus. Mi da va ra se mas 
koo liast mes laps õpi las ko dus-
se jõuab, se da pa rem on tu-
le mus. 

Õpi las te edu sam mu de na 
võib ni me ta da tun di des osa-
le mi se pa ra ne mist, koo li ja 
õpi las ko du si se kor raees kir ja-
de ga ar ves ta mist ning eda si-
jõud mist koo lis. Ai nult ük si-
kud õpi la sed, se da just põ hi-
koo li va ne ma ast me Pär nu 
lap sed, po le suut nud ko ha ne-
da ja jää nud taas lin na koo li-
sot siaal töö ta ja te mu reks. 

Ena mus õpi las ko du ela-
nik ke on Pär nu lin na koo li-
sot siaal nõus ta ja te soo vi tu sel 
Tõs ta maa koo li suu na tud, sa-
mu ti on siin ela mas ka ük si-
kuid oma val la lap si. Õpi las-
ko du on ra hu lik ja sõb ra lik 
kesk kond, kus õi ge käi tu mi-
se reeg lid on õpi las te le häs ti 
tea da. Jär je kind lus ja üht se te 
nõue te jär gi mi ne nii koo lis 
kui ka õpi las ko dus oma moo-

di ra hus tab õpi la si. 
Väi ke se maa koo li ee li seks 

on suh te li selt tu gev sot siaal-
ne kont roll, kõik tea vad kõi-
ki, iga su gu ne in fo jõuab võrd-
le mi si kii res ti koo li, see tõt tu 
on või ma lik va ja du sel ka ko-
he sek ku da. Sa mu ti saab õpi-
las te väi ke se ar vu tõt tu koo lis 
iga le õpi la se le roh kem tä he le-
pa nu pöö ra ta. Õpi las ko dus 
ela mi ne ta gab õpi las te põ hi-
va ja dus te ra hul da mi se, kol-
lek tii vi sis see la mi se ja loob 
see ga eel du sed põ hi ha ri du se 
oman da mi seks. Sa mas säi lib 
si de va ne ma te ja lap se va hel, 
mis an nab lap se le tur va tun-
de ning toe tab õpe ta ja te ning 
koo li tööd. 

Õpi las ko du ja kas va tus ras-
kus te ga õpi las te klass ei ole 
mõel dud ka ris tus va hen di te-
na, see on või ma lus kind lus-
ta da lap se le pa rem toi me tu-
lek ja põ hi ha ri dus. 

Olen töö ta nud kas va tus-
ras kus te ga klas si õpe ta ja na 
ja sot siaal pe da goo gi na Tõs ta-
maa koo lis nen de te gut se mi-
se al gu saas ta test pea le. On ol-
nud ras ke maid ja ker ge maid 
ae gu, on ol nud väik se ma te ja 
suu re ma te prob lee mi de ga õpi-
la si. Vä ga pal jud lap se va ne-
mad on ol nud toeks oma las-
te le, et ai da ta neil või ma li kult 
va lu tult suu reks kas va da. 

Olen ko ge nud mit me pool-
set sii rast rõõ mu, kui noor 
lõ puak tu sel kõi gi ras kus te 
kius te õn ne li ku na oma lõ pu-
tun nis tu se vas tu võ tab. Ent 
on et te tul nud pa ra ku ka ekst-
reem seid juh tu meid, mil le jä-
rel mõ neks ajaks ka õpe ta ja 
maail ma nä ge mus kan na ta da 
saab. 

Õn neks kaa lu vad en dis te 
õpi las te edu sam mud ja nen-
de pis te li sed või ise gi süs te-
maa ti li sed koo li kü las tu sed ja 
lap se va ne ma te sõb ra lik kus 
üles meie töös et te tu le vad 
eba meel di vad sei gad. 

Kõik me ole me ini me sed, 
kõik me tee me va hel vi gu, tu-
leb ai nult hoi da silm sel ge ja 
ees märk – ha ri dus iga le lap se-
le – sil me ees.

Kirs ti Ta lu,
sot siaal pe da goog,

kas va tus ras kus te ga klas si õpe ta ja

Ent on et te 
tul nud pa ra ku ka 
ekst reem seid 
juh tu meid, mil le 
jä rel mõ neks ajaks 
ka õpe ta ja 
maail ma nä ge mus 
kan na ta da saab.

Kool - kõi gi jaoks

Mõ ne del las tel 
on pä ris pal ju 
te ge mist õi gel 
teel pü si mi se ga 
ka hoo lit se vas 
ko dus üles 
kas va des.
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V il lem Jaan soo on elu 
jook sul kee ra nud iga-
su gu roo le. Möö du-

nud aas ta au gus ti lõ pu ga 
sai pool sa jan dit täis. Val la-
rah vast bus si ga on ta sõi du-
ta nud 17 aas tat. Va rem oli 
sõi te pal ju, nüüd tu leb kok ku-
hoid li kum olla. 

Pea le Tõs ta maa koo li lõ pe-
ta mist jäi poiss ma jan dis se 
trans port töö li seks. Oli ka või-
ma lus au to sid proo vi da ja kui 
oli va ja sõi ta, siis toh tis ka. 

Au to sid oli vä he ( ter velt 
2) ja juh te ka, aga roo li kee ra-
mi ne hak kas Vil le mi le ko he 
meel di ma. 

Ta su ja kol hoo sis oli küll 
fe kaa li au to, aga juh ti mit te. 
Nii juh tus ki, et se da sõi du riis-
ta võis Vil lem ise gi il ma lu-
ba de ta juh ti da. Hea uus au to 
oli, mee nu tab mees. An ti eri-
lu ba ja võis ka Pär nus še fi de 
juu res riik li kus me re püü gi 
baa sis traa li dest fe kaa li vett 
väl ja tõm ba mas käia. 

Lõ puks saa de ti Vil lem Tal-
lin na au to koo li. 1959 aas ta 
26. au gus til sai mees ju hi load 
kät te. Ta oli just 18 aas tat va-
naks saa nud. Suur lin na tu led 
noor meest ei ah vat le nud. Kor-
da gi ei käi nud mõ tet, et pea-
lin na jää da, soov oli ko du kan-
dis elu ga eda si min na. Ta ga-
si kol hoo sis, sõi tis noor mees 
Zil-tüü pi au to ga. 

