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TÄNA LEHES:

Lau päe val, 17. ap ril lil 2010. 
aas tal al gu se ga kell 9.00 toi-
mub Tõs ta maa kesk koo lis ta su-
ta liik lu sa la ne õp pe päev nei le, 
kel po le pik ka ae ga ol nud va ja-
dust liik lu sees kir ju kät te võt ta 
ega liik lu sek sa meid soo ri ta da.

Rää gi me prae gu keh ti va ja eel mi se 
liik lu sees kir ja eri ne vus test, liik lus kind-
lus tu sest, au to juh ti de koo li tu se kor ral-
du sest. 

La hen da me ka liik lus tes te, mil le jä rel 
te kib kind las ti kü si mu si, mi da aru ta da. 
Kaa sa võt ta kir ju tus va hend.

In fo te le fo nil 524 2282 
Va lev Rand mäe

Õppe päev liik le ja te le

Tõs ta maa kesk koo li 
las te va ne ma te 

koo so lek 
toi mub 

14 ap ril lil 
kell 17:30

Lume roh ke suu sailm lõp pes suu re su la ga, 
kas aga suu sa pi si ku sai nii mõ ni gi tu le va ne 
olüm pia võit ja, näi tab aeg. Foto: Toomas Mitt
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 Kevad tu li sel aas tal 
jäl le tei si ti. Küll on tä-
na vu pal ju lin de üm ber 
ma ja. 

Sa da kond tar ka varb-
last elas talv lä bi kuu ris 
ja vit su tas lam ba ras va sis-
se. Nüüd on nad en nast 
säut su des lu me va ba de le 
plat si de le sis se sead nud. 

Paar sa da kuld nok ka 
vi lis tab puu de ot sas ja 
veab oma va hel vä gi kai-
gast, et kel le le saa vad 
uued ma ja ke sed. Õh tuks 
is tu vad nad su led pu he vil 
ti he das ti üks tei se kõr val 
oks tel reas ja vaa ta vad 
kui das täis kuu oma vat sa 
tae va kaa re le ve ni tab. 

Ka meie ala li ne sõ ber 
pu na rind on kaa sa ga ta-
ga si jõud nud ja sor tee rib 
si relia lu seid. Kui ke da gi 
se ga mas po le, võ tab tre-
pil ko ha sis se ja vaa tab 
mi da gi pris ke mat no ka 
va he le, ehk on koer test 
mõ ni pu ru ke jää nud. 

Va na va res as tub pi ka 
sam mu ga ot se lehmakoo-
gi juur de ja loo bib sel le 
het ke ga laia li, ko he kor ra 
pealt kõht täis. Väi ke lõo-
ke ei hak ka ka hei na maal 
pi kalt jo ru ta ma, im bub 
vaik selt õue pea le ja pu-
gib seem ne test kõ hu täis. 

Lau da ta ga si ba vad 
leh ma de va hel si ni kael-
par did ja tun ne vad en-
nast kau nis ko du selt. 
Mus kus par did pas si vad 
neid aia ta gant, aga suu-
re mat sõp rust ei te ki. 

Ha ne paar on ka ko ju 
tul nud, hoia vad lau da lä-
he dus se ja an na vad hää-
le kalt tea da, et plats on 
ju ba hõi va tud.

Kõik on ko ju jõud nud, 
ei raat si õues nen de toi-
me ta mi si se ga da gi. 

Sel li ne elu rõõm, sel li-
ne ener gia, sel li sed lau-
lud ja sel li ne ilu.

 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

26. märt sil toi mus val la vo li ko gu 
is tung Ma ni ja saa re kes ku ses. Päe va-
kor ras olid:

 Val la va ne ma in fo
Kuu la ti val la va nem Too mas Rõ hu et te kan-
net maa kon na ühist rans por di ra has ta mi sest, 
õpe ta ja te ta sus ta mi sest, kä si töö toa te ge vu-
sest las teaia ruu mi des, Tõs ta maa rah va ma ja 
re no vee ri mi seks esi ta tud taot lus test ja liik lus-
pii ran gu te sead mi sest val la tee del pin na se su-
la mi se pe rioo diks.

 Üldp la nee rin gu ja de tailp la nee rin gu te üle-
vaa ta mi ne 

Kuu la ti vo li ko gu pla nee rin gu ko mis jo ni 
esi me he Ja nek Jaan soo et te kan net val la 
üldp la nee rin gu ja de tailp la nee rin gu te üle vaa-
ta mi se koh ta. 12.03.2010. aas tal toi mu nud 
Tõs ta maa val la pla nee rin gu ko mis jo ni koo-
so le kul vaa tas ko mis jon üle Tõs ta maa val la 
üldp la nee rin gu kui ka kõik al ga ta tud ja keh-
tes ta tud de tailp la nee rin gud. Pla nee rin gu ko-
mis jon lei dis, et üldp la nee ring on aja ko ha ne 
ning val la aren gu ja maa ka su tu se eda si sel 
ka van da mi sel ei ole va ja te ha üldp la nee rin-
gus se muu da tu si. 

Ku na val la ruu mi li ne areng on toi mu nud 
üldp la nee rin gus ka van da tu ga koos kõ las, 
peab val la vo li ko gu va ja li kuks jät ka ta ole ma-
so le va üldp la nee rin gu ja sel les mää rat le tud 
aren guees mär ki de täit mist.

Ot sus ta ti: jät ta keh ti ma Tõs ta maa val-
la üldp la nee ring, mis on keh tes ta tud 
07.03.2008. a. Tõs ta maa Val la vo li ko gu mää-
ru se ga nr. 60.

 Seo ses de tailp la nee rin gu koos ta mi se va-
ja du se ära lan ge mi se ga ot sus ta ti tun nis ta da 

keh te tuks 2 de tailp la nee rin gu al ga ta mi se ot-
sust.
Ot sus ta ti:
 tun nis ta da keh te tuks Tõs ta maa Val la vo-

li ko gu 15.12.2005. a. ot sus nr. 13 „Rüs sa 
maaük su se de tailp la nee rin gu al ga ta mi ne“
 tun nis ta da keh te tuks Tõs ta maa Val la vo-

li ko gu 31.08.2007. a. ot sus nr. 133 „Se pa ja 
Saia nu ka maaük su se de tailp la nee rin gu al ga-
ta mi ne“

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 29. jaa nua ri 
2010. a mää ru se nr 4 “Elu ruu mi ala lis te ku-
lu de piir mää rad toi me tu le ku toe tu se mää ra-
mi sel” muut mi ne.

