
Sel leks, et te ha üks reis 
kaa sa sa ha me he ga ja 
vaa da ta, kui das tee puh-

tak sa ja mi ne ka bii nist pais tab, 
tu li ka en dal te ha jõu pin gu tu-
si mand ri le saa mi seks. 

Kui me Ai var Ran na ga 
hom mi kuks koh tu mi se kok ku 
lep pi si me, ei tead nud ma veel,
et meie saa re tun nel va ba dus-
se on ser va ni täis värs ket ja 
kva li teet set lund. See ga ot sus-
ta sin kuu la ta val la va ne ma 
tun gi vaid nõuan deid ja läh tu-
des tra dit sioo ni li sest elu vii sist 
mur da lä bi han ge de mand ri 
poo le jalg si. Tuul oli ta gant, 
aga ju ba sa ja meet ri lä bi mi se 
jä rel oli sel ge, et tu leb unus-
ta da tee koht ja mars si da ot se 
üle ran na nii tu de. 

Pääst vad lu me saa ni jäl jed 
tõo ta sid ker ge mat pää se mist 
ot se me re le, aga en ne roos-
tik ku ka dus kõik koos loo tu-
se ga. Ei jäl gi, ai nult sü gav ja 
vä ga sü gav lu mi. 

Ot sus ta sin sum ba ta lä hi ma 
ta lu ni ja näis, et noor pe re me-
he saa ni hääl li gi nes pi me du-
sest val gust pil du des ko du 
poo le. Väi ke se in fo va he tu se 
tu le mu se na hää le ta sin het-
ke pä rast ju ba järg mi se saa-
ni pea le, mis Sil la ta lust kal-
li kaa sa jär gi sõi tis ja nõn da 
jõud sin suu re ma vae va ta siis-
ki mand ri le. Ohh se da õn ne, 
et sel li ne pääs tev saa ni sõit 
hea tu ju teeb!

Ai var Rand oo tas mind Se-
lis te park las ja mi na pidin näi-
ta ma üles tõe list osa vust, et 
T 150 ka bii ni en nast kui da gi 
upi ta da. Ku na gi nõu ko gu de 
sõ ja ma si naks loo dud trak tor 
sai ra ket ti de ve da mi se kõr-
valt kol hoo si kor ra vil jas ta va-
tes tin gi mus tes ka as ja li kuks 
põl lu töö ma si naks. 

Ai va ri käe all töö ta val 
1987. aas tal loo dud riis tal 
las tak se su vel kor ra li kult aku-

sid laa di da, et siis tal vi ti oma 
sa ja viie kümm ne ho bu jõu ga 
oleks ram mu lu me ga maa del-
da. Tä na hom mi kul tõu sis Ai-
var kell kolm, vaa tas hir mu ga 
ak nast väl ja, võt tis vee pu de li 
li gi ja ki hu tas lu me va ba dust 
loo ma.

Lük ka mi se mars ruut an tak-
se val la ma jast et te, an na aga 
ho bu se le juua ja hoia mõis tus 
vir ge. Kui kee gi ar vab, et pa-
ned aga sa ha ma ha ja muud-
kui lük kad, siis see on pu has 
va le. Nä gin oma sil ma ga, kui 
kee ru kas see te ge li kult on. Ai-
va ri pea töö tab na gu kom puu-
ter, sest nüans se iga ta luõue, 
tee ju pi ja kal daa lu se ga on 
häm mas ta valt pal ju. 

Lund on mees lü ka nud 

ju ba 19 aas tat. Ki lo meet reid 
po le lu ge nud ja kü tu se ku lu 
teab nai ne. 

Sõi da me Se lis te kal mis tu 
teed lük ka ma. Kit sas, ok sad 
tun gi vad ka bii ni ja tü kel da-
vad külg peeg leid, maa on 
su la, sa la li kud ki vid ning ma-
sin ki pub vä gi si ära va ju ma. 
Eel mi sel kor ral jäi gi mees 
siia kin ni. Kae va ta tu li põh ja-
li kult. Siin kal mis tul oli hil ju-
ti ka ka ru jäl gi nä ha. 

No, sai me elu ga mi ne ma 
ja põ ru ta sime Pä ra kü la poo-
le. Ik ka nii, et kee ra me suu-
relt rii gi teelt kord pa re ma le 
ja va se ma le ta lu de õue des se. 
Mets on vae se me he ka su kas 
ja õn neks ei ole siin kan dis 
suu ri tui su vaa lu sid. 

Aga see hä da on küll, et 
kraa vid on tee le lii ga lä he da-
le ra ja tud ja kui võ sa on ka 
võe tud siis mi ne võ ta kin ni 
kui kau ge le sa ma nöö ver da-
des võid lii ku da. 

Mär gis ta ma ta truu biot sad 
on ka suur nuht lus. Siin ko hal 
kut sun ini me si üles oma teed 
tä his ta ma. Us ku ge, vär vi li sest 
mär gist lu mes on sa ha me he le 
us ku ma tult pal ju abi. Kind las-
ti jõuab ta ka ru tem ko ha le, 
kui ei pea kus kil kraa vis sip-
le ma. 

Põh ja maa des pan nak se sü-
gi sel lu me mär gid pai ka, nii 
saab ai mu ka kõi ge hul le mas 
tui sus, mil li sel tee per vel vii-
bid. 
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Iga päev on hirm lu me ees

Aivar Rand ei anna lumele asu, teed peavad puhtaks saama, olgu püha, päev või öö. 



jaanuar 2011 - 2 

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 550 tk

Tõs ta maa Val la vo li ko gu is tun-
gil 28. jaa nua ril 2011

 Kuu la ti val la va ne ma in fot lä hia jal 
val las toi mu nust. Rää gi ti lu me lük ka mi-
sest, mõi sa ener gi sääs tu pro jek tist ja 
väi ke saar te prob lee mi dest.

 Muu de ti Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
26. märt si 2009 mää rust nr 76 „Sot-
siaal toe tus te mää ra mi se ja maks mi se 
kord“ Käe so le vast aas tast ei kin gi ta 
enam sün ni toe tu se le li saks raa ma tut ja 
mähk me pak ki. Kin gi tu se na jääb al les 

val la va pi ku ju ti se ga hõ be lu si kas.
 Seo ses Tõs ta maa jõe kor ras ta mi se ga 

al ga ta ti kesk kon na mõ ju hin da mi ne.
 Rii gi ko gu 6. märt sil 2011 toi mu va te 

va li mis te lä bi vii mi seks moo dus ta ti Tõs-
ta maa jaos kon na ko mis jon ku hu kuu lu-
vad: esi mees Ast ri Mart son ja liik med 
Anu Pe ter son, Ar vo Mii do, Tii na Sah-
tel, Me ri ke Tuh ka nen ja Ka rin Mii du. 
Asen dus liik med Henn Alg peus ja Ker li 
Brandt.

 Arutati Val la Va pi mär gi  kanditaate.

 Rah va koh tu ni ke uu de koos sei su va li-
ti Lii na Käär ja Jaan Pall.

 Tä na va kau ban du se pu hul keh tes ta ti 
uueks müü gi pi le ti hin naks 3 eu rot.

 Tei sel lu ge mi sel oli val la 2011. aas-
ta ee lar ve. Ko mis jo nid täp sus ta vad ee l-
ar vet veel aja va he mi kul 31.01 ku ni 
14.02. Ee lar ve vas tu võt mi ne on plaa ni-
tud vo li ko gu is tun gi le 18.02.2011.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Kel gu ta ma, suu sa ta ma !
Tä na seks ju ba üle paa-
ri küm ne aas ta ta ga si 
Tõs ta maa le ke ha li se 
kas va tu se õpe ta jaks 
tul les ül la tas ko ha peal-
ne suu sa ta mi se suur 
po pu laar sus. Ilm selt 
oli põh ju seks eel käi ja-
te sel lea la ne hea töö, 
laus maa ga võr rel des 
hu vi ta vam lui te maas-
tik ja ko ha li kud tra dit-
sioo nid.

Isee ne sest mõis te ta valt toi-
mu sid kol man da vee ran di ke-
ha li se kas va tu se tun nid suus-
ka del. 

Esi me ses suu sa tun nis tut-
vus ta sid poi sid õpe ta ja le ra-
du ja mui du gi vii sid ka Le va-
ro ti mäe le, kus kõr gei mast 
ko hast al la kit sa le puu de va-
he le li se le tund ma tu le ra ja le 
sõi tes oli kõ he tun ne ja hea, 
et ei kuk ku nud, sest siis ole-
ks ilm selt ko gu vä he ne au to-
ri teet läi nud. Ale vi mä ge des 
oli lu mi igal pool tal la tud ja 
suu sa ta jaid-kel gu ta jaid ja gus 
pi me da ni.

