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TÄNA LEHES:

Palju õnne meile kõigile – Palju õnne meile kõigile – 
vald sai kaheksateistkümne vald sai kaheksateistkümne 

aastaseks!aastaseks!

TÕS TA MAA VAL LA 
HEA KOR RA KON KURSS 2010

Tõs ta maa val la va lit sus kuu lu tab väl ja val la hea kor ra kon kur si 2010. 
Kon kurss toi mub ju ba kol me teist küm nen dat kor da.

Hin da mi ne toi mub järg mis tes grup pi des:
1) ÜHE PE REE LA MUD;
2) SU VE KO DUD;
3) HOO NE TEG RU PID, KOR TER MA JAD;
4) ET TE VÕT TED, ASU TU SED, TOOT MIS TA LUD, 

LOO DUS LÄ HE DA NE KESK KOND.

Hin na tak se ter ri too riu mi te kor ras hoi du, hoo ne te väl ja nä ge mist, hal jas tust, 
so bi vust kesk kon da, loo dus lä he dust jne.

Kon kur si kor ral da mi seks moo dus ta tak se ko mis jon, mil le liik med vaa ta vad 
val las hin da va pil gu ga rin gi juu nis, juu lis ja au gus tis. 

Sa mu ti saab ko mis jo ni le te ha et te pa ne kuid ku ni au gus ti lõ pu ni 
te le fo nil 449 6180 või e-post vald@tos ta maa.ee. 
Oo ta me sel le si su li si et te pa ne kuid val la rah valt.

24. juulil 24. juulil 
KASTNA KÜLAPÄEV KASTNA KÜLAPÄEV 

Külapäeva teemaks - Külapäeva teemaks - 
kolhoosiaeg kolhoosiaeg 

Kell 13 avamineKell 13 avamine
Kell 14 kalmistupühaKell 14 kalmistupüha

Kastna kalmistul Kastna kalmistul 
NäitusedNäitused

Tantsuks ansambel Tantsuks ansambel 
HollariiHollarii

Ootame näituseks Ootame näituseks 
fotosid ja õnneloosiks fotosid ja õnneloosiks 

annetusi.annetusi.

Palju õnne meile kõigile – Palju õnne meile kõigile – 
vald sai kaheksateistkümne vald sai kaheksateistkümne 

aastaseks!aastaseks!
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 Kui das ta haks, et kõik 
mu üm ber oleks jääv. Ise-
gi ei ta haks kui da gi ühel 
päe val mul laks pu di se da. 
Aga võ ta kui das ta had, 
pa ra ta ma tus on ha las ta-
ma tu. 

Hil ju ti tund sin ki pi ta-
vat va lu ja lo hu ta ma tut 
kur bust, kui truu sõb ra 
puh ke nud si re li te alt leid-
sin. 

Küm me aas tat rõõ mus-
tas ta oma ole ma s-o lu ga 
meie pe ret. Kül lap ka vä-
ga pal ju sid kü la li si, sest 
oma suu re nae ra tu se ja 
üle ka hek sa küm ne ki lo se 
ko gu ga jäi ta pal ju de le 
meel de. Tu han ded ini me-
sed te gid te ma ga koos pil-
ti ja pre si den did pai ta sid 
ta koo nu. 

Suur mü ta kas Sil via 
suu tis en nast ala ti näh-
ta vaks te ha. Sa jad ini me-
sed kü si sid, et kas Sil via 
on ema ne või isa ne. Tih-
ti ha ka ti te da hom mi ku-
ti Eli sa bet hiks kut su ma, 
sest ku ning lik seos oli 
meel de jää nud. Va hel kut-
su ti te da ka ka ruks. 

Sa ba ga võis ta het ke-
ga ma da la ma laua puh-
taks püh ki da ja suu re ma 
laua alt lä bi min nes, as-
tus eda si koos laua ga. 
Pool ki lo lii va te ma ma-
ga mis ko hast kok ku püh-
ki da oli ta va li ne. 

Ja ala ti ma gas ta kõi-
ge kit sa ma ko ha peal, et 
siis meie har ras ta si me lak-
ka ma tult kõr gus ja kau-
gus hüp peid. Mi na ena-
mas ti ka pott peos. 

Kord päe vas kor ral das 
ta koos tak si de ga kol me-
hääl se ul gu mis koo ri, aga 
päe val nors kas na gu va-
na mees. Nüüd ma gab ta 
iga ves ti meie hoo vis ja 
mi na igat sen se da lii va, 
kar va tut te ja no ri nat. Ta 
on ju ba le gend.

 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 vo li ko gu al ga tas 
28.05.2010. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 25 
Tõs ta maa val las Lao kü las asu va Põl de kin-
nis tu de tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks 
on moo dus ta da eral di ka tast riük sus vaa te-
tor ni (lin nu vaat le mi seks) püs ti ta mi seks ehi-
tus kee lu vöön dis se ja si sal dab Tõs ta maa val-
la üldp la nee rin gu muut mi se et te pa ne kut. 
Põl de kin nis tu on 11,9 ha suur.

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 
29.04.2010. aas ta is tun gil kor ral du se ga 
nr. 90 Tõs ta maa val las Ma ni ja kü las asu-
va Ma ni ja kü la kes ku se de tailp la nee rin gu, 
mil le ava lik väl ja pa nek toi mub 28.06.2010 
- 26.07.2010. aas tal Tõs ta maa val la ma jas 

töö päe va del kell 8.00 - 13.00 ja 14.00 - 
16.00 ning Ma ni ja kü la kes ku ses töö päe va-
del kell 08.00 – 16.00. 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 kü la kes ku se ka tast riük sus on 
2,13 ha suur, mil lest pla nee ri tav ala moo-
dus tab ca 0,69 ha. De tailp la nee rin gu ga an-
tak se ehi tu sõi gus ühe ava tud eks po sit sioo-
ni ga muu seu miai da, ühe abi hoo ne ja maa-
küt te ala ra ja mi seks. Sa mu ti vä hen da tak se 
pla nee rin gu ga ehi tus kee lu vöön dit uu te ra-
ja ta va te ehi tis te alu se õue maa osas. See ga 
on te ge mist 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.

DETAILPLANEERING

Noor te kes ku se loo mi-
ne on kõ ne all ol nud 
ju ba mõn da ae ga ja 
sel le loo mi se va ja du-
sest on rää gi tud val la 
aren gu ka va koos ta mi-
se töög rup pi des. 

Noor te seas vii di lä bi kü-
sit lu si, kus nad said aval da-
da oma ar va must noor te kes-
ku ses pa ku ta va te või ma lus te 
koh ta. 

Tõs ta maa val la va lit sus esi-
tas noor te kes ku se loo mi seks 
pro jek ti EL tõu ke fon di de all 
ava tud noor te kes kus te, tea vi-
ta mis- ja nõus ta mis kes kus te 
ning hu vi koo li de inf rast ruk-
tuu ri kaa sa jas ta mi se meet mes-
se. Kok ku esi ta ti sel les se meet-
mes se 186 pro jek ti ka van dit 
ning neist toe tust õn nes tus 
saa da 47-l. See ga kon ku rents 
oli ti he ja se da rõõ mus ta vam 
on, et toe tu se saa ja te hul gas 
on ka Tõs ta maa val la va lit-
sus.

Taot le si me pro jek ti ga toe-
tust noor te kes ku se ruu mi de 
loo mi seks Tõs ta maa rah va-
maj ja ning rah va ma ja tei se 
kor ru se ka tu sea lu se osa väl-
jae hi ta mi seks. Sel leks on meil 
või ma lik saa da EL toe tust 3,2 
mil jo nit ja val la oma fi nant-

see ring peab ole ma 226 000 
kroo ni.

Noor te kes ku se loo mi se ül-
di se maks ees mär giks on noor-
te va ba-aja te ge vu se mit me-
ke sis ta mi ne. Luuak se noor-
te le või ma lu si si su ka malt ja 
mit me ke si se malt va ba ae ga 
vee ta, aren da da oma os ku si 
ja tead mi si, saa da mit me su gu-
seid õpi ko ge mu si ning see lä-
bi suu ren da da ka noor te toi-
me tu le kuos ku si ja töö hõi ve-
val mi dust. Kes ku se ruu mid 
pro jek tee ris AS Pär nu EKE 
Pro jekt. Noor te kes ku ses se tu-
le vad män gu de saal, in fo tu-
ba, töö tu ba, puh ke ruum ja 
väi ke köö gi nurk. Rah va ma-
ja esi me sel kor ru sel re no vee-
ri tak se bän di ruum ja tua lett-
ruu mid ning juur de ehi ta tak-
se ka eral di in va-WC.

