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Ka sel su vel sõi tis val las rin gi hea-
kor ra ko mis jon. Pea me tun nis ta-
ma, et iga aas ta ga on kõi ge pa ri-

maid ja tun nus tust vää ri vaid väl ja sel gi-
ta da jär jest ras kem, sest üha roh kem on 
võrd selt ilu said ja kor ras ta tud ko du sid.

Pi ka kaa lu mi se jä rel ot sus ta ti kuu lu ta-
da see kord se kon kur si võit ja tekst:
  Pe re kond Rä bu se ko du Tõs ta maa ale-

vi kus
  Jaa nus Hein soo ja Lea Õis maa Ro ni 

ta lu Ki ras te kü las
  Kõ pu ki ri ku ümb ru se kor ras ta mi ne

Eral di väl ja too mist vää rib Õie Org, 
kes on oma ko duaiast ku jun da nud tõe-
li se mui nas ju tu maa mit me su gus te de ko-

rat sioo ni de ja puh ke koh ta de ga.
Ära mär gib ko mis jon Kül li ja Mait 

Jan so ni, Ri ta ja Henn Alg peu si, Ai me 
ja Toi vo Mart so ni, Eve ja Erich Nii ne, 
Mai re ja Lei no Bla se ni ko dud Tõs ta maa 
ale vi kust, Kar mo Kuu ra Too ma ta lu Ki-
ras te kü last, Ree na Kruus man ni Mät ta 
ta lu Män ni kus te kü last ja Evi ja Mar gus 
Pa lu sa lu Sõst ra ta lu Se lis test.

Suu re eda si mi ne ku eest tun nus tab ko-
mis jon Poot si kor te re la mu te ümb rust ja 
kii dab te gi jaid.

Su vi la test tõs ta me esi le Jaan Kae le pi 
Maan tee ta lu Ran ni ku kü last ja Jev ge ni 
Kam pu se Män na ta lu Kast na kü last.

Anu Pe ter son ja Hel le Va he mäe,
hea kor ra ko mis jo ni liik med
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 Buss pea tub ja po tas tab 
ma ha küm me kond va na-
i ni mest, igaüks vei di küh-
mus, nad as tu vad poe poo-
le. Tõ sis te nä gu de ga, vei di 
mur du nud moe ga. 

Ol les ise prae gu viie-
küm ne ne, on ku rat li kult 
või ma tu et te ku ju ta da, et 
ju ba 15-20 aas ta pä rast 
näen ise sa ma su gu ne väl-
ja. Meie esiva ne mad olid 
ko ha ne mis või me li se mad, 
ar ves ta des mil lis test põr gu-
test nad lä bi käi sid. Nen de 
ai nu ke ees märk oli el lu 
jää da. Kas mina suu dan-
gi nii vää ri kalt va na ne da, 
ei liht salt la gu nen ni ge la 
ter vi se ga koost am mu en-
ne kui selg jõuab küü ru 
min na. 

Prae gu ne põv kond vaa-
tab ai na tu le vik ku ja nii 
on ka vä ga mu gav ek sis-
tee ri da. Aga tu le tan siis ki 
meel de, et sel ja ta ha vaa-
da tes näe me neid, nn pens-
ka reid, kel le koh ta tih ti 
mis kit hal vus ta vat vi sa tak-
se ja kes va li mis te eel on 
po lii ti ku te kä tes na gu lam-
ba ka ri. Ome ti ra ja sid tee, 
mi da möö da meie prae gu 
as tu me, eel ne vad põv kon-
nad, need sa mad mem-
med-taa did, kes on mei le 
lä he da sed või võõ rad. 
Kõik nad on ära tee ni nud 
lu gu pi da mi se ja aus tu se. 

Arm sad noo red ja noo-
re mad! Teie tu le vik, on 
kah juks see sa ma, va na ne-
mi ne. Ja see toi mub kos-
mi li se kii ru se ga. Proo vi ge 
kor raks sul ge da sil mad ja 
ku jut le da en nast seits me-
küm ne se na, te ei pää se sel-
lest, aga ehk ai tab see ku-
jutlus na tu ke väär tus test 
aru saa da. See ga on mi ne-
vik ja tu le vik as jad, mis 
lõp pe vad mul laks saa mi se-
ga. Lõ pe ta gem põh jen da-
ma tu op ti mism. Käi tu gem 
vää ri kalt!

 Ül le Tamm, toi me ta ja
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Val la vo li ko gu is tun gil 
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 Kuu la ti val la va ne m Too-
mas Rõ hu et te kan net lä hia jal 
val las toi mu nust.

Rää gi ti noor te kes ku sest ja 
rah va ma ja re mon dist, Ma ni ja 
pro jek ti dest, Tõs ta maa joo gi-
vee kva li tee di pa ran da mi sest, 
voo lu vee ko gu de pro jek ti raa-
mes plaa ni ta va mõi sa tii gi ra-
ja mi sest ja pais jär ve pu has ta-
mi sest, spor di aren gu ka vast, 
toi mu nud et te võt lus päe vast, 
plaa ni ta vast jää- ja vee fes ti va-
list, rei sist Kors hol mi, kä si töö-
ko ja pro jek tist ja ea ka te klu bi 
asu ta mi sest.

 Ot sus ta ti keh tes ta da Ma ni-
ja kü las asu va Ma ni ja maa-
ük su se de tailp la nee ring. Ka-
tast riük su se ko gu pin da last 
hõl mab pla nee rin gua la ca 1,7 
ha. Pla nee rin gu käi gus mää ra-
tak se krun di le ehi tu sõi gus ja 
hoo nes tus tin gi mu sed. De tail-
p 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. De tailp la nee-
ring muu dab keh ti vat Tõs ta-
maa val la üldp la nee rin gut.

 Ot sus ta ti ka su ta da 2011 
aas tal ar vel dusk re dii ti 1,6 mlj 
kroo ni ula tu ses, ku na ee lar ve 
tu lud ei lae ku kor ra pä ra selt.

 Noor te vo li ko gust rää kis 
abi val la va nem Anu Pe ter son.

Te ge mist on Ees ti Noor te-
ü hen dus te Lii du pro jek ti ga. 
Ko ha li ku oma va lit su se noor-
te vo li ko gu liik meks või vad 
ol la noo red va nu ses 12 – 26, 
kel le elu koht on re gist ree ri-
tud konk reet se oma va lit su se 
hal du sük su se ter ri too riu mil. 
Noor te vo li ko gus se saa vad 
kuu lu da õpi la se sin dus te ja 
noor teü hin gu te esin da jad 
ning ka or ga ni see ru ma ta 
noo red (noo red, kes ei kuu lu 
noor teor ga ni sat sioo ni või -
grup pi). Noor te vo li ko gu liik-
me te va li mi sel peab läh tu ma 
de mok raat lik ku se põ hi mõ te-
test. Noor te vo li ko gu ta gab 
noor te le või ma lu se: rää ki da 

kaa sa ot sus te te ge mi sel, mis 
puu du ta vad noor te elu; oma-
da võrd seid või ma lu si täis kas-
va nu te ga; saa da heaks ko da-
ni kuks; ak tiiv se malt osa le da 
ühis kon nas ja ühis kond li kus 
elus; tut vu da de mok raa tia põ-
hi mõ te te ga.

Ees märk on viia noor te ar-
va mus ot sus ta ja te ni ja te ha 
tööd sel le ni mel, et se da ar ves-
se võe taks, luua jä rel kas vu tu-
le vas te le vo li ko gu de le.

 Aru ta ti tuu lee ner gia ka su-
ta mi se või ma lu si Tõs ta maa 
val las.

Al ga ta tud on tuu lee ner gee-
ti ka tee map la nee ring maa kon-
nas. Pla nee rin gu ees märk on 
ana lüü si da tuu lee ner gee ti ka 
aren da mi se või ma lu si. Ava-
li ku pla nee rin gup rot ses si ja 
kaa lut le mi se käi gus sel gi ta tak-
se väl ja alad, kus tuu le par ki-
de ra ja mi ne oleks põ hi mõt te li-
selt või ma lik ja ots tar be kas.

Val la va nem Too mas Rõ hu 
tõi eel ne va te aru te lu de põh-
jal väl ja all järg ne vad sei su ko-
had:

Toe ta me tuu le par ki de 
kau gust ela mu test vä he malt 
1000 meet rit. Ku na Tõs ta-
maa val las ei ole si su li selt 
ala sid, mis jääk sid ela mu test 
vä he malt 1 km kau gu se le ja 
sa mas asuk sid väl jas pool kait-
sea la sid ja RMK met sa mas sii-
ve, siis Tõs ta maa val la va lit-
sus ei näe tuu lee ner gee ti ka 
tee map la nee rin gu käi gus et te 
konk reet seid tuu le par ki de 
asu koh ti. Ei ole põ hi mõt te-
li selt tuu le par ki de ra ja mi se 
vas tu ja näe me so bi li vu se 
kor ral nen de või ma li ke asu-
koh ta de na kait sea la sid, met sa-
mas sii ve ja merd, kus nen de 
te ge vus ei to hi kah jus ta da loo-
dust ega häi ri da ini me si.

Et te pa nek kii de ti vo li ko gu 
poolt heaks ja esi ta ti maa va lit-
su se le vo li ko gu-val la va lit su se 
ühi se sei su ko ha na tuu lee ner-
gee ti ka aren gust ra tee gia osas.

 Aru ta ti Pär nu maa aren-
gust ra tee giat aas ta ni 2030+. 
Kuu la ti val la va ne ma et te kan-

net. Aren gust ra tee gia koos tas 
Pär nu maa Et te võt lus-ja Aren-
dus kes kus.

Peaks ole ma alu seks meie 
aren gu ka va le, kuid lä bi ku-
mab nõrk re gio naal ne as pekt. 
Suu rem lin nas tu mi ne, maae la-
ni ke le tee nus te kau ge ne mi ne 
ja ha ri du se ras kem kät te saa-
da vus. Ka du nud on tõm be kes-
kus te pool ne lä he ne mi ne.

Maa va lit su se le esi ta ti Too-
mas Rõ hu poolt väl ja too dud 
sei su ko had:

Lä bi mur de suun da des vi-
sioo ni Pär nu maa 2030+ saa-
vu ta mi seks p4 on too dud hal-
dus või me ku se pa ra ne mi seks 
val da de ühi ne mi ne 4 - 6 oma-
va lit su sük su seks. Aru saa ma-
tuks jääb, kust on tul nud ka-
van da tud arv 4 - 6 . Kas sel le 
ta ga on ka min gid aval da ma-
ta ar vu tu sed või on aren gust-
ra tee gia juhtg rupp saa nud sel-
le tun ne tus li kult. Ku na ar vu le 
4 - 6 min geid põh jen du si po-
le too dud, siis tee me et te pa-
ne ku se da mit te mää rat le da, 
sest mui du võib mõ ni ins ti tut-
sioon se da aren gus tar tee gia 
kin ni ta mi se kor ral jäi galt alu-
seks võt ta, et min gi muu arv 
ei või min gil ju hul ol la.

Prio ri teet se te aren gu suun-
da de osas on et te pa ne kud:
Punk tis 1.2 tuua teis te kõr val 
väl ja ka Tõs ta maa toot mi s-
a la väl jaa ren da mi ne, mil le ga 
prae gu te gel dak se ja mil lest 
üks osa on rea li see ru nud. Ehk 
võiks se da mai ni da ka ta ga si-
vaa tes.

Punk tis 2.7.1 pi ken da da 
Põh ja-Pär nu maa suurt üm ber-
sõi du teed lõi gu ga Kal li-Tõs-
ta maa, mis on Lää ne-Pär nu-
maa lo gis ti kas vä ga olu li ne, 
loob nor maal se li gi pää su 
Pär nu maa ka he le suu re ma le 
jär ve le Er mis tu le ja Tõ he la le, 
on üks osa ka jalg rat ta tee de 
võr gus ti kust ja nõuab re konst-
ruee ri mist ai nult 8 km pik ku-
sel Kal li-Tõ he la lõi gul. Sa mu-
ti võiks see ol la väl ja too dud 
lä hiaas ta te te ge vus tes.

