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21. mail sai Lao sa da mas pee-
tud Räi me West 2011, kor ral-
da ja teks MTÜd Ilu sa Ma ni laiu 
Eest ja Peer ni Sa da maa ren dus. 
Õp pe päe va ees mär giks oli 
meie oma arm sa räi me ja sel le 
püü gi ning püüd ja te iga ti ne tut-
vus ta mi ne.

Nii siis, kui au to de ri vi hak kas ju ba 
Poot si ula tu ma oli sel ge, et meie räim kui-
va le ei jää. Il ma ga ve das kor ral da ja tel rop-
pu moo di ja eks ta ole al ga ja õnn ka. 

Sa mal ajal kui Lao sa da ma kai äär de 
saa bu sid täis las tis räi me ka kua mid oli sa-
da ma alal jär je pa nu te ge vu si ja töö tu ba-
sid en nast val mis pan nud. Las te ga te ge-
le sid vä si ma tult Anu, Me ri ke ja Õn ne la 
abi li ste ga. 

Va he peal vii sid va ne mad oma põn nid 
vaa ta ma paa dis si pu ta vaid ka lu ja Kih nu 
Me re selt si kirk ko ve ne de ga sõit ma. Par da-
ni vees räi me las tis paat võt tis ah he ta ma 
igaü he, kes kai peal uu dis tas või ämb ri-
ga oma saa ki ko ju vii mi seks oo tas. Sel li-
ne ka la mees te as kel da mi ne ko gu päe va 
an dis üri tu se le õi ge hin ge kül ge. 

Ro man ti li se Ran na tee koh vik töö tas 
täie au ru ga ja söö ja test puu dust ei tun-
tud, ka la roo ga de ja suit su ka la pak ku jad 
ei saa nud oma le ti ta ga veel õi get müü-
gi tun net sis se, kui kaup ot sa sai. 

Kü las ta jaid oli nii pal ju, et ei jää nud-
ki muud üle, kui kuu la ta sar mi ka ka la fa-
naa ti ku Vla dis la vi õpe tu si räi mest toi tu-
de te ge mi sest, maits ta ko ha peal val mis-
ta tud hõr gu ti si ja ko dus ko he ise proo vi-
ma ha ka ta. 

Kuul da vas ti os te ti li gi tonn räi mi kü-
las ta ja te poolt ära, mis leid sid oma kor da 
tee pal ju de köö ki des se. Ar va ta vas ti võib 
nii mõ nes ki kül mi kus mait sev rull mops 
ta ga va raks ol la. 

Jü ri rää kis hu vi ta valt meie ran ni ku-
me rest ja sel le elus ti kust. Me he sõ nul on 
me re vee olu kord pa ra ne nud ja see an-
nab loo tust ka ka la va ru de suu re ne mi se-
le. Ja na gu ik ka, jõu ti ju tu ning kü si mus-
te ga väl ja Jaa pa ni hil ju ti se ka tast roo fi 
juur de. Ini mes tel on mu re loo dus kesk-
kon na puh tu se pä rast.

järgneb lk 6

Õpe ta tud räi med rän da sid Lao al la

Raivo Mändla on jõudnud järjekordse räimelastiga sadamasse.
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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: 500 tk

 See on us ku ma tult to re 
ja ar mas, et head tut ta vad 
ning kaas la sed, kel le ga tor -
mi li ne noor põlv koos vee-
de tud, ül la tus li kult väl ja 
il mu vad. Ju ba hal li se gu se 
juuk se pah ma ka ga va nad 
kam raa did kal lis ta vad ja jä-
ta vad hin ge to re da sõ nu mi 
- pi kad, igaü he oma ra da käi-
mi se aas tad, po le va nu mä-
les tu si kus tu ta nud. 

Post kas ti tu le vad e-kir jad 
soo ja de ter vi tus te ga, ela kus 
ta had, ol gu või me res, ei se-
 ga see suht le mast. Pu has ime, 
kui mee nu ta da, et kolm küm-
mend aas tat ta ga si ei ol nud 
mi nu ta res veel elekt rit ki. 
Räi me Wes til oli nii pal ju oo-
ta ma tuid koh tu mi si, et pi sar 
sil ma nur gas, hel di must tä his-
ta mas, ei jõud nud kui va da. 
Uued to re dad koh tu mi sed oo-
ta sid lau päe val ees mõi sas.

Sel le su ve ga saab teoks 
mõ te, mis on ida ne nud paar 
aas ta kest - Tõs ta maa mõi-
sa pä ris oma su ve la vas tus. 
Esi me se le kok ku saa mi se le 
kut su tud näit le jad ja muud 
as ja li sed olid ju ba ko had sis-
se võt nud, kui mi na ko ha le 
traa vi sin. Ja seal nad olid, 
hal li se gu sed, as ja li kud, soo-
jad, riu ka li kud, elu ko ge nud 
ja liht sad koo liõed ja vend. 
And rus, Ger da, Lai ne, kõik 
me nüh ki si me koo li pin ki 
Tal lin na 32 kesk koo li teat rik-
las si des. Ül la tus li kult on elu 
meid tä na seks too nud siia 
Lii vi la he ran da des se juu ri 
aja ma. Aga veel gi äge dam, 
saa me koos mõi sa la vas tu-
ses män gi da. Ses mõt tes po-
le see liht salt üks jär je kord ne 
su ve kas vaid mei le kõi gi le 
kal liks saa nud kan di vä ga 
isik li ku lä he ne mi se ga la vas-
tus. Aeg liht salt toob ühel 
päe val kok ku ini me sed ja 
ideed, just siis, kui see õi ge 
hetk on küps, mõ ni kord oo-
ta ma tult, aga tih ti ka siis kui 
sõ na saab teoks.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Tõs ta maa Val la -
vo li ko gu is tun gil 
6. mail 2011

 Kuu la ti val la va ne ma et te-
kan net, mil les an ti in for mat-
sioo ni kü la koo so le ku te toi mu-
mi sest, hool de ko du tu leoh tu-
se nõue te täit mi sest, val la tee-
de ke va di sest kor ras ta mi sest, 
MTÜ Vais te taot lu sest en di se 
Vais te sa da ma ka su ta mi se 
koh ta, toi mu nud aru te lust 
rah vus par gi loo mi se tee mal 
Kih nu väi na me re par gi piir-
kon nas, vaid lu sest Varb la val-
la ga Tõs ta maa las teaia ko ha-
ta su maks mi se osas, hea kor ra 
olu kor rast Lao sa da ma ümb-
ru ses ning esi ta tud ja teos ta-
ta va test pro jek ti dest.

 Ot su ta ti muu ta vo li ko gu 
ot su seid seo ses val la tee de ga. 

Muu da tu sed puu du ta vad 
kol me val la tee pin da la sid 
ning alu seks on võe tud uued 
plaa ni ma ter ja li alu sel moo-
dus ta tud ja muu de tud ka tast-
riük sus te  plaa nid.

 Toi mus jäät me hool du sees-
kir ja I lu ge mi ne Kuu la ti aren-
dus- ja kesk kon na nõu ni ku 
Ker li Brand ti et te kan net uue 
jäät me hool du sees kir ja eel nõu 
koh ta, mil les on sä tes ta tud 
jäät me hool du se üld nõu ded ja 
kor ral da tud jäät me veo kord. 

Kor ral da tud jäät me veo le-
pin gu täh taeg lõ peb käe so-
le val aas tal ning on va ja lik 
kor ral da da uus jäät me veo 
tee nu se han ge rii gi han ge te 
sea du ses sä tes ta tud kor ras 
tee nu se kont ses sioo ni and mi-
se ga. Tõs ta maa, Aud ru, Varb-
la, La vas saa re ja Koon ga val-

la hal dus ter ri too rium moo dus-
tab ühe jäät me veo piir kon na, 
kus kor ral da tak se re gu laar-
ne jäät me te ko gu mi ne ja ve-
du, mi da teos tab üks, sel leks 
kont ses sioo ni omav et te võt-
ja. Han ke le ping sõl mi tak se 
viieks aas taks. 

