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Vallapäevad tõid endaga pikad pirukasabad (väga heade), 
ohtralt omatehtud ja kasvataud kaupa, Lõuka meeste 
poolt nuumatud ja jahiseltsi vaaritatud metsanotsu 

puhveti, sporti ja tantsu, kino ja käsitööd, kunsti ja kultuuri 
ning vahvad tüdrukud, kes jalgrattast traktorini kõik läikima 
lõid ja sellega püsiva pealtvaatajaskonna Levaroti küljele ko-
gusid.
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 Puna kalt ku mav pih la-
puu de alu ne on vii ma se 
vi ha se tuu le töö. Ok sad 
on sel le gi poo lest mar-
ja dest loo kas, pak ku des 
ränd lin du de le veel vii-
ma se isuä ra ta va ja mah-
la se suu täie en ne rei si. 
Aed ku bi seb si dis ta va test 
pöial pois test  ja nii dul 
käib täht salt rin gi kü la li s-
e si ne ja plüü. 

Oli ta va pä ra tult roh ke 
päi ke se ja äi ke se ga su vi. 
Tõ si, päi ke sun dis päe va-
de vii si var ju ja ja he dust 
ot si ma ning ai na ja ai na 
kas te kan nu de ga rin gi 
jooks ma. Se da maits va-
mad on tä na vu sed mar-
jad – ener giat ko gu pi-
kaks pi me du se ja kül ma 
ajaks. Äi ke se ae gu ko gu-
ne si me to re das ti õue is-
tu ma ja vaa ta si me tun de 
me rel esi tu vat val gu se-
e ten dust, ae ga jalt in nus-
tu nu mad ise gi ap lo dee ri-
sid suu re le loo ja le.

Ise ot si sin tä na lam ba-
nahk sed sus sid väl ja, sest 
plä tup last tun dus eri ti 
külm ja kõ le. Hing ih kab 
ju ba tõ si selt met sa poo-
le, et seen te pi du ma ha ei 
ma gaks ja poh la ko ba rad 
klaa rõun te ga ik ka üh te 
hei ta saaks. 

Oma pe re üliõ pi la se-
le on ju ba kur gi pur ki de 
read keld ris hea de mõ te te 
lin na saat mi seks val mis. 
Kuh ja de vii si kui va ta tud 
pi par mün ti ses si pin ge-
te lee ven da mi seks kot ti 
pan dud. Pal ju de ko dud 
jää vad tüh je maks, vaik-
se maks, tum maks. Eda si 
hak kab jäl le gi oo ta mi ne, 
et mil lal küll tu le vad jõu-
lud, ei mit te pü ha de en di 
vaid sel le pä rast, et taas 
saa bu vad ko ju pe re liik-
med lä he dalt ja kau gelt 
– toad jäl le gi täis va di nat 
ja rõõm sat as kel da mist.

 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 al ga tas 
27.08.2010. aas ta is tun gil kor ral du se ga 
nr 158 Tõs ta maa val las Kast na kü las asu-
va Teis pe re, Käo ja Rüs sa ka tast riük sus te 
de tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks on 
nen dest ka tast riük sus test kok ku moo dus-
ta da ne li ka he hek ta ri suu rust uut ka tast-
riük sust, moo dus ta va te le ka tast riük sus te-
le ehi tu sõi gu se ja hoo nes tu se tüü bi mää ra-
mi ne ning nen de sih tots tar be muut mi ne 
ela mu maaks. 

Pla nee rin gu ga on hõl ma tud ca 8 hek ta-
rit. Iga le moo dus ta ta va le ka tast riük su se le 
pla nee ri tak se üks ühe pe ree la mu. 

DETAILPLANEERING

Tõs ta maa muu seu mi 
loo mi sest ala tes on 
igal su vel kor ral da tud 
ka muu seu mi päe va 
ning sel aas tal toi mus 
jär je kor ras ju ba nel jas 
muu seu miü ri tus. 

Muu seu mi päe va raa mes se 
oli ka van da tud jalg rat ta matk 
ko ha li ke vaa ta mis väär sus te-
ga tut vu mi seks, näi tus te ava-
mi ne ning kont sert. 

