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ÜLE VAL LA JÕU LU PI DU
Tõs ta maa rah va ma jas 23. det semb ril

kell 20 väi ke jõu lu kont sert
kell 21 peoõh tu koos an samb li ga OR KES TER

Õh tut ju hib AR LET PAL MIS TE

Peo pi le tid eel müü gis Tõs ta maa raa ma tu ko gus ala tes 5. det semb rist 5 eu rot, sa mal õh tul 7 eu rot

Haid       puhi!
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TU LE, TÕM BA ME KOOS 

SEL LE AAS TA OT SAD KOK KU!
HEA DE LE JA TUB LI DE LE TU LEB JÕU LU VA NA!
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 Ter ve det semb ri on tor-
mi tuul pu hu nud vä si ma-
tult ja tun dub, et ra huks ja 
vai ku seks ei ole sel aas tal 
enam koh ta. Mõel des ta ga-
si möö du va le aas ta le, tun-
dub see gi täis oo ta ma tuid 
pu han guid, kee ri seid ja 
pü si vaid tor mi tuu li täis ole-
vat. Si hi kind lalt ja pä ri tuu-
les as tu si me aas ta al gul eu-
rot soo ni, aga prae gu seks 
ole me jõud nud tuu le vai ku-
ses se. Kui das sel lest sei sust 
koos eu ro rah va ka ra va ni-
ga eda si pur je ta da on suur 
kü si mus. 

Aas ta al gu se lu me tor-
mid kis ku sid val la ma ja 
ra ha ko tist eel vii ma sed sen-
did väl ja, aga lä bi mõõ du-
ka te emot sio naal se te ii li-
de said ko da ni kud ik ka gi 
han ge dest väl ja ai da tud. 
Vaik selt tä na me hin ges 
prae gu iga vih ma ra ju il-
ma mi nu tit, et see ome ti gi 
lu meks ei pöö raks. Ke va di-
sed soo je mad tuu led kut-
su sid õi ge kii res ti räi me-
par ved ran da. Eu ro sea dus-
te jär gi räi me püü ki te hes 
ka lur ei söö ja ei ma ga 
ning pop su tab la hes rin gi 
nii kaua ku ni saab kvoo di 
gram mi pealt täis. Tuu le tu-
ses ja tor mis pee ti aja ga 
võit lust, edu kalt. 

Ega ras kel ma jan dus-
li kul rünk pil vi täis tae va-
maas ti kul pä ris kõi ki des 
tas ku tes tuul ka ei vi hi se-
nud. Oo ta ma tult rak sa tas 
kul tuu ri li ne äi ke mõi sa-
saa li ja se da tih ti ka eten-
dus te ajal. Elek to maa gi lis-
te lai ne te ter vis tav mõ ju 
sai tões ta tud. 

Mi nul en dal oli vä ga 
vaik ne hetk. Ei lä he päe va-
gi möö da, kui need kaks 
us ta vat mus ta sil ma nöö pi 
mul le meel de ei tu leks.

Nii siis - ol gu bur gaa ja 
torm ja möll, sest ena mas-
ti on vai kus lii ga va lus.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Tra dit sioo ni li selt on 
aas ta vii ma ses val la le-
hes il mu nud val la va-
ne ma jõu lu mõ tisk lus 
ja ka see kord järg nev 
aas tast 2011 val la va ne-
ma pil gu lä bi.

Maail mas on vä ga täht sad 
ma jan dus näi ta jad, kas vu- ja 
lan gu sep rot sen did, ra ha- ja 
muud numb rid, tu le mus ta be-
lid, rei tin gud, pin ge read. Kuid 
sa ma täht sad on emot sioo nid, 
ela mu sed, mi da konk reet se te 
näi ta ja te ga mõõ ta ei saa gi.

Möö du val aas tal oli mi nu 
jaoks kaks ere da mat Tõs ta-
maa val la ga seo tud emot sioo-
ni üks kul tuu ri- ja tei ne spor-
di val last.

Tõs ta maa mõi sa re mon di 
lõp pe des leid si me sel le so-

bi li ku ole vat ka kul tuu ri te ge-
mi se ko haks. Kui mõi sa kont-
ser did on ju ba ta va pä ra sed, 
siis eten dust ku ni käe so le va 
aas ta ni pol nud. 

Tea me häs ti pes si mis ti de 
väi teid: po le ra ha, po le te gi-
jaid, koht kau ge, saal väi ke 
jne. Kü las ta des aga ise häid 
su vee ten du si üle Ees ti, kri-
pel das ik ka, et miks mit te ka 
Tõs ta maal. Puu tu des kok ku 
la vas ta ja te ga, tüü ta sin neid 
ik ka ju tu ga kuns ti lis test väl-
ja kut se test Tõs ta maal. Ku ni 
eel mis te jõu lu de eel üt les Ger-
da Kor de mets, et ta hab se da 
nüüd te ha. Ja te gi gi, kir ju ta-
des Tõs ta maa aja lool põ hi-
ne va al gu pä ran di „Pruu ti de 
kool“, pan nes pro fe sio naa li-
dest ja ko ha li kest kok ku tru-
pi, ot si des pro dut sen di ja kaa-
sa tes ko ha li kud taus ta jõud 
(kos tü mee ri jad, koh vi ku pi da-
jad, la va meist rid jne.). Kee ru-
li ne oli fi nants pool ja veel ap-
ril lis min di laia li tead mi se ga, 
et sel su vel ei ole eten dus või-
ma lik. Kuid Kul tuur ka pi ta li, 
Pär nu La he Part ner lus ko gu, 

pro dukt sioo ni fir ma R.A.A.M 
ja Tõs ta maa val la va hen di te 
kok ku pa ne kul la he nes ka fi-
nants pool. Tu le mu seks eten-
dus, mi da män gi ti esial gu 
ka van da tud 10 kor ra ase mel 
täis saa li le 20 kor da, mis päl-
vis krii ti ku te tun nus tu se ja 
tun nis ta ti Ees ti Rah vus kul-
tuu ri Fon di poolt aas ta pa-
ri maks al gu pä ran diks ning 
Pär nu maa kul tuu ri vald kon-
na aas ta ül la ta jaks.

Spor dis on üha kop sa ka-
maid vil ju kand nud Lii na 

Laas ma ja tree ner Jaan Tam-
me koos töö. Tal lin nas toi mu-
nud juu nio ri de Eu roo pa meist-
ri võist lus tel oli kor ral da ja Ees-
ti ku ni vii ma se päe va vii ma se 
ala nei du de oda vis ke ni me da-
li ta. Kui siis Lii na hoo li ma ta 
trau mast en nast vii ma se vis-
ke ga viien dalt ko halt Eu roo-
pa juu nio ri de meist riks len-
nutas, oli emot sioon Kad rio ru 
staa dio nil või mas. 

Aas ta lõ pul tun nis ta ti Lii-
na Pär nu maa pa ri maks juu-
nio riks, Jaan Ees ti maa spor-
di liit Jõud ja Pär nu maa pa ri-
maks noor tet ree ne riks. Hoo-
a ja jook sul li san du sid veel 
Eu roo pa võist kond li ke MV 
in di vi duaal ne hõ be, Ees ti juu-
nio ri de meist ri tii tel, Ees ti su-
ve män gu de võit mi ne ja kaks 
Ees ti juu nio ri de re kor dit. Täi-
de tud on 2012 Eu roo pa meist-
ri võist lus te le pää su nor ma tiiv 
ja Lii na on ar va tud Ees ti võist-
kon na kan di daa diks Lon do ni 
olüm pia män gu del.

Lin nas tu mis tu hi nas tih ti ei 
mär ka gi meid maal ümb rit-

se vaid väär tu si ja pal jud ki pu-
vad ar va ma, et kõik väär tus-
lik on gi ai nult lin nas. 

Lao ja Ma ni ja kan di ran-
na rah va elu, ka lu ri elu kut se 
ning ka la toi tu de tut vus ta mi-
seks tu lid Ül le Tamm ja Pil le 
Paa lam mõt te le kor ral da da 
Räi me West. Ehk näi tas Lii vi 

La he Ka lan dus ko gu, MTÜ Ilu-
sa Ma ni laiu eest, MTÜ Peer-
ni sa da ma aren du se ja Tõs ta-
maa val la koos töös ilu sal ke-
vad päe val toi mu nud fes ti val 
ran na rah va elu po si tiiv seid 
kül gi ja pa ni se da roh kem 
väär tus ta ma. Räi me West päl-
vis Pär nu maa ko da ni kuü his-
kon na aas ta teo tiit li. 

Kui siia li sa da veel Peer ni 
ka lu ri te poolt Eu roo pa ra ha-
de kaa sa bil re konst ruee ri tud 
Lao sa dam ja pea te gae las teks 
ole mi se hil ju ti esi li nas tu nud 
ka lu ri te elu tut vus ta vas Ri ho 
Väst ri ku au to ri fil mis „Elu Lai-
ne tel“, jääb vaid nõus tu da kõ-
la nud ar va mu se ga, et väärt 
me hed need meie Peer ni ka-
lu rid.

Eest las tes te ki tab ala ti pal-
ju po si tiiv seid emot sioo-

ne lau lu- ja tant su pi du. Tä nu 
tub li de le ju hen da ja te le Kaa rin 
Rein so ni le, Ivi Ka se le ja Pil vi 
Ka se le lä bi sid kolm Tõs ta maa 
rüh ma ti he da sõe la ning pää-
se sid peo le. Võib ar va ta, et 
las te saa dud emot sioon jä tab 
mi da gi hin ge he li se ma, mit te 
ai nult sel leks aas taks vaid ko-
gu eluks.

Ole me har ju nud, et Tõs ta-
maa mõi sa kool on pä ris 

tih ti nn. „pil dis“. Üks pool sel-
lest on üld ha ri dus lik ja tei ne 
li sand väär tu se na mõi sa koo li 
või ma lus te näol. Neid kah te 
poolt on häs ti ühen da nud di-
rek tor Too mas Mitt. 

Ühelt poolt on Too mas 
vä ga hea ai neõ pe ta ja, tei-
selt suur Tõs ta maa mõis koo-
li fänn. Li sa te ge vust ja gub 
Mõi sa koo li de prog ram mi ja 
rah vus va he li se Com me niu se 
pro jek ti raa mes, fo toa pa raa-
di ga val lae lu hu vi ta vaid het-
ki ta ba des ning neid nii val la 
trü kis tes kui ko du le he il mes ta-
mi seks ka su ta des. 

Aeg-ajalt ül la tab Too mas 
mil le gi uue ga na gu tä na vu-

Jõu lu mõ tisk lus 2011
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sed tä rin gu- ja vir tuaal män-
gud. Te ge vus õpe ta ja na laie-
mas tä hen du ses ja „maa soo-
laks“ ole mi ne tõi kaa sa Ees ti 
aas ta õpe ta ja ja Pär nu maa 
aas ta koo li ju hi tiit li.

Ole me har ju nud, et Tõs ta-
maa ter vi se kes kus ja pe-

rearst Ma dis Ves ki mä gi pa ku-
vad tih ti li saks ta va me dit sii ni-
le mi da gi uut ja in no vaa ti list. 
Kui tä na vu tun nus tas Pre si-
dent Ees ti 24 pa ri mat pe rears-
ti kes kust, siis Pär nu maalt päl-
vis tun nus tu se Tõs ta maa ter-
vi se kes kus ja pe rearst Ma dis 
Ves ki mä gi. 

On ta va, et kom mu naal tee-
nus te pak ku jaid ena mas ti 

ki ru tak se. Nii on ka meie Su-
fe ilm selt saa nud tun da küm-
ne tes kor da des roh kem krii ti-
kat kui head sõ na. Ome ti on 
suu de tud nap pi de va hen di te-
ga hoi da suh te li selt mõist li ku 
hin na ga toi mi va na kaug küt te-
süs teem, re konst ruee ri tud kat-
la ma ja ja tä na vu KIK-i va hen-
di te toel ka küt tet ras sid. 

Sa mu ti KIK-i pro jek ti toel 
re konst ruee ri ti Tõs ta maa joo-
gi vee süs teem ja kui on kõr-
val da tud ka esialg sed nn. las-
te hai gu sed, peaks Tõs ta maa 
ühis vee vär gi vee mait se- ja 
ter vi se kait se li sed oma du sed 
ole ma se ni sest tun du valt pa re-
mad. Tä na vu ak ti vi see rus kor-
te riü his tu Noo ru se 6 ja kor ter-
ma ja sai Kre dEx-i toel jär gi-
mist vää ri valt re no vee ri tud.