Toi mus eel nõu I lu ge mi ne 
ja aru te lu.

 Ot sus ta ti al ga ta da Tõs ta-
maa val la ter vi sep ro fii li koos-
ta mi ne. Kuu la ti abi val la va-
nem Anu Pe ter so ni et te kan-
net ter vi sep ro fii li koos ta mi se 
koh ta, mil les ta te gi üle vaa te, 
mis on paik kon na ter vi sep ro-
fiil, mis on sel le koos ta mi se 
ees mär gid, kä sit le ta vad vald-
kon nad ning mil li ne on koos-
ta mi se prot sess. 

Anu Pe ter son,
val la sek re tä ri üle san ne tes

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Pär nu maal on ava tud 
ha jaa sus tu se veep rog-
ram mi taot lus voor, kus 
kü las elav ini me ne (mit-
te Tõs ta maa ale vi kus elav 
ini me ne) saab kü si da 
toe tust kae vu ehi ta mi-
seks, sü ven da mi seks ja 
pu has ta mi seks, kae vu-
ma ja ja joo gi vee to rus ti-
ku ehi ta mi seks, kae vu 
va rus ta mi seks va ja li ke 
pum pa mis- ja pu has tus-
sead me te ga. 

Toe tu se suu rus ühe ma ja -
pi da mi se koh ta on ku ni 6395 
eu rot. 

Toe tu se saa ja oma fi nant-
see ring peab ole ma pro jek ti 
ku lu dest 33,33%, pro jek ti el-
lu vii mi se mak si maal ne kest-
vus on 12 kuud. 

Toe tu se taot le jaks saab ol-
la füü si li ne isik, kes elab ka 
rah vas ti ku re gist ri and me te 

jär gi Tõs ta maa val las ala tes 
1. jaa nua rist 2010. Ka mit te tu-
lun du sü hin gud või sih ta su tu-
sed, mis te ge le vad val las ela-
ni ke joo gi vee ga va rus ta mi se-
ga ning mil le re gist ri aad ress 
Tõs ta maa val las on ala tes 1. 
jaa nua rist 2010, saa vad toe-
tust taot le da.

Taot lus te esi ta mi se täh taeg 
on 13. juu ni 2011. 

Pa ber kand jal nõue te ko ha-
ne taot lus (saab val last või 
val la ko du le helt) tu leb esi ta-
da Tõs ta maa Val la va lit su se le 
aad res sil Sa da ma tee 2, Tõs ta-
maa või di gi taal selt all kir jas-
ta tu na e-mai li le vald@tos ta-
maa.ee. 

Pea le taot lus te lä bi vaa ta-
mist pa neb val la va lit sus et-
tean tud kri tee riu mi de jär gi 
toe tu se saa jad jär je kor da ning 
ot sus tab taot lu se ra hul da mi se 
või mit te ra hul da mi se. 

Toe ta ta va te te ge vus te ja 

abi kõl bu li ke ku lu de loe te lu 
ning taot le mi se tin gi mu sed 
on täp se malt väl ja too dud 
re gio naal mi nist ri käsk kir jas 
„Ha jaa sus tu se veep rog ram-
mi prog ramm do ku ment”, mil-
le ga saab tut vu da Tõs ta maa 
Val la va lit su ses või val la ko du-
le hel www.tos ta maa.ee. 

Kogu informatsioon pro-
grammi kohta asub ka Et-
tevõtluse Arendamise Si-
htasutuse (EAS) kodulehel: 
www.eas.ee/index.php/ava-
likule-ja-mittetulundussek-
torile/avalike-teenuste-aren-
damine/hajaasustuse-veepro-
gramm/ueldjutt

Va ja du se kor ral abi saa mi-
seks pöör du ge Tõs ta maa Val-
la va lit su sest abi val la va nem 
Anu Pe ter so ni poo le te le fo-
nil 449 6180, e-mail anu@
tos ta maa.ee 

Anu Pe ter son,
abivallavanem

Kae vu ehi ta mi seks on 
või ma lik toe tust kü si da 
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PILETI HINNAD:
reisijad Rahvastikuregistris elukohaga Manija küla
TÄISKASVANU 0,70 EUR
PENSIONÄR, ÜLIÕPILANE 0,35 EUR
LAPS, ÕPILANE tasuta 

MANIJALT MUNALAIUST

Esmaspäev 7.45
16.30

8:00
17:00

Teisipäev 7.45 
14.30
16.30

8:00
16:00
17:00

Kolmapäev 7.45
16.30

8.00
17.00

Neljapäev 7.45
16.30

8.00
17.00

Manija liinipaadi “Mann” sõidugraafi k alates 1. juuni 2011

MANIJALT MUNALAIUST

Reede 7.45
14.30
16.30
19.45

8.00
16.00
17.00
20.00

Laupäev 7.45
16.30

8.00
17.00

Pühapäev 17.00
19.45

17.15
20.00

reisijad, kelle registreeritud elukoht ei ole Manija küla
TÄISKASVANU 1,60 EUR
PENSIONÄR 0,80 EUR
LAPS 0,80 EUR
erireis 16 EUR

Kontakt telefon 520 7968

Meie Ker li ehk val la 
kesk kon na- ja aren-
dus nõu nik Ker l i 

Brant püh kis Tõs ta maa tol-
mu kin ga delt ja asus ela ma ja 
töö le Tal lin na. Kuus ja pool 
aas tat toi me tas ta val la ma jas, 
kor jas sel le aja ga sel ja ko ti ja-
gu ko ge mu si ning on üs na 
mõis te tav, et noor ini me ne 
va jab uu si väl ja kut seid.

Ker li tu li ot se Tü ri Kol led zi 
koo li pin gist kesk kon naa met-
ni kuks. Oma sõ nul oli ta nii 
noor, et os kas ja ei osa nud 
kar ta. Noo re amet ni ku na oli 
ta esi me sel aas tal sä ra silm ne 
en tu siast, aja ede ne des sai 
aga aru, et reaal sus on siis ki 
mi da gi muud. Pa be ri kuh jad 
ma ta vad pä ris käh ku en da 
al la. Siis ki sea dis ka he küm-
neü he ne Ker li en da le kolm 
ees mär ki: val mis saa da val la 
üldp la nee ring, viia lä bi kor ral-
da tud jäät me veo kon kurss ja 
Tõs ta maa mõi sa par gi kor da-
te ge mi ne. 

Ta vai ni me se le on üldp la-
nee rin gu va ja lik kus suh te li-
selt aru saa ma tu, aga te ge li-
kult just see ühis kond lik kok-
ku le pe kait seb ko ha lik ku ela-
nik ku või ma li ke aren da ja te 
eest. Üldp la nee rin gu te ge mi-
se ajal tõ des Ker li, et ini me-
sed mõt le sid vä ga ene se kesk-
selt, ko gu kon na hu vi de eest 
pi gem ei seis tud. Ta sa kaa lus-

ta da ava lik ku ja era hu vi oli 
ik ka vä ga kee ru li ne, kind las ti 
pea vad ini me sed oma õi gus-
te eest seis ma, aga õi gus te ga 
kaas ne vad ka ko hus tu sed ja 
sel lest ei ta ha ini me sed kui da-
gi aru saa da, kur dab Ker li. 

Tih ti on ini me sed jul mad 
ja ei ole või ma lik saa vu ta da 
min geid komp ro mis se. Just 
see pä rast jäi gi Ma ni ja kü la 
üldp la nee rin gus se val ge ala-
na ja nüüd üri ta tak se seal 
lä bi tee map la nee rin gu kok-
ku lep ped saa vu ta da. Ter ve 
aas ta ku lus üldp la nee rin gu 
te ge mi seks.