Eks kur sioon jalg ra tas tel toi-
mus Tõs ta maa ale vi kus ning 
tut vu ti ale vi eri ne va te vaa ta-
mis väär sus te ja nen de aja loo-
ga. Tõs ta maa mõi sa et te ko gu-
nes sü da päe vaks küm me kond 
ini mest, kel le ga koos suun du-
ti es malt Wil helm From hold 
Stael von Hols tei ni ehk „lol li 
pa ru ni“ mä les tus mär gi juur-
de, sealt eda si mõi sa par gist 
lä bi en di se lam ba lau da juur-
de, pea tu ti soo põl du de va hel 
ning en di se ki ri ku mõi sa ja 
Tae la ta lu juu res. Pi kem pea-
tus oli kes ka le vis ja ki ri ku juu-
res. Ko gu tuur lõp pes ta ga si-
sõi du ga mõi sa juur de. 

Mat ka ve da sid ühi selt Lii-
na Käär ja Ma ri Lü his te, kes 
rää ki sid igas pea tus punk tis 
an tud ko ha ga seon du vaid lu-
gu sid ja fak te ning la sid mat-
kal osa le ja tel neid täien da da 
nen de en di mä les tus te ga. 

Mat ka ees mär giks oli eel-
kõi ge ko ha li ke le ela ni ke le 
tut vus ta da nen de en da ko du-
pai ka, mis siin on ku na gi ol-
nud ja mi da ku na gi teh tud. 
Kas teie näi teks tead si te, et 
Jo han Tael oli esi me ne, kes 
te gi As ta po vo raud tee jaa mas 
Ve ne maal kuul sa ve ne kir ja-
ni ku Lev Tols toi sar ko faa gi-
le val ge test krü san tee mi dest 
pär ja? Või et koo lis taa dio ni 
ta ha jää vat kü la kut su ti Var-
ga kü laks?

Pea le mat ka toi mus mõi-
sas ka he näi tu se ava mi ne ja 
tut vus ta mi ne. Ava ti muu seu-
mi näi tus “Väi ke sed va nad as-
jad” ning Eve ja Lii na Kää ri 
fo to näi tus “In dia näod”. Ava-
mi se le oli ko gu ne nud mi tu-
küm mend ini mest, kel le ga 
uu dis ta ti eks po naa te ja rää gi-
ti In dia-jut tu. Näi tu sel „Väi-
ke sed va nad as jad“ pan di 
eks po nee ri mi seks väl ja moo-
tor ra tas IŽ-350, saan ja ran-
gid, aga pal ju muud ki, mi da 
on või ma lik mõi sas veel mõn-
da ae ga uu dis ta da. 

Fo to näi tus jääb ava tuks ku-
ni no vemb ri al gu se ni. In dia-
tee ma li se fo to näi tu se te ge mi-
se üheks põh ju seks oli as jao-
lu, et mõi sa vii ma ne pa run, 
Alek san der, käis ka ise In dias 
rei si mas aas ta tel 1903-1904 
ning te ma rei si kir ju on või ma-

lik lu ge da igal hu vi li sel 1991. 
aas ta Loo min gu Raa ma tu ko-
gust nr 9/10 koos Her mann 
Key ser lin gi In dia-frag men ti-
de ga te ma kuul sast “Fi lo soo-
fi rei si päe vi kust.” 

Pea le näi tu se ava mist teh-
ti tea ta vaks Tõs ta maa mõi sa 
tun nus lau se, mil leks sai And-
res Lau ri poolt pa ku tud “Tõs-
ta maa mõis - ja gab tar kust, 
aus tab ae ga”. Tun nus lau se 
kon kurss kuu lu ta ti väl ja te ge-
li kult ju ba kuu va rem, juu li 
al gu ses, ning mõi sa saa de ti 
vä ga eri ne vaid tun nus lau sed. 
Tun nus lau se idee on muu ta 
mõi sa teis te hul gast pa re mi-
ni eris tu vaks, ku jun da da oma 
iden ti tee ti ning uud seid ja põ-
ne vaid mee neid mõi sa lo go 
ja tun nus lau se ga.