Kui mul lu alus ta sid tööd kä-
si töö- ja noor te kes ku sed, 

siis kä seo le val aas tal on need 
Tõs ta maa elus Anu Rand maa 
ja Sii vi Tõ nu ri eest ve da mi sel 
oma kind la ko ha leid nud.

Ma ni ja elu peak sid pa re-
maks muut ma saar te 

prog ram mi pro jek tid Ma ni ja 
tee map la nee rin gu koos ta mi-
ne, tee kor ras ta mi ne ja hõl ju-
ki kuu ri ra ja mi ne.

Et te võt lu se vald kon nas on 
kõi gi le näh ta vaks muu tu-

seks Cot ze söö gi ma ja ava mi-
ne. Kui aas taid lö su tas ke set 
ale vik ku la gu ne nud nn. va na 

kõrts, siis nüüd on sel lest saa-
nud ont lik koh vik. Jääb vaid 
soo vi da jak su ja vas tu pi da-
vust pi da ja te le. Ka val la ühe 
vi siit kaar di Ma ria ta lu laie ne-
mi ne ja avar du nud või ma lu-
sed tee nus te pak ku mi sel ning 
üri tus te kor ral da mi sel on kõi-
gi le möö da sõit ja te le näh ta-
vad. Kind las ti on kõi gil val la 
et te võt ja tel oma rõõ mud ja 
kor da mi ne kud.

Et te võt lu se aren gu võ ti on 
te gu sa ja os kus te ga et te-

võt ja ole ma so lu. Äri re gist ri 
and me tel on val las 127 FIE-
t, 77 OÜ-d, 2 AS-i, 40 MTÜ-
d ja 4 SA-st. Te gut seb 20 
toot mis ta lu ja 11 tu ris miet te-
võ tet. See arv on pä ris mul-
je ta val dav, näi tab ak tiiv sust 
ja te gut se mis ta het ning se da, 
et et te võt lu sa la ne mõ te on lii-
ku nud.

Ju ba vä ga hea oleks, kui 
need et te võt mi sed suu dak sid 
ta ga da ka ärae la mi seks va ja-
li ku sis se tu le ku ja töö hõi ve 
kõi gi le soo vi jai le. Tun nus tust 
vää ri vad kõik need, kes oma 
et te võt mis te ga suu da vad en-
nast ära ma jan da da ja teis te-
le gi tööd pak ku da. 

Eel nev loe te lu sai pä ris po-
si tiiv ne. Need on näi ted, et 
ka maa piir kon nas Tõs ta maal 
on pal ju gi või ma lik, kui on 
soov, pea le hak ka mi ne ja taht-
mi ne mi da gi tõ si selt ära te ha 
ja val mi so lek sel le ni mel pin-
gu ta da.

See ei tä hen da, et meil on-
gi kõik häs ti. Tea me kõik se-
da, mis po le häs ti ja võiks 
ol la pal ju pa re mi ni. Kee gi ei 
tu le aga se da meie eest ära 
te ge ma, vaid pea me ise oma 
tead mis te, os kus te, te gut se-
mis tah te ja et te võt li ku se ga 
ole ma so le va tes tin gi mus tes 
toi me tu le ma. Kee gi ei kee la 
meist igaü hel järg mi sel 2012. 
aas tal et te võt ta ja ära te ha li-
saks oma iga päe va te ge mis te-
le ka mi da gi sel list, mil le üle 
järg mi se aas ta lõ pus kõik rõõ-
mus ta da saak sid.

Ilu sat jõu luae ga ja te gu sat 
uut aas tat!

Too mas Rõ hu,
val la va nem

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu keh tes tas 18.11.2011 ot su-
se ga nr 69 Mul gi kin nis tu de tailp la nee rin gu.

De tailp la nee rin gu ga hõl ma tud Mul gi kin nis tu  ala 
paik neb Tõs ta maa val las Kast na kü las Lii vi la he kal-
dal. Mul gi kin nis tu pin da la on 36,36 ha. Kin nis tu kõl-
vi ku lis se koos sei su kuu lub 28,06 ha met sa maad, loo-
dus lik ku ro hu maad 3,81 ha ning muud maad 4,49 ha. 
Mul gi kin nis tul on ole mas va na ta lu komp lek si va re-
med ja sau ni ku ela mu vun da ment.

Pär nu maa kon na tee map la nee rin gu „Asu tust ja maa-
ka su tust suu na vad kesk kon na tin gi mu sed“ ko ha selt 
asub Mul gi kin nis tu Kast na-Vais te väär tus li kul ran na-
maas ti kul. Tõs ta maa val la üldp la nee ring seab Kast na 
ka das tik ku ehi ta mi sel ka mõ nin gad kit sen du sed na gu 
hoo ne lu ba tav mak si maal ne kõr gus 7 m, mi ni maal ne 
ela muk run di suu rus 2 ha jne. Mul gi de tailp la nee rin gus 
on kõi gi nen de kit sen dus te ga ka ar ves ta tud.  Üldp la-
nee rin gu jär gi kuu lub pla nee rin gua la re ser vee ri tud ela-
mu maa ala le.

Mul gi de tailp la nee rin gu ga moo dus ta tak se Mul gi kin-
nis tust 2 ha suu ru ne kin nis tu Po pi, mil le le mää ra tak se 
sih tots tar ve ela mu maa. Mul gi kin nis tu sih tots tar beks 
jääb maa tu lun dus maa. Po pi kin nis tu le on pla nee ri tud 
ehi ta da üks põ hi hoo ne (ela mu) ja ku ni viis abi hoo net. 
Mak si maal ne ehi tu sa lu ne pind on 350 ruut meet rit. 
Kor ru se li sus võib ol la ku ni 2. Juur de pääs kin nis tu le 
ta ga tak se lä bi ser vi tuu di. Ka na li sat sioon plaa ni tak se la-
hen da da oma pu has ti teel ja vee va rus tus la hen da tak se 
salv kae vu baa sil. 

Mul gi de tailp la nee ring on Tõs ta maa üldp la nee rin gu 
ja aren guees mär ki de ko ha ne.

 12. det semb ril kell 10.30 toi mus Tõs ta maa val la ma-
jas Män ni põl lu kin nis tu de tailp la nee rin gu esialg se la-
hen du se ava lik aru te lu.

Tõs ta maa val la va lit sus al ga tas 04.11.2010 ot su se ga 
nr 209 Män ni põl lu de tailp la nee rin gu. Män ni põl lu kin-
nis tu asub Tõs ta maa val las, Män ni kus te kü las. Pla nee-
rin gu ees mär giks on moo dus ta da Män ni põl lu kin nis tu-
le eral di ka tast riük sus mo biil si de mas ti pai gal da mi seks 
koos sin na juur de kuu lu va si de kon tei ne ri ga. Moo dus-
ta ta va ka tast riük su se suu rus on ca 0,6 ha. Mo biil si de 
mas ti püs ti ta mist Män ni põl lu kin nis tu le soo vib teos ta-
da Eli sa Ees ti AS. Män ni põl lu kin nis tu ei asu kait sea lal 
ega hoiua lal. Mo biil si de mas ti pai gal da mi sel pa ra neb 
le vi. Mo bii li mas ti püs ti ta mi se ga kaas neb ka vi suaal ne 
efekt. 

Män ni põl lu kin nis tu de tailp la nee ring on Tõs ta maa 
val la üldp la nee rin gu ko ha ne

 12.10.2011 kell 10.30 toi mus Se lis te kü la toas Kää ra 
kin nis tu de tailp la nee rin gu ga täien dav aru te lu.

Kää ra kin nis tu (82603:002:0193) asub Se lis te kü las. 
Kin nis tu le on pla nee ri tud mo biil si de mas ti püs ti ta mi-
ne. De tailp la nee rin gu täien dav aru te lu toi mus sel leks, 
et saa da pa rem üle vaa de teh ni lis tes kü si mus tes. 

Aru te lul and sid üle vaa te ning vas ta sid kü si mus te le 
pla nee ri ja koos EMT esin da ja ja raa dio si de teh ni ku ga. 
Arut le ti mo biil si de mas ti la hen du si ja pii ran guid. Uu ri-
ti kui das pa ra neks sel le mas ti püs ti ta mi se ga si de le vi ja 
kui kau ge le see ula tuks. 

Koo so le ku le tul nud ko ha li kud ini me ses olid mo bii li-
mas ti püs ti ta mi se poolt.

Alo Tom son, aren dus-ja kesk kon na nõu nik

DETAILPLANEERINGUTEST
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Tal ve kuu ka ke küm ne 
kuuen da ma päe va õh-
tal pee ti Tõ he la rah va-
ma jas tra dit sioo ni list 
lõi kus pi du. Sel kor ral 
olid peo li sed oo da tud 
ta lu rah vaks riie ta tu na. 

Vir ti nad Bir git ja Sii vi olid 
kat nud ajas tut ruu laua, kus 
pa ku ti mul gi put ru, kõr vit sa-
sa la tit, kae ra hel be küp si seid 
ja muud ki hääd pa re mat. 

Tant suks oli kut su tud 
muus kat te ge ma an sam bel 

Svips. Muu si ka va heae ga del 
hoi dis poe lis te tu ju üle val Ma-
rek Pääs tel. 

Ühes koos sai män gi tud 
“Me läh me ru kist lõi ka ma”, 
“Pe re mees võ tab nai se”, loo-
ga alt lä bi pu ge mist, pa ku tas-
si mist, la hen da ti mõis ta tu si. 
Võit ja te le oli au hin naks ports 
uud se vil jast jah va ta tud kae ra-
hel beid. 

Suu red tä nud peo kor ral da-
ja te le ja toe ta ja le Tõs ta maa 
val la va lit su se le.

Peo li sed

Kui sel ja ta ga mar di päev ja 
tu le kul on kad ri päev,
siis meie kan dis ke na kom me -

ik ka peo le läh me jäl le.
Suu ri ja ka väik seid vah vaid
te ge las teks teh tud rah vaid
rah va maj ja ko gu neb,
tant su-tral li igat seb.

Meil’ tea da on, et kar ne val
siin Tõs ta maal on tra dit sioon
ja kuu luk se see es ma sest
1974. aas tast ala tes.

Nii see gi kord 
 no vemb ri kuus
meil jät kus jär je pi de vus
ja te ge la si lõ bu said 
sai rah va ma ja üs na täis.

Kes aga üles as tu sid, 
neid ni me ta da 
tu leb siin:
olid ürg sed Kad rid Aaf ri kast, 
kes tu lid 
Hää de mees te raa’lt.
Aud ru ran nast 
kon nad hoos
te gid mui nas ju tu loo.

Kes esin da sid 
Tõs ta maad?
Su per mo del li ple jaad,
võr ra tud ilu võim le jad,
ja Er na ret ke lä bi jad.

Et aga staa rid tu le vad,
see oli lau sa ül la tav –
St reet Li fe koos Get ter Jaa ni ga
meid pa nid lau sa rõk ka ma.
Nad tu lid Pär nust, Tal lin nast
Ning kaa sas või mas fännk lab.

Žüriiks sai agar teat ri kamp,
kus head ja tar gad pär na kad,
nad an de ka maid reas ta sid
ja kii du sõ nu lu ge sid.

Nii kroo ni tud sai või du tiim – 
Jaa ni Get ter ja Li fe St reet,
kes õh tu jook sul kor das veel
oma et teas tet rah va le.
Kõik suu re vae va nä gi jad
said pree miaks kin ke kuh ja ga.

Me an ne ta jaid tä na me
ja luu le tus se pa ne me.
Need olid: 
Mäe ja Ra ja ta lud,
Lõu ka turg ja Kar mi ta lu,
Tee ris ti ja Tõs ta maa pood, 
      Se lis test Meie rei ja 
 Jaa ni pood,
osaü hin gud Mo ren tek ja 
 Kar moon,
selt sid Kast nast ja Tõ he last,
Tei ne Või ma lus, Cot ze Ma ja 
ja Lai ne Baar, 
kon dii ter Hel le ja 
 sa las ta tud pen sio när,
ilu sa lon gi poolt 
 Eri ka ja Car men ning 
val la va lit sus ta sus ära ar ved.

Te ai ta si te suu res ti 
sel pi duõh tul min na nii,
et meel de jää vaks ku ju nes
me kom be lä bi vii mi ne.

Tants kes tis kel la kol me ni,
sest bän diks oli „Hol la rii”.
„Sel list kar ne va li po le gi
veel näh tud mu jal ku sa gil!”,
nii rää gi vad, kes Ees ti maad
on vaa dand’ sel le pil gu ga.

Sel kom bel on ka sa la dus –
nii rää gib va na us ku mus:
et „san did” ik ka õn ne toond’
neil’, kel sü da hell ja nal ja soon! 

