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AAS TA TE GI JAD 
(val la va lit su se tun nus tus)

Ger da Kor de mets – su vel Tõs ta -
maa mõi sas eten du nud „Pruu ti de koo-
li“ au tor ja la vas ta ja. La vas tus sai ka 
Ees ti Rah vus kul tuu ri Fon di pree mia ja 
tun nis ta ti Pär nu maa kul tuu ri vald kon-
na aas ta ül la tu seks.
Lii na Laas ma – Eu roo pa juu nio ri de 
meis ter oda vis kes, püs ti tas kaks uut 
Ees ti juu nio ri de re kor dit, Pär nu maa 
pa rim spor di neiu.
Jaan Tamm – Lii na Laas ma tree ner, 
Ees ti maa spor di liit Jõud ja Pär nu maa 
aas ta pa rim noor tet ree ner.
Pil le Paa lam – Räi me Wes ti kor ral-
da ja. Üri tus va li ti ka Pär nu maa 
ko da ni kuü his kon na aas ta teoks.
Ül le Tamm – Ma ni ja saa re vaht, 
Räi me Wes ti kor ral da ja.
Too mas Mitt – Ees ti aas ta õpe ta ja, 
Pär nu maa aas ta koo li juht, Tõs ta maa 
koo li ja SA Tõs ta maa mõis juht, val la-
e lu jääd vus ta ja lä bi fo toob jek tii vi.
Tänukirjad said: õpetajad Ivi Kask, 
Kaarin Reinson ja Inger Vahuvee, 
dr Madis Veskimägi ning projektijuht 
Liina Käär.

AAS TA TE GU 
(va li tud val la aas ta lõ pu koos vii bi mi sel)

1. Lii na Laas ma juu nio ri de 
meist ri tii tel oda vis kes ja 
koos töö tree ner Jaan 
Tam me ga

2. Tõs ta maa mõi sae ten dus 
„Pruu ti de kool“

3. Räi me West
4. Cot ze söö gi ma ja 

ava mi ne
5. OÜ SuFe poolt KIK-i 

pro jek ti de ga Tõs ta maa 
vee süs tee mi ja küt tet ras-
 si de re konst ruee ri mi ne

6. Tõs ta maa ter vi se kes kus 
Ees ti 24. pa re ma hul gas 

Tõs ta maa val la 2011 aas ta te gu ja te gi jad



jaanuar 2012 - 2 

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

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 500 tk

 Mul on nüüd asi sel ge. 
Kõik need po lii ti ku te kam-
bad ja pois te bän did kee ra-
vad meil maal korralikult 
kraa nid kin ni. 

Mõel ge ise, va li mis te 
ae gu on ik ka kor rus ma jas 
süs te maa ti li selt hää li ära 
rää ki da kor da des liht sam. 
Mui du sõi da võ sa  va hel 
ja se le ta, nii kui nii on need 
maa kad nii ku ra di ma lol-
lid, et ei saa mi da gi gi aru. 

Po le nei le sin na güm-
naa siu me ega vär ki va ja, 
õpi vad liit ma, la hu ta ma 
põ hi koo lis ja ja ga gu siis 
ka na mu ne ja kaa li kaid 
oma va hel. 

Mil leks nei le su la ra ha, 
no tu le tae vas ap pi. Meie 
an na me siin rii gis ik ka iga-
le väl ja maa fir ma le ra hu li-
kult oma mil jo ni tes se ula tu-
vad ka su mid mak su va balt 
kät te. Ei va ja meie riik siin 
pap pi ega in ves teern guid, 
las vii vad mi ne ma. Sest 
mõ tel ge ise, vas ta sel kor ral 
tu leks nad ju kü la va he le 
oma au to maa te ja kon to-
reid pak ku ma. Aga nüüd 
said pen sio nä rid sund kor-
ras pan ga sõlt las teks teh tud 
ja root si pois tel aga klien ti 
tu leb. Ja need, kes ik ka 
suu da vad veel kir ju ta da, et 
nad on niii vi let sad, kur did 
ja san did, no nei le vii me 
sel le su la ra ha siis ko ju. Aga 
ka be da mad käi gu sel le eest 
ik ka papp ise la ge da le. 

Post kon to rit po le ka va-
ja, mil leks, ha ri ma tud ja kir-
jaos ka ma tud. Need, kel lest 
on oht, et ta haks las teae da 
või mi da gi, tõm ba vad sel lis-
te tin gi mus te ga ise ut tu. Ja 
mil leks siis veel val la va lit-
sus ja muu ja ma. 

M.o.t.t. ja hal dus re form 
teh tud na gu niuh ti. Saa me 
maa üks kord sel lest ja mast 
puh taks, sest mõt le mui du 
ko gu aeg ta ha vad mi da gi, 
rõõ mus ta vad suu red ju hid.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Tõs ta maa val la vo li ko gu is tung 
27. jaa nua ril 2012. a.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot. 
 Tä na vu ne Ma ni ja lii ni paa di na vi gat sioo-

ni pe rioo d kes tis 27. jaa nua ri ni, paat väl ja 
tõs te tud, Ma ni ja le pää seb jalg si üle jää, va ja-
du sel hõl ju ki rei sid. 
 Riik li kult ka van da tak se maa güm naa siu-

mi de sul ge mist. Tõs ta maa val la va lit sus ei 
pea õi geks koo li de kam paa nia kor ras sul ge-
mist, vaid ha ri dus süs tee mi evo lut sioo ni list 
ja kaa lut le tud aren gut. Prae gu se õpi las te 
ar vu juu res ja ar ves ta des re gio naal set as pek-
ti, on kesk kool Tõs ta maal va ja lik. 

Sa mas ol lak se lä he dal güm naa siu miast me 
pi da mi seks va ja li ku õpi las te ar vu mõist li ku-
le krii ti li se le pii ri le.
 Val la va lit su se poolt kor ral da tud han ke 

“Lu me tõr je teos ta mi ne Tõs ta maa val la ko ha-
li kel tee del ja tä na va tel 2011/2012 tal ve pe-
rioo dil” tu le mu se na osu ta vad lu me lük ka mis-
tee nust Tõs ta maa piir kon nas OÜ Soo sel ja, 
Tõ he la piir kon nas Ühi ne nud Far mid AS, 
Kast na piir kon nas OÜ Te ka mer ja Se lis te-
Poot si piir kon nas FIE Rai ner Rand.
 Eduard Vilb re esi tas kü si mu se Kää ra 

de tailp la nee rin gu mit te vas tu võt mi se koh ta 
val la va li su se poolt. Pla nee ring al ga ta ti sel gi-
ta maks või ma lust ja tin gi mu si mo biil si de -
mas ti pai gu ta mi seks Se lis te kül la Kää ra kin-
nis tu le. Mast on ka van da tud maa kon na tee-
map la nee rin gu ga ja val la üldp lan ne rin gu ga 
mää rat le tud Lin di-Tõs ta maa väär tus li ku tee-
maas ti ku va he tus se lä he dus se. Tee maas ti ku 
väär tu seks on ava ne vad loo dus- ja mil jöö-
väär tus li kud vaa ted ja sel le ga ei haa ku kui-
da gi kuue ela mu ja tee va he tus se lä he dus se 
ka van da tud mast. Sa mas on lä he du ses pii sa-
valt so bi va maid koh ti. 

 Aru ta ti Varb la val la vo li ko gu aval dust seo-
ses Tõs ta maa las teaia ko ha ta su maks mi sest 
keel du mi se ga. Kui ühe oma va lit su se laps 
käib tei se oma va lit sus las teaias või koo lis, 
toi mub vas ta valt sea dus te le oma va lit sus te 

va he li ne arv le mi ne. Ala tes 2009. aas ta lõ-
pust ei ole Varb la vald ta su nud Tõs ta maa 
las teaias käi va te Varb la las te ko ha ta su ja 
tä na seks on võlg ne vus 7069 eurot. Varb la 
val la va lit sus taot leb sum ma olu list vä hen da-
mist. Sa mas arv leb Tõs ta maa val la va lit sus 
teis te oma va lit sus te ga täis ma hus ja Tõs ta-
maa las teaia ko ha ta su on võr rel des üm ber-
kaud se te val da de ga üks oda va maid, v.a. 
Varb la. Läh tu des eel ne vast ja ar ves ta des 
koos ta ta va ee lar ve pin ge li sust, jõu dis vo li-
ko gu ühi se le sei su ko ha le, et Varb la val la le 
ko ha ta su osas eri sust te ha ei ole või ma lik ja 
võl gu olev sum ma tu leb ta su da.

 Muu de ti Tõs ta maa val la vo li ko gu 25.04. 
2008. a. ot sust nr 176 seo ses Er mis tu val la-
maa mu nit si paa lo man dis se taot le mi se ga. 
Keh tes ta ti Kast na kü las asu va Rüs sa, Käo ja 
Teis pe re kin nis tu te de tailp la nee ring. Pla nee-
rin gu ees märk oli moo dus ta da ne li ka he ha 
suu rust uut ka tast riük sust, moo dus ta ta va te le 
ka tast riük sus te le ehi tu sõi gu se ja hoo nes tu-
se tüü bi mää ra mi ne ning nen de sih tots tar be 
muut mi ne ela mu maaks. Kol me le kin nis tu le 
on ka van da tud ehi ta da ela mu koos kõr val-
hoo ne te ga, ole ma so le va te ja pla nee ri tud ela-
mu te juur de on ka van da tud kolm kõr val hoo-
net. Ela mu kõr gus võib ol la ku ni 7 meet rit 
ja kõr val hoo ne kõr gus ku ni viis meet rit.