Kuu la ti abi val la va nem Anu Pe ter so ni et-
te kan net toi me tu le ku toe tu se mää ra mi sel 
elu ruu mi ku lu de piir mää ra de muut mi se koh-
ta seo ses sot siaal hoo le kan de sea du se muut-
mi se ja Sot siaal tee nus te ja -toe tus te and-
me re gist ri (STAR) ka su tu se le võ tu ga ala tes 
01.04.2010. Seo ses toi me tu le ku toe tu se ad-
mi nist ree ri mi se prot ses si üht lus ta mi se ga on 
va ja lik üht lus ta da ko ha li kes oma va lit sus tes 
keh tes ta tud elu ruu mi ala lis te ku lu de piir mää-
ra de alu seid.

Ot sus ta ti: muu ta Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
29. jaa nua ri 2010. a mää rust nr 4 “Elu ruu mi 
ala lis te ku lu de piir mää rad toi me tu le ku toe tu-
se mää ra mi sel”.

 Üle vaa de kul tuu ri tööst  
Kuu la ti val la va nem Too mas Rõ hu, val la kul-
tuu ri ju hi Õn ne la Lee si ja kul tuu ri ko mis jo ni 
esi me he Ran do Ran na üle vaa det kul tuu ri-
tööst ning val la aren gu ka vas sä tes ta tud kul-
tuu ri vald kon na aren guees mär ki dest.

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Ees mär gi ga sääs ta loo dust 
ja op ti mee ri da ku lu sid muu-
dab AS Veo lia Kesk kon na tee-
nu sed Tõs ta maa-, Aud ru-, La-
vas saa re-, Varb la- ja Koon ga 
val las ala tes 1. ap ril list 2010 
pos ti ga saa de ta va te ar ve te esi-
ta mi se kor da. 

Edas pi di saa da me klien ti de-
le osu ta tud jäät me veo tee nus-
te eest ar veid üks kord kvar-
ta lis, ehk kord 3 kuu jook sul 
(se ni oli ar ve te väl jas ta mi se 
sa ge dus üks kord kuus). 

Keh tib 0,08 m3 kon tei ne ri-
te pu hul. 

Muu da tu se üks olu li si põh-
ju si on klien ti de soov, sest tih-
ti lu gu on mak se suu rus väik-
sem või sa ma väär ne mak se 
ta su mi se tee nus ta su suu ru se-
ga.

Uue le ar vel dus süs tee mi-
le on meil ka vas üle min na 
2010. aas ta tei ses kvar ta lis. 
Ap ril li kuu eest ar vet ei väl jas-
ta ta, järg mi ne ar ve ap ril li-, 
mai- ja juu ni kuu jäät me veo 
tee nus te eest väl jas ta tak se juu-
nis 2010. aas tal.

Või ma li ke li sa kü si mus te 
kor ral, või pa ku tud le pin gu 

muu da tu se mit te so bi mi se kor-
ral pa lu me klien ti del võt ta 
ühen dust meie klien di tee nin-
du se ga te le fo nil 1919 või e-
pos ti aad res sil par nu@veo lia.
ee. 

Klien di tee nin dus aad res sil 
Ehi ta ja te tee 18, Pär nu linn 
on ava tud töö päe vi ti aja va he-
mi kus 9.00- 17.00.

Meel di vat koos tööd soo vi-
des,

Si ret Re ba ne,
AS Veo lia Kesk kon na tee nu sed 
Lää ne re gioon tee nin dus juht 

si ret.re bane@veolia.ee

AS Veo lia Kesk kon na tee nu sed muu dab ar ve te esi ta mi se kor da
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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
(8. ja 22. aprill, 6. ja 20. mai, 10. juuni)

 Veeb rua ris Tõs ta maa val-
las mi da gi kri mi naal set toi-
me ei pan dud.

Vii ma sel ajal on sa ge ne-
nud juh tu mid, kus koer on 
ini mest ohus ta nud või kal la-
le tun gi nud. Siin ko hal ta han 
kõi gi le koe ra- ja kas si oma-
ni ke le meel de tu le ta da järg-
mist. Vas ta valt Tõs ta maa val-
la „Koer te ja kas si de pi da mi se 
ees kir ja le” võib koe ra ja/või 
kas si pi da da kor te ris, in di vi-
duaa le la mus, kin ni sel, pii ra-
tud või tä his ta tud ter ri too riu-
mil või ke tis nii, et oleks väl-
di tud nen de lah ti pää se mi ne 
ja ini mes te le või teis te le loo-
ma de le ohu te ki ta mi ne ja kal-
la le tun gi mi se või ma lus. 

Oma nik kan nab täie lik ku 
vas tu tust kõi gi ta ga jär ge de 
eest, väl ja ar va tud ju hul, kui 
koe ra ka su ta tak se ku ri te ge li-
ku te ge vu se ta kis ta mi seks.

Oma ni kul on ko hus tus hü-
vi ta da kan na ta nu le koe ra või 
kas si rün dest te ki ta tud ma te-
riaal ne ja mo raal ne kah ju. Sa-
mu ti on oma nik ko hus ta tud 
pai gal da ma ter ri too riu mi sis-
se pää su le hoia tu se kur ja koe-

ra ole ma so lust ja kind lus ta-
ma ame tiü le san net täit va isi-
ku ohu tu sis se pää su. 

Oma nik peab väl ja sel gi ta-
ma loo ma ag res siiv su se põh ju-
sed, lask ma loo ma ma ru tau di 
vas tu vakt si nee ri da. Kui eel ne-
va suh tes on ek si tud, siis pa ra-
ta ma tult tu leb ka vas tu ta da.

Ees kir ja rik ku mi se eest ka-
ris ta tak se loo ma oma nik ku 
ku ni 100 trah viü hi ku suu ru-
se ra hat rah vi ga see on ku ni 
6000 kroo ni. Sa ma teo eest, 
kui see põh jus tas va ra li se kah-
ju või ini me se le ter vi se kah jus-
tu se, ka ris ta tak se ku ni 200 
trah viü hi ku suu ru se ra hat-
rah vi ga, mis on ku ni 12000 
kroo ni. 

Vas ta valt 1.01.2010 jõus-
tu nud po lit sei ja pii ri val ve 
sea du se le võib po lit seia met-
nik ka su ta da tu li rel va loo ma 
suh tes ai nult loo ma rün da mis-
või me tuks muut mi seks ju hul, 
kui se da ees mär ki ei ole või-
ma lik saa vu ta da muu sun ni-
va hen di ga.