Õn ne la

Tõs ta maa kar ne val

Lõi kus pi du pee tud
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16. det semb ril toi mus 
Tõs ta maa kol mas 
jõu lu laat. Olid müü jad, 
olid ost jad. 

Põ hi mõt te li selt na gu oleks-
ki kõik öel dud. Aga… te ge li-
kult oli sel aas tal kaup le jaid 
pä ris pal ju, nii uu si kui va nu 
te gi jaid ning nii mi tu gi neist 
kaup le ja test üt les, et nen de 
äri läks vä ga häs ti. Loo de ta-
vas ti jäid ka ost jad oma kau-
ba ga ra hu le.

Tõs ta maa val la ko du le he 
foo ru mis oli kü si mus, et „Kui-
das laat kah sel aas tal oli? Üt-
leks, et oli täit sa to re. 

Müü di ko duõ lut ja mett, 
st rits lit ja vahv leid, kä si tööd 
nii lõn gast kui pui dust, sa vist 
kui klaa sist ning nä pu ga pea-
le mi tut sor ti pu di-pa di. 

Peab tun nis ta ma, et kü la li-
si oli vist na tu ke vä hem kui 
möö du nud aas tal. Sa mas ei 
saa ma se da 100% väi ta, sest 
ini me si ju üle ei lu ge nud.

Laa da me lu ai ta sid luua ko-
ha li kud noo red esi ne jad ning 
laa da mul jeid jääd vus tas ko-
ha lik noor fo tog raaf Sten-An-
der. 

Järg mi sel aas tal tu leb uus 
laat.

Lii na

Tõs ta maa Val la vo li ko gu is tun-
gil 18.11.2011

 Võe ti vas tu val la 2011. aas ta li sae-
e lar ve.

Li saee lar ve ga suu ren da tak se 2011. 
aas ta ee lar ve tu lu sid 183 918,47 eu ro 
võr ra ja ku lu sid sa mas sum mas.

Fi nants ju hi Ka rin Rand mäe sel gi tus-
te jär gi on suu re mad ee lar ve muut jad 
siht fi nant see ri mi sed ha jaa sus tu se elekt-
rip rog ram mist 57514,87 eurot, hõl ju ki-
kuu ri ra ja mi ne 20148,77 eurot, Ma ni ja 
tee 10864,78 eurot ning oht li ke jäät me-
te ko gu mis rin gi pro jekt 3 229,33 eurot.

Õp pe lae nu de ta su mi seks saa dud va-
hen did ja PRIA pii ma- ja puu vil ja toe-
tus.

Ta san dus fon di suu re ne mi ne on 
täien da va te toi me tu le ku toe tu se va hen-
di te osas.

Oma tu lu dest on ee lar ves se võe tud 
koo li ja las teaia toi du ra ha, koo li õp pe-
va hen di te ta su kesk koo li osas ning hõl-
ju ki tu lud. 

Lae ku nud tu lud on suu na tud sa ma 
ük su se vas ta va teks ku lu deks.

 Ot sus ta ti ar vel dusk re dii di ka su ta mi-
ne 2012. aas tal 102 250 eu ro ula tu ses. 

 Keh tes ta ti Kast na kü las asu va Mul gi 
kin nis tu de tailp la nee ring. 

Tõs ta maa val la üldp la nee ring seab 
Kast na ka das tik ku ehi ta mi sel mõ nin-
gad kit sen du sed, na gu hoo ne lu ba tav 
mak si maal ne kõr gus 7 m, mi ni maal ne 
ela muk run di suu rus 2 ha jne. 

Mul gi de tailp la nee rin gus on kõi gi 
nen de kit sen dus te ga ka ar ves ta tud. 

Pla nee rin gu ga moo dus ta tak se Mul gi 
kin nis tust 2 ha suu ru ne kin nis tu Po pi, 
mil le le mää ra tak se sih tots tar beks ela-
mu maa. 

Kin nis tu le on pla nee ri tud ehi ta da 
üks ela mu ja ku ni viis abi hoo net.

 Vaa da ti lä bi val la aren gu ka va ku ni 
aas ta ni 2015. Val la va ne ma sõ nul on pi-
ke maid plaa ne ras ke te ha, sest ei tea ra-
ha li si või ma lu si. 

Het kel aren gu ka vas se muu da tu si sis-
se ei vii dud.

 Kuu la ti aren dus-ja kesk kon na nõu-
ni ku Alo Tom so ni in fot uuest ol me jäät-
me te veo kon kur sist. Jäät me sea du sest 
läh tu valt kor ral da tud jäät me veo tee nu-
se osu ta ja leid mi seks kor ral dab vald 
ise seis valt või koos töös teis te ko ha li ku 
oma va lit su se ük sus te ga tee nus te kont-
ses sioo ni läh tu valt rii gi han ge te sea du-
ses sä tes ta tust.

Kor ral da tud jäät me veo tee nu se osu-
ta ja ga sõl mi ta va han ke le pin gu kes tus 
on ku ni viis aas tat.

Tõs ta maal on üks ol me jäät me te veo 
piir kond Aud ru, Koon ga ja La vas saa re 
val la ga.

Prae gu sel het kel pa kub meie piir-
kon nas ol me jäät me te veo tee nust OÜ 
Veo lia.

Pea le pak ku mus te lä bi vaa ta mist sel-
gub, mil li se fir ma pak ku mi ne on sood-
saim ja kes järg mi se viie aas ta jook sul 
hak kab meie piir kon nas ol me jäät meid 
ve da ma.

 Pe rears ti tööst rää kis vo li ko gu le dr. 
Ma dis Ves ki mä gi. 

Toi mus aru te lu ter vi se kes ku se üm-
ber ko li mi se või ma lus te leid mi seks, 
kuid het kel val lal sel leks va hen did puu-
du vad.

 Töö tu sest val las ja koos töös Töö tu-
kas sa Pär nu maa osa kon na ga lä bi vii-
dud töö har ju tus tee nu se pro jek tist, an-
dis üle vaa te sot siaal töö ta ja En da Vä li. 

Töö tu te arv võr rel des aas ta al gu se ga 
on vei di vä he ne nud, kuid võr rel des su-
ve kuu de ga hak kab see uues ti tõus ma. 
Kõi ge roh kem oli re gist ree ri tud töö tuid 
veeb rua ris 53, ok toob ris 47. Kõi ge vä-
hem oli tä na vu töö tuid juu nis 36.

Kui võr rel da and meid teis te Pär nu-
maa val da de ga siis ok toob ris oli Are 
val las 40, Kih nus 28, Koon gas 46 ja La-
vas saa res 21 re gist ree ri tud töö tut.

Põh ju sed, miks ini me sed pi kaks aja-
ks töö tuks jää vad 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. Teis tel po le 
tööand ja hin nan gul va ja lik ku töö ko ge-
must. 

Ko mis tus ki viks võib saa da see gi, kui 
na pib ene se kind lust, sot siaal seid os ku-
si ja suh teid. Sa ge li ta kis tab töö le saa-
mist see, kui po le kel le gi hoo leks jät ta 
lap si ega hool dust va ja vat pe re lii get 
või puu dub trans port, kui töö koht asub 
kau gel.

Ta ga si si de na pro jek tis osa le ja telt, pi-
da sid nad enim va ja li kuks psüh ho loo gi-
li si loen guid, tea vet, kui das te gut se da 
tööot sin guil ja kõi ke, mis puu du tas töö-
sea du sand lust ja et te võt lu se alus ta mist.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

Rahvamajas toi mus jõu lu laat

VAL LA VO LI KO GU TEA TED
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Ole pi me du seks 
val mis!

 Taas on käes pi me dad sü-
gi sõh tud ning on va ja meel-
de tu le ta da hel ku ri va ja lik-
kust. Kor ra lik hel kur on au to 
lä hi tu le de val gu ses näh tav 
ju ba 130–150 meet ri kau gu-
selt ning au to ju hi le jääb pii-
sa valt ae ga, et rea gee ri da ja 
möö du da ja la käi jast ohu tult. 

Au to juht eris tab il ma hel-
ku ri ta ja la käi jat lä hi tu le de 
val gus vi hus al les 30–40 meet-
ri kau gu selt. Sa mu ti pi me das 
sõi tes häi ri vad au to juh ti vas-
tu sõit va te au to de tu led, krii-
mus tu sed ja mus tus esik laa sil 
või vihm, udu, lu me sa du ja 
muud il mas ti kuo lud. Nõue te-
ko ha se hel ku ri pa ken dil peab 
ole ma tä his tus CE EN13356 
ja muu nõue te ko ha ne in for-
mat sioon (val mis ta ja ja maa-
le too ja and med) ning rii gi-
keel ne ka su tus ju hend. 

Uue liik lus sea du se ko ha-
selt tu leb pi me dal ajal ja hal-
va näh ta vu se kor ral kan da 
hel ku rit või val gu sal li kat nii 
asu las kui asu la vä lis tel tee del. 
En da näh ta vaks te ge mi ne on 
va ja lik ka jalg rat tu ril. Jalg rat-
tal peab ole ma töö kor ras pi-
dur ja sig naal kell, vä he malt 
ühe rat ta mõ le mal kül jel kol-
la ne hel kur, pi me da ajal või 
hal va näh ta vu se kor ral sõi tes 
peab rat tal põ le ma ees val ge 
ja ta ga pu na ne tu li ning soo-
vi ta tav on kan da ohu tus ves ti. 
Li saks peavad al la 16-aas ta-
sed lap sed teel jalg rat ta ga 
sõi tes kand ma kin ni rih ma tud 
jalg rat tu ri kiiv rit. Kiiv rit peab 
kand ma nii juht kui sõit ja. 
Tee en nast näh ta vaks, sest 
hel kur võib pääs ta nii si nu 
kui ka kaas liik le ja te elu! 

Sü gi ses te il made ja esi-
mes te öö kül ma de ga kas vab 
ka liik lu sõn ne tus te arv. Oht-
li kuks muu tu nud liik lu so lud 
nõua vad enam tä he le pa ne-
lik kust nii au to- kui mo pee-
di juh ti delt, jalg rat tu ri telt, 
ja la käi ja telt ja ka teis telt liik-
lu ses osa lejatelt. Sõi du ki juh-
ti del tu leb üle vaa da ta sõi du-
ki teh ni li ne sei su kord ning 
sõi du kii rus ko han da da vas ta-
valt teeo lu de le ning il mas ti-
ku  le. Ohu tut liik le mist!

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

Las teaial val mis Kesk kon-
nain ves tee rin gu te Kes-
ku se poolt ra has ta tud 

200 meet ri pik ku ne loo du se 
õp pe ra da õuea lal kas va va-
test puu dest ja põõ sas test. 

Tiit Kal jus te AS Fo lia li sest 
ku jun das las te pä ra selt 6 va ri-
ka tu se ga pla ka tit, mil lel on 
in for mat sioon ho bu kas ta ni, 
tam me, ka se, kuu se, män ni 
ja sa ra puu koh ta. Neilt saa-
vad lap sed tea da, mil li sed 
näe vad väl ja noo red ja va-
nad puud, mis su gu se ku ju-
ga on eri ne va te puu de le hed 
või kui das aset se vad ok kad. 
Pla ka ti tel on ka pil did loo ma-
dest ja lin du dest, kes tar vi ta-
vad toi duks kä bi sid või tam-
me tõ ru sid. 

Loo du se õp pe ra da an nab 
või ma lu se õue sõp peks ning 
lap sed saa vad jäl gi da aas ta 
jook sul puu de ja põõ sas te-
ga toi mu vaid muu tu si. Kuul-
dust ja näh tust joo nis ta tak se 
ning kir ju ta tak se vaat lus päe-
vi kus se. Loo du se õp pe ra jal 
võib käia nä da las kor ra või 
paa ri nä da la ta gant, ole ne-
valt eri ne va tel aas taae ga del 
toi mu va test muu tus test. 

Kind las ti õpi vad noo re ma 
liit rüh ma lap sed nii pa re mi-
ni puid ja põõ said tund ma 
ja eris ta ma okas puid leht puu-
dest. Va ne ma liit rüh ma lap-
sed kin nis ta vad oma tead mi-
si, li saks õpe ta tak se nei le loo-
dus hoi du ja puu de-põõ sa te 
eest hoo lit se mist. 

Plaa nis on tu le vi kus õp pe-
ra da eda si aren da da ja miks 
mit te ra ja da ka väi kest kat-
seae da, et las tel oleks või ma-
lik tai me de eest hoo lit se da.

Isa de päe va peo hom mi-
ku poo li kul küp se ta sid va ne-
ma rüh ma lap sed ise lei ba. 
Igaüks sai Tuu le ema abi ga 
te ha oma isa le, va nai sa le 
või ema le kin giks ka ku ke se. 
Kuul da vas ti mait se sid need 
vä ga häs ti. 