Eks iga aas ta esi me ses suu-
sa tun nis oli suus ka del ik ka 
al la poo le klas si. Põh ju seks 
va rus tu se tas si mi se eba mu-
ga vus ja li saks kal li du se le ka 
aja le ise loo mu li kult sel le puu-
du mi ne kaup lus tes. 

Aga ai tas jutt, et kui ta ha te 

elus te gi ja teks saa da, siis näi-
da ke oma va hel os tes-müües-
lae nu ta des or ga ni see ri mis või-
met ja mui du gi pi di esi mes tes 
suu sa tun di des mit te suu sa ta ja-
tel jook su har ju tu si te hes ras-
kem ole ma kui suu sa ta ja tel. 

Sel le tu le mu se na olid kol-
man daks tun niks ena mu sel 
suu sad ja kel lel pol nud, nen-
de tar beks olid koo lil mõ ned 
paa rid. 

Saa di suu sa ta mi sos kus ja 
ko ge mus eluks ning osa ti se-
da pi da da kas üheks oma ho-
biks, suh tu da neut raal selt või 
vi ha ta se da.

Õpi las te suu sa hu vi na ka tas 
ka õpe ta jat, kes se ni suu sa ta-
mist eri li seks lem mi ka laks ei 
pi da nud. 

Oli aeg kus plas tik va he tas 
väl ja puu suu sad ja klas si ka li-
se le li san dus ui su samm. 

Va ja oli laie maid suu sa ra-
du ja va ba taht li ku ühis töö na 
raiu ti sis se ja ta san da ti tä na-
sed spor di väl ja kult al ga vad 
suu sa ra jad. Li saks õpi las te le 
ai ta sid pal ju spor di hu vi li sed 
Mih kel Lü his te, Mee lis Pert, 
Lei no Bla sen ja mit med tei-
sed. 

1986. aas tal teh ti tol le aja 
koh ta suur in ves tee ring ja 
mu ret se ti Bu raan, mis tä na gi 
veel ra du tal la mas.

Igal nä da lal toi mus klas si-
de va he li ne suu sa võist lus, kus 
pa re mus sel gi ta ti osa lusp rot-

sen di põh jal, igal tal vel kor-
ral da ti üle koo li li ne suu rem 
suu sa matk ja ta lis por di päev, 
osa le ti maa kond li kel ja va ba-
riik li kel võist lus tel, kust või de-
ti pä ris pal ju me da leid. 

Koos tä na se suu sa kuul su-
se And rus Veer pa lu ga käi sid 
Jõu lu mäel suu sat ree nin gu tel 
ja jõud sid Ees ti noor te koon-
di se pii ri le Olev Pe ters, Vil jo 

Lü his te, Tar mo Bla sen, Tar mo 
Oid järv jmt.

Õpe ta ja na töö ta mi sest on 
pal ju ae ga möö das kuid lu me 
saa bu des aja me abi lis te ga ik-
ka va na Bu raa ni töö kor da ja 
tal la me suu sa ra ja sis se. Kui 
pal ju vii vi ta da, he lis tab ik ka 
kee gi ja kü sib, kas ra da ei te-
hta gi. 

Ena mas ti koh tab ra jal ik ka 
mõn da suu sa ta jat, nä da la va-
he tus tel on neid küm neid. 

Pal jud neist on omaaeg sed 
õpi la sed ja nen de lap sed ning 
siis tun dub, et ehk on omaaeg-

sest õpe ta mi sest ik ka ka su ka 
ol nud ja kui va ne mad pea vad 
suu sa ta mi sest, siis pea vad lap-
sed ka. Pa ra ku on vä ga vä he 
tä na seid Tõs ta maa õpi la si. 
Eks mitme aastased lu me vae-
sed tal ved ole tei nud oma töö 
kuid mit te ai nult. 

Mee nub ka ühe va he peal-
se ke ha li se kas va tu se õpe ta ja 
üt lus, et ei saa suu sa tun de te-
ha, ku na ei tea, kust suu sa ra-
da lä heb.

Sel li sed nos tal gi li sed mõt-
ted tu lid, min nes pü ha päe val 
ka he väi ke lap se ga ale vi mä-
ge des se. Lund oli pal ju kuid 
suu sa-kel gu jäl gi pea üld se 
mit te. 

Tal la si me siis kel gu nõl va 
sis se ja ka hel ini me sel sai elu 
esi me sed kel gu mäe sõi dud teh-
tud. Õh tu ni pu na sed põ sed, 
ta va li sest ener gi li sem olek ja 
prob lee mi de ta ma ga ma mi nek 
and sid tun nis tust te ge vu se ter-
vis lik ku sest.

Ka su ta gem siis ka hel vii-
ma sel aas tal taas ot se tae vast 
tul nud ter vi ses por di  või ma lu-
si, ot si gem väl ja va nad või 
mu ret se gem uued suu sad-
kel gud, min gem ise ja võt-
kem kaa sa lap sed-sõb rad-tut-
ta vad, teh kem te ra ke oma ter-
vi se heaks ja nau ti gem li saks 
tal vep rob lee mi de le ka tal ve-
rõõ me! 

Too mas Rõ hu

Ka su ta gem 
siis ka hel 
vii ma sel aas tal 
taas ot se 
tae vast tul nud 
ter vi ses por di 
või ma lu si.
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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 
kell 9.00–10.00

(I kvartalis: 27. jaanuar, 17. veebruar, 
10. ja 24. märts)

Toi me tu le ku toe tus on 
rii gi abi puu du se kan na-
ta ja te le, mi da mak sab 
ko ha lik oma va lit sus. 

Puu du se lee ven da mi seks 
ka su ta vad ko ha li kud oma va-
lit su sed vas ta valt olu kor ra le 
nii sot siaal tee nu seid kui ka 
muud sot siaa la bi. Toi me tu le-
ku toe tust maks tak se siis, kui 
kõik muud vae su se ja puu du-
se lee ven da mi se abi nõud ei 
ole ol nud efek tiiv sed.

Toi me tu le ku pii ri suu ru se 
keh tes tab Rii gi ko gu rii giee l-
ar ves. Se da ar ves ta tak se ük si 
ela va le ini me se le või pe re kon-
na esi me se le liik me le igaks ee-
lar veaas taks. Pe re kon na tei se 
ja iga järg ne va liik me toi me-
tu le ku piir on 80% pe re kon na 
esi me se liik me toi me tu le ku pii-
ri suu ru sest.

Vas ta valt 2011. aas ta rii-
giee lar ve sea du se le on toi me-
tu le ku pii ri määr 76,70 eu rot 

kuus ük si ela va le ini me se le 
või pe re kon na esi me se le liik-
me le ning 61,36 eu rot pe re 
tei se le ja iga le järg ne va le 
liik me le. Toi me tu le ku toe tu se 
saa jal, kel le kõik pe re kon na-
liik med on alaea li sed, on õi-
gus saa da koos toi me tu le ku-
toe tu se ga täien da vat sot siaal-
toe tust 15 eu rot.

Toi me tu le ku pii ri keh tes ta-
mi sel läh tu tak se mi ni maal-
sest tar bi mis ku lu dest toi du le, 
riie tu se le ja ja la nõu de le ning 
muu de le kau pa de le ja tee nus-
te le es ma va ja dus te ra hul da-
mi seks.

Sot siaal hoo le kan de sea dus 
sä tes tab ko ha li ku oma va lit su-
se õi gu se toi me tu le ku toe tust 
mit te mää ra ta tööea li se le ja 
töö või me li se le ini me se le, kes 
ei õpi ega töö ta ning on kor-
du valt il ma mõ ju va põh ju se-
ta keel du nud pa ku tud so bi-
vast tööst, osa le mast ak tiiv-
selt töö tu ru tee nus tes või üm-

be rõp pep rot ses sis; 
 isi ku le, kel lel en dal või 

kel le eest kos te ta val on õi gus 
ela tist saa da kuid keel dub ela-
tist sis se nõud mast;
 kui val la va lit sus leiab, et 

toi me tu le ku toe tu se taot le ja 
või te ma pe re kon na ka su tu-
ses või oman dis ole vad val-
las- ja kin ni sas jad ta ga vad 
pii sa vad ela tus va hen did.

Toi me tu le ku toe tu se ar ves ta-
mi se alu seks on ük si ela va või 
pe re kon na kõi gi liik me te eel-
mi se kuu ne to sis se tu lek (kät te 
saa dav sum ma), jooks val kuul 
ta su mi se le kuu lu vad elu ruu mi 
ku lud (ar ve te alu sel) ning keh-
tes ta tud toi me tu le ku piir.

