
Nr. 9 (173) / detsember 2010

Head Head 
uut aastat!uut aastat!Head 
uut aastat!

1. jaanuaril 2011 
kell 00.15 Tõstamaa 
alevi keskväljakul 
ILUTULESTIK, 
mis on valla 
ettevõtjate kingitus 
vallarahvale!



detsember 2010 - 2 

 Su run nä pud sü ga vas-
ti klah vi de le ja tun nen 
kui das vaim on mind ma-
ha jät nud. Aas ta sai lä bi 
üle he li kii ru sel ja is tu me 
pü ha de eel ju ba jäl le gi 
han ges na gu mul lu. Kas 
se da su ve siin va hel üld se 
oli gi, vist se kund vaid. Ma-
su hir mus sai ela tud ta sa 
ja tar gu. Ee lar vet mõõ ta 
nii ja naa, et pikk talv üle 
ela da, eks pais tab. Eel mi se 
tal ve ga sai kuu ri ko he täit-
sa tüh jaks ning sel leks tal-
veks va ru si me kü tet hul ga 
roh kem. 

Üh te pi di pla nee rid ja 
kind lus tad sel ja ta gu se ehk 
mii ni mump rog ram mi, aga 
teist pi di elad ik ka päev 
kor ra ga. Sest ilm an nab 
iga päe va hom mi kul ot sa 
kät te või ei an na. Mõ nel 
päe val ei saa öö sär ki gi sel-
jast ära, sa his tad vaik selt 
sus si ning loed raa ma tuid 
ja la sed vaik selt tui su tuk-
ku. Ma gad kii re ma te ae-
ga de eel une et te ära. Mõ-
nus. Aas ta ring.

Ühel päe val ma mõ tisk-
le sin, et kui das ma siis 
uuel aas tal hak kan uut 
moo di mõt le ma, kui olen 
sun ni tud ra ha ka su ta ma. 
See tun dub ik ka ku ra di-
ma ime lik, sest hulk hin-
du on ju kroo ni des pä he 
ku lu nud. Asi lä heb ko he 
kind las ti nii, et mak san eu-
ro des ja mõt len kroo ni des, 
ar vu tan ja pu sin oma hal-
lol lu ses, ju be tüü tu. Tei salt 
tu li mul le meel de, et kroo-
nia ja saa bu des pol nud 
mul mi da gi va he ta da gi. 
Nüüd vii sin suu re ko ti täie 
mün te pan ka ja sain roh-
kem ra ha kui kroo ni tu le-
kul unes oleks näi nud.

Il ma jaam lu bas pü ha-
deks suurt tuis ku ja tor mi. 
Vas tu pi da vust sa ha mees te-
le, võt ke siis Jõu lu taat ka 
ot sa pea le.

 Ül le Tamm, toi me ta ja
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Aas ta numb ri ga 2010 
on lõp pe mas ja taas 
aeg val la le hes tra dit-

sioo ni li seks aas ta lõ pu mõ tisk-
lu seks.

Vald, see on ees kätt ini-
me sed ja igaüks meist an nab 
osa ke se val la näost. Igaü he 
osa ke on suu rem väik ses ja 
väik sem suu re mas oma va lit-
su ses. Möö du val aas tal rõõ-
mus ta me 13 sün di nud ja kur-
vas ta si me 16 meie hul gast 
lah ku nud näoand ja üle. Li-
saks on 18 ini mest rah vas ti-
ku re gist ri and me tel ko li nud 
mu ja le ja nii on tä na ne val la 
ela ni ke arv 1469. See on küll 
Ees ti kesk mi se val la suu rus ja 
pal ju des maa koh ta des on ela-
ni ke ar vu vä he ne mi ne hoo pis 
hul lem, kuid te gu on pi kaa ja-
li se tren di ga maalt lin na, mis 
viib sel le ni, et ühel het kel 
puu dub ko ha peal krii ti li ne 
mass kau ban du se, kul tuu rie-
lu, koo li võr gu jne. jaoks. Se-
da roh kem vää ri vad tun nus-
tust kõik need, kes oma iga-
päe va te ge vu se ga val lae lu eri 
vald kon da des eden da vad. Ja 
sa mu ti need, kes on küll olu-
de sun nil kau ge mal kuid jää-
nud siis ki tõs ta maa las teks.

Olu li se maid lii ku mis põh-
ju si on töö ko had. Möö du va 
küm nen di suu rim töö tu te 
arv 80 oli tä na vu märt sis ja 
on aas ta lõ puks lan ge nud 
50ni. Ei saa vä ga loo ta, et kee-
gi kus kilt tu leb ja la hen dab 
meie töö hõi ve prob lee mi. Sa-
mas kur da vad et te võt jad ja 
ka oma va lit sus spet sia lis ti de 
ja nn kva li teet töö jõu puu du-
se üle, mi da ise loo mus ta vad 
sel li sed oma du sed na gu eria-
la ne väl jaõ pe, töö dist sip liin, 
ise seis va töö os kus jne. 

Kui gi tä na ne Ees ti riik loo-
dab vä ga vä li sin ves tee rin gu-
te le ja ka Tõs ta maa vald on 
neid püüd nud lei da ning vä-
he sel mää ral leid nud ki, on 
siis ki kind lam loo ta iseen da-
le. See pä rast toe tan iga ti, et 

Tõs ta maa kool hak kaks õpe-
ta ma ko ha peal set et te võt lust. 
Tä na on oma te ge vus ko haks 
Tõs ta maa val la re gist ree ri nud 
2 akt sia selt si, 60 osaü hin gut 
ja 128 füü si li sest isi kust et-
te võt jat. Need ar vud on ühe 
maa val la koh ta pä ris suu red, 
näi da tes ak tiiv sust ja soo vi et-
te võt lu se ga te ge le da. Sa mas 
tea me, et pal jud neist ei te gut-
se ja ehk on üheks põh ju seks 
ka vä he sed tead mi sed et te võt-
lu sest. Igal ju hul vää ri vad tun-
nus tust kõik te gut se vad et te-
võt jad, tä nu kel le le on tä na 
koos oma va lit su se ja rii gia su-
tus te ga val las na tu ke üle 300 
töö ko ha. See arv võiks ol la 
aga poo le suu rem.

Tä na ses ma jan dus li kus si-
tuat sioo nis ei saa rää ki ma ta 
jät ta ra hast. Ilm selt pol nud 
me ka 2008. aas tal ma jan du-
so lu kor ra ga ra hul kuid tä na 

tu leb tõ de da, et 2009. aas tal 
oli val laee lar ve il ma sih tots-
tar be lis te pro jek ti ra ha de ta 
21 % ja tä na vu veel 5 % väik-
sem. 

See on põh jus, miks ava lik-
ke tee nu seid ei saa osu ta da 
pä ris en di ses ma hus ja ko ha-
ti tu leb lep pi da en di sest oda-
va ma te la hen dus te ga. See on 
ka põh jus, miks tä na vu jõud si-
me li saks eel mi se aas ta val la-
töö ta ja te pal ga kär pe le pin ge-
si tuat sioo ni te ki ta nud õpe ta ja-
te tun ni koor mu se tõst mi se ni, 
kui gi õpe ta ja te ame tü hing jäi 
kind laks sei su ko ha le, et te ge-
mist on soo vi ma tu se ga vää-
ri li selt ha ri dust hin na ta. Na-
gu ka näi teks hil ju ti tui suööl 
kin ni jää nud ko da nik lei dis, 

et kui teed po le pi de valt lah-
ti, on te ge mist val la va ne ma 
suut ma tu se ga. 

Mil le gi kär pi mi ne ja vä-
hen da mi ne te ki tab si se pin-
geid-vas tuo lu sid ning on kee-
ru li ne ja pin ge ri kas ka nen de 
üm ber kor ral dus te te gi ja te le. 
See pä rast ta han tä na da se-
da ena must, kes on olu kor da 
mõist valt suh tu nud, too nud 
küll väl ja prob lee me ja pi da-
nud nen de la hen dus või ma lus-
te üle as ja lik ku dia loo gi kuid 
po le esi ta nud tä nas te või ma-
lus te juu res oma va lit su se le 
üle jõu käi vaid nõud mi si. Elu 
on näi da nud, et õi geaeg selt 
teh tud eba po pu laar sed ot su-
sed on meid mit mel kor ral 
hal vi mast pääst nud ja lu ba-
vad ka tä na op ti mist li ku malt 
järg mis se aas tas se vaa da ta.

Ala ti on hea meel kui mi-
da gi muu tub pa re maks. In ves-
tee rin guid suu da me tä na te ha 
põ hi li selt pro jek ti de toel. Tä na-
vu teos ta ti kä si töö toa, noor te-
kes ku se, rah va ma ja saa li ja 
osa li selt mõi sa par gi re konst-
ruee ri mi se pro jek tid. 