Muu seu mi päev lõp pes mõi-
sa saa lis Sii ri Si sas ki kont ser di-
ga “Oma lau lud”. Hoo li ma ta 
ta va pä ra sest mõ ne võr ra kal li-
mast pi le ti hin nast oli kont ser-
ti kuu la mas pea sa da ini mest. 
Sii ri Si sask esi tas en da loo dud 
lau le, mis olid ilu sad, võim-
sad ja hin ge mi ne vad. 

Järg mi sel su vel tä his ta me 
aga viien dat muu seu mi päe va. 
Kui teil on et te pa ne kuid või 
soo ve, mi da sel päe val nä ha 
ja te ha soo vi te, siis and ke sel-
lest jul gelt mei le tea da!

Lii na Käär

Val la IV muu seu mi päev

 9. 07 kel la 18.51 ajal tu li tea de liik lu sa va-
riist Se lis te kü las, kus sõi duau to sõi tis teelt 
väl ja. Kii ra bi viis kolm au tos ol nud ini mest 
haig las se.

 11. 07 kel la 16.53 ajal kus tu ta sid pääst-
jad Tõs ta maal Lõu ka tee lä he dal 50x100 m 
ula tu ses põ le nud met saa lu se. 

 28. 07 kell 1.08 ee mal da sid pääst jad Tõs-
ta maal teelt liik lust ta kis ta nud puu.

 4. 08 kell 15.15 ee mal da sid pääst jad Kast-
na kü las teelt liik lust ta kis ta nud puu.

 15. 08 kel la 09.49 ajal kus tu ta sid pääst-
jad Tõs ta maal mõi sa par gis pik se löö gist põ le-
ma süttinud puu. Pääs tea met
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 Jär je kor ras viies Ka ro tam-
me de su gu võ sa kok ku tu lek toi-
mus Tõ he las au gus ti al gu ses. 

Ko ha le oli tul nud 189 ini-
mest ala tes ka he kuu sest poi-
si põn nist ku ni 81 aas tas te 
mem me de-taa ti de ni. Kau gei-
mad tu li jad olid Ve ne maalt 
Sankt-Pe ter bu rist. Män gi ti 
eri ne vaid sport män ge. 

Jaa ni mar di tal lu, kust on 
su gu võ sa 1714 al gu se saa-

nud, is tu ta ti tamm, õh tu sel 
sim ma nil esi nes Tõs ta maalt 
Viies ra tas ja tant suks Teet. 

Suu red tä nud kõi ki de le osa-
võt ja te le ja or ga ni see ri ja te le, 
Hel mi Toh ve ri le, kes on su gu-
võ sa uu ri nud, Tõ he la kü la selt-
si bus si ju hi le And res Lau ri le, 
Lya Lob ja ka se le. Nel ja aas ta 
pä rast on su gu võ sa 300 aas-
ta ne, siis loo de tak se taas üks-
tei se ga koh tu da. TT

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 muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 6 310 310.

Tõstamaa rahvamaja juures 
peatub pangabuss kaks korda 
kuus neljapäeviti kell 9.00–10.00

(III ja IV kvartalis: 19. august,
9. ja 23. september, 7. ja 21. oktoober,
4. ja 18. november, 9. ja 23. detsember)

 Tõs ta maa val las pan di juu li kuus toi me seit se väär teo rik-
ku mist. Kri mi naal me net lust alus ta ti ühel kor ral: aja va he mi-
kul 07.07.2010 kell 20.30 ku ni 08.07.2010 kell 9 on Pär nu-
maal Tõs ta maa val las Peer ni kü las asu vast Peer ni sa da mast 
ära va ras ta tud aval da ja le kuu luv ka he-tak ti li ne paa di moo-
tor “Su zu ki” 6hj. Var gu se ga te ki ta ti kan na ta nu le 19 900 
kroo ni kah ju.