Pär nu maa esin duss por di-
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ra ja tis te na punk tis 4.3 võiks 
väl ja tuua ka piir kond li ke ter-
vi ses por di kes kus te ra ja mi se 
vas ta valt spor di aren gu ka vas 
ka van da tu le.

Pär nu maa aren gueel dus te 
ha ri du se osas tuua väl ja vas-
ta valt SI te emap la nee rin gus 
too du le va ja dus säi li ta da või-
ma li ku güm naa siu mi re for mi 
kor ral re gio naal selt va ja li kud 
Hää de mees te ja Tõs ta maa 
kesk kool.

 Kuu la ti vo li ko gu liik me Tõ-
nu Sa lu mul jeid Pai des toi mu-
nud Maa rah va V Kong res sist. 
Kong res sil jõu ti järg ne va te le 
sei su koh ta de le:

Ees ti Maa rah va Kong ress, 
mis on suu ri maid ko da ni ku-
al ga tu si Ees tis, ei nõus tu maa-
e lu hää bu mi se le vii va po lii-
ti ka ga. Kut su da maai ni me si 
liit vaid ko da ni keü hen du si 
koos Maa rah va Kong res si vo-
li ko gu ga aval da ma sur vet po-
lii ti ku te le, sest maae lu va jab 
tä he le pa nu ja hoid mist. Maa-
e lu prob lee mi de la hen da ma ta 
jät mi ne võib viia pro tes tiakt-
sioo ni de ni või ko da ni kual lu-
ma tu se ni. 

Ees ti Maa rah va V Kong-
ress, võt tes vas tu ot su sed ja 
et te pa ne kud maae lu po lii ti-
ka, ko ha li ku elu kor ral du se, 
põl lu ma jan dus po lii ti ka ja 
ha ri dus po lii ti ka koh ta, kin-
ni tab: Väi ke rii gil ei to hi ol la 
ää re maid! Meie leib ja lei va-
kõr va ne ol gu oma! Ko ha lik 
oma va lit sus on de mok raat li-
ku rii gi kor ral du se alus! Maa-
rah vas sei sab maa koo li de 
eest! Ees ti Maa rah va V Kong-
ress nõuab kong res si ot sus-
te ga ar ves ta mist ja maae lu 
väär tu si toe ta va riik li ku po-
lii ti ka el lu vii mist. Kong ress 
teeb vo li ko gu poolt va li tud 
ju ha tu se liik me te le üle san-
deks an da Maa rah va Kong-
res si ot su sed üle Va ba rii gi 
Pre si den di le, pea mi nist ri le ja 
Rii gi ko gu esi me he le.

Ees ti Maa rah va V Kong-
ress kut sub po lii ti li si jõu de 
üles ühi ne ma kong res si ot-
sus te ga. Kong ress teeb vo li-
ko gu le üle san deks al ga ta da 
Rii gi ko gus va ja li kud eel-
nõud koos töös nen de era kon-
da de ga, kes kong res si sei su-
koh ti toe ta vad.

Eve Sah tel, val la sek re tär

1.ok toob ril tä his ta tak-
se rah vus va he list ea-
ka te päe va. Sel päe val 
toi mu vad mit me su gu-
sed päe va ko ha sed üri-
tu sed ko gu va ba rii gis. 

Vest lus tes teis te piir kon da-
de va ne ma te ini mes te ga on 
sel gu nud, et mit te igal pool 
ei toi mu ea ka te päe va tä his-
ta mi ne nii jär je pi de valt kui 
meie ko du val las. 

Siin ko hal väi ke ta ga si vaa-
de val la va lit su se te ge vu sest 
ea ka te heaks vii ma se viie 
aas ta jook sul. Esi me ne koos-
tä his ta mi ne toi mus rah va ma-
jas, kus tee laua ää res olid kü-
la lis teks Ela Tom son ja Ma ti 
Põld re. Ma ti Põld re rää kis 
oma pi kaa ja li sest tööst fil mi-
maail mas ja tu le va sest plaa-
nist te ha film Georg Ot sast.

Järg mi sel sü gi sel sõit si me 
pea lin na, kus tut vu si me Haa-
bers ti lin nao sa ea ka te te ge vu-
se ga. Mee leo lu kaks ku ju nes 
koh tu mi ne va na de ini mes te 
usal du sars ti dr. Vas sil je vi ga. 
Sä ra va punk ti pea lin na rei si-
le pa ni KU MU kü las ta mi ne.

Järg mi se sü gi se saa bu des 
oli me jär je kord seks rei siks 
val mis. See kord sõit si me 
Lää ne maa le. Hu vi pak ku vad 
pea tu sed toi mu sid Li hu las, 
Mat sa lu Loo dus kait se kes ku-
ses Pe ni jõel ja lõ puks Haap-
sa lus. Kau nis linn oma uh ke 
ran nap ro me naa di ja iid se te 
los si va re me te ga.

Möö du nud aas tal sõit si-
me-mat ka si me möö da ro-
man ti list ran na teed-Aud ru, 
Val ge rand, Hää de mees te 
koos lin nu vaat lus jaa ma töö 
tut vus tu se ga. Tõe li seks „ro si-
naks su pi sees“ oli mei le tel li-
tud ül la tus lõu na Hää de mees-
te Mar ta de selt si nais telt.

Tä na vu sõit si me jär je kord-
selt pea lin na-see kord ea ka te 
fes ti va li le, mis toi mus Sal me 
Kul tuu ri kes ku ses. Val la va-
nem ei pi da nud pal juks va-
ra hom mi kul ko ha le tul la ja 
hiid la se le oma se huu mo ri ga 
sõ nad pea le lu ge da pea lin-
nas üle val pi da mi se koh ta.

Kõik need sõi dud ja kos ti-
tu sed on toi mu nud val la ku-
lul. See tõ sia si va jab eri list 

rõ hu ta mist, sest är me unus-
ta me oma geog raa fi list asen-
dit. Meil on küll ilus loo dus, 
kuid ma jan dus li kus mõt tes 
ole me ik ka gi ää re maa oma 
vä ga pin ge li se ee lar ve ga.

Siin ko hal ei ole liig ne 
mee nu ta da igal aas tal kor-
ral da tud jõu lu pi du sid rik ka-
li ku toi du laua ja hea ta se me-
li se mee le la hu tu se ga (an sam-
bel Lai ne, Bo ris Leht laan jt.). 
Tõs ta maa val la va lit sus peab 
lu gu va na dest ini mes test 
ja see teeb meie sü da me le 
head.

Tea ta vas ti on igal me da lil 
kaks kül ge. Nüüd ta hak sin 
pea tu da me da li tuh mi mal 
poo lel. Va ne ma le ini me se le 
on vä ga olu li ne, kui das suh-
tu tak se te mas se nii pe re rin gis 
kui ka ühis kon nas. Kur vas tu-
se ga tä hel da me ühis kon nas 
üha sa ge ne vat hoia kut, et 
pen sio nä rid tun du vad ka su-
tu ki vi na kae las jär je kord se 
rii giee lar ve koos ta mi sel, hai-
ge kas sa sum ma de jao ta mi sel 
jne. On tões ti õi ge, et meie 
po le enam või me li sed loo-
ma ma te riaal seid väär tu si ja 
vä he sed meie hul gast suu da-
vad edu kalt kaa sa lüüa ühis-
kond li kus elus. Aga meil gi 
on sel ja ta ga tööd-te ge mi sed, 
mis pa nid ik ka gi tea tud alu se 
tä na päe va noo re ma ge ne rat-
sioo ni edu ku se le.

Ole me ülee la nud sõ ja ja 
kaks oku pat sioo ni. Sõ ja ajal 
koo li teed alus ta des pol nud 
pii sa valt ise gi pliiat seid ja 
pa be rit, koo li ko tid õm mel di 
rii dest, jal ga past lad. Elekt-
rist ei näi nud kee gi (vä he-

malt maal) und ki. Õp pi si me 
„tatt ni na“ val gel, sest ka pet-
roo leu mi lamp oli ha rul dus. 
Ei hak ka siin ko hal üles lu ge-
ma, mi da pol nud - ker gem 
oleks mee nu ta da, mi da oli.

Sõ ja lõp pe des tu li eel kõi-
ge va re med ko ris ta da. Ol les 
Koi du la koo li kas van dik tu li 
mi nul gi kord nä da las ras ke 
puust kan de raa mi ga prae gu-
sel teat rie si sel väl ja kul va re-
me ri su kok ku kan da. Ko gu 
see töö oli ene sest mõis te tav 
ega te ki ta nud min git vas tu-
sei su. Sa ge li kui Pär nus se sõi-
dan ja lip pe leh vi mas näen, 
le vib hin ges nos tal gia hoog - 
see oli ju meie noo rus.

Küü di ta mi sed ja pea le sun-
ni tud kol hoo si kord lõid se ga-
mi ni ka se ni se maae lu kor ral-
du se. Ra ha ja poe kau pa pol-
nud, ela ti na tu raal ma jan du-
ses. Kol hoos nik ke nu hel di 
kõr ge te met sa veo ja te ra vil-
ja nor mi de ga, päe va pal gaks 
heal ju hul pool ki lo no vemb-
ri kuus ko ris ta tud hal li ta nud 
vil ja. Esi mes tel õpe ta ja aas ta-
tel tu li mõ ni gi kord õpi las te-
ga män niok si ko gu mas käia, 
et leh mad kui da gi üle tal ve 
elak sid.

Need ta ga si vaa ta vad aja-
kil lud po le mõel dud kel le le-
gi et te hei teks, pi gem ta ga si-
hoid lik meel de tu le tus va ne-
ma põlv kon na omaaeg sest 
elust ja tööst. Olek si me tä-
nu li kud kui noo re ma rah va 
hul gas sü ve neks aru saam, et 
ole me väärt se da ra ha list toe-
tust, mi da riik on mei le va na-
dus põl ve veet mi seks mää ra-
nud. Efe li ne

Eaka te päe vast ja mit te ai nult

Meenutus 2008 aasta jõulupeost.
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Gri pi hooaeg on ala-
nud ning igaü he le 
meist võib oo ta ma tult 
kal la le kip pu da mõ ni 
vii rus või kül me tus-
hai gus. 

Ene se tun de hal ve ne des 
on ala ti soo vi ta tav pöör du-
da pe rears ti poo le, kes va ja-
du sel väl jas tab hai gus le he. 
Ühes aas tas väl jas ta vad Ees-
ti ars tid li gi 300 000 hai gus-
leh te. Hai ge kas sa sta tis ti ka 
näi tab, et enim hai gus leh ti 
väl jas ta tak se just seo ses kül-
me tus hai gus te ga ok toob ris-
no vemb ris ja märt sis-ap ril-
lis. 

Hai gus le he saab arst kir-
ju ta da ini me se le, kes käib 
tööl ja on tööand ja poolt 
ra vi kind lus ta tud. Hü vi ti se 
ees märk on kom pen see ri da 
töö ta ja le hai ges tu mi se ajal 
saa ma ta jää nud töö ta su tea-
tud ula tu ses. Ala tes 2009. 
aas tast mak sa vad hai gus hü-
vi tist nii tööand ja kui hai ge-
kas sa. 

Hai gus hü vi tis te pu hul 
on olu li ne tea da, et kol me 
esi me se hai gus päe va eest 
hü vi tist ei maks ta. Ala tes 
4. päe vast mak sab hü vi tist 
tööand ja 70% töö ta ja vii ma-
se kuue kuu kesk mi sest töö-

ta sust. Hai ge kas sa hak kab 
hü vi tist maks ma ala tes 9. 
päe vast. Hai ge kas sa maks ta-
va hai gus hü vi ti se määr on 
sa mu ti 70%, kuid hü vi ti se 
ar vu ta mi se alu seks on ini-
me se töö va bas tu se al gus päe-
va le eel ne nud ka lend riaas ta 
sot siaal mak su ga mak sus ta-
tud tu lu. 