Viie val la kor ral da tud jäät-
me veo kon kurss tä hen dab 
lü hi dalt se da, et nö viie val-

la ühi se hul gi han ke ga oleks 
nen de val da de ela ni ke le prü-
gi ve du oda vam. Nii liht ne see 
oli gi. Ome ti oli see peaae gu 
jalg rat ta leiu ta mi ne. Koos töö 
val da de ga su jus ke nas ti. Oma-
va lit sus on ko hus ta tud rii gi-
sea du se ko ha selt kor ral da ma 
val las prü gi veo. 

Järg nes mui du gi see, et 
val la maj ja ha ka ti voo ri ma 
ja he lis ta ma, et see ju ilm või-
ma ta, sest ko da ni kul prü gi 
ei te ki. Aga se da ei usu Ker-
li il ma peal gi, sest prü gi te kib 
ko he kind las ti. Hil ju ti ma sen-
das Ker lit Lin di met sa va he li-
ne prü gi mä gi. Sel li sed as jad 
kur vas ta vad te da vä ga. Esi-
mes te prü gi veo rin gi de jä rel 
oli Ker li te le fon pu na ne ja ai-
nus, mis sealt to rust kos tis oli 
meie arm sa te val la ko da ni ke 
sõim. Ik ka sel le pä rast, et väi-
de ta valt prü gi ei te ki, aga prü-
giau to ja ar ved tu le vad. Ker li 
kuu las, va hel nut tis ja kuu las 
jäl le, sel gi tas lõ pu tult. 

Tä na seks on süs teem kõi-
gest hoo li ma ta käi ma läi nud 
ja Ker li en da le poo le pak se-
ma na ha sel ga kas va ta nud. 
Eks tä na gi on te ge la si kes 
ta ha vad tei se ku lul ela da ja 
poe ta vad oma prü gi võõ ras-
se kas ti. Sääst li ku elu hoia ku 
ja kes kon na sõb ra li ku elu vii si 
pä ris Ker li oma suu rest ja sõb-
ra li kust pe rest. 

Kes kon naa la selt jääb Ker-
list poo le li Tõs ta maa jõe tee-
ma, et ku na gi jõuaks me re ka-
la möö da jõ ge Er mis tus se, sel-
le ga ju ba ka tead las te poolt 
te ge le tak se. Vee ja ka na li sat-
sioo ni pro jek tid jää vad ka 
poo le li.. Kah ju, et mõi sa par gi 
pro jekt ma su tõt tu poo li kuks 
jäi. Kõi ge sel le pä rast jääb 
nai se sü da vei di kri pel da ma. 
To re on see, et nen de aas ta te 
jook sul on läi nud pa re maks 
hea kord, tee de olu kord on pa-
ra ne nud, kü la lii ku mi ne hoo-
gus tu nud ja lõ puks ka noor-
te kes kus val mi nud. Ela mi seks 
on Tõs ta maa Ker li mee lest su-
per koht.

Töö kõr valt asus Ker li oma 
unis tus te ame tit õp pi ma. Ju-
ba lap sest pea le tah tis ta ju-
ris tiks saa da, aga ko he pea le 
kesk koo li lõp pu ei ol nud sel-
leks ma jan dus lik ke või ma lu-
si. Oma pal gast hak kas ta ko-
gu ma õp pi mi seks ra ha ja ko-
he- ko he pa neb Ker li tas kus se 
Tar tu Üli koo li ju ris ti pa be rid. 
Ker li vih kab ebaõig lust ja tal-
le meel dib la hen da da prob lee-
me ning ai da ta neid, kel le le 
lii ga te hak se. Uuel ame ti ko-
hal saab ta ka su ta da just ko-
ge mu si ja ka värs kel tõ pi tud 
tead mi si. 

Tuult tii ba des se, Tal linn 
oo tab!

Tõstamaa Tuuled

Ker li te gi unis tu se teoks
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Kui das see Ar no “Ke va-
de” raa ma tus Tee le le 
vas tas, kui te da kut su ti 

uut ma ja vaa ta ma? “Ko du…” 
“Mis sul on seal ko dus?” “ 
Lil led, hei na maa, päi ke se pais-
te…”

Tõe poo lest, väl jas on prae-
gu nii hin ge mat valt ilus – õi-
te me res õu na puud, kau nid 
si re lid, kas ta nid ja pih la kad, 
kul ler ku pud, nur me nu kud, 
pii be le hed. 

Veel ree de hom mi kul oli 
meie ma ja rõõm sat sa gi nat 
täis. Vii ma ne peop roov, las-
teaia töö ta ja te le tä nu kaar ti-
de ja lil le kim pu de kin ki mi ne, 
saa li kau nis ta mi ne ning tüd-
ru ku tel soen gu te sät ti mi ne. 
Lõ puks ome ti sai kell ne li ja 
al gas ki lõ pu pi du. Koo li tee le 
saat si me sel aas tal ko gu ni 15 
last, 10 tüd ru kut ja 5 pois si. 
Neid on õpe ta jad  ise loo mus-
ta nud kui häs ti ener gi li si te-
gut se jaid, ke da jät kub kõik ja-
le. Igast lap sest on mee nu ta-
da mi da gi head, val la tu si ja 
kruts keid, vai mu kaid üt le mi-
si. Ja kel lest suu re na saa vad 
kind las ti juuk su rid, õmb le jad, 
po lit sei ni kud, au to ju hid, trak-
to ris tid, rat su ta jad, ba le rii nid, 
laul jad, kir ja ni kud…

Soo vi me tei le kõi gi le head 
koo li teed ning pal ju häid ja 

vä ga häid hin deid. 
Li saks lõ pu peo le sai mai-

kuus teoks mi tu to re dat et te-
võt mist. Koo li spor di päe val 
osa le des sel gu sid tub li mad: 
Ar do, Kat re, An ny, Rei li, Kad-
ri. Kii tus ka kõi gi le teis te le 
hea de saa vu tus te eest! 

Veel toi mus tra dit sioo ni li-
ne “öö rühm” maas ti ku män-
gu, pik ni ku, lii ku mis män gu-
de, ja jut tu de lu ge mi se ga. 
Pal jud va ne mad olid vae va 
näi nud ja las te le sel ga pan-
nud nõia rii ded na gu kok ku 
le pi tud. Suu rem osa las teaias 
öö bi nu test ma ga sid ma ga mis-
kot ti des mat ti del. Hom mi kul 
är ga tes ol di küll vei di ke vä-
si nu mad, kuid isu oli sel le-
gi poo lest kõi gil hea. Tu li ju 
ära süüa pik ni kust üle jää nud 
hea-pa rem. 

 Ko gu las teaia pe re käis eks-
kur sioo nil Pih la ka ta lus, kus 
nä gi me ho bu seid ja po ni sid, 
ees lit, leh mi, kit si, lam baid, 
küü li kuid ning nii mi ni si gu 
kui ka to hu tu suurt la pi list 
si ga, kes kaa lu vat peaae gu 
pool ton ni. Li saks loo ma de le 
sai tut vust te ha ko du lin du de-
ga, kel lest hu vi ta va mad olid 
kal ku nid, vu tid, paa bu lin nud. 
Üks ka na aga is tus lau das ra-
hu li kult pe sal ning hau dus. 
Tal le tu li et te seis ta, et lap sed 

Päi ke ne pais tab ja loo dus lok kab…

1989. aas tal vas tu 
võe tud ta lu sea du se ga 
pan di alus esi mes te le 
õi gus li kul alu sel loo-
dud ta lu de le. 