Sig ne Laa si,
Aud ru kons taab li jaos kon na 

piir kon na po lit sei nik

Tõs ta maa Val la va lit su se 26.märt si 2010. a. 
mää rus nr 3, mää rus keh tes ta tak se “Liik lus sea-
du se” § 2 lg 4, “Tee sea du se” § 25 lg 3, § 37 lg 
2, Tee de- ja si de mi nist ri 28. sep temb ri 1999. a 
mää ru se nr 59 ” Tee ja tee kait se vöön di ka su-
ta mi se ja kaits mi se nõu ded ”p 56 alu sel. 
§ 1. Re gu lee ri mi sa la 

Mää ru se ga keh tes ta tak se aju ti ne liik lus pii-
rang val la tee de kah jus ta mi se väl ti mi seks pin-
na se su la mi se pe rioo diks. 
§ 2. Pii ran gu keh tes ta mi ne

1. Pii ra ta aju ti selt vas ta valt va ja du se le 5 t 
ja ras ke ma te veo ki te liik lust val la tee del.

2. Pai gal da da val la tee de le tee kan de või met 
ar ves ta des koor must pii ra vad mär gid.

3. Erand kor ras on liik le mi ne lu ba tud tee 
ka su ta ja ja Tõs ta maa Val la va lit su se va hel sõl-
mi tud le pin gu alu sel.
§ 3. Pii ran gu lõ pe ta mi ne 

1. Aju ti ne liik lus pii rang lõ pe ta tak se tee sei-
sun di olu dest sõl tu valt, kee la va liik lus mär gi 
kõr val da mi se ga teelt.
§ 4. Mää ru se jõus tu mi ne 

Mää rus jõus tub 30. märt sil 2010. a. 
Too mas Rõ hu, val la va nem

Eve Sah tel, val la sek re tär

Meel de tu le tus 
et te võt ja te le!

 Tu le ta me meel de Tõs ta-
maa val las te gut se va te le 
jae kau ban du se, hul gi kau-
ban du se, tee nin du se ja 
ma ju tus tee nu se ga te ge le-
va te le et te võt ja te le, et 15. 
ap ril liks on va ja kin ni ta-
da Ma jan dus te ge vu se Re-
gist ris se et te võt ja koh ta 
teh tud kan ded.

Sel leks tu leb esi ta da 
val la va lit su se le vor mi ko-
ha ne aval dus, mil le saab 
re gist ri ko du le helt http://
mtr.mkm.ee. Di giall kir ja-
ga aval du se võib saa ta 
val la va lit su se le ka elekt-
roo ni li selt, aad res si le 
vald@tos ta maa.ee.

Et te võt jal on või ma lus 
re gis tee ri nu õig sust kin ni-
ta da ka et te võt ja por taa li 
ka su ta des.

Kin ni ta ma ta re gist ree-
rin gud kus tu ta tak se.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 
22.12.2009. a. is tun gil kor ral du se ga nr. 
22 Tõs ta maa val las Ma ni ja kü las asu va 
Ma ni ja maaük su se de tailp la nee rin gu, mil-
le ava lik väl ja pa nek toi mub 15.03.2010 
- 12.04.2010. a. Ma ni ja kü la kes ku ses töö-
päe va del kell 9 - 16 ja Tõs ta maa val la ma-
jas töö päe va del kell 9 - 13 ja 14 - 16. Igal 
isi kul on õi gus ava li ku väl ja pa ne ku ajal 
esi ta da et te pa ne kuid ja vas tu väi teid pla nee-
rin gu koh ta. 

Ma ni ja ka tast riük sus on 8,65 ha suur, 

mil lest pla nee ri tav ala moo dus tab ca 1,7 
ha. De tailp la nee rin gu ga luuak se või ma lus 
ra ja da an tud ala le abi hoo ned ole ma so le va 
ta lu hoo ne tee nin da mi seks, la hen da tak se 
ole ma so le va ela mu teh no võr ku de ga va rus-
ta mi ne (joo gi- ja ol me ve si, reo vee ka na li sat-
sioon jne.) ja sea dus ta tak se ela mu le il ma 
kait sea la va lit se ja nõu so le ku ta juur de ehi-
ta tud vints kapp ja te rass. Te ge mist on Tõs-
ta maa val la üldp la nee rin gu põ hi la hen du se 
muut mi se et te pa ne kut si sal da va de tailp la-
nee rin gu ga. 

DETAILPLANEERINGUD

Liik lus pii ran gu te keh tes ta mi ne val la tee del
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So lis te ju hen da sid ja saat-
sid kla ve ril Tiiu Raa vik, Ivi 
Kask ja Õn ne la Lees. Pil li del 
ai ta sid so lis te saa ta Ly-And-
ra Pär nas te (ki tarr), Hei ko 
Piir me (ki tarr), Jaan-Jo hann 
Lu me ra (bass ki tarr), And rus 
Kiis ler (trum mid), Kar lo Sa-
lu (bass ki tarr), Ar go Lee ri ma 
(trum mid) ja Taa vi Tõ nis son 
(trom pet). See näi tab, kui po-
pu laar ne on Tõs ta maal muu-
si ka ga te ge le mi ne.

Tä nu Too mas Mitt’ile on 
kõi gil või ma lik sel lest to re-
dast kont ser dist osa saa da lä-
bi fo to mee nu tus te, mi da saab 
vaa da ta meie val la ko du le he 
ga le riist. Ma dis Ves ki mä gi fil-
mis kõi gi esi ne ja te et teas teid 
ja on val mis ta mas osa le ja te le 
vä ga oo da tud kin gi tust – vi-
deo fil mi. Suu red tä nu sõ nad 
Ur mas Rein feld ti le, kes hoo lit-
ses sel le eest, et so lis ti de lau-
lu hääl ja saa de oleks kõi gi le 
kuul dav suu res saa lis. 

Ka koo liõ pi la sed ai ta sid 

M ärts on teat ri kuu. 
Se da tä his ta me eri-
ne valt – mõ ned aas-

tad ta ga si män gi sid õpe ta jad 
näi den dit “Must mu ri la sed”, 
val mis ta me koos kä pik- ja 
nä pu nuk ke, lap sed ki on esi-
ne da saa nud. Tä na vu kü las-
tas teat ri kuul las teae da An ne 
Vel li nu ku tea ter. Eten dus “Va-
res vem bu mees” oli vä ga vah-
va. Nu kud ja kos tüü mid olid 
häs ti il me kad ja te ge la si – va-
rest, jä nest, pois si, hun ti, ka ru 
ning re bast män gi sid näi tet ru-
pi kaks lii get. Va he peal õpe-
tas tä di An ne las te le ka to re-
daid lau le. Meel de jäi õpet lik 
lau se – toi du ga ei män gi ta. 
Ta ha me nen de ga edas pi di gi 
koh tu da, sest mit te kõi ki delt 
kü la li se si ne ja telt ei saa nii 
emot sio naal set ela must.