 Toi mus Tõs ta maa val la kal mis tu te ees-
kir ja esi me ne lu ge mi ne.  Ees ki ri sä tes tab 
üld nõu ded kal mis tu le, hauap lat si ka su tus se 
and mi se tin gi mu sed ja kor ra, mat mi se kor-
ra, hauap lat si hool da mi se nõu ded jne. Et te-
pa ne kuid eel nõu muut mi seks saab esi ta da 
10. veeb rua ri ni. 

Ees kir ja tei ne lu ge mi ne toi mub 17. veeb-
rua ri vo li ko gu is tin gil. Eel nõu ga saab tut vu-
da val la ko du le hel www.tos ta maa.ee.

 Esi me sel lu ge mi sel oli val la 2012. aas ta 
ee lar ve. Ee lar ve moo dus ta mi se koh ta and sid 
sel gi tu si val la va nem Too mas Rõ hu ja 
fi nants juht Ka rin Rand mäe.

Eve Sah tel, 
val la sek re tär

 Tõs ta maa val la kõr geim 
tun nus tus on Tõs ta maa Val-
la Va pi märk, mis an tak se eri-
lis te tee ne te või pi kaa ja li se 
edu ka te ge vu se eest val lae lu 
aren da mi sel. Va pi märk omis-
ta tak se vo li ko gu ot su se ga, an-
tak se üle Ees ti Va ba rii gi aas ta-

päe val ja se ni on va pi mär gi 
saa nud 27 ini mest.

Val la kant se lei võ tab vas-
tu kir ja lik ke et te pa ne kuid va-
pi mär gi omis ta mi seks. Et te pa-
ne kus mär ki da kan di daa di ni-
mi, te ma te ge vu se üle vaa de, 
põh jen dus va pi mär gi omis ta-

mi seks ja esi ta ja ni mi ning 
kon tak tand med.

Et te pa ne kud esi ta da kir ja-
li kult 14. veeb rua riks val la 
kant se leis se aad res sil Sa da ma 
2, Tõs ta maa 88101 või e-post 
vald@tos ta maa.ee

Tõstamaa vallavalitsus

Voli ko gu kut sub Val la Va pi mär gi kan di daa te esi ta ma
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Ha ri dus mi nist ri plaa-
nid güm naa siu mi de 
ar vu vä hen da mi seks 
on isa maal tõ si selt 
rah va ra ku ke sed lii ku-
ma pan nud. Üle maa 
rää gi tak se sel lest igas 
maa kon na le hes ja rah-
va ko gu ne mi sel. 

Ei saaks ütel da, et pu na ne 
tä pi ke, mis Maa le hes Tõs ta-
maa koo li ko ha le oli pil la tud, 
di rek tor Mi ti en dast oleks väl-
ja vii nud. Iga su gu seid spe ku-
lat sioo ne lii gub ja me he sü da 
on ras ke ju ba pi ke mat ae ga. 

Mi ti sil mis an nab ideaa l-
õ pe ta ja oma ai ne vald kon da 
häs ti eda si, aga mit te ai nult 
see 45 mi nu tit koo li tun di. 
Täh tis on klas si ju ha ta ja töö, 
ar ves ta des ko dus te sot siaal se-
te prob lee mi de kas vu. Koo li 
te ha on kõik see, mis jääb ko-
dus te ge ma ta. Ja li saks pro-
jek tid, õp pe käi gud, olüm piaa-
did. 

Di rek to ri sõ nul on ena mus 
õpe ta ja test tub lid. Nen de le ei 
ole kah ju ka nii head pal ka 
maks ta kui vä he gi või ma lik. 
Sa mas on pa ga na ma ras ke 
õpe ta ja tööd 
hin na ta. 

Ühel pu hul 
toi me tab õpe-
ta ja ai nea la-
selt, käib las-
te ga kon kurs-
si del jne, ning 
kõik see ka jas-
tub kus kil. 

Tei salt te ge-
leb tei ne õpe-
ta ja jär je pi de-
valt kõu ri ku te ga ja ai tab neid 
jär je le, see ei pais ta ku sa gilt 
nii vä ga väl ja. No lam bid jää-
vad ter veks, kak lu si po le, kes-
se ik ka mär kab. Mõ le mal pu-
hul on õpe ta ja osa täh tis. 

Ha ri dus ei ole pu li kat rei-
mi ne, et an nad aga mõõ dud 
et te ja muud kui tu leb. Rää gi-
tak se, et lap sed lä he vad ai na 
hul le maks, aga sel le ga ei ole 
Mitt nõus. Noo red ener gi li sed 
ini me sed va ja vad õi get ra ken-
dust. 

Raa ma tu lu ge mi se tra dit-

sioo ni ka du mi sest on kah ju, 
kur vas tab di rek tor. Na tu ke 
loo dab ta saa da uu si teh ni li si 
va hen deid, aga vä ga hea õpe-
ta ja saab las te ees tahv li, krii-
di ja oma tar ku se ga ka suu re-
pä ra selt hak ka ma. 

Õpe ta ja te le ja ga ta ke se ka 
ast meid. Va-
ne mõ pe ta jaid 
on Tõs ta maal 
viis ja se da as-
tet taot le des 
vaa da tak se 
üle viie vii ma-
se aas ta töö ja 
saa vu tu sed. 

Ame tias te 
kes tab viis aas-
 tat, siis tu leb 
jäl le gi uues ti 

taot le ma ha ka ta. Või bol la po-
le gi need 14 nõud mist va ne m-
õ pe ta ja staa tu se saa mi seks 
koo li sei su ko hast kõi ge pa re-
mad. 

Pal ju rõ hu tak se koo list väl-
ja poo le ka jas tus te le, ar tik li te-
le ja trü kis te le, hoo pis olu li-
sem oleks koo li si se se aren gu 
eden da mi ne. Aga sea du sed 
tu le vad kau gelt ja kõr gelt on 
sun ni tud Mitt tõ de ma. Gra dat-
sioon on väi ke ja ame ti jär gu 
mää ra mi ne peaks ole ma teis-
tel alus tel. 

Mitt üt leb, et õpe ta ja on 
maa sool ja kui vaa da ta ku-
hu va lit sus kal dub, siis hin da-
de ja pal ka de su he on dras ti-
li ne. 

Mitt tõ deb, et kui vaa da ta 
siin meie re gioo ni pii res siis 
on tões ti õpe ta ja palk üks pa-
re maid. Kõik see lau sa nõuab
ühist st rei ki. Meil on se da 
näit lik ku õp pe tun di va ja. 
Prae gu ju õpe ta jas kond va na-
neb, aga noo ri sel le ame ti pea-
le liht salt ei tu le juur de. 

Di rek tor tun nis tab, et an-
tud aja het kel ei soo vi ta ta kel-
lel gi õpe ta jaks õp pi da. Sel le 
pal ga ga ei ole ühel noo rel ini-
me sel või ma lik ära ela da, kel 
pe re loo mi ne plaa nis. Õpe ta-
jaks võib ha ka ta vaid ju hul, 
kui ri kas abi kaa sa spon so ree-
rib ja tun tak se mee le tut kut su-
must Nii siis po le jär je pi de vust 
ja nii te kib suur auk ning õpe-
ta mi se kva li teet käib al la.

Te ge li kult käib maae lu su-
re ta mi ne. Vars ti on olu kord 
sel li ne, et Ees tis on 1,5 lin na 
ja üle jää nud maa on re ser-
vaat, par gi va hid söö da vad 
kit si jne. 

Mi nis tee rium nõuab, et 
güm naa siu mis ol gu mi tu õp-
pe suun da, aga tun di de arv ei 
ole kum mist ja nõn da jää vad 

põ hiai ned nõr gaks. 
Õp pe ka va des vä hen da tak-

se põ hia ne te osa ja sel le ar-
velt an tak se va li kai neid juur-
de, kah juks on see riik lik ha ri-
dus po lii ti ka.  Mi ti mee lest on 
güm naa siu mi ko hus tus õpi la-
se le põ hiai ned häs ti sel geks 
te ha, küll ta siis üli koo lis vaa-
tab oma suu na ise kät te. 

1957. aas tast ku ni tä na se-
ni on güm naa siu miõ pi las te 
kesk mi ne arv Tõs ta maa koo-
lis ol nud 35 õpi last, prae gu 
siis 31 õpi last. Väi ke ses koo-
lis saa vad ük si kud tee man-
did in di vi duaal selt hea lih vi 
ja need kes nii vä ga ei sä ra, 
nen dest saab hea õpe ta ja abi-
ga tub li sõr mu se ki vi. Se da 
püüab Mitt se le ta da nii õpi-
las te le kui ka õpe ta ja te le.

“Tõs ta maal sõi da vad kaks 
tram mi eri ne va te kii rus te ga, 
aga sa ma ra da pi di kuid eri-
ne va le kau gu se le,” võ tab koo-
li di rek tor tee ma ku jund li kult 
kok ku

Mil lal meie riik aju des se 
pa nus ta ma hak kab - vas tust 
teab vaid tuul. En ne va li mi-
si tuult ju vei di ke tun da on 
ol nud, siis on jäl le tuule vai-
kus.