1991. a maa re for mi sea du-
se ga ta gas ta ti maa õi gus järg-
se te le oma ni ke le ja või mal da-
ti maad eras ta da piir kond li ku 
os tuee sõi gu se ga või ka ül dis-
tel alus tel. Järg mi sel, 1992. 
aas tal võe ti vas tu põl lu ma-
jan dus re for mi sea dus, mil le ga 
pan di alus en dis te kol lek tiiv- 
ja rii gi ma jan di te lik vi dee ri mi-
se le, nen de va ra ja maa baa-
sil uu te ta lu de ja põl lu ma jan-
du set te võ te te loo mi se le.

Ees ti Põl lu ma jan dus muu-
seum soo vib tea da saa da, mis 

toi mus seo ses põl lu ma jan dus-
re for mi ga igas Ees ti maa pai-
gas. Osa ma jan deist suu tis 
oma te ge vu se tu ru ma jan du-
se nõud mis te le vas ta valt üm-
ber kor ral da da ja on prae gu gi 
elu jõu li sed, tei sed aga mit te; 
osa ta lu ni kest ra jas jät ku suut-
li ku toot mis- või tu ris mi ta lu, 
tei sed ei too da enam en da gi 
tar beks ki; mõ nel pool on ka 
maal kül la ga töö koh ti, tei sal 
jäl le elu ki rat seb. Kui das ja 
miks see nii läks?

Kut su me Teid mee nu ta ma, 
mi da ar va si te põl lu ma jan dus-
re for mist, kui das see toi mus 
ja kui das mõ ju tas see Teie 
elu. Mee nu tus te kir ja pa ne kul 
ei ole tar vis kar ta, kui isik li-
kud sei su ko had ja mä les tu sed 

ei lan ge kok ku nn amet li ke 
kä sit lus te ga. Mä les tu si võib 
täien da da fo to de, do ku men-
ti de või muu li sa ma ter ja li ga, 
mil le vor mis ta mis ju hi seid 
saab muu seu mi töö ta jalt. Kui 
soo vi te, saa te li sad ta ga si pä-
rast muu seu mis ko pee ri mist; 
ta va li sed val gus koo piad kah-
juks muu seu mi le ei so bi. 

Ko gu tud ma ter jal säi li ta-
tak se Ees ti Põl lu ma jan dus-
muu seu mis. Et hu vi lis tel sel-
lest ma ter ja list ka su oleks, 
pa lu me töö de al la mär ki da 
oma ni me, sün niaas ta ja kon-
tak tand med.

Mä les tu sed pa lu me saa ta 
või tuua või ma lu sel 21. det-
semb riks 2011. aas tal Ees ti 
Põl lu ma jan dus muu seu mis-

se, Par gi 4, Üle nur me 61714, 
Tar tu maa kond, et muu seum 
saaks ma ter ja li ka su ta da 
2012. aas ta märt sis ava ta va 
näi tu se ja kon ve rent si et te-
kan ne te koos ta mi sel. 

Täien da vat in fot saab: 
Ell Vaht ra mäelt te le fo nil 
7383821 või e-pos ti ga aad-
res sil ell.vaht ra mae@epm.
ee ja An ne Griša nilt te le fo nil 
7383818 või e-pos ti ga aad res-
sil an ne.gri san@epm.ee.

Suu na vad kü si mu sed
Käe so le vad kü si mu sed on mõel dud 

eel kõi ge abis ta maks põl lu ma jan dus re-
for mi ga seo tud isik li ke mä les tus te ja 
ko ge mus te kir ja pa ne kul.  Ei mak sa 
mu ret se da, kui mõ ne kü si mu se koh ta 
tea vet na pib – sel le osa võib ra hu mee-
li va he le jät ta. Kir ju ta da võib sel lest ki, 
mi da ot se selt kü si tud ei ole, kuid mi da 

Ooodatakse mäles tu si ja ko ge mu si seo ses põl lu ma jan
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Tõstamaa
Rahvamaja juures
peatub pangabuss 
kell 9.00-10.00

II kvartalis
7. ja 21. aprill
5. ja 19. mai 
9. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha 
arvuti abil makseid, sõlmida hoiu-
seid ja muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani 
ning finantsteenuste tingimuste-
ga  www.swedbank.ee. Lisainfot 
pangabussi teenuste, kellaaegade 
ja peatuste kohta saate 24h 
telefonilt 6 310 310.

 Tõs ta maa val las pan di ap ril lis toi me 12 väär te gu, kri-
mi naal me net lu si ei alus ta tud. 

Kol mel kor ral ri ku ti al ko ho li sea dust, viiel kor ral liik-
lus sea dust ja nel jal kor ral ri ku ti ka ris tus sea dus tik ku.

Käes on aeg, kus ha ka tak se ti he da mi ni käi ma oma su-
vi la tes ja maa ko du des. 

Va ja dus on mu ru niit ja te ja muu va ja li ku teh ni ka jär gi, 
et muu ta su ve ko duümb rust ilu sa maks. Kõi ge sel le ilu sa 
juu res on ini me sel oma dus en nast unus ta da ja jäe tak se tä-
he le pa nu ta oma va ra kait se. 

Siin ko hal ta han kõi gi le meel de tu le ta da se da, et va ras 
ei ma ga. Ke va di ne uue aia teh ni ka vool su vi la tes se teeb 
selt si me hed var gad ak tiiv seks ja uu dis hi mu li keks. Et se da 
kõi ke ära hoi da soo vi tan oma teh ni kat mit te lao ki le jät ta.

Kind las ti tu leks kal lim teh ni ka en da ga või ma lu sel kaa-
sa viia või siis usal dus väär se naab ri juur de hoiu le. 

Kui ei ole või ma lik sel li selt toi mi da, siis tu leks teh ni ka 
kor ra li kult võõ ras te sil me alt ära pan na. Pal ju on ol nud 
ju hu seid, kui su vi laak nast sis se pii lu da on kõik näh ta val 
ja see teeb var ga elu pal ju liht sa maks. 

Ol gem siis oma va ra ga üm ber käi mi sel hoo li kad ja teh-
kem var ga elu ras ke maks. 

Ju tu kok ku võt teks võib öel da se da, et mu ru nii duk on 
kor duv ka su ta tav ja peab häs ti vas tu, kui te da ei jäe ta lao-
ki le!

Har li Han sen
Aud ru kons taab li jaos kon na piir kon na va nem
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ko ge ma ta pea le ei as tuks. 
Muu seu mis sai vil la kraa si da 
ning nä gi me ka kä si ki vi, mil-
le ga va nas ti ja hu jah va ta ti. 
Lap sed said veel vei di ae ga 
män gu väl ja kul kii ku da, tur-
ni da, liu mäest al la las ta. 

Tä na vu sed koo li mi ne jad 
on kõik tub lid jalg ra tas te ga 
sõit jad ning koos min di gi 
Su ti ran da jalg rat ta mat ka le. 
Ko he val lu ta ti män gu väl jak, 
ro ni ti ki vi del, hü pa ti ja joos-
ti. Kõi ge täht sam oli aga see, 
et matk toi mus ma ga mis tun-
ni ajal! Ta ga si jõu des ei ol-
nud kee gi vä si nud. Mat ka 
kor da mi ne ku eest hoo lit ses 
Vil le Vul kan, kes pu ti tas sõi-
du kõlb li kuks ja pum pas kum-
mid täis las teaia ve te ran ra tas-
tel. Suu red tä nud tal le! Äk ki 

on kel lel gi ko du des seis mas 
rat taid, mi da po le kah ju ära 
an da? Olek si me ää re tult tä nu-
li kud. Jalg rat ta ga sõit mi se os-
kus on üks koo li küp su se tun-
nus, mõ ni laps saab ki just las-
teaias sõit mi se sel geks.