Las teaia ka hek sas lau lu-
võist lus toi mus 12. märt sil. 

Kok ku õp pis lau lu ära 24 last, 
kuid hai gu se tõt tu ei saa nud 
kolm neist osa le da. Zü rii koos-
sei sus Mai mu Juh kam, Es ter 
Põlt sam ja An ne ly Ots mann 
va li sid väl ja kuus tub li mat: 
5-aas ta sed Gret tel Soo ni soo 
ja Ke vin Saar ja 6-7 aas ta sed 
Kei ly Kaal, An ny Ke rem, Ris-
to Rand ja Mag nus Jan son. 
Te ge li kult olid kõik lap sed vä-
ga tub lid ning said esi ne mis-
jul gust juur de. Val la las te lau-
lu võist lu sel saa vu tas esi ko ha 
Kei ly, tal le järg ne sid Ris to ja 
An ny. 

Ema kee le päe va tä his ta mi-
seks lu ge sid lap sed raa ma tu-
ko gus ko dus pä heõ pi tud luu-
le tu si.

Oo ta me ju ba am mu ke va-
det. Saaks päi ke se abil ome ti-
gi lah ti nen dest tüü tu test vii-
rus hai gus test, mis lap si pi de-
valt kim bu ta mas käi vad. Kui-

Lasteaeda tõi märtsikuu kaas

XIV “Muu si ka meid k

Ju ba viien dat aas tat 
te gut sev Ees ti Äi ke se-
vaat le ja te Võrk ot sib 
uu si hu vi li si äi ke se-
vaat lu si teos ta ma. 

Äi ke se vaat lus te ga või vad 
lii tu da kõik hu vi li sed sõl tu-
ma ta va nu sest ja te ge vu s-
a last. Oo da tud on vaat le jad 
nii lin na dest kui maa piir kon-
nast. Vaat lus te lä bi vii mi ne 
ei eel da eria las te tead mis te 
ega mõõ te riis ta de ole ma s-
o lu, olu li ne on vaid hu vi ja 
val mi so lek äi ke se esi ne mi se 
kor ral se da jäl gi da. Olu li se-
ma teks vaat lus teks on äi ke-
se esi ne mis kuu päe va de ja 
kel laae ga de mää ra mi ne. 

Kõi gi le re gist ree ru nud 
vaat le ja te le saa de tak se ap ril-
li al gul ta su ta vaat lus ju hend 
ning vaat lus le hed. 

Hu vi lis tel pa lu tak se en-
dast tea da an da ku ni 3. 
aprillini 2010 ta va kir ja ga 
aad res sil Sven-Erik En no, 
Tar tu Üli koo li Geog raa fia 
osa kond, Va ne mui se 46-
326, Tar tu, 51014, või e-
mai li ga aad res sil seen no@
ut.ee. Kir jas mär ki da ära 
oma ni mi ja täp ne pos tiaad-
ress. Roh kem in fot äi ke se-
vaat le ja te võr gu koh ta koos 
kok ku võ te te ga eel mis te aas-
ta te vaat lus test on In ter ne tis 
aad res sil http://web.zo ne.ee/
fun nelc loud/eav.htm.

Möö du nud aas tal te gut ses 
Ees tis 105 äi ke se vaat le jat, 
kes teos ta sid kok ku um bes 
1500 vaat lust. Vaat lu sand-
meid ka su ta tak se au to maat-
selt ko gu tud and me te täien-
da mi seks ja hin da mi seks. 

Sven-Erik En no

Ees ti Äi ke se vaat le ja te Võrk 
ot sib uu si vaat le jaid

See kord ne so lis ti de kon kurss toi mus
19. märt sil Tõs ta maa rah va ma jas. 
Üles as tus 36 jul get ja vah vat noort laul jat. 

Muu si ka meid 
kõi ki seob…
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M ul on Lii nast tõe-
li selt kah ju, et ta 
oma lü hi ke se elu 

jook sul oma ter vi se pa ran-
da mi se teel nii pal ju ne ga-
tiiv seid emot sioo ne on ko-
gu nud (vt Tõs ta maa Tuu led, 
Jaa nuar 2010). Ei ku ju ta et-
te kui ras keks muu tub see 
koo rem mõ ne küm ne aas ta 
pä rast. Mi nul on ta sa kaa-
luks vas tu pan na küll pal ju 
hel ge maid mä les tu si.

Ise gi nõu ko gu deaeg se 
arstia bi suh tes po le mul mi-
da gi hal ba öel da, ehk ki olen 
nen de ars ti de hoo le all kolm 
pois si il ma le too nud. Kui 
väl ja ar va ta kõik need teh-
ni li sed uuen du sed ja kaa s-
aeg se si sus tu se ga haig la ruu-
mi de klants, siis sel les osas 
on kõik mui du gi võr rel da-
ma tu, ome ti inim lik ku hoo-
li vust jät kus siis ki.

Ku na gi va ras ta ti ära mu 
ra ha kott koos os te tud bus si-
pi le ti ga. Kao tu se avas ta sin 
al les bus si pea le tul les. Rää-
ki sin bus si ju hi le oma õn ne-
tu se ära ja mind too di ta su-
ta Tõs ta maa le. Vas tu ta suks 
sain ai nult tä nu aval da da. 

Nüüd kaa saeg sest tee nin-
du sest. Aas ta ta ga si mää ra ti 
mul le sil mao pe rat sioon. 

Ope rat sioo ni le eel nes nii 
suur hulk uu rin guid, et olek-
sin pi da nud pal ju kor di lin-
nas käi ma (mis tea da gi mak-
sab). Aga kui arst mär kas 
uu rin gu le helt, et elan Tõs ta-
maal, vest le sid õde ja dr. Sä-
re vei di oma va hel ja il ma, 
et mi na oleks osa nud soo vi 
ava la da da, le pi ti aeg naa ber-
ka bi ne ti ars ti ga kok ku vaa-
te väl ja uu rin gu teos ta mi-
seks sa mal päe val, et ma ei 
peaks nii kau gelt kor du valt 
sõit ma. Mul jäi üle neid ai-
nult sü da mest tä na da. 