Män gu de saa lis oleks noor-
tel või ma lik män gi da pil jar-
dit, õhu ho kit, laua jalg pal li, 
ko roo nat või elekt roo ni list 
noo le män gu. In fo tup pa tu-
le vad ar vu ti ko had ja väi ke 
õp pi mis-või lu ge mis nurk. 
Puh ke ruu mis on või ma lik te-
le rit vaa da ta, muu si kat kuu-
la ta, laua män ge män gi da ja 
mit me su gu seid üri tu si lä bi 
viia. Saab kor ral da da koo so-
le kuid, se mi na re, töö tu ba sid, 

soo vi kor ral pi da da ka las te 
sün ni päe vi. Ka tu sea lu ses se 
osas se jääb puit tool värk, ka-
tu ses se on pro jek tee ri tud ka tu-
seak nad ning si se vii mist lu ses 
ka su ta tak se ka se vi neer-tahv-
leid. Bän di ruu mis ka su ta tak se 
akus ti li si ma ter ja le ja muu de-
tak se ruum he li kind la maks.

Ehi tus töö de teos ta mi seks 
viis Tõs ta maa val la va lit sus 
lä bi han ke kon kur si, kus pa-
ri ma pak ku mi se te gi AS Gus-
taf. Ehi tus töö de ga alus ta tak se 
28. juu nist ja ehi tus tööd pea-
vad ole ma lõ pe ta tud 30. sep-
temb riks. See jä rel toi mub ruu-
mi de si sus ta mi ne ning loo da-
me noor te kes ku se ava da veel 
en ne aas ta lõp pu.

Val la va lit su sel on ka vas 
sü gi sel kok ku kut su da noor-
te vo li ko gu, mi da nõus tab 
men tor Ees ti Noor teü hen dus-
te Lii dust. Jääb loo ta, et ka 
noo red ise noor te kes ku se käi-
vi ta mi sel ja ko gu noor soo töö 
mit me külg se maks muut mi sel 
ak tiiv selt kaa sa löök sid.

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

Noor te kes kus tu leb kind lalt
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Tõs ta maa mõis 
ot sib oma 
tun nus lau set

 Ees tis on sa du mõi said, 
mis on kau nid ja oma aja-
loo poo lest hu vi ta vad. 
Pal jud on neist tä na seks 
kor da teh tud. Nen de sa da-
de mõi sa te hul ka ma hub 
ka Tõs ta maa mõis, mi da 
meie siin häs ti tea me, 
kuid mil lest pal jud ini me-
sed mu jalt Ees tist ja maail-
mast kuul nud ki po le. 
Sel leks, et te ha Tõs ta maa 
mõis näh ta va maks ja pa-
re mi ni meel de jää vaks, 
kut su me kõi ki üles ot si ma 
mõi sa le so bi vat ja meel de-
jää vat tun nus lau set. 

Et mõt te tööd er gu ta da 
toon siin ko hal väl ja mõ-
ned näi ted: Es to nia - Po si-
ti ve ly surp ri sing; Tal linn 
- Si nu ko du paik. Tar tu - 
hea de mõ te te linn.

Sel leks, et tun nus lau se 
saaks osa le da meie poolt 
väl ja kuu lu ta tud kon kur-
sil, peab see vas ta ma järg-
mis te le tin gi mus te le: ole-
ma lü hi ke ja lööv; ise loo-
mus ta ma Tõs ta maa mõi-
sa; ole ma uud ne ja teis te 
lin na de, or ga ni sat sioo ni-
de vms poolt ka su tu se le 
võt ma ta.

Kon kur sil või vad osa-
le da kõik ini me sed, ole ne-
ma ta va nu sest, soost, ame-
tist või elu ko hast.

Kui Sul on mõt teid, 
mis so bik sid ise loo mus ta-
ma just Tõs ta maa mõi sa, 
siis ära hoia neid va ka all, 
vaid saa da mõi sa e-mai-
li teel lii na@tos ta maa.ee 
või kir ja li kult SA Tõs ta-
maa mõis, Kal li mnt 13, 
Tõs ta maa 88101. Kõik saa-
bu nud pak ku mi sed Tõs ta-
maa mõi sa tun nus lau seks 
pan nak se üles se mõi sa 
ko du le he le http://mois.tos-
ta maa.ee. 

Tun nus lau seid oo ta-
me ku ni 26. juu li ni 2010. 
Võit jaks osu tu nud tun nus-
lau se kuu lu ta me väl ja 31. 
juu lil toi mu val Tõs ta maa 
val la muu seu mi päe val 
ning sa mu ti tun nus ta me 
pa ri maid tun nus lau se te 
loo jaid.

Lii na Käär

28. mail an dis Eve lin Il ves pre si den di kant se leis üle noo re sport la se pree mia ker ge jõus tik la-
se le Lii na Laas ma le, suu sa hüp pa ja ja ka he võist le ja le Krist jan Il ve se le ning uju ja le Eric Töt ti le. 
SA Va ba rii gi Pre si den di Kul tuu ri ra has tu pre si den di abi kaa sa all fon di noo re sport la se pree mia 
on mõel dud ku ni 21-aas ta se le vä ga hea de õpi tu le mus te ga õp pi va le noo re le, see on sih tots-
tar be li ne ja mõel dud tree ning- ning võist lus ku lu de kat teks. Kan di daa te saa vad esi ta da noors-
port las te tree ne rid, ju hen da jad, koo lid, spor dik lu bid, spor dia la lii dud ja Va ba rii gi Pre si den di 
abi kaa sa all fon di nõu ko ja liik med. Pree miat ra has tab Nor dea Pank ja se da an tak se väl ja kaks 
kor da aas tas – ap ril lis ja no vemb ris. Pree mia sum ma on 50 000 kroo ni, mis ja ga tak se pree-
mia saa nu te va hel. Foto: Toomas Volmer

Ala tes 1.01.2010 keh-
tes ta ti riik li kult uued 
jäät me te prü gi las se 
la des ta mi se saas te ta su 
mää rad, mis tõt tu muu-
tu sid ol me jäät me te 
la des ta mi se hin nad ka 
Paik re prü gi las. 

Kui aas ta va he tu se ni keh-
tis hind 475,42 kroo ni/ton ni 
( li san dub käi be maks), kuid 
uuest aas tast on la des tus ta su 
658,20 kroo ni/tonn (li san dub 
käi be maks). 

Tu le ne valt eel ne vast esi-
tas viies val las (Tõs ta maa, 
Aud ru, Varb la, Koon ga ja La-
vas saa re) ühist jäät me ve du 
teos tav AS Veo lia Kesk kon-
na tee nu sed taot lu se jäät me-
veo hin da de tõst mi seks ala tes 
1.04.2010. Hin na tõu su taot-
lust aru tas nii viie val la poolt 
moo dus ta tud ühis ko mis jo ja 
kõik val la va lit su sed eral di ja 
lei ti, et läh tu valt kor ral da tud 
ühi se jäät me veo kon kur si tin-

gi mus test on taot lus põh jen-
da tud. Läh tu des 30.04.2008.
aas tal sõl mi tud Tõs ta maa Val-
la va lit su se ja AS Clea na way 
(nüüd AS Veo lia Kesk kon na-
tee nu sed)kor ral da tud jäät me-
veo le pin gu punk tist 4.1.2, 
võib ve da ja taot le da en da 
poolt ava li ku le kon kur si le esi-
ta tud ja edu kaks tun nis ta tud 
pak ku mi ses ni me ta tud tee nus-
ta su de suu ru se muut mist, kui 
esi ne vad ob jek tiiv sed as jao-
lud, mis olu li selt mõ ju ta vad 
jäät me veo ku lu sid. See ga 
taot lu se mit te ra hul da mi seks 
val la va lit su sel õi gus lik alus 
puu dub.

Tõs ta maa val la va lit su se 
kui viie val la ühi se jäät me-
veo kon kur si kor ral da ja poolt 
lä bi vii dud lä bi rää ki mis te 
tu le mu se na muu tis ve da ja 
jäät me veo hin du võr rel des 
esialg se taot lu se ga olu li selt 
sood sa maks ja val la va lit sus 
koos kõ las tas 11.06.2010 kor-
ral du se ga nr. 123 uued tee nu-
se hin nad. Sa mu ti toi mi sid ka 

Aud ru, Varb la, La vas saa re ja 
Koon ga vald.

See ga keh ti vad ala tes 1. 
juu list 2010. aas tast uued jäät-
me veo tee nu se hin nad. Klien ti-
de le saa de tak se vas ta vad tea-
ted koos juu ni kuu ar ve te ga.