Ta sa pi si hak ka vad lap sed 
su ve puh ku se le jää ma. Sel 
aas tal ole me vas ta valt lap se-
va ne ma te soo vi le ava tud ka 
juu li kuus. 8. juu nil lä he vad 
õpe ta ja abid ning köö gi per so-
nal Sel ja met sa loo me päe va le. 
Õpe ta ja te 10. loo me päev toi-
mub aga 13. juu nil meie oma 
Ma rias. Oo ta me kõi ki lap si ja 
lap se va ne maid osa le ma 1. 
juu nil toi mu va le las te kait se-
päe va le. Head su ve puh kust 
kõi gi le!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

pea te olu li seks seo ses tee ma ga ja vaa-
del da va aja jär gu ga li sa da.

Kui das re for mi et te val mis ta ti? 
Kui kaa sa ti eks per te, siis ke da ning 
mil mää ral eks per ti de soo vi tus te ga 
ka ar ves ta ti? Kas toi mus ava lik ke 
aru te lu sid, kui das neid lä bi vii di? 

Kust sai te tea vet ma jan dus re for-
mi de (oman di-, maa- ja põl lu ma jan-
dus re form) koh ta? Kas se da oli Teie 
jaoks pii sa valt? Mil li sed olid teie 
oo tu sed ja kar tu sed seo ses re for mi de-
ga? Mil li sed neist täi tu sid?

Kui das oli te en di se ma jan di ga 
seo tud? Mis ma jand see oli? Mis sai 
ma jan dist põl lu ma jan dus re for mi käi-
gus? Mil li seid ee li seid ja soo dus tu si 
ka su ta sid uued moo dus ta ta vad ühis-
tud va ra eras ta mi sel? Kui das ja ga ti 
en di se ma jan di va ra (toot mis hoo ned, 
ma si nad, sead med jne)? Mee nu ta ge 
mõn da eras ta mi se /äras ta mi se ga seo-
tud olu kor da. 

Mil li ne osa ma jan di va rast mää ra-
ti Ees ti Va ba rii gi oman dis se? Mis on 
sel lest osast (asu tu sed, hoo ned, kui ven-
dus- ja vih mu tus süs tee mid jne) nüüd-

seks saa nud? Mis sai ma jan di võl ga-
dest ja muu dest va ra lis test ko hus tus-
test? Kui das kor ral da ti ühis ma jan di 
osa mak sud ja akt siad teis tes or ga ni-
sat sioo ni des?

Kui das mõ ju tas põl lu ma jan dus re-
form ta lu de ra ja mist? Mil li sed olid 
eri ne vu sed va rem ra ja tud ja põl lu ma-
jan dus re for mi käi gus loo da va te ta lu de 
va hel (en di sed ta luo ma ni kud, en di sed 
ma jan di töö ta jad, ee li sed maa res sur si 
ja toot mis va hen di te ja ga mi sel jne)?

Kui das ta gas ta ti ühis ta tud va ra? 
Mil le alu sel mää ra ti ja kui das kom-
pen see ri ti ühis ta tud va ra? Mil li ne oli 
as jaa ja mi ne? Mil li ne oli ma jan di juh-
ti de ja re for mi ko mis jo ni suh tu mi ne 
kom pen sat sioo ni taot le ja tes se?

Mi da ar ves ta ti tööo sa ku kind laks-
mää ra mi sel? Kui das oma tööo sa ku 
rea li see ri si te? 

Mi da ar va te põl lu ma jan dus re for-
mist ja rii gi te ge vu sest sel le lä bi vii-
mi sel? Kui das on põl lu ma jan dus re for-
mi lä bi vii mi ne sel li sel ku jul en nast 
õi gus ta tud? Mi da oleks või nud te ha 
tei si ti?

n dus re for mi ga
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Jaa pa ni ga on seo taud ka 
räi me püüd mis viis ehk ka kua-
mi püük, mis oma kor da tä-
hen dab jaa pa ni kee les ümb ri-
ku ku ju list kas ti. 

Ka kua mi püü gist ja sel le 
aja loost te gi üle vaa te Pil le, 
kes ise ju ba pal ju aas taid on 
käi nud ka lu ri te ga püü gil kaa-
sas ja on sel alal suur as ja-
tund ja 

Võiks öel da, et räi me päe va 
po pu laar seim nai ne oli Mar ge 
Kih nust. Te ma üm ber oli imet-
le jaid-uu dis ta jaid kuh ja ga. 

Vä le dalt pu has tas Mar ge 
räi mi lam ba rau da de ga ja se-
da käis õp pi mas ise gi Vla dis-
lav. Ämb ri te vii si teh ti äkist 
ning ta ga ti puks näi tas Mar ge 
kui das kii sa fi lee siuh ja viuh 
val mis.

Taid le jad ja muu si kud toi-
me ta sid la val ning plat sil ja 
se da vii si sai igaüks osa mee le-
la hu tu sest kau nil lau päe val.

Pea kor ral da ja, MTÜ Ilu sa 
Ma ni laiu Eest te gev juht Pil-
le, lu bas as ja or ga ni see ri mi se 
käi gus, et see jääb te ma vii-
ma seks suu rü ri tu seks. Õn neks 
läks asi kor da ja suu red tee-
ned siin ka va ba taht li kel abi-
lis tel ning õh tu sel sim ma nil 
aru tas Pil le ju ba tu le va 
aas ta räi meü ri tu se plaa-
ni.

Tu hat tu li jat räi me le 
oli ik ka kõ va sõ na. 

Õp pe päe va kor ral da-
mist toe ta sid Lii vi La he 
Ka lan dus ko gu ja Eu roo-
pa Lii du Ka lan dus fond 
ning Tõs ta maa vald.

Tõs ta maa Tuu led
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Suur tä nu kõi gi le kes sel-
le to re da päe va kor da-
mi ne kuks kaa sa ai ta sid 

-  kogemusi jagades, raske-
tel hetkedel toeks olles, tore-
daid etteasteid tehes, õpi-
himulistele oma teadmisi ja 
oskusi jagades, vabataht-
likena toi me ta des, kü la lis te le 
toi tu pak ku des või liht salt ko-
ha le tu le mi se ja päe va nau ti-
mi se ga. 

Pil le (see hau gi mä lu ga)
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Ju ba aas taid sei sis Se lis te 
poe kõr val park la ää res 
va na kü la kaar di ma kett, 

mil lelt ko gu tekst oli il mas ti-
ku tõt tu täie li kult ka du nud. 
Te ki tas piin lik kust, kui kü la-
li sed käi sid kaar ti kae mas, 
sealt mi da gi leid ma ta! 

Eel mi sel aas tal sai me hea 
pak ku mi se OÜ-lt Ekst reems-
port Pär nu. Seal töö tab Se lis-
test pä rit Mar git Vap per, kes 
nõus tus te ge ma kü la kaar di le 
ku jun du se. Se da või ma lust ei 
saa nud käest las ta! Selts sai 
tahv li val mis ta mi seks ra ha-
list abi Ko ha li kust Omaal ga tu-
se Prog ram mist ja Tõs ta maa 
val la va lit su selt. 

Õn neks oli pa be ril säi li nud 
Ah to Pa lan go teh tud eel mi se 
kaar di põ hi. Sel le le kan ti pea-
le het kel aas ta ring selt või su-
ve ko du de na ka su tu sel ole vad 
ela mi sed. Kü la kaart on Mar gi-
ti poolt ku jun da tud va ba käe-
li se taie se na, kus ela mud on 
tä his ta tud ilu sa häär be ri-mär-

gi ga. Lus ti pä rast on li sa tud 
puid-põõ said, sek ka mõ ned 
leh mad ja lam bad. Ei ta su pa-
haks pan na, et ta lu de juur de 
vii vad teed po le geo dee ti li se 
täp su se ga. Kaar di kes ku selt tel-
li tu na oleks in fo tah vel maks-
nud kor da des roh kem.

Kaar di üles pa nek plat si le 
vii bis, sest tal vis te lu me han-
ge de su la mi ne võt tis kaua 
ae ga. 