Ül le Tamm,
toi me ta ja

Pea le pal ga ral li 
tu leks ka õpe ta ja te 

töö tin gi mu sed 
üle vaa da ta, 

sest üle 24 tun ni 
nä da las enam 
kva li tee tõ pet 

ei sün ni.

Hari dus ei ole pu li kat rei mi ne
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Su Fe loo di1997. aas tal 
ning ris tii saks sai äs ja 
Tõs ta maa le töö le tul nud 

noor pe rearst Ves ki mä gi. 
Val la le kuu lu vat et te võ tet 

asus juh ti ma Enn Mart son, 
kes küll mei le kõi gi le tea da 
on nö loo min gu li ne te ge la ne, 
aga te ma en da sõ nul sel les 
ame tis loo min gu li su sest puu-
du ei tu le. Ini me ne peab ju 
mi da gi te ge ma, tõ deb Enn. 

Su Fe on tõs ta maa las te tar-
beks loo dud et te võ te, kaup-
leb puh ta vee, toa soo ja ja 
heit vee ga, veel kau bel dak se 
prü gi ga ja nii de tak se mu rup-
lat se. Klien di le pin guid on li gi 
250. SuFes töö tab 5,5 töö ta-
jat. Ei saaks ütel da, et Su Fe 
va na ras va peal oma ma jan-
dust aren dab, aga vas ta valt 
või ma lus te le toi me ta tak se ja 
aren da tak se usi nalt. 1998. sai 
val mis bio pu has ti ja eda si sai 
kor ra li ku ka na li sat sioo ni koo-
li ma ja. 2002. aas tal sai uue 
vun gi pum-
ba ma ja Noo-
ru se tä na va 
ma ja de ta ga. 

2003. aas-
ta kül mal tal-
vel re konst-
ruee ri ti kat-
la ma ja, mis-
jä rel ha ka ti 
kat laid tur ba 
ase mel hoo-
pis ki hak ke-
pui du ga küt ma. Klient või tis 
kind las ti soo ja kva li tee dis, 

sest kui va nast köe ti päe vi ti, 
siis nüüd on tu li all vas ta valt 

va ja du se le ja 
kül lap ai tas 
see pi dur da-
da soo ja hin-
na kii ret tõu-
su. Kui esi me-
sed hak ke pui-
du koor mad 
läk sid maks-
ma 80 kroo-
ni kant mee-
ter, siis tä na 
tu leb laua le 

la du da sa ma ko gu se eest 180 
kroo ni. Kah juks on SuFe hin-

na tõu su vas tu või me tu. 
Uu si tras se on ra ja tud 

2007ndast, et ik ka või ma li-
kult pal ju de le oleks ta ga tud 
lii tu mi ne. Sel su vel kae van-
da ti ale vis kõ vas ti, va ran du-
sed jäid maa seest leid ma ta, 
aga küt tet ras sid said uued ka-
su ka te ga to rud. Edas pi di ei 
kau nis ta ro he li sed mu rut rii-
bud sü da tal vel ma ja de va he li-
si õuea la sid. Mart so ni sõ nul 
on ale vi kus veel ma ju kel lel 
ei ole tras se, aga sel le ni mel 
töö ta tak se. Möö du nud su vel 
saa di KI Ki abi ga ra ha, et re-
konst ruee ri da va na, 1967. 

Vesi on kee ru li ne asi, vask to ru dest

aas tal puu ri tud kae vu ga KE-
Ki pum ba ma ja. Ei saa ütel da, 
et see pro jekt li be dalt läks. 80 
prot sen ti ra hast saa di KI Kist 
ja 20 prot sen ti saa di lae nuks 
pan ga här ra delt. Ehi ta ja ve das 
alt ja nii läks täh taeg aas ta 
ja gu üle. Juu lis voo la ma saa-
dud ve si peaks vas ta ma kõi-
ki de le stan dar di te le. Nii ot sus-
ta ti se da mait se ja lõh na poo-
lest pa re mat vett ka ale vi tras-
si suu na ta. Aga na gu ik ka, ei 
lä he uu te as ja de ga kõik nii li-
be dalt ja va he peal tu leb tras si 
jäl le gi va na pum ba ma ja vett 
las ta. Ei saa mär ki ma ta jät ta, 
et ar vu kad üli vi ha sed te le fo-
ni kõ ned Su Fe kon to ris se ei 
in nus ta nud nii gi mu rest mur-
tud ju ha ta jat. Aga oo ta ma tu-
sed Mart so nit ja lust ei löö, 
sest vä he malt veet ras si de ja 
soo ja to ru de osas on tal maa-
alus test ra ja tis test pilt ees. 

Ma jan dusk lii ma toob kaa-
sa ka sel le, et SuFe ei saa ala-
ti oma ra ha kät te, tu leb käia 
koh tus, su hel da koh tu täi tu ri te-
ga, aga nii mõ ni gi võlg tu leb 
korst nas se kir ju ta da. Sel ge on 
see, et sel li se väi ke se et te võt-
te pu hul ei te ki in ves tee rin gu-
te tar beks pii sa valt ra ha, kui 
KI Kist ra has ta mist ei saaks, ei 
oleks uu test tras si dest mõ tet 
unis ta da gi. 

Kui esi me sed 
hak ke pui du 

koor mad maks id 
80 kroo ni 

kant mee ter,
 siis tä na maksab 

sama kogus 
180 kroo ni.
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t rää ki ma ta

KOMMENTAAR

 15 aas tat ta ga si oli Tõs ta maa 
joo gi ve si mait se ja haist mis meel-
te le üs na eba meel div, kui gi mik-
ro bio loo gi li ne ja kee mi li ne puh-
tus oli suh te li selt hea. Sul fur ja 
fer rum, need koos moo dus ta sid-
ki to re da löö va ni me Su Fe, mil-
le ga sai ris ti tud ko ha lik vee ja 
ka na li sat sioo ni et te võ te. 

Ko ha li ku vee prob lee miks on suu re ne nud floo ri 
si sal dus, mis oma kor da la gun dab ham mas te emai li. 
Vää vel ve si ni ku ehk mä da mu na lõhn häi rib vee tar-
bi jat pa ras ja gu. Peab tun nus ta ma val la va lit sust, et 
nad on vee ja ka na li sat sioo ni prob lee mi ga tub lis ti 
te ge le nud. Nii siis on Tõs ta maa vee haar des ta ba tud 
üht suurt soo gaa si mul li ja siin liht salt ei ole gi mi-
da gi te ha. On aga ka tei ne vee haa re ja see asub Ehi-
ta ja te teel ja seal se da mul li ei ole. Selle puurkaevu 
ve si on pa rem ja se da vett saab ka kraa nist juua. 

Prae gu on pi si ke sed vee kat kes tu sed, mis tõt tu ve-
si jääb to ru des seis ma, mis jä rel te kib sa de. Hä da on 
aga sel les, et meie ve si rea gee rib häs ti vask to ru de-
ga, siit aga te kib must hel be li ne sa de ehk raud sul-
fiid. Re mon ti de käi gus on ini me sed en da le üks ja gu 
mu ga vas ti pai gal da ta vaid vask to ru sid ma ja pi da mis-
tes se sät ti nud. Kui ve si uues ti jooks ma hak kab, siis 
ini me sed võ pa ta vad, et mis so di jäl le kraa nist tu-
leb. See ei ole mui du gi oht lik. 

Suu re ne nud floo ri si sal du se vas tu aga ter ves rii-
gis häid la hen du si po le ja need on vä ga kal lid. Ka-
su ta da tu leks floo ri va ba ham ba pas tat, sest po le 
mõ tet ise va ba taht li kult en da le floo ri ham mas te le 
mät si da.

Ma dis Ves ki mä gi,
perearst

Rin gi lii ku des võib
 mär ga ta, et teeäär sed 
ja met saa lu sed on puh-
ta mad kui va ra se ma tel 
ae ga del. 

Suu res ti on ai da nud se da 
saa vu ta da suur ko ris tus „Tee-
me ära“ ja kor ral da tud jäät-
me ve du. Kaa sa on ai da nud 
kind las ti ka ini mes te kesk kon-
na tead lik ku se tõus. 

Kah juks aga lei dub ik ka 
veel neid ini me si, kes loo-
dus kesk kon da ei aus ta. Näi-
teks oli üks ini me ne too nud 
oma prü gi ko tid Poot si-Lao 
tee äär de kraa vi. Õn neks on 
see ini me ne tä nu prü gi seest 
lei tud in fo le ka tea da ja ta 
saab oma teo 
eest kind las ti 
ka ka ris ta tud. 
Ala ti aga nii 
ei lä he. 

Hil ju ti jõu-
dis  mi  nu ni 
in fo, et kee gi 
on vi sa nud 
oma ol mep rü-
gi Lin di loo-
dus kait sea lal 
asu va vaa te tor ni juur de lau-
kas se. Mil li se mul je sel li ne asi 
meie val last jä tab? Sel le vaa-
te tor ni mõ te on ik ka sel les, 
et sealt saak sid kõik kau nist 
ra ba maas tik ku, mit te laia li 
pai sa tud prü gi vaa del da. Sel-
le prü gi oma nik jääb kah juks 
tõe näo li selt ka ris ta ma ta, ku-
na ei ole tun nis ta jat ja ei lei-
du prü gi seas oma ni ku le vii-
ta vat in fot. 