Pi du pi da si me aga koos 
Tiiu ja Vir ge ga Varb la loo-
dus kes ku sest. Pä rast ees ka va 
vii di las te le ja las te va ne ma te-
le lä bi prog ramm „Puud väl-

jast ja seest”. Mi da aas ta rõn-
gad en dast ku ju ta vad? Kui 
pii lu da puu koo re al la, siis 
mil li ne näeb väl ja eri ne va-
te puu lii ki de puit? Miks on 
ras ke mõ ne klot si sis se nae-
lu lüüa? 

Nei le kü si mus te le koos 
vas tu seid lei da püüd si me-
gi. Lap sed tok si sid suu re 
õhi na ga klot si des se nae lu. 
Lõ puks meis ter da ti koos va-
ne ma te ga puu leh te dest to re 
sü gis pilt re ba se pe rest. Ka se-
da prog ram mi ra has tas KIK. 
Ko gu pro jek ti ni meks oli 
„Met sa-aas ta Tõs ta maa las-
teaias: loo du se õp pe ra ja ra-
ja mi ne ja sü gis matk Kol ga 
met sa ra ja le”. 

No vemb ris kü las tas las-
teae da An ne Vel li las te tea-
ter eten du se ga „Ees li ke Ee-
du”. Ees li ke ei taht nud tööd 
te ha ja läks met sa ela ma. Ta 
ru ma lu ke ar vas, et mets loo-
mad ei pea gi tööd te ge ma. 
Kuid ta ek sis – ka mets loo-
mad te gid usi nas ti tööd. Siis 
sai ees li ke oma ek si mu sest 
aru ja ot sus tas ko ju ta ga si 
min na, et ai da ta pe re nai sel 
vil ja ves ki le viia. 

Oli häs ti to re eten dus, vah-
vad nu kud ning to re dad näit-
le jad. An ne Vel li, särt sa kas, 
noo rus lik ja tem pe ra ment ne 
en di ne laul ja os kas lap si er-
gu ta da kaa sa laul ma ja tant-
si ma. 

Kad ri päe val riie ta si me 
end kad ri deks ja män gi si me 

saa lis ring män ge.
Nüüd aga lä he neb mee le-

tu kii ru se ga jõu luaeg. Pä ka-
pik ku del gi käed-ja lad tööd 
täis. Va ja ik ka pii lu mas 
käia, kas lap sed on sõ na kuu-
le li kud, kas ko ris ta vad män-
guas jad ära, söö vad toi du 
ot sa, ei jon ni....Loo da me, et 
jõu lu va na toob igaü he le kop-
sa ka kom mi ko ti ning uu si to-
re daid män guas ju. 

Ter ve no vemb ri kuu käis 
en di ses kesk mi ses rüh mas 
sa la pä ra ne te gut se mi ne. Sel-
le tu le mu se na val mis vah-
va jõu lu tu ba, kus tööst vä-
si nud pä ka pikk ma ga mas 
käib. Koos las te ga käiak se 
seal jõu lu jut te ja –luu le tu si 
lu ge mas, pä ka pi ku tun nis tu si 
saa mas, vest le mas. 

Jõu lu toas elut seb ka uh ke 
põ hust teh tud jõu lu sokk, kel-
le sai me Ai ta Jaak so nilt Vä-
ra tist. So ku on aga val mis ta-
nud te ma tü tar Jan ne. Suur, 
suur tä nu! Ai täh õpe ta ja Ene-
le, kes hoo lit ses jõu lu toa val-
mi mi se eest.

Lõ puks ta haks tä na da ko-
duaia õun te eest Enn Mart-
so nit ja Eve Rõ hut. Saa me 
neid nii sa ma süüa, aga ka 
maits vat koo ki ja ma gus toi-
te val mis ta da. 

Kau neid, val geid jõu lu pü-
hi ja kõi ki de soo vi de täi tu-
mist soo vib las teaia pe re!

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Loo du se õp pe ra jal õpi vad 
lap sed puid tund ma
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–11.00 
Varbla
vallavalitsuse juures
kell 12.00–13.00

I kvartalis 2012
5. ja 19. jaanuar
2. ja 16. veebruar
1., 15. ja 29. märts

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.

Jäl le on üks aas ta ring täis 
saa mas, on jõu lu mee nu-
tus te ja mõ tisk lus te aeg. 

Ilus tra dit sioon on meie val las 
ea ka te ju lu peo kor ral da mi ne. 

To re on nä ha oma val la 
ini me si, na tu ke jut tu pu hu da 
ja mul jeid va he ta da. Hea tun-
de te gi val la va ne ma kõ ne. Ta 
tu leb igal aas tal ea kaid ter vi-
ta ma ning kõ ne le ma val la te-
ge mis test. 

Saa lis olid ilus ti kae tud 
lauad ja soe toit, aga en ne 
veel lau lis mei le igi noor Kat-
rin Ka ris ma. Tant suks män gis 
muu sik an samb list Par ve poi-
sid. Ül la tu seks tu lid kaa bu de-
ga noob lid här ras me hed, kes 
rah vast tant si ta sid. Oli to re 
õh tu poo lik. Buss tõi meid kõi-
ki jäl le ko du vä ra vas se ta ga si. 
Soe tun ne jäi sü da mes se ja 
hea hin ge le, kui si nu eest hoo-
lit se tak se. Suu red tä nud Ka va-
ru rah va poolt kor ral da ja te le. 

Head va na aas ta lõp pu ja 
te gu sat uut aas tat.

El sa, Al li ja Hel mi

Oi, oli ilus pi du!
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Juu nis vii di lä bi Rat sas por-
di klu bi Ox ford ja Ma ria 
Rat sa kes ku se ka he päe va-

se koos töö na kõr ge ta se me li-
sed ta kis tus sõi du võist lu sed. 
See koos töö on toi mu nud ju-
ba kolm aas tat ning mee li ta-
nud võist le ma nii Ees ti kui lä-
hi naab ri te rat sa pa re mi ku. 

Li saks rat sa võist lus te le on 
ala ti süü da tud jaa ni tu li ning 
ol nud või ma lik nau ti da muu-
si ka– ja mee leo lup rog ram mi. 
Sa mal ajal võt sid uuel väl ja-
kul mõõ tu tä na va korv pal lu ri-
te mees kon nad. 

Juu lis mee nu ta ti ki ri kus 
„Kau ni muu si ka fes ti va li“ka-
heo sa li se kont ser di ga Kõ pu 
kü las sün di nud ühis kon na- 
ja usu te ge last piis kop Pla to-
nit. 25. juu lil möö dus esi me-
se ees ti soost õi geu su piis ko pi 
sün nist 142 aas tat. See kord ne 
fes ti val toi mus koos töös Oist-
rah hi fes ti va li ga ning esi ne ja-
teks olid Ciur lio ni se keel pil lik-
var tet Lee dust ja Al lar Kaa sik 
tšel lol. Maail ma esiet te kan de-
le tu li ka he li loo ja Ga li na Gri-
gor je va „Pal ve“, mis an dis va-
pus ta va ela mu se. Li saks said 
sõ na Saa re-Lää ne piis kop 
Alek san der ja Kõ pu ko gu du-
se va nem Enn Rand. 

Üle-ees ti lis te tal gu te raa-
mes „Tee me ära!“ kor ras ta ti 
ühes koos ki ri ku park.

Sep temb ris oli au võõ rus ta-
da rah vus va he li se ho tel li- ja 
tu ris mi koo li de ühen du se EU-
HO FA In ter na tio nal 50. aas-
ta kong res si de le gaa te. Päev 

se mi na ri ja mee le la hu tu se ga 
( met sa matk, vank ri sõit ja rat-
su ta mi ne ) möö dus osa le ja te 
sõ nul era kord selt meel de jää-
valt ja edu kalt. Kon ve rent si 
kor ral da sid Tar tu Üli koo li Pär-

nu kol ledž ja Ees ti Ho tel li- ja 
Tu ris mi kõrg kool (EH TE). 118 
de le gaa ti ka he küm nest rii gist, 
kel lest val dav ena mus vii bis 
Ees tis es ma kord selt, kii tis ko-
ha li ke os kust näi da ta kü la lis-

lah kust lä bi roh ke te ül la tus te.
Kong res si olu li ne roll oli tut-
vus ta da Ees tit tu ris mi siht ko-
ha na maail ma tun nus ta tud 
tu ris mi koo li de juh ti de seas. 
EU HO FA rah vus va he li ne 

Kõpu kü la ja Ma ria ta lu te ge mis te

Kirikukontsert juulis. Oktoobervest - pidu laudadel.

Jaanishow 2011, ho bu sega En ri ko võistleb Kullo Kender Tartumaa RSK-st. Foto: Eve Kõiv
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pre si dent Fi liep Def raye lau-
sus oma lõ pu kõ nes: “Meie 
kõi gi ko ge mus Ees tis oli se da-
võrd meel div ja ini me sed nii 
hea sü dam li kud - olen kin del, 
et tu le me pea gi ta ga si!”

Ok too ber vest tõi peo mee-
leo lu maa le. „Õlut ik ka hea„. 
Li saks oma val da de unus ta-
ma tu te le esi ne ja te le  saa bus 
muu si ku te kol lek tiiv, kes oli 
moo dus tu nud Es to nia teat ri 
or kest ran ti dest–Bierb rauc hen 
und Brat wurst Blechb la ser. 
Au ja kii tus Tõs ta maa rah va-
tant si ja te le, Aud ru pa su na koo-
ri le ja Jõe lae van du se pun di le. 
De gus tee ri ti uu si ja va nu Sa-
ku õl le sor te ning eri li selt häs-
ti mek kis ko duõ lu - Mul gu va-
na kan ge. Ok too ber ves ti ju hi 
Kir si Ado nä pu näi de tel said 
kõ ve mad me hed võt ta mõõ tu 
jõu joo mi ses ja ham mas te ga 
laua tõst mi ses ehk jõu mees 
Tu sa män gus. Võit ja te le sai 
osaks iga ve ne kuul sus. Ku na 

pi du toi mus suu re, sein te ga 
pii ra tud va ri ka tu se all pol-
nud va ja ka ja he dust tun da. 
Ok too ber vest 2012 toi mub 
aga ju ba 22. sep temb ril, siis 
kui ka Mün he nis al gab järg-
mi ne maail ma suu rim sar na-
ne pi du.

Sel aas tal ot sus ta sid Ees ti-
maa jõu lu va nad oma igaaas-
ta se kon ve rent si, see kord ühe-
teist küm nen da, pi da da Kõ pu 
kü las. Saa bu ti ter ve rong käi-
gu ga - au tod ja bus sid. Kaa-
sas veel hulk väi ke seid tant-
su pä ka pik ke. See oli rõõ mu-
sünd mu seks Tõs ta maa val la 
las te le, kes said koos jõu lu-
mem me de-ja taa ti de ga tral li-
da. Li saks tant su le, ilu tu les ti-
ku le, po ni sõi du le ja mit me le 
võist lu se le koos va na de ga toi-
mus pi me du ses mars si mi ne 
met sas ole vas se püst kot ta. 
Tuul oli nii va li , et kus tu tas 
kõik tõr vi kud, aga ei vä hen da-
nud las te ja va ne ma te lõ bu. 
Püst ko jas said lap sed lõk ke 
val gel kuu la ta jõu lu va na mui-
nas jut tu ning näk si da Ma ria 
ta lu šo ko laa di. Pea le las te ga 
hü vas ti jät mist suun du sid taa-
did ja mem med Ma ria tal lu 
oma töö kon ve rent si pi da ma 
ja see kes tis järg mi se lõu na ni. 
Nii pal ju oli as ju aru ta da.

2011. aas tal val mi sid täis-

mõõt me te ga jalg pal li väl jak ja 
kaks me re lii va kat te ga väl ja-
kut ( 50 x 100 m ja 30 x 70 
m ). Kui kel lel gi on va ja neid 
tree nin gu te või võist lus te kor-
ral da mi seks siis saab sel lest 
tea ta da in fo@ma ria.ee. 

2012 aas ta on Kõ pu kü las 
tu le mas sa ma te gus. Ju ba 19. 

veeb rua ril toi mub aja loo se mi-
nar „1870-1920“. Ee lin fot se-
mi na ri koh ta saab kir ju ta des 
mai li le in fo@ma ria.ee. Oo da-
tud on kõik aja loo hu vi li sed, 
sa mu ti on või ma lik esi ta da 
oma et te kan ne või uu ri mus-
töö. Koh tu mi se ni!