Um bes sa ma su gu ne si-
tuat sioon oli mul pril li de 
tel li mi se ga Nor mann Op ti-
kast. Jäl le gi oli õn ne sõ naks 
Tõs ta maa. Klien di tee nin da-
ja kü sis, mil lal väl jub mul 
vii ma ne buss ko ju, üt le sin 
aja ja mul pa lu ti tul la 15 
min en ne bus si väl ju mist 
val mis pril li de le jä re le. See 
vas tu tu lek oli se da suu rem, 
et Nor mann Op ti ka fir ma 

asub Rüüt li tä na val, pril lid 
val mis ta ti aga Pär nu Kes ku-
ses, ku hu mul pa lu ti gi tul la. 
Kõik oli õi geks ajaks kor ral-
da tud ja sain pril lid Pär nu 
Kes ku sest en ne bus si väl ju-
mist kät te. No kas po le tä nu 
väärt! 

Nii su gu seid koh tu mi si 
hea soov li ke ini mes te ga on 
mul elu jook sul ol nud vä ga 
pal ju. Aga nüüd ta han pea-
tu da veel ühel kaa sa jal le vi-
nud näh tu sel.

Igal aas tal käi vad tu han-
ded eest la sed tu ris mi rei si del 
kau ge tel maa del. Ot si tak se 
ek soo ti kat küll Aaf ri ka rii ki-
des, In dias, Hii nas, Tais, Ve-
ne maal jne. Järg ne vad ahas-
ta ma pa ne vad rei si kir jel du sed 

– um bes nii et: ”Is sand kui das 
nad küll seal ela vad, kui rä pa-
sed ja al ge li sed on nen de elua-
se med, kui pal ju on näl ja seid 
lap si ja ker ju seid!” (tao li si kir-
jel du si on il mu nud ka Tõs ta-
maa Tuul tes). 

Mind pa neb imes ta ma 
see ül bus. Kui ol lak se nii ri-
kas, et on ole mas rei si ra ha, 
siis võiks ju mõ ne kroo ni oh-
ver da da sel leks, et os ta vas-
ta vat rei si sih ti tut vus ta vat 
kir jan dust ja end kü las ta ta-
va rii gi eluo lu ga eel ne valt 
kurs si viia, se da enam kui 
on te ge mist võõ ra kul tuu ri-
ruu mi ga. 

Po le meil põh just ül bit-
se mi seks mi da gi. Mõt le me, 
kui das ela vad meie ko du-
tud, kel le staa tus on kor di 
ma da lam kla ni tud puh ta tõu-
li sest lem mik loo mast. Vaa ta-
me rin gi par ki des ja loo dus-
kau ni te pai ka de met sa des. 
Kõik jal vaa tab vas tu hoo li-
ma tus oma kau ni ko du ko-
ha suh tes. 

Võib ol la oleks meil kõi-
gil ka su lik va he te va hel peeg-
lis se vaa da ta ja al les pä rast 
se da teis te nä gu sid ar vus ta-
da. 

Efe li ne

Suh tu mi sest II

Po le meil 
põh just 
ül bit se mi seks 
mi da gi.

sa teat ri ja lau lu lusti

kõi ki seob…”
kaa sa. Ke nad päe va ju hid Ger-
li ja Tau ri ju ha ta sid la va le esi-
ne jad. Mer le ja Ma ri liis olid 
väik se ma te le lap se hoid ja te 
eest, kel le de jaoks ve nis kont-
sert lii ga pi kaks ja nad said 
üri tu se lõ pu ni vee ta ae ga joo-
nis ta des ning män gi des. Tõs-
ta maa val la va lit sus on sel le 
et te võt mi se lah ke toe ta ja.

Õig la se hin da mi se ras ket 
tööd olid nõus te ge ma mei-
le kõi gi le tut ta vad tõs ta maa-
la sed Rain Rand maa ja Mai-
mu Juh kam, kes muu si ka ga 
te ge le nud ko gu elu ning Je ka-
te ri na Põl dots Pär nust, kel le 
töö põld rah va kul tuu ri spet sia-
lis ti da ula tub üle ko gu Pär nu-
maa. 

Siin ko hal too me väl ja sel le 
kon kur si võit jad.

EEL KOO LIEA LIS TE 
VA NU SE RÜH MAS: 
I koht – Kei ly Kaal (6. a), 
II koht – Ris to Rand (6. a), 
III koht – An ny Ke rem (6. a ) 
erip ree mia – Re be ca Bau-
mann (6. a) Varb last

7.–8. AAS TAS TE 
VA NU SE RÜH MAS

pa ri mad so lis tid – 
Kei ly Ke rem (8. a), 
Mat hil da-Ma ria Tork (8. a)
ja Kris tii na Niit (7. a)

9.–10. AAS TAS TE 
VA NU SE RÜH MAS: 
I koht – He le vi Jur jev (10. a), 
II koht – Os kar Tamm (10. a)
III koht – Kad ri Ka se (9. a)

11.–13. AAS TAS TE 
VA NU SE RÜH MAS: 
I koht – Tee le Tõ nis son (11. a), 
II koht – Kät rin Leht la (12. a), 
III koht – Kris lin Ka se mets 
(13. a) 
erip ree mia – Lau ra Jõe (13. a)

14.–16. AAS TAS TE 
VA NU SE RÜH MAS: 
I koht – Ma ret Pa lu sa lu (15. a)
erip ree mia – Hei ko Mänd la 
(16. a).

Pub lik hää le tas sa mu ti 
oma lem mi ku eest, kel leks 
osu tu sid Keiu An der son (15. 
a) ja Hei ko Mänd la (16. a).

Pal ju tä nu kõi gi le ai ta ja te-
le ja õn ne ene seü le ta ja te le!

Õn ne la

gi ko gu aeg rää gi me, et hai-
gus tun nus te ga lap si las teae da 
ei too da, juh tub se da ik ka ja 
jäl le. Kui eel mi sel õh tul või 
öö sel on lap sel pa la vik või ok-
sen dab, po le ta hom mi kuks 
ter ve, kui gi tun dub rõõ mus 
ja er gas. Paa ri tun ni pä rast 
tõu seb uues ti pa la vik. Laps 
ok sen dab las teaias sütt ja sap-
pi – jä re li kult lap se va nem on 
hai gu sest tead lik. Aga nii saa-
vad nak ku se tei sed ki ning mõ-
ni peab sel le tõt tu lau sa mõ-
ned päe vad haig las veet ma. 
Sa ma lu gu on no hu ga. Lap-
se va nem, kes hoiab oma last 
ko dus või leiab hoid ja ning 
ra vib lap se kö hast-no hust ter-
veks, saab pa ra ja sho ki, kui 
uk sel oo tab ees mär ja ni naa-
lu se ga sõ ber.