Toi me tu le ku toe tu se taot-
le ja esi tab jooks va kuu eest 
toi me tu le ku toe tu se saa mi seks 
aval du se hil je malt 20. kuu päe-
vaks val la va lit su se le, kel le 
hal dus piir kon nas ta ala li selt 
või pü si valt elab.

Aval du se le li sa tak se do ku-

men did, mis tõen da vad:
1) elu ruu mi ka su ta mi se õi gust 
(es ma pöör du mi sel).
2) ük si ela va või pe re kon na-
liik me te eel mi sel kuul saa dud 
sis se tu le kuid ning sel lest ma-
haar va tud tu lu mak su ja maks-
tud ela ti se suu rust. Kui sis se-
tu le kut ei ole või ma lik do ku-
men taal selt tões ta da, kin ni tab 
taot le ja sel le suu rust oma all-
kir ja ga.
3) jooks val kuul ta su mi se le 
kuu lu vaid elu ruu mi ku lu sid 
(üür, kü te, ve si ja ka na li sat-
sioon, elek ter, ma ja pi da mis-
gaas, maa maks, hoo ne kind lus-
tus, ol me jäät me te veo ta su).  
Ahi küt te ga elua se me kor ral 
peab taot le ja vä he malt kord 
aas tas esi ta ma ar ve küt te ost-
mi se koh ta.
4) Ees ti Töö tu kas sa tea tis töö-
tu na ar ve lo le ku koh ta (kõik 
pi ka- ja lü hia ja li sed töö tud).

En da Vä li,
sot siaal töö ta ja

Toi me tu le ku toe tu se maks mi sest

 Det semb ris pan di Tõs ta maa val las toi me kok ku kuus väär-
te gu. Üks al ko ho li-, kaks tu ba ka-, üks liik lus sea du se ja kaks 
ka ris tus sea dus ti ku rik ku mist

110

Val la va lit su se tea de
 Tõs ta maa val la va lit sus tea tab, et 28.02.2011. aas tal 

al ga tas Tõs ta maa Val la vo li ko gu kesk kon na mõ ju hin da-
mi se seo ses Tõs ta maa jõe kor ras ta mis  töö de ga, asu ko-
ha ga Pär nu maa kon nas Tõs ta maa val las lä bi des Er mis-
tu ja Lõu ka kü la, Tõs ta maa ale vi ku kui ka Vä ra ti kü la.

Tõs ta maa jõel soo vi tak se re konst ruee ri da va nad pai-
sud, taas ta da va nad mõi sa tii gid ning pu has ta da jõe-
säng. Kesk kon na mõ ju hin da mi ne al ga ta ti vas ta valt 
kesk kon na mõ ju hin da mi se ja kesk kon na juh ti mis süs tee-
mi sea du se § 6 lõi ke 1 punk ti le 21, mil le ko ha selt on 
olu li se kesk kon na mõ ju ga te ge vu seks tund li ku le suu ba-
la le pai su või vee hoid la püs ti ta mi ne või sel le re konst-
ruee ri mi ne.

Ka van da ta va te ge vu se ga ei kaas ne eel da ta valt pii ri-
ü lest kesk kon na mõ ju. Va ja li kud kesk kon nauu rin gud 
sel gu vad kesk kon na mõ ju hin da mi se käi gus. 

Ot sus ta ja on Tõs ta maa Val la vo li ko gu aad res si ga Sa-
da ma tee 2, Tõs ta maa, Pär nu maa 88101. Kon tak ti sik 
Ker li Brandt, te le fon 449 6180 või ker li@tos ta maa.ee. 
Ka van da ta va te ge vu se kesk kon na mõ ju hin da mi se al ga-
ta mi se ot su se ga on või ma lik tut vu da Tõs ta maa val la va-
lit su ses aad res si ga Sa da ma tee 2, Tõs ta maa, Pär nu maa 
88101 töö päe vi ti kell 08.00 - 13.00 ja 14.00 - 17.00.
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Val la aas ta lõ pu koos vii bi mi sel an ti tra dit sioo ni li selt üle VAL LA AAS TA 
TE GI JA au hind nei le, kel le te gu vus val la va lit su se ar va tes aas ta jook sul 
kõi ge enam tun nus tust vää ris. Aas ta te gi ja teks tun nis ta ti:

Aas ta te gu ja te gi jad 
Tõs ta maa val las 2010

Sa mas toi mus ka VAL LA AAS TA 
TE GU 2010 va li mi ne ja sel lekst 
tun nis ta ti TÕS TA MAA NOOR TE-
KES KU SE RA JA MI NE.
Järg ne sid:
2. Kä si töö kes ku se käi vi tu mi ne
3. Lii na Laas ma spor diaas ta
4. Rah va ma ja saa li 

re no vee ri mi ne
5. Kait se lii du kor ral du sel 

Tõs ta maal toi mu nud Pär nu maa 
rii gi kait se päe va üri tu sed koos 
ko lo nel Jo han Lau rit sa mä les-
tus ki vi ava mi se ga Tõ he las

6. Tõs ta maa vald 
Ran na män gu de võit ja

7. Ma dis Ves ki mä gi fi l mia la ne 
te ge vus

8. Too mas Mit ti fo tog raa fi a-
a la ne te ge vus

9. Tõs ta maa mõi sa par gi 
kor ras tus tööd

10. Tõ he la jär ve päe va 
kor ral da mi ne

Anu Rand maa – Tõs ta maa kä si-
töö kes ku se käi vi ta mi ne ja te ge-
vus, ruu mi de re mont ja si sus ta-
mi ne

Lii na Laas ma – kaks Ees ti juu-
nio ri de re kor dit oda vis kes, kolm 
BIG bank kuld lii ga eta pi või tu, 
Ees ti 2010 aas ta ede ta be li juht 
nais te oda vis kes, Pär nu maa pa-
rim noors port la ne.

Pe re kond Pa lu sa lu – üks teist 
toe tav ja te gus pe re, tiit li test 
Mai li se kuld me dal Tõs ta maa 
kesk koo li lõ pe ta mi sel, Ma re ti 
esi koht Ees ti koi du lau li ku kon-
kur sil ja au hin na tud koht lau lu-
võist lu sel Bul gaa rias. 

Anu Randmaa tiitlit vastu võtmas. Fotod: Toomas Mitt

AASTA TEGU 2010 tiitli võtab vastu noortekeskuse rajamise projektijuht Anu Peterson.
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Ai va ril on mui du gi tu gev 
sel ja ta gu ne, teh ni kaf rii ki dest 
po jad Rai ner ja Jür gen on ko-
dus star di val mis, kui isa SOS 
sig naa li saa dab. 

Ega sa ha me hel va li da ole, 
kui va ja lük kab kal lil pü da-
de ajal ja ena mas ti see nii lä-
heb. Sel aas tal ei jõud nud pü-
ha deks ise gi mit te isa juur de, 
sai vaid sa ha ga möö da sõi de-
tud. Ik ka kuus teist tun di jär-
jest ja eks ta vä si tab õh tuks 
ik ka ära ka, arut les Ai var. 

Ko ha ti kor ral da vad tee le 
lii ga lä he dal kas va vad puud 
trak to ri le valusa ke re täie, filt-
rid ja peeg lid saa vad kor ra li-
ku sau na. 

Kõi ge kar mi mad on õu na-
puu ok sad, va lu sad ja tu ge-
vad kui ku ra did. Pä ra kü la on 
Se li kal mis tu le üle ko li nud, 
sest ena mas ti on siin su vi lad 
ja vun da men did, ela nik ke on 
vä ga vä heks jää nud, võ tab Ai-
var siin se elu lü hi dalt kok ku.

Eda si põ ru ta me Kaap re tee-
le. Siin elab Met sa Lei da, kes 
ala ti kui Ai var sa ha ga hoo vi 
jõuab, tu leb õue jut tu pu hu-

ma. Ta kut suks ka koh vi le, 
aga me hel po le ku na gi ae ga, 
kur dab tar mu kas Lei da. 

Me hed on tal kor ra li kult 
töö le pan dud, tee pu has, Val-
dur toob poest kau bad kät te 
ja pos tiau to uu di sed kas ti. 
Nai ne lä heks ju ise ka poo di 
aga kõik saat jad on Kõp pu 
või Root si ära ko li nud, kur-
dab ta.

Lei dal on pu na sed li pud ja 
nöö rid üles sä ti tud, et Ai var 
ik ka aru saaks mis ja kui das, 
li saks veel ka oht rad õpe tus-
sõ nad. 