Ra se da hai ges tu mi se kor-
ral ning tööõn ne tus te ja kut-
se hai ges tu mis te tõt tu väl jas-
ta tud hai gus leh te de pu hul 
tööand ja hü vi tist maks ma 
ei pea. Sel lis tel juh tu del mak-
sab hai gus hü vi tist hai ge kas-
sa ala tes tei sest päe vast – ra-
se da hai ges tu mi se kor ral 
70% mää ras ja tööõn ne tus-
te ning kut se hai gus te tõt tu 
100% mää ras. 

Hool dus hü vi ti sest
Hool dus hü vi tist mak sab 

hai ge kas sa:
 al la 12-aas ta se lap se põe-

ta mi se kor ral ku ni 14 ka lend-
ri päe va;

  teis te pe re kon na liik me te 
ko dus põe ta mi se kor ral ku-
ni 7 ka lend ri päe va;
  al la 3-aas ta se lap se või al-

la 16-aas ta se puu de ga lap se 
hool da mi se kor ral, kui lap se 
hool da ja ise on hai ge või tal-
le osu ta tak se sün ni tu sa bi ku-
ni 10 päe va. 

Hai ge kas sa sta tis ti ka näi-
tab, et aas tas väl jas ta vad Ees-
ti ars tid üle 100 000 hool dus-
le he. Kesk mi selt põe tab lap se-
va nem last 9 päe va. Kui va-
rem jäid hai ge te las te ga ko ju 
val da valt emad, siis nüüd on 
ha ka nud tõus ma hool dus le-
he võt nud isa de arv. 

Hü vi tist mak sab hai ge kas-
sa hool dus le he alu sel esi me-
sest päe vast 80% mää ras. 
Hü vi tis ar vu ta tak se sar na selt 
hai gus hü vi ti se ga eel mi se aas-
ta kesk mi selt sot siaal mak su-
ga mak sus ta tud tu lult.

Hool dus le he võib arst 
va ja du sel väl jas ta da ka pi-
ke maks ajaks kui hü vi ti se 
maks mi se pe riood. Pii rang 
on ai nult hü vi ti se maks mi se 
pe rioo dil, mit te hool dus le he 
kes tu sel.

Hai gus-või hool dus leht 
tu leb töö le naas tes esi ta da 
oma tööand ja le, kes sel le 
oma kor da peab hai ge kas sa-
le edas ta ma 7 päe va jook sul. 
Hai ge kas salt saab hai gus hü-
vi ti se kät te hil je malt 30 päe-
va jook sul ala tes le he jõud mi-
sest hai ge kas sas se. Tööand ja 
peab oma pool se hü vi ti se väl-
ja maks ma pal ga päe val või 
vä he malt 30 päe va jook sul 
ala tes le he saa mi sest. 

Ees ti Hai ge kas sa 
Pär nu osa kond

Hai gus hü vi tist mak sa vad 
tööand ja ja hai ge kas sa

Vahe ta 
suit suan du ril 
pa ta rei

 Tu le kah ju kor ral ra ken-
dub õi geaeg selt töö le ai nult 
täis pa ta rei ga ja õi ges se koh-
ta pai gal da tud suit suan dur.

Suit suan du ri hool dus
• Va he ta suit suan du ri pa ta-
rei, kui see hak kab tüh jaks 
saa ma.
• Suit suan dur an nab pa ta rei 
tüh je ne mi sest tea da vaik se 
hoia tus he li ga, mis kos tub 
um bes iga mi nu ti jä rel.
• Suit suan du rilt tu leb mõ-
ned kor rad aas tas tol mu võt-
ta. Se da võib te ha näi teks 
tol mui me ja to ru ga või tol mu-
har ja ga.
• Veen du maks, et suit suan-
dur on töö kor ras, tes ti suit-
suan du rit test nup pu va ju ta-
des.

Suit suan du ri õi ge 
pai gal dus
• Kui ma ja pi da mi ses on üks 
suit suan dur, tu leb see pai gal-
da da ma ga mis tu ba de lä he da-
le ko ri do ri.
• Li sa kait seks soo vi ta me pai-
gal da da suit suan dur kõi ki-
des se ma ga mis tu ba des se ja 
see jä rel elu ruu mi des se.
• Köö ki ja van ni tup pa po le 
soo vi tav suit suan du rit pai-
gal da da, söö giau rud ja vee-
aur põh jus ta vad roh kes ti va-
le häi reid.
• Ava tud köö gi pu hul tu leb 
suit suan dur pai gal da da toa-
pool ses se os sa, kus see ei rea-
gee ri söö giau ru de le.
• Suit suan dur tu leb kru vi de-
ga lak ke kin ni ta da, või ma-
li kult toa kes ke le ning vä-
he malt pool meet rit ee ma le 
sein test, lam pi dest ja ven ti-
lat sioo nia va dest.

Pääs te tee nis tus

 Pääs tea met kut sub ko-
da ni keü hen du si osa le ma 
pro jek ti kon kur sil, mil le ga 
an tak se ra ha õn ne tus te en-
ne ta mi seks. Pro jek ti de tee-
mad on tu le kah ju de en ne-
ta mi ne, veeõn ne tus te ära-
hoid mi ne ning tu le tõr jes-
por di po pu la ri see ri mi ne. 
Sa mu ti oo da tak se pro jek te 
tu le tõr jea ja loo tut vus ta mi-
seks noor te le ning hä daa-
bi numb ri 112 meel de tu le-
ta mi seks va nu ri te le. 

Pro jek ti kon kur si ga toe-
tab Pääs tea met häid ideid 
ja te ge vu si kok ku 300 000 
kroo ni ga. Ühe pro jek ti toe-

tu se ülem piir on 80 000 
EEK/ 5112,93 EUR. Pro jek-
ti oma- ja/või kaas fi nant-
see ri mi ne peab moo dus ta-
ma vä he malt 10 % pro jek ti 
ko gu mak su mu sest. Taot lus-
te esi ta mi se täh taeg on 1. 
det sem ber 2010. Pro jek tid 
või vad kes ta ku ni 12 kuud. 
Täp sem ju hend ja do ku men-
did www.res cue.ee

Pro jek ti kon kur si ees mär-
giks on kaa sa ta ko da ni keü-
hen du si uu te idee de ja te ge-
vus te leid mi seks õn ne tus te 
vä hen da mi se ni mel. 

Sir le Matt
Lää ne-Ees ti pääs te kes kus

Pääs tea met kut sub projektikon kur sile

Igal tei si päe val
juuk su ri sa lon gis

tööl
küü ne teh nik.

Re na ta 5336 3270
Eri ka 520 5981
Car men 5663 1896

 Joo ga hak kab toi mu ma igal 
tei si päe val al gu se ga kell 18 - 
20 Tõs ta maa taas tus ra vi ruu mi-
des (las teaia ma jas).

Võ ta kaa sa joo ga matt 
(tekk, loo ma nahk, ära võ ta sün-
tee ti list võim le mis mat ti). Sel ga 
na tu raal sed lii ku mist või ma la-
da vad rii ded.Väi ke oma pool ne 
kül lu se pa nus 10 kroo ni.

Va nu se pii ran gut ei ole, las-
te pu hul peaks laps suut ma kes-
ken du da.

Joo ga tun di ju hen da vad Erik 
Grün berg ja Thu le Lee

Lisainfo lee so ja@gmail.com 
või 510 3779 Thu le.

TT

Tule joo gasse!



5 - 2010 november

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

(18. november, 9. ja 23. detsember)

2011. aas ta jaa nua-
ri kuu ka he esi me se 
nä da la jook sul saa-
vad klien did kroo ne 
eu ro deks va he ta da 
179 Ees ti Pos ti post-
kon to ris. Nen de hul ka 
kuu lub ka Tõs ta maa 
post kon tor. 

Pe rioo dil 1.–15. jaa nuar 
on Tõs ta maa post kon tor iga 
päev ava tud. Ra ha va he tus tee-
nu se osu ta mi se kel laa jad või-
vad eri ne da post kon to ri ta va-
pä ras test lah tio le kuae ga dest. 
Mis su gus tel kel laae ga del va-
he tus toi mu ma hak kab, sel-
lest an na me tea da Tõs ta maa 
post kon to ri in fos ten dil. Ühe 
klien di koh ta va he ta me päe-
vas ku ni 1000 eu rot, ra ha va-
he tu se ajal vii bib post kon to-
ris ka tur va mees.

Et te val mis tu si su ju va-
maks eu ro le üle mi ne kuks 
soo vi ta me te ha ju ba prae gu 
– pa ku me pos ti pan gas SEB 
klien ti de le head või ma lust 
ka su ta da su la ra ha sis se maks-
mi se tee nust. Ku ni 9999 
kroo ni suu ru se sum ma sis se-
maks mi ne erai si ku ar vel dus-
kon to le on il ma tee nus ta su-
ta. 1.01.2011 muu tu vad kon-
tol ole vad kroo nid au to maat-
selt fik see ri tud kur si 15,6466 
alu sel eu ro deks.

Need, kes veel SEB pan-
ga klien did ei ole, saa vad 
meie pos ti pan gas kon to ava-

da ning ar vel da mi seks va-
ja li ku dee bet kaar di tel li da. 
Pan ga kaar di saab klient kät-
te post kon to rist ning see võ-
tab ae ga orien tee ru valt kaks 
nä da lat. 

Uu te le klien ti de le pa kub 
pank SEB Start pa ke ti näol 
esi me sel aas tal või ma lust 
pan ga ga tut vu da – pa ke ti 
kuu ta su on 10 kroo ni ning 
dee bet kaar di hool du se ja in-
ter ne ti pan gas teh tud üle kan-
ne te eest täien da vaid tee nus-
ta su sid ühe aas ta jook sul ei 
li san du. 60-ne aas ta sed ja 
va ne mad klien did saa vad 
dee bet kaar ti ka su ta da ja in-
ter ne ti pan gas üle kan deid 
soo ri ta da il ma tee nus ta su ta.

Pos ti pank on hea või ma-
lus eu ro le üle mi ne ku ga seo-
tud te hin gud ko du lä he dal 
kor da aja da!

Ees ti Post

 Tõs ta maa Val la va lit-
sus al ga tas 04.11.2010. 
aas ta is tun gil kor ral du-
se ga nr. 209 Tõs ta maa 
val las Män ni kus te kü-
las Män ni põl lu kin nis-
tu de tailp la nee rin gu, 
mil le ees mär giks on 
moo dus ta da Män ni põl-
lu kin nis tu le eral di ka-
tast riük sus mo biil si de-
mas ti pai gal da mi seks 
koos sin na juur de kuu-
lu va si de kon te ri ne ri ga. 
Pla nee rin gu ga hõl ma-
tak se ca 0,6 hek ta rit 
Män ni põl lu kin nis tust. 

 Tõs ta maa Val la-
vo li ko gu keh tes tas 
22.10.2010. aas ta is-
tun gil ot su se ga nr. 34 
Tõs ta maa val las Ma ni-
ja kü las asu va Ma ni ja 
maaük su se de tailp la nee-
rin gu. 

DETAILP LA NEE RIN GUDEuro sid saab 2011. aas ta al gu ses 
va he ta da ka Tõs ta maa post kon to ris

Pi me dad õh tu poo li kud 
on reaal sus ning pa ras 
aeg en da le hel kur soe-
ta da ja sel le kand mist 
har ju ta da. 

Ka hä ma ras ai tab see oda-
vaim elu kind lus tus end pa re-
mi ni näh ta vaks muu ta.

Hel ku ri ka su ta mi ne on ko-
hus tus lik pi me dal ajal ja hal-
va näh ta vu se kor ral mit te 
ai nult val gus ta ma ta maan teel 
vaid ka asu la tes, kus puu dub 
kõn ni tee. 

Sa mu ti soo vi ta me ka su ta-
da hel ku rit ka val gus ta tud lin-
na tä na vail, sest eri ne va te tu le-
de ja rek laa mi de foo nil muu-
dab hel kur ja la käi ja märk sa 
pa re mi ni näh ta vaks.

