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 See su vi tõi mul le oo-
ta ma tult pal ju Tõs ta maal 
ole mist ja ela mist. Ela des 
me re saa rel, ei saa gi ma tea-
da, kui das kul geb elu ke ne 
ale vis ja kui häs ti üks pi ke-
malt pea tuv kü la li ne võib 
seal hak ka ma saa da. 

Nii siis, on sü da su vi 
2011. Jär je kord ne pü ha-
päe va hom mik ei tõo ta 
meie selts kon na le just üle-
a ru rõõ mu, kell 10 ei ole 
või ma lik kus kilt piis ka gi 
koh vi saa da, pud rust või 
om le tist rää ki ma ta. 

Lau päe va õh tul vaa tas 
kaup lu se let ti de lei va-saia 
riiu lilt suur te sil ma de ga 
tüh jus vas tu, see ga või le-
va te gu ei tu le ka tee maks. 
Rõõ mu ga kü las taks mõnd 
ko du koh vi kut, mis võiks ki 
just su vi ti toi mi da. 

Võt sin jul gu se kok ku 
ja nuia sin pool tun di en ne 
ava mist Cot ze söö gi ma jast 
koh vi, aga see oli 11.30, 
ehk siis ju ba noor lõu na. 
Tõe li se le luu ra ja le ko ha selt 
kut su sin kii relt ko ha le ka 
üle jää nud koh vi ja mui du 
näl ja sed. Sel leks, et päev 
võõ ras ko has häs ti al gaks, 
ei ole gi pal ju va ja, toop 
koh vi ja mõ nus hom mi-
kuei ne. Mõel ge sel le le et te-
võt jad. 

Aga mui du on ale vis 
vaik ne, no kui just suu re 
poe pin ki de peal po le pi-
du püs ti pan dud. Ja vot 
see on tões ti ko le, räus kav 
kamp kõi gi le möö da sõit ja-
te le vaa da ta. Aga tä na vu 
oli neid tu han deid. Dep res-
siiv ne väi ke linn, mõt le vad 
nad, aga ei ta haks ju. 

Kui kee la mi ne ei ai ta 
ehk siis tu leb poe ta ha ra ja-
da vii na võt mi se koht, las 
ko hi se vad koos män ni ku-
ga. Ei ole au tea da, kas alk-
si me hi kee li ta mas käi dud 
on, aga ilus oleks tu le vaks 
aas taks as jad joon de saa-
da. Pr Tamm

JUHTKIRI

Tõs ta maa val la vo li ko-
gu is tun gil 26.08.2011

 Kuu la ti val la va ne ma in-
fot lä hia jal val las toi mu nust. 
Et te kan des rää gi ti Lii na Laas-
ma spor di saa vu tus test, Tõs ta-
maa mõi sa pro jek tist „Pruu ti-
de kool“.

 Võe ti vas tu ot su sed Tõ-
he la kü las asu va Kop li maa 
hoo ne te, Tõs ta maa ale vi kus 
Met sa tä nav 23a asu va ehi ti-
se, Tõs ta maa ale vi kus asu va 
Ki ri ku mõi sa pum ba ma ja ja 
Se lis te kü las asu va Tung la 
hoo ne te tee nin da mi seks va-
ja li ku maa mu nit si pa li see ri-
mi seks.

 Ot sus ta ti esi ta da taot lus 
Ma jan dus- ja Kom mu ni kat-
sioo ni mi nis tee riu mi le ko ha-

li ke maan tee de rii gi teeks 
üleand mi seks. Val la üldp la-
nee rin gust läh tu ses  soo vi-
tak se üle an da Kõ pu- Ka va-
ru tee pik ku se ga 3,5 km ja 
Ki ras te-Ka na mar di tee 1,5 
km.
Aru ta ti Ki ras te kü las asu va 
Ki vi toa lau da võõ ran da mist.

 Kuu la ti val la va ne ma üle-
vaa det teos ta tud, poo le lio le-
va test ja plaa ni ta va test pro-
jek ti dest.

 Toi mus Ma ni ja tee ma-
p la nee rin gu es kiis la hen du se 
tut vus tus. Tee map la nee rin gu 
ees mär giks on ku jun da da 
Ma ni ja saa re ruu mi li se aren-
gu põ hi mõt ted, ta ga des või-
ma li kult pal ju de saa re ela ni-
ke ja maao ma ni ke va ja du si 
ja hu vi sid ar ves ta vad tin gi-

mu sed ta sa kaa lus ta tud aren-
guks, loo dus hoiuks, maa ka-
su tu seks ning ehi ta mi seks. 

 Kuu la ti Tõs ta maa kesk-
koo li õp pea la ju ha ta ja Ma ris 
Ad le ri in fot eel mi se õp peaas-
ta tu le mus test ja di rek to r 
Too mas Mit ti et te kan net val-
mi so le kust uueks õp peaas-
taks. Käe so le val aas tal alus-
tab koo li teed 16 õpi last. Ka-
vas on moo dus ta da väi ke-
k lass eri va ja dus te ga õpi las-
te le (4 õpi last). Tu le mas on 
uus õp pe ka va, mis peaks 
and ma õpi las te le roh kem va-
li ku va ba dust.

Järg nes et te kan ne Tõs ta-
maa las teaia di rek to rilt Ai ta 
Lin nult. 

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Kre dEx eral das juu lis 
teh tud ot su se ga esi-
me se le kor te re la mu le 
Tõs ta maal re konst ruee-
ri mis toe tu se. 

Toe tus eral da ti Noo ru se 6 
kor te riü his tu le, kes re konst-
ruee rib toe tu se abil ma ja fas-
saa di koos värs keõ huk lap pi-
de ga, soo jus tab pöö nin gu, 
va he tab tre pi ko da de ja keld ri 
ak nad ning soo jus tab küt tet-
ras si. 

Ma ja prog noo si tav ener gia-
sääst pä rast töö de lõp pe mist 
on 42%.

„Meil on hea meel, et esi-
me ne kor ter ma ja Tõs ta maalt 
re konst ruee ri mis toe tu se abil 
re no vee ri mi se et te võ tab. Kui-
gi toe tu si eral da tak se järg mi-
se aas ta no vemb ri ni, võ tab 
re no vee ri misp ro jek ti koos ta-
mi ne ae ga ning just prae gu 
on õi ge hetk oma ma ja re no-
vee ri mi se le mõel da. 

Jul gus ta me kõi ki kor te re-

la muid toe tust taot le ma,“ üt-
les Kre dE xi elua se me di vis jo ni 
juht Mir ja Ad ler.

Va ra se malt on re konst ruee-
ri mis toe tust saa nud küm me 
kor te re la mut Pär nu maalt.

„Soo vi ta me alus ta da kor-
ter ma ja re no vee ri mist ener-
giaau di tist, mil le teos ta mist 
toe ta tak se 50% ula tu ses. Ma-
ja re konst ruee ri mi se et te val-
mis ta mi ne võ tab ae ga 3-6 

Esi me ne ma ja Tõs ta maal sai re kon

Kõikide korteriomanikega ühe mütsi alla saada pole sugugi 
lihtne ja asjaajamist on omajagu, aga tulemus on seda väärt.
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 Tõs ta maa val las pan di juu li toi me üks väär te gu, ni melt 
liik lus sea du se rik ku mi ne, kri mi naal me net lu si ei alus ta tud.

