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TÄNA LEHES:

Ehteaasta raames olid 22. oktoobril 
üle Eesti avatud ehtekojad, kus 

käsitööhuvilised valmistasid lihtsa-
test kohalikest materjalidest ehteid. 

Tõstamaa käsitöökojas oli tuba 
naisi täis. Kaugemalt oli tulijaid 
Soomrast ja Häädemeestelt. Nobedalt 
meisterdati kadakst, klaashelmestest 
ja linasest niidist rahvuslikest hõbe-

ehetest inspireer-
itud kaelarahasid. 
Naistel tuli peene 
heegeldamise kõrval 
puurida ja lihvida. Tore oli vaadata 
ka tüdrukutirtse, kes emadega võidu 
meisterdasid. Lõunaks kaunis-tasid 
kaelarahad nende tegijaid ja rõõmus-
tasid juhendaja Anu meelt.

Neiukestel Neiukestel 
kadakased kadakased 
kaelarahad kaelarahad 

valmis valmis 

Laupäeval, 19. novembril kell 21
Tõstamaa rahvamajas

Sissepääs 5 eurot, kostüümis tegelasele sooduspilet 3 eurot ning kostüümis etteaste esitajale sissepääs PRII
Hea inimene! Kui sul leidub koduses majapidamises või ettevõttes midagi, mis sobib auhinnaks ja sulle meeldib teisi rõõmustada, 
siis on sinu abi teretulnud! Ootame kuni 19. novembrini võimalikke annetusi, et Teie abiga ühiselt läbi viia taas tore traditsiooniline
karnevalipidu. Ette tänades Karin (523 0596) ja Õnnela (523 6350)

Ehedat
rahvalikku

tantsumuusikat
teeb ansambel

HOLLARII Rakverest
Vaimukad etteasted saavad auhinnatud
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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: 500 tk

 Mida siis meie rii gil on 
va ja, mis meil vi ga on? 
Mis on rii gi juh ti del vi ga? 

Kuu la sin hoo le ga raa-
diost pea mi nist ri jut tu hal-
dus re for mi mit te va ja lik ku-
sest ehk siis täp se malt, et 
se da ei to hiks te ha jõu ga. 
Eda si tu li jut tu koo li võr gu 
op ti mee ri mi sest, ehk siis 
täp se malt pal ju de güm-
naa siu mi de sul ge mi sest. 

Aja loost on tea da, et 
eest la ne on ik ka pür gi nud 
vai mu val gu se ja ha ri tu se 
suu nas ja iga riik toi mib 
pa re mi ni, kui te ma rah vas 
on ha ri tud. Ka pe re kon da 
pee tak se tu ge va rii gi alus-
ta laks ja prae gu ne ma jan-
du so lu kord pa neb sel le le 
ra ku ke se le eri ti ras ke koor-
ma kan da. Nüüd aga asub 
va lit sus saa gi ma just se-
da ok sa, mil lel pa ras ja gu 
is tub. Võ ta me näi te oma 
val last. Pu huks, kui kesk-
kool su le tak se, pea me oma 
ik ka al les vä ga noo red lap-
sed saat ma lin na kesk koo-
li. See tä hen daks pe re le 
suurt ra ha list väl ja mi ne kut 
õpi la se elu ko ha ja ülal pi da-
mi se as jus. Laps jääb kõr-
va le pe ree lust ja koos tööst. 
Täis kas va nuks ku ju ne mi se 
ajal ei ela ta pe re mõ ju-
s fää ris ja nii ta läi nud on-
gi. Ar va te, et tu leb maa le 
ta ga si, oo ei! Kui va lit sus 
ai na rää gib, et ää re maas tu-
mi ne on oi kui pa ha, siis 
pal ju de maa güm naa siu mi-
de sul ge mi se ga an tak se ää-
re maas tu mi se le ai na hoo-
gu juur de. 

Ma olen nõus, et jõu ga 
ei saa el lu viia hal dus re for-
mi ja see just kui pea taks 
ää re maaks muu tu mi se, 
aga võt tes jõu ga koo lid, 
saab meie kan dist kol gas 
ko he kind las ti. Miks siis 
riik ei hoia se da pe ret ja 
neid lap si oma tur va li ses 
rü pes, miks?

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Tä na päe va üheks 
prob lee miks on töö tus. 
Tõs ta maa val las on ol-
nud käe so le va sa jan di 
suu rim amet lik töö tu te 
arv 2010 märt sis, kui 
re gist ree ri tud töö tuid 
oli 80 ja väik seim küm-
me, buu miaas tal 2007. 

Prae gu on töö tu na kir jas 
38 ini mest ja sel le näi ta ja ga 
ole me Pär nu maal Kih nu ja La-
vas saa re jä rel ta gan poolt kol-
mas. Li saks ot se se le töö tu se le 
on ole mas nen de prob lee mid, 
kes pea vad töö ta ma ko dust 
kau ge mal või vä ga väik se ta-
su eest.

Põh ju sed, miks ini me sed 
jää vad pi ke maks ajaks töö ta 
on vä ga eri ne vad. 

Üh te del puu du vad töö le-
saa mi seks va ja li kud tead mi-
sed-os ku sed või on need iga-
ne nud, teis tel po le tööand ja 
sil mis hin na tud töö ko ge must. 
Ko mis tus ki viks võib saa da 
see gi, et na pib ene se kind lust 
ja sot siaal seid os ku si. 

Sa ge li ta kis tab töö le saa-
mist see, et po le kel le gi hool-
de jät ta lap si, hool dust va ja-
vaid pe re liik meid või puu-
dub kau ge ma le töö le sõi duks 
trans port. 

Mõ ni kord on põh ju seks ka 
töö võt ja olu de le mit te vas ta-
vad nõud mi sed tööand ja le.

Töö tu se ga te ge leb Töö tu-
kas sa, kus toi mub töö tu te 
re gist ree ri mi ne, nõus ta mi ne, 
mit me su gus te õpe te, pro jek-
ti de ja prog ram mi de teos ta-
mi ne jne. Pär nu maal toi mub 
te ge vus pea mi selt Pär nu lin-
nas. 

Tõs ta maa val la va lit su se ja 
Töö tu kas sa Pär nu osa kon na 
va he li sel koos tööl teos ta ti kat-

se li selt üks Töö tu kas sa poolt 
ra has ta tud ja Tõs ta maa val la-
va lit su se poolt koos ta tud töö-
har ju tu se pro jekt Tõs ta maal. 
Ees mär giks töö tu te töö val mi-
du se ja toi me tu le ku suu ren da-
mi ne, mo ti vat sioo ni ja val mi-
so le ku tõst mi ne töö tu ru meet-
me tes osa le mi seks ja töö le 
ra ken du mi seks ning nen de 
pro jek ti te ge vus te too mi ne ko-
ha li ke le töö tu te le lä he ma le.

Tä na on töö tuid 38. Eel da-
si me, et pro jek tis et te näh tud 
koh ta de ar vust 15 jääb vä he-
seks kuid te ge li kult ei õn nes-
tu nud grup pi täie li kult komp-
lek tee ri da, sest mit te kõi gil 
töö tu tel pol nud ae ga ja taht-
mist pro jek tis osa le da.

Töö har ju tusp ro jekt si sal das 
ini me se koh ta 150 tun di te ge-
vu si, loen gu päe vad olid viie 
ja töö päe vad nel ja tun ni sed. 
Pro jekt si sal das psüh ho loo ga-
loen guid ne li päe va (psüh ho-
loog Ave Ee ro), ar vu tiõ pet 
kaks päe va (Ar go Ast la), kä-
si tööõ pet kuus päe va (Anu 
Rand maa), et te võt lus, FIE ja 
töö sea dust üks päev (PEAK + 
Tööins pekt sioon), tööot sin gu 
töö tu be kaks päe va (Töö tu kas-
sa), tööand ja kü las tu si ka hel 
päe val (sa na too rium Ter vis, 
Wend re) ja Tõs ta maa val la va-
lit su se poolt pa ku tud hea kor-
ra töid 18 päe val.

 Ta ga si si de na pro jek tis 

osa le ja telt pi da sid nad enim 
va ja li keks psüh ho loo gi li si 
loen guid, tead mi si te gut se mi-
seks tööot sin gul ning töö sea-
du sand lust ja et te võt lu se ga 
alus ta mi se ga seon du vat. Hin-
na ti kä si töö kes ku sest saa dud 
os ku si ja mõt teid kä si töö tu-
rus ta mi seks. 

Aga väl ja too di ka hea kor-
ra töö de mit te so bi vus ja val la-
va lit su se poolt pa ku tud mit te 
pii sa valt head töö tin gi mu sed. 
Sa mas jäe ti ka ise mit mel ju-
hul töö le- loen gu te le il mu ma-
ta. 

Töö har ju tus tee nust alus-
tas 14 pi kaa ja list töö tut, kel-
lest esi me se nä da la jook sul 
sai töö le kolm, üks kat kes tas 
seo ses elu ko ha muu tu se ga ja 
pro jek ti lõ pe tas 10 töö tut. 

Pro jek ti lä bi nu test soo vi-
vad kolm lei da Töö tu kas sa 
va hen du sel tööp rak ti ka koh-
ta, üks soo vib asu da õp pi ma, 
üks kan di dee rib rah va loen da-
ja ame ti ko ha le, üks suun dub 
töö le Soo me, üks alus tab te ge-
vust et te võt ja na.

 Kolm ini mest, kes on ük-
sik va ne mad, ei saa het kel 
alaea lis te las te tõt tu kau ge-
malt tööd ot si da ja ko ha peal 
nei le so biv töö puu dub.

Pro jek ti võib lu ge da kor da-
läi nuks. 

