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TÄNA LEHES:

Meie va nae ma Meie va nae ma 
on hea ja lah keon hea ja lah ke

E i li ma ja uks on kut su valt lah ti ja 
lin nud aias ei kat kes ta het keks ki 
va dis ta mist. Nai ne ise on ta sa se 

moe ga, rää gib ja kõn nib vaik selt. Just-
just oli ko ju jõud nud oma pe re pää su ke. 
Is tu me dii va nil ja te ma tööst soo ni li sed 
käed puh ka vad sü les. Ei ole pal ju emot-
sioo ne. 

Ei li lap se põlv möö dus ük si kus ko has 
Varb la val las En nik ses. Kar jas käi gud ja 

koo li põ li Paad re maal käis as ja juur de. 
Mõ ne aja pä rast ko li ti Tõs ta maa le. Eda-
si viis koo li tee Õi su ja tööe lu Ka ru se le. 
Pe ree lu al gas tõe li selt Li hu las, kus sün-
di sid Ul vi ja Kai re. 

Et ker gem oleks, ko li ti ta ga si Tõs ta-
maa le isa-ema juur de. Lap sed said las-
teae da ja Ei li pa re ma pal ga pea le ka la-
kom bi naa ti. 

Järgneb lk 3

Kont sert “Sul le,ema ke” 
toi mub ema de päe val, 9. mail kell 12 

Tõs ta maa lau lu la val 
(vih ma ja kül ma il ma kor ral rah va ma jas)

Armsad emad!
    Jätkugu Teil ikka
          pikka meelt, hellust ja
              armastust!



mai 2010 - 2 

 Mul ei lä he ea les mee-
lest, kui das ma oo ta sin 
Tar tu bus si jaa mas kan nat-
li kult kau ge kõ ne apa raa-
di jär je kor da, et he lis ta da 
oma ema le. Mul oli tal le 
suur uu dis - te mast saab 
va nae ma. Ei saa öel da, et 
ema just kil ju nud oleks, 
aga oli häs ti as ja lik. Te ma 
mõt les kõi ki neid mõt teid, 
mil le üle mi na oma noo ru-
se tu hi nas pead ei vae va-
nud - kui das ma hak ka ma 
saan, kus ja mil lest elan. 

Nõn da sai emast oma 
nel ja küm ne viien dal sün-
ni päe val va nae ma. Nii 
liht salt see mui du gi ei läi-
nud. Lap su ke ei taht nud 
kui da gi il ma le tul la ja mi-
na tund sin suurt hir mu. Lõ-
puks ot sus ta sid ars tid sek-
ku da ja see jä rel ka dus mu 
tead vus sü ga vik ku. Hom-
mi kul, kui är ka sin, too di 
lap su kest nä ha. Sel li ne 
roo sa ja peh me ke, to re da te 
põs ke de ga mum mu ke. Täit-
sa mi nu oma, pä ris, pä ris. 
Ko he oli sel li ne tun ne, et 
ma olen nüüd kee gi tei ne, 
aga kes siis. Ema olen, mi-
na ise – mõt ted ai na keer-
le sid. 

Ei mä le ta gi, kui das ma 
koos lap se ga kau ge le met-
sa de va he le ko ju sain, olin 
pa la vi kus ja pii ma tu. Iga ta-
hes tuis kas ema ju ba mõ ne  
tunni pä rast met sast väl ja, 
kaa sas ko ti täis ti te söö ki ja 
muud kri bu-kra bu.

Is tus Rak ve res bus si pea-
le, Tar tus järg mi se pea le, 
tu hi ses lä bi met sa kolm 
ki lo meet rit ja la ning oli-
gi peaae gu het ke ga tei ses 
Ees ti ot sas. Sel le ret ke eest 
olen tal le iga ves ti tä nu lik. 

Tä na, mil ma ju ba kan-
na ta ma tult va nae maks 
ole mist igat sen, ei pruu gi 
ma pää se da lä bi ko du maa 
ava rus te tu hi se mi se ga, sest 
maailm on suur ja lai.

 Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

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

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

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 
22.12.2009. aas ta 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 mus 15.03.2010 
- 12.04.2010. Ava li ku väl ja pa ne ku jook sul 
esi ta ti viis et te pa ne kut/vas tu väi det. Ava lik 
aru te lu toi mus Ma ni ja saa rel 04.05.2010 
kell 16.15 - 17.15 Ma ni ja maaük su sel. 

Ava li kul aru te lul jõu ti järg mis te le sei su-
koh ta de le: pla nee rin gus se li sa tak se juur de 
joo nis tee ser vi tuu ti de koh ta ning aas-ka ru-

kel la või ma lik asu koht on täien dav in for-
mat sioon pla nee rin gu koos ta ja le, maao ma-
ni ku le ja Kesk kon naa me ti le. 

Vaie te na jäid üles se järg mi sed vas tu väi-
ted: Vaht ra kin nis tu poo le jääv vins kap ei 
so bi hoo ne le ja segab privaatsust, is tu ta tud 
pär naal lee on tee le lii ga lä he dal ning se-
gab lu me lük ka mist, see ga on va ja lik kü si-
da ar va must hal jas tu se paik ne mi se koh ta 
spet sia lis tilt ning pla nee ri tud kuu ri le nr. 3 
tu leb lei da muu asu koht, ku na var jab naab-
ri te vaa det merele. 

DETAILPLANEERING

Tur va li selt
ke va des se

 15. mail kel la 12st 
ku ni 16ne ni toi mub Tõs-
ta maa kes ka le vis “Tur va-
li ne ke vad päev”. Ke vad-
päe va ai ta vad tur va li seks 
muu ta Po lit sei- ja Pii ri-
val vea met, AS Ai de au to-
kool, Lää ne-Ees ti Pääs te-
kes kus ja MTÜ Ees ti Naab-
ri val ve. 

Ko hal on Po lit sei- ja 
Pii ri val vea me ti au to, moo-
tor ra tas, tee nis tus koe rad. 
Näi da tak se võlt si tud ra ha 
ja do ku men te, tut vus ta-
tak se me re pääs tet. AS Ai-
de au to kool õpe tab tur va-
li selt ja ohu tult liik le ma 
ning või ma lu sel tuuak se 
ko ha le pöör lev au to ja 
muu õp pe va rus tus. Lää-
ne-Ees ti Pääs te kes kus 
tut vus tab pääs te teh ni kat 
ja õpe tab tu le kus tu ti ka-
su ta mist

Jäl gi ge rek laa mi!

Sig ne Laa si,
Aud ru KJ Pär nu PJ kor ra kait se bü roo 

Lää ne Pre fek tuur piir kon na po lit sei nik

JÄÄT ME PUNKT 
Tõs ta maal on 

1. maist ava tud 
lau päe vi ti 

kell 10 – 12.
In fo: Ka lev 522 3024

Tõs ta maa Val la va lit sus viib mee de 
“Ava tud noor te kes kus te, tea vi ta mis- ja 

nõus ta mis kes kus te ning hu vi koo li de kaa sa jas ta mi ne” 
pro jek ti nr 2.5.0101.10-0042 

“Tõs ta maa noor te kes ku se loo mi ne” raa mes lä bi
LIHT ME NET LU SE GA RII GI HAN KE
”TÕS TA MAA NOOR TE KES KU SE 

EHI TUS TÖÖD”

Han ke kir jel dus
Käe so le va han ke ese meks on Tõs ta maa noor te kes ku se ehi tus-
tööd Tõs ta maa Rah va ma jas aad res sil Varb la mnt 3, Tõs ta maa 
ale vik vas ta valt AS Pär nu EKE Pro jekt poolt koos ta tud pro jekt-
do ku men tat sioo ni le töö nr. 409100.

Han ki ja, kon tak ti sik:
Tõs ta maa Val la va lit sus, Ain Birk 51 46 933
Ob jek ti ga tut vu mi seks kon takt tel. 52 30 596

Pak ku mu se esi ta mi se täh taeg ja pak ku mis te ava mi ne 
Pak ku mu sed esi ta da hil je malt 21. mai 2010 kell 11.00
Pak ku mu sed ava tak se 21. mai 2010 kell 11.30

Pak ku mu se do ku men did
Pak ku mu se do ku men ti de loe te lu on sä tes ta tud han ke do ku men-
ti des, mil le ga koos kõ las tu leb esi ta da pak ku mu sed.

Pak ku mu se esi ta mi se koht
Pak ku mu sed tu leb esi ta da Tõs ta maa Val la va lit sus se 
(töö päe vi ti kell 09.00-13.00 ja 14.00-17.00),
aad res sil Sa da ma tee 2, Tõs ta maa, Pär nu maa.

