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N el ja päe va ööl vaa tas täis kuu 
mui ge ga maa pea le ja tä hed vil-
gu ta sid teed, kui ke set pil kast 

pimedust krap sa kas Vol vo buss Tõs ta-
maa kur vi dest ja Varb la vai nu delt ärk-
said (loe ka va ra kult är ga nud) hel ki vaid 
tä pi ke si pea le kor jas. Rei si si hiks sõp rus-
vald Kors holm ehk soo me kee li Mus ta-
saa ri. 

Punkt kell 8 an dis pu na laev ot sad ja 
me re reis võis ala ta. See, et juh ti va tel koh-
ta del (trak tor, eksks vaa tor, au to) töö ta vad 
me hed olid nõus üld se ne li päe va oma töö-
dest ee mal ole ma oli ju ba pool või tu.

Lae vas vee de ti ae ga tea da gi ju tus ta-
mi se ning lõh na poes par füü mi ta mi se-
ga, va hel du seks see gi. Eda si vu ras buss 
päev ot sa Vaa sa poo le. Tub li mad rei si li-

sed kraa mi sid väl ja ko ti täi te vii si maits-
vaid küp se ti si, sest po le mi da gi mõ nu sa-
mat kui jäl gi da ak nast möö da si ba vat 
maas tik ku ja sa mal ajal mis kit põs ke 
pis ta. Ko ris ta tud põl lud ja kol la kad ka-
sed, to re dad pui dust pu na-val ged ta lud, 
ho bu se kop lid, leh ma kar jad – sü gi se ne 
Soo me.

Õh tu ne Kors holm võt tis meid vas tu 
vih ma sa bi na ga, pu ge si me ho tell Val lo nia 
Gar de ni kais su ko he mit meks päe vaks. Pi-
du lik õh tu söök ju ha tas sis se meie eel seis-
vad sil ma rin gi laien da mi se päe vad. 

Ree de hom mi kul, pea le ko su ta vat ei net, 
mars si si me oma va lit sus se, kus kon ve rent-
si kor ras kuu la si me ko ha li ke ärk sa te ini-
mes te ühis töö ja LEA DE Ri ko ge mu si. 

järgneb lk 4

Bot nia ää res 
pü hen du nud 
ini me si vaa ta mas

Laupäeval, 
16. oktoobril 

XXVII 
TÕSTAMAA 

JOOKS
pikkus 7,5 km, 

start kooli juurest kell 14.30, 
kirjapanek alates kella13.30

osavõtumaks 25 krooni
Arvestus veteranide (NV alates 1974, 
MV 1969), täiskasvanute (N 1975-
91, M 1970-91), A (1992-93), B 
(1994-95), C (1996-97), 
D (1998-99) vanuseklassides

LASTEJOOKS
2001 ja hiljem sündinutele, 
start kell 14.15, pikkus 700 m, 
osavõtumaksuta

KEPIKÕND
Start kell 14.30, raja pikkus 7,5 km

Saun, auhinnad parimatele, 
loosiauhinnad
Tule osalema !
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 Lahe on jäl le kord ko-
dus te le leh vi ta da ja suu re-
mas il mas rin gi vaa da ta. 

Ega see pea gi vä ga 
kau gel ole ma, saab ka 
Ees ti maal uu dis hi mu li-
kult rin gi vaa da ta. Se da-
kor da siis üle la he sõp ra-
de juu res. 

Mui du gi on tõ si selt 
hu vi tav vaa da ta, kui das 
mu jal ela tak se, te gut se-
tak se, uu dis ta da ma ju ja 
ini me si. 

Tea da saa da, et te ge li-
kult ole me me kõk ühe-
su gu sed ini me sed, täis 
ka de dust, ar mas tust, ha-
las tust ja kit sa rin na li sust, 
sõl tu ma ta mand ri test ja 
ve reg ru pist.

Väär tus li kum mi nu 
jaoks on hoo pis ki aeg, 
mil le ku lu tan rei si kaas las-
te ga suht le mi seks. 

Ühi selt on to re nal ja vi-
sa ta. Rää ki da ja aru ta da 
eri ne va te elua la de prob-
lee mi de üle. 

Saa da tut ta vaks naa-
ber val la ini mes te ga, kuu-
la ta nen de lu gu sid. 

Lõ puks on ae ga pu hu-
da jut tu ka nen de ke na de 
ini mes te ga, ke da ta haks 
roh kem tun da, aga ena-
mas ti po le ae ga, sest ik ka 
me kii rus ta me. 

Pi kad õh tud või vad ol-
la us ku ma tult idee tii ned, 
sest koos is tu des hak ka-
vad jul ged ja haa ra vad 
mõt ted ho tel li toas mää ra-
tu kii ru se ga ring le ma. 

Nii juh tus ka meie väi-
ke se grupikesega. 

Vae valt, et nii pea 
oleks treh va nud sa ma 
selts kond nii sa ma kok ku, 
aga nüüd on oo ta ma tult 
pal ju häid plaa ne teh tud, 
tu le vik op ti mist lik ja uue 
sõb ra nõuan ne var nast 
võt ta. 

 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 
16.09.2010. aas ta is tun gil kor ral du se ga 
nr. 171 Kast na kü las asu va Kast na Mõi-
sa Suur Kar jaaia maaük su se de tailp la nee-
rin gu, mil le ava lik väl ja pa nek toi mub 
11.10.2010 - 25.10.2010. aas tal Tõs ta maa 
val la ma jas töö päe va del kell 8.00 - 13.00 
ja 14.00 - 16.00. 