Li saks pro jek tis osa le nu te-
le said ko ha peal se pro jek ti lä-
bi vii mi se ko ge mu si Töö tu kas-
sa ja val la va lit sus, pa ra nes 
oma va he li ne kon takt ja saa di 
pa rem üle vaa de osa le da soo-
vi ja test, nen de soo vi dest ja 
va ja dus test. 

Val la va lit su se pool sed pro-
jek ti ju hid olid Anu Pe ter son 
ja En da Vä li.

Tõs ta maa val la va lit sus 

Töö tu te töö har ju tu se 
pro jekt Tõs ta maal

Aga välja toodi ka 
heakorratööde 
mittesobivus ja 
vallavalitsuse poolt 
pakutud mitte 
piisavalt head 
töötingimused.



3 - 2011 oktoober

Tõs ta maa val la vo li -
ko gu is tung 
30. sep temb ril 2011

 Kuu la ti abi val la va ne ma Anu Pe ter-
so ni in fot. 

Pro jek ti de raa mes kor ras ta ti Tõs ta-
maa rah va ma ja väi ke saal ja ka bi ne tid. 
Taot lus esi ta tak se ka suu re saa li ven ti-
lat sioo ni kor ras ta mi seks. 

Staa dio ni kõr va le on val mi nud korv-
pal li väl jak, mis oli Pär nu maa Oma va lit-
sus te Lii du ühisp ro jekt, kus osa les 10 
val da. 

Kih nu prog ram mi raa mes kor ras ta ti 
Ma ni ja tee. Ka he eri ne va prog ram mi 
toel ra ja ti Mu na laiu sa da mas se hõl ju-
ki kuur.

Sot siaal mi nis tee riu mi le esi ta ti aval-
dus elekt riau to saa mi seks. Au to an tak-
se kol meks aas taks ta su ta ka su ta da ja 
kiir laa di mis punkt plaa ni tak se esialg selt 
ra ja da va na rah va ma ja juur de. 

Ala tes sep temb rist on noor te kes ku-
ses uus hu vi juht. 

LEA DER prog ramm toe tab osa li selt 
Su ti ran na su vi la re mon ti.

Tõs ta maa ki ri ku le eral da ti pro jek ti 
raa mes va hen did ümb ru se kor ras ta mi-
seks ja abi hoo ne ehi ta mi seks.

Tõs ta maa val la pe rearst Ma dis Ves-
ki mä gi sai kõr ge tun nus tu se va ba rii gi 
pre si den dilt. 

Tõs ta maa Kesk koo li di rek tor Too-
mas Mitt ni me ta ti Pär nu maa aas ta ha ri-

dus ju hiks ning õpe ta ja In ger Va hu vee 
Pär nu maa aas ta õpe ta jaks.

 Võe ti vas tu mää rus val la tee de pik-
kus te täp sus ta mi seks. Ni me kir ja li sa ti 
le pin gu alu sel ava li kuks ka su ta mi seks 
ja val la hool da da an tud era tee de lõi-
gud.

 Ot sus ta ti an da nõu so lek Puh ke mets 
OÜ-le Tõs ta maa val las, Män ni kus te kü-
las asu va 24,48 ha suu ru se Kül vi kin-
nis tu ost mi seks.

 Ot sus ta ti sea da 10 aas taks ta su ta 
hoo nes tu sõi gus SA Kih nu Kul tuu ri Ins-
ti tuut ka suks, Tõs ta maa val la le kuu lu-
va le Ma ni ja kü la kes ku se kin nis tu le, 
muu seu mi ja abi hoo ne ehi ta mi seks ja 
edas pi di seks ka su ta mi seks. Hoo nes tu-
sõi gu se ula tus on 3000 m2 .

 Kuu la ti Anu Pe ter so ni in fot koos-
töös Töö tu kas sa ga toi mu nud pi kaa ja lis-
te le töö tu te le mõel dud pro jek tist.

 Toi mus aru te lu tee mal „Val la ha ri-
dus võr gu (las teaiad, üld ha ri dus koo lid, 
hu vi koo lid) tu le vi ku vi sioon aja ho ri son-
di ga 2020“. 

Ot sus ta ti esi ta da val la va ne ma Too-
mas Rõ hu poolt väl ja too dud sei su ko-
had tead mi seks Pär nu Maa va lit su se le. 

Tõs ta maa val las on aas tal 2000 su-
le tud Tõ he la Alg kool-las teaed ja 2004 

Poot si Põ hi kool. Täien da vaid ha ri dus-
võr gu üm ber kor ral du si ka van da tud ei 
ole. 

Teos ta tud ha ri dus võr gu üm ber kor ral-
dus te tu le mu se na esial gu loo de tud rii gi 
poolt val la le eral da ta va te ha ri dus va hen-
di te efek tiiv sem ka su ta mi ne ei teos tu-
nud, sest seo ses pea ra ha süs tee milt klas-
si põ hi se le fi nant see ri mi se le üle mi ne ku-
ga vä he ne sid val la le rii gi poolt eral da ta-
vad ha ri dus sum mad olu li selt.

Val la ha ri du se koon du mi ne Tõs ta-
maa las teae da ja Tõs ta maa kesk koo li 
tõi kaa sa mõ le ma ha ri du sa su tu se hoo-
ne te ka pi taal re mon di va ja du se. Tä na-
seks on re mon di tud Tõs ta maa mõi sa-
koo li hoo ne ja pool las teaia hoo nest. 
Tõs ta maa kesk koo lil puu dub võim la 
kui gi va ja dus sel le jär gi on ka jas tu nud 
pik ka ae ga eri ne va tes aren gu ka va des.

See ga on Tõs ta maa val la ha ri dus võr-
gu in ves tee rin gu va ja du sed:

Tõs ta maa kesk koo li spor di hoo ne ehi-
tus ja staa dio ni re konst ruee ri mi ne, hin-
nan gu li ne mak su mus 1,9 milj. eu rot.

Tõs ta maa kesk koo li küt te süs tee mi re-
konst ruee ri mi ne, mak su mus 0,51 milj. 
eu rot (ener gia sääs tu pro jekt, teos ta tak-
se 2012).

Tõs ta maa las teaia re mon di lõ pe ta mi-
ne, hin nan gu li ne mak su mus 0.4 milj. 
eu rot.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Üle riik li ku Et te võt lus-
nä da la raa mes toi mus 
3. ok toob ril ka Tõs ta-
maal ju ba tra dit sioo ni-
li ne et te võt ja te päev. 

Tut vu ti Tõs ta maa kesk koo-
li et te võt lu sõp pe ga ja SA Tõs-
ta maa mõis te ge vu se ga. 

Et te võt lus se mi na ri raa mes 
kuu la ti val la va ne ma üle vaa-
det ko ha li kust et te võt lu sest, 
Pär nu maa Et te võt lus kes kus 
ja Ta lu pi da ja te Nõuan de kes-
kus tut vus ta sid oma te ge-
vust, pa ku ta vaid tee nu seid ja 
toe tus te taot le mi se või ma lu-
si ning Swed bank fi nant see ri-
mis või ma lu si. 

Hu vi pak kuv oli prak ti li ne 
näi de, kui das vee rand tun ni-
ga re gist ree ri da in ter ne ti teel 
et te võ te.

Päe va lõ pe ta nud mõõ du-
võt mi sel korv pal lis olid na-
pilt pa re mad ko ha li ku ava li-
ku sek to ri esin da jad Too mas 
Mitt, Ja nek Jaan soo, Kul dar 

Mii du, Har li Käärt, Rai ner 
Sutt ja Too mas Rõ hu, järg-
ne sid et te võt jad To mek Jaan-
soo, Ago Ad ler, Aro Kütt, ja 
Enn Mart son, Vil le Vul kan ja 

Enn Mart son ning kesk kooli 
noo red And reas Lee ri ma, Kaa-
rel ja Krist jan Ka se, Sten-San-
der Oja kalls, Tau ri Pal berg

Tõstamaa vallavalitsus

Tõs ta maal peeti et te võt ja te päeva

Ava li ku sek to ri ja et te võt ja te võist kon da de ühis pilt.
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8. ok toob ril, kau nil 
sü gi se sel lau päe val, 
toi mus Tõs ta maa koo li 
kok ku tu lek. 

Et oma sil ma ga nä ha ning 
oma kõr va ga kuul da, kes kok-
ku tul nud, mis ja kui das toi-
mub, siis pi din ko ha le mi ne-
ma. 

Pel ga sin, et kül lap sa jab 
vih ma ja on sel li ne ees ti mai-
ne sü gi silm, kuid õn neks kok-
ku tu le ku hom mi ku poo li kul 
si ras tae vas meel di va ül la tu-
se na päi ke. Nõn da sai ka mi-
nul üs na rõõ mus tun ne rin da 
pis te tud.

Re gist ree ri mi ne, gii di eks-
kur sioo nid ja näi tus te kü las-

Vilist la sed mee nu ta sid oma toreda
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.00 
Varbla
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00

IV kvartalis
13. ja 27. oktoober
10. ja 24. november
8. ja 22. detsember

Pangabuss peatub:

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 finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot 
pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Tõs ta maa koo lis on ik ka ka võrk pal li män gi tud ja ku-
na gi teh ti se da pä ris tõ si selt. See pä rast pa ku ti koo li kok-
ku tu le kul alus tu seks võrk pall näol ka na tu ke spor ti te ha. 
Ta sa vä gi se ja sõb ra li ku võrk pal li la hin gu jä rel sel gus, et pi-
sut pa re mad olid Mer lin Mii do, Lii na, Laas ma, Epp Tuisk, 
Val vo Vol ge rad, Rain Vein järv ja Aro Kütt ning tei se koha 
saa vu ta si da Gree te Ad ler, Ka ren Ad ler, Eg le Leet maa, Ja nek 
Jaan soo, Ja nek Oja mäe ja Jan no Pa lits.

ta mi ne al ga sid hom mi kul kel-
la 10st. 