Uued jäät me veo 
tee nus hin nad

Tõs ta maa val la va lit sus

Jäät me 
ma hu ti te 
suu rus m3

Tee nus ta su 
hind 
1. juu list 
2010 
(koos käi be-
mak su ga)

Ku ni 0,08 37,20
Ku ni 0,14 55,20
Ku ni 0,24 63,60
Ku ni 0,37 85,20
Ku ni 0,60 105,60
Ku ni 0,80 120,00
Ku ni 1,50 168,00
Ku ni 2,50 264,00
Ku ni 4,50 456,00

Kor ral da tud jäät me veo hin na tõus 1. juu list 2010
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 Aja va he mi kul 15.05 
kell 22 ku ni 17.05 kell 8 
on Pär nu maal Tõs ta maa 
val las Tõ he la kü las kü tu-
se tank last va ras ta tud 298 
liit rit eri mär gis tu se ga diis-
li kü tust. Var gu se ga on 
te ki ta tud va ra list kah ju 
3543 kroo ni.

 Aja va he mi kul 22.05 
sü daööst ku ni 23.05 kel la 
8.05ni on Pär nu maal Tõs-
ta maa val las Er mis tu kü-
las va ras ta tud paa di moo-
tor, mil le ga te ki ta ti kah ju 
35 000 kroo ni.

Su vel var gad ei ma ga
 Kui gi meie su vi on heit-

li ku mee le ga ja ilm ala ti 
päik se li ne ei pruu gi ol la, 
siis ei la se me end sel lest 
hei du ta da. Ik ka tee me lah-
ti au to või ma ja ak na ja 
kah juks nii ka unus ta me. 
Vä he sel lest – hoo le tuks 
muu tu me ka us te lu kus ta-
mi sel, ol gu sel leks sõi duk, 
ma ja, kor ter, abi hoo ne. 
Va ras te tee me elu sel le ga 
aga hoo pis ki liht saks, ne-
mad sel list või ma lust oo ta-
vad ki. Po lit sei le tea ta tak se 
su ve pe rioo dil tih ti, et esi-
mes tel kor rus tel lah ti unus-
ta tud rõ duuks või aken on 
soo vi ma tu te le kü la lis te le 
sis se pää suks ol nud. 

See ga soo vi tus on liht-
ne: ole oma va ra val va mi-
sel hoo las. Lu kust on abi 
ai nult siis, kui me se da ka-
su ta me. Ka kor raks sõi du-
va hen dit või ela mu-
ob jek ti jä re le val ve ta jät-
tes teh ke väi ke lii gu tus ja 
lu kus ta ge see. See ei ole 
tüü tu vaev, vaid kait sev 
ja hoo li kas har ju mus. 

Tu le kul on ka mit med 
suu rü ri tu sed, ku hu po lit-
sei soo vi tab vä ga hin na li-
si as ju kaa sa mit te võt ta. 
Ei pea gi põh ju seks ole ma 
ala ti var gus, vaid ka liht-
ne as ja de kao ta mi se oht. 
Võt ke kaa sa vaid hä da va-
ja lik ja jät ke hin na li sem 
va ran dus ko ju, nen de sa-
ma de kind lalt su le tud us-
te ja aken de ta ha. 

Nau ti ge saa bu vat su ve 
ja är ge muu tu ge hoo le-
tuks!
Har li Han sen, piir kon na va nem

Pü ha päe val, 13. juu nil, 
toi mus Rak ve re staa dio-
nil Ees ti Mees te Tant su-

pi du 2, mis kan dis ni me tust 
ELE MEN TAAL NE.

Süm bool se te vas ta vus te ter-
vik lik süs teem oli kord mää ra-
tud nel ja al ge le men di ga:ÕHK, 
VE SI, TU LI ja MAA. Kui õh ku 
ja tuld mõis te ti ak tiiv se te ja 
me he li ke, siis vett ja maad 
aga pas siiv se te ja nai se li ke 
ele men ti de na.Sel lest tu le ne-
vat ka tant su peo ni mi, mis 
ühen dab en das maa ja tae va, 
me he ja nai se ener giaid, sest 
koos lu ses on ju kõik üks. Kui 
esi me sel mees te tant su peol 
tant sis 2000 meest, siis see-
kord sel peol oli tant si jaid ju-
ba tu han de võr ra roh kem. Nii-
võrd po pu laar seks on muu tu-
nud mees te tant su pi du. 

Ei jää nud see kord selt peolt 
kõr va le ka Tõs ta maa tant su-
rüh mad. Esin da tud olid 3. – 
4. klas si tant su rüh ma poi sid 
ning D rüh ma Viies ra tas me-
hed Pil vi Ka se ju hen da mi sel. 
Sel le ni mel oli ju talv ot sa 
tub lis ti tööd teh tud ning hi gi 
va la tud.

Kui esi me ne mees te tant su-
pi du möö dus kuu mu ses ja tol-
mus, siis see kord olid il ma taa-
dil mees te ga soo tuks tei sed 
plaa nid. Ko ha ti olid har ju tus-
väl ja kud muu tu nud po ri mül-

kaks ning ilm oli nii ja he, et 
tu li taht mi ne haa ra ta ka su ka 
jä re le. Ras ke õp pus tel - ker ge 
la hin gus! Tub lid tant su lõ vid 
pi da sid ke nas ti lõ pu ni vas tu 
ning suut sid lõ puks ka il ma-
taa di sel ja ta da. Vii ma se eten-
du se eel võis vih ma kee bid ju-
ba na gis se ri pu ta da ja fi naa-
liks oli päi ke gi pil ve de va helt 
väl ja pu ge nud.

Tant su peo ga jäid ra hu le 
peo idee au tor ja la vas ta ja 
Maie Orav ning tant si jad ise. 
Loo da me,et vaa ta jad ki, sest 
pub li ku hu vi mees te tant su 
vas tu oli nii suur, et kõi giks 
kol meks eten du seks olid pääs-
med väl ja müü dud.

Meie kor da mi ne kuil ta ha-
me siin ko hal tä na da Tõs ta-
maa val la va lit sust, ju hen da ja 
Pil vit, bus si juh ti An dot, kõi ki 
ema sid - isa sid ja nai si - lap-
si, kel le kaa sa bil ja mõist val 
suh tu mi sel sai me osa sel lest 
peost. 

Öel dak se, et kaks il ma kol-
man da ta ei jää - saa me kok-
ku Rak ve res nüüd ju ba viie 
aas ta pä rast, kui toi mub kol-
mas mees te tant su pi du. Se-
niks ai täh kõi gi le kaa sa ela-
mast.

Mees te tant su pi du - se da 
nai sed vaa ta vad!

3.-4. klas si tant su poi sid, 
Viies ra tas tant su me hed

3000 Ees ti meest tant si mas
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Mai kuu ül la tas kõi ki su-
ve soo ja de il ma de ga. 
Meie eks kur sioon 

Ned re ma puis nii du le toi mus 
ühel neist. 

Koos las te ga mat kas loo-
dus ra jal Me ri ke Pal gi nõmm 
Pär nu Loo dus ma jast. Puis niit 
ise asub pä ris suu rel maa-alal 
Koon ga tee ää res. 

Ku na eel mi sel õh tul oli 
seal kan dis sa da nud pä ris tu ge-
vat äi ke se vih ma, osu tus meie 
matk üs na ekst reem seks. 

Suu re mal osal las test olid 
ja las kum mi kud, kuid bo tas te-
ga tul nuid tas si si me üle kraa-
vi de ning ve sis te ala de. 

Kin nis ta si me veel kord 
oma tead mi si ke vad lil le de, 
lin nu lau lu ja mets loo ma de 
tund mi sest. Laud teed möö-
da ra ba saa re le min nes nä gid 
kõik vees ela vaid hii dämb lik-
ke ning pä ris ha rul dast öö lib-
li kat – ke vad paa bu sil ma. 

Jõud si me väl ja ra ba ni, mis 
asus mi tu meet rit puis nii dust 
kõr ge mal. Seal lei dus veel ük-
si kuid mul lu seid jõh vi kaid. 

Lõk kep lats oli na gu saa re-
ke ke set vett – pä ris kee ru li-
seks osu tus seal tuld põ le ma 
saa da. Kuid sai me hak ka ma 
ning vors tid ki küp se sid lõ-
puks kuldp ruu niks. 

Loo du ses mait seb söök häs-
ti, joo gi pu de lid tüh je ne sid kii-
res ti ning tu li ko ju ta ga si sõit-
ma ha ka ta. 