 Tõs ta maa val las on juu li- ja au gus ti kuus prob lee miks, 
see et mo pee di juh ti del ja kaas sõit ja tel puu dub peas kait se kii-
ver. Liik lu sees kir ja § 231 sä tes tab, et mo pee di ju hil ja te ma 
sõi du ki sõit jal peab ole ma peas kait se kii ver ning liik lu sees-
kir ja § 230 sä tes tab, et 14-15-aas ta sel mo pee di ju hil peab 
mu jal kui õuea lal ole ma kaa sas ohu tu sõi du võ te te tund mist 
tõen dav tun nis tus. Liik lus sea du se § 7436 lg 1 mo pee di ju hi 
poolt liik lus nõue te rik ku mi se eest - ka ris ta tak se ra hat rah vi-
ga ku ni küm me trah viü hi kut s.o 600 kroo ni.

Tur va list ja ohu tut liik le mist!
Kris tel Jür gens, piir kon na po lit sei nik
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Karo tam med said kok ku

Ea ka te või puue te-
ga ini mes te ja nen-
de omas te igi põ li ne 
mu re – kas hai ge va nai-
ni me ne tu leb en da ga 
ük sin da ko dus tur va li-
selt toi me – on saa nud 
kõik jal üle Ees ti uut 
lee ven dust.

Pi dev mu ret se mi ne viib 
nii mõ ne gi su gu la se mõt ted 
hool de ko du le, kus va nai ni me-
ne on hool dus per so na li sil me 
all ning prob lee mi de kor ral 
on abi käeu la tu ses. Sa mas tõ-
de me se da gi, et ini me sed hea 
mee le ga oma ko dust lah ku da 
ei soo vi ja vee dak sid ka oma 
va na dus päe vi ik ka oma arm-
saks saa nud ko dus. Te kib ki 
kü si mus kui das oma ko dus 
ise seis valt ela mist tur va li selt 
ja mu re tu malt või mal da da.

Me di tech Es to nia on sel le 

aas ta ke-
va dest käi vi-
ta nud esi me se na 
üle-Ees ti li se häi re nu-
pu tee nu se, mis pa kub va nu ri-
te ja puue te ga ini mes te hoo-
le kan des uue ja pa re ma kva-
li tee di. 

Pi de valt käeu la tu ses olev 
häi re nupp või mal dab va ja du-
sel ko he abi kut su da ja end 
ko dus tur va li se malt tun da. 
Üle riik lik häi re nu pu tee nus ai-
tab eel kõi ge ea kaid ja puue te-
ga ini me si, kes üht pi di soo vi-
vad ise seis vat elu, tei salt aga 
kind lus tun net, et kui ta peaks 
kas või kuk ku ma ja ise püs ti 
ei saa, on abi ko gu aeg kõi-
gest ühe nu pu va ju tu se kau-
gu sel. 

Ka vä ga ea kad tee nu se tar-

bi jad kin ni ta vad, et tee nus 
an nab juur de kind lus tun net. 
Sea de on vä ga liht ne ja sel-
le ka su ta mist ei pea kee gi pel-
ga ma! 

Süs teem koos neb ta va te le-
fo ni- või mo bii li võr ku ühen-
da tud hoo le kan de te le fo nist ja 
rand mel kan ta vast häi re nu-
pust. Pu na se le nu pu le va ju ta-
des saa dak se ko he selt ühen-
dust öö päe va ring selt töö ta va 
Me di kõ ne kes ku se ga. 

Hoo le kan de te le fon või mal-
dab ka he pool set suht le mist 
abi va ja ja ja kõ ne kes ku se te-
le fo nio pe raa to ri ga elu pai ga 
igast nur gast eel du sel, et ruu-
mi de va heuk sed on ava tud 
ning abi va ja ja ja kes kus kuu-
le vad tei ne teist. 

Vas ta valt häi re si su le in for-
mee ri tak se abi va ja ja kon tak ti-
si kuid, kel leks võib ol la hool-
dus töö ta ja, lä he da sed, naa ber 
jt või krii ti li se olu kor ra pu hul 

kii ra bi, pääs tea met, po lit sei. 
Ise gi kui ope raa tor abi va ja-
jat ei kuu le, edas ta tak se siis-
ki häi re tea de kon tak ti si ku le, 
kes lä heb see jä rel ko ha pea le 
as jao lu sid kont rol li ma. 