Han ke le pin gu teos ta mi se täh taeg
Hil je malt 30.09.2010

Pak ku mu se esi ta mi seks va ja li ke han ke do ku men ti de ja pro jekt-
do ku men tat sioo ni ga on või ma lik tut vu da ko ha peal Tõs ta maa 
Val la va lit su ses.
Pak ku mu se esi ta mi seks va ja li kud han ke do ku men did väl jas ta-
tak se hu vi ta tud isi ku te le 
ko ha peal Tõs ta maa Val la va lit su sest. Han ke do ku men ti de väl jas-
ta mi se eest tu leb ta su da 1000 kroo ni Tõs ta maa Val la va lit su se 
ar vel du sar ve le nr 10902001675001 SEB Ees ti Ühis pan gas.
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Algus lk 1
Pea le päe va tööd pee ti loo-

mi, et ku na gi pä ris oma ela-
mi ne saa da. Oli ise noo rem 
ning jõu dis ja jak sas, mä le tab 
ta se da ae ga prae gu aas ta te 
ta gant. Lõ puks os te ti ale vis-
se oma ma ja ja Ei li mee lest 
oli las tel sel lest kõi ge suu rem 
rõõm. Igaüks sai oma toa. 
Pen sio ni põ li võis ala ta.

Tüt red ela sid ju ba oma elu. 
Ul vil oli suur ma ja pi da mi ne 
ja seit se last. Ema ja isa käi-
sid tal le abiks hei na te ge mas. 
Tü tar oli vä ga töö kas, lu ges 
ja te gi kä si tööd ega kurt nud 
ku na gi. Kah juks käi vad õn-
ne tu sed ik ka möö da ini me si 
ning tu le vad oo ta ma tult. 

Ul vi abi kaa sa up pus. Ema 
Ei li ai tas mis jak sas, aga sel ge 
oli see, et nii suu re ma ja pi da-

mi se ga tü tar toi me ei tu le. 
Aas ta pä rast juh tus aga 

tõe li ne tra göö dia. Ul vi su ri ja 
Ei li, kes oli ju ba üle kuue küm-
ne, sai seits me lap se ja ta lu 

hool da jaks. Pe sa mu na oli al-
les kol meaas ta ne. Nai ne ko lis 
lap sed en da juur de ja lõ pe tas 
loo ma pi da mi se. Noo rem tü-
tar Kai re käis abis nä da la lõp-
pu del. 

Pen sio ni põ li sai ot sa ja 
Ei list sai suu re pe re ema. Ro-
mek, Rii na, Ma ria, Lii sa, Ma-
dis, An ne ja Too mas va ja sid 

iga päev hoo lit sust ja ar mas-
tust. Söö gi ga on ol nud kõi ge 
kee ru kam. Too ma se sõ nul on 
te ma lem mik kar tu li pu der. 

Õn neks on ol nud pal ju 
to re daid abis ta jaid Lap sed 
oma kor da tu le vad va nae ma-
le-va nai sa le ap pi. Suu re mad 
lap sed on tä na seks ko li nud 
lin na tä di Kai re juur de koo-
li teed jät ka ma. Va nae ma juu-
res ela vad prae gu Too mas ja 
An ne. 

Ei li ei kur da vä si must ega 
tü di must, teeb väi ke se ui na-
ku ja jak sab jäl le gi eda si as-
kel da da. 

Kui mi da gi ei tee, siis hak-
kab igav, leiab ta. Ei li ei näi-
nud ise gi unes, et oma elu 
jook sul tu leb tal ühek sa last 
üles kas va ta da. Peaa si, kui 
tub lid ini me sed kas vaks, et 

pä tiks ei lä he, soo vib nai ne 
sii ralt.

Hea on siis, kui lap sed tu le-
vad ja kal lis ta vad, hel dib nai-
ne. Ko gu pe re tu leb kok ku 
jaa niks, jõu luks ja sün ni päe-
va deks. Va hel is tu tak se koos, 
vaa da tak se pil te ja mee nu ta-
tak se ema Ul vit. Koos käiak se 
ema haua le küün laid ja lil li 
vii mas. Kas os kas ku na gi kee-
gi ar va ta, et tüt re kal mu kün-
gas ko du le nii lä he dal saab 
ole ma. Ko duõue lin nu laul kos-
tab igat se valt tüt re haua le.

Ei li on oma väi ke se maa-
il ma ga ra hul. Kord käis ta 
Mosk vas, aga see oli am mu. 
Ei kur da, ei ole ku raa si kas, 
aga ome ti teeb suu ri as ju. Ja 
kui vä he gi ae ga saab, hel li tab 
ko duaia lii liaid.

Ül le Tamm

i nu ema 
on ilus. 

Tal on he le dad 
pi kad juuk sed. 
Me lõi ka me 
sü gi sel en da le 
tu kad et te. 

Ema on hea. 
Ko dus on tal 
Ke tu ga pal ju 
tööd, aga va hel 
män gi me kaar te 
ja me mo rii ni. 

Ema on vä ga 
har va ku ri. 

Kei li Kaal (6a.)

m me on ar mas, 
si nis te sil ma de ja 
pruu ni de juus te ga. 

Ta on na tu ke väi ke, is sist lü-
hem. Me tee me peaae gu kõi-
ke koos. Ema le meel dib tor ti 
te ha. Mul le meel dib ema ga 
koos ol la.

Eli se Kul ve re (6a.)

ma on ilus. Tal on 
pruu nid juuk sed ja 
ta teeb en nast ilu-

saks – pa neb klei di sel ga ja 
kõr va rõn gad kõr va. 

Ta õmb leb oma uue ma-
si na ga mul le sü da me pad ja-
püü ri. Ema pa neb seem neid 

ma ha, ta 
teeb ka 
head süüa 
– pa neb mu na 
pan ni le.

Ema män gib 
koos isa ga Ras mu se 
män guas ja de ga ho kit. 

Mul le meel dib vaa da ta, 
kui das ema õmb leb, ma 
saan siis nii ti va he ta da. Ta 
peaks mul le veel nu ku rii deid 
te ge ma.

Ta han ema le soo vi da 
head ema de päe va. Kui ma 
hea laps olen, siis ta os tab 
mul le uued kin gad.

Kat re-Ma ris Ves ki mä gi (6a.)

mal on 
pruu nid 
juuk sed, 

sel li sed pruu ni kad 
sil mad, ta on suur. 

Tal on sel li ne rä tik sel-
jas kui ta tööl käib. 
Puh ke päe va del teeb ta 

aias tööd – is tu tab põõ said. 
Ta kün nab koos is si ga põl-
du. Ta on mul le ar mas ja 
häs ti ilus. Mul le meel dib te-
ma ga koos ol la, te le kat vaa-
da ta, õues ol la. 

Kui Pän du (koer) kak les, 
siis emal õm mel di peo pe sast, 
aga lõ puks sai kä si ter veks. 
Enam ta koer te kak lu se va he-

le iga kord ei lä he. Ta 
on vä ga-vä ga ar mas 
mul le.

Mag nus Jan son 
(7a.)

mal on 
käe peal 
kell, ta 

teab siis kel la-
ae ga. Mui du ta 
ei tea, mil lal tööd 
te ha. Kell 8 lä heb 

ta töö le ja siis tu-
len mi na las teae da. 

Emal on pruu nid juuk-
sed ja pruu nid sil mad. 

Tal on ka pril lid ja kae la kee. 
Ta on mi nust ja is sist kesk mi-
ne, is sist suu rem ei ole jah. 

Ema le meel dib ko ris ta da, 
aias toi me ta da. Ta teeb seal 
val la ma jas kir ja tööd ja va-
hel õh tul tal pea va lu tab. Ta 
on vä ga sõb ra lik, mul le meel-
dib te ma ga koos ol la. 

Kord käi si me koos pe re ga 
“Jääae ga” vaa ta mas – is si 
os tis nii pal ju pop kor ne, et 
sai me ko ju ka viia.

Ris to Rand (6a.)

ma on ilus, ar mas. 
Ta ko ris tab ko dus. 

Kärt Elis mäe (6a.)

Ko duõue 
lin nu laul kos tab 
igat se valt tüt re 
haua le.

Lap sed rää gi vad 
emast
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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
(II kvartalis: 6. ja 20. mai, 10. juuni)

 Ap ril lis re gist ree ri ti Tõs-
ta maa val las üks kri mi naa-
la si. Aja va he mi kul 11.–14. 
ap rill va ras ta ti Pär nu maal 
Tõs ta maa val las Er mis tu kü-
las asu vast met sa ma ter ja li 
la dus ta mi se va he laost eri ne-
vat met sa ma ter ja li. Aval da-
ja le te ki ta ti var gu se ga kah ju 
31 730 kroo ni. 

Vii ma sel ajal on sa ge ne-
nud ümb rus kon na val da-
des me tal li var gu sed ning  
het kel ma jan du ses va lit se-
va te kit sas te olu de tõt tu on 
var gus te toi me pa ni jad muu-
tu nud jär jest leid li ku maks 
ning ka jul tu nu maks. 

Va ra, mis le bab lah ti selt 
õuea lal, on heaks ah vat lu-
seks va ras te le ning neid ei 
hei du ta tead mi ne, et oma-
nik võib igal het kel ko ju tul-
la ja neid teolt ta ba da. 

Mi da üks kõik se maks ja 
hä be ma tult jul geks muu tu-
vad var gad, se da enam tu-
leb ini mes tel en dil oma va-

ra kaits ta, see tõt tu soo vi tan 
kõi gil, kel lel ma ja üm ber 
ve de leb va na me tal li, see ise 
kok kuos tu ära viia või la dus-
ta da se da sel li selt, et see ei 
jääks jä re le val ve ta. 