Se lis te kü la selts kor ral das 
„Tee me ära“ üri tu se raa mes 
tal gud, kus 30. ap ril lil osa les 
kaks küm mend kaks ja 7. mail 
kuus teist ko ha lik ku abi list. 
Kor ras ta ti par ki misp lat si, rah-
va ma ja ja ki ri ku ümb rus ning 
uus tah vel pan di üles. Tä nud 
tei le kõi gi le!

15. mail 2011 õn nis tas 
prees ter Enos Hein soo Se lis-
te kü la in fo tahv li kau ni soo-
vi ga, et kõik kaar dil ole vad 
ko dud säi lik sid veel pal ju aas-
taid! 

MTÜ Se lis te Selts

Loo dus kait se kuu pu hul 
kor ral dab Kih nu Kul tuu-
ri Ins ti tuut Ma ni ja saa-

re kes ku ses õp pe päe vi, mis 
ai ta vad ini mes tel kur sis ol la 
muu tus te ga ümb rit se vas loo-
du ses. 

On ju in ten sii vis tuv toot mi-
ne ja klii ma soo je ne mi ne põh-
jus ta nud üh te de lii ki de ka du-
mist ning teis te pea le tun gi. 

Ta sub vaid mõel da kor mo-
ra ni de ning ka ru put ke de laia-
mi se le ning kõ re de ka du mi se-
le meie gi val las. 

Ta sa kaal loo du ses ki pub 
ka du ma, kui ini me ne omaen-
da ühe päe va pe re me he lik ku 
te gut se mist ei pii ra ning nii 
üha ha rul da se maks jää va te 
loo ma- ning tai me lii ki de elu-
ruu mi hä vi tab.

Mai kuu vii ma sel nä da la va-
he tu sel pee tud Lin nuöö päe-
val esi nes or ni to loog Tar mo 
Val ker (raa ma tu “Eu ro par di 
tal ve ko du” au tor), Õp peööst 
ja -päe vast osa võt nud nä gid 
meie kan dis üs na gi ha rul dast 
vae nu kä gu poe ga de le toi tu 

han ki mas, must sa ba-vig le sid 
oma pe sa de juu rest va re seid 
ja ka ja kaid ee ma le pe le ta mas 
ning ta ga ti puks as tus Ma ni ja 
loo du se näi te la va le eel mi se 
ke va de põd ra mul li kas ki. 

Kül lap oli mand ri met sas 
ela vas se põd ra per re uus va-
si kas sün di nud ning noo ruk 
oma va ne ma telt “kin ga saa-

nud”. Miks mui du ta mee le-
hei tes me re ta ha uju da ot sus-
tas!

Juu ni kuu tei sel nä da la va-
he tu sel leiab aset SÕR MÕ TÕ 
PÄE. Kih nu kee les on kä pa-
li sed ehk Ees ti loo dus li kud 
or hi deed “sõr med”, sest nen-
de imei lu sa te õi te ga tai me de 
juu red mee nu ta vad inim käe 

sõr mi. Nii Ma ni-
jas kui Tõs ta maa 

val la ran na nii tu del 
on pea mi sed “sõr-

med” hall käpp, bal ti 
sõrm käpp ning öö viiul. 

Ma ni jas kas vab siin-seal 
ka kahj kas pu na ne sõrm käpp, 
ent saa rel va lit se va tes rist tuul-
tes võib tek ki da ka hüb rii de 
ning se nia vas ta ma ta or hi dee-
li si. Et pa re mi ni tund ma õp-
pi da ko ha lik ke “sõr mi” ning 
in nus ta da Tõs ta maa val la rah-
vast avas ta ma uu si kä pa li si, 
tu leb Sõr mõ tõ Pää vä ju ha ta-
ma saar la ne Tar mo Pik ner, 
kes ise on avas ta nud uue lii-
gi na saa re maa sõrm kä pa.

Sõr mõ tõ Päe al gab Ma ni-
ja saa re kes ku ses lau päe val, 
11. juu nil kell 9.00, lii ni laev 
Mann väl jub Mu na laiust kell 
8.00. Ta ga si sõit on või ma lik 
eri rei si ga kell 13.00 või ta va-
rei si ga kell 16.30.

Mark Soo saar

Selis te kü la in fo tah vel sai krist li kult õn nis ta tud

Õpi me loo du sest! Esi me ne hall käpp 
Ma ni jas avas 
oma õiek roo ni 
27. mai hom mi-
ku val gu ses.

Must sa ba-vig le po see ris mee lel di Lin nuöö päe vast osa võt ja te-
le Tõ nu Pau li aia tei ba ot sas.
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"Teeme ära" talgupäev Tõstamaaa vallas
Tal gud Tõ he las

Tal gud toi mu sid kol mes ko has - rii su ti Tõ he la ki ri ku 
ümb rust, re mon di ti kü la selt si bus si kuu ri ja ai da ti lam-
mu ta da Sep po ri te ma ja ka tust, mis tal vel kok ku kuk-

kus. Tal gu li sed said ke ha kin ni tust rah va ma jas, kus pa ku ti 
tal gu sup pi. Koos las te ga osa les tal gu tel kok ku 45 ini mest.

Pi ret Vol ge rad

Tal gud Manilaiul

Talgupäeval toimetati 
Manilaiu mereväravas 
- Täkulaiu sadamas. 

Sadamaala koristati sinna 
mere poolt toodud prahist, 
niideti pilliroogu ja riisuti 
kulu. Lisaks istutasid naised 
veel külapealt kokku toodud 
sireli- ja kibuvitsapõõsaid. 
Tööd ja tegemist jagus kella 
kaheni, siis pakuti kõigile 
osalenuile talgusuppi. 

Vahepeal olid Tõstamaalt 
kohale jõudnud rahvama-
ja muusikastuudio noored, 
kes andsid Manija emadele 
kauni emadepäevakontserdi.

Hilisõhtul ootas saa-
rekeskuses talgulisi veel 
simman, kus kõik, kel veel 
jaksu said Atsi, Raido ja Ju-
liuse pillimängu saatel tant-
su lüüa.

Talgupäeva toimu-
mist toetas EAS-i Kohaliku 
Omaalgatuse Programm ja 
korraldas MTÜ Ilusa Ma-
nilaiu Eest.
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Hea val la rah vas, meil on 
hea meel es ma kord selt 
ka pä ris ava li kult rää-

ki da sel le su vi sest teat rip ro jek-
tist, mil le raa mes la vas ta tak-
se au gus ti kuus Tõs ta maa mõi-
sas ko ha li ku le aja loo le toe tuv 
eten dus „Pruu ti de kool“. 

Näi te män gu te ge vus tik toe-
tub Tõs ta maa mõi sas te gut se-
nud Ko du ma jan dus-Täien dus-
koo li aja loo le, ku hu on sis se 
põi mi tud mit meid sei ku mõi-
sa ning val la aja loost. Eten-
du se ni mi, Pruu ti de kool, tu-
le neb omaaeg se ko du ma jan-
dus koo li hüüd ni mest, mis 
an ti koo li le see tõt tu, et siin 
õpe ta ti tu le vas te le pruu ti de le 
ja ta lu pe re nais te le va ja lik ke 
ma ja pi da mi sos ku seid. 

Eten du se  te ge vus toi mub 
Tõs ta maa mõi sas aas tail 
1926-27, mil siin ava ti üks 
Ot to St rand man ni uue ma-
jan dus po lii ti ka vil ja dest – ko-
du ma jan dus kool tü tar las te le. 
Vast ses se ma jan dus koo li asub 
teis te hul gas õp pi ma Pär nust 
pä rit si ni sukk Lii na Tä ker. 

Lii na ei tu le koo li va ba taht li-
kult – sel li se sam mu as tub ta 
isa sur vel, kes peab Lii na elu-
hoia kuid lii ga va ba meel seiks.

Elu ko du ma jan dus koo lis 
an nab lo be da elu ga har ju nud 
Lii na le nii mõ ne gi va lu sa õp-
pe tun ni. 