Kan des hel ku rit peab kind-
las ti ar ves ta ma ka sel le ga, ku-
hu ta kin ni ta tud peaks ole ma, 
et ka su te gur oleks kõi ge suu-
rem. Rip pu vat hel ku rit tu leb 
kan da riie te kül ge kin ni ta tu-
na nii, et ta jääb um bes põl-
ve kõr gu se le, ke ha sõi du tee-
pool se le kül je le. Kõi ge tur va-
li sem on aga ka su ta da kah te 

hel ku rit kor ra ga, nii pa re mal 
kui va sa kul kül jel, sest see ta-
gab teie mär ka mi se. Või ma-
lu sel soo vi ta me ka su ta da ka 
hel kur pae lu, mi da saab üle-
rõi vas te le õm mel da. Se da eri-
ti las te pu hul, ku na nad ki pu-
vad rip pu vaid hel ku reid ära 
kao ta ma.

Vas ta valt Liik lu sees kir ja 
pa rag rah vi le 25 hal va näh ta-
vu se kor ral või pi me da ajal 
kõn ni tee ta ja val gus ta ma ta 
teel lii ku des peab ja la käi ja 
ka su ta ma hel ku rit või süü da-
tud la ter nat. Ka ris ta tak se sel -
le sea du se sät te rik ku mi se eest 
ra hat rah vi ga ku ni 10 trah vi-
ü hi kut, see tä hen dab ku ni 600 
kroo ni. Joo bes isi ku kor ral 
on ra hat rahv ku ni 100 trah-
 viü hi kut ehk 6000 kroo ni.

Hel kur on oda vaim elu-
kind lus tus. Sel le soe ta mi sel ei 
saa kü si mus ol la ei ra has ega 
moe ku ses. Po lit sei ees märk 
po le ja la käi ja te ja jalg rat tu ri-
te kim bu ta mi ne, vaid nen de 
tur va li su se ta ga mi ne. 

Ing rid Melt sas,
Aud ru kons taab li jaos kon na 

noor soo po lit sei nik

Kan na hel ku rit!
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Sel aas tal ül la ta si me lõi-
kus peo ga va na va ne-
maid. Eks pal ju des pe-

re des on gi jää nud just nen de 
kan da las te ja la ste las te tal vi-
se toi du laua eest hoo lit se mi-
ne. Kas va ta tak se ik ka veel 
mets si ga de ga või del des kar-
tu leid, aed- ja juur vil ju, kor-
ja tak se mar ju ning te hak se 
hoi di seid. Ja see on vä ga tä-
nu väär ne te ge vus, sest poest 
on küll kõi ke saa da, kuid ku-
na gi ei tea, kui das neid kas va-
ta tud ja säi li ta tud on. 

Las tel oli sel geks õpi tud 
ju ba väi ke näi dend “See ne 
all vih ma var jus”, paar lau-
lu-tant su-luu le tust. Ühi ses se 
män gu rin gi kut su ti nii lap sed 
kui täis kas va nud. Rüh ma tu ba-
des õpi ti vaht ra leh te dest roo si 
te ge ma ja proo vi ti soo la-ja hu-
taig nast voo li da. Aga mis lõi-
kus pi du see il ma toi du ta on?

Pa lu si me kaa sa küp se ta da 
koo ke, küp si seid. Ise gi vä ga 
maits vat te ra lei ba sai proo vi-
da. Ai täh kõi gi le, kes vae va 
nä gid ning ise mi da gi val mis-
ta sid, kõik oli vä ga mait sev!

Varb la loo dus ma ja sü gisp-
rog ram mi dest tel li si me “Mis 
on lin nu ke sel mu ret”. Kül la 
tu li las te le ju ba tut ta vaks saa-
nud tä di Vir ge. Te ma ju hen da-
mi sel täi de ti töö leh ti, kus tu li 
ära tun da nii ränd- kui ka pai-
ga lin nud ning tea da, mil li sed 
toi dud so bi vad lin du de le. 

Koos meis ter da si me tüh ja-
dest mah la pak ki dest lin du de-
le söö gi ma ju. See on to re või-
ma lus ka su ta da jääk ma ter ja-
li ja kui il mas ti ku tin gi mu sed 
ri ku vad, saab ala ti uue te ha. 
Põ hi li ne, mis õp pe päe vast las-
te le meel de jäi - tal vel tu leb 
lin du de eest hoo lit se da ja nei-
le an tav toit ei to hi ol la soo-
la ne.

Mi na käi sin sü gi se sel koo li-
va hea jal kü las Sur ju las teaias. 

Seal toi mus väi ke õp pe päev 
ja ko ge mus te va he ta mi ne. 

Ma ja val mis al les 2009. 
aas ta mais ning on ka he rüh-
ma li ne, las te arv 35. Konk-
reet sel päe val oli aga ko hal 
7. Meid ter vi ta ma tul nud val-
la va nem Evi Kukk suh tus sel-
les se vä ga mõist valt. On ju 
las teaia lap se “töö päev” sa ge-
li 9 – 10 tun ni pik ku ne. Ta 
tun dis hea meelt, et va ne mad 
saa vad lu ba da oma las te le 

väi ke se puh ku se.
 Las teaia töö ta jad said sa-

mal ajal või ma lu se koo li tus-
tel osa le mi seks ja uue töö- ja 
puh kea ja sea du se ga li san du-
nud puh ku se päe va de väl ja-
võt mi seks.

Tä nud Tei le Ka ro lii ne, 
Shan na, Gre te, Elo, Mer lin, 
Ma ri lin, Elis ja Kät lin! Val la-
päe va del au to pe su ga tee ni tud 
ra ha eest rõõ mus ta sid nad las-
teaia lap si ja ost sid mei le saa li 

uued, rõõm sa vär vi li sed pal lid. 
Pal lid on ka su tu ses peaae gu 
iga päev ja loo da me, et män-
gu hoog tões ti ei vai bu! 

Meid on abis ta nud ka Rain 
Kal ju rand voo di te kok ku pa ne-
mi sel ja Ma ti Käär jalg ra tas te 
re mon ti mi sel. Ai täh!

Ala tes no vemb ri kuust tu-
leb va ne ma tel päe va toi du ra-
ha maks ta 2.- kroo ni võr ra 
roh kem. See on tin gi tud pi de-
vast toi duai ne te hin na tõu sust 
ning too re puu- ja juur vil ja 
las te le pak ku mi sest toi du li san-
di na vä he malt 3 kor da nä da-
las. 

Vei di hal ba ka. Las teaias 
le vi vad sü ge li sed – iga sü gi-
se ne eba meel div ja ker ges ti 
nak kav hai gus. Loo gi li ne on 
ju, et lap se va nem jäl gib ka 
ise oma last. Kui tal le te kib 
kõ hu le, kaen laa lus tes se, kä-
te le või jal ga de le löö ve, mis 
eri ti tu ge vas ti sü ge leb õh tul 
või öö sel, võib te ge mist ol la 
sü ge lis te ga, mit te al ler gia ga, 
na gu eks li kult ar va tak se. Kui 
laps on min gi toi du suh tes al-
ler gi li ne, siis tu leb see kind-
laks te ha al ler go loo gi juu res 
vas ta va te tes ti de või ve rep roo-
vi ga. 

Las teae da to hib tuua last, 
kel le nahk on ter ve ja pu has. 
Kõik krat si jad saa da me kind-
lu se mõt tes ars ti juur de ja sü-
ge li se kaht lu se ga last järg mi-
sel päe val ko he kind las ti ei 
to hiks las teae da saa ta. Meie 
omalt poolt de sin fit see ri me 
män guas ju, uk se lin ke ja va-
he ta me voo di pe su ning la se-
me las tel sa ge li ja see bi ga kä-
si pes ta. 

Ta haks ik ka, et 17. no-
vemb ril saak si me kell 16.00 
kõi gi las te ja nen de va ne ma te-
ga koh tu da isa de päe va peol!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Sügis sü gab las teaias

RAVI HAM BAID AUD RUS!
Aud ru ham ba ra vi ka bi ne ti vas tu võ tu ajad:

T: 11-18 dr. Kris tel Väl lo
N: 8.30-14 dr. He len Jõeäär
R: 9-15 dr. Kris tel Väl lo

Re gist ree ru da saab te l: 446 4444 ja 5 300 6434

EAKA TE KLU BI KUT SUB

Oo ta me nel ja päe val, 18. no vemb ril kell 15 
Tõs ta maa rah va maj ja kõi ki hu vi li si koh tu ma 

Mark Soo saa re ga, kes esi neb tee mal 
“Tõs ta maa val la se nia vas ta ma ta väär tu sed”.

Eest ve da ja Lya Ve sik (tel 528 7043)
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Tõs ta maa kool on ala tes 
2003. aas tast osa le nud 
Eu roo pa Lii du poolt fi-

nant see ri tud üld ha ri du se 
prog ram mis Co me nius. Pa pa 
Co me nius, kel le toel on Tõs ta-
maa koo li pe re pal ju uu si sõp-
ru leid nud, pa kub või ma lu si 
just üld ha ri dus koo li de õpi las-
te le ja õpe ta ja te le te ha mi da-
gi koos teis te Eu roo pa maa de 
koo li de ga – ol gu sel leks siis 
ühi ne toi du val mis ta mi ne, 
teat ri te ge mi ne või mis iga-
nes muu et te võt mi ne, peaa si, 
et te hak se mi da gi koos ja õpi-
tak se tund ma üks tei se eri su si 
ja sar na su si. Pa pa Co me nius 
ise oli Tšeh hi õpet la ne ja fi-
lo soof Jan Amos Ko mens ky, 
kel le uud sed vaa ted ja sei su ko-
had pe da goo gi kas mõ ju ta vad 
tä na se ni Eu roo pa ha ri dus süs-
tee mi. Õpet la se la di na pä ra ne 
pe re kon na ni mi Co me nius on-
gi tä na se üld ha ri dusp rog ram-
mi ni mi, mis te gut seb Eu roo-
pa elu kest va õp pe prog ram-
mis. Sel les suu res Co me niu se 
süs tee mis on ak tiiv seid koo le 
kõi ki dest 27 Eu roo pa Lii du 
liik mes rii ki dest ning li saks 
ka Is lan dilt, Liech tens tei nist, 
Nor rast ja kan di daat rii ki dest 
Tür gist ja Hor vaa tiast.

Esi me ne Co me niu se pro-
jekt, mil les Tõs ta maa kool 
osa les, toi mus aas ta tel 2003 
ku ni 2006 ning siis olid meie 
part ne rid pä rit Poo last, Bul-
gaa riast, Por tu ga list ja Aust-
riast. Pro jekt kan dis ni me 
„Ima gi ne…“ ning sel le raa mes 
õpi ti tund ma üks tei se kul tuu-
re, koos ta ti luu le raa mat, pee-
ti dis kus sioo ne ning loo di nn 
„Eu roo pa män ge“, mil le abil 
Eu roo pat ja uu si sõp ru pa re-
mi ni mõis ta.

Tei ne Co me niu se pro jekt 
oli suu na tud eel kõi ge teat ri te-
ge mi se le. Pro jekt „Eu ro pean 
Youth Emb ra cing on Sta ge - 
Being young and ali ve in Eu-
ro pe“ toi mus aas ta tel 2007 - 
2009 ning sel les osa les pea le 
Tõs ta maa koo li veel kaks Tür-
gi koo li Os maa niast ja Iz mi-
tist, Vast se-Kuus te kool Ees-
tist, Ot to Hahn güm naa sium 
Göt tin ge nist Sak sa maal ning 
Scan dic ci kool Itaa liast. 

Tõs ta maa koo li kol mas 

Co me niu se pro jekt sai al gu-
se ju ba sel le aas ta jaa nua ris 
kui mi na ja di rek tor Too mas 
Mitt käi si me pro jek ti koor-
di naa to ri juu res Poo las ehk 
Gdy nia Güm naa siu mis nr 1. 
Pro jek tip laan sai nii hea teh-
tud, et Eu roo pa Liit an dis Co-
me nius prog ram mist lah kelt 
ra ha nii mei le kui Poo la koo-
li le ning li saks ka part ner koo-
li le Bul gaa riast (Raz lo gi kool 
oli meie pro jek ti part ner ju ba 
2003-2006 aas ta pro jek tis), 
Nor ra koo li le Trond hei mist 
ning L’Aig les asu va le Ly cee 
Na po leon’le Prant sus maal.