Kaap re on ka veel sel le 
poo lest kuu lus, et siin kan dis 
oli ku na gi Jaak Joa la su vi la. 
Ise gi Ai va ri ko duõues on pä-
ris Joa lat oma sil ma ga näh-
tud.

Eda si sõi da me Nik su teed 
pi di al la ot se Nik su õue. Ruu-
mi siin pal ju po le ja Hel dur 
tu leb ise väl ja tu li jaid vaa ta-
ma ning jalg ra tast koo ma le 
tõm ba ma. Nüüd, kui tee si le 
ja pu has, lu bas va na oma pu-
na sel jalg rat tal joo nelt Poot si 
poo di põ ru ta da. 

Sel leks kor raks said teed 
puh taks, aga ju ba hom me va-
ra val ges on Ai var jäl le roo lis 
ja sä tib sa ha jär je pea le.

Sel le loo te ge mi sel tä nan 
Ai va rit soo ja ka bii ni ja mu-
he da ju tu eest ning Sil la Ar-
not ja Ko du Ar not saa ni sõi du 
eest.

Ül le Tamm

Kel lel taht mist Kel lel taht mist 
te ge le da ja tee ni date ge le da ja tee ni da
kur gi kas va ta mi se ga kur gi kas va ta mi se ga 
OÜ SAL VES TI LE,OÜ SAL VES TI LE,
and ku sel lest tea da and ku sel lest tea da 
veeb rua ri kuu veeb rua ri kuu 
jook sul jook sul 
Sil la met sa tal lu Sil la met sa tal lu 
Mil vi le tel 528 0086Mil vi le tel 528 0086

Le pin gu te sõl mi mi ne Le pin gu te sõl mi mi ne 
ap ril lis.ap ril lis.

Sa mas oo tan in fot ka Sa mas oo tan in fot ka 
sel le koh ta, mil list sel le koh ta, mil list 
köö gi vil ja veel köö gi vil ja veel 
soo vi te kas va ta da ja soo vi te kas va ta da ja 
kui suu res ko gu ses.kui suu res ko gu ses.

TULE KONT ROL LI OMA SIL MI!
Tu le 21.veeb rua ril kell 13.00 Tõs ta maa 

rah va maj ja ja kont rol li ta su ta oma sil ma rõh ku. 
Glau koom on kroo ni li ne sil ma hai gus, mil le 

pu hul kõr ge ne nud sil ma si se rõhk 
kah jus tab nä ge mis när vi ja võib olu li selt 

hal ven da da nä ge mist ku ni nä ge mi se 
täie li ku kao tu se ni. 

Õi geaeg ne diag noo si mi ne ja jär je kin del ra vi 
või mal da vad ena mas ti  nä ge mi se säi li ta da.

Ko ha peal on või ma lus tut vu da ja esi ta da 
kü si mu si Rii gi ko gu kan di daa ti de le.

Us ku ge, vär vi li sest 
mär gist lu mes 
on sa ha me he le 
us ku ma tult 
pal ju abi.

Müüa 1 kott ruk ki püü li ja hu.
(ka väik se mas ko gu ses ki lo de ga)

tel 449 6354

Metsa Leida õpetab Aivarile lumeajamist.

Niksul saavad puhtaks ka maja seinaääred.

Suur, soe ja töökas T150.
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Tõs ta maa noor te kes kust 
kü las ta vad iga päe va selt 
pal jud noo red. Ena mik 

neist on koo liea li sed. Kõi ge 
suu rem kü las tu sarv on töö päe-
va del, lau päe val on vä hem 
rah vast. Kel la ka hest viie ni 
on noo ri kõi ge roh kem, sest 
siis oo da tak se bus se, et ko ju 
min na. Kü la lis te hul gas on 
nii ko ha lik ke kui ka mu jalt 
tul nud noo ri. Vaa del des üht 
det semb ri kuu nä da lat, ar ves-
ta sin, et kes kust kü las tas 51 
noort päe vas, mis on mi nu 
mee lest vä ga hea tu le mus.

Tõs ta maa noor te kes ku sel 
on oma ko du kord ja reeg lid, 
mil lest ka kin ni pee tak se. 
Loo mu li kult on olu kor di, kus 
kee gi tea tud kor da ei rab, aga 
kõik saab la hen da tud. Kes-
kust val va vad va ba taht li kud 
noo red, kes kuu lu vad meie 
ak tiiv se te noor te klu bis se, ku-
hu võ ta me vas tu ka uu si liik-
meid. Kui oled hu vi ta tud, an-
na en dast tea da!

Po pu laar se mad te ge vu sed  
noor te kes ku ses on pil jard ja 
õhu ho ki. Õhu ho kit prae gu 
kah juks män gi da ei saa, aga 
vars ti on kõi gil jäl le see või-
ma lus. Ar vu tid on sa mu ti hõi-
va tud, aga laua män ge män gi-
tak se vä he. Köö gi nur gas ka-
su ta tak se vee keet jat koh vi 
ja kiir nuud li te te ge mi seks. 
Tä nu lah ke te le val lae la ni ke le 
ja noor te kes ku se kü las ta ja te le 
on meil ole mas tas sid, tald ri-
kud ja mõ ned noad. Ai täh tei-
le, Ai me Nurm, Õie Org ning 
Ma ria Too do. To re, kui on lah-
keid ini me si!

Iga päev kü las ta vad noo-
red ka Tõs ta maa rah va ma ja 
koh vi kut, mis on ava tud sa-
mal ajal kui noor te kes kus. 
Sealt saab os ta süüa ja juua. 
Tä nan koh vi ku oma nik ku 
Moo ni ka Ad le rit, kes on and-
nud mul le va ja lik ke au hin du, 
et noo ri pre mee ri da mõ ne saa-
vu tu se pu hul.

Se ni toi mu nud et te võt mi sed:
 20. det semb ril vii si me lä-

bi kaar di män gu Po ti ka tur nii-
ri. Osa le sid Mat hil da-Ma ria 
Tork, Ker tu Lil le, An ni ka Paal-
berg, Hei ko Mänd la, And reas 
Lee ri ma, Kad ri Ka se, Mark 
Mart son, Rai mond Pal berg, 

Krist jan Ka se. Võist le jad ja ga-
ti 2 grup pi: 1) Mat hil da-Ma-
ria, An ni ka, And reas, Mark, 
Krist jan; 2) Ker tu, Hei ko, Kad-
ri, Rai mond. Kes kao tas, läks 
män gust väl ja. Mõ le ma gru pi 
vii ma sed 2 män gi jat jäid lõ-
puks oma va hel võist le ma. III 
ko ha sai Mark, II Krist jan ja 
I Hei ko.

 21. det semb ril eh ti si me 
noor te kes kust pü ha deks. Val-
mis ta si me vär vi li sest pa be rist 
lu me hel beid, pä ka pik ke, lu me-
mem me sid ja kõi ke muud, 
mis noor tel pä he tu li.

 27. det semb ril oli pil jar-
di tur niir. Re gist ree rus 10 ini-
mest, ko hal oli 5. Osa le sid 
Mih kel-Avo Kask, Ka ro lii ne 
Kask, Krist jan Ka se, Karl Kal-
da, Kaa rel Ka se. Kõik män gi-
sid oma va hel ühe män gu. Iga 
võit tõi 1 punk ti. Krist jan ja 
Kaa rel said sa ma ar vu punk te 
ja te gid kor dus män gu, mil le 
või tis Kaa rel. Tu le mu sed: 4.-
5. koh ta jäid ja ga ma Mih kel 
ja Ka ro lii ne, III ko ha sai Karl, 
II Krist jan ja I Kaa rel.

 6. jaa nua ril võist le si me 
rist sõ na de la hen da mi ses. Osa-
le sid Kaa rel Ka se, And reas 
Lee ri ma, Karl Kal da, Ar ti 
Palts mar, Ras mus-Oli ver Ves-
ki mä gi, Rain ja Da nek. Võist-
le ja tel oli va ja la hen da da 3 
rist sõ na. Kaa rel sai I ko ha.