En ne pä ris sõ ja väk ke mi ne-
kut õpe ta ti Vil le mi le lan ge var-
ju ga hüp pa mist. Kolm kor da 
on ta 1500 meet ri kõr gu selt 
Pär nu la he le hel ju nud. Des-
sant väe last me hest siis ki ei 
saa nud. Sõ ja vä gi tu li lä bi te-
ha kol me aas ta ga Kiie vis. Sel-

le aja jook sul õp pis Vil lem 
kraa na ga sil du ehi ta ma. Kiiev 
sai ris ti-räs ti sel geks, sest sõ-
du ri le oli prii sõit. Tant suõh-
tud su veae da des olid noor te-
le mees te le to re mee le la hu-
tus. Eest la si oli li gi kolm küm-
mend. Sel ajal õn nes tus me-
hel ka uu dis maal käia. See 
oli ela mus. Vil ja väl ja del ei 
paist nud sil ma pii ri ja ko gu-
tud vi li sei sis kol me kor ru se-

li se ma ja kõr gus tes au na des. 
Vi li oli seal vä gev, mee nu tab 
mees se da imet siia ni Oli veel 
tei ne gi imes ta mist vää riv teh-
no loo gia. Sõ du rid käi sid abis 
suhk ru pee ti ko ris ta mas. Vab-
ri ku juu res, ku hu pee ti vee ti, 
oli hoius ta mi seks suur as fal-
tee ri tud plats. Sin na kuh ja ti 
suhk ru pee dist hii gel mäed, 
mis pealt ära lub ja ti ja siis tal-
ve oo ta ma jäe ti. 

Ta ga si ko dus. Saa tus lük-
kas tak ka ja Vil le mist sai ees-
ti esi me se elus ka la ve da mi se 
au to juht. See oli aeg, kui Er-
mis tu jär vest pi di saa ma hiig-
las lik karp ka la kas van dus. 
Plaa nid olid len nu kad, aga 
ku hu ka du sid need ar vu kad 
Lee dust pä rit kar bi mai mud, 
ei tea kee gi. 

Seejärel õn nes tus Vil le mil 
Pär nu KE Ki Tõs ta maa jaos-
kon da kraa na ju hi koht saa da. 
Sel ajal ehi ta ti Tõs ta maa le las-
teaed, elu ma ju, suur farm, kat-
la ma ja, hulk hoo neid Varb-
las, Paad re maal, Tõ he las, 
Aud ru ran nas. Hea del ae ga del 
oli jaos kon nas li gi 70 ehi tus-
töö list.

25 aas tat lu bas ter vis kraa-
nat juh ti da. Ve ne aja lõ pu ga 
said ot sa nii KEK, meie rei kui 
sa dam. Sut su ti mees ka hes 
vii ma ses ka töö tas. Õn neks 
saa bus pääs tev pen sio ni põ li 
ja võis ra hu li kult rin gi vaa-
da ta. 

Ju ba aas taid on Vil lem val-
la bus si juht. Tal le ko he meel-
dib va he peal bus si ga mõ ni 
tuur te ha, sest ko dus mi ne vat 
iga vaks. Ees ti maal on nii pal-
ju ilu said pai ku, kii dab mees. 
Vä he sel lest, mees hool dab ja 
hoiab kor ras Tõs ta maa ale vi 
üle pum pa mis jaa mu 

Ho bi, mil lest Vil le mi pu hul 
üle ega üm ber ei saa, on ja hil-
käik. Pea pool sa jan dit võ tab 
ta ja hi hooa jal püs si sel ga ja 
kaob met sa. Prae gu on si ga-
de jaht käi mas. Vil le mi mee-
lest ei pea met sas kõik, mis 
lii gub, su gu gi su re ma. Ik ka 
mõist li ku se pii res.

Tõstamaa Tuuled

Roo li kee ra mi ne on Vil le mil ve res

Sõjaväes sai Villem kõva kraanajuhi koolituse. Autopark koos juhtidega nüüdse päästeameti hoovil.

Valla buss nõuab üha tihedamalt, et Villem teda koos Andoga 
patsutaks ja remondiks.
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L ee vi ke on suu rem kui 
varb la ne, tal on lü hi ke 
jä me nokk, must pea la-

gi ning val ge tii va vööt. Kuid 
isas lind on oma he le pu na se 
ala poo le ga pal ju sil ma tor ka-
vam kui ema ne oma roo sa kas-
hal li ga. Noo red lin nud sar na-
ne vad ema ga, kuid neil ei ole 
mus ta pea la ge ja tii va vööt on 

lui tu num. Laul 
on lee vi ke sel 
vä ga vaik ne 
kat kend lik ja-
da peh me test 
nuk ra test 
vi le dest , 
ku ri na test, 
täk si va test ja kriik su va test sil-
pi dest. 

Lee vi ke 
on Ees-

tis ta-
va li ne 
l i n d , 

kuid ta 
on le vi nud 
ha ju salt. Ta 
pe sit seb kuu si-
ku tes, kuu se-
se ga met sa des 
ja har ve mi ni 
leht puis tu tes. 

Suu relt osalt on 
lee vi ke pai ga lind, 

kuid kõi ge põh ja-
pool se mad asur kon nad 

lii gu vad ok toob rist ala tes 
lõu na poo le ja märt sis-ap ril-
lis jäl le ta ga si. Sa mal ajal 
al gab ka paa ri de moo dus ta-
mi ne ja koos pü si tak se vaid 
pe sit su sa ja.

Pe sa ehi tab lee vi ke kõr test, 
samb last ja raa gu dest, voo der-
dab peh me te kar va de ga ning 
mais mu neb emas lind sin na 
4-7 mu na. Hau du mi ne kes-
tab 12-14 päe va ja se da teeb 
vaid emas lind. Kül lap sel le pä-
rast on gi te ma su les tik ta ga si-
hoid li kum na gu pal ju del teis-

tel gi lii ki del, kel lel haub vaid 
emas lind. Hau du mi se ajal toi-
dab isas lind pi de valt emast. 
Po jad on pea le koo ru mist pe-
sas 15-16 päe va ja pu tu ka te 
ning röö vi ku te ga toi da vad 
neid mõ le mad va ne mad. Lee-
vi kes tel on su ve jook sul tih ti 
ka hed po jad.