Siin ko hal pa lun ini mes tel 
kind las ti tea ta da, kui nad mär-
ka vad kesk kon naa last väär te-
gu või ke da gi se da toi me pa-
ne mas. 

Kui te näe te ke da gi oma 
au tost prü gi met sa al la ta-
ri mas siis pii sab kui jä ta te 
meel de sel li se liht sa as ja na-
gu au to numb ri. Sel lis tel juh-
tu del on ini me se süü sel gi ta-
mi ne olu li selt liht sam kui sel-
le sel gi ta mi ne prü gist lei tud 
in fo jär gi. Kesk kon naa las test 
väär te gu dest võib tea ta da 
Kesk kon nains pekt sioo ni lü hi-
numb ril 1313. 

Ta va li selt jääb täies ti aru-
saa ma tuks, mis ajen dab ini-
me si oma prü gi va les se koh ta 

pa ne ma. Mee nub üks eel mi se 
aas ta ar tik kel Pär nu Pos ti me-
hest, kus oli too dud ter ve au-
to koo rem prü gi lin na äär de 
met sa al la ja maa oma nik ku 
ko hus ta ti se da ära ko ris ta ma. 
Ju tul oli juu res ka prü gi koor-
ma pilt, kust paist sid ena mu-
ses elekt roo ni ka jäät med ja me-
tall. Ol gu öel dud, et Pär nus 
asu vas Paik re sor teer jaa mas 
võe tak se elekt roo ni ka jäät med 
ja me tall vas tu ta su ta. 

Kui sor tee ri da me tal li jäät-
med oma koor mast väl ja ja 
viia need va na raua kok kuos-
tu, siis võib nen de eest ise gi 
ra ha tee ni da. Kus juu res va na-
raua kok kuos tud ja Paik re 
sor teer jaam asu vad Pär nus 

vä ga lä hes-
tik ku. See tä-
hen dab,  et 
prü gi koor ma 
ära ve du saab 
teos ta da ühe 
sõi du na. Mil-
leks siis oli 
tar vis elekt-
roo ni ka ja me-
tal li jäät me te 
prü gi koor mat 

met sa al la viia? Ajen diks prü-
gi met sa vii mi sel ei ole ta va li-
selt ra ha ega mu ga vus, vaid 
liht salt lol lus. 

Tu le tan ini mes te le meel de, 
et ka Tõs ta maa jäät me punkt 
võ tab pal ju sid jäät me lii ke 
ta su ta vas tu. Need jäät me lii-
gid on elekt roo ni ka jäät med, 
me tal li jäät med, oht li kud jäät-
med, va na reh vid, pa ken di-
jäät med ning va na pa ber- ja 
papp.

Li saks sel le le on val las ava-
li kud pa ken di jäät me te ning 
pa be ri-ja pa pi kon tei ne rid. 
Oma jäät meid ta sub sor tee ri-
da, sest nii vii si saa te te suu-
re ma osa oma jäät me test ära 
an da ta su ta. See tä hen dab jäl-
le gi se da, et teil on siis või ma-
lik ka su ta da väik se mat se gaol-
me jäät me te kon tei ne rit, hoi-
des nii vii si ra ha li selt kok ku. 

Jäät me punk ti ja ava li ke 
kon tei ne ri te asu ko had leia te 
in ter ne tist Tõs ta maa val la ko-
du le hel ole valt kaar dilt või 
ka su ta des ot se lin ki ser vi ce.
eo map.ee/tos ta maa vald.

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

Prü gi met sa all
Su vi ti saa vad ale vi suu red 

prü gi kas tid kii res ti täis, sest 
võõ rad sõi da vad au to de ga 
kas ti kõr va le ja lae vad au to 
pra hist tüh jaks. Eks need on 
su vi lao ma ni kud, kes jär je kind-
lalt väi da vad, et nen del prü gi 
ei te ki ja taot le vad va bas tust 
prü gi veo le pin gust. See ajab 
En nu ko he kur jaks. 

En nu hing kuu lub nii kat-
la ma ja le kui pum ba ma ja le ja 
va hel tu leb öö sel hin ge eest 
ra ba da. Vii ma ne hul lu ma ja 
oli 2005ndal, siis ei ol nud 
Tõs ta maal pool teist päe va 
ko he mit te mi da gi, mee nu-
tab mees. Puu du sid ve si, soe 
ja elek ter, ra hu lo le ma tu kli-
ent ei saa nud ise gi he lis ta da. 
Roh kem sel li seid ka tast roo fe 
po le ol nud.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Oma jäät meid 
ta sub sor tee ri da, 

sest nii vii si 
saa te te suu re ma 

osa oma 
jäät me test ära 
an da ta su ta.



jaanuar 2012 - 6 

19. - 22. jaa nua ril 
toi mus Soo mes põh ja-
 maa de suu rim tu ris-
 mimess MAT KA, kus 
osa les 1074 eks po nen-
ti 70lt maalt.

 Nel ja päe va jook sul kü-
las tas mes si 71098 tu ris mi-
hu vi list ini mest, seal hul gas 
aja kir ja ni kud ja tu ris mia la 
pro fes sio naa lid. Ees ti on osa-
le nud mes sil ju ba 21 aas tat 
jär jest. 

Pär nu ja Pär nu maa olid 
sel lel aas tal väl jas ise seis va 
sten di ga, kus tu vus ta ti ka 
Ro man ti list Ran na teed, mis 
lä bib Tõst maa val da. Maa-
kon na et te võ te test oli esin-
da tud ka Ma ria ta lu. Soom-
la sed tund sid kõi ge roh kem 
hu vi Pär nus ja maa kon nas 
toi mu va te üri tus te, spaa de ja 
pe re puh ku se veet mi se või ma-
lus te koh ta. 

Pär nu sten di kõr val asus 
ko he avar EAS´i Ees tit tu vus-
tav mes si boks, kus ko gu aeg 
toi mus mi da gi hu vi ta vat kü-
las taj te tä he le pa nu köit mi-
seks. Näi teks val mis ta sid 
ees ti Ku li naa ri ins ti tuu di ko-
kad hõr gu ti si ot se kü la lis te 
sil me all vää ri ka te oo pe ri he-

li de saa tel, mil le ga teh ti rek-
laa mi Bir git ta Fes ti va li le. Ko-
hal oli ka Ees ti res to ra ni kul-
tuu ri grand old man Di mit ri 
Dem ja nov. 

Järg mi ne MAT KA mess 
Hel sin kis toi mub 17. - 20. 
jaa nua ril 2013, kuid en ne se-
da toi mub Ees ti tu ri mi mess 
TOU REST saab teoks 17. - 
19. veeb rua ril Ees ti Näi tus-
te mes si kes ku ses ja lät las te 
BALT TOUR 10. - 12. veeb-
rua ril Riias. Ma ria ta lu koos 
Ro man til se Ran na tee ga on 
esin da tud mõ le mal mes sil. 

Rii na Rand, Ma ria ta lust

Nüüd on see siis tehtud 
ja suured söömingud 
said läbi. Oli terve 

nädal tihedat suristamist 
kaameratega ja peab ütlema, 
et nagu oleks käinud tihedalt 
teises vahetuses tööl. 

Võtted venisid ikka poole 
ööni. Õnneks veeti meid ikka 
kenasti koju. 

Nagu pildilt näha, siis 
võitja Sergei juures meie 
jaks rauges, sest kõht oli nii 
täis, et pidime kohe pisukese 
puhkuse võtma. Samas, kui 
võttemeeskond tühja kõhuga 
oma valgusi, juhtmeid ja 
kaameraid sättis. 

Igatahes oli see teletöö 
meile suureks seikluseks 
kõigile.

Ülle Tamm

Sünd mus te kok ku võ te 
Pär nu maal Tõs ta maa 
val las 12.12.2011 - 
13.01.2012

 24. det semb ril kell 21.58 
tea ta ti Tõs ta maa val las Kõ-
pu kü las tee le lan ge nud pu-
ust, mis sul ges mõ le mad sõi-
du ra jad. 

Pääst jad va bas ta sid tee 
liik lu seks.

 26. det semb ril kell 05.11 
tea ta ti Tõs ta maa val las Poot-
si kü las sõi du tee sul ge nud 
puust. 

Pääst jad ee mal da sid puu 
ja va bas ta sid tee liik lu seks.

 29. det semb ril kell 08.36 
sai Häi re kes kus tea te Tõs ta-
maa val last Vä ra ti kü last, 
kus põ les ma ja. 

Pääst jad sel gi ta sid väl-
ja, et hoo ne oli tü hi,uk sed 
ning ak nad olid lu kus ta tud. 
Ak nad olid pu ru ne nud kuu-
mu se ta ga jär jel. Pääst jad 
kus tu ta sid põ len gu, üks ki ini-
me ne õn ne tu ses kan na ta da 
ei saa nud. 

Juh tu nu koh ta on po lit sei 
al ga ta nud kri mi naal me net-
lu se. 