Enn Rand

st 2011. aas tal

Jõuluvanade konverents - leivaküpsetamise töötuba.

EUHOFA International 2 - Annely Akkermann, Enn ja Riina 
Rand, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi turismiosakonna juhataja 
Heli Tooman.
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Tõs ta maa Noor te-
 vo li ko gu on Tõs ta maa 
val la ak tiiv se te noor te 
esin dus ko gu, mil le 
pea mi seks 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. 

Noor te vo li ko gu te ge leb 
Tõs ta maa val la noor te sei su-
koh ta de väl ja sel gi ta mi se ga 
val la elu suh tes ning nen de 
esi ta mi se ga val la vo li ko gu le 
või val la va lit su se le. Noor te vo-
li ko gu vaa tab lä bi te ma liik-
me te poolt tõs ta ta tud või tal-
le lä bi vaa ta mi seks suu na tud 
val la elu puu du ta vaid kü si mu-
si ning esi tab val la vo li ko gu le 
või val la va lit su se le oma pool-
sed et te pa ne kud. Noor te vo li-
ko gus se saa vad kuu lu da 12-
26. aas ta sed Tõs ta maa val la 
noo red. 

Het kel on noor te vo li ko gu 
liik med Tõs ta maa Kesk koo li 
õpi la sed: Lau ra Jõe (8. kl.), 
Ing mar Juu rik (10. kl.), Keiu 
An der son (11. kl.), Maar ja 
Press (11. kl.), Kaa rel Ka se 
(11. kl.), And reas Lee ri maa 
(12. kl.), Sten-An der Oja kal-
las (12. kl.), Hei ko Mänd la 
(12. kl.) ja noor te vo li ko gu pre-
si dent on Tau ri Pal berg (12.
kl.) ning noor te le on toeks 
koo li hu vi juht ja noor te kes-
ku se noor soo töö ta ja Sii vi Tõ-
nu ri.

Noor te vo li ko gu alus tas 
oma te ge vust 2011. aas ta 
ke va del, kui abi val la va nem 
Anu Pe ter son ning noor soo-
töö ta ja Ka ro lii ne Kask kut su-
sid Tõs ta maa Noor te kes ku se 
ak tiiv sei mad noo red kok ku, 
et moo dus ta da noor te vo li ko-
gu. 

Ke va del ai tas Anu noor te-
vo li ko gu liik meid oma pool se 
nõu ja jõu ga, püü des sel gi ta-
da, mis on noor te vo li ko gu de 
mõ te ja ees märk. Toi mu sid 
mit med koo so le kud ja ideid 

oli mit meid, kui das val las 
noo ri puu du ta vaid tee ma sid 
pa re maks muu ta. Hi lis ke va-
del ai tas noor te vo li ko gul koo-
so le kuid pi da da Ka rin Mii du. 
Koo li lõp pe des ja su ve saa bu-
des jäi ka noor te vo li ko gu su-
ve puh ku se le. 

Sü gi sest lii tus noor te vo li-
ko gu te ge mis te ga uus noor-
soo töö ta ja, kes on nüüd seks 
noor te vo li ko gu te ge mis te ga 
kur sis ja ole me saa nud liik-
me te ga tut ta vaks ja jõud nud 
ühi selt sel gu se le, kus suu nas 
noor te vo li ko gu soo vib eda si 
lii ku da. 

Kõi ge esi me ne tee ma, mil-
le noo red sü gi sel noor te vo li-
ko gus tõs ta ta sid on seo tud 
Tõs ta maa Kesk koo li güm-
naa siu mio sa va li kai ne te ga. 
Ni melt tund sid osad noo red 
mu ret, mil lest tu le neb eri ne va-
te va li kai ne te sa mas ma hus 
oman da mi se eri ne vus lõ pu-
 tun nis tu sel. 

Lä bi des ka he güm naa siu-
miaas ta jook sul va li kai ne te 
tun nid, saa vad tu ris min du se 
kal la ku va li nud noo red li saks 
koo li lõ pu tun nis tu se le kaa sa 
ka Pär nu Kol ledži poolt heaks 
kii de tud tun nis tu se, kuid noo-
red, kes on va li nud in fo teh no-
loo gia ai ned, saa vad lõ pu tun-
nis tu se le vaid in fo teh no loo-
gia ai ne koond hin de. 

Noo red tund sid mu ret sel le 
üle, et va li kai ne ka jas tu mi ne 
tun nis tu sel koond hin de na ei 
an na pii sa vat tea vet tu le vas-
te le tööand ja te le nen de reaal-
selt oman da tud tead mis te ja 
os kus te koh ta. 

Noor te vo li ko gu kir ju tas 
oma mu rest koo li di rek to ri-
le ja käi si me ühi selt ka nõu-
pi da mi sel, kus di rek tor sel gi-
tas noor te le, miks olu kord 
het kel sel li ne on ja mil lest tu-
le ne valt on ühe va li kai ne va-
li mi sel või ma lik koo li lõ pe ta-
des saa da kaa sa li sa tun nis tus 
ja tei se pu hul mit te. Di rek tor 
uu ris an tud tee mat pi ke malt 
ja on sii ralt hu vi ta tud an tud 
mu re la hen da mi sest. 

Het kel ole me jõud nud nii 
kau ge le, et koo li hoo le ko gu 
ja noo red oma kes kis on tee-
ma lä bi aru ta nud ja kaa lu nud 

di rek to ri poolt väl ja pa ku tud 
koo li pool seid la hen du si. 

Esi me ne või ma lus olu kor-
da vei di lee ven da da on ala tes 
ke va dest ha ka ta väl ja and ma 
koo li tun nis tust in fo teh no loo-
gia ai ne lä bi mi se koh ta. Tun-
nis tus ka jas taks in fo teh no loo-
gia kal la ku kõi ki lä bi tud tee-
ma sid ja an naks hea üle vaa te 
os kus test ja tead mis test, mi da 
koo li lõ pe ta ja peab os ka ma.

Tei ne la hen dus oleks tuua 
õp pe kav va sis-
se uuen dus. Ni-
melt in fo teh no-
loo gia kal la ku 
oman da mi se 
jook sul lä bi ta-
vad tee mad 
luua eral di ai-
ne teks. See te-
ki taks noor te le 
juur de ai neid 
ja an naks tun-
nis tu sel olu li-
selt üle vaat li-
ku ma pil di in-
fo teh no loo gia 
kal la kust.

On veel ka 
kol mas või-
ma lus. Pär nu 
maa kon nas pa kub Ki lin gi-
Nõm me Güm naa sium või ma-
lust te ha „A ja O“ tes ti. Test 
koos neb mit mest eri ne vast 
moo du list (tee mast), mi da in-
fo teh no loo gia kui sel li ne ül di-
selt en das hõl mab. Moo du li te 
tead mi si on või ma lik tes ti da 
eral di ja sa mas ka kõi ki kor ra-
ga üht se tes ti na. 

Test an nab üle vaa te tes ti 
te gi ja tead mis test ja os kus test 
in fo teh no loo gia val las. Kui 
noo red an tud tes ti tu le mus te-
ga lä hek sid kõrg koo li sis seas-
tu mi sek sa mi te le või tu le va se 
tööand ja juur de, an naks see 
nei le kind las ti tea ta va ee li se, 
ning mõ nin ga se kind lus tun-
de, et güm naa siu mis va li tud 
va li kai ne oman da mi ne on ol-
nud tõ hus. 

Ku na tes ti te ge mi ne on ta-
su li ne, ning het kel kool noo ri 
sel les toe ta da ei saa, jäi noor-
te vo li ko gu  sei su ko ha le, et 
noor tel, kes on an tud tu le mu-
sest hu vi ta tud võik sid tes ti te-
ge ma min na. Noor te vo li ko gu 

on kind las ti hu vi ta tud sel lest, 
et kool hak kaks ke va dest väl-
ja and ma koo li tun nis tust, mis 
an nab in fo teh no loo gia va li-
kai nest as ja ko ha se üle vaa te. 

Het kel ei os ka noor te vo li-
ko gu võt ta sei su koh ta, kas 
in fo teh no loo gia va li kai ne 
eral da mi ne mit meks eral di 
ai neks noor te le ka tu lu toob. 
An tud tee ma va jab see ga veel 
mõ nin ga si lä bi rää ki mi si koo li 
juht kon na ga.

Nel jan dal no-
vemb ril käis Tõs-
ta maa Noor te vo-
li ko gu esin dus 
Pär nus koh tu mas 
Pär nu maa kon na 
noor te vo li ko gu de-
ga ja Noor te ko gu-
de esin da ja te ga. 
In fo- ja koo li tus-
päe va ees märk oli 
kaar dis ta da ära 
Pär nu maa kon na 
noor te vo li ko gu-
de te ge vus ning 
an da noor te vo li-
ko gu de le nä pu-
näi teid eda si seks 
te gut se mi seks. 

Koh  tu  mi  s e l 
olid esin da tud Pär nu lin na 
noor te vo li ko gu, Pai ku se, Sin-
di ja Tõs ta maa Noor te vo li ko-
gu. Meie noor te vo li ko gu esin-
das Sten-An der Oja kal las ja 
noor soo töö ta ja. Meil läks 
koh tu mi sel häs ti. Sai me pal-
ju in fot ja kin ni tust, et meil 
on veel kül lal da selt are ne mis-
ruu mi, et saa da kor ra li kult toi-
mi vaks noor te vo li ko guks. Het-
kel oleks õi ge öel da, et noor te-
vo li ko gu po le veel vä ga häs ti 
toi mi ma ha ka nud. Se da saab 
väi ta puh talt teis te noor te vo li-
ko gu de te ge vu se põh jal.

Tal lin nast ko ha le tul nud 
noor te ko gu de esin da jad la sid 
kõi gil noor te vo li ko gu del te ha 
oma te ge vu sest ja ole mu sest 
et te kan de ja püüd sid li sa kü si-
mus te käi gus saa da üle vaa det 
meie vo li ko gu de het keo lu kor-
rast. 

Kõi ge olu li sem muu da-
tus, mi da meie noor te vo li ko-
gu le soo vi ta ti on see, et tu-
leks ha ka ta val la vo li ko gu ga 
koos tööd te ge ma. Eel kõi ge 

Tõs ta maa Noor te vo li ko gu sü gi se s

Tu leks ha ka ta 
val la vo li ko gu ga 

koos tööd 
te ge ma. 
Tut vu ma 
nende 

te ge mis te ga, 
et lei da

tee ma sid, kus
noor te l oleks 

aeg kaa sa 
rää ki ma 
ha ka ta.
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tut vu ma val la vo li ko gu te ge-
mis te ga ja päe va kor ra punk ti-
de ga, et lei da neid tee ma sid, 
kus noor te vo li ko gul oleks 
aeg kaa sa rää ki ma ha ka ta. 
Het kel pea me aga tõ de ma, 
et noor te vo li ko gu on jää nud 
noor te kes ku se kesk seks ja nö 
noor te ak tii viks, kes nii sa ma 
va hel koos käi vad ja ot si vad 
veel tee ma sid, mil les ak tiiv-
selt kaa sa rää ki da.

Tei ne mu re punkt on see, 
et suu rem osa noor te vo li ko-
gu liik me test on güm naa siu-
mi vii ma se ast me õpi la sed ja 
ko he-ko he see ga “laia li len-
da mas” ja mit te enam oma 
mõ te te ga noor te vo li ko gu te-
ge mis te juu res. Noor te vo li ko-
gul ei ole nö. juur de kas vu. 

Sel les osas püüa me ra ken-
da da noor te vär ba mi se süs-
tee mi. Kut su me noor te vo li ko-
gu koo so le ku te le põ hi koo li 
noo ri, kes võik sid meie te ge-
vu sest hu vi ta tud ol la. La se-
me neil eri ne va tel tee ma del 
kaa sa rää ki da ja an na me üle-
vaa te noor te vo li ko gu ole mu-
sest, loo tu ses, et nei le hak kab 
näh tu meel di ma ja järg mis te 
noor te vo li ko gu va li mis te ajal 
on meil ju ba noo red, kes kan-
di dee ri des on tead li kud noor-
te vo li ko gu ees mär gist. 

Tei salt soo vi ta ti meil ka 
ära ka su ta da tu le vik ku sil mas 
pi da des olu kor da, kus pal jud 
vo li ko gu liik med on kõrg koo-
li mi ne mas. Tu leks säi li ta da 
noor te ga kon takt ja järg mi-

sel aas tal kut su da need ko ge-
ne nu mad vi list la sed ta ga si 
noor te vo li ko gus se oma nõu 
ja jõu ga kaa sa rää ki ma.