Prae gu on ke va di ne koo li-
va heaeg. Kurb, et suu re ma tel 
po le oma va ba aja ga mi da gi 

mõist lik ku pea le ha ka ta. Ko-
he muu tub las teaia õu po pu-
laar seks oma lõ pu tu te või ma-
lus te ga pei tu da suit se ta mi-
seks, sihv ka de söö mi seks ja 
kä ki kee ra mi seks. Et te jää vad 
ka tu selt tu le va lu me eest ini-
mes te hoia ta mi seks pai gu ta-
tud tur va lin did, lu kus ta tud 
aia vä ra vad, nöö ril rip pu vad 
pe su lõk sud, var jua lus te ak-
nak laa sid. Pii lu tak se sis se ja 
kont rol li tak se ak naid-uk si. 
Kui prae gu veel ree da vad 
lu me le jää vad ja la jäl jed kur-
ja mi te kam ba suu rust ja va-
nust, siis paa ri nä da la pä rast 
saab mind nä hes ja la kan du 
väl gu ta da. See pä rast pal ve – 
kui noor te kes kus ik ka rah va-
maj ja tu leb, pa lun teh ke see 
nii põ ne vaks ja kõi gi le koo li-
las te le väl jae la mis või ma lu si 
pak ku vaks pai gaks!!!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja
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R ai mo Soom re üt leb, et 
oma su gu võ sast on te-
ma ük si met sa poo le läi-

nud ja mit te sel le pä rast, et ta 
Met sa poo le koo lis käis. 

Ven nad Vil jar ja Il mar on 
üdi ni muu si kai ni me sed. Noo-
re poi si na män gis ta koos ven-
na ga ko dus akor dio nit ning 
tant suor kest ris trom pe tit.

Rai mo oli suur or ni to loo-
gia hu vi li ne, vaat les lin de ja 
ka rõn gas tas. 

Bio loo gia õpe ta ja soo vi tu-
sel läks ta pea le Hää de mees-
te kesk kooo li lõ pe ta mist 
EPAs se met san dust õp pi ma. 
See oli to re kur sus. Koos õp-
pi sid Ants Pa ju, Aar ne Kaa-
sik, Hend rik Rel ve. Ja kui gi 
ülõ pi la se le ko ha selt teh ti ka 
koe rus tük ke, oli me he kesk mi-
ne hin ne 4,8. 

Ühe kur su se ven na ma hi tu-
sel ha ka ti vä ga tõ si selt fo to-
g raa fia ga te ge le ma. Prae gu 
on Rai mo fo toa pa raa di vi deo-
kaa me ra vas tu va he ta nud. 

Ki lin gi-Nõm me met sa ma-
jan di sti pen diaa di na oli töö-
koht ju ba et te tea da. Uris saa-
re met saü le ma na oli va ja hak-
ka ma saa da 20 ini me se ga. Sel-
li ne vä ga to re selts kond. 

Eda si vii sid elu ra jad ja te-
ge mi sed me he Hää de mees-
te le, Kaan soos se, Maht ras se 
ja lõ puks Vais tes se. Pe re rei-
sis ko gu aeg kaa sa ning Vais-
tes sün dis per re kol mas laps. 
Vais tes oli li gi 8 tu hat hek ta-
rit hool da da ja te ge mist oli 
kõ vas ti. 

Kah juks läks pe ree lu ga asi 
kee ru kaks ja Rai mol tu li ko-
dunt lah ku da. Rii nast (41), 
Val du rist (40) ja Tii nast (30) 
on tub lid ini me sed kas va-
nud, kii dab isa. Val du rist sai 
esiot sa met sa mees ja te ma 
toi me tab Vais te ma ja pi da mi-
ses prae gu gi. Rii na on Sin di 
selt si ma ja kuns ti li ne juht ja 
Tii na töö tab Ra han dus mi nis-
tee riu mis. 

Uue töö ja elu ko ha lei dis 
Rai mo Tõs ta maal ja mui du gi 
truu elu kaas la se Liia. Ma jan di-
te la gu ne mit se ja liit mis te käi-
gus oli Rai mo nn me re peal 
met sa vaht. 

See oli ilus aeg. Sai su ved 
lä bi omaet te met sas as kel da-

da. Häs ti ra hus tav ja mõ nus. 
Pea le sel le oli Rai mo ka Pär-
nu Ka lu ri ajal kut se li ne ka lur. 
Tööd oli ko gu aeg nii met sas 
kui me rel. Ka lal käi mi ne on 
prae gu ho bi ning ka he-kol-
me ki lo ne siig pai tab hin ge 
pa ras ja gu.

Ühel päe val he lis ta ti vast-
loo dud Met saa me tist, et miks 
sa po le mei le töö le kan di dee-
ri nud. Nii sai Rai most Aud-

ru, Kih nu, Tõs ta maa ja Varb-
la piir kon na met sa kon su lent. 
11 aas tat tu li laua ta ga is tu-
da, sel geks õp pi da ar vu tip rog-
ram mid. Ar vu ti ma jan dus oli 
me he le pä ris ras ke, sest just 
siis kui oli üks prog ramm sel-
geks saa nud, ot sus ta sid üle-
mu sed kau gel pea lin nas, et 
tu leb jäl le gi uus süs teem el lu 
viia. 

Rai mot pee ti vä ga inim-

li kuks ja abi val mis amet ni-
kuks. Sel les se töö pe rioo di jäi 
aeg, kui met sa me hed prak ti-
kud said su le sap pa. Hin nas 
olid ai nult pro jek ti suut li kud 
ja ar vu ti tund jad noo red. Met-
sa vah ti de koon da mis te ae gu 
läk sid lah ti hun di sea du sed ja 
met sad olid kor ra ga var gaid 
täis. 

Loo dus on Rai mot ala ti 
pae lu nud, al gu ses küll roh-
kem ja hin du se ga seo tult. Tä-
na seks ju ba 45 aas tat. 2007 
aas tal va li ti ta Pär nu maa aas-
ta ja hi me heks. Põ hi li selt ja-
hib si gu, aga ka re ba seid ja 
käh ri kuid tu leks jah ti da. 

Tä na vu tal vel söö vad Rai-
mo söö dap lat sil ja käi vad soo-
la kul põd rad, sead ja kit sed 
lä bi se gi. 

Ko gu ma ja pi da mi ses üle-
jää va so bi va söö dak raa mi 
kan nab mees met sa. Vii ma-
sel ajal on il ves te ja hun ti de 
arv kii res ti kas va nud ja just 
ne mad hak ka vad söö dap lat-
si del toi tu vaid loo mi ohus ta-
ma. Üks il ves sööb aas tas 40 
– 50 kit se. Ise gi ale vis võib il-
ve se jäl gi tih ti pea le ko ha ta.