Tal ve poo le hak ka vad lee-
vi ke sed ae du, lin na puis tuid, 
vil ja puu- ja met sais tan du si 
kü las ta ma. Seal toi tu vad nad 
pun ga dest, küp se test mar ja-
dest ja mit me su gus test seem-
ne test. Eri ti mait se vad nei le 
pu ju, nõ ge se, vaht ra ja saa re 
seem ned. Pih la ka mar ju söö-
vad lee vi ke sed aga tei si ti kui 
üle jää nud lin nud – ni melt 
koo ri vad nad mar jad ära ja 
söö vad vaid seem neid. 

Lin du de söö gi ma jas on lee-
vi ke tal vel kind las ti kau nis 
vaa te pilt oma pu na se pu gu ga. 
Seal võib ta aga tih ti oma lii-
gi kaas las te suh tes hä be ma tult 
käi tu da. Emas lin de isa sed ei 
puu tu, kuid isa sed ae tak se jär-
je kind lalt ee ma le.

Lee vi ke on Ees tis loo dus-
kait se all.

P ask näär on um-
bes ha ki suu ru-
ne lind. Te da on 

ker ge ära tun da üla- ja 
ala poo le roo sa kas hal li 
üld vär vu se ja si ni se kir ju de 
ning val ge te tii va lai ku de jär-
gi, mis eri ti len nul sil ma tor-
ka vad. Kui lind on eru ta tud, 
siis tõu seb tal peas püs ti ka he-
le dam mus tat rip su li ne tutt. 

Pask näär elut seb okas-, se-
ga- ja leht met sa des, laia le his-
tes puis tu tes, puis nii tu del ja 
mu jal, kus lei dub ti he dat alus-
met sa. Ta on tä he le pan da ma-
tu, kuid ta va li ne met sa lind, 
ke da sa ge da mi ni mär ga tak se 
sü gi sel tam me de va het len da-
mas, et ko gu da tal ve va ruks 
tõ ru sid. 

Pi ke mal len nul on pask-
nää ri üma ra te tii ba de löö gid 

la per da vad ja lend aeg la ne 
ning eba kin del, pi ki met sa ser-
va liug leb aga peh me te sü ga-
va te kaar te ga. Hää lit sus on 
pask nää ril va li ja kriis kav või 

kä ri sev “krääk”, meis ter li kult 
teeb jä re le ka teis te lin du de 
hää li.

Pe sa ehi ta vad mõ le mad 
va na lin nud koos kõi ge sa ge-
da mi ni kuu se le, ku ni 10 m 
kõr gu se le ras kes ti mär ga ta-
vas se koh ta. Pask nää ri pe sa 

on ehi ta tud pee ni kes test 
kui va dest oks test, 

seest aga samb-
la, ro hu juur-

te ja muu peh me ma 
ma ter ja li ga voo der da tud. 

Mai kuus mu neb emas lind 4-
8 hal li kas ro he list, pruu ni ka te 

täh ni de ja lai ku de ga kae tud 
mu na. Hau du mi ne kes tab 

16-17 päe va. Po jad saa vad 
len nu või me lis teks um bes kol-
me nä da la pä rast. Va na lin nud 
hoo lit se vad poe ga de eest ku ni 
sü gi se saa bu mi se ni, toi duks 
on us si ke sed, pu tu kad, seal-

hul gas kah ju rid na gu näi teks 
mai põr ni kad, sik la sed ja kär-
sak la sed, kuid ka lin nu mu nad 
ja -po jad. Tei si loo mi, mit me-
su gu seid pi si nä ri li si, väi ke si 
lin de ja nen de mu ne, si sa lik ke 
ja kon ni, sööb ju hus li ku malt. 
Taim toi tu – tam me tõ ru sid ja 
mit me su gu seid mar ju ot sib 
pask näär pea mi selt sü gi sel, eri-
ti aga tal vel. Tõ ru dest teeb ta 
ka oma le tal ve va ru sid, mis on 
või vad tih ti üs na suu red ol la. 
Mõ nes pa ni pai gas võib neid 
ol la ku ni 4 ki log ram mi. Osa 

pei de tud tõ ru dest kae vab 
pask näär lu me alt väl ja, 

osa jääb aga ka su-
ta ma ta ja lä-

heb ke-
va-

del ida ne ma. Kah jur pu tu ka te 
hä vi ta mi se ja tam me tõ ru de 
le vi ta mi se ga toob pask näär 
met sa ma jan du se le suurt ka-
su. Vär vu lis te pe sa de rüüs ta-
mi se ga teh tav kah ju on aga 
väik sem. 

Pask näär ei ole Ees tis loo-
dus kait se all.

Lee vi keLee vi ke

Pask näärPask näär

Jätkub kunstnik Reet Rea linnusari. 
Juba mõnda aega elab Reet Tõstamaal, 
vaata lisaks www.ReetRea.com
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T õs ta maa muu seum on 
ju ba mi tu head aas tat 
kor ja nud kok ku ko ha-

lik ku va nak raa mi, mil lest 
üks on hu vi ta vam kui tei ne. 
Nüüd on li san du nud üks uus 
imei lus asi, mis tõ si küll po le 
muu seu mi le an tud pä ri seks, 
vaid hoiu le, ent sel le gi poo-
lest uh ke. 

Te gu on Tar tus too de tud 
tah velk la ve ri ga Wen zel, mil le 
oma nik on An ne li Ärm pa lu-
Id vand Tõ he last. Ju ba va na-
aas ta sees sai An ne li ga kok ku-
le pi tud, et mõ neks ajaks too-
me kla ve ri Tõs ta maa mõi sa 
näi ta mi seks-uh kel da mi seks, 
sest muu si ka ja pil lid on am-
mu sest ajast kuu lu nud aad li-
ke iga päe vael lu.

Rää ki des aga kla ve rist en-
dast, siis pä ri neb see alg selt 
Õi sust, kus sel le esi me ne oma-
nik oli Õi su meie rei oma nik. 
Eda si on kla ver rän na nud 
veel mu jal gi ning Tõ he las se 
jõu dis ta Haap sa lust. 

Nüüd aga kla ve ri test na tu-
ke roh kem. Ni melt on kla ve-
ri toot mi se aja lu gu Ees tis na-
tu ke enam kui 230 aas ta pik-
ku ne ning Ees tist pä rit kla ve-
ri meist rid olid omal ajal kõr-
gelt hin na tud. Kui gi kla ver ja 
sel le val mis ta mi ne on Ees ti 
kul tuu ri la hu ta ma tu osa, 
ei tea ta ala ti su gu gi, kes 
on ol nud need meist rid. 