Oma osa sel les on nii vär vi-
ka tel õpe ta ja tel, kaa sõ pi las tel 
kui ka noo rel kuns ti kul Mat ti-
sel. Ent te ma suu ri mad õp pe-
tun nid sõl mu vad kum ma li sest 
as jao lust, et Tõs ta maa mõi sa 
ühe kamb ri lak ke la si mõi sa 
vii ma ne oma nik, orien ta list 
Ale xan der Stael von Hols tein, 
maa li da pü ra mii di ku ju ti se...
 
Lii na Tä ker on aja loo li ne isik, 
kes sün dis näi den di-Lii nast 
küll um bes 30 aas tat va rem, 
emig ree rus hil jem Amee ri kas-
se ning sel le ga te ma jäl jed 
kao vad. Ees ti maa le jäi te da 
mee nu ta ma Ees ti Kir ja mees-
te Selt si luu leau hind ning 
luu le ko gu.

Li saks kol me le Tõs ta maa 

pa ru ni le (Ch ris top her von 
Münc hau sen, Hein rich von 
Hel mer sen ja Ale xan der Stael 
von Hols tein) ja ühe le pa ru-
nes si le (An na Meyer von Gyl-
den feldt), on pä ri selt ela nud 
ka „pruu ti de koo li” ju ha ta ja 
prl Ane te Te pe ja õpe ta jan na 
prl Alu ning mõi sa toa poiss 
Karl.

Kui gi loos on pal ju aja loo-
li si fak te, on ko gu ju tus tus 
väl ja mõel dud Ger da Kor de-
met sa ja Mar git Keer do poolt. 
Osa des män gi vad Triin Ten-
so, And rus Vaa rik, Lai ne Mä-
gi, Mar kus Ro bam, Han nes 
Prikk, Kers ti Tom bak jt. La-
vas ta ja on Ger da Kor de mets, 
kunst nik Lii na Te pand. Muu-
si ka li ne ku jun dus: an sam bel 
MID.

Su vee ten du se lä bi vii mi-
seks tee vad koos tööd ühen-
dus R.A.A.A.M. ja Tõs ta maa 
vald. La vas tu ses tee vad kaa sa 
ka ko ha li kud har ras tus näit le-
jad.

Esie ten dus toi mub 3. au-
gus til kell 20.00, järg mi sed 

eten du sed toi mu vad au gus ti-
kuu 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 
13., 14. 20., 21. ja 28. päe va-
del. Pi le teid on või ma lik os ta 
nii Pi le ti le vist kui Tõs ta maa 
mõi sast ala tes 6. juu nist. 

Pi le ti hind on 13 eu rot, 
soo dus pi let 11 eu rot (pen sio-
nä rid, (üli-)õpi la sed). Kui tu-
led gru pi ga (ala tes 20 ini me-
sest), siis on pi let kõi ki de le 
gru pi liik me te le 11 eu rot.

Li saks eel ne va le kut su me 
ko ha lik ke ela nik ke eten du ses 
osa le ma lä bi kä si töö ja ko ha-
li ku toi du ehk kui teil on põ-
ne vaid piir kon na va nu ret sep-
te, mi da soo vi te kat se ta da ja 
teis te le gi maits mi seks tuua, 
või tee te usi nalt nä pu tööd, 
kus ole te ees ku ju võt nud va-
na delt ees tiaeg se telt must ri-
leh te delt, siis ol ge ak tiiv sed 
ja tul ge oma too dan gut mõi-
saõue le eten du se päe va del 
pak ku ma. En ne and ke en dast 
aga mär ku mõi sa-Lii na le te le-
fo nit si 508 3834 või e-mai li 
teel liina@tostamaa.ee.

Liina Käär

Tõs ta maa su vee ten dus „Pruu ti de kool“

        KOER TE JA KAS SI DE 
      VAKT SI NEE RI MI NE

Ma ru tau di vas tu tu leb vakt si nee ri da kõik koe rad ja kas sid, 
kes on saa nud üle 3-kuu va nu seks või kel lel eel mi sest 

vakt si nee ri mi sest on möö du nud 2 aas tat. 
Vakt si nee ri da saab all pool too dud ajal ja ko has,

 vakt si nee ri mi ne 2.-EUR /loom.

LAU PÄE VAL, 23. JUU LIL
Kell 9 - 9.30 Paat sa lus post kon to ri juu res
Kell 10 - 10.30 Vapp ri bus si pea tu se juu res
Kell 11 - 12.30 Varb las val la kes ku ses bus si pea tu se 
           juu res plat sil
Kell 13.30 - 14.30 Sau le pi poe juu res
Kell 15 - 15.30Vais tes bus si pea tu se juu res
Kell 16 - 17 Kast na en di se kon to ri hoo ne juu res

PÜ HA PÄE VAL, 24. JUU LIL 
Kell 8 - 8.30 Tõ he la poe juu res
Kell 9 - 11 Tõs ta maa ale vi kes ku ses plat sil
Kell 12 - 12.30 Se lis tes Jaa ni poe juu res
Kell 12.30 - 13.30 Se lis te si de jaos kon na ja 
                           en di se poe juu res
Kell 13.30 - 14 Poot si poe juu res
Kell 15 - 15.30 Ka va rus bus si pea tu se juu res

ES MAS PÄE VAL, 25. JUU LIL 
Kell 9 - 10 Mõt su poe juu res
Kell 10 - 11 Mõt su koo li ma ja juu res plat sil

Kaa sa võt ta vakt si nee ri mis pass, kel lel ole mas. 
A.Ärm pa lu-Id vand te l 5 342 7359

XI POOT SI LAAT 
11. JUU NIL

kell 10.00 laa da ava mi ne
kell 10.15 Sin di nai san sam bel Sal-lal-laa
kell 11.00 nup pa kor dio ni muu si kat 
                 män gib Rai do Kop pel
kell 11.45 li ne tant su trupp MIA,
                Akor dion&Co
kell 12.00 män gud las te le. Ba tuut.
Kell 15.00 laa da lõ pe ta mi ne

Ko ha le tu leb sepp, 
kes näi tab se pis ta mi se kuns ti. 

Laa da le on oo da tud 
kõik va na va ra müü jad kui ka ost jad.

Kell 20 al gab SIM MAN 
an samb li ga Tu le Tae vas Ap pi, 

pi let päe val os tes 2 eu rot ja õh tul 3eu rot

Eel re gist ree ri mi ne ja in fo: 
5 332 1366 Reet Rand, reet.rand@hot mail.com
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Reedel, 17 juunil kell 21
Manijal, Täkulaiu sadamas 
(halva ilma korral Manija saarekeskuses)

Anne Uusna Laulustuudio noorte 
solistide kontsert 

"MERI MU TUHANDE 
NÄOLINE SÕBER...", 

pärast kontserdi lõppu jätkub õhtu 
SIMMANIGA,

kus saab jalgakeerutada 
Raino Laine ja Janno Vesiku 

(Kihnu Poisid) pilli järgi.

MTÜ

Ürituse toimumist toetab
  EAS-i Kohaliku Omaalgatuse Programm

Liinilaev Mann väljub Munalaiu 
sadamast kell 20 ja 20:30, laeva 
pilet maksab 1,60 eurot. 
Tagasi mandrile saab kesköö paiku.