Abi on kät te saa dav ka ju-
hul, kui abi va ja ja asub hoo le-
kan de te le fo ni kuul deu la tu sest 
vei di ee mal, näi teks ko du hoo-
vis.

Sot siaal val ve süs tee mi ga 
saab si du da li saks ka eri ne-
vaid an du reid. See ga ai tab 
üle-Ees ti li ne häi re nu pu tee nus 
ini me si li saks ter vi se hä da de le 
ka tu leõn ne tus te või tur va-
p rob lee mi de kor ral. 

Sead meid võib väl ja os ta 
või ren ti da. Tee nu se kuu ta su 
sõl tub mit me test as jao lu dest, 
ja al gab 345 kroo nist, sead me-
te ren di pu hul 485 kroo nist.

Häi re nu pu tee nu se soo vist 
an da tea da sot siaal töö ta ja le 
te le fo nil 449 6256. TT

Häi re nu pu tee nus kind lus tab hä da li se le kii re abiHäi re nu pu tee nus kind lus tab hä da li se le kii re abi
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K ast na kan di rah vas pi-
das oma II kü la päe va 
24. juu lil. See kord mee-

nu ta si me kol hoo siae ga.
Päev al gas ter vi tus kont ser-

di ga vä he mus rah vus te esin da-
ja telt Pär nu lin nast. Järg nes 
kal mis tu pü ha Kast na kal mis-
tul. 

Va nas koo li ma jas võis nä-
ha kä si töö näi tust ja kol hoo-
si tee ma list aja loo list näi tust.
Aja loo tun nis kuu la si me hu-
vi ga en di se Aren gu kol hoo si 
esi me he ja ag ro noo mi Vik tor 
Vit sa mä les tus ret ke kol hoo si-
de loo mi se al gu sest ku ni sel le 
lõ pu ni. Kaas tee li sed mee nu ta-
sid oma noo rust ja maae lu lä-
bi isik li ke mä les tus te. Noor te-
le gi oli hu vi tav ja mõ ni asi 
tun dus us ku ma tu na, mis va-
ne mad on lä bi ela nud. Mai-
mu Juh kam oli koos ta nud 
kok ku võt te Kast na kan di 
kol hoo si de ühi ne mi sest, mil-
le kand sid põ ne valt ko ha li-
kud noo red et te. Suurt hu vi 
pak kus 1969. a. teh tud do ku-
men taal film Aren gu kol hoo si 
20. aas ta päe va tä his ta mi sest. 
Film oli küll must val ga ja he-
li ta, kuid ära tund mis rõõ mu 
pak kus pal ju de le.

Kü la päev jät kus Ra ja ta lu 
pe re rah va kee de tud maits va 

su pi söö mi se ga ja vä he mus-
rah vus te esin da ja te rah vus-
toi tu de de gus tee ri mi se ga. Lap-
sed said män gi da ja võis tel da 
en di saeg se te õpe tus te jär gi, 
sel leks olid ko ha le tul nud pio-
nee rid Tõs ta maalt. Toi mus pa-
ri ma kü la koo gi va li mi ne. Pa ri-
ma kü la koo gi val mis tas Aru 
ta lu pe re tü tar Sig ne.

Ele vust te ki tas lo te rii, see-
kord oli kü la rah vas loo si mi-
seks nii pal ju an de too nud, 
nii et kõik os te tud pi le tid 
võit sid. Rõõ mu nii and jail, 
kui saa jail. 

Õh tu jät kus ki ri ku kont ser-
di ga, esi ne ja teks Ma rek Sa-
dam ja Too mas Laur.

Tant su sai kee ru ta da an-
samb li Hol la rii muu si ka saa-
tel, tants lõk ke ää res kes tis 
va ras te hom mi ku tun di de ni. 
Kü la päe vaks val mis in fo vol-
dik Kast na kan di vaa ta mis-
väär sus te koh ta. Üri tust toe-
tas Ko ha lik Omaal ga tus Prog-
ramm.