 7. jaa nua ril vaa ta si me 
kõik koos ees ti keel set ani ma-
fil mi „Jääaeg 3“.
 14. jaa nua ril oli meil noo-

le män gu võist lus, mil lest osa 

võt sid 9 noort: Kaa rel Ka se, 
Ral di Kal ju rand, Krist jan Ka-
se, Kad ri Ka se, He le vi Jur jev, 
Ker tu Lil le, Karl Kal da, Jan no 
Pav lov ja Ka ren Ad ler. Kõik 
said vi sa ta 3 noolt. Iga rin gi 
kõi ge vä hem punk te saa nud 
võist le ja lan ges väl ja. Vii-
maks jäi 2 võist le jat: Ka ren 
ja Krist jan. I ko ha sai Ka ren 
ja II Krist jan.
 20. jaa nua ril oli meil jär-

je kord ne fil miõh tu, kus vaa ta-
si me ani ma fil mi „Des pi cab le 
me“ („Mi na, Su per va ras”). Teh-
ni lis te põh jus te tõt tu puu du sid 
fil mil kah juks sub tiit rid.
 21. jaa nua ril oli meil koos-

töös rah va ma ja ga lu met rall, 
kus jät si me hü vas ti jõu lu kuus-
ke de ga ning meis ter da si me 
lu mes kulp tuu re. Soo ja an dis 
kuum tee ja kõr va le pa ku ti 
küp sist. Lõ puks val mis ka 3 
vah vat lu mes kulp tuu ri – pil-
jar di laud, vah va elu kas ja väi-
ke liu mä gi.

On mär ga ta, et noor te le 
oma kes kus meel dib. Seal saa-
dak se kok ku, aru ta tak se päe-
va sünd mu si ja tun tak se en-
nast ko du selt. Mõ ni toob ko-
dust ise gi te le ka män gu kaa sa, 
et koos teis te ga män gi da. 

To re, et sel li ne koht loo di. 
Kui noo red on seal rõõm sad, 
olen mi na ka.
Tu le mas on uued 
et te võt mi sed:

 4. veebruaril, kell18 fil-
miõh tu

 11.- 12. veebruaril, val-
mis ta me sõb ra kaar te

 11. veebruaril, kell 18 Ta-
len di jaht ja sõb ra päe va pi du

 18. veebruaril, kell 15.30 
laua jalg pal li tur niir

 25. veebruaril, kell 18 fil-
miõh tu

Kõi gi üri tus te koh ta tu leb 
täien dav in fo. Jäl gi rek laa mi!

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

Kui das lä heb Tõs ta maa noor te kes ku sel?
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Pääs tea la in fo te le fo ni-
le 1524 on koon da tud 
kut se lis te korst na püh-
ki ja te kon tak tand med. 

Tee nus töö na to hib kors-
tent tah mast pu has ta da ai nult 
kut se li ne korst na püh ki ja.

Oma ko du kan dis te gut se-
va te korst na püh ki ja te kon-
tak tand meid saab pääs tea la 
in fo te le fo nilt 1524 kü si da öö-
päe va ring selt. 

Kor ter ma jas, ri dae la mus ja 
paa ris ma jas tu leb kors ten ala-
ti kut se li sel korst na püh ki jal 
pu has ta da las ta. 

Ük si ke la mus se tu leb kut-
se li ne korst na püh ki ja kut su-
da vä he malt üks kord viie 
aas ta jook sul, üle jää nud kor-
rad võib kors tent ise tah mast 
pu has ta da kui vas ta vad os-
ku sed ja ka töö va hen did ole-
mas on.

Pääs te tee nis tus soo vi tab 
siis ki ka ük si ke la mu pu hul 

roh kem kut se li se korst na püh-
ki ja tee nust ka su ta da, sest li-
saks tah mast pu has ta mi se le 
vaa tab kut se li ne korst na püh-
ki ja üle ko gu korst na sei su-
kor ra ja an nab nõu kus on 
va ja pa ran dus töid te ha. Kut-
se li ne korst na püh ki ja on lä bi-
nud vas ta va koo li tu se ja tal 
on kut se tun nis tus. 

Kors tent saab tah mast pu-
has ta da ka tal vel. Se da tu leb-
ki mi tu kor da aas tas te ha, kui 
küt te kol let ka su ta tak se aas ta-
ring selt ja köe tak se mi tu kor-
da päe vas. Korst na püh ki mi se 
sa ge dus peab vä lis ta ma tah-
ma põ len gu tek ki mi se ohu.

Pääs tea la in fo te le fon 1524 
on pääs tea me ti hal la tav in fo-
te le fon, mil le le he lis ta mi ne 
on ta va kõ ne hin na ga. Te le fo-
ni tee nus töö tab üle rii gi li selt 
ja öö päe va ring selt. Numb rit 
saab va li da nii mo biil te le fo-
nilt kui laua te le fo nilt.

Pääs tea met

Tel li korst na püh ki ja 
lü hi numb rilt  Koo li tus toi mub 4. ja 11. 

veeb rua ril 2011 aas tal al gu-
se ga kell 9 Maar ja-Mag da-
lee na Gil di ärk li saa lis (aad-
ress Uus 5, Pär nu). Ees märk 
on an da ja täien da da Pär nu 
La he Part ner lus ko gu piir kon-
nas te gut se va te kä si töö lis te 
tead mi si too te-a ren du se ja 
tu run du se vald kon nas. Sihtg-
rupiks on PLP piir kon nas ela-
vad ja te gut se vad kä si töö li-
sed, kes ju ba tä na te ge le vad 
kä si töön dus li ku toot mi se ja 
müü gi ga, kui ka kä si töö li-
sed, kes soo vi vad aren da da 
oma ho bi et te võt lu seks.
Koo li tu se tee mad:

too ted ja too te di sain - too-
te loo mi se prot sess ning di-
sai ni ja di sai ne ri osa sel les

meel te ga tu run da mi ne - 
mis see on, kui das se da te ha 
ja mil leks see olu li ne on

too de te pa ken da mi ne - 
väi ke, aga olu li ne osa too de-
te müü gis, ideid ja mõt teid, 
kui das se da os kus li ku malt 
te ha

koos töö või ma lus test teis-

te kä si töö te gi ja te ga - kui-
das oleks või ma lik koos töös 
too teid ühen da da, miks see 
oleks olu li ne

too tea ren dus - kui das ja 
mil lal se da te ha

too de te tu rus ta mi ne - 
kui das ja kus oma too teid 
müüa, kui das se da veel gi os-
kus li ku malt te ha

Koo li tus päe va jook sul tu-
uakse prak ti li si näi ted ja te-
hakse har ju tu si.

G ru pi suu rus on mak si-
maal selt 20 ini mest. Koo li-
tusp rog ramm koos neb ka-
hest oma va hel seo tud õp pe-
päe vast. Koo li ta ja on Mar git 
Kool, OÜ Kool Stuu diost. 
Osa lus ta su on 6.40 EUR (100 
EEK) + käi be maks. Koo li tu se 
kor ral da ja ei ka ta osa le ja te 
trans por di ega lõu na söö gi 
ku lu. Koo li tu se el lu vii mist 
toe tab Lea der. 

Pee ter St rik holm
Pär nu maa Et te võt lus- ja Aren dus kes kus

Too tea ren dus ja tu run dus

Kol ma päe val, 2. veeb rua ril 
kell 16 Mani ja saa re kes ku ses 
küün la päe va pi du. Küü nal de 
te ge mi ne, tan gu pud ru söö mi-
ne, tants. Kül la tu le vad Nii du 
Kat rin ja Kih nu mua Kih nust 
ja kihn la sed suu relt maalt. 

Nel ja päe val, 10. veeb rua ril 
kell 12 Tõs ta maa rah va majas 
Ea ka te klu bi kut sub kõi ki 
hu vi li si dr. Ma dis Ves ki mä gi 
loen gu le ol met rau ma dest

Kol ma päe val, 23. veeb rua ril 
kell 19 Tõs ta maa rah va maj a 
va ba rii gi 93. aas ta päe va 
tä his ta mi ne! Pi du lik KONT-
SERT-AK TUS, val la va pi mär-
ki de üleand mi ne, esi ne vad 
Tõs ta maa ise te ge vus la sed. 
Kell 20.30 AAS TA PÄE VA PI DU

Ree del, 18. märt sil kell 12 
toi mub rah va ma jas XV Tõs-
ta maa val la las te- ja noor te 
so lis ti de kon kurss MUU SI KA 
MEID KÕI KI SEOB...

KUHU MINNA
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Või du pü ha ja rii gi kait se-
päe va tä his ta mi sel 23. 
juu nil 2010 ava ti Tõ he-

las Män ni kus te kü las ku na gi-
se Tõ he la meie rei vas tas Mät-
ta ta lus ko lo nel Karl-Jo hann 
Lau rit sa (1.III 1892 - 29. VI 
1941, las ti ma ha) sün ni ta lus 
mä les tus ki vi. Sel le kõr val mä-
les tus tah vel te ma elu- ja sõ ja-
väe li se kar jää ri ning fo to ga.