Pro jek ti esi me ne koh tu mi-
ne toi mus Tõs ta maal 18. - 24. 
ok toob ril. Sel le nä da la jook-
sul sai nii mõn da gi kor da saa-
de tud. Esi teks lep pi si me töö-
koo so le ku tel kok ku kõik järg-
ne vad pro jek ti te ge vu sed ja 
nen dest te ge vus test esi me ne 
on kü sit lu se lä bi vii mi ne nii 
õpi las te kui nen de va ne ma te 
hul gas. Kü si me teie käest ni-
melt se da mis on õnn. Ku na 
pro jek ti ni mi on „Prob lem-
bus ters - a Eu ro pean di men-
sion in the fight for hu man 
rights. Dea ling with prob lems 
th rough dra ma and in ter cul-
tu ral co-ope ra tion”, siis pea-
mis teks tee ma deks on gi õnn 
ja ini mõi gu sed. Li saks kü sit lu-
se le kor ral da me koo lis õpi las-
te le fo to võist lu se ja –näi tu se, 
tee me näi te män gu ja kor ral-
da me fil miõh tuid. Sa mu ti lä-
he me kül la uu te le sõp ra de le. 
Ju ba järg mi se aas ta märt sis 

lä he me koos õpi las te ga Poo la 
Gdy nia güm naa siu mis se, kus 
meie õpi la sed saa vad üles as-
tu da oma loo dud näi te män gu-
ga. Pea le Poo lat toi mub kü las-
käik Prant sus maa le, siis Bul-
gaa rias se ja pro jek ti vii ma ne 
koh tu mi ne toi mub Nor ras, 
Trond hei mis.

Pro jek ti nä da la jook sul Tõs-
ta maal te ge le ti pea le töö koo-
so le ku te veel mit me põ ne va 
as ja ga. Ni melt käi si me Mat si-
ran nas lii vast pro jek ti tee ma li si 
lii vas kulp tuu re meis ter da mas, 
kü las nii Varb la muu seu mis 
kui põ hi koo lis ning uu dis ta-
mas ja õh tus ta mas Pi va root si 
tuu li kus. Sa mu ti kü las ta si me 
Poot si vai ba ko da ja te gi me 
tuu ri Ma ni ja saa rel, kus Anu 
Rand maa ju hen da mi sel pu nu-
si me kü la kes ku ses kõrk ja test 
kuu maa lu seid ning vär vi si me 
pliiat seid. Lõu na ta si me Rii da 
tu ris mi ta lus, kus na gu ik ka, 
pa ku ti ime head toi tu.

Põ ne vaks ku ju nes ka Pär-
nu lin nas käik, kus kü la li sed 
es malt meie ma suaeg set kau-
ban dust na tu ke toe ta sid ja siis 
ju ba ko ha li ku teat ri End la ga 
tut vu sid. Teat ris toi mus meil 
Ah ti Puu der sel li ju hen da mi sel 
töö tu ba, kus õp pi si me har ju-
tu si ja teh ni kaid näi te män gu 
tar vis. Mi da te ha oma ke ha-
ga, kui das ära ta da oma häält 
– need olid tee mad, mil lest töö-
toas roh kem tea da sai me. 

Pär nu-päe va lõ pe tas Tõs-
ta maa koo lis toi mu nud Play-
back show, kus kü la li si vai-

mus ta sid meie õpi las te ja 
õpe ta ja te mee leo lu kad ja vä-
ga häs ti et te val mis ta tud et-
teas ted. Kuid sel le ga asi ei 
piir du nud, vaid ka poo la kad, 
bul gaar la sed, prants la sed ja 
nor ra kad as tu sid oma ka va de-
ga üles. Kes tant sis, kes lau lis, 
igal ju hul saab öel da, et lõ bus 
oli kõi gil. Eri ti poo la õpe ta ja-
tel, sest nen de lau lu ajal üks 
mik ro fo ni dest ei töö ta nud 
ning kuu la jad said nau ti da 
vaid Ok ta wia häält, An na esi-
nes mii mi ka ga, mis oli iga ti 
per fekt selt esi ta tud. Play back 
show le järg nes dis ko koo li fua-
jees. Poo la õpi las te jaoks oli 
see tõe li ne ela mus, sest nen de 
koo lis pi da da dis ko ole ma ik-
ka ühe ma ki ga ning ei min git 
val guss howd.

Co me niu se pro jek ti nä dal 
lõp pes kü las käi gu ga Tal lin-
nas se, kus näi ta si me oma eu-
roo pa sõp ra de le va na lin na, 
põ ne va maid söö gi- ja koh vi-
ta mis koh ti ning uue maid kau-
ban dus kes ku seid. 

Nä dal möö dus meil kii res-
ti ja hu vi ta valt. Tä na seks on 
kõik õn ne li kult ko dus ta ga si 
ja ju ba on nad oma mul jeid 
teis te le gi ja ga nud. Näi teks 
Gdy nia õpi la sed te gid li gi 
100 koo li kaas la se le Ees tit ja 
Tõs ta maad tut vus ta va et te-
kan de, kus õpe ta ti ka ees ti-
keel seid sõ nu. See ga meie 
kul tuu ri on nüüd Poo las na-
tu ke roh kem.

Kõi ke kau nist soo vi des,
Lii na Käär 

Tõs ta maa koo lis oli Co me niu se nä dal
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Vä ga am mu sel ajal elas 
kau gel-kau gel maal 
mees, ni me ga Jack. 

Jack oli nä gus mees, võrd ne 
vah vu ses nii la hin gus kui 
ma ga mi sa se mel. Tal oli pal-
ju sõp ru ja pal ju noo ri nei de 
te da ta ga igat se mas.

Üks kord la hin gus ol les ja 
var ja tes end oma hõi mu vaen-
las te eest, nä gi ta ime list nä-
ge must.

Nai ne, kau nim kui te ma 
pöö ras tes une nä gu des, tu me-
da te sil ma de ja juus te ga ning 
na ha ga, mis kah va tum kui 
puu tu ma tu lu mi, sõi tis lee git-
se va sõ ja vank ri ga, käes oda 
ja mõ le mal õlal is tu mas kaa-
ren. Sõi tes lä he ma le, kõ ne tas 
nai ne Jac ki:

“Tu le mi nu ga,” üt les ta, 
“ma ar mas tan sind ja ta han 
ol la iga ves ti si nu ga!”

Aga Jack koh kus, ku na ta 
tun dis ära, kes oli see nai ne.

“Ma ei ta ha si nu ga tul la”, 
vas tas ta vä ri se va hää le ga. 
“Ma tun nen sind, sa oled Mor-
rig han ja ma ei ole veel val-
mis su re ma.”

Vi hast pil du sid ju ma lan na 
uh ked sil mad ere daid sä de-
meid, ta pöö ras oma vank rit 
ja oli het ke ga ka du nud Jac ki 
sil mist.

Ku na Jack sei sis pai gal, 
kan ges tu nud hir must, lõi 
vaen la se sõ da la ne tal le tu ge-
va hoo bi ris ti üle näo. Jack 
ei sur nud oma haa va kät te, 
aga ta nä gu oli iga ve seks ri-
ku tud ja neiu ke sed, kes en ne 
õh ka sid ta ar mas tu se jä re le, 
jook sid nüüd hir mu ga te mast 
ee ma le. Nii Jack ei abiel lu nud-
ki.

Aeg möö dus. Jack õp pis 
har fi män gi mi se kuns ti ja sai 
oma kau ni te me loo dia te ga 
tun tuks ko gu maal. Kui gi ta 
ei osa nud laul da, olid ta sõr-
med vi lu nud ja õr nad har fi-
keel tel ning te ma hoog sa rüt-
mi li sed vii sid tõid sü da me tes-
se nii rõõ mu kui kur bust.

Kord, ol les rän na kul, pea-
tus Jack trah te ris, mis asus 
tee de ris tu mis ko hal. Õh tu söö-
ki kan dis tal le et te kau nis kes-
kea li ne nai ne, kes oli täid la se 
ke ha, tu me da te kõi ke tead va-
te sil ma de ga ja ronk mus ta de 
juus te ga, mis olid pal mit se-
tud pär ja na üm ber te ma kah-
va tu pa le.

Kui Jack jõu dis oma vank-
ris se ja oli val mis eda si rei si-
ma, as tus lä hi ma puu var just 
väl ja sa ma nai ne, rõi vas ta tu-
na tu me das se mant lis se.

“Ära rän da kau ge ma le, 

Jack”, üt les ta kä hi se va hää le-
ga. “Tu le pa rem mi nu ga, ma 
lu ban sind ar mas ta da ja ol la 
iga ves ti si nu!”

Aga Jack oli hir mul, ku na 
ta tun dis, kes oli see nai ne.

“Ma ei ta ha si nu ga tul la”, 
vas tas ta vä ri se va hää le ga, 
“Ma tun nen sind, sa oled Mor-
rig han ja ma ei ole veel val-
mis su re ma.”

Vi has ja kõr ku ses pil du sid 
ju ma lan na sil mad ere daid sä-
de meid ja ta pöö ras jär sult rin-
gi nii, et tu me man tel loit les 
üm ber te ma ku ju na gu kaar-
na tiib ning ka dus var ju.

Jack jät kas teed, aga vä-
hem kui poo le mii li pä rast 
koh ku sid ta ho bu sed ja hak-
ka sid talt su ta ma tult jooks-
ma. Ta van ker läks üm ber ja 
ta oli tõ si selt haa va tud ku na 
jäi vank rist väl ja kuk ku des ra-
tas te al la. Jack ei sur nud, aga 
kao tas oma käe ja ei saa nud 
pä rast se da enam har fi män-
gi da.

Aeg möö dus. Ehk ki Jac kist 
ei saa nud ku na gi enam sõ da-
last ega har fi män gi jat, hoo-
lit ses te ma su gu kond sõb ra-
li kult te ma eest. Kuid igaüks 
saab kord va naks ja pea gi 
said va naks ta ven nad ja õed-
ki jäid va naks ning uus põlv-

kond ei hoo li nud te mast nii 
na gu ta en da lä hi kond sed.

Juh tus, et ot se pä rast oma 
vii ma se ven na sur ma, oli 
Jack kool me ko has üle ta mas 
jõ ge. Oli va ra ja ne sü gis ja ta 
pea tus kal dal, et võt ta ja last 
kin gad ja so kid ning kee ra ta 
üles oma pük sid en ne kui kah-
la ta peaae gu jää kül ma vet te. 

Kui ta uues ti pil gu tõs tis, 
mär kas ta mi da gi kum ma list. 
Kal las, kus ta äs ja oli pea tu-
nud, oli sü gis leh te dest pu na-
kuld ne, vas tas kal las aga oli 
lu mest val ge, mis la mas just-
kui paks tekk na gu oleks see 
kest nud ju ba nä da laid.

Ke set lund, va na de ja jänd-
ri ke puu de var ju de ta ga, mär-
kas ta poo le nis ti ut tu pei tu-
nud kü la. Soe, kuld ne val gus 
sä ras ma ja de aken des, pais tes 
Jac ki le tut ta va na ja kü la lis lah-
ke na. Tal le tun dus, et ta nä-
gi ühe ma ja ees oma sur nud 
ven da tal le vii pa mas ja see jä-
rel ka du mas suit su kamb ri pi-
me dus se. 

Sa mu ti mär kas ta tei sel 
pool jõ ge va na naist vee ää-
res küü ru ta mas, kae tud tu me-
da te kalt su rä ba la te ga. 

järgneb
Ing li se kee lest tõl kis Nar giz Kuut

15. no vemb rist ku ni 5. 
det semb ri ni on met sa-
o ma ni kel või ma lik 
esi ta da toe tu se taot lu si 
met sa ma jan dus li ku 
väär tu se pa ran da-
mi seks, kah jus ta tud 
met sa taas ta mi seks ja 
met sa tu le kah ju en ne ta-
mi seks. 