Ena mas ti al ga vad me he 

hom mi kud aga siis ki va ra kult 
ko dust va ra vast vi sa tes. 

Ajal, kui ale vis kõik al les 
ma gu sas ti põõ na vad, sõi dab 
Rai mo met sa oma sa la koh ta-
des se. Kuu lab ja vaa tab, sä tib 
kaa me ra pai ga le ja asub saa-
ki oo ta ma. 

Sõl tub päe vast, kas kaa me-
ra sil ma et te jää vad mets kit se-
kar jad, mets sead, põd rad või 
kõi ke kor ra ga. Pal ju on fil mi-
tud ted re män ge ja ka tei si lin-
de. Me he jaoks on see ra hus-
tav ja ko su tav te ge vus. Oma 
plat sil on tal to re soe kin ni ne 
ja hi kant sel, kus iga il ma ga 
hea met sa rah va elu pas si da. 
Kok ku on mon tee ri tud kaks 
kol me tun nist VHS kas set ti ja 
üks kol me tun ni ne DVD. 

Tõe li selt lä he vad Rai mo sil-
mad sä ra ma aga siis, kui akor-
dio nil oma kir ju ta tud val si he-
li se ma pa neb.

Eri ti män gib pil li siis, kui 
kaa sa poo di lä heb, suu rest hä-
be lik ku sest ik ka. Saht li täis kir-
ju ta tud muu si kat oo tab män-
gi jaid. 

Ta sub ak na al la kuu la ma 
tul la! 

Ülle Tamm

Vaik se tä na va met sa poo le mees

Kui ale vis kõik 
al les ma gu sas ti 
põõ na vad, sõi dab 
Rai mo met sa oma 
sa la koh ta des se.
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Kahek san dal märt sil ava ti 
Tõ he la meie reis käsi  töö tu-
ba. Ava mi se eel sai val mis 
ilus kar din, kus on ka su ta-
tud Tõs ta maa rah va rii de-
see li kut ja li nast riiet. 
Ole me kok ku saa nud 
es mas päe va õh tu ti ning 
tei nud nõe la pat ju ja or-
gan zast lil li. Ise õpe ta me, 
õpi me ja tee me. 
Foto: Inger Vahuvee

SPORT

 Pär nu La he Part ner lus-
ko gu (PLP) ja MTÜ Ko ha li-
ku Aren du se Tu gist ruk tuur 
(KAT) plaa ni vad kor ral da da 
PLP te ge vus piir kon na väi ke-
et te võt ja te le Lea der prog ram-
mi raa mes in ter ne ti tu run du-
se pro jek ti, mil le käi vi tu mi se 
kor ral te kiks et te võt ja tel või-
ma lus osa le da ta su ta ko du le-
he te ge mi se või in ter ne ti tu-
run du se koo li tu sel. 

Pro jek ti edu ka maks pla nee-
ri mi seks ja el lu kut su mi seks 

on va ja tea da kas ja kui pal ju 
ning mil li ses vald kon nas on 
et te võt ja tel hu vi. Koo li tus päe-
vad toi muk sid üle ka he nä da-
la ning nen de toi mu mi sa jad 
an tak se va ra kult tea da.

Kui oled sellest projektist 
huvitatud, siis pa lun vas ta 
kü si mu se le aad res sil: http://
www.in ter ne ti tu run dus lea-
der.ee/in ter ne ti tu run du se_pro-
jekt. Pro jek ti käi vi tu mi ne sõl-
tub hu vi lis te ar vust!
Mer lis Ju su pov, MTÜ KAT pro jek ti juht

Tõs ta maa
võrk pal li tur niir

 19. märt sil lõp pes tra dit-
sioo ni li ne Tõs ta maa val la 
võrk pal li tur niir. 

Män gud toi mu sid det-
semb rist märt si ni es mas päe-
va ja kol ma päe va õh tu ti Tõs-
ta maa rah va ma jas ning pak-
ku sid spor ti mis või ma lust 
osa le ja te le ja kaa sae la mis-
lus ti pealt vaa ta ja te le. 

Osa les seit se võist kon da 
(4N+4M) ja kok ku pee ti 30 
täis pik ka võrk pal li män gu. 
Vä ga ta sa vä gis te fi naal män-
gu de jä rel reas tu sid võist kon-
nad:

1. VÕR GU TA JAD: Ive lin 
Mid ri, Hei li Timm, Ker li 
Brandt, Ka rin Vää na, Ja nek 
Jaan soo, Joel Pulk, Ago Ad-
ler, Kul dar Mii du
2. HAR RAS TA JAD: Kärt, 

Jür gens, Eve lyn Li län der, Ri-
ka Re he, Moo ni ka Ad ler, Rai-
ner Sutt, Teet Tets mann, Ar-
mo Ad ler, Har li Käärt
3. ALEV: Ka ro lii ne Kask, 
Kät lin Kask, Keiu An der son, 
Eg le Leet maa, Aro Kütt, To-
mek Jaan soo, Val vo Vol ge-
rad, Too mas Rõ hu
4. VARB LA: Lii na Pärn, Ger-
da Me riorg, Hei li Põl da ru, 
Val do Põl da ru, Taa vi Kal ju-
ra, Rag nar Sutt, And rus Aus-
meel
5. KESK KOOL: Rii na Rein-
son, Lau ra Pär na, He di Grets-
ki, Ro bert Rand, Taa vi Tõ nis-
son, Siim Heind la
6. TÕ HE LA: Ai di Lell saar, 
Bir git Pe re, Lin da An der son, 
And res Laur, Vil le Vul kan, 
Ma rek Salk
7. KAST NA: Mai la Heind la, 
Sii ri Heind la, Ka ren Ad ler, 
Ker li Vah kel, Vel lo Som mer, 
Vei ko Som mer, Vil jar Kaal

Tõs ta maa võst kon nad 
Varb la võrk pal li tur nii ril

 13. märt sil toi mu nud 
Varb la võrk pal li tur nii ril osa-
le sid ka Tõs ta maa nais- ja 
mees kond. 

Nais kond saa vu tas kol-
me võist kon na kon ku rent-
sis Tal lin na VK Kramp jä rel 
ja Varb la võist kon na ees tei-
se ko ha. 

Võist kon nas män gi sid Ka-
ro lii ne Kask, He di Grets ki, 
Rii na Rein son, Keiu An der-
son, Lau ra Pär na, Lii na Laas-
ma ja Ly-And ra Pär nas te. 