Meie lap sed said oma suu-
re pä ras te tead mis te eest Me ri-
ke selt kii ta. Sõit sai aga teoks 
tä nu Tõs ta maa ben sii ni jaa ma 
spon sor lu se le – sai me ta su ta 
kü tust. 

Hea dus ei ole veel il mast 
ot sas! Suur, suur tä nu! 

K oo li mi ne ja te le toi mus 
jalg rat ta matk Er mis-
tu jär ve äär de. Las te 

sõi duos kus oli vä ga eri nev, 
kuid suu rem osa sai siis ki ise-
seis valt hak ka ma. Jär ve vees 
hul la tes, ro ni des ja kii ku des 
möö dus lõu na ne uneaeg vä-
ga kii res ti. 

Ema de päe va- ja ke vad-
peol esi ta ti näi dend 
“Kes on kõi ge tar gem?” 

Tub lid näit le jad olid Ste ver, 
Kei ly, Mark-San der, aga ka 
Elii se, Kat re, Kärt, Mag nus ja 
Ris to. Teist ve ne mui nas ju tu 
“Kuld ka la ke” ai ne tel la vas ta-
tud näi den dit, kus peao si män-
gi sid Mar leen ja Kar mo, nä gi-
me aga las te kait se päe val. 

Las te le meel dib teat rit te ha 
ja esi ne da, osa õp pi mi sel on 
suur abi lap se va ne ma test. 

T ä na vu lõ pe tas las teaia 
11 last. Pal ju de ga neist 
ole me koos ol nud ju ba 

5 pik ka aas tat. Soo vi me tei le 
– Kärt, Kaie riin, Kat re-Ma ris, 
Eli se, Bir gith, Kei ly, Mag nus, 
Rai ner, Ris to, Mark-San der ja 
Ste ver head koo li teed! 

Pen sio ni põl ve pi da ma jäi 
ka kauaaeg ne las teaia töö-
ta ja, pe su tä di ja õpe ta ja-abi 
Tiia Tõ nis soo. 

L as te kait se päe va tä his ta-
si me 1. juu nil las teaia 
õuel. Ku na pro jek ti ga 

taot le tud ra ha sum ma jäi saa-
ma ta, ei saa nud me tel li da 
ATV-d, ba tuu ti ning kül la 
jäid kut su ma ta Varb la las-
teaia lap sed. 

Ehk ki tae vast äh var das iga 
hetk kae la tul la vihm, sai me 
en ne se da kõik rat su ta da Ma-

ria ta lu po ni ga, kä si töö toas 
toi me ta da, raa ma tu ko gus en-
da le vär vi raa ma tuid meis ter-
da da, as fal di le joo nis ta da. 

Ka bee bi koo lis käis pä ris 
pal ju lap si koos em me de ga. 

Tä na me Re li ka Mänd lat, 
Eve Rii si, Mar ge Pääs te lit ja 
Anu Rand maad abi eest ja 
Tõs ta maa kaup lu se ju ha ta ja 
Liiat AS “El va nilt” saa dud 
kom mi de eest. 

Tä na me ka en dist kol lee-
gi, õpe ta ja Õiet, kel le kau nilt 
ku jun da tud, lil le kül la ses ko-
duõues tööaas ta lõ pe ta mi ne 
on ju ba tra dit sioo niks saa-
nud. 

Soo vi me kõi gi le las te le ja 
va ne ma te le to re dat su ve, tul-
ge sü gi sel ter ve te ja pu ha nu-
te na ta ga si! 

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Õppeaas ta lõpp ja las te kait se päev
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Valla laulu ja tantsu-
rahva vägi vallutas 17. 
juuni õhtul mõisaesise, 

et koos pealtvaatajatega ühis-
elt tähistada valla sünnipäe-
va. Kohal olid hea ja kuri 
parun, tegelased siinkandi 
muistenditest ja vallavanem 
koos vallarahvaga. 

Kaheksateistkümnes sünnipäev sai peetud 
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See kord sed kü la päe vad 
toi mu vad 7. au gus til. 
Mei le tu le vad ju ba 

teist kord selt esi ne ma Ve ne 
fil hor moo ni kud Nizh ni-Nov-
go ro dist - Ga li na Ba bi na ja 
Jev ge ni Ba bin. Kü la li si kau-
gelt Ve ne maalt on kok ku 
kuus. Tä na vu on Se lis tes 
plaa nis lau sa kaks eral di 
kont ser ti. Päe val ki ri ku kont-
sert, kus kõ lab vai mu lik 
muu si ka ja õh tul ga la kont-
sert Se lis te rah va ma jas, kus 
kõ la vad ve ne ro man sid, oo-
pe riaa riad ja mui du to re dad 
est raa di pa lad. 

Kü la päe va de ga tee me sü-
ga va kum mar du se nei le, kes 
ol nud maa soo laks hil ju ti sel 
oku pat sioo ni ajal, kel le noo-
rus põlv ja esi me ne ar mas tus 
jää nud kol hoo si ae ga ja tä-
nu sel le le on ka mi da gi ilu-
sat sel lest ajast mee nu ta da. 
Pi du tu leb lä bi ja lõh ki stii-
li pi du. 

Oo ta me rah vast kaa sa 
ela ma küll trak to ris ti, lüp-
sja, kar ja ta lit ja, par tor gi jne 
kos tüü mis. Kos tü mee ri tult 
an nab iga ini me ne oma pa-
nu se peo õn nes tu mis se. 

Rah va ma ja kon ser di jä rel 
tu leb lü hi ke an samb lit ja hu-
vi ta vaid pil le tut vus tav kon-
sert Ees ti Man do lii nior kest-
rilt. Sa ma küm ne me he li ne 
or kes ter män gib tant suks 
ku ni sü daöö ni. 

Man do li ni ni män gi ja te 
puh ke pau si de ajal kos ta vad 
aga ma kilt tol leaeg sed me-
nu lood: “Ti he met sa Tii na”, 
“Õits va tee kol hoos”, jne. 

Ku na esi ne jaid on pal ju 
ja iga pi du ka väl ja mi ne ku-
te ga seo tud, tu leb sel aas tal 
peo pi let 50 kroo ni. 

Tee me Ära rah va ma ja 
vär vi mis tal gu tel osa le nu te-
le on sis se pääs poo le hin na-
ga. 

Kes soo vik sid meie et te-
võt mi si (nii pi du, kui ra ha-
va ma ja re mon ti) ma te riaal-
selt toe ta da, siis meie ar vel-
du sar ve on SEB pank a/a 
10220085374013 MTÜ Se-
lis te Selts. Ko ka poi sid pa ku-
vad söö ki-joo ki.

Täp sem in fo pea gi Tõs ta-
maa val la ko du le he kül jel ja 
peo kuu lu tus tel.

Jaak Tom son 
tel 5 556 3639

Küla päev Se lis tes taas 
rah vus va he li ne

Tä na me tal gu li si, kel le abi ga sai kor ras ta tud Kast na spor-
dip lats - Siim Heind la, Kris tii na Si re li, Sii ri Heind la, Mai rit 
Si re li, Ai mar Si re li, Tiit Si re li, Maie Mii du, Ka rin Mii du, Hel-
gi Si re li, Eli sa bet Ak sin, Ma re Klaas, Rai nis Si re li, Krist jan 
Si re li, Vel lo Som mer, Mai re Ad ler, Ida Ka ro tamm, Hei ki 
Heind la, Ee ri ka Heind la, Hel ju Vol ge rad. Fo tol on trim mer-
da jad – Vel lo Som mer, Tiit Si re li ja Hei ki Heind la.

laulu, tantsu ja supiga
Rahvatantsijad lõid uljaid 

poognaid ja lustilisi tant-
susamme. Õnnela sidus kava 
sooja huumoriga ühtlaseks 
tervikuks ja küllap need, kes 
viitsisid ennast õhtutunnil 
välja ajada, ei pidanud ka-
hetsema. 

Nigelatele aegadele vaa-

tamata söödeti kõigil peale 
kontserti ka kõht täis ja supp 
oli tõeliselt hea ning tum-
mine. 

Vald on meie, siinsete ela-
nike nägu. Mida igaüks meist 
on suutnud valla heaks teha 
on mõtlemise koht järgmise 
tähtpäevani.
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T ä na vu ne Poot si laat toi-
mus ju ba küm nen dat 
kor da. To re laa dat ra dit-

sioon sai al gu se 2001. aas tal, 
kui pe re kond Rand kor ral das 
Se pa ta lu plat sil väi ke se kü-
la laa da ning mis nüüd aas ta-
te ga on pai su nud ai na suu re-
maks.