Ar va sin, et üht teist ma 
oma kau nist koo list ju ba tean 
ja olen pii sa valt tead lik ka 
oma mit tes port li kust vor mist, 
nõn da ei pi da nud va ja li kuks 
nii va ra ko ha le min na. 

Tei sed vi list la sed, kel kõik 
vor mid ke nas ti al les, võt sid 
loo mu li kult sport li kust üri tu-
sest osa. Aval dan kii tust! 

En da üle krii ti li se ana lüü si 
lõ pe ta nud, jõud sin mi na kok-
ku tu le ku le kau gelt pea le sel le 
al gust, mis kell 12 toi mus. Hä-
bi mul le!

Oma arm sa te klas si kaas-
las te ga oli me lu ba nud kok ku 
saa da kel la ka hest len du de ko-
gu ne mi se ajal. 

In fo lauas, ke na de mõi sa-
p rei li de valv sa pil gu all, pa-
nin oma ni me kir ja, ta su sin 
7 eu rot, sain uh ke Tõs ta maa 
koo li mär gi rin da ja eda si tal-
li de va he le, kus kal lid klas si-
kaas la sed ju ba oo ta sid. 

Ter ven da vad kal lis tu sed va-
he ta tud, siir du si me söök las se, 
kus  pa ku ti maits vat sup pi. Ai-
tähh kok ka de le, kes sel le su pi 
kok ku keet sid! Soe supp kõ-
hus, jäl le nä ge mi sest rõõm sa 
mee le ga rut ta si me saa li ak tu-
se le, mis al gas kol mest. 

Ku na ju tus ta mist oli pal ju, 
olek si me ak tu se le hil jaks ki 
jää nud. Tun ne oli na gu koo-
lia jal, ap pi-ap pi, jää me tun di 
hil jaks!

Kah juks ei saa nud ak tu-
sel osa le da koo li di rek tor hr 
Too mas Mitt, kes just sa mal 
päe val oli ha ri dus- ja tea dus-
mi nist ri vas tu võ tul Tar tus, et 
võt ta vas tu Ees ti 2011. aas ta 
õpe ta ja tun nus tus. 

Ter vi tus kõ ne pi das õp pe-
a la ju ha ta ja pr Ma ris Ad ler, 
kes süü tas lah ku nu te mä les-
tu seks küün la. Saa lis vii bi jad 
tõu sid lei na sei sa kuks. 

Kok ku tul nuid ter vi tas 
meie val la va nem hr Too mas 
Rõ hu. 

Järg nes mee leo lu kas kont-
sert, kus esi ne sid meie oma 
koo li tub lid laul jad, tant si jad 
ning et le jad. Pal jud sel le koo-
li vi list las te lap sed ja lap se lap-
sed. 

Tä nud nen de õpe ta ja te le-
ju hen da ja te le!

Kui kel la 16ne pai ku toi-
mus vas tu võtt en dis te le koo-
li juh ti de le, en dis te le ja prae-
gus te le koo li õpe ta ja te le ja 
töö ta ja te le, siis klas si vend 
Jan sa kut sus meid lah kelt en-
da juur de Suu re väl ja le. 

Ta gant jä rel tõ den, et seal 
see kok ku tu le ku kõi ge mõ nu-
sam osa oli gi. Sai me vä ga usi-
nas ti ju tus ta da ning oli hea 
meel veen du da, et kui gi lõ pe-
ta mi sest on pä ris mi tu aas tat 
(nii oma 21) möö das, ole me 
ik ka need sa mad poi sid-pli-
kad, kes lõ pe ta sid omal ajal 
“kes ka”. 

Seits mest ala nud peoõh tu-
le rah va ma jas hi li ne si me pi-
sut. 

Tun dus, et rah vast oli kui-
da gi hõ re dalt. 

Võr rel des teis te klas si de ga, 
oli meid pä ris pal ju koos. Õh-
tu se üle lu ge mi se tu le mu se na, 
sain meie klas si oma sid kok-
ku 13. 

Tant su lu gu de män gi mi-
seks oli ko ha le kut su tud 
Sleep wal kers. 

Kui Unes ja lu ta jad la val va-
hea jal te gid, oli või ma lus vaa-
da ta, meie ku na gi se ve ne kee-
le – ja tant su õpe ta ja ning ae-
roo bi ka tree ne ri Svet la na Zai-
ko va ja te ma ga kaa sas ol nud 
tant sug ru pi kaa sa kis ku vat 
must las tant su. 

Sa mu ti pa ni ta must las-
te moo di tant si ma eel mi sel 
õh tul tant su tun nis osa le nud 
neiud. Tub lid! 

Pea le sü daööd oli või ma-
lik tant su põ ran dal tant su 
vih tu da DJ El mo Sa dul se pa 
kaa sa bil. 

Lõ pe tu seks. Meil, kok ku tul-
nu tel, oli hea meel üks teist nä-
ha, to re tun da, et ole me oma 
va nas se koo li oo da tud ja loo-
da me, et ar mas mõi sa kool on 
jät ku suut lik ka tu le vi kus. 

Koh tu mi se ni järg mi sel koo-
li kok ku tu le kul 2013. aas ta 
juu nis, kui val la ha ri du se lul 
täi tub 325 aas tat! 

Kül li Jan son, 
1990 kesk koo li lõ pe ta nu

Koo li ko ku tu le kul män gi ti ka võrk pal liat koo liae ga
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Va na rah vas üt les, et sü-
gi se sel ööl on 9 poe ga. 
Las teaia lap sed ki käi sid 

sü gi se le ise loo mu lik ke tun nu-
seid koos Varb la loo dus kes ku-
se töö ta ja te Tiiu ja Vir ge ga 
Kol ga met sa ra jal ot si mas. 

Õp pep rog ramm „Sõb ra le 
kül la” õpe tab met sas käi tu-
mist, loo du se hoid mist, seen-
te, mar ja de, puu de ja põõ sas-
te tund mist. Sep temb ri lõ pu 
ilm oli vä ga ilus, päi ke pais-
tis, puu le hed ki pol nud veel 
eri ti vär vi muut nud. See ni 
leid si me pä ris pal ju, söö gi see-
ned rän da sid täis kas va nu te 
ämb ri tes se ja kor vi des se. Uu ri-

si me mür gi see ni ning –mar ju 
ja jät si me meel de nen de ise-
loo mu li kud tun nu sed. Puu de 
ja põõ sas te tund mi ne las te le 
ras ku si ei val mis ta nud. 

Mat ka ra da kul ges lui de te 
va hel, sealt leid si me veel hi li-
seid mus ti kaid-poh li. Kor ja si-
me ka lõk ke jaoks kui va nud 
ok si. Koos kõn di des ja jut tu 
rää ki des jõud si me Kol ga jõe 
juur de. 

Tei sel pool jõ ge leid si me 
RMK puh kep lat si var jua lus-
te, lõk ke ko ha ja pin ki de ga. 
Tä di Tiiu rää kis, et met sas to-
hib lõ ket te ha ai nult sel leks 
et te näh tud koh ta del. Ok sad 

süt ti sid ker ges ti ning põ le sid 
kii res ti. Lap sed vaa ta sid pil ti-
delt, mil li ne käi tu mi ne met sas 
on õi ge ja mil li ne va le. Män-
gi si me koos lii ku mis män ge, 
jõi me maits vat teed ja sõi me 
õu nu. Met sa ko hal aga len da-
sid soo ku red ja val mis tu sid 
ära len nuks. 

Ko ris ta si me laag rip lat si 
ja kont rol li si me, kas lõ ke on 
kor ra li kult kus tu nud. Sõit sai 
teoks tä nu KIK-i ra has ta tud 
pro jek ti le „Met sa-aas ta Tõs ta-
maa las teaias...”

Tä na me Tiiut ja Vir get hu-
vi ta va mat ka eest ja koh tu-
me taas isa de päe va peol 11. 
no vemb ril. Lap se va ne mad 
saa vad siis osa prog ram mist 
„Puud seest ja väl jast”. Met-
sa-aas tal on ju to re ka täis-
kas va nu tel oma tead mi si värs-
ken da da. 

See kord on meil põh just tä-
nu sõ nu öel da loo dus- ja met-
sa mees Eduard Vilb re le, kes 
an ne tas las teaia le viis pak su 
kaus ta süs te ma ti see ri tud õp pe-
ma ter ja li „Loo ma rii gis”. Sel le 
abil saab näi da ta pil te ja lu ge-
da ime ta ja test, lin du dest, ka la-
dest, roo ma ja test aga ka väl ja-
sur nud loo ma dest, öko süs tee-

mi dest ja loo dus kait sest. Suur 
tä nu meie kõi gi poolt! Tä nu sõ-
nad üt le me sa mu ti pe re kond 
Elis mäe le Tõ he last jalg rat ta 
ja män guau to eest.

1. no vemb ril kell 14.00 
kü las tab las teae da Le pi ku 
ham ba ra vi ham baarst Ene-
ken Pukk, kes soo vib lap se va-
ne ma te le rää ki da las te ham-
mas te ter vis hoiust. Kel lel või-
ma lik, pa lun kuu la ma tul la. 
Kont rol li tak se ka koo li mi ne ja-
te ham baid. 

15. no vemb ril tu leb kül la 
pääs te koer Nub lu, kes õpe-
tab las te le tu leo hu kor ral käi-
tu mist ja 22. no vemb ril näe-
me An ne Vel li las te teat ri eten-
dust „Ees li ke Ee du”. 