Sa mal ajal on de tailp la nee rin gu ga või-
ma lik tut vu da ka Tõs ta maa val la vee bi le-
hel www.tos ta maa.ee. 

De tailp la nee rin gu ees mär giks on maa-
ük su se ka heks ja ga mi ne ning ühe le maa-
ük su se le ehi tu sõi gu se mää ra mi ne.

Soo vi tak se ra ja da en dis te hoo ne te 
asu ko ha le üks ühe pe ree la mu koos va ja-
li ke abi hoo ne te ga. Kast na Mõi sa Suur 
Kar jaaia maaük sus on 5,28 hek ta rit suur 
ning de tailp la nee rin gu ga ei muu de ta Tõs-
ta maa val la üldp la nee rin gu la hen dust. 

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu keh tes tas 
10.09.2010. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 32 
Tõs ta maa val las Män ni kus te kü las asu va 
Meie rei maaük su se de tailp la nee rin gu ja 
ot su se ga nr. 33 Ma ni ja kü las asu va 
Ma ni ja Kü la kes ku se de tailp la nee rin gu. 

DETAILPLANEERINGUD

10. sep temb ril toi mu nud val la vo li-
ko gu is tun gil

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu in fot 
val las toi mu nust. Rää gi ti toi mu nud su veü ri-
tus test, val la päe va dest. Töö tu te ar vust, mis 
prae gu seks, võr rel des aas ta al gu se ga on 
vä he ne nud paa ri küm ne ini me se võr ra. Koo-
liaas ta al gu sest. Tõs ta maal alus tas koo li teed 
171 last, nen dest esi mes se klas si läks 14 ja 
küm nen das se 19 õpi last.

 Va li ti 8. ok toob ril Pai de kul tuu ri kes ku ses 
toi mu va le Maa rah va V Kong res si le de le gaa-
ti deks Ja nek Jaan soo ja Tõ nu Sa lu.

 Üle vaa te teos ta ta va test pro jek ti dest an dis 
val la va nem Too mas Rõ hu.
Võe ti vas tu ot sus pro jek ti „Pär nu maa oma-
va lit sus te korv pal li väl ja ku te ehi tus“ tu le mu-
sel loo dud va ra säi li mi se ja ava li ku ka su ta-
mi se koh ta.

 Kuu la ti fi nants ju hi Ka rin Rand mäe et te-
kan net pro jek ti „Tõs ta maa noor te kes ku se 
loo mi ne“ ra has ta mi sest.

 Keh tes ta ti Ma ni ja kü la kes ku se ka tast riük-
su se de tailp la nee ring. Pla nee rin gu käi gus 

mää ra ti krun di le ehi tu sõi gus ja hoo nes tus tin-
gi mu sed. De tailp la nee rin gu ga la hen da tak se 
krun di teh no võr ku de ga va rus ta mi ne, liik lus-
kor ral dus ning par ki mi se, hea kor ra ja hal jas-
tu se põ hi mõt ted. Ma ni ja kü la kes ku se de tail-
p la nee rin gu ga luuak se või ma lus ra ja da an-
tud ala le muu seu mi abi hoo ned, mis koos tä-
na seal asu va saa re kes ku se ga moo dus ta vad 
tu le vi kus saa re kul tuu ri li se kesk punk ti.

 Keh tes ta ti Män ni kus te kü las asu va Meie-
rei maaük su se de tailp la nee ring. Meie rei de-
tailp la nee rin gu ga muu de tak se Tõs ta maa val-
la üldp la nee rin gut. Meie rei maaük sus asub 
Tõs ta maa val la üldp la nee rin gu ga mää ra tud 
Er mis tu ja Tõ he la jär ve piir kon nas, kus on 
sä tes ta tud eri ehi tus tin gi mu sed. Pla nee rin gu-
ga ja ga tak se maaük sus ka heks  ja mää ra tak-
se maa sih tots tar ve.

 Kuu la ti Tõ he la raa ma tu ko gu ju ha ta ja Bir-
git Pe re ja Tõs ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta-
ja Lea Ran ni ku et te kan net raa ma tu ko gu de 
tööst.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Det semb ris 
toi mub 
jõu lu laat!

 On küll al les ok too ber ning jõu lu dest 
ei mõt le ilm selt kee gi. Va ra ka ju veel. Siis-
ki kut su me üles se kõi ki kä si töö li si, meist-
ri me hi, kunst nik ke ja tei si as ja li si ju ba te-
gut se ma. 

Det semb ris, en ne jõu le toi mu va le laa da-
le oo ta me kaup le ma ik ka ja eel kõi ge just 
neid, kes ise mi da gi val mis ta nud. Ol gu sel-
leks so ki paar, ma ri nee ri tud see ned või mis-
ki muu, pa rim too de on ise teh tud too de. 

Kaup le ma kut su me ka neid, kel pak ku-
da head toi du- ja joo gi poo list, rii deid, va-
nak raa mi või muud nipsk raa mi. Poo la kau-
ba ga püüa me sel aas tal siis ki mit te liia le 
min na.

 Mil lal täp selt laat toi mub, se da an na-
me peat selt tea da ju ba nii le he kui in ter ne-
ti kau du. Kes soo vib kaup le mi seks end va-
ra kult re gist ree ri da, saat ku e-ki ri aad res sil 
lii na@tos ta maa.ee või on ne la@tos ta maa.
ee.