Siin ko hal suu red tä nu sõ-
nad kor ral da ja te le – need on 
Reet, Ka lev ja Ran do Rand, tä-
nu kel le le on tra dit sioon elus 
pü si nud ning kes on võt nud 
en da kan da ko gu üri tu se eest-
ve da mi se.

Laat on muu tu nud üha po-
pu laar se maks ja toob kok ku 
nii ko ha lik ke ini me si kui ka 
kau ge ma kan di rah vast ning 
on ala ti oo da tud üri tus. 

See on oma moo di hu vi-
tav, kui das mui du üs na vaik-
ne Poot si är kab üheks öö päe-
vaks elu le ja ki hab laa da me-
lust. Aga ra mad kaup le jad on 
oma plat sid ma ha mär ki nud 
ju ba mi tu päe va en ne laa da 
toi mu mist, laa da hom mi kul 
saa bu vad esi me sed kaup le-
jad ju ba va ra val ges ja ter ve 

päe va sa gib plat sil ini me si, 
nii noo ri kui va nu.

Laa dal on väl ja ku ju ne nud 
oma kind lad tra dit sioo ni li sed 
as jad – Kai di her ne supp, Mil-
vi lil led, Rut hi vai bad, Kai ri 
ja Lii si eh ted, Val du ri šaš lõkk, 
Hei no kor vid, Ma ria ta lu ho-
bu sed. Kõik oma ja hää!

Laa da le ei tul da mit te ai-
nult kau pa kae ma, vaid see 
on ka oma moo di koh tu mis-

paik, ku hu jää dak se ter veks 
päe vaks, et ko ha ta tut ta vaid, 
aja da nii sa ma jut tu ja saa da 
osa mee le la hu tusp rog ram-
mist. Õh tul tul lak se sim ma ni-
le jal ga kee ru ta ma ning hom-
mi kuks me lu vai bub. Tub lid 
abi li sed ko ris ta vad hom mi kul 
ki be kii res ti laa dap lat si. Too-
mas Mi ti to re dad fo to jääd-
vus tu sed jää vad laa da päe va 
mee nu ta ma.

Nii on gi laat sel leks kor-
raks pee tud ja loo da me, et 
koh tu me jäl le järg mi sel aas-
tal sa mas ko has – ik ka Poot-
si laa dal!

Laa da kor ral da mist toe ta-
sid Ko ha li ku omaal ga tu se 
prog ramm ja Tõs ta maa Val-
la va lit sus.

Tä na me kõi ki, kes laa da lä-
bi vii mi se le kaa sa ai ta sid!

Anu Pe ter son

Tõs ta maa Kesk koo lis 
saa vad güm na sis tid 
ju ba mit meid aas taid 
koos töös Tar tu Üli-
koo li Pär nu Kol led ži-
ga li saks ta vaõp pe le 
oman da da täien da vaid 
tead mi si tu ris mi vald-
kon nast. 

Kol me aas ta jook sul õpi tak-
se klien di tee nin du se ja gii din-
du se alu seid, ho tel li- ja tu ris-
mi ma jan du se alu seid, vaa ta-
mis väär su seid nii Tõs ta maa 
kan dist kui mu jalt Ees tist 
ning lõ puks töö ta tak se oma 
ärip laa ni kal lal ai nes „Et te võt-
lu se alu sed“. 

4. juu nil toi mus tu ris miõ-
pi las te le ning su vi ti mõi sa 
tu ris miin fo punk tis töö ta va te-
le noor te le täien dav koo li tus 
„In fo laua töö mõi sas“, mil le 
vii sid lä bi Liis Mee ras ja Tat-

ja na Koor TÜ Pär nu Kol led ži 
tu ris mio sa kon nast. Koo li tu se 
ees mär giks oli an da tu ris miõ-
pi las te le täien da vaid tead mi si 
sel lest, kui das in fo lauas klien-
di ga su hel da, kui das ma ter ja-
le väl ja pan na, mil li sed on 
head in fo ma ter ja lid ning kui-
das kor ral da da suht lust elekt-
roo ni li selt. 

Kõik koo li tu sel osa le nud 
noo red saa vad osa le mi se 
koh ta Tar tu Üli koo li Pär nu 
Kol led ži täiend koo li tu se tun-
nis tu se.

Li saks toi mu nud koo li tu se-
le soe ta ti mõi sa kaks uut ar-
vu tit ja da tap ro jek to rit, mis 
tee vad tu ris miin fo punk ti töö 
tun du valt kaa saeg se maks ja 
kii re maks, sest va rem ka su ta-
da ol nud ar vu tid olid ju ba va-
nad ning uus da tap ro jek tor 
ai tab meie piir kon na aja lu gu 
in fo punk tis in te rak tiiv se malt 
esi ta da.

Nii teh ni ka soe ta mi seks 
kui koo li tu se lä bi vii mi seks 
saa di toe tust LEA DER-meet-
mest 2a „Noor te kaa sa mi ne 
ko gu kon na elu pa ran da mis-
se, ku hu SA Tõs ta maa mõis 
esi tas pro jek ti „Noor te tu ris-
mi ha ri du se eden da mi ne Tõs-
ta maa val las“. 

An tud pro jek ti ot se sed te-

ge vu sed on lä bi, ent koo li tu-
sel osa le nud õpi la sed ra ken-
da vad oman da tud tead mi si 
mõi sas tööl või prak ti kal ol-
les ik ka eda si. Loo da me, et 
kui mõi sa sa tu te, siis ko ge te 
ik ka ja ai nult head tee nin dust 
meie noor te poolt!

Kau nist su ve,
Lii na Käär

Turis miõp pest Tõs ta maa koo lis

Laa dal ik ka elu vaim sees
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Kuld nokk on meie ke va-
de kuu lu ta ja. Vä li mu-
selt ae tak se te da 

tih ti se gi must räs ta ga, 
kel lel on sel gelt pi kem 
sa ba ja kes kul geb maa-
pin nal hü pa tes, ku na 
kuld nokk sam mub või 
vu dib. Ke va del saab isas lin du 
sa ge li eris ta da emas lin nust vä-
he se ma te ja väik se ma te täh ni-
de, tu ge va ma vio let se ja ro he-
li se me tal li läi ke ning si ne ta va 
no ka tü vi ku jär gi. Sü gi seks 
muu tub kuld nok ka de su les tik 
aga pruu ni kaks ja on ti he dalt 
he le daid täp pe täis. Kuld no-
ka mit me ke si ne laul koos neb 
mat ki mis hää lit sus test, kriik su-
mi sest, sirt su mi sest, sä di nast, 
nak su ta mi sest, ve ni ta tud vi le-
dest jne. Kut se hüüd on va li 
kirs kuv “sk viör”, hoia tus hüüd 
kä he “krää”. Kuld nokk on lin-

du de seas üks osa va maid jäl-
jen da jaid – ta võib üli täp selt 
mat ki da teis te lin du de lau lu 
ja muid loo dus hää li ka na 
kaa gu ta mi sest ho bu se hir nu-
mi se ni.

Kuld nok ka ei ni me ta ta as ja-
ta ke va de kuu lu ta jaks – ränd-
lin nu na saa bub kuld nokk 
mei le ju ba märt sis või ko gu-
ni veeb rua ri lõ pus, kui põl de 
ka tab veel lu mi. Ta pe sit seb 
ta va li selt puuõõ nes, pe sa kas-
tis või hoo neõõn su ses nii asu-
la tes kui ka met sa ser va des, 
leht met sa des, ük si ku tel põl lu-

ser va puu del. Tä nu oma selts-
kond lik ku se le piir dub 
ka kuld no ka pe sit sus-

ter ri too rium üks nes isik-
li ku pe sa kas ti või puuõõn-
su se ga ning ta va li selt elab 
mi tu paa ri lä hes tik ku. Pe sa-
ko ha va li vad väl ja ta va li selt 
isas lin nud. Kui meel div pe sa 
on lei tud, jääb isas lind sel le 
lä he dus se ning hak kab val ju 
ja kõ la va hää le ga emas lin du 
pei bu ta ma. Kui paa ri li ne lei-
tud, ehi tab isas lind kõr test ja 
kui va dest hein test pe sa le alus-
põh ja ning emas lind voo der-
dab sel le sul ge de, kar va de ja 
män ni koo re tü ki kes te ga. Ap ril-
lis-mais mu neb ta sin na 3-7 
mu na ja mõ le mad va ne mad 
hau vad poe gi kor da möö da 12 
päe va. Poe ga de toit mi se ga on 
ame tis sa mu ti mõ le mad va ne-
mad. Al gu ses tas si tak se nei le 
väi ke si pu tu kaid, mõ ne päe va 
pä rast ju ba röö vi kuid ja vih-
maus se. Täis kas va nud kuld no-
kad tar vi ta vad ka taim set toi-
tu – seem neid, puu vil ju, mar-
ju ja pun gi. Pä rast poe ga de 
len nu või mes tu mist juu ni kuus 
hak ka vad kuld no kad ko gu ne-
ma suur tes se par ve des se, mis 

ot si vad tih ti toi tu ae da des, 
mu rup lat si del, põl du del ja ad-
ru val li del ning öö bi vad roos-
ti kes. Kuld nokk on vä ga selt-
siv ja uu dis hi mu lik lind, kes 
väl jas pool pe sit su sae ga te gut-
seb ala ti sal ka de na või ko gu-
ni suur tes par ve des. Toi tu 
leiab ta val da valt maa pin nal 
sam mu des, kuid sa mal ajal 
on ta pää su ke se kõr val meie 
lau lu lin du dest kii reim len da-
ja, aren da des kii rust ku ni 75 
km/h. Ju ba juu li lõ pul sea vad 
osad kuld no kad en nast rän nu-
tee le, osad jää vad aga pai ga le 
ku ni ok toob ri ni. 