Lap se va ne ma te le on meil 
ka mit te eri ti meel div uu dis. 
Ku na aas ta ga on toi du kau pa-
de hin nad pal ju tõus nud, pi di-
me toi du päe va ta su tõst ma 1 
eu ro ja 40 sen di ni. Kui laps ei 
söö hom mi ku söö ki või lä heb 
ko ju pea le lõu na söö ki, mak-
sab va nem vas ta valt sel le le 
vä hem. Ra ha lis te ras kus te pu-
hul ta sub aga abi pa lu da val-
last, sest ra ha puu du sel laps 
ko ju küll jää ma ei peaks.

Ai ta Lind, di rek tor

Mets on las te sõ berMets on las te sõ ber
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Sep temb ris avas taas 
uk sed su ve puh ku sel 
ol nud Tõs ta maa noor-
te kes kus. Sel lest sü gi-
sest on noor te kes ku sel 
uus noor soo töö ta ja, 
kes on üht la si ka Tõs-
ta maa kesk koo li uus 
hu vi juht. 

Noor te kes ku ses käi vad ena-
mas ti noo red, kes oo ta vad 
pea le koo li bus se, mil le ga ko-
ju sõi ta. 

Kõi ge enam noo ri on noor-
te kes ku ses kel la kol mest viie-
ni päe val ja kõi ge vä hem pea-
le vii ma se bus si mi ne kut. 

Noor te kes kus on koht, kus 
noo red käi vad õp pi mi se ja ko-
dus te te ge mis te kõr valt sõp ra-
de ga koos te gut se mas ja va ba 
ae ga veet mas. 

Sep temb ris oli noor te kes-
ku sel 749 kü las tust ja kesk-
mi selt oli päe va ne kü las ta ta-
vus 32 noort. Ok toob ris oli 
noor tel koo li va heaeg ja see ga 
noor te kes ku se kü las ta ta vus 
väik sem. Kesk mi ne päe vas 
noor te kes kuest lä bi käi va te 
noor te hulk oli 27. 

Tegevust jagub kõigile
Sep tem ber al gas kõi gi le põ-

ne valt. Üks tei se ga tut ta vaks 
saa des ja su vel unu ne nud 
noor te kes ku se reeg li te meel-
de tu le ta mi se ga ela si me ühi-
selt taas sis se noor te kes ku se 
elu rüt mi. 

Li saks po pu laar se te le män-
gu de le na gu pil jard, õhu ho ki 
ja laua jalg pall, män gi si me 
ühi selt kõi ki noor te kes ku se 
laua män ge ja pi se ma te ga 
hak ka si me män gu reeg leid al-
les õp pi ma.

Kõi ge po pu laar se maks te-
ge vu seks noor te kes ku ses on 
loo mu li kult ar vu ti, mil le ga 
saab män gi da eri ne vaid ar vu-
ti män ge. 

Noor soo töö ta ja ot sis mit-
mel kor ral noor te poolt män-
gi ta va te le män gu de le li sa ka 
muul vii sil aren da va te män-
gu de hul gast. 

Ka see osu tus po pu laar seks 
te ge vu seks, eri ti kui kor ral da-
si me ar vu ti män gu võist lu se 
män gus, kus oli va ja li saks 

kii ru se le ka su ta da ka vei di 
loo gi kat. 

Mit mel sep temb riõh tul 
vaa ta si me ühi selt te le vii so rit. 
saa de te ja paa ri fil mi kõr va le 
vaa ta si me Tiig ri hüp pe prog-
ram mi poolt teh tud mul ti kaid 
in ter ne tioh tu dest. 

Pealt nä ha nal ja kad mul ti-
kad osu tu sid aga vä ga õpet-
li keks ja loo da me, et meie 
noo red mõt le vad in ter ne tis 
ti he mi ni oma te ge vu se ta ga-
jär ge de le.

Loo mu li kult ei is tu nud me 
kõik päe vad noor te kas ar vu-
ti ja te le vii so ri ees. Ka hel sep-
temb ri päe val kor ral das noor-
soo töö ta ja ka seik lus män gu. 

Esi me sel kor ral oli va ja 
noor te kes ku se ta ga ole vast 
met sa tu kast lei da üles pei de-
tud sõ nad ja nen de abil moo-
du ta da tar kus te ri. Tei sel kor-
ral aga oli va ja ale vist üles lei-
da eri ne vaid pai ku ja la hen da-
da ko ha peal üle san deid ning 
vas ta ta kü si mus te le. 

Loo mu li kult kor ral da me 
ka edas pi di sel li seid seik lus-
män ge, kus on va ja õues rin-
gi joos tes üle san deid la hen-
da da.

Ok too ber ku ju nes noor te-
kes ku ses just kui liik lus kuuks. 
Ni melt saa bus kuu al gu ses 
noor te kes ku ses se noor soo töö-
ta ja poolt tel li tud pakk Maan-
teea me tilt. 

Noor te kes ku sel on nüüd 
mit meid uu si liik lus tee ma li si 
män ge, raa ma tuid, DVD´sid 
ja pla ka teid. 

Ok toob ri al gus möö du sid ki 
uu te män gu de ga tut vu des ja 
neid män gi des. Kor ral da si me 
ka “Liik lus mär ki de päe va”, 
kus kõi ge pi se mad noor soo-
töö ta ja abi ga hak ka sid män-
gu käi gus liik lus mär ke al les 
õp pi ma. Suu re mad olid pi se-
ma te le toeks ja mee nu ta sid 
mit me te kee ru li se ma te mär-
ki de tä hen dust. Sa mu ti vaa ta-
si me noo re ma te ga eri ne vaid 
õpet lik ke liik lus tee ma li si mul-
ti kaid liik lu ses et te tu le va test 
olu kor da dest.

Vaa ta si me ühel õh tul ühi-
selt eel mi se aas ta jook sul 
noor te kes ku ses teh tud pil te. 
Pal jud noo red ei ol nud kõi ki 
pil te näi nud ja oli vä ga hu vi-

tav mee nu ta da, mis sünd mu-
si eel mi sel aas tal ühi selt noor-
te kes ku ses kor ral da tud sai. 

Pil ti de vaa ta mi ne an dis 
üht la si hea üle vaa te noor-
soo töö ta ja le eel mi se aas ta 
te ge vus test, sest noo red olid 
hea mee le ga nõus ka pil ti de 
juur de põ ne vaid lu gu sid rää-
ki ma. 

Ok toob ri kuu jook sul õn-
nes tus meil ka fil miõh tu kor-
ral da da. 

Noo red said nä da la jook sul 
noor soo töö ta ja poolt pa ku tud 
fil mi de hul gast va li da en da le 
mee le pä ra se. Enim hää li saa-
nud fil mi vaa da ti ühi selt ja 
noo red jäid oma va li ku ga vä-
ga ra hu le. 

Mit me tel päe va del te gi me 
ühi se joo nis ta mi se rin gi. Pi-
se mad joo nis ta sid pa ras ja gu 
koo lis või noor te kes ku ses tee-
maks ole vaid emot sioo ne. 
Näi teks liik lus tee ma lis te pil di-
de joo nis ta mi ne ja eri ne va te 
mas ki de meis ter da mi ne. 

Noor te le meel dib kind las-
ti ka see, et alus ta si me taas 
pil jar di tur nii ri, mis eel mi sel 
aas tal vä ga po pu laar seks osu-
tus. Ku na osa le jaid on pal ju 
ja kõik män gi vad vä he malt 
kor ra kõi gi osa le ja te ga, siis 
tur nii ri lõ pu ni lä heb veel ae-
ga. 

Se ni on noo red tur nii ri nau-
ti nud ja üks teist sel le käi gus 
ka abis ta nud ja õpe ta nud.

Noortevolikogu käis koos
Sep temb ris kut sus noor soo-

töö ta ja uues ti kok ku Tõs ta-
maa noor te vo li ko gu ja püüd-
si me ühi selt uut mo ti vat sioo-
ni lei da ja mees kon na taas 
töö le är gi ta da. 

Tõs ta maa Noor te vo li ko gu 
on val la noor te esin dus ko gu, 
mil le te ge vus ra ja neb de mok-
raa tia põ hi mõt tel, liik me te 
omaal ga tu sel ja ühis te ge vu-
sel. 

Noor te vo li ko gu ees mär-
giks on aru ta da val la pä de-
vus se kuu lu vaid noo ri puu-
du ta vaid kü si mu si ning te ha 
nen de koh ta et te pa ne kuid val-
la vo li ko gu le ja val la va lit su se-
le, läh tu des noor te va ja dus-
test ja hu vi dest.

Sep temb ris ana lüü si si me 

ühi selt eel mist aas tat ja mõt-
le si me uu te plaa ni de pea le. 

Noor te vo li ko gul oli sep-
temb ris mit meid ideid ja kõi-
gi rõõ muks asu tu ti neid ka 
vaik selt teos ta ma. 

Sep temb ris päe va kor da 
tek ki nud koo lia la se le kü si mu-
se le käi di ok toob ris ühi selt 
vas tu seid ot si mas Tõs ta maa 
kesk koo li di rek to ri ga koh tu-
des. Kü si mus ei saa nud veel 
täie lik ku la hen dust ja kind las-
ti te ge leb noor te vo li ko gu tee-
ma ga eda si. 

Sa mu ti plaa nib noor te vo li-
ko gu no vemb ris min na teis te 
Pär nu maa kon na noor te vo li-
ko gu de ga koh tu ma, loo tu ses 
saa da häid ideid eda si seks te-
ge vu seks ja mõ nin gast mo ti-
vat sioo ni ühi selt te gut se mi-
seks. 

Ok toob ri vii ma ne nä dal oli 
koo li va heaeg ja noor te kes ku-
ses oli see ga vei di vaik sem 
kui ta va li selt, aga noo red, 
kes pe re ga kau ge ma le ei sõit-
nud said ik ka noor te kes ku ses 
ae ga vee ta. 