Lää ne pääs te kes kus

110 Maria ta lu MAT KA mes sil

Riina Rand ja Dimitri Dem-
janov.

Riina Rand, Eesti Maaturismi tegevjuht Raili Mengel-Sünt 
ja Enn Rand.

Suured söömingud said läbi
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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.

Ju ba mõn da ae ga töö tab 
val la ma jas kesk kon na- ja 
aren dus nõu nik Alo Tom-

son. Mis me he ga te gu ja mil-
li sed plaa nid pee tud, se da uu-
dis ta vad Tõs ta maa Tuu led.

Mis kan di me hi oled ja mil-
lis tes koo li des tar kust ta ga 
nõud sid? 

Olen pä rit Pär nu lin nast 
ja olen ela nud seal suu re ma 
osa oma elust. Kui võrd pä rit 
olen ma lin nast ei pea ma en-
nast “lin na ini me seks”. Lap se-
na oli ik ka ala ti kõi ge suu rem 
rõõm see, kui sai su ve va he-
a jaks va nae ma juur de maa ko-
dus se sõi ta. Linn on mi nu ja-
oks ol nud ala ti kui da gi tüü tu 
ja igav. Maal te kib õi ge va ba-
du se tun ne.

Koo li teed alus ta sin ma Pär-
nu Üle jõe Güm naa siu mis. Sel-
le le järg nes ne li aas tat met sa-
ma jan du se õpet Ti he met sas 
ja pea le se da veel kolm aas-
tat õpet lin na- ja töös tus maas-
ti ke kor ral du se eria lal Ees ti 
Maaü li koo lis.

Mil li ne on si nu ro he li su se 
as te ja mil li sed veen du mu-
sed ümb rit se va loo du se suh-
tes on?

No mürk ro he li ne ma kind-
las ti po le, aga ro he li seks pean 
en nast küll. Ümb rit se vas se 
loo dus kesk kon da suh tun ma 
aus tu se ga. Pal jud ini me sed 
ei mõis ta se da, aga te ge li kult 
saab ju kõik al gu se loo du sest. 
Mit te mi da gi ei saa te ha il ma 
loo dus res sur si ta. Vaa da ke en-
da üm ber rin gi, kas näe te mi-
da gi sel list, mil le loo mi sel ei 
oleks ka su ta tud mi da gi loo du-
sest? 

See pä rast tu leb mee les pi-
da da, et maa ke ra on na gu 
saar, mil lel on al gus ja lõpp. 
Kui sel lel saa rel tar bi da ära 
va le ma jan da mi se tõt tu loo-
dus re surss ja saas ta da ära 
kesk kond siis ei ole meil ühelt-
maalt eda si ela mi seks enam 
ku hu gi min na. Me ei saa võt-
ta liht salt paa ti ja sõi ta järg-
mi se le saa re le le.

Kas sul on ka ho bi sid?
Jah on. Olen ho bi kor ra li ne 

ka la mees ja ja hi mees. Kui ae-
ga saan, siis võ tan ik ka rid va 

näp pu ja lä hen loo du ses se. 
Sel li sed ho bid on vä ga head, 
sest vaik selt loo du ses ae ga 
vii tes on hea aeg mõel da fi lo-
soo fi li si mõt teid ja maan da da 
pin geid. 

Prae gu min nak se ik ka lin-
na, si na tu lid maa le töö le, 
kas oli hir mu tav, äk ki tu led 
maa le pä ri seks? 

Ei ol nud see mi da gi hir mu-
tav. Mi nu unis tus on ol nud 
nii kui nii min na maa le ela ma. 
En ne veel, kui siia töö le asu-
sin, hak ka sin ma se da unis-
tust ta sa pi si ka täit ma. 

2010. aas tal hak ka sin ma 
ehi ta ma Tõs ta maa lä his te-
le asu vas se Eas sa lu kü las se 
oma va na va ne ma te maa de-
le ela mut. Sel le ga aga lä heb 
veel pal ju ae ga, en ne kui see 
val mis saab, sest ehi tus tööd 
teos tan ena mas ti ise. Prae gu 
elan ma Tõs ta maa ale vi kus. 
Pä ri seks maa le tu le mi ne teeb 
mul le ai nult rõõ mu. 

Mil li ne es ma mul je Tõs ta-
maalt on tek ki nud ja kas 
käed ko he ki he le vad, et 
ta haks mi da gi kind lalt ära 
te ha. 

Es ma mul je on vä ga hea. 
Näen, et siin on pal ju ära teh-
tud ja Tõs ta maad võib pal ju-
de le teis te le val da de le ees ku-
juks tuua. Eks üht-teist mi da 
veel ära te ha on ka mui du gi 
sil ma jää nud. Et mit te müüa 
“lask ma ta ka ru” nah ka ei hak-
ka neid as ju väl ja too ma.

Kas oled ter ve val la ris ti-
põi ki lä bi sõit nud ja üle vaa-
te saa nud? 

Pal ju sid as ju ei saa te ha 
ka bi ne tis ar vu ti ta ga is tu des. 
Oma silm on ik ka ku nin gas. 
Ter vet val da po le ma kind las-
ti lä bi jõud nud sõi ta, aga suu-
re osa sel lest küll. 

Kas si nul noo re ini me se na 
on mõ ni te ra ne tä he le pa-
nek, kui das lin nast noo red 
jäl le val da ta ga si saa da? 

Eks põ hip rob leem, miks 
ära min nak se, on ik ka pa re-
ma te töö koh ta de pä rast. See 
prob leem ei ole mit te ai nult 
Tõs ta maal vaid ena mu ses val-
da des. Sa mas eks asi on na tu-
ke ka suh tu mi ses kin ni. Tööd 
ju leiab igalt poolt, liht salt 
pal gad ja või ma lu sed on eri-
ne vad. Kas roh ke ma te või ma-
lus te ja suu re ma te pal ka de pä-
rast lin na ko li des saa bub aga 
see “õnn”? Jul gen ka hel da. 

Kui das noo red jäl le val da 

saa da? Sel le le kü si mu se le on 
ras ke vas ta ta. Või bol la nad tu-
le vad ku na gi ise? 

Ega lin nas tu mi ne ei saa 
ka ju lõ pu tult toi mu da. Kül-
lap kus kilt maalt te kib põl lu-
ma jan du se jm are ne des maa-
le noor te le roh kem töö koh ti 
ja neil on põh just siia ta ga-
si tul la. Töö koh ta de loo mist 
vald teos ta da ei saa, aga küll 
saab ta sel le le kaa sa ai da ta. 
Üks asi on kin del. Tu leb seis-
ta sel le eest, et maalt ei kaoks 
ära tee nu sed. Kui pan na kin-
ni näi teks kool või las teaed, 
siis ei ole noor tel siia enam 
as ja.

Kas oled pe rei ni me ne, mil-
li seid väär tu si inim su he tes 
hin dad, mis sind ilm tin gi ma-
ta vi has tab? 

Olen abie lus, lap si po le. 
Inim su he tes hin dan au sust 
ja tei ne tei se mõist mist. Mis 
mind ilm tin gi ma ta vi has tab, 
ei os ka ma öel da. 

Uus nä gu val la ma jas
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Noor te kes ku ses on uus 
aas ta to re das ti ala nud. 
Õues on ilus talv, pak-

ku des män gu lus ti ja spor ti mis-
või ma lu si, kuid üle kõi ge on 
õh tu ti hea tul la kül mast soo ja 
noor te kes ku ses se sõp ra de ga 
koos ole ma ja te gut se ma. 

Vaa da tes kor ra ta ga si eel-
mi ses se aas tas se, siis det sem-
ber oli noor te kes ku ses üs na 
tu ba ne ja lust lik. Noor te kes-
kust kü las tas kuu jook sul 505 
noort, mis teeb kesk mi selt 30 
noort päe vas. Numb rid on 
küll vei di väik se mad kui mui-
du, kuid see on tin gi tud jõu-
lu va hea jast, kui noor te kes kus 
puh kas. 

Det semb ri täht sünd mu-
seks võib pi da da loo mu li kult 
noor te kes ku se sün ni päe va. 
10.det semb ril täi tus kul tuu-
ri ma ja tei se le kor ru se le ra ja-
tud noor te kes ku sel esi me ne 
te ge vu saas ta. Täht sa sünd-
mu se pu hul kor ral da si me 9. 
det semb ril to re da sün ni päe va-
peo. Kül la kut su si me Ees ti Pil-
jar di fö de rat sioo ni pil jar di tree-
ne ri Krist jan Kuu si ku, kes kor-
ral das noor te le si su ti he da ja 
õpet li ku koo li tu se. Rää ki si me 
na tu ke pil jar di aja loost, tu le-
ta si me ühi selt meel de pil jar di 
reeg leid ja tree ne ri ju hen da mi-
sel kor ral da si me mi tu õpet lik-
ku män gu. Oma ala pro fes sio-
naal an dis noor te le mit meid 
nä pu näi teid, kui das pil jar dit 
õi ges ti män gi tak se, lih vis ole-
ma so le vaid os ku si ja õpe tas 
mit meid har ju tu si, et noo red 
saaks ise eda si har ju ta des 
oma os ku si aren da da.