Kõik ese med, mis on jäe-
tud val ve ta, ehk ki nad asu-
vad kel le gi era ter ri too riu-
mil, on siis ki va ras te le vä ga 
ker ge saak. See, kui õuea lal 
le bav ese kaa lub mi tu ton-
ni, ei ta kis ta teie ma ja pi da-
mis se tun gi nud kur ja te gi jat, 
vaid vas tu pi di võib hoo pis 
va ras te hu vi ära ta da. 

Ning kind las ti ta sub nii 
suur te kui väik se ma te ma-
ja pi da mis te oma ni kel koos-
tööd te ha ja üks tei se va ral 
sil ma peal hoi da, sest üh te-
hoid vas ko gu kon nas ei jää 
üks ki kaht la ne isik ega te gu 
mär ka ma ta ning see muu-
dab va ras te elu vä ga kee ru-
li seks.

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

piir kon na va nem 

A p ril li al gul oli ka las-
teaia las te le sel ge, et 
talv on vers ta pos ti 

ke va de le üle and nud. Soo ja 
päi kest ih ka vad pu tu kad-
mu tu kad, lin nud, loo mad ja 
väi ke sed lap sed ki. Ole me sel-
geks saa nud, et pa rim viis õp-
pi mi seks on va he tu ko ge mus 
– õue sõ pe. Kut su si me en di le 
Pais jär ve äär de kül la to re da 
onu – me re bio loog Jü ri Ten-
so ni. Te ma tun neb se da vee-
elu küll lä bi ja lõh ki. 

Kõi ge pealt näi tas ta las te-
le üht ko le ti se moo di jä me dat 
juu ri kat ning pa lus ära ar va-
ta, mil le ga on te ge mist. Mõ-
ned lap sed siis ki tead sid, et 
see on ve si roo si juur. Järg mi-
se na uu dis ta si me si sa li ku sar-
nast vee loo ma – ve si lik ku, 
ke da onu Jü ri hel li ta valt Ru-
dol fiks kut sus. 

Kõi ge põ ne va maks läks 
siis, kui väl ja too di kah vad 
ja re had ning jões lei du vat 
kraa mi sai van ni sees luu pi-
de ga uu ri da. Õpe ta ja Ai di 
püü dis sealt pint set ti de ga jõe-
vee ga täi de tud pu de li tes se 
kaa ne, pu ru va na ke si ja muid 
pu tu kaid, et hil jem las teaias 
need veel kord kin nis ta mi se 
mõt tes saaks üle vaa da ta. 
Lap sed said suu re me tal list 
re ha ga jõ ge pu has ta da, sa mu-
ti apa raa di ga vee tem pe ra tuu-
ri ja hap ni ku si sal dust mõõ ta. 
Põ ne vat toi me ta mist jät kus 
ter veks hom mi ku poo li kuks. 
Loo mu li kult vii si me kõik kin-
ni püü tud te ge la sed järg mi sel 
päe val ta ga si kraa vi vet te. Tä-
na me Jü ri Ten so nit häs ti hu vi-
ta va päe va eest.

Loo du sest ot si si me ke va det 

koos tut ta va te tä di de – Tiiu ja 
Vir ge ga. Ke vad lil li lei dus nii 
las teaia õues kui ka met sas. 
Lap sed tun ne vad häs ti või lil-
le, si ni lil le, ülast, nur me nuk-
ku. Võrd le si me oma va hel pai-
se leh te ja või lil le, mür gi sed 
tai med on aga ka na koo le ja 
üla ne. 

Met sas pi did kõik häs ti 
tä he le pa ne li kud ole ma, sest 
kõik näh tud ja kuul dud ke va-
de le ise loo mu li kud tun nu sed 
tu li meel de jät ta. Vaa ta si me 
eri ne va te puu de pun gi, nuu-
su ta si me too min ga mõrk jat 
lõh na, jäl gi si me si pel gaid, 
me si la si, kuu la si me lin nu lau-
lu. Suu re pa ju lad vas kor ja sid 
me si la sed nek ta rit, alu mis te 
oks te üm ber tiir le sid aga kir-
jud lib li kad. Nii kau nist vaa-
te pil ti näeb vä ga har va. 

Suu red lap sed hak ka sid 
õues oma töö leh ti vär vi ma ja 
loo dus vaat lu se ta be lit täit ma. 

Õues õp pi da on m
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“Tee me ära” kam paa-
nias ot sus tas va ba-
taht li kult an da oma 
pa nu se ka Tõs ta maa 
rah va ma ja näi tet rupp 
koos ko ha li ku duo ga. 

Nei le, kes ko ha le tu lid, sai-
me kin ki da oma elu jaa tust ja 
en tu sias mi, ml le üle on meil 
vä ga hea meel. Est raa di lood 
la vas tas Kül li Jan son ning 
osa des män gi sid Õie Jaan-
soo, Car men Maan toa, Lii-
na Käär, Enn Mart son, Mart 
Rand mäe ja Taa vi Tõ nis son. 
Muu si ka li ne ku jun da mi ne 
oli al la kir ju ta nu te ha. Meie 
taot lus luua so liid ne ja mait-
se kas, teat ri le oma ne mil jöö, 
õn nes tus. Ja se da tä nu vä ga 
hea le pub li ku le.

Tea da oli, et 1. mail on 
pea ko gu val la rah vas tal gu-
te ga seo tud ja õh tuks igal 
omad plaa nid. Sel le pä rast 
leid si me, et pa rim aeg on to-
re ja hu moo ri kas puh keõh tu 
kor ral da da just töö rah va pü-
ha ee lõh tul. Pi du al gas 30.ap-
ril lil ehk nal jaõh tul ja kul ges 
su ju valt volb riöös se. Kuul da 
ju ba oli, et kan ge mad pi du li-
sed ei rai sa nud ae ga ja tõm-
ba sid “ot sad kok ku”, kui 
ke vad pü ha lä bi sai. Ja tõtt 
öel da oli gi sel le vah va est raa-
diõh tu mõ te an da huu mo ri 
ja tant su lus ti lä bi jõu du-jak-
su ning hea tu ju kõi gi le, sest 
se da on va ja. 

Pi du oli ene ses meist pal-
ju del. Mõ nel oli sün ni päev 
või kok ku saa mi se tä his ta mi-
ne. Mi nul en dal täi tus kul-
tuu ri töö te ge mi sest 15 ja 
koos Ala ni ga duo na te gut-
se mi sest viis aas tat. Li saks 
tä his tab tä na vu rah va ma ja 
or ga ni sat sioo ni na lau sa 70. 
juu be lit, sest tea ta vas ti loo di 
Ees ti maal rah va ma jad aas tal 
1940. Pä ris au kar tust ära tav 
tee kond on lä bi tud. See an-
nab vii ma sel ajal eri ti pal ju 
mõt le mi sai net rah va ma ja 
ole mu se ja kul tuu ri üle.

Ta hak sin pi sut oma mõt-
teid aval da da sel le kum ma li-

se töö koh ta, mi da on või ma-
tu mõõ ta. Ol les hil ju ti osa li-
ne I Va ba riik li kul rah va ma ja-
de mes sil, võt sin sealt kaa sa 
mõ ned olu li sed kok ku võt vad 
se le tu sed kul tuu ri koh ta. Kul-
tuur – hoiab tra dit sioo ne, tu-
gev dab ko ha iden ti tee ti, 
loob ela mis väär set kesk kon-
da, pa kub te ge vust, an nab 
tööd, toob kü la li si ja hoiab 
elu maal.

Mi nu sü da on Tõs ta maa 
suh tes ra hul, sest osa tak se 
kul tuu ri hin na ta ja sel lest tu-
le ne valt täi da vad rah va ma-

jad oma mis sioo ni. Ja kui 
si na elad kul tuur selt, elab 
su kü la ka! Kas po le võr ra-
tu, et Tõs ta maal on nii pal-
ju loo min gu li si ini me si, kes 
pea vad and mis rõõ mu võt mi-
sest ja krii ti kast olu li se maks? 
Õn neks po le meie val las see 
mõt te käik ha rul du seks. Ela-
gu kõik ise te ge vus la sed ja 
need, kes oma häid an deid 
ja ga vad. Vä hem lo bi se mist 
ja ka de dat krii ti kat, roh kem 
mõ nu said mõt teid! 

Sü dam li ke ke va dis te ter vi-
tus te ga Õn ne la

mõ nus Aas taid and mis rõõ mu 
rah va ma jast

Sa mal ajal läk sid noo re mad 
tut vu ma ke vad lil le de, pun ga-
de ja ur ba de ga. Neil õn nes tus 
nä ha ka kon na ja ti gu. 

Mai kuus oo ta vad meid 
uued tööd ja toi me tu sed. 7. 
mail on ema de päe va- ja ke-
vad pi du, 14. maiks pla nee ri-
si me eks kur sioo ni Ned re ma 
puis nii du le. 

Seal sest elu rik ku sest ai tab 
las tel ai mu saa da Me ri ke Pal-
gi nõmm Pär nu loo dus ma jast. 
Lõu na söö giks küp se ta me aga 
lõk kel vors te.

1. juu nil kor ral da me koos 
selt sin gu ga MA LEV las teaia 
õuel las te kait se päe va. Prae gu 
po le veel kin del, kas Ha sart-
män gu mak su Nõu ko gu le kir-
ju ta tud pro jek ti ra has ta tak se, 
kuid loo da me vä ga. 