Ko lo nel Lau rits on au ta sus-
ta tud ka he Va ba dus ris ti ga (II 
lii gi 2.järk ja II lii gi 3.järk). 
Ta on ol nud Tõ he las õpe ta ja, 
Pär nu ning Pär nu maa Kait se-
lii du ülem, pa tal jo niü lem Va-
ba dus sõ jas. Õp pis Prant su se 
kõr ge mas sõ ja koo lis 1933 - 
1935, ol les üht la si sõ ja väe-
a tas heeks Prant sus maal ja Bel-
gias, ol nud Sõ ja vä ge de staa bi 
II (luu re) osa kon na ülem, oli 
Po lit sei va lit su se ülem ja sõ-
jaeel se Ton di sõ ja koo li – Sõ-
ja väe Ühen da tud Õp pea su-
tus te ülem. (vt ka “Tõs ta maa 
Tuu led” 2004. aas ta jaa nua ri-
num ber).

Oli me aas taid rää ki nud ja 
kir ju ta nud ki ko lo nel Lau rit sa 
tee ne test ja mä les tu se jääd-
vus ta mi sest te ma ko du ko has 
kui võ last - ku ni möö du nud 
aas tal Ees ti Kait se lii du üle-
ma nõu nik And res Mih kels 
lu bas as ja kor ral da da. Ai täh 
tal le. (And res Mih kel si esi va-
ne mad on Tõ he la ku na gi se 
kös ter-koo liõ pe ta ja And rei 
Mih kel si ven na pe rest). 

Mä les tus mär gi ra ja sid Kait-
se lii du Pär nu maa Ma lev, Kait-
se väe Ühen da tud Õp pea su tu-
sed, Luu re pa tal jon ja Tõ he la 

kü la selts. Kü la selts tõi Alu 
mäelt so bi va ki vi mü ra ka. As-
jao sa li sed on ki vi le ke na asu-
ko ha leid nud. See on ka he 
Mät ta ta lu hoo ne te va hel: üks 
ta lu on ko lo nel Lau rit sa isa ko-
du Mät ta (Mät ta Va na toa) ja 
tei ne Mät ta Uue toa, mil le te-
ma isa ra jas, on Karl-Jo hann 
Lau rit sa sün ni ko du. See va na 
re hie la mu hä vis 1939 tu le kah-
jus. Lau rits alus tas uue ma ja 
ehi ta mist 10 päe va pä rast tu-
le kah ju (on ise ka uue ma ja 
pro jek ti au tor). Ma ja on ka-
he le pe re le ja ke nas ti kor ras 
Lau rit sa õe tü tar de pe re de hoo-
lel. Pi ke malt neist ta lu dest on 

Män ni kus te kü la raa ma tus 
(V. Hang, 2008).

Pi du li kul ava mi sel osa le-
sid ko lo nel Lau rit sa po ja Or-
mi tüt re ja po ja po ja pe red, sa-
mu ti Lau rit sa abi kaa sa Ma ria 
ven na Oleg Kan gu ri po ja pe re 
ja mui du gi Mät ta ta lu pe red. 
Leh vi sid kait se lii du ja kor po-
rat sioo ni Uga la li pud. Kat te 
mä les tus ki vilt võt sid kait se lii-
du esin da ja ja Lau rit sa po ja po-
ja poeg And rus Lau rits. Ta on 
kuul sa esi va ne ma auks oma 
ühe le po ja le ni meks pan nud 
Karl ja tei se le Jo hann. Kõ ne le-
sid kait se lii du esin da jad. Rah-
vast oli pal ju.

Hu vi tav on li sa da, et just 
Lau rit sa ko du ta lu lä he ma 
ümb ru se kõi ki dest ta lu dest 
oli I maail ma sõ jas ja Va ba-
dus sõ jas üks või mi tu meest. 
Mä le ta tak se veel se da gi, kes 
Va ba dus sõt ta oma ho bu se ga 
läk sid. Karl-Jo hann Lau rit sa 
en da emal tu li sõt ta saa ta 
kolm poe ga (Rein hold, Karl-
Jo hann ja Va len tin). Ko lo nel 
Lau rit sa pe re ja siin kir ju ta ja 
va ne mad olid naab rid ning 
üheea li sed. Isa käis koos Mät-
ta Kar li ga (nii te da kut su ti) 
koos kar jas, ta lu maad olid 
kõr vu ti. Koh tu mi sed jät ku sid 
ka hi li se mal ajal. Kar li Prant-

Need, ke da mä le ta tak se, ei ole sur nud
Ko lo nel Lau rits pe re ga 
- abi kaa sa Ma ria, lap sed 
Nai ma ja Orm.

Ko lo nel Lau rit sa las ti ma ha 29. juu nil1941.
Ko lo nel Lau rit sa po ja po ja po ja po jad Karl Lau rits ja Jo hann Lau-
rits, tema mä les tus ki vi avamisel 23. juu nil 2010.
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Vas ta valt töö le pin gu 
sea du se §-st 134 on 
ala tes 1. jaa nua rist 
2011 või ma lus an da 
töö raa ma tud hoiu le 
Sot siaal kind lus tu s-
a me tis se. 

Töö raa ma tu võib esi ta da 
piir kond li ku pen sio nia me ti 
klien di tee nin du se le isik ise 
või tööand ja. See on või ma-
lus, mit te ko hus tus.

2009. aas ta su vel keh ti ma 
ha ka nud töö le pin gu sea du se 
ko ha selt ei ole enam tööand-
jal töö raa ma tu pi da mi se ko-
hus tust. Ent töö raa ma tus si-
sal du vad and med on va ja-
li kud nii en ne 1999. aas tat 
oman da tud pen sio niõi gus li-
ku staa ži kui ka eri juh tu del 
hil jem töö ta tud pe rioo di de 
kind laks te ge mi seks. Töö raa-
ma tu and meid võib va ja 

min na veel pal ju de aas ta te 
pä rast toi mu vaks pen sio ni de 
mää ra mi seks. See ga ei to hi 
las ta töö raa ma tul ka du ma 
min na või hä vi ne da.

Tööand ja käes ole vat töö-
raa ma tut hoi tak se seal se ni 
ku ni kes tab töö le ping või tee-
nis tus su he. Töö- või tee nis-
tus suh te lõp pe mi sel an tak se 
töö raa mat töö ta ja le või ava-
li ku le tee nis tu ja le kät te. Kui 
töö ta ja või tee nis tu ja ei ole 
ühe aas ta möö du mi sel töö- 
või tee nis tus suh te lõp pe mi-
sest siis ki se da väl ja võt nud, 
võib tööand ja töö raa ma tu 
hoiu le an da.

Sot siaal kind lus tu sa me ti le 
ülean ta va te le töö raa ma tu te-
le li sab tööand ja ni me kir ja, 
mil les mär gib töö raa ma tu te 
ar vu ning isi ku te ni med ja 
isi ku koo did, kel le töö raa ma-
tud hoiu le an tak se. 

Hoiu le ei võe ta töö raa ma-

tuid, mil le alu sel on va na dus-
pen sion ju ba mää ra tud. 

Sot siaal kind lus tu sa me til 
on õi gus va ja du sel nõu da li-
sa tea vet isi ku tu vas ta mi seks 
ja ta gas ta da töö raa ma tud, 
mis ei kuu lu hoius ta mi se le.

Töö raa ma tu and med, 
mis oma vad õi gus lik ku tä-
hen dust pen sio nis taa ži ar vu-
ta mi sel, kan tak se riik lik ku 
pen sio ni kind lus tu se re gist-
ris se va he tult en ne pen sio ni 
mää ra mist. Pä rast va na dus-
pen sio ni mää ra mist ta gas ta-
tak se töö raa mat sel le oma ni-
ku le. 

Töö raa ma tuid saab esi ta-
da Sot siaal kind lus tu sa me ti 
piir kond li ke pen sio nia me ti-
te klien di tee nin dus te le. Sot-
siaal kind lus tu sa me ti in fo te le-
fon on 16106 või 612 1360, 
vt ka www.en sib.ee/klien di-
tee nin du sed

Sot siaal kind lus tu sa met

sus maalt too dud jalg ra tas 
Pres to oli meil kaua aas taid 
sõi du kor ras. Lau rit sa tüt re le 
Nai ma le po le kau gelt too dud 
Poo la rah va rõi vad so bi nud 
ja Lau rit sad kin ki sid need (pi-
kit rii bu li ne see lik, val ge läi ki-
vast sii dist pluus laia ti kan-
di ga pik ka del var ru ka tel ja 
kree mi kast vil di tao li sest ma-
ter ja list vest, sa mu ti ti ki tud) 
mi nu õde Lai ne le. Se da komp-
lek ti lae nu ta ti meilt näi te män-
gu des se. Mi nul gi on need sel-
jas ol nud Tõs ta maal 7. klas sis 
õpe ta ja Reet Un di sea tud näi-
te män gus. Su ve ti oli Lau rit-
sa pe re ala ti Tõ he las. Ma ria 
las te ga ena mas ti oma ko dus 
Ni gu la ta lus. Ko lo nel käis Tõ-
he la jär vel par di ja hil, kaa sas 
lin nu koer Tin no.