Sel aas tal täi tus 20 
aas tat Tõs ta maa ja 
Varb la val la sõp rus-
suh te al gu sest Kors-
hol mi kom muu ni ga 
Soo mes.

Au gus tis kü las tas meid 
8-liik me li ne de le gat sioon 
Kors hol mist, et te ha ühes-
koos ta ga si vaa de se ni se le 
koos töö le ning aru ta da, mil-
li seid koos tööp ro jek te tu le vi-
kus koos teos ta da.

Kors hol mi de le gat sioo-
nis olid ka kolm meest, kes 
viibisid 20 aas tat ta ga si sõp-
rus su he te al ga ta mi se juu res 
ning on and nud vä ga suu re 
pa nu se se ni se le koos töö le. 
Need olid tol la ne val la va-
nem Jan-Erik Gra nö, val la-
sek re tär Bra ge Räfs bäck ja 
vo li ko gu lii ge Kurt Näs man. 
De le gat sioo ni kuu lu sid veel 
esin da jad vo li ko gust, val-
la va lit su sest ja ad mi nist rat-

sioo nist. Kü la lis te sõ nul oli 
neil hu vi tav nä ha, mil li sed 
on ol nud muu tu sed ja aren-
gud meie val da des, võr rel-
des neid 20 aas ta ta gu se aja-
ga. Kas või tuues näi teks Tõs-
ta maa kesk koo li, mil le koh-
ta kü la li sed üt le sid, et see 
on maail ma ilu saim kool, 
mi da nad on kü las ta nud. 

To re dat ela must pak kus 
ka puu bus si ga sõit Tõ he las-
se ning tut vu mi ne kü la selt-
si te ge mis te ga. Kii de ti veel 
meie rah va ma ja, noor te kes-
kust, kä si töö tu ba jpm ning 
tõ de ti, et meil on vä ga pal ju 
as ju, mil le üle uh kust tun da. 
Kü la li sed pi da sid ka ter vi tus-
kõ ne rah va ma jas toi mu nud 
Ees ti Va ba rii gi taa si se seis vu-
mi se aas ta päe va le pü hen da-
tud kont ser dil. 

Kol me val la esin da jad 
olid kind lad, et sõp rus suh-
ted ja koos tööp ro jek tid jät-
ku vad ka tu le vi kus.

Anu Pe ter son

20 aas tat sõp rus suh teid 
Kors hol mi ga

 Taas on kät te jõud nud aeg, 
mil käiak se met sas mar jul ja 
see nel, see ga ju hiks tä he le pa-
nu mõ nin ga te le as ja de le, ku-
na kah juks met sas ka ek si tak-
se, eri ti just va ne mad ini me-
sed. Mõ ned soo vi tu sed, mi da 
ta suks met sa min nes mee les 
pi da da:

Suun du des ük sin da met sa, 
lii ku ge sel lis tes koh ta des, mi-
da häs ti tun ne te. Võt ke kaa-
sa mõ ni sõ ber või pe re lii ge, 
ük si met sa mi nek oleks lii ga 
ris kant ne.

Riie tu ge vas ta valt il mas ti-
kuo lu de le soo vi ta valt erk sa-
vär vi lis tes se pea lis riie tes se. 
Ar ves ta da tu leb ka sel le ga, et 
ek si mi se kor ral võib et te tul-
la, et öö on va ja vee ta la ge da 
tae va all. Kind las ti peaks see-
ne li sel või mar ju li sel tas kus 
ole ma mo biil te le fon, mil le 
aku oleks lae tud, et oleks või-
ma lik he lis ta da ja abi kut su-
da, kui sel leks peaks va ja dus 
tek ki ma. Kui os ka te kom pas-
si kä sit le da, tu leks se da loo du-
ses se suun du des kaa sa võt ta.

Pü si ge met sa sih ti del ja 
met sa tee del, la ge da ma tel 
koh ta del, nii on ek si nut või-

ma lik pa re mi ni mär ga ta ning 
see ker gen dab ot si mist. Ta va-
li selt vii vad need ka ku sa gi le 
väl ja. Kuu la ja pa ne tä he le, 
kas lä he du ses asub mõ ni suu-
rem au to tee. Suu re mas met-
sas ek sel des tu leks ha ka ta en-
dast maa pin na le mär ke ma ha 
jät ma, lii ku mis suu na jär gi on 
ot si ja tel ek si nut ker gem üles 
lei da. 

Kui kät te on jõud mas õh-
tu, ot si ge mõ ni suu rem puu, 
kus all öö bi des oleks soe ja 
ei te kiks eluoht lik ku ala jah tu-
mist.

Är ge unus ta ge en ne met-
sa mi ne kut kõi ki soo vi tu-
si jär gi da, sa mu ti tea vi ta ge 
oma plaa ni dest lä he da si. Kui 
te ole te ek si nud ning ei jõua 
õi gel ajal ta ga si, saa vad nad 
he lis ta da po lit sei le või häi re-
kes ku ses se, et teid ot si ma ha-
ka taks. 

Siin ko hal veel üks olu li ne 
meel de tu le tus - kui tea te või 
kaht lus ta te, et teie su gu la ne 
või tut tav on met sa ära ek si-
nud, tea ta ge sel lest ko he ta su-
ta po lit sei lü hi numb ri le 110. 

Kris tel Jür gens,
Aud ru kons taab li jaos kond 

piir kon na po lit sei nik

nst ruee ri mis toe tu se
kuud. 

Töö de tu le mu se na vä he-
neb ma ja küt te ku lu, mis 
kom pen see rib re konst ruee-
ri mi seks võe tud lae nu mak-
sed. 

Li saks muu tub es tee ti li se-
maks ma ja vä li mus,“ üt les 
Noo ru se 6 KÜ ju ha tu se lii ge 
Ka rin Vää na.

Kre dE xist saab taot le-
da re konst ruee ri mis toe tust 
15%, 25% ja 35% ula tu ses, 
mis on mõel dud eel kõi ge 
Kre dE xi soo du sint res si ga pi-
kaa ja li se kor te re la mu te re no-
vee ri mis lae nu juur de, et vä-
hen da da nõu tud oma fi nant-
see rin gu osa kaa lu, kuid toe-
tust võib kom bi nee ri da ka 
oma va hen di te ga.

Kre dE xi re no vee ri mis lae-
nu taot lev kor te re la mu saab 
esi ta da taot lu se Swed ban ki 
või SEB pan ka. 

Kor te re la mud, mis ka su-
ta vad re no vee ri mi sel ai nult 
oma va hen deid või kor te re la-

mud, kes ei kuu lu Kre dE xi 
kor te re la mu re no vee ri mis-
lae nu sihtg rup pi ning ka su-
ta vad muud pan ga re no vee-
ri mis lae nu, saa vad esi ta da 
toe tu se taot lu se koos li sa do-
ku men ti de ga Kre dE xi le.