Loo du ses on kuld no ka elu 
karm ja sel le pä rast küü nib ta 
elui ga vae valt 2 aas ta ni. Kuld-
no ka vaen las teks on kul li li sed 
ja ka ku li sed, poe gi ohus ta vad 
ora vad, va re sed ja kärp la sed. 
Suur osa täis kas va nud kuld-
nok ki huk kub ras ke te il mas ti-
ku tin gi mus te tõt tu va ra ke va-
del ning vas tu kõr ge pin ge lii-
ne len na tes. 

Kuld no ka ar vu kus on Ees-
tis vii ma sel ajal lan ge nud ja 
sel le pä rast vää rib ta tõ sist tä-
he le pa nu. Kuld nokk on Ees tis 
loo dus kait se al la.

Kuld nokkKuld nokk

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

Suit su pää su ke on väi ke 
pi ke ne nud ke re ga, pi-
ka ka he ha ru li se sa-

ba ning pik ka de te ra va-
te tii ba de ga lind. Nen de 
pik ka de äär mis te tüür-
sul ge de tõt tu võib te-
da se ga mi ni aja da 
vaid roos te pää su-
ke se ga. Üla pool 
on suit su pää su ke sel üle ni tu-
me, il ma he le da ma pä ra ni pua-
la ta, kuid sa ba sul ge del on he-
le da mad tä pi ke sed. Ot sae si ne 
ja kur gua lu ne on roos te pu na-
sed. Sü gi sel on noor lin du de 
äär mi sed tüür su led vaid um-
bes ühe sen ti meet ri pik ku sed 
ja he le da mad, laup ja kur gua-
lu ne kree mi kas roost jad ja pu-
gu vööt hal li kasp ruun. Ja lad 
on suit su pää su kes tel nõr gad.

Suit su pää su ke on Ees ti rah-
vus lind ning vä ga ta va li ne kü-
la de ja ta lu de ga kul tuur maas-
ti kul. Oma rõõm sa kä dis ta va 
lau lu ga on ta ini me se suu reks 
sõb raks saa nud. Kut se hüüd 

on lü-
hi ke ja lõ-
bus “vit” või “vi-
dit”, pikk laul aga hoog ne he-
li sev vi din, mil les on ka mat-
ki mis hää lit su si ja mis lõ peb 
ve ni ta tud sä ri na ga. Sa mu ti 
võib pää su ke se jär gi il ma en-
nus ta da: va na rah vas üt leb, 
et kui suit su pää su ke maad li-
gi len dab, on vih ma oo da ta. 
See on mui du gi loo gi li ne, sest 
kui õhu niis kus suu re neb, siis 
len da vad pu tu kad ka maa le 

lä he mal. Pää-
su ke gi peab 
nii moo di toi tu 
püüd ma pä ris 

ma da lal maa li gi dal. 
Oma pe sa ehi ta vad suit su-

pää su ke sed meel sas ti pöö nin-
gu le, lau ta des se, sil da de ja 

ka tu se-
rääs ta 

al la. Ni mi tu leb tal sel lest, et 
ta en ne va nas ti tih ti ka suit-
su ses se tup pa pe sit se ma kip-
pus. Kõik jal suh tu ti te mas se 
sõb ra li kult ja nii har jus ta ini-
mes te juu res ela ma. Toi duks 
tar vi tab suit su pää su ke osa va 
ja kii re len da ja na häs ti len-
da vaid pu tu kaid, tuues nii 

ka su ka kah ju ri te hä vi ta ja-
na. Kaus ja pe sa ehi ta vad 

suit su pää su ke sed mu dast, 
seo vad sel le ro hu kõr te ja kar-
va de ga, nii su ta vad sül je ga. 
Val mi nud ehi ti se voo der da-
vad nad seest peh me te ro hu-
lib le de ja sul ge de ga. Aas ta 
jook sul võib pää su ke sel ol la 
ku ni kolm pe sa kon da. Hau-
du mi ne võ tab 14-15 päe va, 
aga hal va il ma kor ral kauem-
gi. Koo ru nud po jad on vä ga 

näl ja sed. Poe ga de le toi du vii-
mist ei või aga min gil ju hul 
kat kes ta da, sest ema-isa pea-
vad se da päe va jook sul kok-
ku um bes 600 kor da jõud ma 
te ha. Kui aga nälg ja külm 
lii ga suu reks lä he vad, siis on 
neil ole mas ka hä daa bi nõu: 
po jad jää vad tar du mu sun ne, 
mil nen de ke ha tem pe ra tuur 
lan geb ku ni küm me kraa di 
ja ka ai ne va he tu se aeg lus tub. 
Pea le kol me nä da last toit mist 
len da vad po jad pe sast väl ja 
ja pea gi lõ pe ta vad va ne mad 
nen de toit mi se. Sa ge li või me 
suit su pää su ke si nä ha is tu mas 
te le fo nit raa ti del, ka tu se har jal 
või raa gus puuoks tel, aga öö-
bib ta tih ti pea le vee ko gu de 
ää res roos ti kus.

Vars ti ko gu ne vad noo red 
suur tes se par ve des se ja ot si-
vad toi tu. Lõu nas se tal vi tu-
ma len da vad suit su pää su ke-
sed sep temb ri tei sel poo lel 
või ok toob ri al gul, ke va del 
saa bu vad oma tut ta va le pe-
sa pai ga le ta ga si aga ap ril li lõ-
pul või mai al gu ses. 

Suit su pää su ke on Ees tis 
loo dus kait se all.

Suit su pää su keSuit su pää su ke
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KÜ LA RAH VAS SPOR TIS

 5. juu nil toi mus jär je kord-
ne Tõs ta maa val la kü la de 
spor di päev Kast na spor di-
p lat sil. Iga üri tu se kor da mi-
nek sõl tub suu res ti kol mest 
olu li sest as jast: üri tu se et te-
val mis ta mi sest, osa võt ja test 
ja il mast. Siis võiks öel da 
kok ku võt teks, et meil ve das 
kõi gi kol me ga. Ilm oli ke na, 
rah vast kül lal da selt – oma 
paa ri sa ja rin gis. 

Tä nud kü la de le, kes ki be-
kii rel põl lu töö de ajal leid sid 
mah ti oma kü la tul la esin da-
ma. Kui eel mi sel aas tal osa les 
viis võist kon da, siis sel aas tal 
osa les ju ba 8 - NUR MIS TE: 
Eve lyn Piir me, Hei no Piir me, 
Tii na Hal jas te, Taa vi Ma ru-
se, Ül lar Ma ru se, Ta nel Luur; 
KAST NA: Siim Heind la, Mai la 
Heind la, Sii ri Heind la, Siim 
Saar, Ar do Si re li, Kris tii na Si-
re li; TÕ HE LA: Vil le Vul kan, 
Rain Rein son, Ro bert Rand, 
Bir git Pe re, Mar ge Pääs tel, 
Pil le Si sask; N-KLU BI: Lag le 

Ad ler, Kris ti Mii du, Ma riann 
Kol ju, Ker li Brandt, Ka ren Ad-
ler, Triin Tu gim; PIR JU MET SA 
TA LU P-NIZ: Ma rio Press, Rai-
nis Press, Rait Press, Bert, Kris-
ten, Sten-An der; KREEM2: Me-
ri li Puus saar, Ree na Pav lo va, 
Elis Leet maa, Eg le Leet maa, 
Ka ro lii ne Kask, Me ri lin Tets-
mann; VÕT TEG RUPP: Frit jo 
Pulk, And re Vä li, Hend ri Põlt-
sam, Ta nel Luur, Alar Kar jel, 
Ran no Vah kel ning VÄ RA TI: 
Ma dis Lõõ bas, Paul Tilk, Karl 
Kal da, Oli ver Tamm, Rau no 
Paal berg, Mar tin Kop pel.