Pla nee ri tud te ge vus teks on 
bee bi kool ku ni ka he aas tas te-
le las te le, ba tuu dil hüp pa mi-
ne, või ma lik on sõi ta las te 
ATV ja elekt riau to ga, rat su ta-
da po ni ga. Lii va kas ti des ehi ta-
me lii va los se, raa ma tu ko gus 
saab koos Mar ge ga joo nis ta-
da pil te oma teh tud raa ma tu 
jaoks ja kä si töö toas Anu ju-
hen da mi sel vil ti da. Ta ha me 
sel leks päe vaks kül la kut su da 
ka Varb la las teaia lap sed. Oo-
ta me roh ket osa võt tu!

Su ve kuu del on las teaed 
ava tud 1. – 18. juu ni ni ja au-
gus tis, 19. juu nist ku ni juu li 
lõ pu ni ole me su le tud. 

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja
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Tõ he la ki ri ku ümb rust käis kor ras ta mas 18 tal gu list, suu red 
tä nud kõi gi le, kes viit si sid tul la.

Kes tööd teeb, see rõõ mu näeb! Bir git Pe re

1. mail toi mu sid kam-
paa nia “Tee me ära 
vär vi mis tal gud”, 

Se lis te rah va ma ja tu li üle 
võõ pa ma hul ga li selt koo li noo-
ri: Pär nu Ühis güm naa siu mist 
seit se õpi last ja kut se koo list 
viis õpi last. Li saks kaks Se lis-
te ki ri ku res tau raa to rit Rap la-
maalt ja mi nu sõb rad-tut ta-
vad Pär nust ja Haap sa lust, 
kõi ge noo rem tal gu li ne oli 
kuue kuu ne. Nad kõik said 
toit lus ta tud ja ma ju ta tud Jaa-
gu ran na lil le laag ris, kus toi te 
val mis ta sid ja muid va ja lik ke 
toi me tu si toi me ta sid kaks tal-
gu te le tul nud abi list Võ rust. 
Jaa gu ran nast kok ku osa les 
tal gu tel 23 ini mest. 

Vä he nuk raks te gi aga 
kü la en da vä he ne ak tiiv sus, 
vaid 16 ini mest. Pais tis sil ma 
see, et nai sed ja lap sed ja 16-
19 aas ta sed koo li noo red toi-
me ta sid rah va ma ja kal lal ja 
kü la me hed, vä he malt osa 

neist, ei saa nud ko ha li ku poe 
nur ga ta gant väl ja, “ae ga” ei 
pi da vat ole ma. 

Mi na ise loot sin, et kui 
meie to re da te le pi du de le tu-
leb rah vast ta va li selt kok ku 
üle ko gu val la, siis ehk tu leb 
abi li si gi Se lis test kau ge malt.

Ei ol nud meie seas ka va-
li mis ni me kir jas osa le nud ini-
me si, kes oleks oma va li ja te le 

head ees ku ju näi da nud. Tõs-
ta maa val la va lit su se poolt ki 
pol nud tun da mit te vä hi mat-
ki ma te riaal set ega ka mo raal-
set toe tust, na gu me po leks ki 
te ma ini me sed ega vär vi nud 
te ma rah va ma ja.

Need 16 ini mest, kes tu lid, on 
siis ki see maa sool, kes kü lae lu 
eda si vii vad ja ap pi tõ ta nud 
kau gelt tu li jad hin da vad meid 

ja meie kü la. 
Eri li sed tä nud tõe lis te le kü la-

 pat rioo ti de le, kel leks olid: Lii-
na King sepp, Tii na King sepp, 
Ai li Me ri la, Ül le Ui bo, He le 
Ring, Mil vi Vap per, Ene Een-
sa lu, Tii na Hei no la, Ka ro lii na 
Pa lon go, Kriss Pa lan go, Rein 
Sang, Kat rin Vlas son, Ai var 
Pal kov, Kat lin Kas kin, Ar go 
Alas, Eve Jür gens.

Suu red tä nud ka suurs pon-
so ri le Sa do li ni le vär vi de eest, 
Ra mi ren di le tel lin gu te eest 
ja Ko ka pois te le tas ku ko has te 
hin da de ga toit lus tus tee nu se 
pak ku mi se eest.

PS. Se lis te rah va ma ja vär-
vi mi ne ei ole veel lõp pe nud. 
Oo ta me abi li si ra ha va ma ja 
teist kord seks üle vä vi mi seks. 
Kui kas või viie ini me se punt 
koos ja ilm so biv, an na tea da 
oma soo vist meid ai da ta, et vä-
he malt kü la pä va deks so. 7 au-
gus tiks oleks ju ba – TEH TUD.

Jaak Tom son, tal gu juht
Tel 5 556 3639

Tal gu ta mi ne val las

“Tee me ära” Se lis te rah va ma ja vär vi mis tal gud

Kõ pu kü las toi mu sid taas ka hed tal gud.
Piir kon na rah vas ja ko gu du se liik med kor ras ta sid Kõ pu ki-

ri ku ümb rust. Sel aas tal plaa ni tak se kä si le võt ta ki ri ku par gi 
Tõs ta maa pool ne osa. Koos sel le ga alus ta tak se töid ka aja loo-
li se köst ri ma ja taas ta mi seks. See ki rik on oma vaim su se ga 
ümb rus kon na kü la de pea mi seks ühi so saks.

Rat su ta ja rah vas lõi kaa sa Ma ria rat sa kes ku se hea kor ra 
töö del. Hil jem said rat su ta da ja po nil sõi ta nii lap sed kui va-
ne mad. Vii ma sel aas tal on hüp pe li selt kas va nud rat su ta mis-
 hu vi lis te hulk. Te gut seb rat sa kool. Sü gi seks loo da me tuu le ja 
vih ma eest var ju lei da ma hu kas ma nee zis. Enn Rand
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1. mail toi mu sid üle 
Ees ti „Tee me ära!“ 
üri tus te raa mes sa jad 
tal gud. 

Ka Tõs ta maa val las oli pä-
ris mit me ke si ne va lik kõi gi le 
hu vi lis te le. See lu gu võ tab lü-
hi dalt kok ku Poot sis toi mu-
nud au tok ros si ra ja kor ras ta-
mi se. 

Kü lak ros si sar ja kor ral da ja-
tel oli ju ba tal vest saa dik plaan 
võt ta et te suu rem Poot si ra ja 
kor ras ta mi ne ja ehi tus ning 
see tõt tu oli „Tee me ära!“ tal-
 gu te mõ te na gu ru si kas sil ma-
au ku.

Sel si nat sel päe val ko gu ne-
sid siis ra ja le li saks kor ral da ja-
te le tub li mad kü lak ros si ta jad, 
sa mu ti Ees ti Land Ro ve ri klu-
bi koos an tud mar gi maa le-
too ja ga. Oma abi käe ula ta sid 
Mar gus ja Ja nek Tuul mees 
ning Ma dis Mart son koos 
suu re hul ga ras ke teh ni ka ga, 
ap pi tu li ka Ka lev Rand oma 
pi si ke se „põ ka ga“, mil le ga sai 
tub lit tööd teh tud. 

Plaa nis oli ko ris ta da ra ja 
ümb rus, lõi ga ta ja põ le ta da 
võ sa, kor ral da da üm ber võist-
le ja te ja pealt vaa ta ja te paik ne-
mi ne. Ta ga da pa rem üle vaa de 
võist lus ra jast ning kor ras ta da 
võist lus ra da. Sa mu ti oli au to-

pos ta ment ju ba vä ga am mu 
ku lu nud vä li mu se ga.

Mei le oli ap pi tul nud Ees ti 
Land Ro ve ri klu bi, kel lel on 
tra dit sioon oma klu bi sün ni-
päe va tä his ta da min gi ka su-
li ku ühis te ge vu se ga. Sel aas-
tal leid sid nad, et oleks pä ris 
hu vi tav tul la ja tut vu da meie 
te ge mis te ga. See ga sel ajal, 
kui ra jal möl la sid trak to rid 
ja eks ka vaa tor, vee ti dzii pi de-
ga laia li reh ve, kor ja ti kok ku 
lõi ga tud võ sa ja ni hu ta ti tei si 
ras ke maid ese meid.

Kõik ko ha le tul nud ini me-
sed olid hin ge ja sü da me ga 
töö juu res ning kõik, mis teh-
ti, sai häs ti teh tud, see ga töö 
len das käes ja vars ti oli ju ba 
te gu, et so bi vat tööd lei da. See-
tõt tu tu li gi pa ra jal ajal lõu na-
paus, kus Kü lak ross pak kus 
kõi gi le soo vi jai le kuu ma sup-
pi ning teed ja mors si, ma gus-
toi duks oli Land Ro ve ri klu bi 
poolt too dud suur sün ni päe va-
tort, mil lest lõi ga ti kõi gi le soo-
vi jai le me hi sed lõi gud. Pea le 
se da jät kus töö ku ni õh tu ni. 
Ra da sai täies ti uue väl ja -
nä ge mi se ning kõik, kes ko-
hal käi sid, olid ül la tu nud mil-
list fan tas ti list tööd on tei nud 
Ma dis, Mar gus ja Ja nek. 