Esi me ne tea dao lev Ees-
tis (Re va lis) te gut se nud 
kla ve ri meis ter oli Jo hann 
Fried rich Gräb ner, kel le koh-
ta on and meid aas tast 1779. 
19. sa jan di kesk pai ka võib 
lu ge da kla ve rie hi tu se kõr ga-
jaks nii Eu roo pas kui Ees tis. 

Lää ne-Eu roo pa üheks kul-
tuu ri mõõ du puuks oli gi kla ve-
ri mäng ja sel le ga seon duv kla-
ve ri töös tus. 19. sa jan di kesk-
pai ga ni olid meist rid Ees tis 

ena mas ti bal ti saks la sed. Sealt 
eda si tu li ees ti meist reid jär-
jest juur de ja nad said 1917. 
aas ta ni vä ga hea koo li kuul-
sa tes Pe ter bu ri kla ve ri vab ri ku-
tes Sch rö der, Bec ker ja Died-
richs töö ta des. 

Suur osa neist (li gi 40 
meist rit) tu li 1918 Ve ne maad 
haa ra nud kao se eest ko du-
maa le ta ga si, et luua lü hi ke se 
aja ga siin ne tu gev kool kond. 
Sel le järg la ne on Ees ti le pal ju 
kuul sust too nud va na meis ter 
Ernst Hii si loo dud kont sertk la-
ver Es to nia. 

Ena mus kla ve ri töö ko da sid 
ja -vab ri kuid te gut ses Tal lin-
nas ja Tar tus, tun tud meist rid 
töö ta sid aga mu jal gi, näi teks 
too tis Mih kel Sa long pia nii-
no sid Saa re maal ja pia nii no 
Walk val mis Val gas). 1930. 
aas ta tel võit sid ees ti kla ve rid 
kul dau ra ha sid mit mel pool 
maail mas ja siin ne too dang 
oli nõu tud nii Poo las, Soo-
mes, Lee dus kui Põh ja-Aaf ri-
kas ki. 

Tä na seks on tea da 61 eri-
ne vat kla ve ri mar ki. Ees tis 

olid too de tud järg mi sed kla-
ve rid: 18. sa jan dist Gräb ner, 
Neid hardt, Möh ring ja Thal; 
19. sa jan di esi me sest poo lest 
Has se, Goen son, Falck, Erich, 
Lo renz, Krug, Meyer, Mir sa lis 
ja Wies ner; 19. sa jan di tei sest 
poo lest Sop ha, Gol dorff, Wen-
zel, Mo ritz, Rath ke ja Prisk; 
20. sa jan di al gu sest Oss, Nor-
mann, Rich ter, Krae mann-Olb-
rei, Romm, Tus ty, Mühl bach 
(Pe ter bu ris), Oe berg (Tal linn- 
Mosk va), Sch midt/We ge ner, 
Müür sepp/Lomp (Riias), Kin-
go (Pe ter bu ris), Kõiv (Pe ter-
bu ris), Us lall (Mosk vas), Räs-
sa, Jür gen son, Saar mann, 
Lep pen berg (Pe ter bu ris) ja 
Walk; Ees ti Va ba rii gi ajast 
Her mann, Hei ne, Ast ron, Ih-
se, Wihm, Bür ger, T. Olb rei, 
Sp renk-Lä te, Sa long (Saa re-
maal), Saar ja Ornt lich; Tei se 
maail ma sõ ja järg sest ajast Es-
to nia ja Va ne mui ne; ük sik pil-
lid: Niit, Sel berg, Past, Kull, 
Ost ra, Em mo. Li saks veel 
mõis ta tus lik ke kla ve reid, na-
gu näi teks Re val Ing lis maal 
või Sak sa oku pat sioo ni aeg-

sest Tal lin nast J. Bec ker, mil-
le raa mil ni mi Ih se (Ernst Hii-
si va ra sem ni mi). ¹

Paar küm mend kla ve ri toot-
jat te gut ses Tar tus. 1894. aas-
tal avas oma töö ko ja Tar tus 
Mih kel Alek san der Oss, te ma-
le järg ne sid ju ba tei sed. Tar-
tus on tah velk la ve ri te alal ol-
nud mär ki mis väär se mad F. 
W. Has se ja D. O. Wen zel. Li-
saks too de ti Tar tus ka tiibk la-
ve reid, pia niio sid jm. ²

Kes eel pool ole va lü hiü le-
vaa te kla ve ri test lä bi lu ges, 
sai tea da, et nüüd mõi sa korst-
na saa lis olev Wen ze li kla ver 
pä ri neb 19. sa jan di tei sest 
poo lest ning meist riks meie 
oma ko du maa as ja tund ja. Kel 
hu vi se da ilu sat kla ve rit lä he-
malt vaa da ta, and ku en dast 
mär ku ja tul gu mõi sast lä bi!

Lõ pe tu seks aga sel li ne in-
fo, et loo mi sel on Ees ti Rah-
vus lik Kla ve ri muu seum, mil-
le asu paik saab ilm selt ole-
ma Hel me mõi sas ja kus kõik 
muu si ka sõb rad saa vad tu le vi-
kus tut vu da just Ees ti kla ve-
ria ja loo ga.³ Lii na Käär

¹ An tud in for mat sioon pä ri neb Alo Põld mäe ar tik li test „23 kla ve rit hõi va sid Es to nia fua jee“, Ees ti Päe va leht, 30. ok too ber 2000. [http://www.ari leht.ee/ar tik kel/73199] 22.01.2010 
ning „Ees ti kla ver vää rib oma muu seu mi!“, Muu si ka, 11/2006 [http://muu si ka.kul.ee/ar hiiv/200611/lu gu17.pdf] 22.01.2010.
² Ne le-Eva Stein feltd, Alo Põld mäe ar tik kel „Pi du li kult kla ve rist“, Sirp, 06.02.2009.  [http://www.sirp.ee/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar tic le&id=8130:pi du li kult-kla ve-
rist&ca tid=5:muu si ka&Ite mid=12&is sue=3238] 22.01.2010.
³ „Hel me mõi sa hoo nest võib saa da kla ve ri muu seum“ [http://re val pia no.ning.com/pro fi les/blogs/hel me-moi sa hoo nest-voib-saa da] või Sven An de son „Hel me mõi sa hoo nest võib saa-
da kla ve ri muu seum“, Val ga maa la ne, 19.11.2009 [http://www.val ga maa la ne.ee/?id=189805] 22.01.2010

Uus ja ilus asi 
Tõs ta maa muu seu mis
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Veeb rua ris alus tab 
Tõs ta maa las teaias 
te ge vust kä si töö tu ba. 
Rin gid on ka vas esial-
gu kol ma päe vi ti ja 
nel ja päe vi ti.