Toe tu se ja lae nu täp sed 
tin gi mu sed on saa da val Kre-
dE xi ko du le hel http://www.
kre dex.ee/toe tu sed. 

Kor te re la mu te toe ta mi-
seks ka su ta tak se va hen deid, 
mis saa dak se Ees ti rii gi ka su-
ta ma ta saas tek voo ti de müü-
gist Luk sem bur gi le. 

Toe tus taot lu si saab esi ta-
da ku ni va hen di te am men-
du mi se ni või 30. no vemb ri-
ni 2012. a.

Kre dEx on rii gi le kuu luv 
fi nant sa su tus, mis ai tab pa-
ran da da Ees ti et te võ te te ra-
has ta mis või ma lu si, maan-
dab kre dii di ris ke ja või mal-
dab ini mes tel ra ja da või re-
no vee ri da oma ko du.

KredeEx

 Ka tä na vu su vel toi mus 
val las tra dit sioo ni li ne hea kor-
ra kon kurss ning aas ta-aas talt 
on üha kee ru li sem möö da val-
la kü la sid rin gi sõi tes lei da se-
da „õi get”, mis oleks kõi ge-
kõi ge.

Ko mis jo ni ar va tes olid  tä-
na vu pa ri mad:
• Ela mu te gru pis pais tis sil ma 
Tõs ta maa ale vi kus Ma rel le ja 
Hei no Krii sa kau nis ko du;
• Ke na loo dus lä he da se ko du 
oma nik Er mis tu kü las on He-
len Oja kal las;
• Kau ni mat su ve ko du oma-
vad Ran ni ku kü las Anel le ja 
Ei nar Kae lep;
• Pa rim toot mis ta lu oli Kast-
na kü las Ruth ja Ai var Ve ne 
Talt si ta lu.

Kii ta ta haks veel pal ju sid: 
En da Vä li, Mait Jan son, Ago 

Ad ler, Jaak Jaan so, Ee ri ka 
Leet maa, Hei no Tamm, Eha 
Ko senk ra nius, Ka lev Kokk, 
Ai var Män na mäe, Hel le Ve-
ne, Bir git Pe re, Ree na Kruus-
mann, Raul Rein son, Est ra 
Tsilk, Jaa nus Hein soo, Epp-
Ma ria Ko ka mä gi, Sir je-Hei di 
Suur, Udo Rand, Ants La he, 
Pee ter Mäe, Kai ri Lee ri ma, El-
fi Vool, Ur mas Ots mann, Mar-
gus Tuul mees, Vik tor Jaan-
soo, Ar go Ki hu, Poot si kor te-
re la mu, Ma ria ta lu ja Poot si 
ki vi töö ko da. Loe te lu võiks 
veel gi jät ka ta.  

Ter vik pilt val las on olu-
li selt pa rem ja rõõm sam 
võr rel des aja ga, kui 1997. 
aas tal alus ta si me kau ni te 
ko du de väl ja sel gi ta mist. 
Ai täh tub li de le ko du kau nis ta-
ja te le, ro hi ja te le, mu ru niit ja te-
le, ehi ta ja te le.

Hea kor ra ko mis jon

Kau nid ko dud on sel gu nud
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 Se lis te meie rei ning 
seal te gut se vat au to-
 re mon di töö ko da teab vist 
peaae gu igaüks Tõs ta maa 
val las. 

Vä hem tea tak se aga se-
da, et meie reis on ruu me 
roh kem gi kui ühel au to-
re mon di töö ko jal va ja on 
ning et ju ba mõn da ae ga 
te gut se tak se sel le ni mel, 
et ma jas hak kaks tu le vi-
kus töö le ka pä ris oma 
se pi ko da. 

Se lis te meie rei oma-
ni kul Ran do Ran nal oli 
am mu idee, et maj ja tu-
leb tuua roh kem te ge vust 
ning an da või ma lu si nii 
ko gu kon na kui tu ris mi 
eden da mi seks. Kui on 
taht mist, tu le vad ka ideed 
ja nii tu li gi mõ te te ha 
meie reis se se pi ko da, sest 
Se lis tes on omal ajal (na-
gu pal ju des Ees ti maa kü-
la des) ol nud oma sepp ja 
se pal oma töö ko da. 

Koos töös MTÜ Tõs ta-
maa Ko du kan di ga, mis 
on mõ ni aeg ta ga si loo-
dud uus mit te tu lun du s-
ü hing Tõs ta maal, löö di 
käed ning asu ti se pi ko ja 
loo mi se/aren da mi se ni-
mel te gut se ma. 

MTÜ ju hi na kir ju tas 
käe so le va ar tik li ke se au-
tor pro jek ti taot lu se Ko ha-
li ku Omaal ga tu se Prog-
ram mi ning sel le ga saa di 
toe tus se pi ko ja lae re no-
vee ri mi seks. 

Nüüd on ole mas uus la-
gi ning töö jär ge oo ta vad 
veel elekt ri süs teem, val-
gus tus ja kõr val ruu mid 
ning üht-teist ja kol man-
dat veel gi. 

Sa mas või me öel da, et 
hea taht mi se kor ral saab 
sepp meie rei ruu mi des 
rau da ta gu da küll ning 
võib-ol la saa me järg mi sel 
su vel ava lik ku se le mi da-
gi roh ke mat ka ju ba näi-
da ta. 

Lii na Käär

Selis te 
meieris se 
pla nee ri tak se 
se pi ko da

12.-14. au gus til toi mu-
sid Tõs ta maa val la päe-
vad 15. kor da.

Et te val mis tu sed val la päe-
va deks al ga sid ju ba va ra ke va-
del. Ideid ja toes tu si ve dav 
toim kond kas vas au gus ti-
kuu lä he ne des, as ja võe ti 
sü da me ga. 

Siin ko hal oleks to re pi-
sut toi mu nut kir jel da da 
ja väl ja tuua te gi jaid.

Il ma fo to jääd vus tu se-
ta jääks val la päe va dest 
mä les tus ai nult osa võt ja-
tel en dil, mis aja möö du-
des kül lap unu neks. Õn-
neks jääd vus tas ka tä na vu 
Too mas Mitt ena mi ku kol-
me päe va jook sul toi mu nud 
sünd mus test. Sa mu ti on ta 
ku jun da nud kõi gil 15-nel 
aas tal val la päe va de sär ki de le 
vai mu kad lo god. Ur mas Rein-
feldt ja Rain Rand maa hoo-
lit se sid en nast sääst ma ta val-
gus- ja he li teh ni ka toi mi mi se 
eest sünd mus te kor da mi ne ku 
ni mel nii ki ri kus, mõi sas, lau-
lu la val, ale vi kes kel kui ka 
rah va ma jas.