Kui siis vii ma ne ma sin lõ-
puks vai ki nud oli, is tu ti veel 

Poot si kros si ra da uues kuues

mõn da ae ga su pi kat la üm ber 
ning aru ta ti elust ja maa-
il mast. Elu oli ilus, ras ke päev 
sel ja ta ga, päi ke pais tis ja mõ-
nus oli ol la. Täit sa uh ke tun-
ne oli, et sai me sel li se suu re 
as ja ga hak ka ma. Ning ol gu 
siis siin veel kord ne suur tä nu 
kõi gi le osa le ja te le. Ai täh!

Kõi ki tei si hu vi li si oo ta me 
aga juu ni kuus uue le ra ja le 
ning sel le kõr va le, kus toi mub 
sel le aas ta esi me ne Kü lak ros-
si Poot si Jõ le da etapp. Ning 
ala ti on oo da tud head mõt ted 
mõ ne muu vah va üri tu se kor-
ral da mi seks seal ra jal.

Ivo Uu tar, MTÜ Kü lak ross

Ma ni jal ko ris tas to sin 
ini mest Vai gu ta lu ai da 
va re meid, ku hu on ka vas 
ehi ta da muu seu mi hoo ne. 
Pil dil mõ ned “ra ri teet sed” 
õmb lus ma si nad, mis va re-
me test väl ja il mu sid.

Mark Soo saar
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26. veeb rua ri “Õpe-
ta ja te Le hes” il mus 
pe da goo gi ka tea dus te 
dok to ri Maie Tuu li-
ku ar tik kel “Kas laps 
peab va ne ma te sõ na 
kuu la ma?” 

Ku na te ge mist on Tal lin na 
Pe da goo gi li se Se mi na ri suu re-
pä ra se fi lo soo fia õp pe jõu ga, 
kes oma sõb ra li ku ja meel di-
va ole ku ga os kas meid suu-
na ta mõist ma kas va tu se fi lo-
soo fi li si ja aja loo li si alu seid, 
ta hak sin lu ge ja te le ja ga da lü-
hi dalt te ma ja Saa ra Kin nu ne-
ni mõt teid lap se kesk su sest ja 
klas si ka li sest kas va tu sest. 

Tsi tee ri des Maie Tuu li kut 
– “Lap se kesk ne pe da goo gi ka 
väi dab, et meil ei ole õi gust 
lap si dist sip li nee ri des sõ na-
kuu le lik ku se le suu na ta, kuid 
klas si ka li se pe da goo gi ka jär gi 
peab sõ na kuul mist lau sa õpe-
ta ma, sest sõ na kuul mis kool 
on kõi ki dest koo li dest esi me-
ne.” 

Ta toob väl ja Saa ra Kin nu-
ne ni raa ma tust “Las ma olen 
laps” (2008) kuu le kus kas va tu-

se tuu ma, mis seis neb järg mi-
ses: 

Kui laps väi ke sest pea le 
ei hak ka sel les koo lis käi ma, 
ei või min gid hil jem saa dud 
tead mi sed se da kao tust kor va-
ta. Lap sest, kes ei ole õp pi da 
saa nud kuu le kust, kas vab õn-
ne tu ja nur ja tu ini me ne, ke da 
ko gu ta elua jal va lit se vad ise-
kus ja kan na ta ma tus. Kuu le tu-
ma õp pi mi se kõi ge tund li kum 
iga on tei ne-kol mas eluaas ta. 
Raa ma tu nõuan ded on liht-
sad.

Nõua al gul sel li seid as ju, 
mi da laps täi dab män gi des, 
sest en ne trots lik ku se pe rioo di 
(kol meaas ta se krii si) on lap sel 
aeg, kui ta teeb meel sas ti se-
da, mi da va nem pa lub. Va ne-
mad kii da vad last, kui ta pal-
ved täi dab, ning ko geb, kui 
to re on ol la tub li ja hea.

Kor da pal vet vaid üks kord. 
Kui laps ei kuu le tu nud, siis mi-
ne te ma juur de ja tee koos te-
ma ga se da, mi da pa lu sid.

Ära esi ta käs ke kü si mu se-
na või et te pa ne ku vor mis. Va-
ne mad ei peaks kü si ma seal, 
kus tu leb käs ki da. (Kas läh me 
nüüd ko ju?Kas sa lä hek sid 

nüüd ma ga ma?) Lap selt ei kü-
si ta, mi da nad te ha ta ha vad, 
lap sed pea vad õp pi ma, mi da 
nad te ge ma pea vad. 

Et laps saaks va li kuid te ha, 
an nab va nem tal le va li da va-
rian did. (Kas loe me mõm mi- 
või jän ku raa ma tut?)

Vii ma ne hoia tus, kui laps 
ei kuu le tu, peaks ole ma sel li-
ne, mi da saab ka el lu viia, mit-
te pel galt äh var da da (vii me 
laia li loo bi tud män guas jad ko-
ti ga hoiu pai ka). Vii ma ne hoia-
tus an nab lap se le veel või ma-
lu se kuu le tu da või va li da sõ-
na kuul ma tu se ta ga jär jed.

Ära hüüa ju hi seid tei sest 
toast, ära hüüa käs ku män gi-
va le lap se le, vaid pea ta mäng 
ja rää gi siis. Laps ei suu da 
kuu la ta, kui kä sil on mi da gi 
hu vi ta vat. 

Lap sel ei to hi tek ki da aru-

saa ma, et kui pii sa valt kaua 
täit mi se ga vii vi ta da, siis po le-
gi va ja te ha.

Nur ka jä re le mõt le mi se ko-
ha na tä na päe val ena mas ti 
ei ka su ta ta, küll aga on jä re-
le mõt le mi se ko haks saa nud 
mõ ni tei ne koht, näi teks tool, 
tre pias te jms. Siin ei ole te ge-
mist ka ris tu se ga, vaid mõt le-
mi se ja ot sus te te ge mi seks aja 
and mi se ga. 

Me ei to hiks ol la üks kõik-
sed olu kor da des, kus laps ei 
kuu le tu, vaid peak si me te da 
ai ta ma kuu le tu da, õpe tab Saa-
ra Kin nu nen. 

Po si tiiv ne su he – usal dus – 
on kuu le tu mi se eel dus. Sõ na-
kuul ma tuks muu tu nud lap se 
pu hul pea me tu gev da ma oma 
su het te ma ga. See tu gev neb 
liht sa test as ja dest: lap se pil-
gu püüd mi sest, sil ma vaa test, 
sül le võt mi sest ja muust puu-
te kon tak tist, lap se ga rää ki mi-
sest, te ma ga koos ole mi sest. 

Mi da väik sem on laps, se-
da väik se ma te pin gu tus te ga 
saab pai gast läi nud su het ta sa-
kaa lus ta da. (Järg neb)

Lü hi kok ku võt te ar tik list te gi Ai ta Lind

Joo bes ini me sed upu-
vad, sest ei saa vu ta 
hin ga mi se ja lii gu tus te 
va hel rüt mi ja hin ga-
vad va les ko has. Ena-
mas ti upu tak se üs na 
kal da lä he dal.

Ini mes te le on kin nis tu nud 
ar va mus, et pur jus ini me ne 
hin dab oma või meid üle ja 
upub just sel le pä rast. See on 
ka mõ nel ju hul tõ si, kuid mi-
nu ko ge mus näi tab, et up pu-
nud ini me sed lei tak se ena mas-
ti üs na kal da lä he dalt, mit te 
kal dast vä ga kau gel. 

See näi tab, et uju ma min-
nes up pu mi sel ei ole min git 
pist mist või me te üle hin da mi-
se ga. See po le nii, et joo bes 
ini me ne on tund nud, et suu-
dab uju da 50 rin gi üm ber saa-
re ja siis upub ära. 

Prob leem on hoo pis sel les, 

et joo bes ini me ne ar vab, et 
kõik te ma ke ha funkt sioo nid 
toi mi vad sa ma moo di na gu 
kai ne na, kuid pa ra ku nii see 
ei ole. Upu tak se üs na sel le ko-
ha lä he dal kust vet te min di.

Joob nul puu du lik ta sa kaal
Joo bes ini me se lii gu tu sed 

kao ta vad loo mu li ku koor di-
nat sioo ni. See keh tib nii al-
ko ho li joo be kui nar ko joo be 
koh ta. 

Joo bes ini me ne ki pub tui-
ku ma ja ker ge mi ni ta sa kaa-
lu kao ta ma. Kui sa maa peal 
kõn nid ja ko mis tad ning ku-
kud, lööd en nast ära. Vees ei 
ole meil aga pi de punk ti maa-
pin na ga, seal me hõl ju me ja 
li saks eel ne va le ei saa me vee 
all hin ga ta. 

Häi ri tud ta sa kaa lu tõt tu teh-
tud vi ga on vees hoo pis teis te 
ta ga jär ge de ga.

Ka heal uju jal joob nu na 
halb koor di nat sioon

Ka kõi ge pa re ma uju ja 
koor di nat sioon on joo bes ole-
kus häi ri tud. Vees uju mi seks 
on va ja saa vu ta da rütm li has-
lii gu tus te ja hin ga mis lii gu tus-
te va hel. 