Esi me ne tee ma on „Vil-
la võ lu“. Vill on suh te li selt 
odav ma ter jal, mi da on või-
ma lik töö del da eri ne va te võ-
te te ga. 

Vil ti mi ne ei nõua eri li si 
töö va hen deid. Vil la võib töö-
del da vä ga loo valt ja ka vä-
ga teh ni li selt. Kom bi nee ri tu-
na teis te kä si töö teh ni ka te ga, 
an nab ta vä ga hu vi ta vaid tu-
le mu si.

Vil ti mi ne so bib igas va nu-
ses kä si töö hu vi li se le. Nii, et 
kõik on oo da tud!

Edas pi di aga on ka vas te-
ge vust laien da da: re mon ti da 
ruu me ja täien da da si sus tust, 
han ki da töö va hen deid eri ne-
va te pro jek ti de toel, et luua 
või ma lu si mit me su gus te teh-
ni ka te ga te ge le mi seks; kut-
su da oma ala pro fes sio naa le 
mu jalt Ees tist siia koo li tu si 
lä bi vii ma, pak ku da töö tu ba-
sid tu ris ti de le. Soo viks on ku-
jun da da mõ nus koht, ku hu 

võib iga soo vi ja tul la oma 
loo vaid mõt teid el lu vii ma.

Tun di de aja ka va:
Noo re ma te le (1.-5. kl) toi-

mub kä si töö ring kell 14.00 
– 15.30. Esi me ne tund on 
17. veeb rua ril.

Kell 16.00- 17.30 on oo-
da tud noo red 6.- 12. klas-
si ni. Esi me ne tund on 17. 
veeb rua ril.

Nel ja päe vi ti kell 18.00 – 
21.00 on ka vas te ge vus täis-
kas va nu te le. Esi me ne tund 
on 18. veeb rua ril.

Rin gi des on osa lus ta su 

(100.- kr/kuu või 30.- kr/nä-
dal), mis ku lub ma ter ja li de 
ost mi seks. Esi me ne tund on 
tut vu mi seks ta su ta.

Lõ puks väi ke üles kut se 
kõi gi le, kes on ko du ko ris-
ta des ta ba nud end mõt telt, 
et as ju on ik ka lii ga pal ju ja 
kõi ke ei jõua ise ära ka su ta-
da. Too ge mõ ned neist kä si-
töö tup pa! Oo da tud on eri ne-
vad ma ter ja li jää gid ja ja töö-
va hen did.

Anu,
Mi nu te le fon: 5 668 2283

 Lasteaia majas te gut seb 
la pi töö ring, kus käi vad koos 
te gu sad nai sed Tõ he last, Kast-
nast,Tõs ta maalt. Koos ei käi-
da kü la jut tu pu hu mas ja naab-
reid ki ru mas,vaid te hak se la pi-
teh ni kas ilu said tek ke, pat ju, 
too li kat tid, sei na kau nis tu si. 

Kok ku saa dak se üle pü ha-
päe va. Iga kord on nais tel 
kaa sas poo le lio lev töö, vä-
le da ma tel ju ba val mis töö. 
Ühes koos la pa tak se aja kir ju 
ot si des uu si ideid   must reid, 
te hak se lõi keid ja so bi ta tak se 
uueks tööks eri vär vi kan ga-
tük ke kok ku. 

La pi töö tar vis ma ter ja li mu-
ret seb igaüks ise, ala ti on või-
ma lik ka Pär nu õmb lus vab ri-
kust saa dud jää ki dest en da le 
mee le pä ra sed vär vid-ma ter ja-
lid väl ja va li da. 

Nais te la pi töid on ol nud 

või ma lik imet le da val la päe-
va del rah va ma jas.

Kui ka si nul tek kis hu vi la-
pi töö vas tu, võ ta jul gelt ühen-
dust Pil le ga.

Veel pa rem ,tu le ko ha le!
Lapitöö rahvas

Pär di kud 
kar ga sid puu del

 See võis ol la 1937 aas tal, 
kui sü gis laat pa ras ja gu käi-
mas oli. Laa ta pee ti ki ri ku ja 
nn Su ti ma ja va he li sel alal. 

Ka Luu le Paa vel son läks 
oma va nae ma ga laa da le kae-
ma. Mee les on, et laat lõh-
nas maa si ka see bi jä re le. Tee 
ää res, just Va he me suur te 
puu de vas tas, oli puur ka he 
pär di ku ga. Siis lä he nes puu-
ri le ba re ti ga preil na ja tah tis 
ah vi ke si kat su da ning te gi 
süü di ma tult uk se lah ti. Silm-
pilk selt olid pär di kud teeäär-
se te puu de lad vas. 

Ah vi mam ma is tus puu 
lad vas ja ta gus rõõ must käp-
pa sid kok ku, aga po ju ke oli 
ni ge lam ro ni ja, kor raks pot-
sa tas esiot sa al la gi. Kah juks 
tu li lüp siaeg kät te ja Luu le 
täp selt ei tea gi, kui das ah vid 
kät te saa di. 

Hil jem oli rää gi tud kü la-
va hel, et pär di kud ti ri sid Va-
he me pee nar dest üks haa val 
küüs lau ke üles ja nuu su ta-
nud.

Kui das see lu gu täp selt 
oli, kes se da täp selt mä le tab. 
Ja kui mä le tab siis and ku 
tea da.

TT

Tege vust alus tab kä si töö tu ba

Lapi töö po le nal jaa si SA Erametsakeskus ja 
IT Koolituskeskuse OÜ 

kutsub E-teenustekoolitusele 
Pärnus 13. veebruaril 2010 
SPA Hotell Sõprus, Eha 2

Koolituse orienteeruv kestvus: kell 9.00-17.00
Koolitusel käsitletavad teemad: 
 ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise õpetus ning kasu-

tusalade lühitutvustus;
 Metsaregistri avaliku veebiteenuse kasutamise õpetus; 
 Maa-ameti X-GIS – kuidas teha kiirpäring maaregistrist;
 E-metsateatise esitamine eesti.ee riigiportaali kaudu;
 E-teenuste infosüsteemi kaudu SA Erametsakeskus toe-

tuse taotluste esitamine.
Õpitu kohapeal praktiseerimiseks on kõigile 

koolitusel osalejatele tagatud internetiühendusega 
arvuti kasutamise võimalus.