No vemb ris on meil plaa nis 
lõ pu le jõu da pil jar di tur nii ri ga 
ja võt ta et te mõ ne muu män-
gu tur niir. 

Seo ses pil jar di po pu laar-
su se ga plaa ni me lä bi viia ka 
pil jar di koo li tus päe va. Tal lin-
nast on mei le kül la tu le mas 
Ees ti Pil jar di Fö de rat sioo ni 
tree ner, kes rää gib noor te le 
vei di pil jar di ole mu sest ja 
kind las ti õpe tab ja abis tab 
kõi ki soo vi jaid män gi mi sel. 

Kind las ti on no vemb ris 
veel põ ne vaid te ge mi si tu le-
mas, sest õh tud muu tu vad 
pi ke maks ja ees on mit me te 
täht päe va de ga ja jõu luoo tu sa-
ja ga kuu. 

Noo red on vä ga õn ne li-
kud, et neil on ole mas koht, 
kus pea le koo li ae ga veet mas 
käia ning noor soo töö ta jal on 
hea meel, et ole me noor te ga 
oma va hel tut ta vaks saa nud 
ning il ma suu re ma te prob-
lee mi de ta to re dalt koos ae ga 
veet nud. 

Sii vi Tõ nu ri,
Tõs ta maa kesk koo li hu vi juht ja 

Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta ja

Noortekeskuses toimetab uus juht
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Ma nõ ja kul tuu ri selt-
sil on si hiks võe tud 
lä bi käia kõik Ees ti 

asus ta tud väi ke saa red. Meie 
jalg on as tu nud ju ba Vil san-
di le, Mu hu maa le, Ab ru ka le, 
Vorm si le. 

Sel su vel oli mõt tes et te 
võt ta reis Pii ris saa re le. Ku-
na seal ne praam oli aga re-
mon dis, siis mõt le si me oma 
haa ret laien da da ning võt si-
me et te ret ke saa re na tu ke se-
le, mis na gu Kih nu ja Ma ni-
ja gi, UNES CO-s. Ning veel 
vin ge mas ni me kir jas kui pä-
ri mus kul tuu ri ga uh kel da vad 
Kih nu saa res ti ku maa la pid 
siin Lii vi la hes. Kül lap nu ti-
kas lu ge ja tai pab ju ba, et see 
saar ei saa nud ol la muu kui 
Hel sin git val vav kind lus saar 
Suo men lin na ehk Svea borg. 
Ve ne tsaa ri kä sul ehi ta tud 
me re kind lus kui ai nu laad ne 
ar hi tek tuu ri mä les tis sei sab 
UNES CO maail ma pä ran di sel-
les ni me kir jas, kus tip pu de na 
uh kel da vad Suur Hii na müür, 
Chiop si pü ra miid ning Pa rii si 
Ju ma lae ma ki rik (Ees tist vaid 
Tal lin na va na linn ja St ru ve 
me ri diaan). 

Ju ba Vi kin gexp res si kiir-
lae val Hel sin gi le lä he ne des 
püü dis Suo men lin na kind lus 
meie pil ke. Hal lid sa la pä ra-
sed kind lus müü rid, mil lel va-
naaeg sed ka hu rid oma mus ta-
de sil ma de ga saa bu vaid lae vu 
põr nit se vad. Uh ke ki rik, mis 
tu le tor ni na toi mi des hoia tab 
kurs si ot se Suo men lin na võt-
mast. Ja ega tu han deid tu ris-
te sõi du ta va lai ne ri par dal 
Soo me kind lus se pää se gi. Kui 
ja la maa le tõst si me, oli me Hel-
sin gi sü da lin nas. Täp selt sel 
het kel, kui pre si den di los si ees 
laiu va le Kaup pa to ri le jõud si-
me, kõ ma tas kõr vu lu kus tav 
ka hu ri pauk ning mürt su võt-
tis üles pa su na koor. Mui du gi 
mit te meie auks, vaid kuul sa 
sil gu laa da ava mi seks. 

Hel sin kin si lak ka mar ki nat 
ehk maa kee li Hel sin gi räi me-
laat on häs ti va na tra dit sioon, 
es ma kord selt pee ti siin ka la-
laa ta 1743. aas ta mihk li päe-
val. Tä na seks on sel lest ku ju-
ne nud ko gu ok toob ri kuu esi-
me se nä da la kes tev suur kul-
tuu ri fes ti val, kus mee le la hu-

tust leia vad nii täis kas va nud 
kui lap sed. Kui va ra se ma tel 
ae ga del ran du sid ka la paa did 
sü gis räi me ga ot se Kaup pa to ri 
kai ää res, siis nüüd on kaup-
le mi ne pal ju ste riil sem. Sa ja-
kon nas tel gis müüak se pea mi-
selt ma ri nee ri tud räi me rul le. 
Ai-ai, kui maits vad olid ka da-
ka ma ri naa di-sil gud! Va ra se-
ma tel ae ga del ko gus laa da le 
kuul sust pih la ka ma ri naa di-
silk, ent meie se da kau pa ei 
leid nud, sest Soo me pih la kad 
ol nud sel sü gi sel mar ja dest 
aht rad. 

Pär nu maa ran na rah vas on 
aas ta sa du sü gis räi me püüd-
nud, tal veks püt ti soo la nud 
ning se da ras vast ka la oma 
pea toi duks pi da nud. Tä nu 
eu ro lii du kvoo din du se le püü-
tak se räi me li miit Lii vi la hes 
ke va del täis ning sü gi se sest, 
eri ti ma gu sast võr gu räi mest 
pea vad nii ma ni ja la sed kui 
kihn la sed suu puh taks püh-
ki ma. Ses tap po le imes ta da, 
miks meil kõi gil värs ket sil-
ku nä hes suud vett jooks ma 
hak ka sid. Vaid järg mi ne seik 
pa ni sel le kur va tõ de mu se 
unus ta ma. Ni melt uh kel das 
Kaup pa to ri kai ää res üks va-
naaeg ne pur je laev, kust kos-
tis ees ti keel set jut tu. Sel le ro-
man ti li se ret roa lu se ga oli laa-
da le pur je ta nud Ran na root si 

muu seu mi ju ha ta ja Ülo Kalm 
ot se Haap sa lust. Lae valt müü-
di Vorm si nais te kä si tööd 
ning …. an ger jat! Ka la, mi da 
Ma ni jas ega Kih nus po le ju ba 
mi tu aas tat näh tud! Too ma 
Vil ma ei suut nud kiu sa tu se le 
vas tu pan na ning ula tas pu na-
se eu ro pa be ri här ra Kal mu le, 
nii siis rän das kop sa kas jupp 
suit suan ger jat Vil ma käe kot ti. 
Kui pä ri si me, mil li sest Väi na-
me re la hest too an ger ja poiss 
püü tud on, siis sai me vas tu-
seks, et Taa ni lää ne ran ni kult 
Põh ja me rest ning Ees ti oli te-
ma le vaid va he pea tu seks teel 
Soo me sil gu laa da le!

Tu rul os tud teh tud, soom-
las te tei ne gi lem mik ka la 
muik ku ehk rää bis prae tult 
maits tud, võt si me et te tii ru 
Hel sin gis. Se na ti to ril  imet le-
si me Toom ki ri ku tae vat rep pi 
ning mo nu men ti kei ser Alek-
san der II-le, kel le sam mas jäi 
pä rast bo lše vi ke või mu le tu le-
kut ain saks tsaa ri ku juks ko gu 
suu res maail mas.

Kan sal lis mu seos - Rah vus-
muu seu mis meel dis Ma ni ja 
nais te le ha ru kord selt põ nev 
soo me mees te kä si töö – peen-
te ni ker dus te ga ja kau ni te 
maa lin gu te ga vo kid, koon-
la lauad, kel la ka pid. Üks kell 
oli kui uh ke ta lu pe re nai ne 
– kin gad ja las, pikk kleit sel-

jas, kop sa kad rin nad ees ning 
näo ase mel kel la sih verp laat. 
Jõud si me kii ga ta ka Temp pe-
liau kio kal ju ki ri kus se, kus pa-
ra jas ti ha ka ti üht lap su kest ris-
ti ma. Ning siis lõ puks as tu si-
me väik se lae va par da le, mis 
meid vee rand tun ni ga Suo-
men lin na viis. Sel gus, et see 
maail ma kuu lus me re kind lus 
asub ka hek sal saa re ke sel, mil-
lest ne li on ühen da tud sil da-
de ga ning en dis tes me re väe-
las te ka sar mu tes elab tä na päe-
val üle 800 hel sing la se. On ju 
Suo men lin na Hel sin gi lin nao-
sa ning siia iga pool tun ni jä-
rel po di sev lae vu ke pea lin na 
ühis sõi duk.

Soo me uh kei mas kau ba ma-
jas Stock man nis kah juks või 
õn neks ra ha ku lu ta da ei õn-
nes tu nud, sest see „kau ba me-
ka” pan nak se pü ha päe val ju-
ba kel la 18st kin ni. Ei muud, 
kui vaa ta si me veel kord ta su ta 
kol me pronk sist sep pa - hel-
sing las te pea mi se koh tu mis-
pai ga tä hist  – ning sõit si me-
gi tram mi ga ta ga si sa da ma 
poo le.

Oli ilus pü ha päev, mil lest 
jäid vil lis ja lad ning soov järg-
mi sel su vel mõ ni veel põ ne-
vam väi ke saar Lää ne me res 
üles ot si da.
Ka se Svea ja Mark Ma ni jalt

Pea le sil gu laa da on Hel sin gis muud ki vah vat

Se na ti väl ja kul sai me tut ta vaks lus ta ka rei si selts kon na ga Tai maalt.
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Pühapäeva, 16. ok toob ri 
hom mi kul sõit sid Tõs ta-
maa koo li di rek tor Too-

mas, ma te maa ti kaõ pe ta ja Ka-
rin ning pro jek ti juht Lii na Tal-
lin nast Pa rii si, mis oli nen de 
esi me seks pea tus pai gaks 12-
päe va se pro jek ti rei si jook sul. 