Tra dit sioo ni li selt sai spor di-
päe val kaa sa lüüa tea te võist-
lu ses, köie veos, võrk pal lis, kü-
la de näi tust vaa da tes ja õh tul 
an samb li Po le ro muu si ka saa-
tel tant su kee ru ta des. 

I koha saavutas võist kond 
Vä ra ti, II koha P-NIZ ja III 
koha Võt teg rupp, võrk pal lis 
oli võit ma tu Tõ he la.

Üri tust toe tas PRIA MAK 
mee de 3.2 

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

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

Tõstamaa > Varbla > Lihula
marsruudil sõidab buss kaks korda kuus neljapäeviti.

Pangabussi sõiduplaan 2010. aastal II poolel:
10. juuni, 8. ja 22. juuli, 5. ja 19. august,
9. ja 23. september, 7. ja 21. oktoober,
4. ja 18. november, 9. ja 23. detsember.

Tõstamaa rahvamaja juures kell 9.00–10.00
Varbla vallavalitsuse juures kell 11.00–12.00
Lihula kultuurimaja ees kell 13.30–17.30

Ala tes juu list juuk su ris
müü gil suu re mas va li kus 

juuk su ri too teid ja kin gi tu si. 
Ole me su le tud 

29. juu nil ja 1. juu lil.
Ilu sat Jaa ni päe va kõi gi le!

Eri ka 520 5981 ja 
Car men 5 663 1896

Bal ti Puur kaev pa kub tei-
le kae vu de puu ri mist,

pro jek tee ri mist, 
kae vu de pe su, pu ma pa-
de müü ki ja pai gal dust.

Kon takt: 521 7415 ja 
504 2999

www.bal ti puur kaev.ee

Lau päe val, 19. juu-
nil kell 20 on Ma ni ja 
saa re kes ku ses on 
Ah ve na maa kü la-
viiul da ja te an samb li 
KVINN FOLK kont sert 
ja sim man.

Mid som mar on roots las-
te jaa ni päev, mi da pee tak se 
pöö ri päe va le kõi ge lä he mal 
nä da la va he tu sel ning eri ne-
valt Ees tist või Soo mest, sel 
pu hul min git lõ ket ega joo-
mat po le. 

On aga tants üm ber su-
ve sü da me ris ti ja pal ju to re-
daid kom beid, mis ena mas-
ti seo tud het kel õits va te lil-
le de ga.

Kvinn folk on üks Skan-
di naa via pa ri maid viiu lian-
samb leid, mis te gut seb ju ba 
enam kui 20 aas tat. To sin 
naist va nu ses 75 aas tat ku-
ni 7 kuud. 

See kõi ge väik sem män-
gib küll veel vaid pi ri pil li, 
kuid sel le eest te ma ema 
tõm bab viiu lit nii, mis tol-
mab!

Kor du valt on nad esi ne-
nud Root sis, Nor ras, Taa nis, 
Sak sa maal. Iga aas ta au gus-
ti esi me sel lau päe val ko gu-
ne vad kü la viiul da jad üle ko-
gu maail ma Ah ve na maal le 
Ön nin ge by kuns ti muu seu-
mis se, et seal koos Kvinn fol-
gi ga män gi da eri ne va te rah-
vas te me loo diaid.

Ees tis ol lak se esi mest kor-
da.

Nii et rah va muu si ka hu vi-
li sed, lau päe va õh tuks kõik 
Ma ni ja saa re kes ku ses se!

Ma nõ ja Kul tuu ri selts

Mand rilt tu li jad saa vad 
saa re le kell 19 lii ni paa di ga 
Mann ja ta ga si kell 22. Ühe 
ot sa pi let 25 kroo ni.

Mid som mar koos 
Kvinn fol gi ga

Kal lis Ri ta!

Mis tu le ma peab, 
see tu leb,
kel ot sa saab aeg, 
see lä heb.
Min nes võ tab ta 
kamb rist tu le
ja süü tab tae vas tä he.

Lee ven da gu meie
sii ras kaas tun ne Si nu 
mu ret arm sa ema 
kao tu se pu hul.

Ea ka te võim le mis rühm
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Tõs ta maa val la esin-
dus osa les 12.-13. juu-
nil Aud rus toi mu nud 
Pär nu maa su ve män gu-
del, mis toi mu sid ju ba 
49. kor da.

Ala dest läks kõi ge pa re mi-
ni pe tan gue män gi ja tel, kes 
saa vu ta sid nel ja teist küm ne 
võist kon na hul gas esi ko ha. 
Võist kon nas olid Ka rin Mii-
du, Val vo Vol ge rad ja Too-
mas Rõ hu.

Aas ta-aas talt üha pa re mi-
ni esi ne nud ja hi las ku rid saa-
vu ta sid 2. ko ha, võist kon nas 
Mikk Kuu sik, Kaur Kuu sik, 
Ai rek Kol ju ja Ar vo Pa lu sa-
lu. Sa mal võist lu sel sel gi ta ti 
ka Pär nu maa meist rid ja noor-
te ar ves tu ses tu li sel leks Kaur 
Kuu sik.

Juht kon na võist lu ses saa vu-

ta sid 7. ko ha Ker li Brandt, Ja-
nek Jaan soo ja Too mas Rõ hu. 
7. koht saa di ka seik lus ra jal, 
võist kon nas: Lag le ja Gree te 
Ad ler ning Ker li Brandt. Ker-
ge jõus ti kus saa vu ti 9. koht. 
Ena mat ta kis tas võist kon na 
poo lik komp lek tee ri tus. Su ve-
män gu de võit jaks tu li Lii na 
Laas ma nei du de oda vis kes 
(50.85). Kaks teist koh ta saa-
vu tas Lil le ri ne Lil le, nei du de 
1500m jook sus ja oda vis kes. 
Tub li pa nu se and sid võist kon-
da kuu lu nud Ger da Me riorg, 
Ka ro lii ne Kask, Taa vi Tõ nis-
son, Roo met Re get, Sten-An-
der Oja kal las, Tau ri Pal berg, 
Mih kel Jõe, Ka rin Vää na, Zee-
na Kask, Ülo Pau lus ja Er go 
Rand.

9. koht saa di ka jook su ko-
ros sis, kus B vkl. tüd ru ku te 
1500 m jook sus tu li su ve män-

gu de võit jaks Lil le ri ne Lil le 
(5.27,4). Võist kon da kuu lu sid 
veel Liia Oid järv, Lem be Ves-
ki mä gi, Hei di Sepp, Kaa rel Ka-
se, Re get Roo met, Tau ri Pal-
berg, Mih kel Jõe, Sten-An der 
Oja kal las ja Er go Rand.

Nais te võrk pal lis (Moo ni-
ka Ad ler, Lag le Ad ler, Mer lin 
Mii do, Ka ro lii ne Kask, Ger-
da Me riorg) saa vu ta ti 10. ja 
mees te võrk pal lis (Ja nek Jaan-
soo, Har li Käärt, Ja nek Sutt, 
Val vo Vol ge rad, Ago Ad ler, 
Too mas Rõ hu) 12. koht.

Üld kok ku võt tes saa vu ta ti 
väik se ma te val da de gru pis 
III koht. Tä nu sõ nad kõi gi le, 
kes val la eest väl ja tu lid. Su-
ve män gu de pro to kol li ga on 
või ma lik tut vu da Pär nu maa 
Spor di lii du ko du le hel www.
psl.ee.

Tõs ta maa Spor dik lu bi 

JAANITULED 
Laupäev, 19. juu ni kell 18 
Kast na jaa ni tu li. Hu moo ri-
kad et teas ted Se lis te Selt si 
näi tet ru pilt, tant suks an sam-
bel VA NAD VII SID

Teisipäev, 22. juu ni kell 21 
tu le jaa ni ku tu le le Tõs ta maa 
lau lu la va le! Jaa ni män gud, 
tant su muu si kat tee vad an-
sam bel OKI DO KI ja dis kor

Kolmapäev, 23. juu ni kell 21 
Ka va ru kü la jaa ni tu li. Et teas-
teid ju hen dab ja pil li män gib 
HAR RY MAIS TO. Võ ta kaa sa 
pik ni ku korv ja 25 kroo ni! Gril-
li mi se või ma lus 

Kolmapäev, 23. juu nil kell 21 
Ma ni ja jaa ni tu li - saa re kes ku-
se õuel

Reedel, 25. juu nil kell 21 Tõ-
he la jaa ni tu li. Jaa ni män gud, 
tant su muu si kat teeb ER GO.
Pää se 35 kroo ni.