Head meis ter da mist,
Lii na Käär
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Sep temb ris alus ta sid 
te ge vust kaks rin gi 
täis kas va nu te le. 

Tei si päe vi ti käi-
vad koos rah va-
rõi va hu vi li sed, 
kes on nüüd seks 
ju ba tik ki mi se-
ga val mis saa nud 
ja hak ka vad sär ke 
õmb le ma. 

Kol ma päe vi ti proo vi-
me mit me su gu seid eri-
ne vaid kä si töö teh ni kaid 
– möö du nud kuul oli sel-
leks kõrk ja test pu nu mi ne. 

Ala tes 12. ok toob rist on 
tee maks nõel vil ti mi ne. Tee me 
se da tööd nii ma si na ga, kui 
nõel te ga ning kom bi nee ri me 
teis te teh ni ka te ga.

Prae gu on pe sa pai gaks Lea 
ja Mar ge lah kel loal raa ma tu-

ko gu vi deo tu ba. 
Ent ka meie en da ruu mi-
de re mont on jõud mas lõ pu-
sir ge le. 

Hil je malt no vemb ris 
loo da me te gut se da ju ba 
kä si töö toas. Siis saa vad 
tööd alus ta da ka las te le 
mõel dud rin gid:

K ja N kell 14.00 - 
15.30 noo rem as te 1.- 
4. klass

K ja N kell 16.00 – 
17.30 va nem as te alates 

5. klas sist.
Täp sem ja värs-

kem in fo ning 
pil did val mi-
nud töö dest on 
saa da val meie 

vee bi kus aad res-
sil www.teo paik.

blogs pot.com. 
Lin gi leia te ka 

val la ko du le helt. 
Li saks ala lis te le 

rin gi de le toi mu vad aeg ajalt 
kur su sed. 

6. ja 7. no vemb ril on va ba-
ha ri dus lii du toel ta su ta koo li-
tus kus õpe ta tak se ki ri vöö de 
ku du mist kan gas tel ge del spet-
siaal se raa mi abil. 

Kur sus on mõel dud nei le, 
kel en dal kan gas tel jed ole-
mas ja ka pii sa valt va ba ae ga 
sel leks, et vöid edas pi di müü-
giks ku du da. 

Sel le le kur su se le pa lun 
kind las ti re gist ree ru da te le-
fo nil 56682283 või kir ja ga 
anu@fol kart.ee.

Pi de valt toi mu va te rin gi de-
ga saab lii tu da nii uue tee ma 
al gu ses, kui va he peal. Kui ei 
ole te ge mist rah va rõi vas te ga, 
siis võib osa võt ta ka ük si ku-
test tun di dest. 

As tu ge lä bi – oma silm on 
ku nin gas!

Anu Rand maa

Koo li tu saas ta Tõs ta maa kä si töö toas

23. – 26.09.2010 sai te-
oks pro jekt “Õp pe reis 
Ak tion Ös ter bot te ni 
ko ge mus te ga tut vu mi-
seks”, kus ka he val la 
– Tõs ta maa ja Varb la 
esin da jad kü las ta sid 
Kors hol mi/Mus ta saa ri 
piir kon da, et tut vu da 
EL Lea der-prog ram mi 
ko ge mus te ga.

Meie vas tu võt ja teks olid 
seal ne Lea der-te ge vusg rupp 
Ak tion Ös ter bot ten koos töös 
meie sõp rus val la Kors hol mi-
ga.

Kok ku osa les õp pe rei sil 
31 ini mest Tõs ta maa ja Varb-
la val last, ku hu olid kaa sa tud 
kol me eri ne va sek to ri esin da-
jad - mit te tu lun dus-, et te võt-
lus- ja oma va lit sus sek tor. 

Esin da tud olid näi teks SA 
Tõs ta maa Mõis, SA Kih nu 
Väi na Me re park, MTÜ Tõ he la 
Kü la selts, MTÜ Varb la Muu-
seum, MTÜ Sau le pi Kü la selts, 
MTÜ Varb la Spor di selts, MTÜ 
ER DA, AS Varb la Puh ke kü la, 
Rii da tu ris mi ta lu jt.

Kaa sa ti ini me si, kel lel ju-
ba ko ge mus Lea der-pro jek ti-
de osas, aga soo vi ti ka är gi-
ta da uu si ini me si mõt le ma 
Lea der-prog ram mi või ma lus-
te le maae lu aren da mi sel oma 
piir kon nas.

Õp pe rei si ees mär giks oli 
tut vu da Kors hol mi piir kon-
nas Lea der-prog ram mi ko-
ge mus te ga, edu ka te pro jek ti-
de ga, va he ta da ko ge mu si ja 
saa da uu si ideid. 

Ak tion Ös ter bot ten on kes-
ken du nud maae lu aren gu kü-
si mus te le, ko da ni ku lii ku mi se-
le, ini mes te va ja dus te le maa-
piir kon nas, väär tus ta tak se 
tra dit sioo ni list elu vii si ja sel le 
aren gut. Ees mär giks oli lei da 
uuen dus lik ke ideid, mi da ra-
ken da da ka oma piir kon nas 
lä bi Lea der-prog ram mi maae-
lu toe tu se.

Õp pe rei sil tut vu si me, mil-
li seid pro jek te on teos ta tud, 
mil li sed on ol nud maa piir-
kon na ja kü la de aren gut soo-
dus ta vad pro jek tid, tu ris mi, 
me re- ja saa re li su se ga ning 
kul tuu ri pä ran di säi li ta mi se-
ga seo tud pro jek tid.