Omao sa lus kae ti kü la selt si-
de poolt teos ta ta va tel Tõ he la 
päe va kes ku se ja Kast na rah va-
ma ja pro jek ti del. Koo lis või-
mal dab lõp pe nud Com me niu-
se pro jek ti ase mel käi vi ta tud 
uus saa da jät ku valt hin na li si 
rah vus va he li se suht le mi se ko-
ge mu si. 

Oma näo li ne oli koos töös 
Varb la val la ga teos ta tud Lea-
der pro jekt, mil le raa mes ka he 
val la mit te tu lun du sü hin gu te 
eest ve da jad kü las ta sid sõp ru-
sa val da Kors hol mi ja tut vu sid 
seal se te sa ma laad se te aren dus-
te ga. 

Aas ta lõ puks loot si me val-
mis saa da ka ale vi ku joo gi vee 
kva li tee di pa ran da mi se pro jek-
ti kuid ko ge si me ka, et prae gu-
se rii gi han ke kor ra ga pea le su-
ru tud oda vaim va riant ei ole 
ala ti pa rim ega saa täh ta jaks 
val mis.

Jõu lu mõ tisk lus 2010

Igaü he osa ke 
on suu rem 
väik ses ja 
väik sem 
suu re mas 
oma va lit su ses.
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Pro jek ti dest on tä na vu esi-
ta tud, saa nud ra has ta mi sot su-
se ja oo ta vad järg mi sel aas tal 
teos ta mist ale vi ku küt te to rus-
ti ku re konst ruee ri mi ne (Su fe), 
oht li ke jäät me te ko gu mis rin-
gi kor ral da mi ne val las, vee-
ka na li sat sioo ni laien du sed, 
mõi sa ener gia sääs tup ro jekt 
ja Kih nu prog ram mist teos-
ta ta vad Ma ni ja pro jek tid hõl-
ju kian gaar, tee pin da mi ne ja 
tee map la nee rin gu koos ta mi-
ne ning veel mit med pro jek-
tid, mil le ra has ta mi ne on ot-
sus ta mi sel.

Kul tuu ri- ja spor di saa vu-
tus te vald kon nas va li ti taas 
Pär nu maa pa ri maks noors-
port la seks Tõs ta maa koo li abi-
tu rient, oda vis ka ja Lii na Laas-
ma. Sel le tiit li tõid kaks Ees-
ti juu nio ri de re kor dit, kolm 
BIG bank kuld lii ga eta pi või tu 
ja esi koht Ees ti nais te ede ta be-
lis. Ees ti juu nio ri de meist riks 
jõu tõst mi ses tu li Tõ nis Kukk. 
Va he tult en ne jõu le tu li tea-
de, et Pär nu maa Koi du lau li ku 
kon kur si on võit nud ja üle rii-
gi li selt saa vu ta nud kol man da 
ko ha Ma ret Pa lu sa lu. 

Tä na vus te Pär nu maa ran-
na män gu de eel kos tis hää li, 
mis en nus ta sid, et võit jad na-
gu nii suu re ma te val da de näol 
tea da ja asi po le hu vi tav. Kui 
pin gu ta si me tõ si selt võist kon-
na komp lek tee ri mi sel ja väl ja 
tu lid kõik kut su tud, saa vu tas 
Tõs ta maa kind la või du. Need 
tu le mu sed näi ta vad, et kui 
tah ta, on Tõs ta maal või ma lik 
küll ja ehk si sen da vad need 
op ti mis mi ka vir sie ja te le. Kul-
tuur, sport ja ak tiiv ne kü la-
selt si de te ge vus on see, mis 
li sab meie elu le vär vi ja tä nu-
sõ nad eest ve da ja te le ning kõi-
gi le kaa sa löö ja te le.

Nii val get jõu luae ga po le 
enam am mu ol nud. Tund kem 
siis sel lest rõõ mu. Võt kem ae-
ga, vaa da kem en da üm ber ja 
kind las ti mär ka me, et se da 
mil le üle rõõ mus ta da, on tun-
du valt roh kem kui se da mil le 
üle kur vas ta da. 

Ilu sat jõu luae ga ja te gu-
de roh ket, op ti mist lik ku ning 
edu kat uut aas tat!

Too mas Rõ hu,
val la va nem

10. det semb ril kell 15 
sai pi du li kult ava tud 
noor te uus aeg le mis-
koht, mis asub rah va-
ma ja ka tu se kor ru sel.

Rah vas ko gu nes rah va-
ma ja fua jees se noor te kes ku-
se uk se ta ha, et alus ta da pi-
du li ku osa ga. Mõ ned mi nu-
tid en ne kel la kol me kos tis 
mõ nus ki tar ri muu si ka, mil le 
loo ja teks olid õpi la sed Hei ko 
Mänd la ja Ai vo Tõn ning. Sa-
mal ajal sät tis dok tor Ma dis 
Ves ki mä gi oma fil mia pa raa-
te.

Muu si ka vai bus ja val la va-
nem Too mas Rõ hu rää kis lä-
he malt Tõs ta maa noor te kes-
ku se töö kor ral du sest. Abi val-
la va nem Anu Pe ter son tä nas 
ehi tus fir ma sid ja ula tas ko ha-
lol nud fir ma de esin da ja te le 
kin ke ko tid.

Noo red pa lu sid val la va ne-
mal ja abi val la va ne mal koos 
ehi tus fir ma de esin da ja te ga 
lä bi lõi ga ta noor te kes ku se 
uk se et te kin ni ta tud lint. Lõi-
ga tud lin di jupp jäi meie kes-
ku se le mä les tu seks.

Plaa nis oli kõi gi le ko ha lol-
nu te le te ha eks kur sioon ning 
pä rast kor ral da da väik sed 
tur nii rid. Aga nii kui noor te-
kes ku se uks ava nes, tor ma-

sid noo red üks tei se või du 
tre pist üles. Kõik uu ri sid ja 
as kel da sid nii usi nalt ja ise-
seis valt, et ot sus ta si me neid 
mit te se ga da.

Ava mi se pu hul pak ku si-
me kü la lis te le ti ku või lei bu, 
kring lit, teed ja mors si, mi-
da noo red ise olid val mis 
pan nud.

Ko ha le oli tul nud ka uu-
dis te re por ter „Ak tuaal sest 
kaa me rast“, kes in terv juee ris 
val la va nem Too mas Rõ hut, 
abi val la va nem Anu Pe ter so-
ni ja mõ ne sõ na sai lau su da 
ka 11. klas si õpi la ne Hei ko 
Mänd la. Loo dan, et kõik nä-
gid ETV-s lau päe vaõh tu seid 
uu di seid. Ka Ma dis Ves ki mä-

gi jääd vus tas vi deo kaa me ra-
ga noor te kes ku se esi me se 
päe va.

Tõs ta maa noor te kes kus 
oli ava tud kel la ka hek sa ni 
ning lap sed män gi sid, vaa ta-
sid te le vii so rit ja te gid kõi ke 
muud, nae ru näod peas. Uu-
dis ta mas käi sid need ki, kes 
en nast enam noor te kes ku se 
klien ti deks lu ge da ei saa.

Noor, kes oled va nu ses 7 
- 26, tu le noor te kes ku ses se, 
mis on ava tud es mas päe vast 
ree de ni kell 14 – 20 ja lau-
päe val 12 - 18.

Lu mist tal ve kõi gi le!

Ka ro lii ne Kask,
Tõs ta maa noor soo töö ta ja

Noor te kes ku se uk sed on val la
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Noortekeskus on 
edukas projekt!

 10. detsembril avati 
piduliku lindilõikamisega 
Tõstamaa noortekeskus. 
Noortekeskuse ruumide loom-
ine sai teoks tänu 
Euroopa Liidu struktuuri-
toetusele, täpsemalt avatud 
noortekeskuste, teavitamis- 
ja nõustamiskeskuste ning 
huvikoolide infrastruktuuri 
kaasajastamise meetme abil. 

Euroopa Liidu struk-
tuuritoetus Tõstamaa 
noortekeskuse loomiseks oli 
3,2 miljonit krooni ja valla 
omafinantseering 226 000 
krooni. Selle projektiga on 
rahvamaja endised kasutu-
seta jäänud kinoruumid ning 
väljaehitamata katusealune 
saanud uue otstarbe. Siia 
on noortele loodud män-
guderuum, infotuba, väike 
kööginurk, koosolekuruum 
koos puhkenurgaga. 