Met sa ma jan dus li ku väär-
tu se pa ran da mi seks saab taot-
le da toe tust hool dus raieks ku-
ni 30aas ta ses puis tus, kas va-
va te puu de laa si mi seks, met-
sa teh ni ka- ja tar vi ku te soe ta-
mi seks, met sa uuen da mi seks 
(mit te la ge raie järg seks uuen-
da mi seks) ning ulu ki kah jus-

tus te ja tai me hai gus te en ne ta-
mi seks. Toe tu se taot le mi seks 
pea vad ole ma met sa maa koh-
ta kan tud in ven tee ri mi sand-
med met sa re gist ris se ning 
hool dus raieks ja met sa uuen-
da mi seks peab ole ma esi ta tud 
met sa tea tis. Met sa ma jan dus-
li ku väär tu se pa ran da mi seks 
on toe tu se ee lar ves 35,7 mil-
jo nit kroo ni.

Kah jus ta tud met sa taas ta-
mi seks saab taot le da toe tust 
met sa tu le kah ju või loo du sõn-
ne tu se ta ga jär jel huk ku nud 
puis tu taas ta mi seks: uue kul-
tuu ri ra ja mi seks või loo dus li-
ku le uue ne mi se le kaa saai ta-
mi seks. Sa mu ti saab taot le da 
toe tust ju ba ra ja tud kul tuu ri 
hool da mi seks. Kah jus ta tud 

met sa taas ta mi seks ja met sa-
tu le kah ju en ne ta mi seks on 
kok ku 4 mil jo nit kroo ni

Met sa tu le kah ju en ne ta mi-
se raa mes saab taot le da toe-
tust tu leo hu mär gi või –pla ka-
ti soe ta mi seks ja pai gal da mi-
seks ning tu le tõr je vee võ tu-
ko ha ja sel le le juur de pää su-
tee tä his ta mi seks ning kor ras-
hoid mi seks, tu le tõ kes tus ri ba 
või –vöön di ra ja mi seks ja 
kor ras hoid mi seks ning suit se-
ta mis- ja lõk ke te ge mis ko ha 
ra ja mi seks ja tä his ta mi seks. 

Met sa ma jan dus li ku väär-
tu se pa ran da mi seks ja met sa-
tu le kah ju de en ne ta mi seks teh-
ta va te in ves tee rin gu te ga võib 
alus ta da järg mi sest päe vast 
pä rast taot lu se esi ta mist. 

Taot le jal on või ma lus te ha 
töid ka he aas ta jook sul pä rast 
taot lu se ra hul da mi se ot su se 
te ge mist.

Pär nus toi mub taot lus te 
vas tu võtt 23 - 25.11.2010 Pär-
nus Ke re se 4 II kor ru se saa lis 
kell 8.30 - 16.30. Täp sem in-
fo piir kond li kult tu gii si kult 
Kad ri-Ai ja Viik´ilt te le fo nil 
5167650. Taot lu se võib saa-
ta ka di gi taal selt all kir jas ta tu-
na aad res sil met sa mee de@
era mets.ee, pos ti teel või viia 
Era met sa kes ku se kon to ris se 
Mus ta mäe tee 50, 10621 Tal-
linn. Pöör du ge jul ges ti kü si-
mus te ga met sa kon su len ti de 
poo le, kel le kon tak tid leia te 
www.era mets.ee.
Kad ri-Ai ja Viik, Piir kond lik tu gii sik 

Met sao ma ni kud saa vad taot le da toe tust

Lugu Jack’ O Lan ter nist
Tam ma ri gan Tyrs daugh te ri jär gi
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PP  uu ko ris ta ja on kä be ja 
uu dis hi mu li ku na mõ-
juv ilus lind. Nii emas- 

kui isas lin nul on selg sink-
jas hall ja sil mal must pi-
kit riip. Kui aga 
isas lin nul on 
sa baa lu ne 
roos tep ruun, 
kus juu res kõi ki del sul ge del 
on tipp laialt val ge, ja roos te-
p ruu nid ke ha kül jed eris tu vad 
he le da mast kõ hua lu sest te ra-
valt, siis emas lin nul on ta ga-
ke ha üht la se malt ruu ge. 

Vä ga osa va ro ni ja na võib 
puu ko ris ta ja ain sa na meie lin-
du dest puu tü vel, pea ees, al-
la ro ni da. Ro ni mi sel ei ka su ta 
ta por ri ega räh ni kom bel toe-
tus punk ti na sa ba, vaid te ma 
imet lust väärt ro ni mis või me 
on tin gi tud pik ka de var vas te 
eba ta va li selt suu rest si ruu la tu-

sest 
ning te ra-
va test ja tu-
ge va test küü-
nis test. 

Puu ko ris ta ja 
lend on ena mas ti lü hi maa li ne 
ja lain jas, maas lii gub ta hü-
pel des. Oma ko ha lo lu ree dab 
puu ko ris ta ja ta va li selt val ju-
de ise loo mu li ke hää lit sus te ga. 
Laul on tal lä bi tun giv, rööv lin-
nu häält mee nu tav “viö, viö, 

viö...”, tõus va lõ pu-
ga “düi, düi...” või 

kii re vi le ri da “vü vü-
vü vü vü vü”.

Oma erk sa ja ener-
gi li se ole mi se ga mee-
nu tab puu ko ris ta ja ti-
ha seid, kel le ga koos 

ka tih ti te gut-
seb. Lin du de 
söö gi ma jas 
taan du vad te-
ma eest kõik 

tei sed lin nud. 
Ini me se suh tes ei 
ole ta arg, kuid 
ee lis tab sel le lä-
he ne mi sel igaks 
ju huks siis ki puu-
tü ve ta ha pei tu 

pu ge da. 
Puu ko ris ta ja elut-

seb iga su gus tes met sa-
des, puis nii tu del ja par ki-

des, kuid ee lis tab pe sit se mi-
seks va ne maid leht- ja se ga-
met si, kus lei dub õõn sus te ga 
puid. 

Veeb rua ri lõ pul ja märt si 
al gul hak kab üha sa ge da mi-
ni puu ko ris ta ja lau lu kost ma. 
Naab ri te koh tu mi sed ter ri too-
riu mi pii ril muu tu vad üha lär-

ma ka maks, lin nud eru tu vad 
roh kem ja täp sus ta vad pii re 
tü lit se des ning äge da tes võit-
lus tes. 

Pe sa ehi tab puu ko ris ta ja 
puuõõn sus se või pe sa kas ti. 
Ehi tus ma ter ja li na ka su tab ta 
ka se toh tu ja män ni koo re õhu-
ke si ebe meid. Pe saa va teeb 
puu ko ris ta ja sa vi ga en da le 
so bi vaks. 

Ap ril lis-mais mu neb emas-
lind 6-8 val get, roos tep ruu ni-
de täp pi de ga mu na. Emas lind 
haub 15-18 päe va, po jad on 
pe sa hoid jad ja lah ku vad pe-
sast um bes kol me nä da las te-
na. Poe ga de eest hoo lit se mi-
se ga te ge le vad mõ le mad va-
na lin nud. Toi duks on ämb-
li kud, pu tu kad, pähk lid ja 
seem ned. 

Al gul ta lu ta vad va na lin-
nud noo ri oma ter ri too riu mil, 
au gus ti lõ pul muu tu vad aga 
sal li ma tuks ja su ru vad noo ri 
ter ri too riu mi äär tes se. Siin 
moo dus ta vad noo red omaet-
te paa re ja hak ka vad oma kor-
da loo ma ja edas pi di kaits ma 
oma ter ri too riu me. 

Puu ko ris ta ja on Ees tis loo-
dus kait se all.

Puu ko ris ta jaPuu ko ris ta ja

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

R o he vint on Eu roo pa 
suu rim, varb la sest vei-
di suu rem, kol la kas ro-

he li ne vint la ne, tu ge va no ka 
ja jõu li se ke hae hi tu se ga. Vaa-
ta ma ta pi sut jäs sa ka le ke ha-
 ku ju le on ro he vin di lii gu tu-
sed osa vad ja lend kii re. Sü-
gi sel on põ hi vär vus üp ris 
tuhm, aga mui du on ta 
oliiv ro he li ne, tii ba del ja 
sa bal on erk kol la sed 
lai gud ning nokk 
on kol la ne. 

Emas lind 
on vei di vä-
hem vär vi li ne. 
Len nul kos tab ro he vin di kii-
re lõ gi sev ja klõ bis tav “jüt jüt-
jüt...”, kut se hüüd on peh me 
“dvüüi” või “püü-ih”. Ala tes 
va ra ke va dest la seb isas lind 
min gilt kõr ge mal aset se valt 
laul mis ko halt kuul da va le ve-
ni ta tud üri se vat ter ri too riu mi-
hüü du “šr rüüi(ö)” va hel du mi-
si len nu hüüu ning vi le ja te, 
ku ris ta va te ja si dis ta va te hää-

lit sus te ga. 
Ro he vin di täie lik laul võib 
ol la vä ga va hel dus ri kas. Märt-
sis-ap ril lis esi tab isas lind lau-
lu ka aeg las te löö ki de ga sõud-
len nul.

Ro he vint te gut seb pool-
ava maas ti kul: par ki des, suur-
tes ae da des, hek ki de ja puies-
tee de ga ta lu maas ti kul, loo ka-
das ti kes, puis nii tu del. Pe sit-
sus ter ri too riu mi hõi vab ro he-

vint oma le ju ba märt si 
lõ pul. Vars ti al gab 
mäng, mil le kes-
tel isas lind sa ge li 

emas lin nu kõr val ok-
sal lau lab. Ae ga jalt tõu-
seb ta laul des õh ku ja 
teeb pe sa pai ga ko hal 
kaa re, tii ba de ga oma-
pä ra selt ve hel des ja 
kül jelt kül je le vis ku-
des, et lõ puks sa ma le 

või tei se le ok sa le ta ga si 
las ku da. 
Pe sa pai gaks va lib ro he-

vint ta va li selt ti he da kuu se, 
ku hu va ne mad koos tee vad 
kui va dest kõr test, raa gu dest, 

samb last ja samb li kust pe-
sa, mil le si se voo der du ses 
lei dub juu ri, vil la ja kar-

vu. Vor milt ja ehi tus vii silt 
sar na neb pe sa üld joon tes 
mets vin di pe sa ga, vä lis vii mist-
lu selt jääb sel le le aga al la. 

Emas lind mu neb ap ril lis-
juu nis 3-7 val get või he le si-
nist pruu ni tä pi list mu na ning 
hau dub neid 13 päe va. Po jad 
on pe sa hoid jad ja lah ku vad 
pe sast um bes ka he nä da las te-
na. Poe gi toi da vad mõ le mad 

va na lin nud mit me su gus te 
seem ne te ga. Häi ri mi se kor-
ral käi tu vad ro he vin did pe sa 
juu res võrd le mi si ra hu li kult, 
ai nult mõ ni kord vis kub emas-
lind pe salt ma ha ning ee mal-
dub aeg la selt vi gast tee sel des, 
et häi ri jat pe sast ee ma le juh ti-
da. Tih ti on ro he vin dil su ve 
jook sul 2-3 pe sa kon da poe-
gi.

Kui su vel on ro he vin ti har-
va nä ha, siis tal vel koh tab te-
da tih ti lin du de söö gi ma jas. 
Seal ee lis tab ta ka ne pi- ja 
päe va lil le seem neid. Kui gi ro-
he vint on selt siv lind, kes lii-
gub tih ti suur te par ve de na, ei 
sal li ta söö gi ma jas ei nes ta des 
siis ki tei si lin de en da kõr val 
ning ajab tii bu vä ris ta des ja 
nok ka ava des naab ri mi ne-
ma.

Ro he vint on Ees tis ha ri lik 
hau de lind. Sep temb ris ja ok-
toob ris rän dab osa siin pe sit-
se nud ro he vin te soo je ma te le 
ala de le ja tu leb märt sis jäl le 
ta ga si, osa jääb aga ka tal-
veks mei le. 

Ro he vint on Ees tis loo dus-
kait se all.