Kast na Kü la päev on sel-
leks kor raks jäl le pee tud, koh-
tu me taas ka he aas ta pä rast. 
Tä na me abi me hi, kes ai ta sid 
to re da üri tu se kor ral da da, lah-
keid an ne ta jaid ja kõi ki osa-
võt jaid.

Kast na kü la selts

Kast nas kol hoos ta ga si

Val la päe va de raa mes ot sus ta-
sid kan ged uju jad Ain E Karl-
son, Joel Pulk, Val vo Vol ge-
rad, Ran do Rand ja Krist jan 
Le pist uju da Mu na laiust Ma-
ni lai du. Pi su ke ve si ne paus 
teh ti kol la se poi juu res ja 
see jä rel uju ti sõb ra li kult selt-
sis eda si. Ae ga ku lus sel leks 
31 mi nu ti. Paa di ga tur va sid 
And res Sah tel ja Ter vo. Kohal 
olid ka kenad neiud lillede ja 
soojade kallistustega.
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Selis te kü la päe val 
he li se sid man do lii nid

Kü la päe va kor ral da jad jäid üri tu se ga ra hu le. Kah juks oli 
osa võtt sel aas tal lei gem. Kas “hir mu tas” 50ne kroo ni ne 
pi let või oli va li da lii ga pal ju de su vis te üri tus te va hel. 

Tä nu tä heks rah va ma ja vär vi mi sel teh tud töö eest oli Tee me 
ära tal gu lis te le üri tus ta su ta.

Kü la li se si ne jad kiit sid rah va ma ja saa li head akus ti kat ning 
hoog sat pub li kut.

MTÜ Se lis te Selts

Manija oma päev

M anijal sündinud, elanud ning ela-
vate inimeste kokkutulek ehk Manija 
päev sai teoks selle suve 7. augustil. 

Päeval peeti spordivõistlusi. Köieveos, 
mida kamandasid Kase Svea ning Tooma 
Vilma, võitis manijalaste võistkond ülekaa-

lukalt mandrimehi. Sõudevõistluses selgus, et 
kõige ägedamate musklitega naine on Tooma 
Helve, meestest aga osutus kiireimaks sõud-
jaks Tapu Kaido. 

Õhtul kuulati Kihnu Virvet ja keerutati 
tantsu Manija Poiste pillilugude saatel.
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LILLESEADEKURSUSED 
TÕSTAMAA KOOLIS

11. september, kell 10 - 17
PÄEVATEEMA: matus
kell 10.00 - 13.00 matusepärg,
kell 13.30. - 15.00 matusekimp oaasisesse, 
kell 15.30. - 17.00 matusekimp spiraalkimbuna kätte.
OMAL KAASA VÕTTA: LILLED - võivad olla ka aia ja niidu 
lilled - daaliad, astrid, soolikarohud, raudrohud, tilliõisikud, 
pihlaka kobarad jms. IGA TÖÖ JAOKS TARVIS UMBES 20 TK. 
VAHEROHELINE - pergeenia lehed, hosta lehed, pojengile-
hed, kanarbik, pohla ja mustika varred jms. IGA TÖÖ JAOKS 
TARVIS UMBES 20 TK. PÄRJA VALMISTAMISE MATERJAL 
- kuuseoksad 10-20 cm pikkuseid 30 liitrine kilekotitäis ja ma-
tusekimbu jaoks 30 cm pikkuseid 6 tk. Pärja rõnga tegemi-
seks 2 väikse sõrme jämedust paju või kontpuu vitsa umbes 
50 cm. 
KURSUSE MAKSUMUS: 500.-, võimalik valida ka üks töö kur-
suste programmist, sel juhul ühe töö maksumus 200.-, hind 
sisaldab: traate, nööre, paelu, oaasist, matusekimbu alust 

NB! Vajalik eelnev registreerimine: kuni 9. septembrini
Kogu päeva programmis osalenule tunnistus.
Küsimuste korral küsi julgelt lisa 5 556 3639, Jaak Tomson