Maja teises otsas on re-
monditud bändiruum, kus 
on muusikahuvilistele nüüd-
sest oluliselt paremad või-
malused harjutamiseks ja 
proovideks. Mängulauad 
- piljard, õhuhoki ja laua-
jalgpall, on soetatud Leader 
programmi abil. Selle pro-
jektiga on mitmekesistatud 
noorte vaba aja veetmise või-
malusi ja loodame, et noored 
neid ka aktiivselt kasutavad. 
Noored saavad nüüd ise anda 
noortekeskusele sisu ja oma 
näo ning luua juurde ka uusi 
võimalusi. Selleks pakuvad 
näiteks toetusvõimalusi Eu-
roopa Noored programm, 
Leader programmi noorte 
meede või kohaliku omaalga-
tuse programm. Loodame, et 
noortekeskus saab Tõstamaa 
noortele mõnusaks pesapa-
igaks ja kokkusaamiskohaks, 
kus sünnivad uued toredad 
ideed ja võimalused enesete-
ostuseks. Soovime noortele 
julget pealehakkamist, lennu-
kaid ideid ja palju huvitavaid 
tegevusi!

Anu Peterson,
Noortekeskuse projektijuht

Rin gid töö ta vad, val mis 
on saa mas sär gid ja 
põl led rah va rõi va komp-

lek ti de juur de. 
Esi me ne täht päev ja ea ka-

te klu bi üri tus on pee tud.  No-
vemb ri al gul Va ba ha ri dus lii-
du ning Ees ti Rah va kuns ti ja 
Kä si töö Lii du toel toi mu nud 
ki ri vöö de ku du mi se kur su sel 
oli rah vast mit melt poolt Ees-
tist. 

Nüüd seks on Tõs ta maa 
tub lid nai sed too kord üles-
pan dud vööd val mis ku du-
nud ja Va ba ha ri dus liit on 
tea ta nud, et toe tab kur su se 
kor da mist märt sis. 

Toi mus töö tu ba Tõs ta maa 
sa vi ka su tus või ma lus te leid-
mi seks. Ning soov, et uued 
õmb lus ma si nad võiks lei da 
ka su ta mist ka väl jas pool rin-
gi te ge vust, hak kab sa mu ti ta-
sa pi si teoks saa ma. 

Jaa nua ris roo si me suk ki 
ja kin daid ning voo li me ese-
meid Tõs ta maa sa vist. 

Koos töös Liis Lu ha maa-
ga Hea Vil la Selt sist al ga vad 
veeb rua ris kraa si mi se ja ket-

Kä si töö tu ba on nüüd ka amet li kul

 Vä ga pro fes sio naal ne ja sõb ra lik ju hen da-
ja; va ba, kuid töi ne õhk kond.

 See pai tab ene se hin nan gut ik ka pä ris mõ-
nu sas ti, kui kuu led, et mi nu töö meel dib ka 
teis te le (teis te omad on loo mu li kult ala ti vah-
vad).

 Saab te ha nii eri ne vad as ju.
 To re, et iga kuu on eri nev tee ma ja saab 

käia ka ük si ku tes tun di des.
 Kä si töö toas toi me ta des lii gub mõ te iga päe-

va tööst ee ma le, kuid loo min gu li sel ra jal.
 Seal käi mi ne an nab uu si tead mi si ma ter-

ja li dest, teh ni ka test, moest, kä si töö va hen di-
test.

 Tee me as ju, mi da saab ko he kas ise ka-
su ta da, kin ki da kel le le gi täht päe vaks või 
müüa.

 Tu ba soe ja vär vi li ne, ka su ta da köök ja 
duši ruum.

Need mõt ted on gru pilt Anu juu res kä si-
töö te gi jailt.

Mi na käin mõ le mas rin gis, nii tra dit sioo ni-
li ses kä si töös kui ka teis tes teh ni ka tes. 

Kä si töö tu ba on vä ga hea et te võt mi ne ale-
vis. Siin on koht, kus koos käia ja uu si tead-
mi si õp pi da. Seal on või ma lik uu si as ju proo-
vi da mi da olen taht nud am mu te ha, aga ko-

dus te ge mi seks pead kõik as jad mu ret se ma ja 
pä rast või bol la ei so bi gi see tee ma mul le. 

Mi na olen ko gu aeg eri ne vat kä si tööd tei-
nud ja vä ga pal ju on ka juur de õp pi da (kõrk-
ja test pu nu mi ne, sa vi tööd ko ha li kust sa vist 
jne.). Mul le vä ga meel dib, et sel li ne tu ba on 
meil nüüd ole mas. Te ge mist jät kub roh kem 
kui kül la ga. 

Ja lõ puks saab oma le rah va rii ded val-
mis.

Eveyn Piir me

Miks me Anu juu res käi me?
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 Tõs ta maa val la-
vo li ko gu al ga tas 
03.12.2010. aas ta ot su-
se ga nr. 41 Tõs ta maa 
val las Tõ he la jär ve 
puh kea la tee map la nee-
rin gu. 

Tee map la nee rin gu 
ees mär giks on Tõ he la 
jär ve ida kal dal puh ke-
või ma lus te väl ja sel gi ta-
mi ne ja aren da mi ne. 

Tee map la nee rin gu 
tu le mu sel kor ras ta tak-
se ini mes te lii ku mi ne 
Tõ he la jär ve ida kal dal 
ning ta ga tak se sel le 
kau du loo dus li ke koos-
lus te säi li mi ne loo da-
val Tõ he la-Er mis tu loo-
dus kait sea lal. 

Tee map la nee ring 
koos ta tak se keh ti va 
Tõs ta maa val la üldp la-
nee rin gu täp sus ta mi-
seks ja täien da mi seks. 

Tee map la nee rin gu 
koos ta mi se al ga ta mi se 
ot su se ga saab tut vu da 
Tõs ta maa val la ma jas 
Sa da ma tee 2, Tõs ta-
maa 88101, Pär nu maa. 
Üld te le fon: 449 6180, 
faks: 449 6186, e-post: 
vald@tos ta maa.ee. 

 Tõs ta maa val la-
vo li ko gu al ga tas 
03.12.2010. aas ta ot su-
se ga nr. 43 Tõs ta maa 
val las Er mis tu kü las Jo-
han ni kin nis tu de tailp-
la nee rin gu, mil le ees-
mär giks on vä hen da da 
ehi tus kee lu vöön dit. 

Te ge mist on Tõs ta-
maa val la üldp la nee rin-
gu muut mi se et te pa ne-
kut si sal da va de tail-
p la nee rin gu ga. 
Jo han ni kin nis tu on 
19803 m² suur.

 Tõs ta maa val la-
vo li ko gu keh tes tas 
03.12.2010. aas ta is tun-
gil ot su se ga nr. 42 Tõs-
ta maa val las Kast na kü-
las asu va Kast na Mõi sa 
Suur Kar jaaed maa-
ük su se de tailp la nee rin-
gu.

DETAILP LA NEE RIN GUD

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
is tun gil 3. det semb ril 
2010

 Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu in fot lä hia jal val las 
toi mu nust. Rää gi ti val mi nud 
noor te kes ku sest, kä si töö toast, 
hõl ju ki kuu ri ja Tõs ta maa mõi-
sa pea hoo ne ener gia sääs tu 
pro jek tist.

 Vaa da ti uues ti lä bi ja kin-
ni ta ti Tõs ta maa val la aren gu-
ka va aas ta ni 2015.

 Kuu la ti Ka rin Rand mäe 
et te kan net val la 2011 aas ta 
ee lar vest.

 Seo ses eu ro keh ti ma hak-
ka mi se ga 1. jaa nua rist 2011 
vii di sis se muu da tu sed Tõs-
ta maa Val la vo li ko gu mää-
rus tes se Muu de ti kok ku 10 
mää rust.

Muu de ta va tes mää rus tes 

asen da tak se kroo ni des ja 
sen ti des esi ta tud sum mad 
vas ta va te sum ma de ga eu-
ro des ning sõ na „kroon“ 
asen da tak se mää rus te teks-
tis sõ na ga „eu ro“ vas ta vas 
kään des. Kroo ni des esi ne va-
te sum ma de ümar da mi sel 
eu ro des se on läh tu tud Ees ti 
Pan ga ning Eu roo pa Kesk-
pan ga poolt pai ka pan dud 
üle mi ne ku kur sist. 

 Vii di sis se sea du sest tu le ne-
vad muu da tu sed. Tõs ta maa 
val la põ hi mää ru ses se ja Tõs-
ta maa Las teaia põ hi mää ru-
ses se.

 Seo ses val la tee de pin da la-
de täp sus ta mi se ga muu de ti 
sel le ko ha seid val la vo li ko gu 
ot su seid.

 Rää gi ti Ma ni ja tee map la-
nee rin gu al ga ta mi sest.