Rohe vintRohe vint
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Ka le vi ae ru ta misk lu bi; 16. 218, And res Siim, 30.07, M, 
SK Saar de; 17. 70, Krist jan Viir, 30.10, PA, Aud ru KK; 
18. 58, Rau no Me ri la, 30.41, PB, SK Pär nu; 19. 71, 
Vam bo Ool berg, 30.43, M, Tal linn; 20. 75, Jü ri Lees-
mäe, 30.45, MV II, OK West; 21. 76, Peep Le his saar, 
30.46, PA, Kae la se kool; 22. 221, Karl Jõu mees, 30.47, 
PB, SUKL Jõu lu; 23. 99, Kar mo Ku ru, 30.48, M, Aud-
ru; 24. 234, Kai di Keir Kukk, 31.06, TA, SK Jõu lu; 25. 
59, Jaan Kes kü la, 31.15, MV I, SK Raud mees; 26. 211, 
Taa vi Eng man, 31.41, M, SK Aud ru; 27. 206, Mee lis 
Kukk, 31.47, MV I, SK Jõu lu; 28. 54, Val lo-Pee du 
Lu bi, 31.52, MV I, Pär nu; 29. 69, Mee lis Kokk, 31.56, 
MV I, Ruuk ki; 30. 79, Carl Saar maa, 32.02, PC, Aud-
ru KK; 31. 81, Ris to Va her, 32.03, PC, SK Saar de; 
32. 210, Mir ko Nurk, 32.11, M, Uu lu; 33. 217, Taa vi 
Ma rus, 32.24, M, Tõs ta maa; 34. 275, Ta nel Tamb re, 
32.25, M, Tõs ta maa KK; 35. 61, An de ro Sopp, 32.52, 
M, Pär nu Sur fi k lu bi; 36. 279, Tõ nu Da ni las, 32.58, 
MV I, Tal linn; 37. 214, And reas Lü ne kund, 33.10, PB, 
SK Pär nu; 38. 100, Tim-San der Söö dor, 33.11, PB, 
Mär ja maa; 39. 241, And res Er vin, 33.33, M, SK Aud-
ru; 40. 247, Krist jan Ka se, 33.34, PB, Tõs ta maa KK; 
41. 222, Lau rits Puust, 33.44, M, SK Pär nu; 42. 63, 
Tau no Ti nast, 33.53, M, Pär nu; 43. 278, Ur mas Lor vi, 
34.03, MV I, Tal linn; 44. 68, Ja nar Jür gens, 34.09, M, 
Pär nu; 45. 55, Pi ret Mäe, 34.20, TD, SK Aud ru; 46. 
56, Me his Mäe, 34.21, M, SK Aud ru; 47. 86, Raul 
Maa si kas, 34.24, PA, Mär ja maa; 48. 229, Ven no Press, 
34.28, M, MA LEV; 49. 57, Siim Tam mea ru, 34.38, 
PD, Aud ru KK; 50. 248, Toi vo Ma rus, 34.40, M, Tõs ta-
maa; 51. 96, Ker ti Kes kü la, 34.42, TA, SK Raud mees; 
52. 244, Al var Vä li, 34.48, M, SK Pär nu; 53. 285, 
Märt Meos, 34.59, M, SK Kop rad; 54. 246, Ma rie-
Mäd li Ki vi mäe, 35.00, TB, SK Al tius; 55. 51, Vai do 
Tam mea ru, 35.14, M, Koon ga; 56. 84, Aa du Rein son, 
35.20, M, Liu; 57. 78, Karl Tilk, 35.27, M, Tõs ta maa; 
58. 284, Priit Meos, 35.38, M, SK Kop rad; 59. 83, 
Bru no Born, 35.46, MV I, SK Ter vis; 60. 224, Re ne 
Mus ta saar, 35.55, M, Aud ru; 61. 236, He lar Mart son, 
35.55, PA, Kih nu PK; 62. 257, Tõ nu Rein feldt, 36.08, 

M, Tõs ta maa; 63. 80, KAI RI KES KÜ LA, 36.14, N, 
Rap la; 64. 220, KEIR LOMP, 36.35, N, Tõs ta maa; 
65. 291, And res Sõlg, 36.47, PD, Val gu PK; 66. 72, 
Me his Hein la, 36.56, PD, Val gu PK; 67. 212, SIG NE 
HEIND LA, 37.11, N, Tõs ta maa KK; 68. 243, Kar mo 
Siim, 37.16, PB, Pär nu Ka le vi ae ru ta misk lu bi; 69. 228, 
Sten-An der Oja kal las, 37.18, M, Tõs ta maa KK; 70. 
216, Anet te Baum, 37.29, TC, Pär nu; 71. 250, Gün nar 
Baum, 37.30, M, Pär nu; 72. 289, Mih kel Jõe, 37.31, 
M, Tõs ta maa KK; 73. 271, Hei go Jä nes, 37.33, M, 
Ko hi la; 74. 290, Ur sel Ke dars, 37.35, M, Tal linn; 75. 
255, Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, 37.40, PD, Tõs ta maa 
KK; 76. 245, Hen ri Ku nin gas, 37.47, M, MA LEV; 77. 
264, Tii na Kap ten, 38.02, NV I, Tal linn; 78. 230, Liia 
Oid järv, 38.10, NV I, Tõs ta maa; 79. 292, Lem be Ves-
ki mä gi, 38.10, NV I, Tõs ta maa KK; 80. 88, Joel Pulk, 
38.27, M, MA LEV; 81. 272, Ri ho Või ge mast, 38.34, 
M, Ko hi la; 82. 281, Jan ne El jas, 38.50, NV I, Pär nu; 
83. 238, Eli na Je li se jev, 38.56, TB, Pär nu; 84. 266, Ker-
tu Keel, 39.18, N, Tal linn; 85. 89, Lil le ri ne Lil le, 39.26, 
TB, Tõs ta maa KK; 86. 286, Al lar Mart son, 39.30, PC, 
Tõs ta maa KK; 87. 62, Er go Rand, 39.52, MV II, Pär nu 
SVK; 88. 277, Ing var Kal bach, 40.14, PA, Tõs ta maa 
KK; 89. 92, Rain Rein son, 40.46, M, Tõ he la; 90. 215, 
Ke vin Post, 41.16, PC, Tõs ta maa; 91. 213, Mar go Post, 
41.17, M, Tõs ta maa; 92. 226, Ülo Ma rus, 41.25, MV 
I, Tõs ta maa; 93. 232, Val vo Vol ge rad, 41.26, M, Tõs ta-
maa; 94. 93, Ain-Er vin Karl son, 41.27, M, MA LEV; 
95. 66, Sven Gnez dov, 41.28, PD, Aud ru KK; 96. 65, 
Kau po Põlt sam, 41.30, M, Tõs ta maa; 97. 240, Kaia-Lii-
na Sil berk, 41.49, TD, Aud ru KK; 98. 94, An na-Kai sa 
Tõ nis soo, 42.26, N, Tõs ta maa; 99. 280, Ar les Leet maa, 
42.38, PB, Tõs ta maa KK; 100. 207, Egert Siim, 42.51, 
PD, Rae kü la kool; 101. 237, Jan no Pav lov, 43.00, PB, 
Tõs ta maa KK; 102. 235, Ai vo Ta ga saar, 43.06, PD, 
Tõs ta maa KK; 103. 267, Kai do Mart son, 43.08, M, 
MA LEV; 104. 268, Frie da Krii sa, 43.12, N, Tõs ta maa; 
105. 269, Ma rie Krii sa, 43.13, N, Tõs ta maa; 106. 98, 
Rei do Nurk, 43.35, PD, Aud ru KK; 107. 293, Ro mek 
Jõe, 43.39, PD, Tõs ta maa KK; 108. 273, And res Kal-
bach, 43.40, MV I, Tõ he la; 109. 90, Karl Mum me, 
43.41, PD, Aud ru KK; 110. 265, Epp Tuisk, 44.14, 
N, Tõs ta maa; 111. 73, Gel li Lai net, 44.21, TD, Aud ru 
KK; 112. 53, Ree ne Tam mea ru, 44.30, N, Koon ga; 
113. 225, Sii ri Heind la, 44.55, TB, Tõs ta maa KK; 
114. 282, Tee le Tõ nis son, 44.56, TC, SK Kop rad; 115. 
288, Ei mar Mart son, 45.24, PA, Tõs ta maa; 116. 97, 
Gre gor-Hend rik Laar mann, 46.03, PC, Tõ he la; 117. 
283, Taa vi Tõ nis son, 46.25, M, SK Kop rad; 118. 258, 
Ja nek Jaan soo, 46.26, M, Tõs ta maa Lus ti ja Lõ bu Selts; 
119. 242, Mai Ui bu, 47.20, N, MA LEV; 120. 239, 
Kers ti Toom sa lu, 48.19, N, Pär nu; 121. 263, Eve lin 
Loit, 48.20, N, Põl lu ma jan du sa met Tal linn; 122. 261, 

He le vi Jur jev, 49.17, TD, Tõs ta maa KK; 123. 87, Il me 
Rand, 50.51, NV II, Ter vi ses port Pär nu; 124. 270, Liis-
beth Sikk, 51.37, TD, Tõs ta maa KK; 125. 260, Ker tu 
Lil le, 51.46, TD, Tõs ta maa KK; 126. 259, Lau ra Jõe, 
52.51, TC, Tõs ta maa KK; 127. 202, Kät lin Jür gens, 
54.18, N, Tal linn; 128. 294, Ris to Jür gens, 54.20, M, 
Tõs ta maa; 129. 52, Ind rek Te ki, 54.40, PD, Tõs ta maa 
KK; 130. 209, Alys sia Põlt sam, 55.44, TD, Aud ru KK; 
131. 208, Mai ri Põlt sam, 55.53, N, Aud ru; 132. 274, 
Kad ri Ka se, 57.32, TD, Tõs ta maa KK; 133. 74, Ta nel 
Rist sa lu, 57.50, PD, Tõs ta maa KK; 134. 254, Ave-Ing-
rid Ves ki mä gi, 57.53, TD, Tõs ta maa KK. 

Las te jooks
1. 3.12, And res Sõlg, 24; 2. 3.23, Märt Tam mea ru, 4; 
3. 3.44, Ro bin Sikk, 174; 4. 3.53, Mar ko Nurk, 25; 
5. 3.58, Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 21; 6. 4.03, Gert Õis-
mann, 48; 7. 4.04, Na ta ly Tam mer, 42; 8. 4.05, Ris to 
Rand, 31; 9. 4.08, Oli ver Ki hu, 39; 10. 4.10, Enar 
Tuul mees, 36; 11. 4.15, Si re ta Jür gens, 175; 12. 4.21, 
Ste ver Vah kel, 27; 13. 4.21,7, Mart ha-Li set Rõõ mus sa, 
37; 14. 4.28, Mat hil da-Ma ria Tork, 180; 15. 4.30, Kat-
re Sutt, 12; 16. 4.49, Re mo Raies maa, 22; 17. 4.49,8, 
Kat re-Ma ris Ves ki mä gi, 44; 18. 4.50, Ro bin Mar kus 
Ma sing, 178; 19. 4.50,7, Ai mar Müür sepp, 5; 20. 4.56, 
Kris tin Toom sa lu, 6; 21. 4.56,5, Gre te Me ri la, 2; 22. 
4.57, Bran don Rohd lan, 26; 23. 4.58, Lau ra Kal las, 30; 
24. 5.09, Ke vin Pääs tel, 168; 25. 5.11, Ar do Leas, 14; 
26. 5.17, Mih kel Tam mer, 33; 27. 5.18, Mai rin Too do, 
35; 28. 5.21, Ken Post, 16; 29. 5.22, Mar kus Post, 23; 
30. 5.24, Kar mo Ku ris tik, 40; 31. 5.24,7, Se ve lin Kask, 
49; 32. 5.25, Ave lin Kask, 19; 33. 5.31, Rei gal Põlt sam, 
32; 34. 5.36, Gret tel Soo ni soo, 18; 35. 5.38, Kad ri Vul-
kan, 43; 36. 5.39, Mag nus Jan son, 251; 37. 5.45, Rei li 
Sild, 41; 38. 5.47, An na lii sa Mart son, 10; 39. 5.50, 
Maar ja-He le na Ves ki mä gi, 1; 40. 5.51, Re bec ca Pulk, 
9; 41. 5.59, Tom Lai net, 13; 42. 6.13, Gre te Vul kan, 
8; 43. 6.35, Li san na Jür gens, 28; 44. 6.48, Joo sep Käär, 
47; 45. 6.55, Vil lem Kal bach, 252; 46. 6.58, Si re lin 
Jür gens, 173; 47. 7.00, Ti mo Ma rus, 29; 48. 7.03, 
Mar leen Sah tel, 38; 49. 7.55, Erik Ig na to vits, 172; 50. 
7.56, Elis Ig na to vits, 170; 51. 8.43, Mar kus Too do, 34; 
52. 9.06, An ni ka Mar leen Ma sing, 106; 53. 9.20, Do ris 
Rand, 46; 54. 9.45, Kar men Käär, 45; 55. 10.30, Ger-
do Jür gens, 176.