Näi teks tut vus ta ti mei le 
Hank mo kü la ühis te ge vu si 
oma kü la aren da mi sel, va na 
paa di kuu ri säi li ta mi se pro jek-
ti, Björ kö by saa res tik ku, ko ha-
li ku noor teü hen du se te ge vu si, 
Stun dar si muu seu mi.

Sai me in for mat sioo ni Ak-
tion Ös te bot te ni se ni sest te ge-
vu sest ning omalt poolt tut vus-
ta si me ka Pär nu La he Part ner-
lus ko gu te ge mi si, st ra tee gi li si 
ees mär ke ning ühisp ro jek ti 
“Ro man ti li ne Ran na tee”.

Õp pe rei si ees mär giks oli 
ka pan na eri ne va te sek to ri te 
ja elua la de ini me sed ühi selt 

mõt le ma meie va ja dus te üle 
kü la de aren da mi sel, kui das 
hoi da ini me si maa piir kon nas 
ja pak ku da nei le va ja lik ke tee-
nu seid ning ta ga da kü la de jät-
ku suut li kus.

Loo da me, et õp pe rei sil näh-
tu-ko ge tu ra ken dub pea gi 
uu te Lea der-pro jek ti de näol 
meie piir kon nas.

Anu Pe ter son,
pro jek ti juht

LEA DER õp pe reis Kors hol mi
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Sõ nu miks ik ka see, et ko-
ha li kud ise sel gi ta vad väl ja 
oma va ja du sed, ot si vad ideid 
ja ühes koos siis ka teos ta vad 
neid, ku lu ta des sel leks pro jek-
ti dest saa dud mil jo neid eu ro-
sid. 

Kors hol mi vald koos neb ku-
na gi sest viiest Vaa sat ümb rit-
se vast val last. Hal dus re form 
möö dus edu kalt ja tu gev ma-
jan dus ei la se siin töö tu sel vo-
ha da, ini me sed ela vad häs ti. 

Prae gu on val las 18500 ela-
nik ku ja see arv kas vab ko gu 
aeg, um bes 200 ini mest aas-
tas. Val da valt rää gi tak se root-
si keelt. 

Üm ber Vaa sa asu vas val-
las vas tan du vad lin na li ne ja 
maa li ne elu viis. Sa mu ti põr-
ku vad tra dit sioo ni li sed elu vii-
sid uu te in no vaa ti lis te la hen-
dus te ga. 

Ka siin võit le vad saa res ti-
ku ela ni kud tuu li ku te vas tu, 
tu leb tut tav tee ma meie gi rii-
gis. Lin na võim ehk bü rok raa-
did ta ha vad kit sen du si - kõi-
ke kaits ta, lil li ja lib li kaid, aga 
ko ha li kud ta haks va ba dust te-
ha omi iga päe va toi min guid 
nii na gu nei le meel diks.

Pea le lõu nat sõit si me üle 
Soo me pi ki ma Rep lo ti sil la 
Kvar ke ni saa res tik ku. 2006 
kin ni ta ti Kvar ke ni saa res tik 
UNES CO Maail ma Loo dus pä-
ran di ni me kir ja. 

Oma pä ra ne on siinsetel 
aladel ka see, et maa pind ker-
kib üs na suu re kii ru se ga. Tek-
ki nud maa jääb kü la oman-
dis se. 

Siin kan dis ei ole ku sa gil 
nä ha liik lust kee la vaid mär-
ke, ja lu ta ja võib õnd sas ra hus 
loo dust nau ti da või tee del rei-
si da il ma, et sel lest pa han dust 
tõu seks. Maao ma ni ke hüs tee-
ri li ne käi tu mi ne matkajatega 
on pi gem õhu ke se rii gi tee-
ma.

Kü las ta si me koos gii di ga 
vaa te tor ni, mil le ehi tus mak-
sis 4,5 mil jo nit kroo ni. Saa res-
ti kus on prob lee miks ran na-
nii tu de kin ni kas va mi ne ning 
va hen did sel le vas tu võit le mi-
seks on tut ta vad – mä gi vei-
sed ran nas. 

Kvar ke ni saa res tik on loo-

dus li kult lii gi ri kas, pe sit seb 
pal ju lin de, hül gee lu on vil-
gas ja ka lu on rik ka li kult. 
Björ kö bys taas ta ti va na ka la-
vas tu võ tu- ja soo la mis punkt. 
Sel leks kir ju ta ti Lea der pro-
jekt, teh ti koos kü la rah va ga 
pal ju tal gu tööd, taas ta mi sel 
ka su ta ti va nu ma ter ja le. Neid 
ot si ti kok ku ko gu maalt, juur-
de ehi ta ti ka vei di tä na päe va-
sem su ve koh vik. 

Tu le mus on tões ti vä ga 
nos tal gia hõn gu li ne. 