Pa riis ter vi tas uus tul nu kaid 
sõb ra li kult – ilm oli soe ning 
päi ke se pais te li ne. Igaüks, kes 
on vä he gi aja lu gu, kuns ti ja 
kir jan dust õp pi nud, teab, et 
Pa riis on linn, kus on avas ta-
mist iga le mait se le – muu seu-
me, kuns ti väär tu seid, ini me-
si, kau ban dust ja mi da kõi ke 
veel. Saa bu mis päe va õh tu poo-
lik ning järg mi se päe va hom-
mik ku lu sid ki Pa rii si avas ta-
mi se le – Mou lin Rou ge, Sac re 
Coeur’i ki rik, Louv re’i park ja 
Või du kaar, Trium fi kaar, Con-
cor de’i väl jak, Not re Da me…

Pea le põ gu sat lin na ga tut-
vu mist sõit sid õpe ta jad aga 
järg mi se päe va õh tu poo li kul 
koos pro jek ti part ne ri te ga Poo-
last, Nor rast, Bul gaa riast ja 
võõ rus ta ja te ga Nor man diast 
L’Aig le’i lin na kes se, kus asub 
Tõs ta maa koo li pro jek ti part-
ner Ly cée Na po léon. Ly cée 
Na po léo nis õpib ca 1000 õpi-
last ja töö tab üle 80 õpe ta ja. 
Klas si suu ru si po le mõ tet Tõs-
ta maa koo li oma de ga võr rel-
da – need on suu re mad ja sel-
le võr ra on õpe ta ja tel ka las te 
talt su ta mist roh kem.

Viie päe va jook sul, mil 
part ne rid L´Aig le´i lin nas vii-
bi sid pee ti pro jek ti koo so le-
kuid, tut vu ti lin na eluo lu ga, 
sõb ru ne ti ko ha li ke õpe ta ja te-
ga ning vii di lä bi üks põ nev 
ja mait se mee li eru tav ko kan-
du se töö tu ba. Prants la sed os-
ka vad ja ar mas ta vad häs ti 
süüa. Ise gi koo li söök las pa ku-
tav lõu na on sel li ne, kus ei 
tea, mil list roo ga just täp selt 
va li da ja kui pal ju jak sab ik-
ka ära süüa. 

Ko kan du se töö tu ba vii di lä-
bi koo li köö gis, kus kõik õpi-
la sed-õpe ta jad ja ga ti kol me 
grup pi. Iga gru pi üle san deks 
oli val mis ta da üks hõr gu tis 
prant su se köö gist ning nõn-

da val mis ta ti gi to hu tu ko gus 
šo ko laa di-mous se’d, õu na pi-
ru kat ning va hu koo re ja puu-
vil ja de ga maiust, mil le ni me 
ar tik li kir ju ta ja mee les pi da da 
enam ei suut nud. Kin del on 
see, et see maius mait ses tões-
ti häs ti. 

Käe so le va Co me niu se-pro-
jek ti pea tee maks on ini mõi-
gu sed ja kõik sel les se puu tuv 
ning see oli ka üheks põh ju-
seks miks kü las ta ti Caen’i lin-
nas asu vat Me mo riaa li. 

Kui mui du ei pruu gi lin-
na ni mi tei le mi da gi öel da, 
siis Nor man dia des san dist 
on ilm selt igaüks mi da gi 
kuul nud. Just Caen´i lin na 
juu res toi mus II maail ma sõ-
ja ajal 1944. aas tal Ka na da, 
USA, Suurb ri tan nia ja teis te 
liit las vä ge de maa bu mi ne Sak-
sa vä ge de poolt oku pee ri tud 
Nor man dias. Me mo riaa lis 
üles pan dud väl ja pa nek ka jas-
tas ko gu II maail ma sõ da sel-
le eel- ja jä rel loo ga. Muu seu-
mis eks po nee ri tud väl ja pa nek 
oli nii põh ja lik, et sel les osas, 
kus oli jut tu juu ti de pii na mi-
sest ja sur ma laag ri test, läks 
sel le loo kir ju ta jal sü da igal-
ju hul pä ri selt pa haks.

Kü las käik Prant sus maa le 
lõp pes taas Pa rii si kü las ta mi-
se ga. Ko gu pro jek ti selts kond 
sõi du ta ti 23. ok toob ril bus si-
ga L´Aig le’st es malt Ver sail-

Come niu se-pro jekt viis koo li rah va 
see kord Prant sus maa le

le’i los si ja siis Pa rii si. Ja kui 
Pa rii sis ju ba ol la, eks sai siis 
käi dud nii Eif fe li tor ni ot sas 
kui Louv re’i los si sees. (Kon-

na jal gu rei si selts kond ei proo-
vi nud.)

Co me niu se rei si selts kon na 
ni mel, Lii na Käär

Karin ja Liina Karin ja Liina 
prantsuse koka-prantsuse koka-
kunsti õppimas kunsti õppimas 
L'Aigle keskkoolis L'Aigle keskkoolis 
Lycee Napoleonis.Lycee Napoleonis.



oktoober 2011 - 10 

7,5 km
1., Jan Õig la ne, 24:43, M, Vänd ra; 
2., Ar vi Ala maa, 25:25, M, Rap la JK; 
3., Re get Roo met, 26:01, M, Aud ru; 
4., Tam bet Mäe, 26:21, M, Pär nu Ka he Sil la Klu-
bi; 5., Tau ri Ti nast, 26:26, PA, Pär nu KJK Ka lev; 
6., Priit Ta lu, 27:08, M, Pär nu; 7., Ma tis Moks, 
27:10, M ,VAK Staier; 8., Tau ri Hunt, 27:18, 
M,SK Aud ru; 9., Ris to Roht la, 27:21, M, HRS; 
10., Va hur Mäe, 27:29, M,Pär nu Ka he Sil la Klu-
bi; 11., Mar tin Tark pea, 27:38, M,SK Ka lev; 12., 
Ena ri Tõnst röm, 28:07, PA, Olust ve re TMK; 13., 
Jaa nus Mäe, 28:26, M, Pär nu; 14., Si mo Suur-
sild, 28:37, M, Aud ru; 15., Mar tin Ka la, 28:39, 
M, Tar tu Ük; 16., And reas Baum, 28:51, PA, Pär-
nu Ka le vi AK; 17., Tar vo Rõõ mus sar, 28:57, M, 
SK Aud ru; 18., An ton Savt si nets, 29:04, PB, Pär-
nu Ka le vi TK; 19., Va hur Mäe, 29:14, PC, Aud ru 
Sk; 20., Mir ko Nurk, 29:15, M, Uu lu; 21., Rau no 
Me ri la, 29:29, PA, Pär nu Sõu dek lu bi; 22., Ül lar 
Pär nat, 29:32, M, SK Aud ru; 23., Rai go Rõõ mus-
sar, 29:36, M, Sk Aud ru; 24., Toi vo Ti nast, 29:51, 
M, Tõs ta maa; 25., Kar mo Ku ru, 29:54, M, Aud ru 
Sk; 26., And res Siim, 30:13, MV I, Pääs te; 27., 
And reas Lü ne kund, 30:17, PA, Pär nu Sõu dek lu-
bi; 28., Tim-San der Söö dor, 30:19, PB, Val gu Pk; 
29., An de ro Sopp, 30:57, M, Pär nu Sur fik lu bi; 
30., Ken neth Koort, 30:59, PD, Pär nu Ka le vi TK; 
31., Jü ri Lees mäe, 31:00, MV II, OK West; 32., 
Mee lis Kukk, 31:09, MV I, Pär nu LV; 33., Krist jan 
Ka se, 31:17, PA, Tõs ta maa Kk; 34., Jaan Kes kü la, 
31:21, MV I, SK Raud mees; 35., And res Met so ja, 
31:39, M, Kais ma; 36., And res Sõlg, 32:06, PD, 
Val gu Pk; 37., Taa vi Eng man, 32:18, M, SK Aud-
ru; 38., Jan-Erik Vah ter, 32:27, PB, SK Aud ru; 
39., Sven Sem pel son, 32:29, MV I, Pär nu; 40., 
Kai di Keir Kukk, 32:30, TA, SK Jõu lu; 41., Taa vi 
Ma rus, 32:36, M, Tõs ta maa; 42., Ker ti Kes kü-