Plaanis teha iga kuu ühel päeval üks tore lilleseadete kursus. 
Järgmine kursus võiks toimuda juba 9. oktoobril: OKTOO-
BRI KUU ON “KIMBUTAMISE” KUU, PLAANIS TOREDAD 
KINKEKIMBUD PRUUDIKIMBU ALUSELE

Ekskursioon Saksamaale 
Gregor Lerchi jõulunäitusele 

11.-15. november 
Planeeritav grupi suurus 15 - 20 inimest
Kogu reisi maksumus: 1. september - 1. oktoober 6000.- 
                                           2. oktoober - 1. november 6500.-
Maksta saab ka osade kaupa!
Programm Saksamaal: 
12. november Gregor Lercshi jõulunätuse külastamine
13. november maailmakuulsate lilleseadjate demonstrat-
sioon esinemised Damian Koh (Singapur), Bart Hassam (Aus-
traalia), Robert Milkowski (Poola), Gregor Lersch(Saksa)
14. november Gregor Lercshi jõulunäituse külastamine 
Hinnas sisaldub: sõit Tallinnast laevaga Soome, Helsing-
isse. Helsingist laevaga (ööbimine kajutites) Saksamaale, 
Rostocki. Rostockist rongiga näitusepaika Bad Neuenahr-
Ahrweiler-isse. Ööbimine kahel päeval hotellis ja seejärel 
tagasisõit sama marsruuti pidi. Hinna sees ka eelpool kirjas 
olev Saksa programm. Minimaalne taskuraha kaasa: 30 euri
Mida peaks teadma: igaüks peab jõudma omal käel kella 
10ks Tallinna sadamasse. Kaasa võib võtta oma moonakoti. 
Võiks kaasa võtta väikese kiirkeedukannu ühe kajuti peale, 
(kajutis 4 kohta), sest kajutis on võimalik keeta vett tee, 
pudru, kiirnuudlite jms valmistamiseks. Võimalik tellida ka 
eraldi toitlustus laeval neile, kes seda soovivad. Saksamaal 
elame kaks ööpäeva hotellis ja selle juurde kuulub ka hom-
mikusöök, keedukannu abil saame samuti kerge õhtusöögi 
valmistada hotellitoas. Saksamaal müügil väga head ja kallid 
lilleseade raamatud, ja põnevad lilleseade abimaterjalid.
Tallinna sadamas oleme tagasi 15. novembril kell 16 ja sealt 
peaks ise omal käel koju tagasi jõudma.

Info ja registreerimine telefonil 5 556 3639, Jaak Tomson 
Korraldaja: OÜ Jaak Tomsoni Lillestuudio

Vallatud vallapäevad

Suvesündmusi jäädvustasid Toomas Mitt, Mark Soosaar, Ülle Tamm ja paljud 
teised tublid vallakodanikud.
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Õnnitleme uusi 
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nende vanemaid!
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Augustikuu 
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ÕILME VAARMAA 
17.04.1931 – 28.07.2010

ENDLA MÄRKSOO 
10.03.1930 – 05.08.2010

MADIS MIISA 
25.02.1944 – 15.06.2010

Tõs ta maa raa ma tu ko gus 
su vi lä bi.

Oo ta me teid 
es mas päe vast ree de ni 

10.00 – 18.00 ja 
lau päe vi ti 10.00 – 15.00

ÕPI AU TOT JUH TI MA!
Tõs ta maa Kesk koo lis al ga vad au to juh ti de 

B ja BC1 ka te goo ria kur su sed. Esi me ne ko gu ne mi ne 
4. sep temb ril 2010 kell 8.15 Tõs ta maa Kesk koo lis. 
Soo vi ja tel pa lu me en dast eel ne valt tea da an da. 

Täp sem in fo ja re gist ree ri mi ne 
tel 524 2282 (Va lev Rand mäe). 

OST

* Soovin osta alumiiniumist 
paati. Tel 5 378 3147

TEATED

* Täehelepanu!
7., 9., 14. ja 16. septembil 
juuksur suletud! Erika

* Nel ja päe val, 
23. sep temb ril 
kell 9 - 10.30 Tõs ta-
maa rah va ma jas 
doo no ri päev