Koo li tu so sa lõp pe des an-
dis noor soo töö ta ja üle mit-
meid tä nu kir ju noor te kes ku-
se sõp ra de le, kes aas ta jook-
sul oma nõu ja jõu ga abiks 
olid. Tä nu kir jad on küll kõik 
üle an tud, aga tä nu sõ nad lä bi 
le he va hen du se ei ole sa mu ti 
liiast, see ga ol gu kõik siin ko-
hal ka uues ti üles loet le tud. 
Tõs ta maa val la va lit sus ja abi-
val la va nem Anu Pe ter son, 
kes noor te kes ku se loo mi se 
ning va hen di te soe ta mi se te-
oks on tei nud. Ka ro lii ne Kask 
noor soo töö ta ja na teh tud töö 
eest. Kul tuu ri ma ja töö ta jad 
Õn ne la Lees, Moo ni ka Ad ler 

ja Ka rin Mii du, kel le poo le 
noo red igal het kel kõi gi kü-
si mus te ga pöör du da saa vad. 
Ka lev Mart son ja Ar go Ast la, 
kes on ai da nud te ha re mon-
di töid ja ol nud abiks IT-kü si-
mus tes. Ai ma Nur me ja Õie 
Org, kes noor te kes ku se le toi-
du nõu sid on too nud. Kris tel 
Jür gen son, hoi des meie noo-
ri ee ma le õi gus rik ku mis test. 
Anu Rand maa, Ma dis Ves ki-
mä gi, Mar ge Pääs tel ja Too-
mas Mitt, kes on käi nud meie 
koo ri koo li ta mas. Ai täh tei le 
veel kord!

Hea meel on tõ de da, et 
noor te kes ku se bän di ruum ei 
sei sa päe va gi tüh ja na, sest 
seal har ju ta vad iga päe va selt 
mit med noor te bän did, kes 
ka sün ni päe va peol mit me et-
teas te ga üles as tu sid. Bän di-
de va he pa la na sõi me ühi selt 
sün ni päe vak ring lit ja nau ti si-
me peo mee leo lu. Õh tut jäid 
lõ pe ta ma noor te en da kor ral-
da tud dis ko. Sün ni päe va pil-
te saab vaa da ta: http://pil did.
tos ta maa.ee/2011/noort ka syn-
na/in dex.html.

Det semb ri tei sed õh tud 
möö du sid meil ül di selt mõn-
da fil mi või mul ti fil mi vaa da-
tes. Val mis tu si me ühi selt ka 
jõu lu deks ja meis ter da si me 
mit meid jõu lu kau nis tu si. Hea 
meel on ka sel le üle, et noo-
red ka su ta vad noor te kes kust 
mit me tel eri ne va tel juh tu del. 
Näi teks toi mus det semb ris Pil-
vi Ka se rah va tant su las te tant-

su laa ger, mil le ajal tant si jad 
noor te kes ku se ruu me ka su ta-
sid ja jäid ka kes ku ses se öö-
bi ma. 

Jaa nua ri koh ta veel numb-
ri li si üle vaa teid an da ei saa, 
kuid päe va ne kü las ta ta vus 
on mär ga ta valt kas va nud. 
Jaa nuar al gas meil ra hu li ku 
koo li va hea ja nä da la ga, kus 
pal jud noo red tõid en da ga 
kaa sa jõu lu va nalt kin gi tu seks 
saa dud män ge, mi da siis sõp-
ra de ga koos män gi ti. 13. jaa-
nua ril te gi me ta ga si vaa te jõu-
lu des se ja kor ral da si me „Kuu-
set ral li“. Kõik ale vi ela ni kud 
said noor te kes ku se ta ga ole-
va le plat si le tuua oma jõu lu-
rõõ mu pak ku nud kuu sed, et 
need ühi seks lõk ke hun ni kuks 
sät ti da. Ai täh kõi gi le, kes kuu-
se too mi se ga noor te kes ku se 
noor te le soo ja lõk ke võ lu kin-
ki sid! Noor te kes ku se te ge mi si 
tu lid vaa ta ma ka las teaia lap-
sed koos oma vah va mas ko-
ti ga, kes neil ala ti kaa sas on. 
Lõ ke ei taht nud küll al gu ses 
vä ga häs ti põ le da, kuid kui 
saa bus kül la jõu lu sokk, kel le-
le lap sed lust li kult tant si sid ja 
jõu lu sokk oma head soo vid 
uueks aas taks eda si oli and-
nud, põ les ka suur kuus ke de 
hun nik väi ke se kaa saai ta mi se 
pea le ära. Jõi me ühi selt kar ge 
il ma pu hul soo ja teed ja sõi-
me jõu lu so ku poolt too dud 
küp si seid. Jaa nua ri al gu ses 
sai lä bi ka noor te kes ku se pil-
jar di tur niir, mil le pu hul noor-

soo töö ta ja tub li de le osa le ja te-
le dip lo meid ja gas. 

Jaa nua ris käis meie te ge mi-
si üle vaa ta mas Ha ri dus- ja 
Tea dus mi nis tee riu mi mees-
kond, kel le le meie kes kus 
meel dis ja sel le pu hul kin gi ti 
noor te kes ku se le ka uh ke män-
gu komp lekt. Võiks ar va ta, et 
tä na sed noo red ei os ka ehk 
enam va nu ja tra dit sioo ni li-
si laua män ge män gi da, kuid 
noor soo töö ta ja sai po si tiiv se 
ül la tu se osa li seks, nä hes kui 
suu re õhi na ga noo red uuest 
män gu komp lek tist ma let ja 
ka bet on män gi ma ha ka nud. 
Sel le üle saab vaid rõõ mu tun-
da. 

Veeb rua ri al gu ses saab 
toi mu ma ka Tõs ta maa ta len-
dis how ja sõb ra päe va dis ko. 
Ta len dis how et teas teid saab 
kir ja pan na 6. veeb rua ri ni hu-
vi juht-noor soo töö ta ja Sii vi 
juu res. Oo ta me roh ket noor-
te osa võt tu, sest kõik esi ne-
jad saa vad au hin na tud ning 
põ ne vust kas va tab kind las ti 
ka Pär nust ko ha le tu lev JJ St-
reet tä na va tant su koo li suur 
la vas how ja kuul da on, et ka 
noor te le õpe ta tak se mõ ned 
la he da mad tä na va tant su lii-
gu tu sed. Kes aga tun neb, et 
ta lent te ma sees veel la va le 
esi ne ma min na ei ta haks, on 
igal ju hul üri tu se le osa le ma 
ja teis te le kaa sa ela ma oo da-
tud. Jäl gi ge rek laa mi ja te re 
tu le mast ta len dis how le!

Sii vi Tõ nu ri, noor soo töö ta ja

Noor te kes ku ses elu keeb
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Sel le tal ve al gus on meil 
lu me vae ne ol nud, mil le 
tõt tu lu me ko ris tus teh ni-

ka sei sab ja teh ni ka mees tel 
roh kem tu ba se mad te ge mi-
sed. Ja ku na me hed ena mu-
ses kin daid ja vai pu ei val-
mis ta, on neil siis ki ka muid 
te ge vu si kül la ga.

Üks koht mis me hi mag ne-
ti na tõm bab on ga raaz ja seal 
lei du vad teh ni kai med.

Sel leks, et neid teh-
ni kai me sid saaks lä-
he malt uu ri da ning 
proo vi da, kut su si me 
ühe kee vi tus ja lõi-
kea pa raa te müü va 
esin da ja ko ha pea le 
töö riis tu täp se malt tut-
vus ta ma. Eks poes ole 
või ma lik sa mu ti ma si naid 
vaa da ta, kuid ko ha peal reaal-
se tes olu des ja ise proo vi des, 
sel gub nii mõ ni gi tõ de, mis 
poe le til nä ge ma ta jääb. Loo-
mu li kult on väär tus omaet te 
ka in fo, mis teh ni ka hu vi lis te 

mees te va hel sel lis tel kok ku-
saa mis tel lii gub. Näi teks, kui 
mi tu mi nu tit või aas tat on 

vas tu pi da nud kel le gi x fir-
ma ke tas lõi kur.

Teh ni ka päev sai teoks 7 
jaa nua ril ja ve nis oma viie-
tun ni seks de mo päe vaks, nä-
ha ja proo vi da sai plas ma lõi-
ku rit ja eri ne vaid kee vi tu sa-
pa raa te. Kee vi ta ti nii ta va list 
me tal li kui ka näi teks alu mii-

ni mi ning roos te va ba te rast. 
Mõ ne del mees tel tu li ilm siks 
ka kuns tian ne, mil le tu le mu-
sel val mis meist ri teos.

Eks aeg näi tab ehk saab tu-
le vi kus ki mõ ni hu vi tav kok ku-
saa mi ne kor ral da tud.

Ja nek Tuul mees,
teh ni ka mees

HHall-kärb se näpp on Ees-
tis üld le vi nud ja roh-
kear vu li ne hau de lind. 

Te ma vä li mu ses on tun nus lik-
ke joo ni vä ga vä he, eel kõi ge 
trii bu li sed pea la gi ja pu gua la. 
Teis test kärb se näp pi dest eris-
tab te da ka pea si luett: laup 
on la me, aga kiir su led ku hik-
jalt. 