Aga koh vi kus ei saa enam 
pak ku da ko ha lik ku ka la, sest 
ka lu reid on se da võrd vä he-
seks jää nud. Su vel on saa res-
tik ar mas ta tud kü las tus paik 
ning an nab ko ha li ke le pii sa-

valt tööd ja lei ba. 
Õh tu söök oo tas meid res-

to ra nis, mil le vih ma vi nes test 
aken dest ava nes ime li ne vaa-
de 1045 meet ri pik ku se le Rep-
lo ti sil la le. Pa ku ti nii ka la kui 
li ha roo gi, eri li selt ära tas hu vi 
külm suu pis te suh te li selt tu-
me dast li hast, mis pea le kõik 
kü si valt mi nu ot sa vaa ta sid, 
ehk on kee de tud loo ma li ha 
koos ka la ga? Ül la tu seks oli te-
gu väi ke se hül ge li haamp su ga 
– mait ses na gu na tu ke ka la ja 
na tu ke li ha. www.kvar ken.fi

Lau päe va hom mi kul vu ra-
si me lak ka ma tus sa jus Vaa sa 
lin na vaa ta ma. Ka juks ot sus-
ta sid kuue küm nen da te po lii-
ti kud, et tu leb lam mu ta da va-

na linn ja ehi ta da uued mood-
sad hoo ned. Tões ta maks, küll 
kel le le?, et ühis kond are neb. 

Nüüd ne ka het sus enam 
kah juks ei ai ta. Laiad bul va-
rid, ühe tao li sed ma jad, os tu-
kes ku sed, suur lin na väl jak, 
jõ gi, pal ju töös tust. Rik ka mad 
ela vad hoo pis Vaa sa ümb ru-
ses era ma ja des.

Teel Sö derf jär de ni poo le 

Bot nia ää res pü hen du nud ini me si vaa ta mas

Siis ki üt le vad 
val la ju hid, 
et kõi ge 
alus on 
pü hen du mi ne. 

Eri riikide poolt värvitud karud Helsingis sümboliseerisid 
lugupidamist üksteise vastu maailmas (esiplaanil Eesti karu).

Vaade meteoriidi kaatrile õhust - kaunis graafi line põlluma-
jandusmaastik. 

Käsitöö laadal sai näputöö tegemist vaa
osta.
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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 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: 23. september,
7. ja 21. oktoober, 4. ja 18. november,
9. ja 23. detsember)

Pere me he tu te 
ehi tis te 
hõi va mi se tea de

 Tõs ta maa Val la va lit sus 
tea tab, et on pe re me he ta 
ehi tis te na ar ve le võt nud:

Tõs ta maa val las, Tõ he-
la kü las asu va en di se Kop-
li ela mu, mil le vii ma ne 
tea dao lev ka su ta ja oli Va-
len ti na Hein maa. 

Tõs ta maa ale vi kus Met-
sa t. 23 A asu va poo le lio-
le va ehi ti se, mil le ra ja mist 
alus tas And res Kur vits.

Se lis te kü las asu vad 
Tat ja na Tung la le kuu lu-
nud hoo ned.

Kõi gil, kel lel on vas tu-
väi teid ni me ta tud ehi tis te 
pe re me he tu se koh ta, esi ta-
da need kir ja li kult Tõs ta-
maa Val la va lit su se le ka he 
kuu jook sul, ala tes tea te 
il mu mi sest aad res sil: Sa-
da ma tee 2, Tõs ta maa 
ale vik, 88101 Pär nu maa-
kond.

kü las ta si me üs na suurt noor-
te ma ja, kus val la noo red ise 
ma jan da vad, teat rit tee vad ja 
spor di ga te ge le vad. 

Pea le sel le ot sus ta ti te ha 
ka lii kuv klu bi. Bussk lu bi ehi-
ta ti en di sest raa ma tu ko gu 
bus sist. Ra ha taot le ti LEA DER 
prog ram mist. 

Ak tiiv seid noor te or ga ni sat-
sioo ne on val las li gi 20. Suu-
re maid pro jek te te hak se ühis-
töö na ja ka hal la tak se koos. 

Bus sis saab ka rao ket laul-
da, män ge män gi da, sün ni-
päe vi tä his ta da, mi da iga nes 
fan taa sia lu bab.

Päe va tei se poo le veet si me 
me teo rii di kraat ris. 300 meet-
ri se lä bi mõõ du ga me to riit, 

mis 5 mil jo nit aas tat ta ga si 
Sö derf jär de nis al la kuk kus, 
te ki tas maa pin da 6 ki lo meet-
ri se lä bi mõõ du ga kraat ri. 

2008. aastal ava ti ühis te 
jõu du de ga kü las tus kes ku se 
näi tu se osa, meie kü las käi gu-
ga üle ta ti 10000 tu han de kü-
las ta ja piir. 

Ko gu 1400 hek ta ri ne vä ga 
vil ja kas ala on ka su tu sel põl-
lu maa na ja jao ta tud oma ni-
ke va hel sa da deks sii lu deks, 
õhust vaa da tes mee nu tab see 
kau nist graa fi list leh te, soo ku-
red ja ka pal jud tei sed lin nud 
ar mas ta vad siin lin du de rän-
de ajal pea tu da. See oma kor-
da mee li tab hul ga li selt ko ha-
le lin nu vaat le jaid. Õues pee ti 
väi kest laa ta, pa ku ti ko ha lik-
ku toi tu ja kä si tööd. www.
me teo ria.fi

Õh tuks jõud si me Stun dar-
si va baõ hu muu seu mi. Vihm 
jät tis poo led pii sad va he le ja 
meie siir du si me koos saat ja-
ga aja loo ra da de le. See muu-
seum sün dis 70 aas tat ta ga si, 
kui üks koo liõ pe ta ja mär kas, 
et mood sad as jad tõr ju vad kii-
relt kõr va le se ni ka su tu ses ol-
nud ese med. Ta pa lus õpi las-
tel ja ka teis tel tuua ko gu mit-
te va ja lik kraam en da le. 