Kui koor di nat sioon on pai-
gast ära, ei lii gu ini me ne rüt-
mis ning võib va les ko has ehk 
vee all hin ga ta. Ini me ne tõm-
bab en da le vett sis se ja upub-
ki pur jus pea ga ära, sõl tu ma-
ta sel lest kui hea või halb uju-
ja ta on.

„Kuiv up pu mi ne“
Ini me ne võib up pu da ka 

nii, et la han gul mee di kud ini-
me se kop su dest vett ei leia.

Na gu öel dud, ei saa vu ta 
pur jus ini me ne hin ga mi se 
ja lii gu tus te va he list rüt mi, 
hin gab kord üh te pi di, kord 

teist pi di ning te kib mo ment, 
kus ta võib sis se hin ga ta õh-
ku vee ga poo leks. Ve si sa tub 
oo ta ma tult te ma hin ga mis tee-
des se. Or ga nis mil on aga ole-
mas kait se reakt sioon. Tea tud 
as ju teeb or ga nism nii moo di, 
et me ise se da kont rol li da ei 
suu da. 

Kui hin ga mis tee des se sa tub 
ve si, mis ei to hiks seal üld se 
ol la, te kib ref lek toor ne hin ga-
mis tee de sulg. Hin ga mis teed 
sul gu vad, hää le pi lu tõm bub 
kok ku, et ve si kop su ei sa tuks. 
Aga ka õh ku ei pää se enam 
sis se. Sel lest het kest hak kab 
läm bu mi ne. 

Hä da so li ja käi tu mi ne ja lii-
gu tu sed on ident sed up pu mi-
se le. La han gul aga mee di kud 
ini me se kop sust vett ei leia, 
kuid ik ka gi on sur ma põh jus 
ve si.

Gert Te der,
MTÜ Selts Ees ti Ve tel pääs te

Kui das joo bes ini me sed ära upu vad

Lap se kesk ne ver sus klas si ka li ne pe da goo gi ka

Lap sest, kes ei ole 
õp pi da saa nud 
kuu le kust, kas vab 
õn ne tu ja nur ja tu 
ini me ne.
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M ust räs tast on vä li mu-
se jär gi liht ne kõi gist 
teis test lin du dest eris-

ta da. Ni melt on ta üle ni sü si-
must, nokk ja sil ma rõn gas 
oranz hi kas kol la sed. Emas lind 
on tu mep ruun pi sut he le da ma 
kur gua lu se ja pu gua la ga.

Must räs ta kau nis laul on 
üks esi me si, mi da ke va del 
kuu le me. See koos neb eri ne va 
kõr gu se ga me loo di lis te flöö ti-
va te vi le de ra hu li kust ja dast, 
on tih ti kos tev ja pa neb sa ge li 
mõt le ma, et kes küll nii ilu sas-
ti laul da võiks. Aga nä ha õn-
nes tub meil te da har ve mi ni. 

Must räs tas on pei du li se elu-
vii si ga, te gut seb teis te räs tas-
te ga võr rel des roh kem maa-
pin nal. 

Va rem 
oli ta pe sit-
su sa jal roh kem 
põõ sa rin de ga leht- 
ja se ga met sa de 
ning puis nii tu de 
ela nik, 
vaid 

rän del te gut ses ini me-
se lä he du ses. Vii ma sel ajal 

ko lib must räs tas aga üha 
roh kem lin na des se kal mis tu-
te le, par ki des se ja ka tä na va-
ser va des se. Maa pin nal lii gub 
must räs tas hü pa tes, ae ga jalt 
ta pea tub, jäl gib ümb rust aja-
des sa ba püs ti, ja lii gub eda si. 
Ra hu li kult on ta vaid kõr gel 
puu lad vas või te lean ten nil is-

tu des, et oma lau lul kõ la-
da las ta. 

Must räs tas võib 
pe sit se da eri ne valt 

teis test räs tas test 
ka maa pin nal, 

mõ nel ma da-
lal kän nu-

tüü kal 

või väi-
ke sel kuu sel. 

Pe sa ehi ta tak se ku lu hei-
nast, puu leh te dest, samb-

last ja samb li kust, si du mis ma-
ter ja liks on sa vi ja ka muld. 

Pe sa te ge mist alus ta vad 

must räs tad li gi kau du kolm 
nä da lat pä rast saa bu mist ning 
see kes tab 3-4 päe va. 

Mu ne on must räs ta pe sas 
4-6 ja hau du mi ne kes tab um-
bes 15 päe va. Paar nä da lat 
kas va vad koo ru nud po jad pe-
sas ning vih maus si de, pu tu ka-
te, ti gu de ja tõu ku de ga toi da-
vad neid mõ le mad va ne mad. 
Pe sast väl ju des õpi vad noo red 
üp ris rut tu sel geks ka len da mi-
se, mai lõ pul või me neid ju ba 
len nus ko ha ta. 

Mar ja de ja puu vil ja de val-
mi des ei üt le ka must räs tad 
nen de ga maius ta mi sest ära.

No vemb ris või har vem det-
semb ris lah ku vad eri ti noo-
red must räs tad Ees tist le vi la 
lõu na pool se ma tes se soo je ma-
tes se piir kon da des se, et ke-

va del märt si kuus jäl le 
ta ga si rän na ta. Lää-

ne-Ees tis on ta 
aga ha ri lik 
tal vi tu ja. 

Must räs-
tast ei ole küll 

loo dus kait se al la võe tud, aga 
hoid kem se da kau nist lin du 
siis ki nii na gu tei si gi.

Must räs tasMust räs tas

Jätkub kunstnik Reet Rea 
linnusari. Juba mõnda aega 
elab Reet Tõstamaal, vaata 
lisaks www.ReetRea.com

Soo ti ha ne on pi si ke pruu-
ni kas hall lin nu ke valk ja 
ala poo le ja mus ta la gi-

pea ga. Vä li mu selt on ta vä ga 
põh ja ti ha se sar na ne, kuid tal 
puu dub vii ma se le ise loo mu-
lik he le tii va laik, kur gu tähn 
on väik sem ja sel ge pii ri li sem 
ning must pea la gi läi ki vam. 
Lii ke saab tei ne tei sest eris ta-
da kõi ge ker ge mi ni hää lit sus-
te jär gi. 

Soo ti ha se le on ise loo mu li-
kud he le järsk kut se hüüd “pist-
jä” ja kor ra tav hoog ne “tsiiu-
dä dä dä deh”, sa mu ti kõi gi le 
ti has te le oma ne “tsit”. Laul 
on tal he le da te kor ra ta va te 
sil pi de üks lui ne ja da “dip dip-
dip...”, har ve mi ni ka “piit jü-
piit jü...”. 

Soo ti ha ne on na gu tei sed-
ki ti ha sed vä ga lii kuv lind. Te-

ma lend on 
kii re ja lain jas, 
toi duot sin gul ri pub ta tih ti 
ok sal, pea al la poo le. Sa ge li 
hak kab soo ti ha ne lin du de toi-
du lau da kü las ta ma ja on ini-
me se suh tes vä ga jul ge. On 

rää gi tud ka soo ti has te suu-
rest üh te kuu lu vus tun dest. Sa-
ge li te gut se vad nad ka he- või 
kol me kau pa, mis jä tab mul je, 
na gu hoi duk sid paa rid kok ku 
aas ta rin gi. 

Soo ti ha ne elut seb leht- 
ja se ga met sa des, tih ti 

vee ko gu de kal las tel, 
par ki des ja suur tes 
ae da des, kuid väl-
dib soid. 

Paa ri li se leid-
mi sel an nab isas-
lind emas lin nu-
le seem ne ke-
se või mõ ne 
muu toi dui va. 

Kui emas-
lind sel le 

v a s  t u 
võ tab, 

tä hen dab 
see nõu so le-
kut ja siit pea-
le jää vad ki lin nud kok ku. 

Pe sa ma ter ja li toob ko ha le 
ja pe sa ehi tab emas lind ük-
si. See te hak se puuõõn su ses-
se ning kõr gus ole neb so bi-
va puuõõ ne kõr gu sest. Pe sa 

koos neb pea mi selt samb last 
ja ro hu kõr test, pe sa lohk on 
voo der da tud tai me vil la ja kar-
va de ga. 

Ap ril lis mu neb emas lind 
7-9 val get pu na kasp ruu ni de 
täp pi de ga mu na ning haub 
neid 14 päe va. Mu ne haub 
emas lind, ke da isas lind sel 
ajal toi dab. Po jad on pe sa hoid-
jad ja lah ku vad pe sast 15-17 
päe va pä rast. Pe sas ole vaid 
poe gi toi da vad väi kes te pu tu-
ka te ga mõ le mad va na lin nud. 
Toi duks on pu tu kad, vast sed, 
ämb li kud, mar jad ja seem ned, 
seal hul gas roht tai me de seem-
ned. 

Pea le poe ga de pe sast lah-
ku mist hul gu vad soo ti ha sed 
pe sa kon ni ti rin gi ja ühi ne vad 
aju ti teis te ti has te se ga sal ka-
de ga. 