Vaa ta ma ta oma ta ga si-
hoid li ku le pruu ni kas hal-
li le vä li mu se le puu tub 
hall-kärb se näpp ome-
ti ker ges ti sil ma. Se-
da tä nu te ma var-
ja ma tu le elu vii si le, 
suu re le usal du se le 
ini mes te suh tes 
ja kärb se näp-
pi de le omas-
te le lü hi kes-
te le toi te-

len du de le pu tu ka te 
ta ba mi seks. 
Lind is tub püst jalt ok-

sal, aia tei bal, la bi da var rel 
või traa dil, ala ta sa tii bu ke hi-
ta des. 

Hall-kärb se näpp on äär mi-
selt osav pu tu ka kütt, kel le toi-
duks on gi len da vad pu tu kad, 

pea mi selt kärb sed. 
Saa ki püüab 

ta ena mas t i 
õhust, pea tu-
des tih ti pai-
gal len nuks, 
nap sab len da-
va pu tu ka, 
nak su tab seal-
juu res kuul da-
valt no ka ga 
ning len dab 
sa ge li täp selt 
en di ses se va-
rit sus pai ka ta-

ga si. 
Hall-kärb se-

näpp saa-
bub mei-
le mai tei-

sel poo lel. 
Pe sa ko ha va lib 

emas lind, kes see juu res on 
üs na jul ge. 

Pe sa ei ole nii var ja tud kui 
teis tel kärb se näp pi del, paik-
neb ta va li selt hoo ne rääs ta 
all või kar nii sil, lin nu toi du ma-
ja või pe sa kas ti ka tu sel, mur-
du nud puu tü vel. Kuid nen de 
pe si on lei tud ka lil le po tist, 
rõ du le unu ne nud ko tist või 

koh vi tas sist. 
Va li tud pe sa ko ha iseä ra sus-

test sõl tub ka pe sa ku ju ja ma-
ter jal. Pe sa on ta va li selt liht-
ne, hoo le tult pu nu tud ko hev 
ehi tis. 

Emas lind mu neb 4-6 mu-
na ja haub neid um bes 14 
päe va. Isas lind toi dab te da 
sel ajal. 

Mõ le mad va ne mad toi da-
vad koo ru nud poe gi ning 
need lah ku vad pe sast ka he-
nä da las te na. Poe ga de ga pe-
sa juu res käi tu vad hall-kärb-
se nä pid eri ne valt. Mõ ni neist 
ei eru tu gi, kui ini me ne pe sa-
le lä he neb ja poe gi puu du tab, 
tei ne muu tub ko he ra hu tuks 
ja rün dab pi kee ri val len nul. 

Hall-kärb se nä pi laul on tä-
he le pan da ma tu kol mest-nel-
jast kut se hüüu sar na sest pau-
si de ga eral da tud sil bist koos-
nev sirt su mi ne. Ta on ta va li-
ne ela nik hõ re da tes met sa des, 
par ki des, ae da des. 

Suu rem osa hall-kärb se-
näp pe len dab tal vi tu ma ju ba 
au gus tis. 

Ees tis on hall-kärb se näpp 
loo dus kait se all.

Hall-kärb se näppHall-kärb se näpp

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

Teh ni kak lu bi käib ga raa zis

Pildil on tehnikameeste 
nägemus lühtrist.
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3. jaa nuar – Va ba dus sõ jas või del nu te 
mä les tus päev

Va ba dus sõ jas või del nu te mä les tus päe-
va tä his ta tak se, et aus ta da Ees ti ise seis vu-
se eest või del nuid.

2. veeb ruar – Tar tu ra hu le pin gu aas ta-
päev

Tar tu ra hu le pin gu ga tun nus tas Nõu ko-
gu de Ve ne maa tin gi mus te ta Ees ti Va ba rii-
gi ise seis vust, mää ra ti kind laks Ees ti-Ve ne 
rii gi piir ja koos kõ las ta ti vas tas ti ku sed jul-
geo le ku ta ga ti sed. Järg ne valt tun nus ta sid 
Ees ti Va ba rii ki de ju re pal jud rii gid.

24. veeb ruar – Ees ti ise seis vus päev
Ees ti ise seis vus päev on rii gi ja rah va pi-

du päev. Ise seis vus päev mär gib rah va ene-
se mää ra mi sõi gu se teos tu mist. 

24. veeb rua ril 1918. a aval das Pääs te ko-
mi tee „Ma ni fes ti kõi gi le Ees ti maa rah vas te-
le”, mil les kuu lu ta ti väl ja Ees ti Va ba riik. 

14. märts – ema kee le päev
Ees ti keel de on tal le ta tud mei le ai nuo-

ma ne kul tuu ri- ja mi ne vi ku ko ge mus. 
Ema kee le päev mee nu tab, et ees ti keel 

va jab tä he le pa nu ning et ees ti kee le puh tus 
ja pü si ma jää mi ne sõl tub ees ti kee le kand ja-
test ja ka su ta ja test en dist.

9. mai – Eu roo pa päev
II maail ma sõ ja lõ pu viien da aas ta päe va 

pu hul pi das Prant su se vä lis mi nis ter Ro bert 
Sc hu man kõ ne, mil les tõi esi le Eu roo pa lõi-
mu mi se kui tee, mis ta gab sõ ja järg se le Eu-
roo pa le ra hu ning viib õit sen gu le.

Mai kuu tei ne pü ha päev – ema de päev
Ema de päe va ga aus ta tak se ja väär tus ta-

tak se ema de rol li ühis kon nas. Ema de päev 
on kõi ki de ema de ja pe re de ühi ne täht-
päev.

4. juu ni – Ees ti li pu päev
Ees ti lipp on eest lu se kand ja. Ees ti li pu 

päe va tä his ta tak se Ees ti Üliõ pi las te Selt si 
si ni must val ge li pu õn nis ta mi se aas ta päe-
val. 

Li pu heis ka mi ne tä his tab ühis te aa de te 
ja väär tus te elu jõu du ning väl jen dab üh te-
kuu lu vus tun net.

14. juu ni – lei na päev
Lei na päe val mee nu ta tak se oku pat sioo-

ni või mu de poolt rep res see ri tud ja oku pat-
sioo ni või mu de te ge vu se lä bi huk ku nud isi-
kuid. 

Lei na päe val ei kor ral da ta lei na ga kok ku-
so bi ma tuid ava lik ke üri tu si.

23. juu ni – või du pü ha
Või du pü ha mär gib Ees ti kait se jõu du de 

val mi so le kut kaits ta Ees ti ise seis vust. 23. 
juu nil 1919. a oli Va ba dus sõ ja üks mur de-
punk te: sel päe val või de ti ta ga si Võn nu. 

Pä rast se da mur ti Sak sa vä ge de vas tu-
pa nu ko gu rin del ja juu li al gu ses sõl mi ti 
va he ra hu.

24. juu ni – jaa ni päev
Jaa ni päev on ürg ne eest las te pi du päev. 

Jaa ni päev on kul tuu ri li ne si de põh ja la ja 
mui nas-eest lu se ga. 

Jaa ni päev tä his tab su vist pöö ri päe va, 
mil päi ke, soo jus ja val gus on saa vu ta nud 
või du kül ma ja pi me du se üle.

20. au gust – taa si se seis vu mis päev
Taa si se seis vu mis päe val lõp pes oku pat-

sioon Ees ti Va ba rii gis. 20. au gus til te gi Ees-
ti Va ba rii gi Ülem nõu ko gu koos töös Ees ti 
Ko mi tee esin da ja te ga ot su se taas ta da Ees ti 
riik lik ise seis vus.

1. sep tem ber – tead mis te päev
1. sep temb ril al gab tra dit sioo ni li selt koo-

li des õp pe töö. Tead mis te päe val osu ta tak se 
eri list tä he le pa nu koo li teed alus ta ja te le, 
kuid ül di se malt ka ha ri dus töö ta ja te le.

Ok toob ri kuu kol mas lau päev – hõi mu-
päev

Hõi mu päev on soo me-ug ri rah vas te üh-
te hoid mi se päev. Sel le ga väär tus ta me ühist 
pä ran dit ning aval da me toe tust soo me-ug-
ri rah vas te kul tuu ri lis te le püüd lus te le.

No vemb ri kuu tei ne pü ha päev – isa de-
päev

Isa de päe va ga aus ta tak se isa sid ja täht-
sus ta tak se isa de rol li las te kas va ta mi sel. 

Isa de päev on kõi gi isa de ja pe re de ühi-
ne täht päev.

Va li mis te ja rah va hää le tu se toi mu mi se 
päev

Va li mi sed ja rah va hää le tus on kõi ge ot-
se sem de mok raa tia väl jen dus. Rah vas kui 
kõr gei ma või mu kand ja sek kub siis ot sus-
tusp rot ses si.

Si ni must val ge li pu 
heis ka mi se ga muu-
da me olu li sed sünd-
mu sed ja täht päe vad 
pi du li ku maks. 

Näi teks heis ka me Ees ti li pu 
sün ni päe va del, koo li lõ pe ta mi-
se, abiel lu mi se ja miks mit te 
ka pen sio ni le jää mi se pu hul. 
Kuid pea le pe re kond li ke olu-
lis te sünd mus te on ole mas ka 
mei le kõi gi le ühi selt olu li sed 
rah vus li kud täht päe vad, mil 
heis ka me Ees ti li pud.