Val la päe va de ava mi ne 
on ol nud kor ral da ja te le ala ti 
suur väl ja kut se, sest oo da tak-
se mi da gi ül la tus lik ku ja meel-

de jää vat. Se-
da enam, et sel kor-
ral oli juu bel. Mõt te ja teos tu-
se ta ga oli võr ra tu mees kond: 
Kül li ja Mait Jan son, Raul ja 
Rain Kal ju rand, Pil vi Ka se 
koos las te- ja se ga rah va tant-
su rüh ma ga, Kaa rin Rein son 
koos las te tant su rüh ma ga 
ning sõ nu mi too ja rol lis Enn 

Mart son.
Cot ze söö gi ma ja 

juu res oo tas kõi ki 
pi du li si mait sev val-
la päe va de tort, mi da 
ja ga sid tub lid pe re-
nai sed Ka rin Vää na ja Kris ti 
Väärt maa.

Vallarahval oli tore ja tegu
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Õh tul va lit ses rah va ma-
jas vä ga to re mee leo lu. Tõs-
ta maa li si tu li lä he dalt ja kau-
gelt, et ol la koos ja ela da kaa-
sa hea de le ko du bän di de le 
REM+ T2 koos sei sus Rain 
Rand maa, Mait Jan son, Enn 
Mart son, Lii sa Rand maa, Ag-
nes Jan son, Tiit ja Teet Parts 
ning NA PO LEON koos sei sus 
Kar lo Sa lu, Hei ko Mänd la, Ar-
go Lee ri ma, Tau ri Paal berg, 
Keiu An der son. 

Lau päe va hom mi kul oli 
tõe li ne laa da me lu ale vi keskp-
lat sil. Pea igast val la kü last 
tul di väl ja oma too dan gu ga. 

Kes soo vis seal sa mas küm-
mel da, sai se da te ha Vä ra tist 
ko ha le too dud tün ni sau nas. 
Lam ba värk tõi nä ha uh ke vil-
la kand ja ja ava tud oli oma 
töö tu ba. Er mis tu me hed pak-
ku sid suit su ka la ja mu da mas-
ki. Poot sist too di ter vis lik ku 
mett ja küüs laau ku, Sil la met-
sa ta lu pak kus oma too dan-
gut. Kast nast ala ti oo da tud 
maits vad li ha pi ru kad. Lõu-
kast piim ja Vi ku me si. Mett 
pak kus ka Se lis te kü la. Kõ pu 
kü last Ma ria Ta lust too di po-

nid laa da kau nis tu seks 
ja soo vi jai le lõ bu sõi-

duks. Ja hi me hed küp se ta sid 
ja pak ku sid met sa not su li ha. 
Tõs ta maa mõi sap rei lid olid 
väl ja too nud oma eh ted, nä-
pu tööd ja küp se ti sed. Ava tud 
oli mee leo lu kas Met sa Koh-
vik. 

Noo red and sid ka oma 
pa nu se - mit me mee leo lu ka 
lau lu ga as tus üles an sam bel 
Non sen se koos sei sus Tee le 
Tõ nis son, Lau ra Jõe, Hei ko 
Piir me, Jaan-Jo hann Lu me ra 
ja And rus Kiis ler. Kä si töö ja 
aia saa dus te ga ol di kaup le mas 
nii meie kui ka naa ber val last. 
Ai tü ma kõi gi le laa da lis te le!

Las te ga la hu ta sid meelt Pi-
pi ehk Kai di Lu me ra ja lõ bu-
sa te at rakt sioo ni de ga män gu-
park. 

Rah va ma jas oli Vai ke 
Hang loo nud tä nu väär se aja-
loo toa  "Va na pilt kut sub vest-
lus rin gi", mis koon das kok ku 
ko du loo hu vi li sed.

La pi teh ni ka har ras ta jad Pil-
le Mart son, Hel ju ja An ni Vol-
ge rad, Kat rin So me lar, Vir ve 
Kal ju rand, Sir je Suur ja Tat ja-
na Mat ve je va tõid kõi gi le nä-
ha oma võr ra tut loo min gut. 

us nä da la va he tus
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Ül la tust pak kus vä ga suu-
re joo ne li ne  kont sert võist lus-
tant suk lu bi Mus tang esi tu ses, 
kes olid nõus val la rah va le esi-
ne ma tä nu tä heks pä rast nä-

dal ae ga Tõs ta maal kest nud 
laag rit.

Tõs ta maa kä si töö tu ba oli 
lah kes ti kõi gi le hu vi lis te le 
ava tud oma töö tu ba de ja näi-
tu se ga Anu Rand maa eest ve-

da mi sel.  Soo vi jad said proo-
vi da ke der var re ga ket ra mist, 
ki ri vöö ja see li ku kan ga ku du-
mist,  kõrk ja test pu nu mist, 
vil ti mist, rii de ri ba dest ehe te 
ja hel me kee de te ge mist.

Töö ko jas ja sel le ümb ru ses 
ko gu ne sid no kit se ma me-
hed. Idee ja kor ral du se ta-
ga olid pea no kit se jad Ja-
nek Tuul mees ja Ma dis 
Mart son. Võim sal gril-
lah jul küp se ta ti li ha ning 
kõr va le pa ku ti mär ju kest, 
mis ai tas mees tel oma va-
hel kii res ti sõb ru ne da ja 
jut tu jät kus kaue maks. Põ-
ne va le väl ja näi tu se le oli 
too dud ise teh tud töö riis-
tu, ma si naid jm. ho bi de ga 
seo tud ag re gaa te.

Ai rek Kol ju ül la tas mõi-
sas täius li ku ja hit ro fee de 
väl ja pa ne ku ga. No on sel 
me hel kan gust ja õn ne!

Epp-Ma ria Ko ka mä gi 
imet lus väär se te maa li de näi-
tus ro he li ses ehk mõi sap rei-
li ma ga mis toas ül la tas jät-
ku valt. Tass koh vi ja saia ke 
iga le kü la li se le, na gu ju ba 
ke naks tra dit sioo niks on ku-
ju ne nud.

Ki ri kus sai me osa suu re-
joo ne li sest kont ser dist, kus 
esi ne sid Mart San der ja Kel li 
Uus ta ni koos Bel-Eta ge Swin-
gor kest ri ga. An dis hea kul tuu-
ri laen gu pi kaks ajaks.

Õh tul oo tas lau lu la val 2 la-

va ja pi sut har ju ma tu plat si-
ku jun dus. Oli loo dud põ nev 
at mos fäär. And res Tölp koos 
oma sõp rus kon na ga an samb-
list Laul Jät ta kor ral da sid 
meel de jää va rah va peo "Maa.
Tu li.Ve si". 

Kõik ni me ta tud ele men-
did olid esin da tud. Pi du al-
gas mee leo lu ka kont ser di ga 
sõ du ri pois te an samb lilt Laul 
Jät ta. Noor te mees te folk loo-
rian sam bel Vii su ke süü tas lä-
bi põ ne va tant su võim sa lõk-
ke rah va pi du val gus ta ma. 

See jä rel võt tis oh jad en da 
kät te Sv ja ta Vat ra, kes tõs tis 
mee leo lu pä ris kõr gus tes se 
ja pa ni rah va hul ga tant si ma. 
Kont ser di lõ pe tas pi du li kult 
oo ta ma tu ja või mas ilu tu les-
tik. Juu be li val la päe va de le oli 
see kor ra li ku hüüu mär gi eest. 
Kes jak sas, sai veel dis ko ri va-
li tud muu si ka jär gi ku ni päi-
ke se tõu su ni tant si da.