Koolitusele tuleb kaasa võtta ID-kaart ja PIN koodid. 
Koolitusest osavõtt on kõigile erametsaomanikele tasuta!

Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine!
Info ja registreerimine: Evelin Huul

E-mail: evelin.huul@eramets.ee, tel: 683 6066



jaanuar 2010 - 10 

Müüa soodsad 
Mitsubishi 

SOOJUSPUMBAD. 
Liisi järelmaksuga 
pump koju 3000kr 

sissemaksuga.
Garantii 2a, 

www.homeair.ee 
tel 5 648 3222

Põh ja la näi tus 
tu le kul

 Tä nu meel di va le koos töö-
le Põh ja maa de Mi nist ri te 
Nõu ko gu Ees ti esin du se ga 
saab Tõs ta maa rah va ma jas 
20. veeb rua rist 20. märt si ni 
tut vu da fo to- ja aja loo näi tu-
se ga “Meie Põh ja la”.

Näi tus pa kub pil dis ja kir-
jas põ gu sat sis se vaa det Põh-
ja maa de oma va he lis tes se 
ma jan dus-, kul tuu ri- ja sõ ja-
su he tes se ning osu tab Põh-
ja maa de po sit sioo ni le maail-
mas. Kü las ta ja saab tut vu-
da vii kin gi te aja ga, sõ da de 
pe rioo di ning ki ri ku rol li ga 
Skan di naa vias, ruu ni ki vi de-
ga, nais te va ba dus lii ku mi se-
ga jpm. 

Näi tu se teks ti koos tas Jyr-
ki Ijäs, toi me tas ja täien das 
Ma dis Ka nar bik, tõl kis Mall 
Tamm ja ku jun das Sii ri To-
min gas-Joan di.TT

Hei, lau lu maias!
 Ree del, 19. märt sil kell 12 

toi mub XIV Tõs ta maa val la 
las te- ja noor te so lis ti de kon-
kurss “MUU SI KA MEID KÕI-
KI SEOB...”

Tõs ta maa rah va maj ja oo-
ta me 3 ku ni 18-aas ta seid 
so lis te, kel le le val mis tab rõõ-
mu laul mi ne! Osa le jalt oo-
ta me üh te lau lu omal va bal 
va li kul.

Kon kurs si hin dab as ja-
tund lik žü rii, ku hu kuu lu vad 
ko ge mus te ga muu si kud ja 
laul jad. Ka pub li kul on või-
ma lus lei da oma lem mik kõi-
gi laul ja te seast.

Osa võ tust pa lu me tea ta da 
15. märt siks Tõs ta maa rah-
va maj ja Õn ne la le (on ne la@
tos ta maa.ee, tel tas kus 523 
6350)

Lau la en da ja teis te rõõ-
muks!

Ku na gi kau ges noo ru-
ses olin ma häs ti ta ga-
si hoid lik ja kan nat lik 

noo ruk, kes ku na gi kel le le gi 
mi da gi öel da ei jul ge nud. 
Kui oli va ja mõ nes ame tia su-
tu ses käia ja seal juh tu mi si 
mul le näh va ti, sõi ma ti või 
nii sa ma ül belt üle valt al la 
vaa da ti, siis ta va li selt püüd-
sin ma ol la häs ti väi ke (mis 
aru saa da va tel põh jus tel mui-
du gi ei õn nes tu nud) ja kii res-
ti mi ne ma ka du da. 

Esi me ne kord, kui ma en-
da eest sei sin ja oma ar va-
must väl ja näi ta sin, juh tus 
kus kil 2001. või 2002. aas ta 
su vel, kui äge da ham ba va-
lu ga läk sin Pär nu tu ru kõr-
val Hõ be da tä na val ole vas-
se ham ba ra vi ka bi net ti. Seal 
võt tis mind vas tu arst, kel le 
ni me ma küll ei mä le ta, ent 
se da enam te ma suh tu mist. 
Kui ta oma töö riis ta de ga 
mul suus rin gi ko bis tas ja ra-
gis tas, siis ai nus, mis ta mu 
va luk rimp su tus te ja sil mist 
jooks va te pi sa ra te pea le kä ra-
tas, oli see, et teh ku ma suu 
roh kem lah ti, ega ma min gi 
Bar bi po le (no ei ol nud ega 
ole tões ti) ning see va lu siin 
po le mi da gi võr rel des kol mi-
ku te sün ni ta mi se ga. Kui ma 
sealt ham baars ti too list pää-
se sin ja väl ja tä na va le sain, 
siis la his ta sin ma esi mest 
kor da tõ si selt nut ta ja se da 
mit te nii võrd va lust kui sel-
lest, kui das mind liht salt tü-
maks ma ter da ti põh ju sel, et 
mul oli prob leem ja see prob-
leem oli hul lult va lus. Ku na 
ma too kord jäin ars ti le võl-
gu, olin ma sun ni tud järg mi-
sel päe val ta ga si mi ne ma se-
da võl ga ta su ma. Ja vat siis 
ma võt sin end ka esi mest 
kor da kok ku ja üt le sin, mi-
da ma sel li sest koht le mi sest 
ar van. Pä rast oli hea tun ne, 
et ome ti kord, ei lask nud ma 
kõr vu pä ris nii sa ma lon ti ja 
suut sin en da kait seks mi da-
gi öel da.