Veel soo vi ta ti meil moo-
dus ta da noor te vo li ko gu liik-
me test eri ne vad ko mis jo nid, 
kes hak kak sid sü vit si va li tud 
tee ma de ga te ge le ma. An tud 
mõ tet ole me noor te vo li ko gu-
ga ka kaa lu nud ja eks näis, 
kas saa me sel li se süs tee mi ka 
töös se ra ken da da. 

Noor te vo li ko gu on võt nud 
vas tu ot su se ha ka ta koos käi-
ma iga kuu vii ma sel ree del, 
ning ti he da malt kui mõ ni tee-
ma se da nõuab. 

Tei ne uuen dus, mi da jaa-
nua rist püüa me ra ken da da 
on see, et iga koo so le ku pro to-
kol li hak kab koos ta ma eri nev 
noor te vo li ko gu lii ge, et an da 
kõi gi le pa rem üle vaa de ja tun-
ne tus noor te vo li ko gu liik me-
te eri ne va test rol li dest. 

On veel mit meid mõt teid 
ja ideid, mil le ga noor te vo li-
ko gu te ge le da soo vib, kuid 
neist ju ba siis, kui on mil lest 
pi ke malt rää ki da. 

Het kel püüab noor te vo li-
ko gu lei da en da le jõu ko ha-
sed tee mad, mil le ga te ge le da, 
ning prot ses si käi gus are ne da 
ning võt ta en da ga noor te vo-
li ko gust kaa sa elu ter ve suh-
tu mi ne ning de mok raa tia le 
oma ne as ja ko ha ne ar va mu se 
aval da mi ne ning en da eest 
seis mi se os kus. 

Tõs ta maa Noor te vo li ko gu

sed te ge mi sed

 26. no vemb ri õh tul tu li 
selts kond to re daid ja hak ka-
jaid ini me si Rii da le kok ku, 
et võt ta et te üks lõ bus seik-
lus lä bi Ma ni ja kü la. Kõik 
said en da le vää ri li se kos tüü-
mi ja maa lin gud näk ku. 

Oli me eel ne valt uu ri nud 
va nu kad ri kom beid ja tead-
si me täp selt mi da soo vi da 
ning kui das toi mi da. 

Eks kad ris käi di ik ka kad-
ri pe re na aga en ne, kui meie 
uk sest väl ja läk si me, oli juh-
tu nud nii, et meie selts kon-
nas oli Kad rie ma kar ja las te-
ga. Pä ris tä na päe va ne, kas 
po le. Ju siis kad rii sa pol nud 
mar di päe valt veel ta ga si 
jõud nud. Kad rie mal oli kaa-
sas kad ri titt. 

Ko gu ta va al gas uk se ta-

ga sis se pa lu mi se lau lu ga. 
Pä rast tup pa saa mist te re ta-
ti ja tut vus ta ti en nast (kau-
gelt tul nud ik ka rää gi vad, 
kust nad on saa bu nud), rää-
gi ti oma pe re rän na ku test ja 
seik lus test, laul di kad ri lau le. 
Järg nes an di de pa lu mi ne ja 
sel le jä rel lau lu ga tä na mi ne 
ning õn nis ta mi ne. 

Kui kü la le oli ring pea le 
teh tud siis oo ta sid meid kü-
la kes ku ses Ken tu kid kel le 
saa tel kes tis tants va ra jas te 
hom mi ku tun di de ni. Järg mi-
sel päe val ei ol nud Kad ri 
küü ned mit te kül me ta nud 
vaid vil lis.

Kad rie ma Maa ri ka

Kadride tegemisi toetas EASi Kohaliku 
Omaalgatuse Programm ja korraldas 

MTÜ Ilusa Manilaiu Eest

Kad ri päev on möö da läi nud
Kad rid kõi gil kü las käi nud

Tõstamaa 
kalender 
2012

saadaval 
Tõstamaa valla 

poodides!
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No vem ber oli noor-
te kes ku ses olu li selt 
tu ba sem kui sü gi se 
esi me sed kuud. Kuu 
jook sul oli noor te kes-
ku sel 713 kü las tust ja 
päe vas käis ma jast lä bi 
kesk mi selt 31 noort. 

Kuu al gas hin ge de päe va-
ga, mis ju ha tas meid ra hu li-
kult sis se hin ge de kuu te ge mis-
tes se. Jär gi möö da tä his ta si me 
nii hin ge de päe va, mar di päe-
va, isa de päe va, kad ri päe va 
ja ka ad ven dia ja tu le kut. 

Hin ge de päe val rää ki si me 
ing li test ja hin ge dest, ning 
mei le olu lis test ini mes test. 
Joo nis ta si me ühi selt ing li test 
pil te ja pa ni me need näi tu se-
le. Rää ki si me vei di ka hin ge-
dea ja tra dit sioo ni dest ja sõi-
me koos küp si seid. Plaa ni si-
me ka hin ge de le va na kom be 
ko ha selt süüa jät ta, aga kah-
juks osu tu sid küp si sed liialt 
maits va teks. 

Mar di päe va le eel ne vad 
päe vad olid noor te kes ku ses 
ti he dalt si sus ta tud mar di mas-
ki de meis ter da mi se ga. Noor-
soo töö ta ja ai tas mee le pä ra se 
ku ju ga mas kid väl ja lõi ga ta 
ja igaüks sai en da le vah va 
mas ki ära kau nis ta da. Õp pi-
si me ühi selt mõ ned lau lud, 
mi da mar did lau la vad ja rää-
ki si me üks tei se le mõis ta tu si, 
mi da oleks hea mar ti joos tes 

pe re rah valt kü si da. Mar di päe-
va ee lõh tu ku ju nes loo mu li-
kult noor te kes ku ses vii mas te 
et te val mis tus te te ge mi se ga vä-
ga te gu saks ja mõ ned mar did 
tu lid en nast en ne jooks ma 
mi ne kut ka teis te le näi ta ma. 
Loo da me, et ale vi rah vas nä-
gi meie vah vaid mar te ja ei 
pan nud pa haks vei di elav ne-
nu mat mee leo lu, mis mar did 
rin gi joos tes te ki ta sid.

Isa de päev oli no vemb ri tei-
sel pü ha päe val ja kor ral da si-
me sel le pu hul isa de päe va tee-
ma li se nä da la. Nä da la jook sul 
said kõik noor te kes ku se noo-
red kir ju ta da oma te ge mis test 
koos isa ga või mõ nest vah-
vast juh tu mi sest, mis koos 
isa de ga tih ti pea le mee nu vad. 
Vä ga ak tiiv selt noo red oma 
isa dest rää ki da ega kir ju ta da 
ei soo vi nud, aga pal ju meel-
sa mi ni joo nis ta ti oma isa dest 
pil te. Vah vad pil did is si dest 
ri pu vad uh kelt noor te kes ku-
se joo nis tus te sei nal.

Kad ri päev ei osu tu nud 
noor te kes ku ses nõn da po pu-
laar seks kui mar di päev, aga 
see võis tu le ne da ka tõ sias-
jast, et koo lis toi mus kad ri-
päe val algk las si de le vah va 
ko gu ne mi ne, kus rää ki si me 
nii tra dit sioo ni dest kui ka tä-
na päe vas test kom me test, laul-
si me kad ri lau le ja tant si si me 
tun tud tant se. 

Noor te kes ku se noo red võt-
sid osa Põh ja maa de raa ma tu-

ko gu nä da la raa mes kor ral da-
tud kon kur sist „Huu mor Põh-
ja las“, kus kõik soo vi jad või-
sid joo nis ta da nal ja kaid pil te, 
joo nis tu si ja koo mik seid ning 
kir ju ta da nal ja jut te. Osad pil-
did ri pu vad siia ni sei nal ja on 
heaks mee nu tu seks kui das 
mõ ni kord oma pa hast tu just 
üle saa da.

Kuu al gu ses rää gi ti mee-
dias pal ju koo li las te käi tu-
mi sest liik lu ses ja pi me da 
aja saa bu mi sel ka hel ku ri te 
ka su ta mi sest. Nii vaa ta si me 
ka meie mit mel õh tul noor te-
kes ku ses liik lust ja liik le mist 
puu du ta vaid vi deo sid ja õp-
pe fil me. Näi teks „Koo li laps 
liik lu ses“, mis ka jas tab oht lik-
ke olu kor di liik lu ses, mil les se 
koo li lap sed pa ha tih ti tä he le-
pa ne ma tu sest sa tu vad. Sa mu-
ti ka „Hel kur ai tab“ õp pe film, 
kus sai nä ha eri ne vaid kat se-
tu si hel ku ri ga, mis an nab hea 
üle vaa te hel ku ri õi ges ti ka su-
ta mi se va ja lik ku sest. 

Mit mel õh tul män gi si me 
Maan teea me ti poolt saa de-
tud liik lus mär ki de ga män gu, 
mil le käi gus saa vad pi se mad 
mär ke lä bi män gu li se te ge vu-
se sel geks õp pi da ja hea meel 
on tõ de da, et güm na sis tid, 
kes het kel au to koo lis õpi vad 
, ka su ta vad sa mu ti män gu 
tead mis te kin ni ta mi seks. 

Ar vu ti män gu de kõr val 
said sel kuul vä ga po pu laar-
seks las te film „Mam ma-Muu 

ja Va res“ ning tööins pekt sioo-
ni poolt saa dud õpet li kud vi-
deod tööo hu tu sest. Tööins-
pekt sioon käis koo lis güm-
naa siu mi le loen gut pi da mas 
ja kin kis koo li le „NA PO“ mul-
ti kad, mis tee ma poo lest so-
biks küll va ne ma te le noor te le, 
kuid oma liht su se ja nal ja ka 
esit lu se poo lest so bib ideaal-
selt just noo re ma te le, kel lel 
sa mu ti on hea tea da, kui das 
eri ne vaid töid te hes iseen nast 
ja tei si mit te oh tu sea da.

Noor te vo li ko gu püüab jät-
ku valt ak tiiv selt te gut se da ja 
koh tu si me mit mel kor ral ka 
sel kuul ning hea meel on 
öel da, et noor tel on mit meid 
häid ideid, mi da ühi selt püü-
tak se teos ta ma ha ka ta. Noor-
te vo li ko gu te ge mis test pi ke-
malt  noor te vo li ko gu te ge mi-
si ka jas ta vas ar tik lis. 

Ad ven diaeg on kät te jõud-
nud ja noo red oo ta vad jõu le 
ning püüa vad ik ka vei di pa re-
mad ol la, sest pä ka pi kud on 
liik vel. 

Det sem ber tu leb noor te kes-
ku ses kind las ti jõu lu hõn gu li-
ne. Meis ter da me ühi selt jõu-
lueh teid ja kau nis ta me noor-
te kes kust. Kind las ti ei saa ära 
unis ta da ka noor te kes ku se esi-
mest sün ni päe va ning pil jar di 
tur nii ri lõp pu oo ta me ka põ-
ne vu se ga. 

Head jõu luae ga soo vi des,
Sii vi Tõ nu ri,

Noor te kes ku se noor soo töö ta ja

Noor te kes ku se no vemb ri te ge mi sed

Tõs ta maa 
jäät me punkt läks 

üle tal vea ja le.
Jäät me punkt ei ole 

tal ve pe rioo dil
re gu laar selt

ava tud.
Jäät meid saab 

ära an da lep pi des 
so bi va aja kok ku 

te le fo nil 
(+372) 522 3024,
Ka lev Mart son.
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Mi nu mee lest oli see 
aas tal 2007, kui Too-
mas Rõ hu esi mest 

kor da rää kis mul le soo vist 
Tõs ta maa mõi sas teat rit te ha. 
Oli me too kord Rii dal, Ül le tä di 
sün ni päe val. Too mas ise väi-
dab, et esi me ne jutt ol nud ju-
ba aas tal 2004. Või bol la tões-
ti. Vii ma sel ajal aeg len dab.

Iga ta hes sai teat ri te ge mi ne 
Tõs ta maal sel su vel lõ puks 
teoks. Tak ka jär gi mõel des 
oli see üks üt le ma ta to re aeg 
– kõ ne le ma ta rõõ must, et nii 
pal ju ini me si tu li „Pruu ti de 
koo li” vaa ta-
ma, ning ena-
mik jäi vist 
ka ra hu le. 

Kui me jaa-
ni päe va pai ku 
end Tõs ta maa 
su vee la ni keks 
sät ti si me, tun-
dus ko ha lik 
rah va vas tu-
võtt esiot sa 
ja he da või tu. 
Eks see teat ri te ge mi se asi oli 
ju võõ ras ka, ning kül lap tu-
li ena mi ku le, kes mei le ap pi 
tu lid (või ke da ap pi tu le ma 
sun ni ti), ik ka suu re ül la tu se-
na, kui kee ru kas, ae ga-, vae-
va- ja kan na tust nõu dev see 
kõik on. Kui das võib va balt 
juh tu da, et mõn da as ja tu leb 
mi tu kor da üm ber te ha. Ja pä-
rast se da võib ik ka gi juh tu da, 
et se da ei lä he gi va ja.