Aas ta te jook sul on ko ha le 
too dud 66 va na hoo net. 30 
aas tat on muu seu mi ve da nud 
MTÜ, ot si des eri ne vaid ra has-
ta mis või ma lu si. Vald toe tab 
120 tu han de eu ro ga aas tas ja 
riik mak sab töö ta ja te pal gad. 
Siis ki üt le vad val la ju hid, et 
kõi ge alus on pü hen du mi ne. 

Aas tas kü las tab se da kau-
nist pai ka 40 tu hat kü las ta jat. 
Meie lah ku mi sõh tu söök toi-
mus ki just siin, pea ma ja res-
to ra nis. Oli pee ni ke si söö ke-
joo ke, pi du lik ke tä nu kõ ne sid, 
õhus tik ku ja män gu ilu. 

Meie kül la kut se võe ti tä nu-
ga vas tu ja ju ba tu le va aas ta 
au gus tis võ ta me vas tu Kors-
hol mi kü la li si.

Pü ha päev ter vi tas lõ puks 
päi ke se ga. En ne ko du tee le 
asu mist käi si me vaa ta mas 
Soo me suu ri mat spor di hal li. 
Bot nia hall ehi ta ti 1997. aas-
tal kuue mil jo ni eu ro eest. Ta 
on 21 meet rit kõr ge ja 16 tu-
hat ruut meet rit suur. Sü gi sel 

tei sal da tak se hal li põ ran da le 
täis mõõ dus jalg pal li väl jak 
ja ku ni ke va de ni on jal ka rõõ-
mu kül la ga. Tões ti hiig las lik 
hoo ne!

Kal lis ta si me kõ vas ti Lin-
dat, kes meid iga päev saa tis 
ja vee re si me ra hu li kult Hel sin-
gi poo le. Mõ tel des, tuk ku des, 
lo bi se des ja plaa ne te hes. 

Anu, kes ter ve rei si väl tel 
oma arm sa pu na se sel ve ri ko-
ti ga rin gi käis ja kin gi tu si ja-
gas, igal pool kus va ja tä nas 
ja tõl kis, se bis ja kor ral das, 
ma gas lõ puks ra hu li kult rips-
me kaa red tuk sa ta mas.

Kes kööl poe ta ti igaüks 
oma teeot sas ma ha. 

Jäl le kord il mas rin gi käi-
dud, saaks nüüd kii res ti see-
ne le, mõt le sin ma, kui ük si 
ke set ööd suu re poe ees plat-
sil sei sin ja head ini mest oo ta-
sin, et ulua lust saa da.

Ül le Tamm,
rei si li ne

adata ja soovi korral ka sokipaari kaasa 
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Tõstamaa ran na vol le sa ri 2010
 Mõ ne aas ta eest ra ja ti puh ke koh ta de kor ras ta misp ro jek ti 

raa mes val da ne li ran na vol le väl ja kut. Ju ba teist aas tat kor-
ral das Tõs ta maa Spor dik lu bi nen del väl ja ku tel ko ha li ku ran-
na vol le sar ja se ga paa ri de le. 

Tä na vu toi mus kolm etap pi ja kok ku osa les 14 võist kon-
da. 

Er mis tu eta pi võit sid Ele ri Birk – Kal vi Som mer, tei se ko ha saa-
vu ta sid Mer lin Mii do – Ka rel Viks ja kol man da ko ha Kät lin Jür-
gens – Aro Kütt. 

Me re laiu eta pi võit sid Ka ro lii ne Kask – Ja nek Jaan soo, tei sed 
olid Moo ni ka Ad ler – Har li Käärt ja kol man dad Rai di Rand – Krist-
jan Tund ma tu. 

Su ti ran na eta pi võit sid Ka ro lii ne Kask – Ja nek Jaan soo, järg ne-
sid Kät lin Jür gens – Aro Kütt ja Lii na Pärn – Kal vi Som mer.

Ül dar ves tu ses läk sid ar ves se ka he pa re ma etap pi tu le mu sed ja 
Tõs ta maa ran na vol le sar ja  võit ja teks tu lid Ka ro lii ne Kask – Ja nek 
Jaan soo. 

Tei se ko ha saa vu ta sid Kät lin Jür gens – Aro Kütt ja kol man dat-
nel jandt koh ta ja ga sid Mer lin Mii do – Krist jan Viks ja Lag le Ad ler 
– Too mas Rõ hu.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Tule Tõs ta maa 
et te võt ja te päe va le!

4. - 8. ok toob ri ni toi mub Pär nu maa 
et te võt lus- ja Aren dus kes ku se koor di-

nee ri mi sel „Et te võt lus nä dal 2010“. 

Nä da la raa mes toi mub koos töös 
Tõs ta maa val la va lit su se ga 

7. ok toob ril 2010 Me re laiu puh ke kü las 

al gu se ga kell 15 et te võt lus päev 

Tõs ta maa val la et te võt ja te le.

Ka vas PEAK tee nus te, et te võt lus-
 toe tus te ja tu gi tee nus te tut vus tus, 
Tõs ta maa val la et te võt lu sa la se 
te ge vu se tut vus tus ja ümar laua vest lus 
leid maks täien da vaid või ma lu si 
et te võt lu se aren da mi seks piir kon nas.