la, 32:47, N, SK Raud mees; 43., Lau rits Puust, 
33:40, M, Pär nu Sõu dek lu bi; 44., Märt Meos, 
33:52, M, SK Kop rad; 45., Priit Meos, 33:55, M, 
SK Kop rad; 46., Mar gus Ni su ma, 34:00, M, Pai-
ku se; 47., Ma rie-Mäd li Ki vi mäe, 34:04, TB, SK Al-
tius; 48., An ne ly Peet, 34:13, NV I, Pai ku se; 49., 
Toi vo Ma rus, 34:14, M, Tõs ta maa; 50., Kaa rel 
Ka se, 34:15, PA, Tõs ta maa Kk; 51., Rai do Salk, 
34:29, M, Tal linn; 52., Rein Too du, 34:31, MV I, 
Pär nu; 53., Al lar Mart son, 34:35, PB, Tõs ta maa 
Kk; 54., Kai rit Pa ju, 34:36, TB, Uu lu; 55., Tau no 
Ti nast, 34:42, MV I, Pär nu; 56., And res Er vin, 
35:00, M, SK Aud ru; 57., Pi ret Mäe, 35:04, TC, 
Aud ru Sk; 58., Siim Tam mea ru, 35:17, PC , Aud-
ru Sk; 59., Rag nar Lel le, 35:21, PD, Uju misk lu bi 
UCA; 60., Ja nar Jür gens, 35:29, M, Pär nu;  61., 
Märt Tam mea ru, 35:44, PD, Aud ru Sk; 62., Ven-
no Press, 35:47, M, MA LEV; 63., Alan Ka rus, 
35:58, M, Sau ga; 64., Ka rel Virks, 36:05, M, SK 
Kop rad; 65., Kai ri Kes kü la, 36:10, N, Rap la; 66., 
And res Mart son, 36:25, MV I, Sau ga; 67., Ket-
he Ana Põld ma, 36:26, TD, Rae kü la Kool; 68., 
Koi du Kil ling, 36:49, N, SK Ka lev; 69., Hei go 
Jä nes, 36:57, M, Tõs ta maa; 70., Mar ge Nõmm, 
37:00, NV I, Kesk lin na Las teaed; 71., Lil le ri ne 
Lil le, 37:16, TB, Tõs ta maa Kk; 72., Lii na Laas-
ma, 37:33, N, Tõs ta maa; 73., Sten-An der Oja kal-
las, 37:33, M, Tõs ta maa Kk; 74., Bru no Born, 
37:57, MV I, SK Ter vis; 75., Ras mus Ves ki mä gi, 
38:08, PC , Tõs ta maa Kk; 76., Ri vo Kris tal, 38:09, 
PD, Val gu Pk; 77., Aa du Rein son, 38:28, M, Liu; 
78., Val di Kil ling, 38:38, MV I, Aud ru SK; 79., 
An na lii sa Vask, 38:40, TD, Pär nu Sü te va ka HG; 
80., Gel li Lai net, 38:40, TD, Aud ru Sk; 81., Mart 
Kiisk, 39:00, PC , Tõs ta maa Kk; 82., Hen ry Ku-
nin gas, 39:05, M, MA LEV; 83., Aro Kütt, 39:08, 
M, Vä ra ti; 84., Sven Gnez dov, 39:14, PC , Aud-
ru Sk; 85., Tar mo Bla sen, 39:25, M, Tõs ta maa; 

86., Ju ta Ta lu, 39:32, NV II, SK Tahk; 87., Liia 
Oid järv, 39:52, NV I, Tõs ta maa; 88., Er go Rand, 
40:02, MV II, Pär nu SVK; 89., Sig ne Heind la, 
40:23, N, Kast na; 90., Joel Pulk, 40:33, M, MA-
LEV; 91., Anet te Baum, 40:39, TC, Pär nu Ka le vi 
AK; 92., Gun nar Baum, 40:40, M, Pai ku se; 93., 
Jan no Pav lov, 40:45, PB, Tõs ta maa Kk; 94., Ülo 
Ma rus, 40:55, MV I, Tõs ta maa; 95., Val vo Vol-
ge rad, 40:55, M, Tõs ta maa; 96., Kau po Põlt sam, 
41:08, M, Tõs ta maa; 97., Ma rie Krii sa, 41:25, N, 
Tõs ta maa; 98., Frie da Krii sa, 41:31, N, Tõs ta maa; 
99., Me ri ke Tuul mees, 41:42, NV I, Tõs ta maa; 
100., Rai leen Lel le, 41:47, TD, Uju misk lu bi UCA; 
101., Rain Lel le, 41:48, MV I, Pär nu; 102., Ala ri 
Tõ nis soo, 42:14, M, Pär nu; 103., An na-Kai sa Tõ-
nis soo, 42:16, N, Tõs ta maa; 104., Ran do Kris tal, 
42:16, PD, Val gu Pk; 105., Ka ren Ad ler, 43:12, 
TC, Tõs ta maa Kk; 106., Anu Ta lu, 43:35, NV I, 
West li ne Team; 107., Ei mar Mart son, 43:35, PA, 
Tõs ta maa; 108., Me his Hein la, 43:51, PD, Val gu 
Pk; 109., Ro bin Sikk, 44:14, PD, Tõs ta maa; 110., 
Ai vo Ta ga saar, 44:22, PC , Se lis te; 111., Kar lo Sa-
lu, 44:31, M, Tõ he la; 112., Keiu An der son, 44:32, 
TA, Tõs ta maa Kk; 113., Rain Rein son, 44:39, M, 
Tõs ta maa; 114., Tee le Tõ nis son, 44:43, TC, SK 
Kop rad; 115., Taa vi Tõ nis son, 44:44, M, SK Kop-
rad; 116., Liis beth Sikk, 46:07, TC, Tõs ta maa; 
117., Ker tu Lil le, 46:23, TD, Tõs ta maa Kk; 118., 
An ne li Karl son, 46:38, N, Pär nu; 119., And res 
Kal bach, 46:48, MV I, Tõ he la; 120., Mat tis Ots-
mann, 47:01, PC , Tõs ta maa; 121., Ind rek Te ki, 
47:02, PD, Tõs ta maa Kk; 122., Ar vi Peet, 47:20, 
MV I, SK Ka lev; 123., He le vi Jur jev, 47:44, TC, 
Tõs ta maa Kk; 124., Ka ro li ne Lü ne kund, 47:52, 
TB, Pär nu Sõu dek lu bi; 125., Rai li Käär, 50:03, 
N, MA LEV; 126., Kad ri Ka se, 50:04, TD, Tõs ta-
maa Kk; 127., Ro mek Jõe, 50:08, PD, Tõs ta maa; 
128., Ja ne ly Ad ler, 50:12, N, Tõs ta maa; 129., Kül-

"Tõs ta maa jooks 2011" lõpuprotokoll
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li Hols ting, 51:39, NV I, Tal linn; 130., Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, 53:31, TD, Tõs ta maa Kk; 131., Enar 
Tuul mees, 54:52, PD, Tõs ta maa Kk; 132., Het tel 
Tä he mäe, 55:27, TC, Tõs ta maa Kk; 133., Sii ri 
Heind la, 55:38, TB, Kast na; 134., Tii na Sah tel, 
56:25, N, MA LEV; 135., Kät lin Jür gens, 1:00:02, 
N, Tal linn; 136., Mih kel Poom, kat kes tas, PA, 
Aud ru SK

Las te jooks 700 m
1., Ran do Kris tal, 3:06, 9, Val gu Pk; 
2., Mar tin Kiisk, 3:36, 9, Tõs ta maa Kk; 
3., Hans Ro bin Pe li saar, 3:37, 9, Aud ru Kk; 
4., Ris to Rand, 3:38, 8, Tõs ta maa Kk; 5., Ge mo 
Ta sa ne, 3:40, 9, Aud ru Kk; 6., Na ta ly Tam mer, 
3:41, 8, Lin di; 7., Mart ha-Li set  Rõõ mus sar, 3:43, 
7, Pär nu Ku nin ga Pk; 8., Si re ta Jür gens, 3:46, 8, 
Lin di Alg kool; 9., Ar do Leas, 3:52, 7, Tõs ta maa 
Kk; 10., Jas per Suur sild, 3:55, 7, Lin di Alg kool; 
11., Re mo Raies maa, 3:56, 7, Rää ma Pk; 12., 
Mat hil da-Ma ria Tork, 4:06, 9, Tõs ta maa Kk; 13., 
Kad ri Vul kan, 4:10, 7, Tõs ta maa Kk; 14., Ste ver 
Vah kel, 4:12, 8, Tõs ta maa Kk; 15., Ric hard Ol li-
no, 4:19, 6, Las teaed Pöial poiss; 16., Kat re Sutt, 
4:20, 7, Tõs ta maa Kk; 17., Ri ko Mat tias Pe li saar, 
4:25, 6, Aud ru LPK; 18., Kat re-Ma ris  Ves ki mä gi, 
4:26, 7, Tõs ta maa KkL; 19., Ave lin Kask, 4:27, 
7, Tõs ta maa Kk; 20., Kar mo Ku ris tik, 4:27, 7, 
Tõs ta maa Kk; 21., Kei ly Kaal, 4:28, 8, Tõs ta maa 
Kk; 22., Ke vin Pääs tel, 4:31, 7, Tõs ta maa Kk; 
23., Mih kel Tam mer, 4:32, 6, Lin di; 24., An na bel 
Heind la, 4:34, 9, Pär nu ÜG; 25., Me ri li Hein la, 
4:35, 9, Aud ru; 26., Mia Ma rie Bla sen, 4:42, 6, 
Tõs ta maa; 27., Se ve lin Kask, 4:43, 7, Tõs ta maa 
Kk; 28., Mark San der Salk, 4:58, 8, Tõs ta maa Kk; 
29., Lau ri Tuh ka nen, 5:00, 6, Tõs ta maa; 30., Tom 
Lai net, 5:03, 4, Aud ru Sk; 31., Oli ver Rääk, 5:15, 
8, Tõs ta maa Kk; 32., Gre te Vul kan, 5:16, 4, Män-
ni kus te; 33., Joo sep Käär, 5:16, 4, Tõs ta maa; 34., 
An na lii sa Mart son, 5:18, 0, Jä nes sel ja Las teaed; 