 Al ga ta ti Tõ he la jär ve puh-
kea la tee map la nee ring, ees-
mär gi ga Tõ he la jär ve ida kal-
dal puh ke või ma lus te väl ja sel-
gi ta mi ne ja aren da mi ne.

 Keh tes ta ti maaük su se 
Kast na Mõi sa Suur Kar jaaed 
de tailp la nee ring. Pla nee rin-
gu ga nä hak se et te moo dus-
ta ta va le krun di le ühe pe ree la-
mu ja abi hoo ne ehi ta mi ne. 
Sa mu ti la hen da tak se krun di 
teh no võr ku de ga va rus ta mi se, 
liik lus kor ral du se ning hea kor-
ras tus- ja hal jas tus töö de põ hi-
mõt ted.

 Al ga ta ti Er mis tu kü las 
asu va Jo han ni kin nis tu de-
tailp la nee ring ja kin ni ta ti 
pla nee rin gu läh te sei su koht. 
Pla nee rin gu ees märk on ehi-
tus kee lu vöön di vä hen da mi ne 
ja sel le ga seo ses val la üldp la-
nee rin gu muut mi ne.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

lt ja pi du li kult ava tud
ra mi se kur su sed.

Rõõ mu teeb see, et pea iga 
päev as tub sis se hu vi li si kes 
va rem po le kä si töö toas käi-
nud, aga ta hak sid ise nä ha, 
kuul da, kü si da, proo vi da.

Kõik see on teoks saa nud 
tä nu Tõs ta maa Val la va lit su se-
le ja Sih ta su tu se le Tõs ta maa 
Mõis ning ka he le LEA DER-
meet me raa mes saa dud pro-
jek ti toe tu se le. 

Esi me ne pro jekt sai kir ju-
ta tud jaa nua ris Pär nu La he 
Part ner lus ko gu le, et taot le da 
kü la de elu kesk kon na uuen da-
mi se ja aren da mi se meet mest 
ra ha ole ma so le va te ruu mi de 
re no vee ri mi seks. 

Sel le toe tu se abil on li saks 
re mon di le mu ret se tud ko gu 
ruu mi de si sus tus, teh ni ka, 
kan gas tel jed, õmb lus ma si-
nad ja sa vi põ le tu sa hi. 

Tei ne pro jekt, mis käi vi tus 
sep temb ris, on sa mu ti LEA-
DER prog ram mi raa mes. 

Koos töö, koo li tu se ja tea-
vi tus te ge vu se meet mest saa-
dud toe tus või mal dab lä bi 
viia kur su seid ja rin gi te g vust 

ning soe ta da töö va hen deid 
eri ne va te teh ni ka te ga te ge le-
mi seks. 

Näi teks tif fa ni teh ni ka ja 
kan ga ku du mi se töö va hen-
did, käär puud, suu red tik ki-
mis raa mid, po tid lõn ga de 

vär vi mi seks jms. Ka he pro jek-
ti ga on saa dud toe tust kok ku 
689 000 kroo ni.

Kä si töö toa uu te ja va na-
de te ge mis te ga saab tut vu da 
www.teo paik.blogs pot.com 

Anu Randmaa
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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

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

Tõs ta maa selt sie lus 
on üks väärt idee 
teoks saa nud. Oma 
pen sio ni põl ve alus tas 
Lya uue klu bi loo mi-
se ga. Esi me ne kok-
ku tu lek toi mus 21. 
ok toob ril, mil lest osa-
võtt osu tus ül la ta valt 
rah va roh keks (21).

Tä na seks ole me koos käi-
nud kol mel kor ral. Esi me sel 
kok ku tu le kul tut vus tas Lya 
oma mõt teid klu bi töö si sus-
ta mi seks. 

Suu res osas võe ti need 
osa le ja te poolt po si tiiv selt 
vas tu, aga jäe ti ka klu bi lis-
te le või ma lus oma soo vi de 
li sa mi seks. 

Ühes koos mõel di väl ja ka 
klu bi ni mi (au tor Ma re Tets-
man) „TOI ME KAD“. Koos 
käiak se kord kuus osa lus-
mak su ga 10 kroo ni.

No vemb ri kuus oli klu bi 

kü la li seks rii gi ko gu lii ge 
Mark Soo saar, kes rää kis 
kesk kon na-ja loo dus kait se 
tee ma del. 

Vest lu se le järg nes elav 
aru te lu sü si hap pe gaa si laas-
ta vast mõ just elu kesk kon na-
le.

Det semb ri kui se kok ku tu-
le ku tee maks oli „Pü ha deks 
ilu saks“. Car men ja gas õpe-
tus sõ nu ja näi tas mo del li 
peal et te, mi da peak sid ea-
ka mad prouad ar ves se võt-
ma mei ki mi sel. 

Eri ka tut vus tas loo dus-
sõb ra lik ke va hen deid juuk-
se hool du seks. 

Anu te gi eks kur sioo ni 
oma vast re mon di tud töö-
ruu mi de tut vus ta mi seks. Ta 
lõ pe tas oma üle vaa te prak ti-
li se töö ga ja õpe tas meid jõu-
lu pär ga te ge ma.

Oo ta me uu si hu vi ta vaid 
üri tu si.

Efe li ne

Paa ri vii ma se aas ta il ma-
taa di vem bud tu le ta vad 
ilm selt pal ju de le mi nuea-

lis te le meel de meie kau ge te 
ae ga de ta ha jää nud lap se põl-
ve, mil lu me han ged ka tu se-
rääs ta ni ula tu sid ja hom mi-
kul koo li min nes kül ma taat 
ni na sõõr me tes nä pis tas. 

Mi nu koo li tee oli pä ris tih-
ti Pa daorg ka he meet ris te lu-
me han ge de ga ja siis tu li min-
na üle sa ha tud põl du de. Kül-
lap jääb tä na päe va las te le gi 
sel lest kõi gest kau nis ja eri li-
ne tal ve mä les tus. 

Nä da la va he tus tel on roh-
kem ae ga jäl gi da ak na ta ga 
toi me ta vaid ti ha seid. Nen de gi 
hul gas on riia kaid, ka de daid 
ja ah neid – sei sa vad seem ne-
kar bi ser val, su led pu he vil ja 
ti get se vad. Siis len dab ko ha-
le ter ve tro bi kond uu si. Jär-
jest nap sa tak se no ka va he le 
päe va lil le see me ja rut tu-rut-
tu puu ot sa se da no kit se ma. 
Ega ras va en ne eri ti ta he ta gi, 
ku ni seem ned ot sas.

Ühel hom mi kul juh tu sin 
nä ge ma las teaia ta ga kõn ni-
teel kah te mets kit se. Ee mal 
lük kas trak tor lund, kit sed sei-
sid tükk ae ga ja jäl gi sid toi-
mu vat. See jä rel leid sid aiaau-
gu ning sum pa sid met sa tuk-
ka. Eks kõi gil mets loo ma del 
ja lin du del on tal vel ras ke. 
Las teaias õpe ta tak se gi li saks 
kõi ge le muu le nen dest eest 
hoo lit se mist ja hoo li mist.

Isa de päe va peol olid lap-

sed osa vad pü ra mii de te ge-
ma, lap se va ne ma tel tu li sa ma-
su gu seid jä re le te ha. Loo mu li-
kult te ki tas see pal ju ele vust.

Kad ri päe vaks kut su si me 
kül la rõõm sa meel sed, kau-
nid ja ker ge jalg sed noo ri kud 
Vo ki rat tast. Ise gi kõi ge pü si-
ma tud poi sid-tüd ru kud jäl-
gi sid am mu li sui nen de esi ta-
tud lau le-tant se-lau lu män ge. 
Mõis ta tus te äraar va mi ne oli 
pa ras päh kel, vas tu seid pa ku-
ti huu pi. 

Siit ko he va na sõ na – en ne 
mõt le ja siis üt le! Tä na me kõi-
ki esi ne jaid ja ju hen da ja Tiiat 
mei le pa ku tud to re da ela mu-
se eest! 

Va ne mas rüh mas loe ti 
las te le sü gi sel une ju tuks “Pi-
pi Pikk suk ka”. Sel lest tek kis 
õpe ta ja Enel mõ te te ha las te-
ga gi väi ke la vas tus. Esie ten-
dus toi mus 10.det semb ril. 
Peao sa list Pi pit män gis Kad-
ri Vul kan, An ni oli gi An ny 
Ke rem ja Tom mi osas se so bis 
vä ga häs ti Ke vin Pääs tel. Üle-
jää nud lap sed said kaa sa te ha 
väik se ma tes kõr va lo sa des. Pi-
pi üt le mi sed ja käi tu mi ne olid 
vä ga vai mu kad. 