Pü ha päe val ko gu ne ti ale vi 
kes ke le val la päe va de lõ put se-
re moo nia le, kus meie ar mas 
folk loo ri rühm Vo ki ra tas ja 
Maie Lät ti lil les tuu dio daa mid 
esit le sid vä ga sü dam li kud ja 
meel de jää vad et teas ted. See 
oli kum mas tus arm sa le õpe-
ta ja le, kes ke va del ma na la tee-
le läks. Lõ pu sõ nad üt les val-
la va nem ja lau lu "Se da paa ti 
po le teh tud lin nu luust" saa tel 
lan ge ta si me val la li pu, mis ju-
ha tas oma kor da sis se mi ne ku 
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Ma ni ja lau lu peo le.
Tõs ta maa spor dik lu bi ja 

Too mas Rõ hu eest ve da mi sel 
toi mus soo vi ja te le jalg ra tas tel 
võist lus-lõ bu-sõit Tõs ta maa - 
Mu na laid ning val la päe va de 
ran na vol le Me re laiu puh ke kü-
las koos seal se te me re mõ nu-
de ga.

Lau lu pi du li sed vii di suu-
re val la bus si ga Mu na laiu sa-
da mas se ja praa mi ga Ama lie 
eda si Tä ku laiu sa da mas se. 
Seal vii di gi lä bi tore lau lu pi-
du. Ma ni ja ini mesed võt sid 
saa re kü la li sed pi du li kult vas-
tu. 

Vah va kont ser di and sid 
rah va tant si jad Kab list ning 
Pär nu-Ma ni ja sõp rus koor. 
Ühi selt laul di arm saks saa-
nud rah va- ja selts kon na lau-
le mi tu tun di, kus juu res vii si 
üles võt ja teks olid an de kad 
akor dio nis tid Kai ri Kuusk ja 
Ju han Soe kõrv.

Mõ neks ajaks tu li va he-
peal vih ma sun nil koos pin ki-
de ja ko gu rah va ga sa da ma-
kuu ri al la ko li da, aga lau lu ja 
pil li män gu see ei kat kes ta nud 
ning lii tis pi du li si oma va hel 
veel gi.

Kõi gi kol me päe va jook sul 
võõ rus tas Tõs ta maa mõi sas 
vä si ma tu mõi sap rei li Lii na 
Käär koos oma abi lis te ga nii 
näi tus te kui eten du se "Pruu ti-
de kool" kü las ta jaid. Oli see 

vast kuum koht sel 
su vel!

Kes suu tis al gu sest 
lõ pu ni val la päe va dest 
osa võt ta, see os kaks 
kind las ti pal ju hu vi ta-
va malt kõi ke kir jel da-
da. Aga mi nu eel ne va 
ju tu mõ te on an da 
üle vaa det nei le, kes 
iga le poo le ei jõud-
nud ja kes ei tea, kui 
hak ka jad ja to re dad 
ini me sed meie val las 
ela vad. Val la päe vad 
on kõi gil 15nel aas-
tal Tõs ta maal ol nud 
ühis kor ral du se 
mus ter näi dis 
ja sel les pei tub 
ka edu võ ti. 

Krii ti kal ei 
ole siin ko hal 
koh ta ning sü-
ga vat kum mar-
dust vää ri vad 
kõik, kes oma-
lt poolt pa ri ma 
sel le nä da la va-
he tu se õn nes tu-
mi seks and sid.

Töö ki i  dab 
te gi jat! Ela gu 
Tõs ta maa val la 
rah vas!

Õn ne la
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T õstamaa mõisas män-
gitud suvine menutükk 
„Pruutide kool” andis 

võimaluse neljale meie oma 
kooli tüdrukule teatrimaail-
mas kaasa lüüa. Maret Palu-
salu, Liis Leerima, Kristel Sutt 
ja Signe Heindla räägivad 
nüüd ausalt ära, kui raske see 
pruudiks olemine oli. 

Kuuldavasti küsis nii 
mõnigi noormees peale eten-
dust, et kuidas küll endale 
sellist pruuti saada. Eks siis 
tuleb tuleval aastal pruute 
jälle kaema tulla, kes tänavu 
sellest lõbust ilma jäid.

Kuidas sattusid „Pruu-
tide kooli”?

Maret: Sattusin „Pruutide 
kooli“ tänu Liina Käärile. Ke-
vadel rääkis Liina, et suvel on 
tulemas üks suurem teatripro-
jekt ning sinna on vaja paari 
kohalikku tüdrukut näit-
lema ja laulma. Loomulikult 
olin kohe nõus, kuigi mul 
polnud aimu, millega täpse-
malt tegu on. 

Liis: Sattusin “Pruutide 
kooli” tänu sellele, et olin 
lihtsalt õigel ajal, õiges ko-
has. 

Tänama peaksin siinkohal 
eelkõige Liinat, kes müksas 
mind vastu õlga ja küsis, kas 
ma ei tahaks ka osa võtta ja 
muidugi tänan tervet truppi, 
kes mind nii sooja südamega 
vastu võttis.

Kristel: “Pruutide kooli” 
sattusin tänu Liina Käärile, 
siinkohal suur tänu talle selle 
eest. 

Olin parasjagu mõisas in-
folauas töötamas, kui järsku 
tuli Liina ning küsis minult 
ja teiselt samal päeval olnud 
töötajalt, kas üks meist ehk 
ei tahaks olla mõisas tehta-
vas näidendis kostümeerija. 
Mina vastasin üsna kohe, et 
olen nõus seda tegema. 

Veidi aega peale seda se-
letasid Liina ja õmbleja Tiina 
mulle, et mida täpselt see töö 
seal endast kujutab. 

Pean tõdema, et alguses 
polnud endas 100% kindel, 
kas saan selle tööga hakka-
ma, polnud ju varem niisug-

use asjaga nagu kostümeeri-
mine tegelenud, aga põnevus 
oli suur ning võtsingi selle 
pakkumise vastu ja ma ei ka-
hetse seda absoluutselt.

Signe: Liina Käär tegi et-
tepaneku ja mina võtsin selle 
hea meelega vastu.

Kas sul oli teatritegemi-
sest eelnevalt ka mingi et-
tekujutus ja kui palju see 
päristegemisest erines 
või täpselt nii oligi?

Maret: Oli ikka. Nimelt 
olen osalenud peale väik-
semate näidendite koolis ka 
Pärnu Kunstide Maja mu-
usikalis „Kiviaja Kalle“, mil-
lega esinesime nii Kunstide 
Majas kui ka Pärnu teatris 
Endla. 

„Pruutide kool“ erines 
„Kiviaja Kallest“ kindlas-
ti oma mahukuse poolest – 
proovid olid ikka palju pike-
mad ning ka etendusi oli roh-
kem. Samuti oli näitlejaid 
„Pruutide koolis“ vähem, 
mistõttu olime ka ühtsemad.