Nii et suur tä nu El li le, Tii-
na le, Ja ne ki le ja te ma mees-
kon na le, söök la tüd ru ku te le, 
poe müü ja te le, Lai ne Baa ri-
le ja kõi ki de le teis te le Tõs ta-
maa ini mes te le, kes li saks Lii-
na le ja üle jää nud mõi sa rah va-
le meid päe vast päe va väl ja 
kan na ta sid. Su ve lõ puks sai-
me ju sõp ra deks ning järg mi-
sel su vel on see tõt tu hea ta ga-
si tul la. Ja eks see meid esiot-
sa pi sut hei du ta nud - äraoo-
tav ja he dus võõ ras te suh tes 
on ran na rah va le ise loo mu lik 
mu jal gi.

Mis mind aga mõ ne võr ra 
eba mu ga valt ül la tas, oli lei-
gus kõi ki de nen de või ma lus-
te ära ka su ta mi sel, mi da tea ter 
Tõs ta maa jaoks kaa sa tõi. Mi-
nu arust ai nult Tii na Sah tel 

võt tis sel lest as jast oma äri le 
100% ka su väl ja!

Su ve jook sul käis mõi sast 
ja Tõs ta maalt eten du se abi ga 
lä bi umb kau du 3000 ini mest. 
Nad kõik taht sid süüa, ko ha li-
kust poest mi da gi os ta ja mä-
les tu seks mi da gi kaa sa viia. 
Ühe sõ na ga, nad taht sid tuua 
oma ra ha Tõs ta maa le ja sel le 
sin na jät ta. 

Aga sel leks oli neil küll üs-
na vä he või ma lu si.

Mi nu vai mu sil mas (möö du-
nud ke va del) ei ol nud „Pruu-
ti de kool” ai nult teat rie ten-

dus, vaid suur 
ko gu kond lik 
ühis pin gu ta mi-
ne sel le ni mel, 
et elu Tõs ta-
maal ede neks. 
Ins pi rat sioo ni 
oli mul le sel-
leks and nud 
val la va nem 
isik li kult, ja 
ilm selt kand-
sin ma te ma 

et te võt lik ku se au to maat selt 
üle ko gu val la le.

Ar ves ta des as jao lu, et Tõs-
ta maal sel ajal pea le Lai ne 
Baa ri üht ki söö gi koh ta pol-
nud, loot sin sü da mest, et sel-
le au gu täi dab kau gelt-tul-
nu te jaoks „Pruu ti de koo li” 
puh vet – ko ha li ke 1920-30-
nda te stii lis hõr gu tis te ga ot-
se omaaeg se „pruu ti de koo li” 
ko ka raa ma tust. Osa li selt see 
soov küll täi tus (meie puh ve-
tis ei müü dud krõp se ja koo-
lat, vaid koh vi ja ko du seid 
küp se ti si), kuid või ma lu sed 
ol nuks ju pal ju suu re mad. 
Oleks saa nud ini mes te le pak-
ku da näi teks õh tu söö ki (et te-
tel li mi sel) või vä he mas ti koo-
ki dest na tu ke tu ge va mat ke ha-
kin ni tust. Kah juks sai sa la tit, 
ka la, kih nu õlut jm hõr gu ti si 
maits ta vaid esie ten du se pub-
lik. Õn neks ja gus ko du vei ni 
siis ki eten dus te lõ pu ni!

Ent üks mõist lik ja heas 
mõt tes ah ne söö gi ko ha pi da-
ja oleks sel le olu kor ra ko he 
ära ka su ta nud. 

Tru pil, kes suu re osa ajast 
Tõs ta maal elas, li san dus söö-
gi koh ta de nap pu se le veel see 
nuk ker as jao lu, et nt pü ha-

päe vi ti pol nud ka Tõs ta maa 
poest suurt mi da gi os ta. Suu-
re ne nud rah va mas si de le või-
nuks kau ban dus võrk sa mu ti 
äki li se malt rea gee ri da ning 
tel li da kau pa roh kem ja rik-
ka li ku mas va li kus. 

Tä nu Tõs ta maa kä si tööi ni-
mes te le, kel le näp pu de alt il-
mu sid müü gi le kau nid „Pruu-
ti de koo li” sõr mu sed. Neil oli 
kõ vas ti mi ne kut mi nu mee-
lest – ost sin ise gi paar tük ki. 
Kuid hil jem kuul sin, et pal jud 
kü las ta jad pol nud neid rah va-
mas si seas seis tes näi nud ki. 
Siit ki mõt teai nest tu le vaks 
su veks: kui das kaup näh ta-
va le tuua, kui rah vast on nii 
pal ju?

Kuid ka „Pruu ti de koo li” 
mee ne va lik või nuks ol la pal-
ju laiem ja fan taa sia rik kam. 
Iga ta hes leid sin ma ise su ve 
jook sul ühe hea mee nei dee, 
mil le Tii na Sah te li ga ka te-

oks te gi me – kah juks jõud si-
me „pruu ti de põl le sid” too ta 
eel mi sel su vel ai nult as jao sa-
lis te le. Tu le val aas tal pa ne me 
kau ba müü ki.

Mi nu ju tu mõ te po le kel le-
le gi et te hei teid te ha, üld se gi 
mit te. Pi gem in nus tak sin Tõs-
ta maa rah vast, et pan ge ju ba 
tä na pead töö le, kui das järg-
mi sel su vel teat ri kõr val ke na 
äri aja da. Män gi me kind las ti 
veel 10 eten dust (aga hu vi-
lis te ole ma so lul ka roh kem) 
„Pruu ti de koo li” ning kui 
kõik häs ti lä heb esie ten dub 
au gus tis uus näi dend „Surm, 
sünd ja lau la tus”. 

Kõik need ini me sed, kes se-
da la vas tust tee vad ja sel les 
osa le vad, rää ki ma ta nen dest, 
kes se da vaa ta ma tu le vad, ta-
ha vad süüa, nap su võt ta ja 
as ju os ta!

Koh tu mi se ni!
Ger da Kor de mets

Suve mee nu tus pruu ti de juu rest

Ja eks see meid 
esiot sa pi sut 
hei du ta nud - 

äraoo tav ja he dus 
võõ ras te suh tes 
on ran na rah va le 

ise loo mu lik 
mu jal gi.
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31. det semb ril al gab 
Ees ti ühe teist küm nes 
rah va ja elu ruu mi de 
loen dus, mis lu bab 
sel gust luua pal ju des 
täht sa tes kü si mus tes 
Ees ti ela ni ke koh ta. 
Sel leks, et tu le mu sed 
ik ka täp sed olek sid, on 
loen du se kü si mus te le 
vas ta mi ne iga le Ees ti 
ela ni ku le ko hus tus lik.

„Loen du sel osa le mi ne on 
tõe poo lest ko hus tus lik. Ai-
nult siis, kui meil on täp ne 
ja aja ko ha ne sta tis ti ka mees-
te ja nais te ar vust ning eri ne-
va va nu se, ha ri du se ja elu kut-
se ga ini mes te paik ne mi sest, 
saa me oma ühis kon na le sea-
da mõist lik ke tu le vi ku sih te,“ 
rää kis Pär nu ring kon na juht 
Vil ja Ala maa.

Rah va loen dus on ai nus 
või ma lus va ja lik ke and meid 
saa da ja see tõt tu on loen du-
sel osa le mi se ko hus tus kir jas 
ka riik li ku sta tis ti ka sea du ses. 
Loen du se me too di ka ju hi, Tar-
tu Üli koo li eme riitp ro fes sor 
Ene-Mar git Tii du sõ nul po le 
sel les mi da gi uut – ju ba 1922. 
aas tal, kui toi mus ise seis va 
Ees ti Va ba rii gi esi me ne rah-
va lu ge mi ne, oli kü si mus te le 
vas ta mi ne ko hus tus lik. 

Vas tu sed ai nult sta tis ti ka 
te ge mi seks

„Tol ajal öel di ka, et rah-
va lu ge mi ne an nab rah va le 
sil mad ning et rah vas, kel 
puu du vad rah va lu ge mi se and-
med, ei tun ne iseen nast. Need 
on mi nu ar va tes iga ti ilu sad 
mõt ted, mis so bi vad ka tä na-
ses se päe va,“ rää kis Ene-Mar-
git Tiit. „Ka su ta gem siis se da 
või ma lust, mis meil on ja an-
na me ka tä na se le Ees ti le sil-
mad, et nä ha, mil li sed me te-
ge li kult ole me.“

Ring kon na juht Vil ja Ala-
maa teab, et ko ha li kud ini me-
sed on loen du se eel ju ba vä-

ga põ ne vil – kui pal ju meid 
siis ik ka gi on. „Loen du sel ko-
gu tud and med ai ta vad vas ta-
ta  pal ju de le olu lis te le kü si-
mus te le. Ini mes te paik ne mi-
se jär gi saab tea da, kas tee de 
ja ühist rans por di võrk vas tab 
ini mes te va ja dus te le ja mil lis-
te sot siaal tee nus te jär gi hak-
kab eri piir kon da des va ja dus 
tek ki ma,“ tõi ring kon na juht 
vaid mõ ned näi ted sel le koh-
ta, miks loen dus on mei le kõi-
gi le va ja lik.

Nei le ja teis te le täht sa te le 
kü si mus te le vas ta mi seks on 
va ja üks nes sta tis ti kat. See 
tä hen dab, et loen du sel ko gu-
tud isi kuand med on kaits tud 
ja neid ei an ta eda si kol man-
da te le osa pool te le. Ka rii gia-
su tus te le mit te. „Rah va loen-
du sel esi ta tud and me test kel-
le le gi min geid õi gus lik ke ta-
ga jär gi küll kind las ti ei tu le,“ 
üt les Ala maa. „Neid and meid 
ei an ta mit te kel le le gi eda si 
ja sta tis ti ka te ge mi sel eral da-
tak se vas tus test ka ini mes te 
isi kuand med. See ga ei pea 
kee gi ka kart ma, et muu tuks 
te ma sis se kir ju tus, sot siaal toe-
tu sed või pen sio ni mak sed.“

Esi mest kor da saab e-loen-
da da

Sel leks, et and me te ko gu-
mi ne oleks kõi gi le või ma li-
kult mu gav, on loen da ja te 
kä su tu ses sü lear vu tid ja pä-
ris esi mest kor da või ma lik 
end ka ise in ter ne ti teel loen-
da da. „Rah va loen dus al gab ki 
31. det semb ril just e-loen du se-
ga, kus ter ve kuu jook sul on 
või ma lik kõi gi le kü si mus te le 
vas ta ta hoo pis in ter ne tis,“ rää-
kis ring kon na juht Vil ja Ala-
maa. „Eks see on ju tea da, et 
meie ini me sed on võib-ol la 
na tu ke hä be li kud ja ei ta ha 
võõ ra le ini me se le en dast kui-
gi pal ju rää ki da. See pä rast on-
gi vä ga mu gav, et igaüks, kel 
ID-kaart või pan ga koo did ole-
mas, võib loen du san kee ti täi-
ta ka täit sa omaet te, ar vu ti ta-
ga is tu des,“ sel gi tas Ala maa.

In ter ne ti teel loen du sel osa-

le mi seks peab ole ma või ma-
lus ka su ta da ar vu tit ja in ter-
net ti ning vee bi le hel asu vas se 
an kee ti sis se lo gi mi ne toi mub 
ID-kaar di või in ter ne ti pan ga 
kau du. Koht ei ole see juu res 
olu li ne: ol gu sel leks siis en da 
või oma lä he das te ko du, töö-
koht, raa ma tu ko gu või ko gu-
ni buss. E-loen du se kesk kon-
nas on ole mas kõik va ja li kud 
ju hen did ja abi saab kü si da 
ka sta tis ti kaa me ti in fo te le fo-
nil 625 9100 või e-pos ti teel 
aad res sil klien di tu gi@stat.
ee. E-loen du se ajal vas tab 
in fo te le fon kõi gil nä da la päe-
va del kell 8–22, kü sit lus loen-
du se ajal veeb rua ris ja märt-
sis es mas päe vast ree de ni kell 
8–18.