Kad ri ise aga häs ti tub li, 
sest meel de tu li jät ta pä ris 
pal ju teks ti. Suur tä nu la vas-
ta ja le, kes te gi ära vä ga suu re 
töö – val mis tas de ko rat sioo-
ne, Pi pi le ho bu se, tsir ku se ho-
bu seid ja Kan ge Adol fi ning 
igal va bal mo men dil proo ve. 
Te ma pal vel tä na me lap se va-

Toi me kad toi me ta vad klu bis Lumi sest lu mi sem

Tänavune eakate jõulupidu tõi kohale ligi sada osavõtjat. 
Lauluga paitas meeli Voldemar Kuslap.
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Tõs ta maa val las pan di no vemb ris toi me 12 väär teo rik-
ku mist ja kri mi naal me net lu si ei alus ta tud.

Seo ses uue liik lus sea du se ga ju hin tä he le pa nu olu lis te le 
muu da tus te le mi da tä he le pan na:
1. Asu la vä li sel teel tu leb hal va näh ta vu se kor ral või pi me-
da ajal val gus ta ma ta teel pea ta tud või par gi tud moo tor-
sõi du kil ja sel le haa gi sel li saks ää re- ja numb ri tu le de le 
ka su ta da ka ohu tu le sid.
2. Hal va näh ta vu se kor ral või pi me da ajal val gus ta ma ta 
asu la vä li sel teel pea ta tud või par gi tud sõi du kil ei to hi 
põ le da lä hi-, kaug- ega udu tu led. Asu la teel pea ta tud 
sõi du kil ei to hi põ le da kaug- ega udu tu led, väl ja ar va tud 
ju hul, kui udu tu le sid ka su ta tak se lä hi tu le de ase mel. Asu-
la teel par gi tud sõi du kil ei to hi põ le da lä hi-, kaug- ega 
udu tu led. Asu la tee va sa kul tee poo lel pea ta tud sõi du kil ei 
to hi põ le da ka lä hi tu led. 
3. Ju hil on kee la tud ka su ta da te le fo ni il ma kä si va baks 
jät va va hen di ta ning sõi du ki lii ku mi se ajal hoi da te le fo ni 
käes. Te le fo ni ka su ta mi se keeld laie neb ka asu la vä lis te le 
tee de le.
4. Moo tor sõi du ki juht peab lä bi ma ter vi se kont rol li üld ju-
hul iga 10 aas ta (tea tud juh tu del va nu sest sõl tu valt 5 aas-
ta) jä rel. Et te näh tud ajal uue ter vi se tõen di mit tee si ta mi se 
kor ral pea tub juh ti mi sõi gus. Meel de tu le tu se ter vi se tõen di 
uuen da mi seks saab tel li da mo biil te le fo ni le või e-pos ti le 
ko da ni ku por taa li www.ees ti.ee kau du. Ter vi se tõen di keh-
ti vust saab kont rol li da in ter ne tist: https://pa be ri va ba.ark.
ee.
5. Sõl tu ma ta val gus tu se ja kõn ni tee ole ma so lust on hel-
ku ri või val gu sal li ka ka su ta mi ne pi me da ajal ko hus tus lik 
nii väl jas pool asu lat kui asu las lii gel des.
6. Kui ju hil on kaa sas isi kut tõen dav do ku ment, ei ole 
ju hi loa kaa sas kand mi ne Ees ti pii res enam ko hus tus lik. 
Sa ma keh tib ka au to re gist ree ri mis tun nis tu se koh ta, kui 
juht on kan tud liik lus re gist ris se sõi du ki oma ni ku na, vas-
tu ta va ka su ta ja na või ka su ta ja na, sa mu ti kui oma nik, vas-
tu tav ka su ta ja või ka su ta ja on sõi du kis  peab kaa sas ole-
ma isi kut tõen dav do ku ment.
7. Vo li ki ri ehk moo tor sõi du ki ka su ta mi se kir ja lik nõu so-
lek peab ole ma ju hul, kui juht soo vib Ees tis re gist ree ri tud 
sõi du ki ga sõi ta Ees tist väl ja mit te Eu roo pa Lii du liik mes-
rii ki ja te ma ni mi ei ole kan tud ka su ta ja na re gist ree ri mis-
tun nis tu se le. Kir ja lik ku nõu so le ku ei pea ole ma, kui oma-
nik või re gist ree ri mis tun nis tu se le ka su ta ja na kan tud isik 
on kaas sõit ja.
8. Uus sea dus kee lab au tos sõi du ta da last sü les.
9. Uus sea dus ko hus tab re gu lee ri ma sõi du kis ole vad pea-
toed nii vii si, et see toe taks pead kuk last. Juht ei to hi sõi-
du ta da sõit jat, kes po le se da nõuet täit nud.
10. Ku na mo peed ar va tak se moo tor sõi du ki te hul ka, siis 
sel lest tu le ne valt peab mo peed ole ma re gist ree ri tud ja 
kand ma numb ri mär ki ning sõl mi da tu leb ka liik lus kind-
lus tus le ping. En ne uue sea du se jõus tu mist ka su tu sel 
ol nud mo pee did pea vad ole ma re gist ree ri tud hil je malt 
01.01.2012.

Uue liik lus sea du se ga on või ma lik tut vu da aad res si del:
http://www.mnt.ee/liik lus sea dus2011/ https://www.rii-

gi tea ta ja.ee/ert/act.jsp?id=13335732

Kris tel Jür gens,
piir kon na po lit sei nik

ne maid, kes las te le teks tid sel-
geks õpe ta sid. Suur ai täh Ma-
dis Ves ki mä gi le, kel lelt vars ti 
on oo da ta las te näit le mi sest 
jär je kord set DVD-d ja tä nu 
tal le oli või ma lik ar vu tist vaa-
da ta ka isa de päe va pi du.

Mõ ni päev hil jem sai me 
Pär nus suu res teat ris vaa da ta 
ja võr rel da, kui das pä ris näit le-
jad män gi vad, sest es ma kord-
selt las teaia lä hia ja loos käi si-
me koos vaa ta mas las tee ten-
dust “Tim bu lim bu ja talv”. 

Kui gi lap sed sel päe val 
lõu naui na kut ei tei nud, pi da-
sid kõik vä ga häs ti vas tu ja 
käi tu sid kor ra li kult. Pal ju de-
le oli see elus üld se esi me ne 
teat ris käik. See tõt tu on hea-
meel tõ de da, et la vas tus oli 
las te pä re ne ning lõ bus ja sel-

le te ge vust vei di ke tä na päe-
va se maks ko hen da tud. Ring-
käi gult teat ri ma jas oo ta si me 
na tu ke roh ke mat. 

Tä na seks ole me aga reaal-
su ses ta ga si, har ju ta me jõu lu-
pi du deks. Loo da me, et va na-
ke jõuab ik ka lä bi han ge de 
ko ha le sum ba ta ja hea de le 
las te le kop sa ka kom mi ko ti 
ning rüh mas män gi mi seks 
uu si män guas ju tuua. 

Soo vi me las teaia poolt kõi-
gi le sõp ra de le to re daid jõu lu-
pü hi ja kui kel lel gi on mi da gi 
roh kem – süüa, män guas ju, 
rii deid – mõel ge siis töö tu te, 
lap si ük si kas va ta va te va ne-
ma te, pal ju lap se lis te pe re de 
ja ük si ku te va nu ri te pea le!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

110m jõu luaeg

Tantsida sai Audru pillimeeste saatel. Rahvamaja saal on suve-
ga uue kuue saanud. Valgem ja hubasem, kiitsid kohalolijad.
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Algus eelmises lehes

Näis na gu pe seks ta mi-
da gi jões, te ma käed 
olid küü nar nuk ki de-

ni pu na sed ja kui ta puu tus 
vet te, muu tus jõ gi pu na seks 
na gu ve ri. Oma õu du seks 
mär kas Jack, et see mi da nai-
ne pe si, sar na nes vä ga te ma 
en da pa ri ma väl jaõm mel dud 
ür bi ga, mi da ta oli kand nud 
oma ven na ma tus tel.

Va na nai ne vaa tas Jac ki 
poo le. Ta pa le oli val ge kui lu-
mi ja sü ga valt kort sus, hal lid 
juuk se ki ha rad nim bu se na nä-
gu raa mi mas, kül mad au kus 
mus tad sil mad, mis näi sid kui 
öi ne haud.

“Üle ta jõ gi ja tu le mi nu 
juur de, Jack”, üt les ta ka le da, 
kri gi se va hää le ga.”Ma ar mas-
taks sind ja oleks iga ves ti si-
nu ga!”

Aga Jack oli hir mul, 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 tean sind, sa oled 
Mor rig han ja ma ei ole veel 
val mis su re ma.”