Liis: Ma olen teatritükke 
ainult vaatamas käinud seega 
polnud mul õrna aimugi, mis 
täpsemalt ees ootab. 

Aga mul on siiralt hea 
meel, et julgesin niimoodi 
pea ees tundmatusse vette 
hüpata.

Kristel: Kostüümerimi-
sega polnud mul varasemat 
kokkupuudet olnud, küll aga 
teatripoolelt oli kokkupuudet 
näitlemisega. 

Märtsikuus osalesime 
kooliga Comeniuse projekti 
kokkusaamisel Poolas, kuhu 
valmistasime ühe näiden-
di, milles ka mina näitlesin. 
See oli väga, väga mõnus 
kogemus. Kui võrdlen nüüd 
seda näidendit, mida tegime 
Comeniuse projekti jaoks 
ja “Pruutide kooli”, siis vii-
mane oli muidugi palju pro-
fessionaalsem ja näitlemise 
poolelt kindlasti raskem ja 
tööd nõudvam. Kuid eks ta 
samas ka sarnanes Comen-
iuse omaga, harjutamist ja 
tööd oli mõlemal etendusel 
palju.

Signe: Arvasin, et on liht-
sam. Proovipäevad olid sageli 
väga pikad ja väsitavad. 

See kujunes raskemaks kui 
esialgu arvasin. Kuid usun, et 
see kõik oli seda väärt.

Mis proovide käigus 
kõige raskem oli? Kas 
kartsid kedagi või mid-
agi?

Maret: Kõige raskemad 
olidki need pikad-pikad 
proovid, mis kestsid mitu 
päeva järjest. 

Vaba aega oli juuli jook-
sul väga vähe – kõigest paar-
kolm päeva. Samuti oli ku-
umade ilmadega päris palav 
nende kleitidega olla. 

Kedagi ma otseselt ei 
kartnud. Eks ma loomulikult 
mõtlesin, et kas teen kõike 
ikka õigesti ja et ma midagi 
segamini ei ajaks. 

Liis: Proovide käigus 
oli kõige raskem garderoo-
bis ajada selga paks kooli-
kleit, mõeldes, et väljas kütab 
kuum suvepäike. 

Ainus asi, mida ma seal 
kartsin, oli see, et kuna ma 
tegin sellist asja esimest kor-
da, et ma ei suuda teha kõike 
piisavalt hästi, aga nii heas 
seltskonnas see tunne hää-
bus.

Kristel: Prooviajal oli vast 
kõige raskem minul see, et 
kuna ju ühinesin selle selts-
konnaga ligi kuu aega hiljem, 
siis pidin väga kiirelt õppima 
näidendi ära ja teadma, kuhu 
mis kostüümid viia ja kuidas 
aidata neid selga jms. 

Võib öelda, et midagi 
katastroofiliselt rasket ei ol-
nud, pigem puhusin mõne 
mure ise enda jaoks tihtipeale 
suuremaks kui see päriselt 
oli. 

Kartusi oli palju - mis 
saab, kui magan mõne ko-

Hinnatud pruudid puhkavad suve
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stüümivahetuse maha jne. 
Kõige suurem kartus oli al-
guses nende vanameistrite 
ees. Eeldasin, et nad on kind-
lasti harjunud kõrge kvali-
teediga professionaalsete ko-
stümeerijatega. Aga üsna 
varsti sain aru, et tegu on 
tõeliselt toredate inimestega 
ning see kartus kadus üsna 
kiirelt.

Signe: Alguses kõige 
raskem oli stseene omavahel 
kokku siduda ja nende järje-
kord meelde jätta. Samuti oli 
väsitav see, kui ühte stseeni 
tegime päevas mitu korda 
läbi. Otseselt kedagi ega mid-
agi ei kartnud, kuigi esialgu 
olid kõik võõrad. Hiljem aga 
olime juba nagu vanad tutta-
vad ja saime omavahel hästi 
läbi.

Mis tunne oli, kui esieten-
duse aplaus aina kestis?

Maret: See oli võimas. 
Ma ei osanud arvatagi, et see 
rahvale nii meeldib. 

Liis: Kõik olid muidugi 
pabinas ja kui lõpuks kuuled 
seda lakkamatut aplausi ja 
tuuakse lilli ja lava taga kõik 
tänavad ja kallistavad üks-
teist ja valavad pisaraid suu-
rest õnnest, siis see on lihtsalt 
imeline.

Kristel: Kuna ma ise laval 

ei olnud, erines minu emot-
sioon näitlejate omast kind-
lasti, kuid isegi kõrvalruumist 
piiludes ja seda aplausi kuu-
lates oli tunne meeletult hea. 
Tundsin, et olin suurepärase 
tegemiseks ka enda abi and-
nud. 

Tuleb tõdeda, et suur-
est õnnest tulid isegi pisar-
ad silma. Lõpuks, kui näitle-
jad tulid lavalt ära ning kal-
listasime ja soovisime üks-
teisele palju õnne, oli tunne 
suurepärane.

Signe: Väga meeliülendav 
tunne oli. Tundsin, et publik 
nautis etendust.

Kas said endale ka seelä-
bi uusi sõpru ja kuidas 
suhtlesid vanameistrite-
ga?

Maret: Kindlasti sain uusi 
sõpru. Selle kahe kuuga har-
jusime üksteisega nii ära, et 
nüüd, kui me enam iga päev 
ei kohtu, on kurb ja tühi 
tunne. 

Koolis käies tulevad ikka 
n.ö näidendi naljad meelde. 
Vanameistritest suhtlesin 
kõige rohkem Laine Mägiga. 
Ta on väga tore ja huvitav 
inimene. 

Liis: Kas nüüd just uusi 
sõpru, aga kindlasti mitmeid 
väga häid tuttavaid ning 

koos veedetud aeg oli kaht-
lemata lõbus.

Kuna vanameister Laine 
Mägi on väga heasüdam-
lik inimene, pakkus ta mulle 
võimaluse käia temaga Tõs-
tamaal ja seega suhtlesime 
väga palju.

Kristel: Nagu öeldud, oli 
alguses vanameistrite vastu 
hirm, aga selgus, et nad on 
ääretult toredad ja sõbralikud 
inimesed, samamoodi ka kõik 
ülejäänud näitlejad ja näi-
dendi asjaosalised. 

Uusi tuttavaid sain ikka, 
juba nüüd on kuidagi tühi 
tunne, olin ju harjunud nen-
dega päevast päeva koos ole-
ma. Ehk satun mõnega neist 
veel tulevikus kokku, kes 
teab!

Signe: Lava taga sai tih-
ti tüdrukutega nalja nii et 
pisarad voolasid. Vahel oli 
päris keeruline tõsisena lava-
le minna. 

Alguses ei teadnud, kui-
das vanameistritega suhelda 
või käituda, sest nad on siiski 
tuntud inimesed, kuid hiljem 
olid nemadki juba nagu va-
nad tuttavad. 

Kogu seltskond oli väga 
sõbralik ja vahva!

Mis sa arvad, mille 
pärast „Pruutide kool” 
nii menukaks kujunes?