Tu li aas ta 1940. Ko lo nel 
Lau rits ar re tee ri ti ja las ti ma-
ha 1941 (sa ma teh ti ka ta 
pool ven na kap ten Va len tin 
Ka nit sa ga, kes sa mu ti oli 
Ton di sõ ja koo li õp pe jõud). 
Lau rit sa pe re: abi kaa sa Ma ria 
(Ni gu la ta lu pe re tü tar, 1896 
- 1981), lap sed: Nai ma (1921 
- 1991) ja Orm (1924 - 1999) 
küü di ta ti Si be ris se. Põ ge ne sid 
Si be rist 1946 ja 1949 ar re tee-
ri ti uues ti. Ma ria oli Tõ he las 
õpe ta ja, te ma ga toi mi ti eri ti 
jul malt – ta käed pan di rau-
du koo li tun nis las te ees ja jäl-
le Si be ris se. Tol la sed koo li lap-
sed olid õpe ta ja Ma ria Lau rit-
sa tun nis te ma ar re tee ri mi se 
pealt nä gi jaiks! Har ju maal, Jü-
ri kal mis tul on ko lo nel Lau rit-
sa pe re puh ke paik mä les tus ki-
vi ga, mil le va lis Ma ria vend 
Oleg Kan gur oma Tõn nas te 
ta lu põl du delt Koon gas.

Lau rit sa mä les tus ki vi ava-
mi se ga tä his ta ti Va ba dus sõ ja 
lõp pu Tõ he las. Need, ke da mä-
le ta tak se, ei ole sur nud.

Kait se liit la sed ja ko gu ne-
nud “tsi viil ko da ni kud” võt sid 
Lau rit sa ki vi juu rest sõi du suu-
na lõu nas se, et Tõs ta maa ale-
vi kus jät ka ta rii gi kait se päe va 
tä his ta mist. Kait se liit la sed de-
monst ree ri sid Tõs ta maal sõ du-
ri va rus tust ja rel vas tust ning 
pi da sid näi dis la hin gu. Või du-
tu li too di Vil jan dist. 

Oleks vaid kõik la hin gud 
näi dis la hin gud. Vai ke Hang

Esi me ne tants oli ais sa, 
la se aga pit sid pais-
ta, tei ne tants oli ki ka-

puu, ära si na mur ra sää re-
luud………..

Just täp selt nii see kõik 
käis ki. Vaa ta ma ta sel le le, 
et kõik uus ja hu vi tav siin 
il mas meid köi dab, ei suu da 
me il ma va na ja häs ti unus-
ta tu ga hak ka ma saa da.

See oli 15 jaa nuar, kui 
rah vast tu li siit nur gast ja 
sealt nur gast Ma ni ja le kok-
ku, sest uu dis le vis nii pa be-
ril kui suu sõ na li selt, et üks 
vah va üri tus sel saa rel saab 
toi mu ma. Vaa ta ma ta oma ti-
he da le esi ne mis te graa fi ku le 
olid aja leid nud ning ko ha-
le tul nud Kih nust Jär su mäe 
Rai na ning Ree na, kes oma 
mõ nu sa ole mi se ga kõi ki kok-
ku tul nuid tant su le är gi ta sid. 
Ega nad suurt ei lask nud 
meil nii sa ma vaa da ta vaid 
pa nid ko he kõi ke ise te ge-
ma. Aga just nii me tant sud 
sel geks sai me gi. 

Et õp pi mi ne vä ga kuiv ei 
tun duks, siis olid abiks Ma ni-
ja poi sid oma an samb li ga ja 

mi da ei osa nud ne mad män-
gi da se da las ti plaa dilt. 

Va na rah vas üt les, et tü hi 
kott ei sei sa püs ti ja nii olid 
meie gi mõt ted lõu naks tüh-
ja kõ hu mit te tant su juu res. 
Aga kus hä da kõi ge suu rem 
seal abi kõi ge lä hem ja pol-
nud ki va ja kaua oo da ta, kui 
uks läks lah ti ja tu ba sai mõ-
nu sat ka la su pi lõh na täis. 

Va he peal an ti ae ga tant su-
kin gad uues ti läi ki ma lüüa 
ja kell 8 õh tul oli igaü hel või-
ma lus oma päe va seid os ku-

si näi da ta. Siis võt sid Ma ni ja 
poi sid tõe li se hoo üles ja kui 
ne mad oma hää le le väi ke se 
puh ku se and sid võt tis Uno 
Ka ro tam Kih nust oma akor-
dio ni ja tant su põ rand oli en-
di selt üle rah vas ta tud. Kes sel 
õh tul nu ri ses, et tant si da ei 
saa või ei os ka oli küll ise 
süü di. Järg mi sel kor ral tul ge 
ise ko ha le ja teh ke jär gi.

Ma ri ka Pull Va na jü rilt
Ürituse korraldas MTÜ Ilusa 
Manilaiu Eest ja toe tas Ko ha li ku 
Omaal ga tu se Prog ramm. 

Kih nu tant sud said sel geks

Anna töö raa mat hoiu le
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MÄLUMÄNG

Tõstamaa mälumängusarja selle hooaja 3. mängus osales 9 võistkonda. Seekord esitas 
küsimusi naabervalla Varbla mälumängukorraldaja Raimond Lobjakas ja neile teadis kõige 
rohkem õigeid vastuseid võistkond MM koosseisus Anu Peterson, Marek Lind, Enno Kase ja 
Kalev Martson. Järgmine mäng 22. veebruaril ja oodatakse kuni neljaliikmeliste võistkon-
dadena ka kõiki neid, kes seni veel pole jõudnud osalema. Tõstamaa Spordiklubi

Pühapäeval,
6. veebruaril
selle talve

I TÕSTAMAA
SUUSASÕIT,
start kell 13 

spordiväljalult. 
Rada 5 kilomeetrit.
Sõita saab nii aja 

peale kui 
ka matkates. 
Peale sõitu 

suusasupp, tee 
ja saun! 

   OOTAME 
       OSALEMA!

Tõstamaa Spordiklubi

T ä na vu toi mus 28. lu-
mes kulp tuu ri de võist-
lus Prant su se Al pi de 

Val loi re lin na ke ses. 
Ke nas se mä gi kuu ror dis se 

oli ko ha le sõit nud 17 võist-
kon da. Eel mi se aas ta võit jad 
olid au kü la lis te rol lis. Võist-
kon di oli Prant sus maalt, Itaa-
liast, Ka na dast, Taist, Tseh-
hist, Bel giast, Ees tist ning mõ-
ned võist kon nad koos ne sid 
mit me rii gi esin da ja test: see-
ga li san dus veel Sa ka sa maa, 
Meh hi ko, Ing lis maa.

Igas võist kon nas pi di ole-
ma vä he malt üks pro fes sio-
naal ne skulp tor, aga meil 

oli neid ko gu ni kaks: Lau ri 
Tamm ja Ja na Huul ning mi-
na siis nö har ras ta ja na. Et 
üld se võst lus te le pää se da, tu-
li saa ta ka vand. see jä rel siis 
kor ral da jad va li sid saa bu nud 
es kii si de seast väl ja oma lem-
mi kud ja see jä rel esi ta ti kut se 
ku jur da ma tul la. 

No vemb ri al gu ses saa bus ki 
tea de, et Ja na Huu le ka vand, 
mil le lä ki ta si me, osu tus väl ja-
va li tuks ja meie mees kond on 
kut su tud võist lus te le.

Lu me kuu bid olid 3,5 x 3,5 
meet rit laiad ja ne li meet rit 
kõr ged. Kuu bid loo si ti väl ja 
ja meie sai me 17nda ehk siis 
kõi ge vii ma se po sit sioo ni. 
Meie rõõ muks asus see kuup 
ko ha li ku toi du poe uk se ees ja 
rah va elav hu vi oli ga ran tee-
ri tud. Sel li ne suur lu me kuup 
oli tõe li ne “päh kel”, ku na lu-
mi oli saa lun gi tes kaua seis-
nud ning tah ku nud vä ga jäi-
seks. 