Se da ei saa aga öel da mi-
nu käi tu mi se koh ta hil ju ti 
Pär nu Haig la ra dio loo gia 
osa kon nas. Ni melt õn nes tus 
mul han ki da en da le kor ra lik 
põ le tik, et tu li min na Pär nus 
EMOs se. Ko ha le ma sain ja 

vas tu mind võe ti ning kii-
relt ja lah kelt suu na ti ka ra-
dio loo gias se pil ti te ge ma, et 
sel gust saa da kus ja mil les 
siis hä da täp selt seis neb. Ku-
na tea da oli, et on va ja ra via-
su tus se min na, pea le se da ka 
ühe le pe reü ri tu se le, siis loo-
mu li kult olin ma end kor-
ra li kult rii des se pan nud ja 
silm-näo kor da tei nud. Aga 
tu leb väl ja, et see on suu rim 
vi ga mi da te ha an nab. Sest 
kui oled pes tud-k...d-kam mi-
tud, siis jä re li kult oled ter ve 
ini me ne ja mi da hä da seal 
ik ka ol la saab?! Ra dio loo-
gias se jõu des vaa ta sid mind 
tül pi nud-um busk li ke nä gu-
de ga kaks töö ta jat, kes lu ge-
nud lä bi mu saa te kir ja, mind 
rönt ge ni ruu mi ku pa ta sid. Ka-
hest vas tu võ tu lauas is tu nud 
tü di nud töö ta jast üks ka dus 
ku hu gi klaa si ta ha, tei ne pu-
nas te juus te ja akt sen di ga 
tu li mi nu juur de ja kä ra tas, 
et võt ku ma rii dest lah ti! No 
mis siis ik ka, ega la vat si le 
vist saa bas te ja kamp su ni ga 
ro ni da tões ti ei saa. Si ku ta-
sin siis ühe saa pa lu ku lah ti. 
Sel le pea le pun gi tas pu nas-
te juus te ga ra dio loog sil mi 
ja käh vas, et saa paid po le 
va ja võt ta, et üla ke ha tu leb 
pal jaks võt ta ja pük sid põl vi-
ni al la las ta. Ok, kui nii siis 
nii. Kou ki sin üla ke ha pal-
jaks, ava sin pük si lu ku ja la-
sin mor nilt pük sid re ba de le. 
Õu du se ga mõt le sin, et ei tea 
kas kü si da jul gen, aga trus si-
kuid küll al la las ta na gu ei 
ta haks. Mi da gi ma piuk sa ta-
sin ik ka, sest pu na pea vis kas 
üle õla mul le ti ge da pil gu ja 
üt les, et alus pük se po le va ja, 
aga üle jää nud pük sid tu leb 
roh kem al la las ta. La sin al-
la ja mars si sin nii sir gelt kui 
suut sin la vat si le. Uker da sin 
pool pal jalt laua pea le, pu na-
se pea ga õu dus kõr val kärt su-
mas, et al la poo le ja al la poo-
le. Lä bi hä da sain õi ges se 
koh ta end pi ka li. Rönt ge ni-
pil did said kur ja de pu hi na te 
saa tel (pu na pea pu hi ses kind-
las ti ja mi na ilm selt ka) lõ-
puks teh tud. Mi na aga pa nin 
rii des se ja ei öel nud mit te mi-
da gi en da kait seks. Alan du-
sest vaid nä gu pu na ne peas 

ja vas tik tun ne sees.
Õn neks koht le sid alu mi-

sel kor ru sel tei sed haig la töö-
ta jad mind sõb ra li kult. Sain 
oma ro hu kät te (tä nud süs ti-
ja le!) ja ka du sin. Ta gant jär-
gi mõt len, et miks ma õi gel 
het kel ja õi ge te le ini mes te-
le ko he ei öel nud, et sel li ne 
suh tu mi ne on nõ me ning 
kas nei le meel diks kui neid 
nii ko hel daks? Õi gu poo lest 
ei tea gi miks. Või bol la ehk 
siis sel le pä rast, et ta va li selt 
hai ge na kes ken dub igaüks 
oma va lu le ja hä da le ning 
nor maal se koht le mi se eest 
seis mi seks liht salt jak su ei 
jät ku. Tean pal ju sid, kes on 
käi nud es maa bi saa mas ja 
ke da on ko hel dud hul le mi ni 
kui pur jus jä ti seid vang las. 
Kas see on nor maal ne? Kind-
las ti mit te ja me os ka me sel-
li seid olu kor di kõr valt seis-
ja na huk ka mõis ta. Li saks 
mui du gi veel juur de tä ni ta-
da, et miks ini me ne ise siis 
mi da gi ei üt le ja en da eest ei 
sei sa, kui arst või kes-teab-
mis-med.töö ta ja õien dab? Ja 
vas tus on liht ne. Ol les hä da-
li ne on meil abi va ja ja just 
sel li ses pa lu ja-rol lis ol les on 
iga va lu kan na ta ja val mis te-
ge ma peaae gu kõi ke, et sel-
lest lah ti saa da. Ja vat se da 
või dak se siis ära ka su ta da, 
et het keks tun da en da üleo-
le kut ja sel le ga lee ven da da 
mõnd isik lik ku mu re koh ta, 
ol gu see siis pur jus mees/nai-
ne ko dus, väi ke palk või mis 
iga nes muu asi.

Lõ pe tu seks aga mõ ned 
soo vi tu sed va lu kan na ta ja te-
le: püüd ke ol la ter ved ja abi 
lei da nen delt, ke da tun ne te 
ja kel le ga häs ti lä bi saa te. 
Siis on kin del, et sõi ma ta ei 
saa. Tei seks kui abi on va ja 
võõ ralt ja me dit sii nia su tu-
sest, kus kõi gil on ko gu aeg 
kii re ja kus kõik on üle töö ta-
nud, dep res sioo nis jne, siis 
jät ke end ka si ma ta ning joo-
ge end sil mi ni täis. Siis on 
vä he malt põh jus, miks sõi-
ma ta saa da. Pea le gi ei saa 
te siis aru, kui teie pea le kar-
ju tak se, käh va tak se või sil mi 
pöö ri ta tak se.

Head ter vist soo vi des,
Lii na Käär

Suh tu mi sest...
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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 

juuk se hool dus too ted. 
ERI KA 520 5981

AUD RU HAM BA RA VI 
KA BI NETT 
oo tab tõs ta maa la si vas tu võ tu le:

Tei si päev: 12-18 dr. Kris tel Väl lo

Nel ja päev: 8-14 dr. He len Jõeäär

Re gist ree ru mi ne tel: 446 4444 või 
                                   5 300 6434

31. jaa nua ril kell 16 
kut sub Tõs ta maa mõis kõi ki 
muu si ka sõp ru kuu la ma 
TÜ Vil jan di Kul tuu ri-
a ka dee mia se ga koo ri 
kont ser ti, mi da di ri gee ri vad 
Ja na Pe rens ja Pil le Käh rik. 
Kont sert on ta su ta

11. veeb rua ril kell 18 
Tõs ta maa rah va ma jas 
TÕS TA MAA TA LEN DI JAHT ja 
SÕB RAÕH TU - 
pi du koo li noor te le

TU LE MAS:

13. märt sil 
Tõs ta maa rah va ma jas 
an sam bel TU LE TAE VAS AP PI 
9. sün ni päe va-pi du. 
Jäl gi rek laa mi!