Tu leb ka rah va loen da ja
Kes e-loen du sel osa le da ei 

soo vi või jõua, võib oo da ta 
hoo pis rah va loen da ja kü las-
tust – ne mad hak ka vad ini me-
si kü las ta ma ala tes 16. veeb-
rua rist ja tee vad se da ku ni 
märt si lõ pu ni. Kui ke da gi po-
le ko dus või po le vas ta mi seks 
pa rim aeg, jä tab loen da ja tea-
ti se oma kon tak tand me te ga. 
„Siis tu leks loen da ja le he lis ta-
da ja lep pi da kok ku koh tu mi-
seks so biv aeg,“ üt les ring kon-
na juht.

Sta tis ti kaa me ti pal ga tud 
2200 rah va loen da jat hak ka-
vad ini me si kü las ta ma ala tes 
16. veeb rua rist. Neid tun neb 
ära sta tis ti kaa me ti poolt väl-
jas ta tud pil di ga töö tõen di, 
si ni se kohv ri ja loen du se kir-
ja de ga sal li jär gi. Ta va pä ra se 
pa be ran kee di ase mel mär gi-
vad nad vas tu sed sü lear vu tis-
se ja ku na gi ei kü si ini mes telt 
nen de sis se tu le kut.

„Tões ti, üh te gi rah va loen-
da jat en ne 16. veeb rua ri ei 
tu le ja ne mad ki kü las ta vad 
vaid neid ini me si, kes po le 
osa le nud e-loen du sel või kui 
e-an keet on jää nud lõ pe ta ma-
ta. Küll aga jät ka vad en di selt 
oma tööd teis te uu rin gu te ga 
seo tud sta tis ti kaa me ti kü sit-
le jad ja neid ei ta suks kar ta, 
vaid kü si da igalt kü la li selt, 
kes end kü sit le ja või loen da-
ja na esit leb, töö tõen dit, mil-
lel kind las ti peab ole ma pilt,“ 
soo vi tas Pär nu ring kon na juht 
Vil ja Ala maa.

Ko gu in fo rah va ja elu ruu-
mi de loen du se koh ta on lei-
tav aad res sil www.REL2011.
ee ning det semb ri kuu jook sul 
jõua vad kõi ki des se post kas ti-
des se ka loen dust tut vus ta-
vad vol di kud

Ka rin Vol mer, 
sta tis ti kaa met

Rah va loen dus hak kab 
vas tu seid ot si ma

Rah va ja elu ruu mi de loen dus 2011
 31. det sem ber 2011: kõik rah va loen du se 
and med ko gu tak se 31. det semb ri sei su ga

 E-loen dus: 31. det sem ber 2011 – 
31. jaa nuar 2012

 Kü sit lus loen dus: 16. veeb ruar – 31. märts 2012

 Rah va loen da ja näi tab ala ti töö tõen dit, kan nab 
sal li ja si nist kohv rit, teie pal ga numb rit ei kü si ja 
en ne 16. veeb rua ri teid loen da ma ei tu le.

 Tu le mu si aval da tak se ala tes 2012. aas ta maist.

 Rah va loen du sel osa le mi ne on ko hus tus lik.
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Kris tu se li has se -
sün di mi se (jõu lu) 
pü ha de tee nis tu sed 
Lää ne-Pär nu maa 
õi geu su ki ri ku tes.

24. det semb ril 
kell 18 Poot si-Kõ pu Pü ha 
Kol mai nu ki ri kus

25. det semb ril
kell 12 Se lis te Pü ha 
Vas si lius Suu re ki ri kus

kell 14 Kast na Ar see ni 
ki ri kus

kell 16 Tõ he la rah va ma jas

Ju ma lail mu mi se, 
Is san da rist mi se pü had:

7. jaa nua ril 2012. a.
kell 14 Poot si-Kõ pu Pü ha 
Kol mai nu ki ri kus - 
suur vee pü hit sus

8. jaa nua ril 2012. a.
kell 11 Se lis te Pü ha 
Vas si lius Suu re ki ri kus 
- Temp li pü ha li tur gia ja 
suur vee pü hit sus

Prees ter Enos Hein soo: 
tel 5 198 7323, 

e-mail: enos@eoc.ee

KIRIKU TEATED

DOO NO RI PÄEV
Tõs ta maa

rah va ma jas 
29. det semb ril 
kell 9 - 10.30

Doo no ri le 
         toi du pakk!

Kaa sa võt ta 
isi kut tõen dav 

do ku ment!

KK  äb lik on roos tep ruu-
ni su les ti ku ga ning 
peaae gu ko gu aeg püs-

ti hoi ta va lü hi ke se sa ba ga 
Ees ti üks väik se maid lin de. 
Te ma ke ha pik kus ei ole ta va li-
selt üle küm ne sen ti meet ri ja 
ke ha kaal üle küm ne gram mi. 
See pä rast vist ni me tab ki rah-
va suu te da ka väik su se le vii-
ta va te ni me de ga, na gu pöid-
laots, pöid la lind. 

Käb lik pe sit seb lop sa ka 
alus tai mes ti ku ga oks te rä gas-
ti kes ning põõ sas ti kes leht- 
ja se ga met sa des, koh ta des, 
kus oleks või ma lik ohu kor-
ral kii res ti pei tu da. Ta hüp-
leb pi de valt ma da las ti he das 
alus met sas või põõ sas te va-
hel, tuu le mur du des, juur te rä-
gas ti kus või ri su hun ni kus, ise 
see juu res ko gu aeg sa ba püs ti 
hoi des. 

Laul ma tu leb käb lik aga 
oma peit vast ümb ru sest la ge-
da ma le: kän nu tüü ka le, puuok-
sa le või hao hun ni ku le. Te ma 
laul on kõ lav – pikk, hoog ne, 

us ku ma-
tult va li 

ja kii re rüt-
mi li ne st roof, 

mis si sal dab vi le-
jaid tril ler du si ja 
tä ri nat, aga eri-

ne valt hä da ki-
sast on häs ti 
me loo di li ne. 

Hä dao hu kor ral teeb käb lik 
val ju kä ri nat, mis on hoia tu-
seks kõi gi le met sae la ni ke le. 
Ilm selt peab see sel le pä rast 
nii kõ va ole ma, et kõik kuu-
lek sid, kus on käb li ku ter ri too-
rium. Ja see on tol lel väik sel 
lin nu ke sel ta va li selt 3-7 hek ta-
ri suu ru ne. 

Isas lin nud saa bu vad pe sit-
sus pai ka de le ju ba märt si lõ-
pul, kui met sas on al les lu mi 
maas. Käb lik on sel les suh tes 
eri li ne lin nu liik, et isa ne ehi-
tab mi tu pe sa. Need on ta va li-
selt lan ge nud puu de juu res ti-
kus al la pi di kaar du va te juur te 
va hel või siis ti he das kuu se- 
või ka da ka põõ sas, mõ ni kord 
ise gi met sa jää nud ha lu pi nus. 
Ehi tus ma ter ja li na tar vi ta tak se 

sam malt, ok sa raa ge või sõ na-
jal ga de leh ti. Emas lind va lib 
ühe öö bi mis pe sa dest väl ja 
ning voo der dab sel le samb-
la ja sul ge de ga. Pe sa on sel le 
ime pi si ke se lin nu koh ta suur 
ja mas siiv ne, len nua va on kül-
je peal. Käb li ku pe sa on ha ri-
li kult maa pin na lä he dal. Mõ-
nes ka su ta ma ta jää nud pe sas 
käib isas lind ema se hau du des 
öö si ti ma ga mas.

Emas lind mu neb 5-7 mu-
na ja hau dub um bes kaks 
nä da lat. Po jad on pe sas veel 
15-16 päe va. Poe gi toi da vad 
mõ le mad va ne mad. Toi duks 
on käb li kul väi ke sed pu tu kad 
ja nen de vast sed, aga ka väik-
sed seem ned ja sü gi sel veel 
mar jad ki. 

Pä rast pe sast lah ku mist 
öö bi vad käb li ku po jad nä da-
la ma ga mis pe sa des ja siis 
saa vad ise seis va teks. Käb li-
kul on kaks pe sa kon da su ve 
jook sul. Mõ ni kord võib juh tu-
da, et ühel isas lin nul on kaks 
emas lin du ja see ga ka ka hed 
po jad sa maaeg selt, kuid ül-
di selt on käb lik siis ki mo no-
gaam ne.

Sü gi sel ok toob ris või no-
vemb ris len da vad käb li kud 
lõu na pool se ma te le ala de le, 
mõ ned jää vad ka tal vi tu ma. 
Käb lik on Ees tis loo dus kait-
se all.

Käb likKäb lik

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

Sel le aas ta 15. juu lil sai 
Got ze koh vik oma uk-
sed lah ti. Ühe oma ni ku, 

Ka rin Vää na sõ nul on kõik 
seni sed plaa nid ja oo tu sed-
loo tu sed täi tu nud. Il lu sioo ne 
ei teh tud ja sel le ga, et tal vel 
vä hem rah vast lii ku mas, ar-
ves ta ti ko he. 

Sü gis on ül la ta valt pal ju 
võõ rast söö ma rah vast too-
nud. Ka rin tun nis tab, et su vel 
oleks või nud ko he kor ra li kud 
rek laa mid väl ja pan na, aga se-
da vi ga an nab järg mi seks su-
veks pa ran da da. Ja ko ge mus 
üt leb, et hea rek laam le vib 
häs ti, aga halb veel pa re mi ni, 
teab pe re nai ne rää ki da.

Su vi ta ja te lem mik söö giks 
vä lis maa las te seas oli ker ge 
sa lat, kor ra lik li ha tükk ja sel-
jan ka, söö di ka pal ju pü ree-
sup pi. 

Pal ju kü si ti tai me toi tu. Ees-
ti ini me ne sööb se da mis oda-
vam ja töö mees ta hab ik ka 
kõ hu täie li ha. Kõi ki de lem mi-
kuks sai ko hu pii ma vaa ri ka 
kook. Ta sa pi si ka su ta tak se ka 
suu re mat saa li sün ni päe va de 
ja peie de pi da mi seks. 

Got zes on plaa nis ela va 
muu si ka õh tuid kor ral da ma 
ha ka ta. Ala tes uuest aas tast 
ta sub rek laa me jäl gi da. Kui gi 
Ka rin ei ole kor da gi veel ka-
het se nud, et koh vi ku ga üld se 
mäs sa ma hak kas, siis pi si ke 
puh ke paus ku luks ära. 

Mõ te tes aga on ju ba tei se 
kor ru se öö bi mis koh ta de ra ja-
mi ne. 

“Ol ge oma unis tus te ga et te-
vaat lik, sest need või vad täi tu-
da”, sõ nab Vää na ja kee rab 
mik se ri le tuu re juur de

Tõstamaa Tuuled

Got ze pü sib kur sil

Kokk Mer le räi me vor mi 
val mis ta mas.
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Edeli Piirme – 26.10.2011
Eleonore Almet – 26.10.2011

Lenne-Merit Veskimägi – 02.11.2011
Merileen Meras – 29.11.2011

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

JAAN MARUS
03.12.1941 – 12.11.2011

Küü nal on kus tu nud,
öö le uut päe va ei järg ne,
vai kus on ras kem kui muld.

Aval da me sü ga vat 
kaas tun net 

Ai no Pär na le 
ema sur ma pu hul.

Ea ka te klu bi

Müüa uued le ti kaa lud ja plat vorm kaa lud
Kaa lu vad max. 15kg ja 150kg

Tab loo val gus tu se ga, taa del dud
Tel 528 0086 Mil vi

Mere laiu Puh ke kü lasMere laiu Puh ke kü las
22. det semb ril 22. det semb ril 

kell 18kell 18

  JÕU LUÕH TU  JÕU LUÕH TU
Võ ta kaa sa hea tu ju, Võ ta kaa sa hea tu ju, 

vei di näk si ja vei di näk si ja 
pä ka pi ku kot ti pä ka pi ku kot ti 

2.50 eurone ül la tus2.50 eurone ül la tus

Alga mas on tra dit sioo ni li ne Tõs ta maa 
spor dik lu bi 

VÕRK PAL LI TUR NIIR
Osa le ma oo da tak se ku ni 8 liik me li si võist-

kon di (4N+4M), plat sil 3+3

Män gud toi mu vad ala tes 9. jaa nua rist 
es mas päe va ja kol ma päe va õh tu ti 

Tõs ta maa rah va ma jas vas ta valt aja ka va le, 
mis edas ta tak se võist kon da de le

pea le re gist ree ri mist.

Re gist ree ri mi ne sport@tos ta maa.ee
5. jaa nua ri ni (võist kon na ni mi ja liik me te ni me ki ri). 

In fo 506 1930. 
Osa võ tu ta su 40 EUR i võist kon nalt.

Tu le löö kaa sa!