Äkit selt, seal kus oli seis-
nud va na nai ne, sei sis või-

mas Ku nin gan na, tu me dad 
kalt sud nõia väel moon du nud 
kaar na tii ba deks.

“Sa oled narr, Jack!” hur ju-
tas ta, mus tad juuk se ki ha rad 
rae vu kalt lend le mas üm ber ta 
näo ja sil mad lee git se mas just-
kui tä hed kes kööl.

“Kolm kor da tu li su aeg 
kät te ja kol ma kor da pak ku-
sin ma sul le oma ar mas tust. 
Ma olin su väl ja va li nud na-
gu nai ne va lib me he. Sa olek-
sid või nud ol la sõ da la ne mi-
nu kõr val. Sa olek sid või nud 
pa ja ta da suu re joo ne li si lau le 
mi nu võõ rus pi du del. Sa olek-
sid või nud ela da mi nu ga ra-
hus, oma pe re sind ümb rit se-
mas. 

Kolm kor da lük ka sid sa 
mu hir mu pä rast ta ga si. Ku-
na gi ei tu le ma enam su juur-
de. Iial ei kut su ma enam 
sind. Kuid mi nu need mi se lä-
bi elad sa nii kaua ku ni põ leb 
see küü nal.”

Hõlp sas ti ula tus ta üle jõe- 
ku na ta oli enam kui liht salt 
ini me ne- ja ase tas küün la Jac-
ki jal ge et te ma ha. Siis oli ta 
läi nud, lu mi ja sa la pä ra ne kü-
la koos te ma ga, jät tes en dast 
ma ha vaid sü gi se se met sa.

Al gu ses oli Jack vä ga hir-

mu nud. Küü nal oli väi ke- ilm-
selt põ leb ta lä bi mi nu ti te ga 
ja kus tub ning Jack koos te-
ma ga. Ent kui mi nu tid möö-
du sid, tun dis ta ker gen dust, 
mit te pii sa kest ki va ha ei rul-
lu nud küün lalt ja ei paist nud, 
et see oleks üld se väik se maks 
jää nud. Hoo li kalt kaits tes 
küün la lee ki, läks Jack ko ju.

Aeg möö dus. Aas ta aas ta 
jä rel vee res lõp ma tu tsük li na. 
Kõi ki, ke da Jack tun dis noo re 
me he na, olid am mu sur nud. 
Ke da gi pol nud jä rel, kes oleks 
ise gi Jac ki mä le ta nud ja oma 
väi ke ses kü las ko hel di te da 
na gu hul lu va na meest, kõi gi-
le koor maks. Aga Jack elas ai-
na eda si ja jäi va ne maks ning 
va ne maks ja jõue tu maks ning 
nõr ge maks ja ise gi ta mõis tus 
hak kas vä he haa val jä re le and-
ma. Aja möö du des oli ai nu ke, 
mis ta tea dis, et ta peab hoid-
ma küü nalt põ le va na, mui du 
ta su reb.

Te ma ma ja kuk kus ru su-
deks, te ma põl lud jäid vil ja-
tuks, ja ai nu ke mis seal kas-
vas, olid mõ ned nae rid, mis 
naa ber oma hel du ses oli te ma 
jaoks is tu ta nud.

Ühel öö sel ta bas te ma ma-
ja pik se nool ja see põ les ma-

ha. Jack võt tis oma põl lult 
ühe nae ri, kraa pis sel le la-
ter na ku ju li seks ja pa ni oma 
küün la sin na sis se, et see ole-
ks vih ma eest kaits tud.

Ta lah kus kü last ja hak kas 
koos la te na ga rin gi rän da ma, 
ot si des ja kut su des oma sõp-
ru ja su gu la si, kes olid am mu 
sur nud. Ta ke ha muu tus ai na 
va ne maks ku ni li ha ka dus 
soo tuks, jät tes ai nult hin ge 
il ma ihu li ku ole mu se ta. Vae-
valt ta mär kas, et ise gi hin ge-
na ei saa nud ta lä bi pää su lu ba 
Tei se Maail ma, rän na tes sel-
les maail mas rin gi oma la ter-
na ga, kurb ja ük sil da ne hing, 
ala ti seks nee tud saa tu se ga.

Sel le pä rast nae ri la ter naid- 
nüüd kõr vit sa la ter naid- kut-
su tak se Jack o’ Lan ter na teks. 
See pä rast me süü ta me neid, 
mee nu ta maks Jac ki ja te ma 
suurt hir mu ja val gus ta maks 
kõi ki de ek si nud hin ge de teed 
pi me du ses, kes ot si vad lä bi-
käi ku Tei se Maail ma.

Mor rig han oli ii ri sõ ja-, et-
te kuu lu tu se, sur ma ja kirg li-
ku ar mas tu se ju ma lan na, kes 
suu tis mää ra ta la hin gu tu le-
must, si sen da des võit le jai le 
kas hir mu või vap rust.

Ing li se kee lest tõl kis Nar giz Kuut

Lugu Jack’ O Lan ter nist
Tam ma ri gan Tyrs daugh te ri jär gi

Pü ha päe val ko gu nes 
rah va maj ja ke na ke 
hulk jõu lu kau ba pak-
ku jaid ja pa ras ja gu 
ost jaid ki. 

Kau pa oli iga su gust mas ti. 
Hul ga li selt peh meid, krõmp-
su vaid ja kau nis tus te ga pi par-
koo ke. Pi ru kaid ja kring leid. 
Ha pu kap said, kõr vit sa sa la tit  
ja tan gu vors ti, vii ma sed ka-
du sid poo le tun ni ga ost ja te 
pau na des se.

Lei ba oli ko he vä ga mi tut 
sor ti, tä na päe va se mad seem ne-
te ja pähk li te ga, aga ka va na 
koo li saa re rah va peen lei ba. 

Kä si töö li sed pak ku sid sal le, 
sok ke, kin daid, eh teid ja iga-
su gu meis ter du si. Kes tah tis, 

võis ko ju viia po ti täie jõu lu-
täh te või ko ti täie Kih nu kul-
tuu ri raa ma tuid. 

Näl ja kus tu ta mi seks pa ku-
ti su per head ku ke see ne supp 
ning, koh vi ja teed ma gu sa-
kõr va se ga.

Suur te kaup mees te kõr val 
oli ka ar ves ta tav koo li las te 
müü gie sin dus. Mõ ne le ta ga si-
hoid li ku ma le soo viks juur de 
jul gust ja müü gi nip pe, aga 
tub lid lap sed iga ta hes. Koo lis 
tu leb see et te võt jaks õp pi mi ne 
tõ si selt kä si le võt ta ja vars ti 
on uue põlv kon na hak ka jate 
et te võt teid vald täis.

La he oli su hel da, soo vi da 
tut ta va te le häid lä he ne vaid 
pü hi ja müü mi se lõ bu nau ti-
da. TT

Laat sai jõu lu lõh na täis
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KKo du kakk on va re se suu-
ru ne ümar, mus ta de 
sil ma de ning tu me-

da lau ba- ja kii rut rii bu ga 
kakk. 

Põ hi vär vus va riee rub 
tal hal li kast rus ke tä pi li se-
ni, kuid pu na ka too ni ga 
isen did on Põh ja-Eu roo-
pas ha rul da sed. Tii vad 
näi vad ko du ka kul len-
nul võrd le mi si lü hi ke sed, 
liug len nul hoiab 
ta neid al la poo-
le kaar dus. Ka ku 
sa ba on alt he le-
dam, pealt tu me-
dam ja oma ula-
tu selt on um bes kol man di ku 
ke re pik ku ne. Ka ku nokk on 
kol la ne ja küü ned kol la kas-
mus tad. Nii emas- kui isas-
lind on ühe su gu sed. 

Isas lin nu ter ri too riu mi-

hüüd 
koos neb ka-

hest ma he dast, 
pi sut kaeb li kust 

vi le jast hui kest: he le flöö-
di too nis ”huuo” ja mõ ni se-
kund pea le se da ve ni ta tud ja 
vä re lev ”hu’hu-hu’u’u’u’u’u”. 

Ema selt kuul dub sa ma 
hää lit su se nõr gem, mur-
du vam ja kä he dam tei-
send. Isas lind esi tab har-
va ka ve ni ta tud mu li se-
vat tril le rit, po jad aga 
man gu vad ki me dalt 
”kvii-ep”.