19. märt sil kell 12
Tõs ta maa rah va ma jas 
XIV Tõs ta maa val la noor te 
so lis ti de kon kurss 
“Muu si ka meid kõi ki seob”!

KUHU MINNA

Tõs ta maa 
Maar ja ki ri kus

31. jaa nua ril kell 15 
ju ma la tee nis tus

7. veeb rua ril kell 15 
ju ma la tee nis tus

20. veeb rua ril kell 18 
va ba rii gi aas ta päe va 
ju ma la tee nis tus
Tee nib õp Ants Ki vi lo

LEA DER te ge vusg rupp MTÜ PÄR NU
LA HE PART NER LUS KO GU (PLPK) avab 

taot lus voo rud pro jek ti taot lus te 
vas tu võt mi seks aas tal 2010.

Taot lu si saa vad esi ta da PLPK piir kon nas 
te gut se vad mit te tu lun du sü hin gud, et te võt-
jad, sih ta su tu sed, selt sin gud või ko ha li kud 
oma va lit su sed vas ta valt meet me te le:

Mee de 1 Koos töö, koo li tus ja tea vi tus te ge-
vus.

Mee de 2 Kü la de elu kes kon na uuen da mi ne 
ja aren da mi ne.

Mee de 2a Noor te kaa sa mi ne ko gu kon na 
elu kesk kon na pa ren da mis se.

Mee de 3 Et te võt lu se kon ku rent si või me 
tõst mi ne.

Mee de 3a Kesk kon na sõb ra li ku tu ris mia la-
se et te võt lu se aren da mi ne.

Täp sem in for mat sioon st ra tee gia meet me-
te koh ta ko du le he kül jel www.plp.ee

Pro jek ti taot lu si saab esi ta da kir ja li kult 
ala tes 14. jaanuarist 2010 PÄR NU LA HE 
PART NER LUS KO GU bü roos se Pär nu maa, 
Aud ru Rin gi 1a, töö päe va del, kell 9.00-16.00.

Taot lu si võe tak se vas tu jooks valt 2010 
aas tal ku ni 4 taot lus voo ru na. 25. jaa nua-
riks, 15. märt siks, 17. maiks või 20. sep temb-
riks saa bu nud taot lu si hin dab hin da mis ko-
mis jon voo ru de kau pa se ni, ku ni meet me te 
ee lar ve tes va hen deid ja gub.

Kon sul tat sioo ni saab kü si da meet me-
s pet sia lis ti delt Ma ri ka Ko se tel 5 656 1373, 
Rai li Men gel-Sünt tel 521 9722 ja PLPK te gev ju-
hilt Mer ce des Me ri maalt tel 509 2261.

Taot lu se esi ta mi seks pa lu me aeg eel ne-
valt bro nee ri da e-pos ti või te le fo ni teel.

Mer ce des Me ri maa,
Pär nu La he Part ner lus ko gu te gev juht

mer ce des@plp.ee, tel 509 2261

Tu le, 30. jaa nua ril kell 14 Tu le, 30. jaa nua ril kell 14 
Tõs ta maa rah va ma ja juur de Tõs ta maa rah va ma ja juur de 
vää ri kalt vää ri kalt 
  NÄÄ RI KUUD LÕ PE TA MA!  NÄÄ RI KUUD LÕ PE TA MA! 
Tee me koos: Tee me koos: 
jõu lu kuus ke dest lõk ke, jõu lu kuus ke dest lõk ke, 
lu mest ku ju sid, lu mest ku ju sid, 
lõ bu sat mäe sõi tu ja lõ bu sat mäe sõi tu ja 
joo me kuu ma teed. joo me kuu ma teed. 

Tu le ko gu pe re ga!Tu le ko gu pe re ga!

Mere laiu Puh ke kü las toi mub Mere laiu Puh ke kü las toi mub 
20. veeb rua ril al gu se ga kell 1020. veeb rua ril al gu se ga kell 10
TAL VI NE SPOR DI PÄEVTAL VI NE SPOR DI PÄEV
Ui su ta me, suu sa ta me, võist le meUi su ta me, suu sa ta me, võist le me

Her ne supp, vast la kuk kel, kuum teeHer ne supp, vast la kuk kel, kuum tee
Hind 25 kroo ni Hind 25 kroo ni 

Ole te oo da tud osa le ma!Ole te oo da tud osa le ma!
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TÕNIS JÕGI
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16.01.2010  sündis
Marten Mehik

Õnnitleme!
Po le proua põl ve Sa pi da nud,
elu vank rit ras ket oled ve da nud.
Ik ka lau ta ja kae vu le,
tup pa kus häl li ke,
nii du le, põl lu le,
abiks oma kaa sa le...
Nüüd lap sed on suu red ja võik sid pu ha ta,
jät ta kõik mu red ja vaik selt oha ta,
et kõik läi nud kor da, rõõm eda si ela da
püs ti päi sa ja ni vas tu pi da da.

Ostan vanu 
autoakusid 

Tel 5 617 6024, 
Gunnar

OHT LI KE PUU DE 
LAN GE TA MI NE 

(korv tõs tu ki ga). 
Tel 5 347 4029 või 

5 817 2667

Nor de ko Maa vil je lu se OÜ müüb 
3-meet rist LE PA KÜT TE PUUD. 

Hind koos ko ha le too mi se ga 330 kroo ni. 
Min ko gus 25 tm. 

Tel 5 552 4631, mail teetkk@gmail.com.

Soovin osta 

METSAGA KINNISTU JA TALUKOHA.

Tel: 504 7436

e-mail: caravanm@gmail.com

Ma ria Kii rats

Soo vin, et ei kaoks nae ra tus Su näolt, 
oleks ter vist ja pal ju ra hu lik ke elu päe vi 

oo ta mas ees!
Sind õn nit leb juu be li pu hul 

ris ti tü tar Naa li

Kal list ema ja va nae ma 
Ma ria Kii rat sit

 õn nit le vad 90-ndal
 sün ni päe val

Ai ris ja Al lar ema ga ja 
tü tar Mal le.
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