Soo ti ha seid võib meil ko ha-
ta nii su vel kui ka tal vel. Sü-
gi sel rän dab osa soo ti ha seid 
(ar va ta vas ti pea mi selt sa ma-
su vi sed noor lin nud) meilt ära, 
kuid on tead ma ta, kui kau ge-
le nad siir du vad. 

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

Soo ti ha neSoo ti ha ne
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SPORT

Pär nu maa meist ri võist lus tel võrk pal lis saa vu tas Tõs ta maa 
mees kond II lii gas 2. ko ha. Ok toob rist ap ril li ni toi mu nud 
män gu des osa le sid Ja nek Jaan soo, Joel Pulk, Har li Käärt, 
Rai ner Sutt, Ago Ad ler, Aro Kütt, Va le ri Bu rav kov ja Too mas 
Rõ hu.

Tõs ta maa Jü riöö tea te jooks 2010
1. ORI GI NAAL - Lii na Laas ma, Lau ra Pär na, He di Grets ki, Ar-
go Lee ri maa, Taa vi Ma rus, Rai ner Sutt (va nu sek lass 91-180)
2. MA LEV - Epp Tuisk, Mal le Sep por, Frie da Krii sa, Ran do 

Rand, Tõ nis Kar lep, Sil ver Suur kütt (91-180)
3. KA MAŠŠ - Kai sa Sutt, Ai len Lu me ra, Ma ret Pa lu sa lu, Tau-
no Pal berg, Paul Tilk, Karl Kal da (91-180)
4. LIL LE KE - Trii nu Pal mis te, Liia Oid järv, Me ri ke Tul mees, 
Ülo Ma rus, Ül lar Ma rus, Toi vo Ma rus (I KOHT va nu sek las sis 
üle 180)
5. TÕL LI TÖL LA KAD – Ene Jur jev, Mer le Juu rik, Lau ra 
Jõe,Tau ri Pal berg, Mih kel Jõe, Rai do Pal mis te (91-180)
6. MN-KLU BI - Ag nes Jan son, Triin Tu gim, Lil le ri ne Lil le, 
Ar ti Palts mar, Hei ko Piir me, Ke vin Hea mets (I KOHT va nu sek-
las sis 61-90)
7. JÜ RIÖÖ MA RI – Kris tii na Si re li, Ka ren Ad ler, Tee le Tõ-
nis son, Al bert Lu me ra, Ta nel Tuul mees, Kar mo Ka se mets (61-
90)
8. MII NI VÄ LI (1. KOHT va nu sek las sis ko gu va nus ku ni 60) - 
Ave-Ing rid Ves ki mä gi, Ker tu Lil le, Kad ri Ka se, Ras mus-Oli ver 
Ves ki mä gi, Rai mond Pal berg, Ai vo Ta ga saar 
9. KOO LI KAD – Vik to ria Kul ler kupp, Liis beth Sikk, He le vi 
Jur jev, Triin Han nus, Ro bin Sikk, Ind rek Te ki (ku ni 60)
RII DE NA GI – Ger ly Iman, Cat ri Koi du, Ta nel Luur, Ker mo 
Kar ro, Rai no Mai de, Mi rel la Re dik

Nel ja päe val, 20. mail 2010 
kell 17 tut vus tab 

Swed bank Tõs ta maa 
rah va ma jas järg ne vaid 

tee ma sid:
Pan ga buss; hoius ta mi ne;
Eu ro ka su tu se le võt mi ne 

Ees tis.

TAIMEDE MÜÜK
Suures valikus suvelilli 
amplisse ja peenrasse.
Parim valik köögivilja- ja 
maitsetaimi.

MÜÜGIPÄEVAD:
Alates 6. maist igal neljapäeval:

kell 10 Saulepis
kell 11 Varblas

Alates 7. maist igal reedel:
kell 10 Tõstamaa alevis
kell 12 Tõhelas 
kell 14 Koongas
kell 16 Aruväljal

Info: 528 0086
www.sillametsa.ee

M ul po le Tõs ta maa 
sur nuaias üh te gi lä-
he da se kal mu, kuid 

ae ga jalt ja lu tan siis ki sealt lä-
bi. Nii juh tus ka ühel ilu sal 
ke vad päe val (24. ap rill). Lii-
gun et te vaat li kult kal mu de 
va hel. Nau din heas mõt tes 
ta lu poeg lik ku sur nuaia-ar hi-
tek tuu ri, kus puu du vad im-
po sant sed haua tä hi sed. Vaa-
det pai ta vad ta ga si hoid li kud 
maa lä he da sed ku jun du sed. 
Iga le hauap lat si le omas te 
poolt teh tud ke nad kal mu-
ku jun du sed. 

Loen haua tä his telt tut ta-
va te ni me sid. Mõ ned nen-
dest on head sõb rad ol nud, 
liht salt tut ta vad, või olen 
mõ ne le ise gi õpe ta ja ol nud 
(kurb on noor te ini mes te 
ni me sid siin lu ge da). Mee-
nu tan loe tud ni me de pu hul 
ini me si – pal jud neist on 
tõs ta maa las te sü da mes ka 
pä rast ma na la tee le mi ne kut 
päl vi nud sü ga va lu gu pi da-
mi se oma elu jook sul an tud 
pa nu se eest. See ja lu tus käik 
on oma moo di mõt te retk ko-
du ko ha aja luk ku. 

Ko dust väl ju des pol nud 
mul mõt tes ki mi da gi kir ju ta-
da. Kir ju ta ma ajen das Tõs ta-
maa kal mis tu äär mi ne puh-
tus ja hool da tus. Hauap lat-
sid on ro hi tud – rii su tud, ku-
jun da tud mait se kalt pü si tai-
me de, lil le de, is te pin ki de ja 
la ter na te ga. Vä ga meel di valt 

mõ jub pe re kond Män ni ku ra-
hu la – kus on os kus li kult ka-
su ta tud ma hoo nia põõ sad, 
mil le mõ ju le pää se mist toe-
tab üle jää nud plat si kat tev 
suh te li selt avar tai me kat te ta 
mul la pind. Äär mi se liht su se-
ga võ lub noo re me he Ka le vi 
vii ma ne puh ke paik. Meel di-
vaid ku jun du si võiks üles lu-
ge da küll ja küll – aga ol gu 
see kord ni me ta tud need. 

Et hauap lat sid kor ras on, 
võib kui da gi loo mu li kuks lu-
ge da, aga Tõs ta maa kal mis-
tu meel di vaks oma pä raks on 
as jao lu, et kõik plat si de va he-
li sed teed – ra jad on sa ma 
puh tad kui mat mis pai gad. 
Kui gi ka Tõs ta maa kal mis tul 
kas va vad suu red puud, mis 
leh ti lan ge ta vad ja ok kaid 
puis ta vad – ome ti nen del 
va he ra da del ras ke lei da män-
nio kast või ka se le he kest. 
Kõik jal puh tus ja värs ked re-
hat rii bud. Mul tek ki sid lau-
sa sü da me tun nis tu se pii nad 
neid ra du pi di as tu des, mis-
tõt tu jät sin gi osa ra du oma 
jäl ge de ga ri sus ta ma ta.

Ko du tee le asu des mõ tisk-
le sin ole va ja ka du va seos-
test ning tu lin jä rel du se le 
– Tõs ta maa rah vas aus tab 
oma ma na la tee le läi nud lä-
he da si ja kõi gil on põh just 
te ha sü gav tä nu kum mar dus 
hool sa le kal mis tu va hi le El-
len Aa va le. 

Efe li ne

Jalu tus käik sur nuaial

MÜÜA 
2 SHOTI MÄGIVEISE 

LEHMIKUT ja 
MUSTI UTTESID

info 505 5340
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Jaa nua ris ja veeb rua ris raa ma tu kok ku jõud nud raa ma tud. 
Krentz, Jay ne Ann „Ime li ne draa kon“
Po well, Ju lie „Ju lie& Ju lia“
Ma te, Fe renc „Vii na mä gi Tos ca nas. Vei ni sõb ra unelm“
Mal ley, Su san „Ihu ja hin ge ga“
Kins low, Frank J. „Sil ma pilk se ter ven da mi se sa la du sed“
Kehl mann, Da niel „Kuul sus“
Swann, Leo nie „Glenn kill“
Dur rell, Ge rard „Pa rem varb la ne pi hus“
Jack son, Mic hael „Moon walk“
Und set, Sig rid „Proua Mar ta Ou lie. Truu abi kaa sa“
Lind say, Jeff „Dex te ri sün ged une näod“
Ors ta vik, Han ne „Ki ri kuõ pe ta ja“
Wit ter, Bret „Kuu lus raa ma tu ko gu kass De wey“
Krauss, Ni co le „Ar mas tu se aja lu gu“
Gard ner, Er le Stan ley „Ul gu va koe ra juh tum“
Hel les tein, Tom my „Lä he du se ni on pikk tee“
Tur man, Ju lie „Kui ar mas tab, siis an des tab“
Ster gio pou los, Ger ry „Kui das (v)al lu ta da me hi“
Sty ler, Ch ris top her „Mee le hei tel ko du pe re nais te ko ka raa mat“
Trump, Do nald J „Mõt le suu relt ja pa ne täie ga“
Ok sa nen, So fi  ja Pa ju, Ai li „Kõi ge ta ga oli hirm“
Ok sa nen, So fi  „Ba by Ja ne“