Osa le mi sest pa lu me tea ta da 
5. ok toob riks Tõs ta maa val la va lit su se 

te le fo nil 44 96180

EES TI ENER GIA 
KLIEN DI TEE NIN DU SED ON 

SU LE TUD 14.–19. OK TOOB RIL
Seo ses üle mi ne ku ga uue le in fo -

süs tee mi le ja tee nin dus töö üm ber -
kor ral dus te ga on Ees ti Ener gia klien di-
tee nin du sed üle Ees ti ja ise tee nin dus-

kesk kond aad res sil www.ener gia.ee 
su le tud 14.–19. ok toob ril.

Kü si mus te ga saab sel pe rioo dil 
pöör du da Ees ti Ener gia klien di-

 te le fo ni le 1545. Pa lu me siis ki ar ves ta da, 
et la hen du se leid mi ne võib võt ta 

ta va pä ra sest kauem ae ga. Kii re mat 
tee nin dust saab Ees ti Ener gia pak ku da 

en ne 14. ok toob rit või taas ala tes 
20. ok toob rist.

Uue in fo süs tee mi ka su tu se le võt mi ne 
ei mõ ju ta ei elekt ri võr gu ega 
rik ke te le fo ni 1343 tööd. 

Ees ti Ener gia va ban dab või ma li ke 
eba mu ga vus te pä rast.

Tõstamaa jalg pal li tur niir 2010
 Lau päe val, 28. au gus til toi mus Tõs ta maa staa dio nil XVI 

Tõs ta maa jalg pal li tur niir. 
Tur nii ri või tis teist aas tat jär jest mees kond Sau ga, koos sei-

sus Karl Mei ner, Egon Tee sa lu, Mar tin Kaar, Tim Raid, Gerd 
Är sis, Gert Pik kor, Kris to Ka se mets, Ro met Ol li no ja Ro mek 
Toh ver. Järg ne sid: JK Pi raa ja (Tal linn), Si xi Poi sid (Pär nu), Le-
mons (Pär nu), JK Aud ru, WC Gu wal da (Pär nu), Varb la Spor-
di selts, Kait se lii du Pär nu maa ma lev, Ha ni la Spor di selts/Vat la 
ja Pro Ps (Pär nu).

Tur nii ri pa ri maks män gi jaks va li ti Gert Pik kor (Sau ga), kes lõi 
tur nii ri käi gus 5 vä ra vat.

Kor ral da jad tä na vad kõi ki pealt vaa ta jaid ja Tõs ta maa val la va-
lit sust.

Täp se malt saab tur nii ri tu le mus te ja pil ti de ga tut vu da ko du le hel 
web.zo ne.ee/tos ta maa jalg pall. 

Selt sing Tõs ta maa MA LEV
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Ku ni 30. ok toob ri ni on või ma lik Tõs ta maa rah va ma jas kü las ta da 
Ma dis Ves ki mä gi fo to näi tust “HAIG RU PÄE VAD”. Lu gu pil ti des, 
kui das haig ru ti bu dest sir gu vad noo red tra gid haig rud. Taus taks 
he li sal ves tu sed eri ne va test haig ru ko loo nia hää lit sus test. 

Laupäeval, 30. ok toob ril kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
TEA TER TU LEB MEIE ÕUE LE
Tea ter: D esi tab „AR MAS TU SE EDE TA BEL“. 
Hu moo ri kas võt mes eten dus üri tab mees te sei su ko halt lei da 
vas tust kü si mus te le: Kes on ideaal ne nai ne? Mil li ne ta on? Mil li ne 
ta peaks ole ma mees te sei su ko halt? Kas sel list naist on üleüld se 
kus kil ole mas, pea le mui nas jut tu de? Miks me hed ta ha vad nai si 
muu ta? Kas nii to hib või nii ei to hi? On see õi ge? On see va le? Sel-
le ga seo ses te kib ko he tei ne kü si mus, mil li ne on ideaal ne mees?
Pi le tid eel müü gis Tõs ta maa raa ma tu ko gus 1. - 29. ok toob ri ni 100 
kroo ni, en ne eten dust ko ha peal 125 kroo ni.

Reedel, 12. no vemb ril kell 14 Tõs ta maa rah va ma jas 
UK RAI NA TSIR KUS. Trik ki de ga esi ne vad lil li pu tid ja väi ke sed loo-
mad. Pää se 40 kroo ni. Tu le ko gu pe re ga!

Laupäeval, 20. no vemb ril kell 21 Tõs ta maa rah va ma jas 
KAR NE VA LI PI DU. Ehe dat rah va lik ku tant su muu si kat män gi vad Va-
nad sõb rad. Sis se pääs 50 kroo ni, mas kee ri tud pi du lis te le 25 kroo-
ni, mas kee ri tud vah va et teas te esi ta ja le prii. Te gi ja te le au hin nad! 

Neljapäeval, 23. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas 
KO GU VAL LA JÕU LU PI DU koos an samb li ga Va na kal lim. Meelt la hu-
tab hu mo rist-õh tu juht-koo mik Mar gus Abel. Jäl gi rek laa mi!

KUHU MINNA

TÕS TA MAA RAH VA MA JAS 
ALUS TA VAD HU VI RIN GID UUT 

HOOAE GA 
Te re tul nud on kõi ki des se rin gi des se ka uued hu vi li sed!