Mees kond saa vu tas seits-
me võist kon na kon ku rent-
sis Tal lin na VK Kramp ja Tar-
vas tu jä rel kol man da ko ha. 
Võist kon nas män gi sid Ja nek 
Jaan soo, Aro Kütt, Ago Ad-
ler, Rai ner Sutt, Har li Käärt 
ja Too mas Rõ hu

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Tõnis Kukk või tis 
me da lid Ees ti 
meist ri võist lus telt 
jõu tõst mi ses

 20. märt sil Pär nus toi mu-
nud Ees ti meist ri võist lus tel 
jõu tõst mi ses esi nes häs ti 
Tõs ta maa val la noor Tõ nis 
Kukk, kes prae gu õpib Ku res-
saa re Ame ti koo lis ja har ju-
tab SK “Jõu Mees“. Ke ha kaa-
lus ku ni 67,5 kg tu li Tõ nis 
juu nio ri de klas sis esi ko ha le 
ko gu sum ma ga 522 kg. Ük-
sik tu le mu sed: kükk 195 kg, 
la ma des su ru mi ne 127,5 kg, 
jõu tõm me 200 kg.

Kõik need tu le mu sed on 
ka sport la se uued isik li kud 
re kor did, mis oma kor da and-
sid täis kas va nu te hul gas sa-
mas ke ha kaa lus II ko ha. SK 
“Jõu Mees“ või tis üle kaa lu-
kalt juu nio ri de mees kond li-
kud meist ri võist lu sed 1924 
Wilks’i punk ti ga, võist kon da 
kuu lus ka Tõ nis Kukk. 

Järg mi sel päe val toi mu-
nud Tar tu lah tis tel kul tu ris-
mi võist lus tel al ga ja te le saa-
vu tas Tõ nis ke ha kaa lus ku ni 
80 kg hin na ta va kol man da 
ko ha.

Jaan Sa lu, tree ner

Lugu pee tud väi keet te võt ja!

TOO RAA MA TUID!
Kel lel on ko dus 

raa ma tuid, mi da enam 
ise ei va ja, too ge need 

raa ma tu kok ku ja 
kül lap lei dub nei le 

uus oma nik. 
He lis ta et te 449 6184
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juu bi la ridjuu bi la rid
Vel jo Lu ha maa - 23.02.2010

Georg-Krist jan Vä li - 02.03.2010

Õnnitleme uusi 
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Ostan vanu 
autoakusid 

Tel 5 617 6024, 
Gunnar
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Tal ve vii ma sed päe vad vii sid meie hul gast to re da ja lah ke kaas la se 
LIN DA JÄR VE.

Üle poo le oma elust töö tas Lin da Tõs ta maa post kon to ris, ja ga des 
meie ko du des se rõõm said ja kur bi sõ nu meid. Ilm selt kõi gil meil on al les 
mõ ni te ma fi  lig raan selt kir ju ta tud te leg ramm või post kaart. Lah kelt ai tas 
ta täi ta iga va ja mi ne vat blan ket ti või saa ta pos ti pak ki. Pea le tööae ga ai tas 
Lin da va ba taht li ku na or ga ni see ri da ja lä bi viia mit meid üri tu si, kõik jal 
oli tun da te ma abis ta vat kätt ja op ti mist lik ku en tu sias mi. Lin da võ lus kõi-
ki oma kü la lis lah ku se ja suu re pä ra se ko ka kuns ti ga.

Suu ri maks rõõ muks Lin da elus olid te ma lap se lap sed, ke da ta ik ka 
oo tas ja abi val milt toe tas. Te ma hel li ta vat pil ku ja gus ka väi kes te le lap se-
lap se las te le Ri vo le ja Mia le.

Möö du ja te le pak kus ala ti sil ma rõõ mu te ma lil leõi tes aed. Siin as kel-
das Lin da va ras tel hom mi ku tun di del ja õh tul tä na va la ter na te pais tel. Sü-
da mest ja ga tud lil le si bu lad ja

 lil le tai med läk sid kind las ti kas va ma, kau nis ta des pal ju de ko duae du.
Ku na gi ei unus ta nud ta meie sün ni päe vi, ül la ta des ik ka ja jäl le kin gi-

tus te ja lil le kim bu ga. Sel li se na jääb ki ta meel de, lil li täis pih ku de ja soo ja 
sü da me ga, pak ku des ema lik ku tu ge nii mõ ne le gi meist.

Oma vii ma se puh ke pai ga kal mis tu le va lis Lin da ise. Sealt pais tab kät-
te ko du ka tus ja ke va di sed lõu na tuu led kan na vad kal mu le tär ka va te lil le-
de lõh na oma aiast.

Sealt jääb ta meid ala ti Tõs ta maalt tee le saat ma ja siia ta ga si oo ta ma.
Sind ala ti mee nu ta des.... 

sõb rad

Une hõl ma ema sü da va jus, 
mä les tu sed hel ged jäid.

Kal lis RUTH pe re ga

Aval da me tei le sü ga vat 
kaas tun net 

LIN DA JÄR VE 
kao tu se pu hul

Si nu klas si kaas la sed ja 
klas si ju ha ta ja Tõs ta maalt

LIN DA JÄR VE 
14.03.1932 – 14.03.2010

TAT JA NA PAA RA 
20.09.1959 – 22.02.2010

AUD RU HAM BA RA VI KA BI NE TI
lah ti le ku ajad ala tes 15. märt sist:

Tei si päe val kell 12-18 dr KRIS TEL VÄL LO 

Nel ja päe val kell 8.30-14 dr HE LEN JÕEÄÄR

Ree del kell 8.30-15 dr KRIS TEL VÄL LO

Töö rah va pü ha ee lõh tul, 30. ap ril lil kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas est raa diõh tu 

“HEA TU JU GA KE VA DES SE”
Kaa sa löö vad Tõs ta maa näi te selts kond, 
an sam bel Ali bi duo ja ül la tus kü la li sed.

Sel le mee leo lu ka õh tu ga tä his tab Tõs ta maa rah va ma ja 
peat set suu re re no vee ri mi se al gust.

Oo ta me sind kaa sa löö ma, est raa di nal ju nau ti ma ja 
tant su kee ru ta ma, peo saal on ku jun da tud res to ra ni-stii lis ja 

“Kohv” on laual!
Kõi gest 30ne kroo ni eest saad pi le ti ja to re da õh tu!
Kui soo vid oma le lau da re ser vee ri da, an na tea da 

Õn ne la le (523 6350) või Ka ri ni le (523 0596)