35., Erik Ig na to vi tš, 5:18, 5, Lü man da; 36., Em-
ma Lii sa Salk, 5:19, 5, Tõ he la; 37., Cä rol Laul , 
5:19, 8, Tõs ta maa; 38., Li san na Jür gens, 5:32, 5, 
Pär nu; 39., Joo nas Salk, 5:56, 4, Tal linn; 40., Em-
ma Laul, 5:59, 6, Tõs ta maa; 41., Maar ja-He le na 
Ves ki mä gi, 6:11, 5, Tõs ta maa; 42., Kar men Käär, 
6:27, 3, Tõs ta maa; 43., Si re lin Jür gens, 6:28, 4, 
Lin di Alg kool; 44., Krist jan Hein la, 6:38, 5, Aud-
ru; 45., Mar leen Sah tel, 6:49, 7, Tõs ta maa Kk; 
46., Elis Ig na to vi tš, 7:00, 3, Lü man da; 47., Do-
ris Rand, 7:25, 2, Tõs ta maa; 48., Kar men Tuh ka-
nen, 9:07, 3, Tõs ta maa; 49., Ene li Piir me, 9:18, 
2, Tõs ta maa

Sü gis kõnd 7,5 km
1., Tii na Viik maa, 51, Pär nu Ka le vi TK; 2., Mai-
re Me ri hein, 61, Pär nu Ka le vi TK; 3., Pil vi Ka se, 
40, Tõs ta maa; 4., Me rit Ka ja, 27, Tõs ta maa; 5., 
Eda Sem pel son, 39, Pär nu; 6., Elo Pulk, 25, Tõs-
ta maa; 7., He len Laul, 33, Tõs ta maa; 8., Rain 
Rand maa, 45, Tõs ta maa; 9., An ni Lüll, 30, Pär-
nu Ka he Sil la Klu bi; 10., Ul la Or gu saar, 43, Lin-
di Alg kool; 11., Kat rin So me lar, 36, Pär nu, 12., 
Kris tel Teor, 30, Lin di Alg kool; 13., An ne ly Kin-
go, 32, Tõs ta maa; 14., Kärt Jür gens, 33, Lin di, 
15., Õie Kil ling, 45, Aud ru; 16., Ave-Piia Roht la, 
33, Li hu la; 17., Vir ve Kal ju rand, 53, Tõs ta maa, 
18., Te ne Hook, 30, Tal linn; 19., Hei li Timm, 29, 
MA LEV; 20., Elis Leet maa, 25, Pär nu; 21., Eve-
lin Müü rel, 32, SK Kop rad; 22., Me ri ke Meos, 55, 
SK Kop rad; 23., Mar je Kun tur, 45, Pär nu Ka le vi 
TK; 24., Mal le Sa dam, 50, Pär nu Ka le vi TK; 25., 
Eva-Ma ria Rand, 26, Se lis te; 26., Ne le Rand, 32, 
Se lis te; 27., Hei di Sepp, 38, Tõs ta maa; 28., Tii na 
Irdt, 44, Tõs ta maa; 29., Bret hy Bren ner, 22, Pä ka-
pi kud: 30., Ast ri Mart son, 56, Tõs ta maa; 31., Ai ri 
Põ der, 37, Tõs ta maa; 32., Rein Rand, 69, Töl li; 
33., Tii na Saar, 33, Pä ka pi kud; 34., Sig ne Saa re, 
30, Pä ka pi kud; 35., Mai re Bla sen, 57, Tõs ta maa; 
36., Ma re Tets mann, 68, Tõs ta maa

Tei si päe val, 8. no vemb ril kell 11 
kut sub EA KA TE KLU BI kõi ki hu vi li si 
Tõs ta maa rah va maj ja. 
Koh tu mi se tee maks on “Tur va li sus 
ko dus ja liik lu ses” - kü las Tõs ta maa 
pääs te ko man do pea lik Mait Jan son 
ja kons taa bel Kris tel Jür gens

Ree del, 11. no vemb ril kell 20.11 
Tõs ta maa rah va ma jas fi l mi tal gu te 
rah va fi l mi "Täit sa lõpp" esi li nas tus. 
Pi le tid müü gil ko ha peal hin na ga 
2 eu rot (õpi la sed, üliõ pi la sed, õpe ta jad, 
pen sio nä rid, aja tee ni jad) ja 3 eu rot. Fil mi 
Maa le too ja on MTÜ Ki no buss.

Lau päe val, 19. ja pü ha päe val, 20. 
no vemb ril kell 19 eten dab ühen dus 
RAAAM Tõs ta maa mõi sas eten dust 
“Val ged daa mid”. 
Pi let 12/10 eu rot, neid saab os ta raa-
ma tu ko gust ning bro nee ri da aad res sil 
lii na@tos ta maa.ee.

TU LE MAS

Pü ha päe val, 27. no vemb ril kell 16 
ad ven di küün la süü ta mi ne väi ke se 
kont ser di ga Tõs ta maa ale vi kes kel

Nel ja päe val, 15. det semb ril kell 14 
Tõs ta maa ki ri kus ad ven di kont sert

Ree del, 16. det semb ril kell 15 
Tõs ta maa rah va ma jas JÕU LU LAAT

Lau päe val, 17. det semb ril kell 12 
Tõs ta maa rah va ma jas 
val la pean sio nä ri de jõu lu pi du

Ree del, 23. det semb ril kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas ÜLE VAL LA 
JÕU LU PI DU

Jäl gi rek laa mi!

KUHU MINNA

Tõ he la rah va ma jas 
lau päe val, 5. no vemb ril 

kell 18 

Mait Se ge ri plaa di 

LAEV TÕS TE TUD 

PUR JE DE GA esit lus

Ka mi naõh tu 
ki tar ri saa tel 

D.Vaa ran di teks ti de le

Osalustasu 1 euro
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SALME KALLAS
06.08.1927 – 28.08.2011

VEERA KIIRATS 89VEERA KIIRATS 89
HELMI UDU 88HELMI UDU 88

LEIDA GRAHV 87LEIDA GRAHV 87
ZOJA VEREŠTŠAGINA 85ZOJA VEREŠTŠAGINA 85

ARNOLD NURM 85ARNOLD NURM 85
HELJU SIINNE 80HELJU SIINNE 80
LEIDA METSA 80LEIDA METSA 80
LAINE LAAN 79LAINE LAAN 79
ESTRA TSILK 79ESTRA TSILK 79

HELGA RANDMAA 78HELGA RANDMAA 78
HILLAR-KONSTANTIN PIRSI 78HILLAR-KONSTANTIN PIRSI 78

SALME NIITVÄHI 78SALME NIITVÄHI 78

HELJU TÕNISSOO 78HELJU TÕNISSOO 78
ERIKA-ELENE ANSU 78ERIKA-ELENE ANSU 78
LAINE TAGASAAR 78LAINE TAGASAAR 78

ELGA RAND 77ELGA RAND 77
EVI LAANEMETS 76EVI LAANEMETS 76

LAINE PALUSALU 75LAINE PALUSALU 75
MEELI SUTT 74MEELI SUTT 74

ARVO LANKUS 73ARVO LANKUS 73
ELJU SIINNE 71ELJU SIINNE 71

VALVE RANDMÄE 70VALVE RANDMÄE 70
HELME VAINULA 70HELME VAINULA 70

ÕIE KLAATS 70ÕIE KLAATS 70
REIN KÜTT 70REIN KÜTT 70

SVETLANA TOOTS 65SVETLANA TOOTS 65
KARL JUHKAM 65KARL JUHKAM 65

juu bi la ridSeptembrikuu
Septembrikuu

NIINA ALLIKAS 86NIINA ALLIKAS 86
ANDREI KASE 86ANDREI KASE 86

LINDA MÄNNAMÄE 82LINDA MÄNNAMÄE 82
ANTI HEINLA 77ANTI HEINLA 77

ENDEL VAINAMÄE 74ENDEL VAINAMÄE 74
PAUL LEAS 73PAUL LEAS 73

JAANUS HINDREKS 73JAANUS HINDREKS 73
SILVI RAND 73SILVI RAND 73

MIHKEL LAUR 72MIHKEL LAUR 72
ÜLO TÕNTS 72ÜLO TÕNTS 72
LEIDA LEPA 72LEIDA LEPA 72

MAIMO GUUTMANN 70MAIMO GUUTMANN 70
EVALD JÕGISU 70EVALD JÕGISU 70

PILLE MARTSON 65PILLE MARTSON 65
HEIKI KLAAS 65HEIKI KLAAS 65

juu bi la ridOktoobrikuu
Oktoobrikuu

Kristel-Kriset Rahnel - 26.09.2011
Kirke Sahtel - 15.10.2011

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

Elekt ri- ja aian dus kaup lus
 on tal ve puh ku sel 

1. det semb rist ku ni 
29. veeb rua ri ni. 

Soo vi kor ral saa te 
esi ta da tel li mu sed kord 

nä da las tei si päe vi ti 
te le fo nil 501 7067 

Jo han nes

Lõi kus pi du Tõ he las
Novembrikuu ka he küm nen da kuuen da mal kuu päe val (26.11.2011) 
toi mub Tõ he la rah va ma jas ta lu rah va pi duõh tu ehk lõi kus pi du.

Riie tus vas ta valt ajas tu le: ta lu pe re me hed ja -nai sed, su la sed, tee-
ni ja tüd ru kud, vir ti nad, kup jad, moo na kad, teo li sed jne.

Soo vi tav tu lek pi duõh tu le pea le päe va toi me tu si, 
hil je malt kell ühek saks

Osa maks 8 eu ri pa ber ra ha ja 50 sen ti mün ti. 
See kät keb en das si se ne mist pi duõh tu le, söö gi lauas is tu mist ja 

meel di vat õh tu söö ki sõp ra de ja naab ri te kes kel, 
üht la si tant su ja la kee ru tust pil li me he saa tel, 

kel leks on an sam bel SVIPS
Et vir ti nad teaks lau da kat ta prae tald ri ku te ga ja koh vi tas si de ga, 
an na tea da oma osa le mis soo vist 23. no vemb riks võt tes ühen dust 

Tõ he la rah va ma ja in fo te le fo nil: 449 6523, 507 6571, 5 669 1603