Maret: Arvan, et selle 
menu põhjuseid oli palju. 
Kindlasti oli üheks neist see, 
et see oli südamega tehtud. 

Samuti oli see eriline just 
oma miljöö poolest, mis lau-
sa kutsus inimesi vaatama: 
kaunis mõisahoone väikeses 
kohas pluss mõtlema paneva 
sisuga tipptasemel etendus 
ahvatleb põgenema hallist 
argipäevast ning veetma su-
vepuhkust. 

Liis: Ma olen päris kin-
del, et menukuse tõi selle loo 
ehedus, head näitlejad ning 
kindlasti mängis oma rolli 
see, et paljud kohalikud said 
erinevalt oma panuse anda.

Kristel: Kindlasti män-
gis siin rolli, et see etendus 
põhines suuresti ju päriselt 
toimunud tegevustel. Oli liht-

salt suurepäraselt kirjutatud 
näidend! 

Samuti ka see, et tükk 
mängiti Tõstamaa mõisas, 
kohas, kus Pruutide kool ka 
päriselt olnud.

Signe: Kindlasti selle-
pärast, et tuntud eesti näitle-
jad tulid nii väikesesse maa-
kohta ja lugu rääkis koha-
likust Tõstamaa mõisa aja-
loost.

Mis oli kõige olulisem, 
mida „Pruutide kool” 
sulle, noorele inimesele, 
andis?

Maret: Minule, kui prae-
guse aja noorele andis see 
aimu 20. sajandi alguse elust. 
Kuidas siis mõeldi ja elati. 

Need, mis tollel ajal olid 
suured asjad, ning tegid rõõ-
mu, on tänapäeval tavalised. 
Siis olid kõik nii välja peetud, 
maitsekad. Tänu sellele olen 
hakanud rohkem hindama 
asju enda ümber. 

Loomulikult andis see ka 
tohutu kogemuse teatri ja 
kultuuri vallas ning palju 
häid sõpru ja tuttavaid. Olen 
väga tänulik, et sain selles 
projektis osaleda.

Liis: Kõige olulisemaks 
pean seda, et “Pruutide kool” 
andis mulle ühe suurepärase 
kogemuse, julgust ja enese-
kindlust.

Kristel: Kogemused, ko-
gemused, kogemused. Samu-
ti ka mõtteid, et siduda oma 
tulevik kunagi teatriga. 

Muidugi ka ääretult tore-
date inimestega veedetud 
päevad täis naeru ja lõbu 
ja vahest oli ka halvemaid 
päevi, kuid neid on alati ja 
kõikjal. Olen tohutult tänulik, 
et võtsin “Pruutide koolist” 
osa!

Signe: See andis mulle 
palju kogemusi, uusi tutta-
vaid, julgust ja oskust laval 
olla ja näidelda. 

Kuna ma pole varem nii 
suures teatritükis mänginud, 
siis oli suur au vanameistrite-
ga ühel laval olla.

See oli üks minu parimaid 
ja huvitavamaid suvesid!

TT

st õppides
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TÕS TA MAA RAN NA VOL LE 2011

 Teist su ve kor ral das Tõs ta maa Spor dik lu bi su vi se rann a-
vol le sar ja se ga paa ri de le. Tä na vu pee ti 3 etap pi, kus osa les 
10 paa ris võist kon da. Pa ri ma teks osu tu sid:
I etapp Me re laiu

1. Moo ni ka Ad ler – Har li Käärt
2. Lag le Ad ler – Too mas Rõ hu
3. Kät lin Jür gens – Aro Kütt

II etapp Er mis tu
1. Moo ni ka Ad ler – Har li Käärt
2. Ka ren Ad ler – Kal vi Som mer
3. Rii na Rein son – Rai ner Sutt

III etapp Su ti rand
1. Rii na Rein son – Rai ner Sutt
2. Ka ro lii ne Kask – Ja nek Jaan soo
3. Moo ni ka Ad ler – Har li Käärt

Üld kok ku võ te
1. Moo ni ka Ad ler – Har li Käärt (pildil)
2. Rii na Rein son – Rai ner Sutt
3. Ka ren Ad ler – Kal vi Som mer

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Meie sel le aas ta vii ma-
se eten du se ajal käi-
sin kaa me ra ga la va 

ta ga rin gi. 
Pea le grim mi ja lõ pu tu 

pat si de pu nu mi se toi mus üks 

suur riie tu mi ne. 
Kos tüü mid sel ga ja siis jäl-

le järg mi sed ja siis jäl le eel mi-
sed ning kok ku võt tes sil ka-
vad tüd ru kud pool eten dust 
pe su väel rin gi. 

Pa la va te il ma de ga oli see 
mui du gi to hu tu ker gen dus. 

Mee lis te ge vu seks on la va 
ta ga mui du gi söö mi ne. 

Ole me proo vi nud ema de 
saa de tud maits vaid küp se ti si 
ning And rus Vaarik hel li tas 
meid iga su gu ma gu sa te hõr-
gu tis te ga.

Mui du gi ai tas noor te ini-
mes te kõh tu täi ta iga eten du-
se tar beks koo li köö gis val mi-
nud po ti täis put ru või ühe pa-
ja toi tu. 

Vii ma se eten du se pu hul 

kin kis la vas ta ja Ger da mei le 
val ged Pruu ti de koo li põl led. 

Mee si ni me sed said vää ri-
kalt ro he li sed kõ hu kat ted.

Loo de ta vas ti avab Pruu ti-
de kool en nast taas ju ba järg-
mi sel aas tal.

Ül le Tamm

Mida te gid pruu did la va ta ga?
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Kol ga loo dus kait sea la 
on moo dus ta tud 
1991. aas tal väär tus-
li ke met sa koos lus te, 
Kol ga oja ja kait se-
a lus te lin nu- ning 
loo ma lii ki de kait seks. 

Kait sea la asub Lää ne-Ees-
ti ma da li kul, osalt mo ree nil 
ja osalt Lää ne me re eri aren-
gus taa diu mi de se te test kuh-
ju nud lui de tel. 

Lui de te va he li ses orus 
look leb Kol ga oja, mis oma 
kõr ge te lii va kal las te ga on 
Lää ne-Ees tis ai nu laad ne. 

Pea le lui te män ni ku, mis 
kui va pe rioo dil muu tub vä-
ga tu leoht li kuks, kas va vad 
kait sea la ede lao sa niis ke tel 
mul da del kuu see na mu se ga 
se ga met sad, lei dub ka võ sas-
tu nud ro hu maid. 

Kol ga loo dus kait sea la met-
sa des elab hulk eri ne vaid ha-
rul da si ja ohus ta tud lin nu lii-
ke, kuid eral di seis valt vää ri-
vad siin mär ki mist me ri kot-
kas ja kas si kakk, kel le le on 
Kol ga olu li seks elu pai gaks.

Kol ga lui de te met sad on 
ol nud pik ka ae ga ini mes te 
poolt ar mas ta tud puh ke piir-
kond, kus käiak se mar ju ja 
see ni kor ja mas ning ka nii sa-
ma met sas ja lu ta mas. 