Ko du kakk on meil 
kõi ge sa ge da mi ni ko-
ha tav ka ku li ne. Ta ei 
ole suur te met sa mas sii-
vi de lind, vaid asus tab 
eel kõi ge kul tuur maas-
ti ku par ke ja põl du de-
va he li si se ga tüü pi met-

sa tuk ka sid, la gen di ke ga 
se ga- ja leht met si ning 
asu la puis tuid, kus par gid 

ja puies teed pa ku vad 
sa ge li so bi vaid õõn su-
si pe sit se mi seks. Ees tis 
on pal ju ma ha jäe tud võ-
sas tu nud ta lu koh ti, mil-

le de ku na gi sed vil ja puud 
on lau sa ideaal sed elu pai gad. 
La gu ne nud müü ri ti sed pa ku-
vad elu pai ka ka ka ku saak-
loo ma de le – nä ri lis te le – mis-
tõt tu ta sel li seid pai ku tun-
du valt sa ge da mi ni kü las tab. 
Kuid ko du kakk võib ka üles-
pan dud pe sa kas tis pe sit se da. 

Se da täie li kult öi se elu vii si ga 
lin du näeb ha ri li kult hä ma ru-
se saa bu des. Päe val võib ta ju-
hus li kult avas ta da ok sal puh-
ka mas, ti he das ti vas tu puu tü-
ve lii bu nu na.

Ko du kakk min git pe sa te-
ge li kult ei tee gi, vaid mu neb 
märt sis-ap ril lis pal ja le alu se-
le 3-5 mu na. Emas lind hau-
dub neid 28-30 päe va. Poe gi 
toi dab pea mi selt isas lind, toi-
duks on pi si nä ri li sed, ro tid, 
kon nad, lin nu po jad, us sid, 
mõ ni kord ka ka lad ja pu tu-
kad. Ko du kakk võib aga asu-
da toi tu ma ka min gist kind-
last ob jek tist – spet sia li see ru-
da. Näi teks po le su gu gi ha rul-
da sed räs tas pet sia lis tid, mis 
on tin gi tud eel kõi ge sel lest, 
et räs tad ja ko du kakk tee vad 
oma pe sa sar nas tes se pai ka-
des se, mis tõt tu ka kul po le gi 
tar vis teab kui kau ge le ja hi le 
len na ta. Po jad saa vad len nu-
või me lis teks um bes ühe kuu 
pä rast, aga ju ba en ne se da lä-
he vad nad puu ot sa ro ni ma.

Ko du kakk on Ees tis üld le-
vi nud väi ke sear vu li ne hau de-
lind ja, na gu kõik ka ku li sed, 
ka loo dus kait se all.

Kodu kakkKodu kakk

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

Hii re viu on kesk mi se 
suu ru se ga val da valt 
tu mep ruun rööv lind, 

kel lel len nul nä ha laiad üma-
rad tii vad, mil lel on la ba-hoo-
sul ge de alu sel ise loo mu li kud 
val ged lai gud. Pu ri len nul on 
tii vad la me da V ku ju li selt tõs-
te tud, liug len nul rõht salt väl-
ja si ru ta tud või vei di kaar dus. 
Hii re viu rap leb suh te li selt har-
va, kuid sa ge li pü sib lii ku ma-
tult tuu les. Hii re viu tun neb 
len nust ära eel kõi ge laia de 
tii ba de jär gi. Teis tel viu del 
ja kot kas tel on tii vad eel kõi-
ge laia si ruu la tu se ga, hii re viu 
tii vad on aga eel kõi ge laia 
“haar de pin na ga”. Ka hii re viu 
ta vat seb hää le tult mõ ne la ge-
da ma ko ha peal tii rel da, nii et 
siis peaks ju ba kord hii re viud 
len da mas näi nud ini me sel ole-
ma te da liht ne ära tun da. 

Vär vus on isen di ti eri nev, 
ha ri li kult tu mep ruun, üle rin-
na lä heb he le dam kaar. Kõ hu-

pool on he le dam sel ja poo lest, 
seal on pruu ne ja he le daid sul-
gi enam vä hem võrd selt. Sel ja-
poo lel on he le daid sul gi vaid 
ük si kuid, üld toon on tu mep-
ruun. Hii re viu pea on sa mu ti 
pruun ning nokk tü vi ku poolt 
kol la ne, ni na sõõr me test ala-

tes aga must. Te ma jal ga de 
ülao sa su les tik on he lep ruun, 
alu mi ne, sul ge dest va ba jook-
se ja var bad aga kol la kad 
ning küü ned mus tad. 

Hää lit sus roh kem 
või vä hem ve-

ni ta tud he le lan-
ge va too ni li ne “viää(ä)”. Hii-
re viud võib se gi aja da he ri la-
se viu ga, kuid jäs sa kat üld-
mul jet jät val hii re viul on pea 
laiem, te ra va ma te nur ka de ga 
sa ba lü hem, hoo- ja tüür sul-
ge del teist su gu ne vöö dis tus 
ning pu ri len nul V-ku ju li selt 
tõs te tud jäi ge mad tii vad. 

Hii re viu on meil üld le vi-
nud väi ke sear vu li ne hau de-
lind. Te ma ar vu kust mää rab 
eel kõi ge saak loo ma de – hiir te 
– arv. Kui hii ri on pal ju, siis 

viu de hulk tõu seb, kui vä he, 
ka ha neb. Kuid ta toi tub ka nä-
ri lis test, lin du dest, ma du dest, 
kon na dest, us si dest, pu tu ka-
test ja muust.

Hii re viud võib Ees tis ko-
ha ta prak ti li selt kõik jal, eri ti 
sa ge li aga eri ne va te koos lus-
te pii ria la del – met sa des, sa-
lu des ja puu de tuk ka des, mis 
piir ne vad kar ja maa de, põl-
du de, soo de, raies mi ke või 

muu jah ti mi seks so bi va 
ava maas ti ku ga. Sa ge li is-
tub ta ava rat väl ja vaa det 
pak ku va te te le fo ni pos ti de 

ja puu de ot sas. 
Pe sa asub ta va li selt kuu se, 

män ni või ka se ot sas ja sel le 
ehi ta vad emas- ja isas lind 
koos, mõ ni kord ka su ta tak se 
ka kel le gi tei se va na pe sa. 
Ap ril li lõ pus mu neb emas-
lind 2-6-päe vas te va he de ga 
2-4 ro he kas val get pruu ni tä-
pi list mu na. Hau du vad mõ le-
mad va ne mad kok ku um bes 
35 päe va. 6 nä da la pä rast lah-
ku vad po jad pe sast.

Hii re viu on Ees tis loo dus-
kait se all.

Hii re viuHii re viu



detsember 2010 - 10 

I ga ta hes oli see veel õnd sal nõu ko gu de ajal kui kui ko ha li-
kud Kad rid saa rel rin gi lip pa sid. Nüüd kroo ni vii ma sel aas-
tal ot sus ta sid Kad rid ka pist väl ja tul la ja üks kor ra lik ral li 

möö da saart kor ral da da. 
Ka hest ma si nast koos nev eki paaž lii kus ko lon nis ja kü las-

tas süs te maa ti li selt saa re ta lu sid. Kan ged Kad riar no ja Kad-
ri kai do meis ter da sid seks tar beks ka pil lid hea taas ka su tu se 
ta va ko ha selt, abiks õl le purk, her ned ja teip. Mürt su ja lau lu 
teh ti ta lu des oma ja gu ja tea dao le valt on tu le val aas tal oo da ta 
ena mus tes ta lu des era kord set suurt kae ra saa ki. Ei las tud Kad ri-
sid tüh ja käe ga mi ne ma, pe re rah vad olid vä ga hel ded. 

Selt sis min di kü la kes ku ses se, kus oo tas ju ba Õn ne la õn ne-
li ku näi te selts kon na ga, et koo so le mi se le nae ru vürt si vi sa ta. 
Lauad olid loo kas lei vast, saiast, ki lust ja kring list. Iga su gu 
kee le kas teid pak kus puh ve ti Kad ri. Tea ta vas ti on saa re rah val 
eri ti ker ge jalg ja nõn da vi hu ti tant su kau gelt üle kes köö.

Tä nud kõi gi le osa le ja te le pea le hak ka mi se ja abis ta va käe 
eest. Kor ral das MTÜ Ilu sa Ma ni laiu eest ja toe tas Ko ha li ku 
Omaal ga tu se Prog ramm. TT

T õs ta maa kar ne val on pal-
ju de kau ge malt tul nud 
pi du lis te ar va tes üks ai-

nu laad se maid meie Maar ja-
maal. 

Imet le tak se sel le ehe dust, 
vai mu kust ja sõb ra lik ku ole-
mist. Tõs ta maa la sed pea vad 
se da loo mu li kuks ja sel le pä-
rast on igal aas tal see en ne 
kad ri päe va no vemb ri kuus vä-
ga oo da tud sünd mus. 