JUULI
Laupäeval, 31. juulil toimub 
Tõstamaa valla Muuseu-
mipäev. Täpsema info 
saamiseks jälgi reklaami!

AUGUST
Tule kul XIV Tõs ta maa 
val la päe vad 13.-15. au gus til, 
tee me need põ ne vaks 
kõik koos!
Si nu ideed ja et te pa ne kud 
on te re tul nud ku ni 26. juu li ni 
he lis ta Õn ne la le: 523 6350 
või kir ju ta: on ne la@tos ta-
maa.ee

Ree del, 13. au gus til, kut su me 
kõi ki Tõ he la jär ve spor di päe-
va le ja val la päe va de ee lõh tu 
sim ma ni le
Lau päe val, 14. au gus til 
kell 9 tu ru hom mi ku le, 
kell 10 val la päe va de ava mi-
se le, 
kell 16 Tõs ta maa ki ri kus se 
kont ser di le – esi neb Kau ni-
ma te Aas ta te Ven nas kond, 
kell 21 Tõs ta maa lau lu la va le 
ko gu val la peo le koos an-
samb li ga Re gatt ja DJ El mu 
Sa dul sepp. 
Täp sem val la päe va de ka va 
val mib juu li kuu lõ puks.

KUHU MINNA

JUU LI ROCK 
Tõs ta maa lau lu la val 16. juu lil kell 21 
La va le as tu vad: 

BREY MES (Jü ri)
HO NEY MAN & SER PENT SNA KES 
(Tõs ta maa) ja KEL LU KE (Tõs ta maa)

14. TÕHELA KODUKOHAPÄEV 
3. juulil 2010

kell 10.00 kogunemine Tõhela päevakeskuse 
(meierei) ees, rongkäik rahvamajja, avamine
kell 11.15 ajalootund ( Vaike Hang)
kell 12.00 sportmängud
kell 13.00 surnuaiapüha Tõhela kalmistul
kell 13.00 rahvamajas tegevused lastele koos Pipi 
ja Pootsmaniga
kell 15.00 matk Tõhela külas
kell 18.00 lastekontsert
kell 19.00 loterii
kell 21.00 ansambel XXL

* Kohapeal toitlustamine * Avatud näitused
* Lastele batuudid

Teavita üritusest sugulastele, sõpradele ja 
tuttavatele.

NB! Ootame annetusi loteriiks Tõhela rahvamajja.

Info telefonil: 449 6523

SPOR T

Suve män gud olid edu kad

Pü ha päe val, 20. juu nil kell 
12 õi geu su sur nuaia pü ha 
Poot si-Kõ pu kal mis tul. Tee-
nib prees ter Enos Hein soo

Neljapäeval, 24. juu nil kell 
14 lu ter lik sur nuaia pü ha 
Tõs ta maa kal mis tul. Tee nib 
õpe ta ja Ants Ki vi lo

JUULI
Lau päe val, 3. juu lil kell 13 õi-
geu su sur nuaia pü ha Tõ he-
la kal mis tul. Tee nib prees ter 
Enos Hein soo

Lau päe val, 17. juu lil kell 12 
õi geu su sur nuaia pü ha 
Se lis te kal mis tul. Tee nib 
prees ter Enos Hein soo

Lau päe val, 24. juu lil kell 13 
õi geu su sur nuaia pü ha 
Tõs ta maa kal mis tul. Tee nib 
prees ter Enos Hein soo

kell 14 õi geu su sur nuaia pü-
ha Kast na kal mis tul. Tee nib 
prees ter Enos Hein soo

SUR NUAIA PÜ HAD

Hea lugeja!

Järgmised Tõstamaa Tuuled
ilmuvad peale valla päevi 
augustis! Ilusat suve!

Tõstamaa Tuuled
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MARIA PULS 87MARIA PULS 87
LEIDA OLESK 86LEIDA OLESK 86

ELVIINE PÕLTSAM 85ELVIINE PÕLTSAM 85
ARNO TOHV 84ARNO TOHV 84

VILMA MÄNNIKU 83VILMA MÄNNIKU 83
HELJU VELIKOK 83HELJU VELIKOK 83

ANNA PULL 82ANNA PULL 82
HELMI RAHUMÄE 80HELMI RAHUMÄE 80
MEINARD TSILK 80MEINARD TSILK 80

ELSA VILGATS 79ELSA VILGATS 79
MEERI TILK 78MEERI TILK 78

LEIA RANNIK 77LEIA RANNIK 77
HEINO SIRELI 77HEINO SIRELI 77
HELJU SAAR 77HELJU SAAR 77
ELFI VOOL 76ELFI VOOL 76

HELMI ODES 75HELMI ODES 75
ANTS JAANSO 74ANTS JAANSO 74
VAABO SEGER 73VAABO SEGER 73

ARVO TETSMANN 73ARVO TETSMANN 73
LEENA PÕLD 71LEENA PÕLD 71

HILLAR PIHELGAS 71HILLAR PIHELGAS 71
MATI TAMMISTO 71MATI TAMMISTO 71
VASSILI JÜRGENS 65VASSILI JÜRGENS 65

Stella Adler - 28.05.2010

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

Suvel oleme avatud: Suvel oleme avatud: 
Reedel kell 13 – 19 ja 21 – 02Reedel kell 13 – 19 ja 21 – 02

Laupäeval kell 13 – 19 ja Laupäeval kell 13 – 19 ja 
21 - 0221 - 02

Pühapäeval kell 13 – 19Pühapäeval kell 13 – 19
Pakume süüa, juua ja Pakume süüa, juua ja 

katame vastavalt Teie soovile katame vastavalt Teie soovile 
laua sünnipäevadeks, laua sünnipäevadeks, 

vastuvõttudeks, peiedeks…vastuvõttudeks, peiedeks…

TE RE TU LE MAST
TE RE TU LE MAST

TÕSTAMAA 
TÕSTAMAA 

RAHVAMAJA 
RAHVAMAJA 

KOHVIKUSSE!
KOHVIKUSSE!

Teid teenindab Maire Adler: Teid teenindab Maire Adler: 
telefon 521 3471 telefon 521 3471 
kohvik.rahvamaja@mail.eekohvik.rahvamaja@mail.ee

RIIGIKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE 

TÕHELAS JA TÕSTAMAAL 

23. JUUNIL

TÕHELAS

kell 11–12 kolonel Karl-Johann Laurits’a 
mälestusmärgi avamine

TÕSTAMAA ALEVIKU KESKEL

kell 13.00 – 14.30 tehnika, relvastuse 
ja sõdurivarustuse näitus; Kaitseliidu 
eriorganisatsioonide tutvustus; laskmine 
paint- ja õhkrelvadest; sõdurisupp

kell 14.30–15 lahinguoskuste 
demonstratsioon

kell 15–15.20 rivistus 
(kaitseliitlaste autasustamine)

kell 15.30 saabub Võidutuli

TÕS TA MAA MÕIS 
on ava tud 

kü las ta ja te le!
Ole me ava tud T-P kell 

12-18, väl jaar va tud 
23. ja 24. juu nil ning 

20. au gus til.

UNUS TA TUD MÕI SAD – 
KÜ LAS TUS PÄE VAD:

26. juu ni, 10.-11. ja 24. juu li ning 5. au gust. 
Neil päe va del on mõis ava tud 10.00 ku ni 18.40

Tõs ta maa mõis lii tu nud mõi sa koo li de kü las tus män gu ga. 
Kü las tus ta su on täis kas va nu te le 25.-/in, pe re de le 50.- ja 

õpi las te le, pen sio nä ri de le 15.-/in. 
Gii di ga eks kur sioon mak sab mõi sas 1-25 ini me se le 250.-/tund 

ning 26 – 40 ini me se le 350.-/tund.
In fot leiab meie koh ta ko du le helt 

http://mois.tos ta maa.ee ja ka Fa ce boo ki le helt.
Koh tu mi se ni mõi sas!

SILMADE KONTROLL JA 
PRILLIDE MÜÜK

reede, 2. juuli 2010 KELLA 10:00-st
TÕSTAMAA SELTSIMAJAS

INFO ja etteregistreerimine telefonil:449 6256
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