Teisipäeval, 22. juu nil 
kell 20 jaa ni tu li Kast nas. 
Jaa ni män gud, tant suks 
See MeeS

Kolmapäeval, 23. juu nil 
kell 20 jaa ni tu li Ka va rus. 
Õh tu juht ja pil li mees And res 
Hir ve la

kell 21 jaa ni tu li Tõs ta maal. 
Jaa ni män gud. 
Tant suks an sam bel Kolm Soo-
vi ja dis kor 

kell 21 jaa ni tu li Manija 
saarekeskuses. Tantsuks 
mängib Annemari Peets 
klahv- ja lõõtspillidel

Reedel, 25. juu nil 
kell 21 jaa ni tu li Tõ he la 
lau lu la val. Tant suks 
män gib an sam bel Na po leon 
Dy na mi te. 
Toe ta jaa ni päe va, os tes pi le ti 
1 eu ro eest. Las te le ta su ta

JAA NI TU LED VAL LAS

Tõs ta maa val la päe va-
del täi tub tä na vu 
15. juu bel. Ko gu ne-
me kok ku kõik, kel le 
jaoks on ar mas Tõs-
ta maa vald, kut su me 
kaa sa oma sõb rad, 
tut ta vad ja kü la li sed! 

Ühen da me oma jõud ja 
ideed, et muu ta val la päe vad 
meel de jää va teks! Si nu et te pa-
ne kud on te re tul nud ku ni 25. 
juu li ni (he lis ta Õn ne la le 523 
6350 või kir ju ta on ne la@tos-
ta maa.ee).

Ree de õh tul on ka vas 
val la päe vad ava da ja pi dut-

se da koos an samb li ga TIP-
MALTS.

Lau päe va hom mi kul muu-
da me ale vi kesk pai ga laa da-
p lat siks, kus igaüks oma le 
mee le pä ra se te ge vu se peaks 
leid ma. Ka lu rid, ja hi me hed, 
ta lu ni kud ja kä si töö li sed ju-
ba mõt le vad, mi da ja kui das 
oma too teid pak ku da. Ei puu-
du ka män gu lust ja mee le la-
hu tus. 

Mõi sas on üleval ko ha li-
ke küt ti de ja hit ro fee de näi-
tust. Teatrihuvilised saavad 
samas vaadata ühen du se 
R.A.A.A.M. ja Tõs ta maa val-
la koos töö na val mi nud mõi-
sae ten dust “Pruu ti de kool”. 

Tõs ta maa ki ri kus an nab 
suu re joo ne li se kont ser di Mart 
San der koos sop ran Pir jo Pü-
vi ja Bel-Eta ge swin gor kest-
ri ga.

Õh tul oo ta me kõi ki lau lu-
la va le rah va peo le „Maa, Tu-
li ja Ve si”, kus soo jen du seks 
män gib sõ du rian sam bel Laul 
jät ta ja peae si ne jaks on Sv ja-
ta Vat ra.

Pü ha päe val tõm ba me ale-
vis pi du li kult val la päe va de 
„ot sad kok ku” ja kut su me 
kõi ki Ma ni ja le lau lu peo le.

Täp sem val la päe va de ka-
va il mub järg mi ses val la le he 
numb ris ja val la ko du le hel.

Kor ral dus ko mis jo ni ni mel  Õn ne la

Juba XV Tõs ta maa val la päe vad 
peetakse 12.-14. au gus til

KÕIK KO HA LI KUD KOK KA JAD! 
Ot si me au gus ti kuus toi mu va le su ve teat rip ro jek ti le “Pruu ti de kool” 

ko ha lik ke toit lus ta jaid, ke da oo da tak se eten du se päe va del en da küp se ta tud, 
pruu li tud, kee de tud too dan gut pak ku ma. 

Kui oled hu vi li ne, siis pa lun an na en da mõ te test ja soo vi dest mär ku 
Lii na Kää ri le te le fo nil 508 3834 või e-mai lit si lii na@tos ta maa.ee.
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Laupäeval, 11. juu nil  kell 10 XI Poot si laat

Sõr mõ tõ Päe Ma nõ jas. Kü la tu lõb or hi dee de-uu ri ja ning tai mõ tark 

Tar mo Pik ner

Tõs ta maa mõi sas kü las tus päev "Unus ta tud mõi sad 2011"

Reedel, 17. juu nil  kell 18.30 Tõs ta maa val la 19. sün ni päev mõi sas. 

Sün ni päe va kook! Esi ne vad Tõs ta maa nai san sam bel Ree de ne rõõm ja 

Mul gi maa mee san sam bel Pan ge poi sid. Ava tud Ro man ti li se Ran na tee 

fo to de näi tus.

kell 21 Ma ni jal val la kü la selt si de kok ku tu lek, kont sert "Meri mu 

tuhande näoline sõber...", sim man

Pühapäeval, 19. juu nil kell 14 sur nuaia pü ha Tõs ta maa kal mis tul

Kolmapäeval, 22. juu nil kell 17 Tõs ta maa mõi sas Ees ti Rah vus mees-

koo ri kont sert “Ees ti Met sa Lu gu"

JUU LI
9. - 10. juu lil Tõs ta maa mõi sas kü las tus päev "Unus ta tud mõi sad 

2011"

Laupäeval, 23. juu lil Tõ he la jär ve män gud

Pühapäeval, 24. juu lil Kõ pu ki ri kus "Ilu sa muu si ka fes ti val"

kell 20 Tõs ta maa lau lu la val Va na Bas ki ni Teat ri su vee ten dus - “Jää-

gu meie va he le”, la vas ta ja Ivo Een sa lu, män gi vad: Ma ria Klens ka ja, 

Ma ri ka Ko ro lev, Eva Püs sa, Rai vo Rüü tel ja Ma dis Mil ling.

Laupäeval, 30. juu lil Ma ni ja Päev

Tõs ta maa mõi sas kü las tus päev "Unus ta tud mõi sad 2011"

AU GUST
Kolmapäeval, 3. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõi sas esie ten dus "Pruu ti-

de kool" - ühen du se R.A.A.A.M. ja Tõs ta maa val la koos tööp ro jekt

Laupäeval, 6. au gus til IX Se lis te kü la päev

6. - 7. au gus til Tõs ta maa mõi sas kü las tus päev "Unus ta tud mõi sad 

2011"

Pühapäeval, 7. au gus til Tõ he la pe re päev

8.-12. au gus til Las te pil li laa ger Ma ni jas

12. - 14. au gus til XV Tõs ta maa val la päe vad

Laupäeval, 13. au gus til rah va pil li män gä jä tõ võis tu män güd Ma nõ jas

20. - 21. au gus til Kih nu kie le laa gõr Ma ni jas

au gus ti lõ pul Tõs ta maa jalg pal li tur niir 2011

SUVE SÜND MU SED TÕS TA MAA VAL LAS

SUR NUAIA PÜ HAD ÕI GEU SU KAL MIS TU TEL

POOT SI-KÕ PU kal mis tul, lau päe val, 11. juu nil kell 12 
ja kell 10 li tur gia 
TÕ HE LA kal mis tul, lau päe val, 2. juu lil kell 13 
SE LIS TE kal mis tul, lau päe val, 23. juu lil kell 12 ja kell 
10 li tur gia 
TÕS TA MAA  kal mis tul, lau päe val, 23. juu lil kell 13
KAST NA kal mis tul, lau päe val, 23. juu lil kell 14 

Prees ter Enos Hein soo

TÕSTAMAA VALLA KÄSITÖÖLISED!

Juuni keskpaigast on avatud Tõstamaa mõisas 
taaskord turismiinfopunkt ning kohaliku 

käsitöö müügituba. Kõik, kes soovivad oma 
tooteid mõisas suvekuudel müüa, andku sellest 
aegsasti märku võttes kontakti Liina Kääriga 

telefonil 508 3834 või e-maili teel 
liina@tostamaa.ee.

Samuti kutsume üles kõiki osavnäppe tegema 
käsitöömeeneid, mis seostuksid Tõstamaal 

1926-1945 tegutsenud kodumajanduskooliga. 
Toodeteks võivad olla nii linased pitside ja 

tikanditega laudlinad, käterätid 
kui ka muu, millel on ajastuga seos olemas.

Kohtumiseni mõisahäärberis!

Ren di le an da BAA RI RUU MID 
Tõs ta maa Tee ris ti kaup lu se ma jas.

In fo te l 5 594 7957