Ener gia kõnd
Pil vi Ka se, 169; Kris ta Tam mik, 185; Kaiu Kus tas son, 
179; An ni Lüll,187, Õie Kil ling, 186, Ka ja Nurk, 181, 
Moo ni ka Ad ler, 194, Lag le Ad ler,183; Ast ri Mart son, 
177; Kärt Jür gens, 171; Kat rin So me lar, 167; Rein 
Rand, 184; Bret hy Bren ner, 287, Sig ne Saa re, 190; El li 
Te ki, 163; Ma re Tets mann, 199.

XXVII Tõs ta maa jooksu lõpuprotokoll

LÜK KA ME NOOR TE KES KU SE KÄI MA!

Kui oled 7. – 26. aas ta ne ak tiiv ne noor ja soo vid kaa sa 
lüüa ava ta va Tõs ta maa noor te kes ku se töö kor ral da mi ses, 
oled oo da tud nel ja päe val, 18. no vemb ril kell 17 noor te -
kes ku se ruu mi des toi mu va le töög ru pi koo so le ku le

Aru ta tak se noor te kes ku se käi vi ta mist, töö kor ral dust ja 
osa le mi ne sel les. Tu le osa le ma!

LAPI TÖÖ RING kut sub kõi ki hu vi li si 
pü ha päe val, 21. no vemb ril kell 11 

Tõs ta maa kä si töö tup pa. 
Koos käiak se üle-pü ha päe vi ti.

Ju hen da ja on Pil le Mart son (tel 523 0820)
TUL GE KAD RI SAN TI MA!

Lau päe val, 27. no vemb ril kell 20 
Ma ni ja saarekeskuses 

KAD RIT RALL
Esi ne vad Tõs ta maa näi te rin gi Kad rid, 

tant su tab Kad ri-Õn ne la, 
puh ve tit peab Kad ri-Ül le Poot sist. 

Sissepääs 50 kroo ni, 
kos tüü mi des või mas ki des on sis se pääs prii. 

Lii ni laev Mann väl jub Mu na laiust kell 17 ja kell 19.30, 
ta ga si mand ri le saab kes köö  pai ku. 
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Hei rah vas!

TÕS TA MAA JÕU LU LAAT 
toi mub 19. det semb ril 
Tõs ta maa rah va ma jas 

kell 12-16. 
Tul ge kaup le ma ja ost le ma! 

Kaup le ja tel pa lu me eel ne valt end 
re gist ree ri da kir ju ta des e-ki ri

 Õn ne la le on ne la@tos ta maa.ee või 
he lis ta des numb ril 523 6350.

Jõu lu laa da toim kond

Ju ba va ra ke va del pi das Ma ni ja Kul tuu ri selts plaa ne kor ral-
da da kur su sed, et hu vi li sed saaks sel geks kih nu selt si nä pu- 
ja õmb lus töö. Too ma An ne lii ning Ka se Svea eest ve da mi sel 
ning Kul tuu ri mi nis tee riu mi ra has tu sel said ki kur su sed teoks. 
Kih nu kir ja kin da-, su ka ning so ki ku du mist tu lid õp pi ma mit te 
üks nes Ma ni ja noo red, vaid ka hu vi li sed üle ko gu Ees ti. Üh te-
kok ku üle kol me küm ne ini me se. Oma kä si töö kuns ti õpe ta sid 
Ma ni ja meist rid Nee me Sal me, Sil la El vi, Too ma Vil ma. Kih-
nust sõit sid ko ha le Är mä Roo si ning Pär na Ve ro ni ka. Kõi ge 
kee ru li sem oli vöö ku du mi ne, mil le ni mel õpi hi mu li sed nai sed 
käi sid koos ko he mi tu kor da. Muu hul gas sai sel geks ka loo-
du sest õi ge te vär vi tai me de ot si mi ne ning er gu vär vi li se lõn ga 
vär vi mi ne. Pil dil näe me õn ne lik ke kur sus la si oma esi me se 
ühis näi tu se ava mi sel Ma ni ja Saa re kes ku ses.

Tõs ta maa pe rearst Ma dis Ves ki mä gi ei pea vae vaks aeg-ajalt 
Ma ni ja rah vast vaa ta mas käia, sest ke set tuu list merd ki pu vad 
hai gu sed sa ge da mi ni kim bu ta ma kui met sa var jus ela des. Pü ha-
päe va va ra hom mik ku lus Ma di sel ko du vi sii ti de le, see jä rel Ma ni-
ja Saa re kes ku ses kae bu si kuu la tes ning ret sep te kir ju ta des. Kui 
ra vit se mis töö ühe le poo le sai, pa ni Ma dis oma uue fil mi “Haig-
ru päe vad” pro jek to ris se ning mõt ted hai gus test olid kui pü hi-
tud! Ma di se uh ke lin nu film, mis Mat sa lu Fil mi fes ti va lil Loo du-
se Om ni bus si au pal ga ga pär ja ti, meel dis saa re rah va le vä ga. On 
ju hai gur ehk kih nu kee les “ka la kurg” siin gi iga päe va ne lind, 
kuid te ma pe sa pai ka pol nud kee gi va rem oma sil ma ga näi nud 
- tema ko du on met sa tu kas, kõi ge kõr ge ma te puu de lad vas, mil-
li seid Ma ni jal ei lei du. Pil dil Pä rast fil mie ten dust vas tab Ma dis 
Ma ni ja ini mes te ar vu ka te le kü si mus te le.

M
ar

k 
So

o s
aa

 re
 p

il d
id

 ja
 te

ks
t.

Lau päe val, 20. no vemb ril 
kell 14 Ma ni ja saa re kes ku ses 
män gib pia nist Tõ nu Rein 
hin ge de kuu muu si kat

Lau päe val, 20. no vemb ril 
kell 21 Tõs ta maa rah va ma jas 
KAR NE VA LI PI DU koos ül la tus-
kü la lis te ga. Tant su muu si kat 
män gi vad VA NAD SÕB RAD 
Sis se pääs 50.- kr. , mas kee ri-
tud pi du lis te le 25.- kr. 

Ree del, 26. no vemb ril kell 19 
Fil miõh tu Tõs ta maa rah va -
ma jas. Ma dis Ves ki mä gi 
poolt val mi nud fi l mi 
“Haig ru päe vad”. 

Lau päe val, 27. no vemb ril 
kell 20 Ma ni ja saarekeskuses 
KAD RIT RALL. Esi ne vad 
Tõs ta maa näi te rin gi Kad rid, 
tant su tab Kad ri-Õn ne la, puh-
ve tit peab Kad ri-Ül le Poot sist. 

Pü ha päe val, 28. no vemb ril 
kell 15 Tõs ta maa ki ri kus 
1. ad ven di ju ma la tee nis tus
kell 16 ad ven di küün la süü ta-
mi ne Tõs ta maa ale vi kes kel 
väi ke se kont ser di ga

KUHU MINNA

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!

Oota me Teid Ma ria tal lu 
           jõu lu- ja aas ta lõ pu üri tu si kor ral da ma. 

Det semb ri al gu seks val mib uus 
80-ko ha li ne peo- ja se mi na ri ruum, 
väik se ma te le selts ko na da de le pa ku me 
hu bast ole mist re he toas. 

Kü si ge per so naal set pak ku mist ja me 
ai ta me Teil kor ral da da vah va üri tu se.
www.ma ria.ee, in fo@ma ria.ee
tel 523 6066
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EL LA RAN DI 86EL LA RAN DI 86
NII NA AL LI KAS 85NII NA AL LI KAS 85
AND REI KA SE 85AND REI KA SE 85

LIN DA MÄN NA MÄE 81LIN DA MÄN NA MÄE 81
AN TI HEIN LA 76AN TI HEIN LA 76

EN DEL VAI NA MÄE 73EN DEL VAI NA MÄE 73
PAUL LEAS 72PAUL LEAS 72

JAA NUS HIND REKS 72JAA NUS HIND REKS 72
SIL VI RAND 72SIL VI RAND 72

MIH KEL LAUR 71MIH KEL LAUR 71
ÜLO TÕNTS 71ÜLO TÕNTS 71
LEI DA LE PA 71LEI DA LE PA 71
HEL LE VE NE 65HEL LE VE NE 65

Oktoobrikuu
Oktoobrikuu
Oktoobrikuu
Oktoobrikuu

juu bi la ridjuu bi la rid

Leia Ran nik 
15.06.1933 - 27.10.2010

HELMI LAINE 95HELMI LAINE 95
HARALD JÄRVE 89HARALD JÄRVE 89
LEIDA MERELO 86LEIDA MERELO 86

AINO TORK 85AINO TORK 85
VOLDEMAR LANGUS 82VOLDEMAR LANGUS 82

ELSA TIIK 81ELSA TIIK 81
MAIMO-RONNE NIINE 80MAIMO-RONNE NIINE 80

ASTA KAROTAMM 79ASTA KAROTAMM 79
MARIA NIIT 77MARIA NIIT 77
ELLEN PIRSI 76ELLEN PIRSI 76

HELVI LIIVER 76HELVI LIIVER 76
JAAN ILVES 76JAAN ILVES 76
ELLEN LAAS 75ELLEN LAAS 75

MIRJAM JAANSOO 74MIRJAM JAANSOO 74
VAHUR KORSAR 74VAHUR KORSAR 74

HILLAR-AULI KINGO 74HILLAR-AULI KINGO 74
HEINO KÕRVEMAA 73HEINO KÕRVEMAA 73

Novembrikuu
Novembrikuu
Novembrikuu
Novembrikuu

juu bi la ridjuu bi la rid

26. novembril kell 19.00 
RMK Varbla looduskeskus kutsub kõiki 
loodusfilmihuvilisi Tõstamaa rahvamajja,
vaatama Madis Veskimägi poolt valminud 
filmi

„Haigrupäevad“,
mida näidati Matsalu Loodusfilmide 
Festivalil. Filmi eel räägib autor filmi 
saamisloost ning Tiiu Annuk Varbla 
looduskeskuse tegemistest.

Kõik huvilised on oodatud! 

Üritus on tasuta! 

  Info 5077369 

Filmiõhtu Tõstamaa 
Rahvamajas

OÜ Brushwood ostab
* VÕSA JA LEPIKUTE RAIEÕIGUST

* VIRNASTATUD HAKKEVÕSA
* KÜTTEPINDE HAKKIMISEKS

* KÜTTEPUITU
Ostujuht Aivo Reppo tel 514 4176, 
mail: aivo@energywood.ee

Mer tex Mets OÜ os tab kas va vat 
kraa vi võ sa, le pa raie- ja vä he -
väär tus li ku pui du raieõi gust. 

Tel 527 8767
*  Van ni de emai li mi ne. Tel 5 592 7376

TEENUS

Lau päe val, 18. det semb ril kell 12 
Tõs ta maa rah va ma jas

VAL LA EA KA TE JÕU LU PI DU
Po pu laar seid lau le ja mu he daid teat ri nal ju esi tab 

Vol de mar Kus lap. Tant su- ja pil li män gu eest 
kan na vad hoolt Hel gi Roots ja Aud ru pil li me hed.

Soo vist osa le da, an na tea da te le fo nil 449 6256 või 529 4440

Buss väl jub kell 10.00 Ka va rust, kell 10.15 Poot sist, 
kell 10.20 Mu na laiust, kell 10.35 Se lis test, 
kell 10.40 Jaa ni poe juu rest, kell 11.10 Alult, 
kell 11.25 Ki ras test, kell 11.30 Tõ he last, kell 11.50 Kast nast

TU LE PEO LE!