Kes nüüd mõt leb, et lu mes-
kulp tuu ri saab te ha lu me la bi-
da ga, siis ek sib kõ vas ti, sest 
meie töö va hen di teks olid 
moo tor saag ja spet siaal sed 
suu red peit lid, mil le har ja var-
re ot sa kee ra si me, et sui sa mit-
te va ja lik mass ära raiu da.

Ko gu mit te va ja lik lu me-
mass sai ee mal da tud saa gi-
des. Meil oli li saks elekt ri sae-
le kaa sas ka pikk kett, mil le le 
olid pol did sis se kee ra tud ja 
siis va na hea”sul le-mul le”-
teh ni ka ga saa gi si me suu ri lu-
me tük ke kuu bilt ma ha. Ku na 
see oli vä ga jõu li ne ja vä si tav 
te ge vus, siis õn neks sai me 
kor raks ka sõ ja väel si enes te-
le ap pi.

Käi sin ka mä ge des suu sa ta-
mas. Las ku mis ra da sid oli üle 
150 ki lo mee ri - kolm suurt 
mä ge oli ti he dalt tõs tu keid ja 
ra da sid täis, tõe li ne suu sa pa-
ra diis.

Ta han tä na da Ta nel ja Ja-
nek Tuul meest ning Ka lev 
Mart so nit, kes val mis ta sid 
võist le mi se tar beks lu me töö-
riis tu, peit leid ja rii ve.

Too mas Mitt

Lumest ilu võ lu mas

Fo
to

d:
 T
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m

as
 M

itt

Esi koht - Ka na da. 

Lau ri Tamm ja Ja na Huul ning mi na siis nö har ras ta ja na. 
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Üle pea kõr gu va te 
lu me val li de va he le 
ka du vas Pär nu ker ge-
jõus ti ku hal lis kor ral-
da tud Pär nu maa koo-
li de tal vis tel meist ri-
võist lus tel olid ko hal 
ka Tõs ta maa noo red 
ke ge jõus tik la sed. 

Ei ol nud mit te liht salt 
ko hal, vaid võist le sid ja ka 
võit sid.

Ku na tal vis tel si se võist lus-
tel pik ki hei teid (seal hul gas 
ka oda vi set) ka vas ei ole, pi-
di meie oda neiu Lii na Laas-
ma piir du ma kuu li tõu ke ga, 
mil le ta ka nei du de-juu nio ri-
de hul gas tu le mu se ga 11.33 
või tis. 

Tei se esi ko ha kuu li tõu kes 
saa vu tas Jaan Kiisk pois te 
B-va nu sek las sis. Te ma kuul 
maan dus 11.64 kau gu sel. 
Kaks esi koh ta too di Tõs ta-
maa le ka kõr gus hüp pes. 

Hei ko Mänd la juu nio ri de 
pa ri ma na üle tas 1.65 ja Ka-

ren Ad ler tüd ru ku te C-va nu-
sek las sis 1.30. 

Hõ be me da li sai kae la Lil-
le ri ne Lil le tüd ru ku te B-va-
nu sek las si 600m jook sus. 

Pronks me da li vää ri li sed 
olid juu nio rid Tau ri Pal berg 
1000m jook sus ja Sten-An-
der Oja kal las kau gus hüp-
pes. 

Isik lik ke re kor deid pa ran-
da sid veel And reas Lee ri ma, 
Tee le Tõ nis son, Karl Kal da 
ja And rus Lein puu. 

Tree ne ril oli põh just oma 
hoo lea lus te ga ra hul ol la.

Jaan Tamm 

18. märt sil kell 12 toi mub rah va ma jas 
XV Tõs ta maa val la las te- ja noor te so lis ti de kon kurss 

MUU SI KA MEID KÕI KI SEOB... 
Oo da tud on 3-20-aas ta sed so lis tid, 

kel lelt oo ta me üh te lau lu omal va bal va li kul.
So lis ti de va nu seast med: 3-7 a. / 7-8 a. / 9-10 a. / 11-12 a.

13-14 a. / 15-16.a. / 17-18.a. / 19-20.a.

Kon kurs si hin dab as ja tund lik žü rii, ku hu kuu lu vad 
ko ge mus te ga muu si kud ja laul jad. Ka pub li kul on või ma lus 

lei da oma lem mi kud kõi gi laul ja te seast. 

Osa võ tust pa lu me tea ta da 14. märt siks Tõs ta maa rah va maj ja 
Õn ne la le (on ne la@tos ta maa.ee , tel tas kus 523 6350)

Kol ma päe val, 23. veeb rua ril Tõs ta maa rah va maj as
VA BA RII GI 93. AAS TA PÄE VA TÄ HIS TA MI NE! 

Kell 19 pi du lik KONT SERT-AK TUS. 
Val la va pi mär ki de üleand mi ne. 

Esi ne vad Tõs ta maa ise te ge vus la sed 
Kell 20.30 AAS TA PÄE VA PI DU

Peo au kü la lis teks oo ta me kõi ki en di si ja prae gu seid 
Tõs ta maa rah va ma ja ise te ge vus la si! 

Tä his ta me koos se ga rah va tant su rüh ma 25., 
näi tet ru pi 25. ja nai san samb li 10. te ge vu saas ta täi tu mist. 

Meelt la hu tab noor te mees te folk loo rian sam bel VII SU KE
Rah va lik ku tant su muu si kat teeb Tõs ta maa noor te mees te 

vo kaa linst ru men taal an sam bel NA PO LEON DY NA MI TE
Peoõh tut saad toe ta da, os tes pi le ti ko ha peal – 4 EUR 

KÕIK ON OO DA TUD!

Pi le tid eel müü gis hinnaga 8 EUR 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus (28.02. ku ni 11.03.) 
Ko ha peal en ne eten dust pi let 10 EUR

Edu kad star did

8. jaa nua ril toi mus Ma ni ja saa re kes ku ses Ees ti Draa ma teat ri 
eten dus “Aa bit sa kukk”. And rus Ki vi rä ki ühe me he tükk, mi da 
esi tas Tõ nu Oja, läks rah va le häs ti pea le. Sai nal ja ja oli ka 
lii gu ta vaid het ki - nii na gu meie elus ik ka. 

Ol gu gi, et Ma ni ja tee oli suur tes han ge des, jõud sid teat-
ri kü las ta jad ko ha le, kes suus ka del, kes jalg si sum ba tes, kes 
atv-ga. Ma nõ ja Kul tuu ri selts Foto: Toomas Mitt
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12.02.1922- 29.12.2010

 
 

Magnús Karl 
               Magnússon – 28.12.2010 

Britte Lember - 05.01.2011

Õnnitleme uusi vallakodanikke 
ja nende vanemaid!

ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
REEDE

8.00-16.00

NELJAPÄEV
8.00-10.00
12.00-19.00

PEREARST 
MADIS VESKIMÄGI

ESMASPÄEV, TEISIPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 9.00-13.00, 
NELJAPÄEV 14.00-18.00

VELSKER 
EVE KÄÄR

ESMASPÄEV, TEISIPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 9.00-13.00, 
NELJAPÄEV 14.00-18.00

ÕDE 
URVE MERILA

ESMASPÄEV, TEISIPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 13.00-15.00, 
NELJAPÄEV 12.00-14.00

TELEFONINÕUANDED, 
REGISTREERUMINE 
VASTUVÕTULE

TELEFONIL 447 1940 ESMASPÄEVAST-REEDENI KELL 8.00-9.00. 
ÖÖPÄEVASELT VÕIMALUS JÄTTA TEADE AUTOMAATVASTAJALE 
OMA NIME JA TELEFONINUMBRIGA. 
VASTAMINE ESIMESEL VÕIMALUSEL !!!

E POST
Meiliaadress terkes@hot.ee. VÕIMALIK ON REGISTREERUMINE 
VASTUVÕTULE, KORDUSRETSEPTID, NÕUANDED. 
VASTAMINE 1 TÖÖPÄEVA JOOKSUL.

ERAKORRALISE JA 
TÖÖAJAVÄLISE ÄGEDAHAIGES-
TUMISE KORRAL

PALUN HELISTAGE HÄIREKESKUSESSE TELEFONIL 112 !!!

PEREARSTI 
NÕUANDETELEFON

PALUN HELISTAGE TELEFONIL 1220 !!!

TÕSTAMAA TERVISEKESKUSE TÖÖAJAD
PALUN REGISTREERIGE EELNEVALT VASTUVÕTULE !!!.  
OLENEVALT TEIE PROBLEEMIST LEIAME SOBIVA AJA. AINULT NII ON VÕIMALIK ANDA HEAD ABI !!!