2005. aas tal ra ja ti Kol ga 
loo dus kait sea la le jõe äär de 
puh ke koht, mil le ini me sed 
üs na kii res ti 
omaks võt-
sid. 

K ah  j u k s 
aga kaas nes 
puh ke ko ha 
ka su ta mi se ga 
ka see, et ini-
me sed sõit sid au to de ga met-
sa al la ja laag rip lat si le sat-
tus üs na tih ti ka lär ma kaid 
selts kon di. Sel le ga seo ses on 
vii mas tel aas ta tel kas si ka ku 
pe sit se mi ne puh ke ko ha va-
he tus naab ru ses ebaõn nes-
tu nud.

Kas si ka ku le so bi vaid elu-
pai ku on Ees tis vä ga vä heks 
jää nud, mis tõt tu sel le lii gi 
sei sund on jär jest hal ve ne-
mas.

See ga on vä ga olu li ne 
väl ti da sel le lii gi elu pai ka de 

kah jus ta mist te ma kait seks 
moo dus ta tud ala del.

Sel lest tu le ne valt ka van da-
tak se Kol ga loo dus kait sea lal 
kas si ka ku elu pai ga va he tust 
mõ jua last puh ke koht lik vi-
dee ri da ja üm ber pai gu ta da 
see üm ber Kol ga al li ka lä he-
da le met sa al la. 

Li saks puh-
ke ko ha asu ko-
ha muu tu se le 
ka van da tak se 
tä his ta da in-
fo tahv li te ga 
kait sea la lä-
biv loo dus ra-

da ja pii ra ta 2-l met sa si hil 
au to de ga liik le mist. Ni me ta-
tud te ge vu sed on ka van da-
tud ik ka kõik sel leks, et Kol-
ga loo dus kait sea lal säi lik sid 
nii kait se väär tu sed kui ka 
puh ke met sa de ilu ja võ lu.

Kol ga loo dus kait sea lal kü-
las tust kor ral dav Rii gi met sa 
Ma jan da mi se Kes kus ka van-
dab üm ber kor ral du sed lä bi 
viia järg mi se aas ta esi me sel 
poo lel.

Mu rel Me ri vee,
KKA kait ses pet sia list

Muu da tu sed Kol ga 
loo dus kait sea la kü las ta mi sel  Sel sü gi sel on met sao ma-

ni kel või ma lus taot le da järg-
mi seid met san dus toe tu seid:
• Met sa ma jan dus li ku väär-
tu se pa ran da mi ne (hool dus-
raied ku ni 30-aas ta tes puis-
tu tes, kas va va te puu de laa-
si mi ne, met sa uuen da mi ne 
ko ri dor kul tuu ri de ra ja mi se 
teel, met sa teh ni ka soe ta mi-
ne, ulu ki kah jus tus te ning tai-
me hai gus te ja –kah jus tus te 
en ne ta mi ne)
• Kah jus ta tud met sa taas ta-
mi ne (uue met sa kul tuu ri ra-
ja mi ne, maa pin na et te val mis-
ta mi ne, ra ja tud kul tuu ri de 
hool da mi ne)
• Met sa tu le kah ju en ne ta mi-
ne (tu le tõr je vee võ tu ko ha, 
vee võ tu ko ha le juur de pää su-
tee ning sel le juur de kuu lu-
va sõi du va hen di pea tus ko ha 
kor ras hoid mi ne, tu le tõ kes tus-
ri ba või –vöön di ra ja mi ne 
ja kor ras hoid mi ne, suit se ta-
mis- ja lõk ke te ge mis ko ha 
ra ja mi ne ja tä his ta mi ne, tu-
leo hu mär gi ja –pla ka ti soe ta-
mi ne ja pai gal da mi ne ning 
tu le tõr je vee võ tu ko ha ja vee-
võ tu ko ha le juur de pää su tee 
tä his ta mi ne)
• Met sa in ven tee ri mi ne ja 
met sa ma jan da mis ka va koos-
ta mi ne
• Met sa uuen da mi ne 

Täp se mad taot le mi se 
ajad, va ja li kud do ku men did 
ja toe tus te mää rad leia te SA 
Era met sa kes ku se ko du le helt 
www.era mets.ee

Toe tus te taot le mi sel abis-
tab teid va ja du sel era met sa-
kon su lent Kad ri Kukk, te le-
fon 526 1226, e-post kad ri.
kukk@era met sa liit.ee

SA Era met sa kes ku s

Metsaomanikele 
jagatakse toetusi

OSTA ME!!!
Os ta me kok ku 

iga su gu 
plast jäät meid 
(ki led, kas tid jne).

Suu re ma te 
ko gus te pu hul 

tu le me ise jär gi.
Tel 5 918 4949
vet sek@hot.ee

Kol ga loo duskait se-
a la met sa des elab 
hulk eri ne vaid 
ha rul da si ja 
ohus ta tud lin nu lii ke.
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TOI VO MART SON 
8.03.1937 - 26.08.2011

HA RALD JÄR VE 
5.11.1921 – 28.07.2011

NOOR TE KES KUS avab taas uk sed 
es mas päe val, 5. sep temb ril!

Lah ti ol lak se es mas päe vast ree de ni kell 14 
ku ni 20 ja lau päe vi ti kell 14 ku ni 18. 

Noor soo töö ta ja Sii vi Tõ nu ri
tel 3 725 348 8462, sii vitn@gmail.com

TUL GE JUL GES TI!

DOO NO RI PÄEV 
Tõs ta maa 

rah va ma jas
20. sep temb ril 
kell 9 – 10.30

TÄNU
Tõs ta maa Maar ja ki ri ku ümb rus on saa nud 

uue il me. See on sün di nud pal ju de tub li de ini mes te 
kä te töö na. Sii rad tä nu sõ nad teh tud töö de eest 

kõi gi le vae va nä gi ja te le: Tõs ta maa val la le, 
ini mes te le ko gu du sest ja väl ja poolt ko gu dust!

Tii na Jan no,
Tõs ta maa ko gu du se vai mu lik

Mui nas tu le Ma ni ja saa re lõu na ti pus, Pa pi nal asu va tu le tor-
ni juu res süü tas hil ju ti 90-ndas se eluaas tas se as tu nud kir ja nik 
Har ri Jõ gi sa lu.

Tu li pais tis kau ge le - nii Kih nu ja Sor gu saar te le kui ka Se-
lis te ran da, kust vaa ta sid vas tu tei sed Lii vi la he tu le sil mad. 
Ma ni ja ta luo ma ni ku Val lo Paa li pe re kond meis ter das par ve 
ning üks lõ ke saa de ti al la tuult Mu hu maa suu nas tee le. Põ le-
tus ma ter ja li oli par vel igaks ju huks se da võrd na pilt, et tu li 
elu salt teis tes se ran da des se ko ha le ei jõuaks.

Pil dil on kir ja nik Har ri Jõ gi sa lu mui nas tuld süü ta mas. Tu-
le tor nist va sa kul pais ta vad 7 me re mii li kau gu sel asu va Kih nu 
sa da ma tu led.

Tekst ja fo to Mark Soo saar

Manijal süüdati mui nas tuli