Suurt rõõ mu teeb, et pi du-
lis te seas on kaa sa löö jaid ja 
hu vi li si ka väl jast poolt meie 
val da. 20. no vemb ril toi mu-
nud kar ne va lil osa le sid pea-
le tõs ta maa las te ka Pär nu, 
Hää de mees te ja Kih nu har-
ras tus näit le jad. Ko gu päe va 
kest nud Pär nu maa har ras tus-
näit le ja te koo li tus Tõs ta maa 
rah va ma jas an dis või ma lu se 
kõi gil soo vi ja tel õh tuks pai-
ga le jää da, et osa võt ta meie 
uni kaal sest kar ne va li peost. 
Eel ni me ta tud tru pid ka su ta sid 
se da või ma lust, as tu sid oma 
ka va de ga üles ja jäid peo ga 
kuul da vas ti ra hu le. 

Suu red tä nu sõ nad Pär nu-
maa Bän di de Päe va’2010 pa-
ri ma le bän di le Va nad Sõb rad 
To rist, kel le muu si ka oli tõe li-
selt ehe ja nau di tav. Imet lust 
vää rib nen de os kus esi ta da 
rah va lik ku muu si kat laul des, 
ki tar ri, akor dio ni ja trum me 

män gi des vaid ka he ke si. Se da 
peab ise nä ge ma-kuul ma.

Kõi ge oo da tu mad on ala ti 
vai mu kad et teas ted, mil le ja-
oks on vae va näh tud nii kos-
tüü mi de ot si mi sel kui esi ne-
mis ka va väl ja mõt le mi sel. 

Tä na vu sel kar ne va lil rõõ-
mus ta sid pub li kut järg mi sed 
selts kon nad: Per nau Rah va-
tea ter est raa die ten du se ga 

„Pražnik”, Kih nu näi tet rupp 
rah va li ku ka va ga „Tü hi kar-
ga jad”, Hää de mees te näi tet-
rupp show ka va ga „Kad ri päe-
va unis tus”, Pär nu noor te 
selts kond võim sa kont ser di ga 
„Sheik ja te ma haa rem”, tõs ta-
maa la sed lö bu sa te show ka va-
de ga „Kil bu ja sõb rad”, „Hunt 
ja jän kud”, „Tae vas” ja „Ba le-
rii nid”. Kõik esi ne jad suut sid 

pak ku da nii pub li ku le kui en-
da le või ma lust sü da mest naer-
da ja ül la tu da. Sel les pei tub ki 
meie kar ne va li õn nes tu mi se 
sa la dus.

Sel gi ta ti väl ja ka pub li ku 
lem mik, kel leks osu tus Tõs-
ta maa noor te selts kond oma 
show ka va ga „Ba le rii nid”. 
Zü rii kroo nis võit jaks Hää-
de mees te näi tet ru pi ka va ga 

Kad ri ral li Ma ni jas

Iga-aastane Tõstamaa kar ne val oli
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Pühapäeval, 26. detsembril 
kell 13 Manija saarekeskuses 
Eesti Draamateatri etendus 
“Aabitsa kukk” (autor ja 
lavastaja Andrus Kivirähk, 
mängib Tõnu Oja), pilet 30.-.

Reedel, 31. detsembril Maria 
Talu uues peosaalis Aasta-
vahetuspidu. Tantsumuusikat 
teeb Alibi Duo. 

Laupäeval, 1. jaanuaril kell 
00.15 - 06 Tõstamaa rahv-
amajas UUE AASTA TRALL 
“POP & RETRO”.

Laupäeval, 8. jaanuaril kell 
18 Manija saarekeskuses 
Mark Soosaare fi lmi “Mere-
tagusõd” esilinastus.

Laupäeval, 15. jaanuaril 
Manija saarekeskuses Kihnu 
tantsude õppepäev, juhen-
davad Järsumäe Raina ja 
Reena, õhtul simman Manija 
Poistega.

KUHU MINNAi vah va

KIRIKUTEATED
24. detsembril 

kell 16 Tõstamaa Maarja Luterlikus kirikus 
jõululaupäeva jumalateenistus, teenib õpetaja Tiina 
Janno
kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Apostlik 
Õigeusu kirikus Kristuse lihassesündimisepüha, 
teenib preester Enos Heinsoo

25. detsembril 
kell 11 Seliste Püha Vassili Apostlik Õigeusu 
kirikus Kristuse lihassesündimisepüha, teenib 
preester Enos Heinsoo
kell 14 Kastna Püha Suure Arseeni Apostlik 
Õigeusu kirikus Kristuse lihassesündimisepüha, 
teenib preester Enos Heinsoo
kell 16 Tõhela Ristija Johannese Apostlik 
Õigeusu kirikus Kristuse lihassesündimisepüha, 
teenib preester Enos Heinsoo

31. detsembril 
kell 14 Tõstamaa Maarja Luterlikus kirikus 
vanaaasta-õhtu jumalateenistus, teenib õpetaja Tiina 
Janno

6. jaanuaril 
kell 11 Seliste Püha Vassili Apostlik Õigeusu 
kirikus Issanda ristimise püha, teenib preester Enos 
Heinsoo

8. jaanuarill 
kell 11 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Apostlik 
Õigeusu kirikus Issanda ristimise püha. teenib 
preester Enos Heinsoo

Oota me kõi ki Ma ria ta lu uu de 
peo saa li aas ta va he tus peo le, 

tant suks oma val la muu si kud 
Ali bi Duost.

Pa ke ti hind ühe le ini me se le 395 kroo ni, 
mis si sal dab hõõg vei ni saa bu mi sel, 

rik ka lik ku õh tu söö ki po kaa li vei ni ja 
aas ta va he tu se va hu vei ni ga. 

Koh ta de bro nee ri mi ne tel: 5236066 või 
e-mail: in fo@ma ria.ee

Kau ge ma te le kü la lis te le 
aas ta va he tus pa kett ma ju tu se ga, 

vaa ta li saks www.ma ria.ee

Fo
 to

: T
oo

 m
as

 M
it

t

„Kad ri päe va unis tus”. Kõi ki 
esi ne jaid pre mee ri ti au hin da-
de ja kii du sõ na de ga, nen de 
an deid eral di väl ja tuues.

Põ ne va te au hin da de ga toe-
ta sid meie val la lah ked ini me-
sed ja et te võt ted: Ri ta Alg-
peus, Eri ka Leet maa, Car men 
Maan toa, Hel le Pih lak, OÜ 
Kar moon (rah va ma ja koh vik), 
Ra ja ta lu, Mäe ta lu, Ma ria Ta-
lu, Tõs ta maa MÜ kaup lus, 
Tee ris ti pood, ben sii ni jaam, 
Lai ne baar, Tei ne või ma lus, 
Tõ he la kü la selts, Vä ra ti Aren-
du se OÜ, Lää ne-Ees ti Pääs te-
kes kus, Mo ren tek OÜ ja Tõs-
ta maa val la va lit sus. Suur tä-
nu toe ta ja te le, õn nes tu mist ja 
edu oma et te võt mis tes!

Kui gi kroon lä heb ja eu ro 
tu leb, loo da me, et Tõs ta maa 
kar ne val jääb!

Koh tu mi se ni järg mi sel aas-
tal!

Ka rin ja Õn ne la 
rah va ma jast
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ELNOR-HEIKI RAND
17.12.1934 - 28.11.2010

EDUARD TAMME 83EDUARD TAMME 83
VILMA KÕRVEMAA 80VILMA KÕRVEMAA 80
NIKOLAI KÖSTER 78NIKOLAI KÖSTER 78

LAINE ÜLEM 77LAINE ÜLEM 77
AINO LAPP 76AINO LAPP 76

VAIKE ABRAM 76VAIKE ABRAM 76
VILMA HAVIK 74VILMA HAVIK 74

EILI OKS 73EILI OKS 73
AUGUST MÄRKSOO 72AUGUST MÄRKSOO 72

LINDA EINOLA 71LINDA EINOLA 71
ELGI SANG 70ELGI SANG 70

EERI KIVIMAA 70EERI KIVIMAA 70
EVO LILLE 70EVO LILLE 70

Detsembrikuu
Detsembrikuu

juu bi la ridjuu bi la rid

ELLEN LAAS
23.11.1935 – 19.11.2010

Andero Sommer - 11.11.2010

Brigita Laht - 30.11.2010

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

ELLA RANDI
03.10.1924 – 06.12.2010

Mertex Mets OÜ
ostab kasvavat 

kraavivõsa, 
leparaie- ja 
väheväärtusliku-
puidu raieõigust. 

Tel 527 8767

TÄNU
Tä nan Ma dis 
Mart so nit usi na tee 
lah tia ja mi se eest ja 
soo vin tal le jõu du 
ning kõi ke head 
uueks aas taks!

Me ri ke Los se va 
Ra ba tä na valt
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