LAS TE LE JA NOOR TE LE:
muu si kas tuu dio (laul mi ne, kla ve ri- ja ki tar ri al gõ pe-
tus) - ju hen da ja Õn ne la Lees (tel 523 6350)
Tu le, le pi me si nu ga kõi ges kok ku ree del, 8. ok toob ril 
kell 12 – 17

TÄIS KAS VA NU TE LE:
folk loo ri rühm VO KI RA TAS - ju hen da ja Tiia Sc här 
(tel. 5 392 4309), esi me ne koh tu mi ne es mas päe val, 
18. ok toob ril kell 11

se ga rah va tant su rühm VIIES RA TAS - ju hen da ja 
Pil vi Ka se (tel 5 695 2764), esi me ne koh tu mi ne 
kol ma päe val, 13. ok toob ril kell. 19

näi te ring PA RIM EN NE - ju hen da ja Kül li Jan son (tel 
56497774), esi me ne koh tu mi ne nel ja päe val, 
14. ok toob ril kelll. 19

nai san sam bel REE DE NE RÕÕM - ju hen da ja Õn ne la 
Lees (tel 523 6350), esi me ne koh tu mi ne ree del, 
29. ok toob ril kell 19

la pi töö ring - ju hen da ja Pil le Mart son (tel 523 0820), 
esi me ne koh tu mi ne pü ha päe val, 10. ok toob ril kell 
11 Tõs ta maa rah va ma jas

Igaü hel, sõl tu ma ta east, on 
õi gus ol la ühis kon na täieõi-
gus lik lii ge. Maa va nae ma, 

kel lel on ti ki tud li nad laual 
ning pom mi de ga kell sei nal, 
hak kab jää ma ro man ti lis se 
mi ne vik ku. 

Tä na päe val on pal ju ta va-
pä ra sem, kui va nae ma või 
va nai sa tea tab, et ta te gut seb 
ne tis, kii rus tab hu vi rin gi või 
lu ge mis saa li, te gut seb tant su-
, lau lu- või näi te rin gis, lä heb 
ke pi kõn di te ge ma. Kind la ko-
ha ea ka te elus on leid nud päe-
va kes ku sed, selt sid, klu bid. 
See ga, lä bi vaks märk sõ naks 
on ak tiiv ne va na ne mi ne.

Kui asu taks ka Tõs ta maal 
ea ka te klu bi? Koos võiks käia 
1-2 kor da kuus. Te gut se mis ka-
vas võiks ol la:
 hu vi te ge vus (laul, sõ na-

kunst, aian dus, ko kan dus jm)
 ars ti nõuan ded
 täht päe va de tä his ta mi ne
 koh tu mi sed tun tud ini-

mes te ga

 mat kad, eks kur sioo nid
 päe va ka va li sed loen gud 

(ka ju rii di li sed)
 see niors port
 ka be-, ma le-, brid ži mäng
 val la hu vi ta va te vaa ta-

mis väär tus te kü las ta mi ne
ar vu tiõ pe jne

Igaüks saab väl ja pak ku da 
oma pool seid ideid ja lõpp te-
ge vu se sel gi ta me väl ja ühi se 
aru te lu käi gus. Ko dus on tões-
ti vä ga mu gav, aga mu jal on 
hu vi tav, sest maail mast on või-
ma lik nii pal ju tea da saa da.

Saa me kok ku 21.ok toob-
ril kell 15.00 Tõs ta maa rah-
va ma ja väi ke ses saa lis. Tu le 
kind las ti ja võ ta ea kaas la ne 
ka kaa sa, ku na te ge vus käi vi-
tub pii sa va te hu vi lis te ole ma-
so lul.

Iga aas ta toob meil kort se,
Just kui nah ka üle jääks.
Ära pel ga oma kort se,
Ole uh ke, et nad on.

Koh tu mi se ni! 
Lya Ve sik, tel 528 7043

Hei, ea kad – hoia me 
end „roos te mi ne mast”!
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Septembrikuu
Septembrikuu
Septembrikuu
Septembrikuu

juu bi la ridjuu bi la rid

Timo Marus - 25.08.2010

Anna-Liisa Käär - 05.09.2010

Lucas Feldmann - 06.09.2010

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

Maria ta lu 
Kõ pu kü las
võ tab töö le 

AK TIIV SE 
MÜÜ GI JU HI. 
www.ma ria.ee, 
in fo@ma ria.ee

Õilme Vaarmaa
17.04.1931 - 28.07.2010

Olev Hendrikson
11.09.1961 – 29.08.2010

Maria Leas
08.11.1916 – 06.09.2010 

Soovin osta vana 
TRAKTORIT. 

Sobib kui pole 
töökorras. 

Mida vanem seda 
parem! 

janek@hansavest.com
tel 5 663 1111

KAS SI NU KO DU ON TU LEO HU TU?
Lää ne-Ees ti Pääs te kes kus kut sub Sind 
osa le ma tu leo hu tu sa la se le in fo tun ni le

kol ma päe val, 10. no vemb ril kell 14.00
TÕS TA MAA RAH VA MAJ JA

Päe va kor ras:
 pea mi sed tu le kah ju tek ke põh ju sed ko dus
 suit suan du ri pai gal dus ja hool dus, 
pa ta rei va he tus

 te le fo nid 112 ja 1524
 es ma sed tu le kus tu tus va hen did
 jul ge mad saa vad proo vi da tu le kus tu tus -
te ki ga kus tu ta mist!

TÕSTAMAA 
JÄÄTMEPUNKT LÄHEB 
ÜLE TALVEHOOAJALE. 

Alates 
17. oktoobrist 2010 

saab jäätmeid üle anda 
vaid eelnevalt Kaleviga 

kokkuleppides
 telefonil 522 3024. 