EES TI KIR JAN DUS
Mer ca „Mees!”
Sepp, Ade na „Pel ja tud tun ded“
La tik, Jaan „Meie noo red“
Praak li, Ai no „Tä di Maa li ju tud“
Karm, Hil le „El le Kull. Unes ja ilm si“
Soo nik, Ma ti „Ra vit se ja-Lee nu tar ku sed“
Vint, Too mas „Üü ri li ne“
Lut sepp, Elo „Ees ti müt sid“
Ma tii sen, Mar ja „La pi töö Ees ti ko dus“
Hel me, Mart „Va na vask ne lae va kell“
Its kok, A „Kiik su ga jõu lu sal mid“
Le pas sa lu, Virk ko „Spioo ni män gud. Her man Sim mi elu ja hä ving“
Pe nu, An na-Ma ria „Mi nu His paa nia“
St ri der, Roy „Mi nu Mon goo lia“
Hom mik-Mrab te, Kät lin „Mi nu Ma ro ko“
Va bar, Mart „Me si ni ku ma gus elu“
Õn ne pa lu, Tõ nu „Pa ra diis“
Kähr, Aar ne „Päe va lii lia“
Kaur, Kris ta; Laan soo, Ur mas „Maa gi li sed tai med ja tai me maa gia“
La re tei Eve quoz, Mai mu „Seal pool Al pe“
Soo nik, Ma ti „Tii va rip su tus“
„Uba. Too mas Uba“
Ise, Fred „Tuu le tii vul: luu let ja mä les tu si“
Rau do ja, Ar vi „Võit lu ses või de tud elu“
Pra gi, In tan „Eu roo pa mä lu mäng“
Ran nap, Hei no „Lõ bu said lu gu sid ees ti muu si ku test“
Ko ka mä gi, Epp Ma ria „Elu. Kunst. Epp Ma ria mo nog raa fi a“
Erin, An ge li ka „Sa la dus li kud E-ai ned meie iga päe va toi dus“
Nir ti „Ja an na mei le an deks meie võ lad....“
Võr no, Han nes „Poi si lu gu“
Ku du, Reet „Pi gi must ja pi gi lind“
„Mi la na. Ees ti mo del li päe vik“
Lass, Liis „Kes san dis tas lu ge ja?“
„Ees ti väik se saa red“
Luik, Hans „Mi nu ime li ne elu“
Mar quez, Gre te „Ees ti nai se õnn“
„100 selts kon na lau lu: ma ta hak sin ko dus ol la“
„Pär nu maa aas ta raa mat 2007 – 2008“
„Pär nu maa spor di kool: 1996 – 2001“
„Ees ti fi lm 2000 – 2006“
„Kes? Mis? Kus? 2010“

LAS TE LE
Dis ney „Ei ku na gi maa hald ja rii gis. Hald jao ru sa la ja ne maailm“
Hind rey, Karl Au gust „Pi ri pil li-Lii su“
Kõn nus saar, Tiia „Ing li kü ba rat rikk/ Mart ti ja kuld tiib“
Un dusk, Maar ja „Pä ka pikk In go“ 

Raa ma tu kok ku on nüüd või ma lik tuua raa ma tuid, mi da en dal ko dus 
po le va ja, aga ära vi sa ta ei raat si. Neid raa ma tuid saab kee gi tei ne ta su ta 
ko ju viia. 

Uudiskirjandus

HEI TÕS TA MAA KÄ SI TÖÖ LI SED JA 
MEIST RI ME HED! 

Al ga mas on uus su vi ning taas kord on kü las ta ja te le 
ava tud Tõs ta maa mõis. Kui te soo vi te en da 

val mis ta tud as ju mõi sas müüa, siis võt ke ühen dust 
Lii na Kää ri ga te le fo nil 508 3834 või 

mei lit si lii na@tos ta maa.ee.

Tule 5. juu nil tei se le 
Kast na kü la de va he li se le 

SPOR DI PÄE VA LE!
Võist lu sed al ga vad kell 16 Kast na plat sil

Oo ta me 6- liik me li si võist kon di
Pa ri ma te le au hin nad, õh tul män gib 

tant suks an sam bel PO LE RO
Tu le ja vee da to re sport lik õh tu poo lik Kast nas!

MOBIILNE NÕUSTAMINE 2010 
Pärnumaal

Mobiilne nõustamine viiakse läbi Eesti Töötukassa ja 
kohalike omavalitsuste koostööna

Tulge kuulama ja arutama!

Räägime nendel teemadel:
 Tööturu olukorra tutvustus
 Töötukassa tegevuse tutvustamine –

töövahendus, tööturuteenused ja -toetused, 
EURES (töövahendus Euroopas)

 Karjäärinõustamine ja karjääriinfo.Tööotsimise 
allikad ja kandideerimisdokumentide koostamine

 Võimalused poolelijäänud haridustee 
jätkamiseks

 Küsimused ja arutelu

Saame kokku:
11. mail kell 10 Tõstamaa rahvamajas

Üritus on tasuta!
Lisainfo: Pille Pärna, pille.parna@tootukassa.ee; 447 9894

TULE
21. mail kell19 

Tõs ta maa mõi sa 
kau ni le kont ser di le
VIII Pär nu 
Rah vus va he li se Koo ri fes ti va li 
raa mes esi ne vad:

Ai no Kuo ro (Soo mest) ja 

nais koor Mee li ka (Ees tist)

Ta su ta
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April li kuu 
April li kuu 

juu bi la ridjuu bi la rid
EL LA KOL LO 97EL LA KOL LO 97
HIL DA PINN 94HIL DA PINN 94

LIN DA ES TAM 88LIN DA ES TAM 88
JÜ RI SALK 88JÜ RI SALK 88

SAL ME KA SE LA 83SAL ME KA SE LA 83
EN DEL AND RE SE 83EN DEL AND RE SE 83

VEL LO LAPP 80VEL LO LAPP 80
ÕIL ME VAAR MAA 79ÕIL ME VAAR MAA 79

HEI NO MII DO 79HEI NO MII DO 79
EDI TÕ NIS MAA 78EDI TÕ NIS MAA 78
HEL DI KII RATS 77HEL DI KII RATS 77
EN DEL RAA VIK 77EN DEL RAA VIK 77
EL MAR KULD 77EL MAR KULD 77
AI NO RAA VIK 76AI NO RAA VIK 76

AR NO GUUT MANN 76AR NO GUUT MANN 76
JAAN VIMM 75JAAN VIMM 75

LEM BIT PA LU SA LU 74LEM BIT PA LU SA LU 74
IVA KAL BACH 74IVA KAL BACH 74

EDUARD MET SA MÄ GI 73EDUARD MET SA MÄ GI 73
VIR VE-ÕIE LA ED VAND 72VIR VE-ÕIE LA ED VAND 72

AIN MÄN NI KUS 71AIN MÄN NI KUS 71
UR VE KÄÄR 70UR VE KÄÄR 70

HIL DA LIL LE PUU 
29.09.1924 – 26.03.2010

EVE LYN LI LÄN DER
12.02.1979 – 4.04.2010

AR TEE MI UDU 
11.07.1929 – 08.04.2010

Han na-Ma ria Et ner - 29.03.2010

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!  Mai kuu  Mai kuu juu bi la ridjuu bi la rid

ALEK SAN DER MÄND LA 95ALEK SAN DER MÄND LA 95
VIK TOR ROOS 87VIK TOR ROOS 87
SI NAI DA MIKK 82SI NAI DA MIKK 82

JU TA RÄHN 81JU TA RÄHN 81
VA LEN TI NA HEIN MAA 78VA LEN TI NA HEIN MAA 78

LEI DA VER TE 75LEI DA VER TE 75
AI ME MART SON 73AI ME MART SON 73
MAIE ERIK SON 71MAIE ERIK SON 71

OLEG REI MAND 70OLEG REI MAND 70
SA LEV EL LES TE 65SA LEV EL LES TE 65

Poot si laat 
toi mub 

12. juu nil. 
Jäl gi ge 

rek laa mi!

Muin sus kait se kuu raa mes kut su me 
nel ja päe val, 13. mail 

Tõs ta maa mõi sa par ki kor ras ta ta ma

Ko gu ne me kell 18 mõi sa tal li de juur de, 
tee me paar tun di tööd, is tu me lõk ke juu res, 
söö me sup pi ja kuu la me aja loo li si lu gu sid 

Tõs ta maa mõi sast.

Tu le löö kaa sa!

In fo ja re gist ree ri mi ne 449 6180 või 
ker li@tos ta maa.ee

Tõs ta maa Val la va lit sus

TÄNU
Suu red tä nud näi te -

selts kon na le to re da 
mee le la hu tu se ja peo 
eest!
To re, kui ik ka jät kub 

te gi jaid, kah ju ai nult, 
et vaa ta jaid nap pis.

Tä nu li kud fän nid - 
Vil lem sõp ra de ga

Tea de
An da ka su ta da 

ruu mid koh vi ku 
pi da mi seks 

Tõ he la päe va kes ku ses
In fo 514 5000 või 

515 2312
MTÜ Tõ he la Kü la selts