Ini me si seob kok ku ühi ne 
mi ne vi ku ko ge mus ja ühi sed 
väär tu sed. Sel le üht sus tun de 
üheks väl jen da mis vor miks on 
li pu heis ka mi ne neil ühi selt 
olu li seks pee ta vail päe va del.

Riik li kud li pu päe vad
Rii gi ko gu on keh tes ta nud 

18 li pu päe va. Oma si sult võib 
need ja ga da kol me rüh ma: 
oma riik lu se, pe re väär tus te 
ning kul tuu ri ga seo tud sünd-
mu sed ja täht päe vad. Kõi ge 
enam on meil oma riik lu se ga 
seo tud li pu päe vi: Va ba dus sõ-
jas või del nu te mä les tus päev, 
Tar tu ra hu aas ta päev, ise seis-
vus päev, Eu roo pa päev, või du-
pü ha, taa si se seis vu mis päev, 
Rii gi ko gu, ko ha li ku oma va lit-
su se vo li ko gu ja Eu roo pa Par-
la men di va li mi se päev ning 

Ees ti li pu p

Neljapäeval, 23. vee
Vabariigi 94. a

valla v
näituse “Eesti 

kell
Retrohõng
KÕBUSATE

Üllatused rahv

Pe
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Laupäeval, 18. veebruaril kell 20 Cotze majas 
TANTSUÕHTU KÕIGILE. 
Rahvast tantsitab härra Hirvela Koongast. 
Sissepääs 3 EUR-i. 

Ree del, 16. märt sil kell 12 toi mub 
Tõs ta maa rah vama jas XVI Tõs ta maa val la las te- 
ja noor te so lis ti de kon kurss 
„MUU SI KA MEID KÕI KI SEOB...”

Oo da tud on 3-20-aas ta sed so lis tid, kel lelt 
oo ta me üh te lau lu omal va bal va li kul. Kon kurs si 
hin dab as ja tund lik žürii, ku hu kuu lu vad ko ge-
mus te ga muu si kud ja laul jad. Ka pub li kul on või-
ma lus lei da oma lem mi kud kõi gi laul ja te seast.

Osa võ tust pa lu me tea ta da 12. märt siks  Tõs ta-
maa rah va maj ja Õn ne la le - on ne la@tos ta maa.ee,
tel tas kus 523 6350).

Ree del, 17. märt sil kell 19 eten dub Tõs ta maa 
rah va ma jas Va na Bas ki ni teat ri eten dus 
PLAS TIK VÕI LEIB

La vas ta ja: Vel lo Jan son, kunst nik: Rii na Van ha-
nen, osa des: Ma ri ka Ko ro lev, Kad ri Adam son, 
Rai vo Rüü tel ja Tõ nu Te pan di või Vel lo Jan son. 
Au tor: Ro ger Karsh ner / tõl ki nud Vel lo Jan son. 
Kest vus: Kaks ja vee rand tun di.

Is san da loo maaed on suur ja mit me ke si ne. 
Eri ti käib see ini me se koh ta. Aga õn neks (mõ-
ni kord küll ka õn ne tu seks!) on ini me ne va rus-
ta tud võim sa te kom mu ni kat sioo ni va hen di te ga 
- kuul mi se ja kõ ne või me ga. See, kes os kab neid 
mõ le maid ta sa kaa lus ta tud mää ral ka su ta da, ei 
tar vit se ala ti ise vi gu te ha, et elus mi da gi ära õp-
pi da. Kui gi, jah, omal na hal ko ge tud vi ga an nab 
reeg li na kõi ge mõ ju va ma õp pe tun ni. Aga kui 
juh tub, et ini me ne ei tai pa, kel le vi ga elu kor ra 
se gi lõi, siis on kind las ti abi kom mu ni kat sioo-
ni va hen di test - rää gi ära ja kuu la, mis tei sed 
üt le vad!

Pi le tid eel müü gis Tõs ta maa raa ma tu ko gus 
ala tes 27. veeb rua rist 8 eu rot, pi let sa mal õh tul 
ko ha peal 10 eu rot.

Laupäeval, 14. ap ril lil Tõs ta maa rah va ma jas 
an sam bel Tu le Tae vas Ap pi 
11. sün ni päe va-pi du

EEL TEA TEDpäe va dest
rah va hää le tu se toi mu mi se 
päev.

Pe re väär tu si kät ke vaid li pu-
päe vi on ne li: ema de-, lei na-, 
tead mis te- ja isa de päev. Mei-
le ai nuo ma se kul tuu ri ga seo-
tud li pu päe vi on sa mu ti ne li: 
ema kee le päev, Ees ti li pu, jaa-
ni- ja hõi mu päev.

Uus li pu päev
Käe so le val aas tal li san dus 

üks li pu päev – hõi mu päev. 
Se da tä his ta tak se ok toob ri-
kuu kol man dal lau päe val. 
Hõi mu päev on soo me-ug ri 
rah vas te üh te hoid mi se päev. 
Hõi mu päe va ees mär giks on 
tead vus ta da eest las te kuu lu-
mist soo me-ug ri rah vas te per-
re ning sel le ga väär tus ta tak se 
ühist pä ran dit.

1931. aas tal lan ge tas Hel-
sin gis toi mu nud soo me-ug ri 
IV kul tuu ri kong ress ot su se ha-
ka ta tä his ta ma ok toob ri kuu 
kol man dal nä da la va he tu sel 
hõi mu päe va. Ees tis tä his ta ti 
1930-nda tel aas ta tel hõi mu-
päe va kont ser ti de, ak tus te ja 
koos vii bi mis te ga koo li- ja val-
la ma ja des. Pal ju des koh ta des 
võis Ees ti li pu kõr val nä ha 
Soo me ja Un ga ri lip pu leh vi-
mas.

Ees ti oku pee ri mi ne kat kes-
tas hõi mu päe va tä his ta mi se 
tra dit sioo ni. Taa si se seis vu mi-

se jä rel ha ka ti taas ta ma ka 
hõi mu päe va tä his ta mist. Kui 
alg selt lei dis hõi mu päev vas-
tu ka ja en ne kõi ke koo li des, 
siis prae gu seks on kaa sa tul-
nud eri ne vad ha ri dus- ja kul-
tuu ria su tu sed ning ko da ni-
kuü hen du sed. 

Rii gi ko gu keh tes tas hõi mu-
päe va li pu- ja riik li ku täht päe-
va na 17. veeb rua ril 2011. aas-
tal.

Heis ka mi ne sü da me sun nil
Rii gi ko gu keh tes ta tud li pu-

päe val ei ole li pu heis ka mi-
ne ko hus tus lik. Sa mas oo tab 
riik ja kaas ko da ni kud, et vä-
he malt kol mel päe val aas tas 
– ise seis vus päe val, või du pü-
hal ja taa si se seis vu mis päe val 
– olek sid li pud hei sa tud kõi ki-
de le äri-, elu- ja bü roo hoo ne-
te le. Soo vi tus li kult heis ka me 
Ees ti li pud ka kõi ki del teis tel 
riik li kel li pu päe va del.

Lip pu de heis ka mi se ga an-
na me mär ku isik li kest rõõ-
mu- ja kur bu se päe va dest 
ning väl jen da me ka ühi seid 
väär tu seid ja ideaa le. Isik li kel 
täht päe va del heis ka Ees ti lipp 
oma ko duõues, mei le kõi gi le 
olu lis tel täht päe va del ka ta me 
aga ko gu Ees ti maa si ni must-
val ge te lip pu de ga!

Gert Ui boaed,
Rii gi kant se lei süm boo li ka nõu nik

ebruaril kell 19 Tõstamaa rahvamajas  
astapäeva pidulik kontsert-aktus, 
vapimärkide üleandmine 
kultuurielu suurkujud” avamine

 20.30 EESTI PIDU
gulist tantsumuusikat pakub 
E KITARRISTIDE ANSAMBEL
vatantsurühmalt TUURIT-TUURIT

eo pääsmed eelmüügis Tõstamaa raamatukogus 5 eurot,
pääse samal õhtul 6 eurot. Riietus pidulik!
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4. jaanuaril sündis 
Dimothi Selgoja

FLORIIDA IRDT  
01.02.1926 - 02.01.2012

      Õnnitleme 

        uusi
 vallakodanikke 

            j
a nende vanemaid!

TÄNU!

Tõs ta maa kesk koo li õpi las ko du 
lap sed tä na vad fi r ma sid: 

Er lan dia, A.Le Coq ja Lei bur, 
kes spon so ree ri sid nen de jõu lu pi du.

PAKU ME TÖÖD!

Alus ta vad ta lu ni kud Kast na kü last 
va ja vad hä das ti usal dus väär set abi list 

met sa- ja ehi tus töö de le.
Ta su on kok ku lep pel ja tööd te hak se 

vas ta valt va ja du se le.
Roh kem in fot te le fo nil 5 664 0673

Eve li Il vest, Kast na kü last Mul gi ta lust

TÄNUA VAL DUS

Tä nan ko gu sü da mest Teid, dr. Ma dis Ves ki mä gi, 
kes Te vaa ta ma ta sel le le, et oli va na-aas ta vii ma ne 
õh tu osu ta si te mul le ars tia bi pe rears ti kes ku ses. 

Soo vin Teie pe re le tu ge vat ter vist ja 
õn ne lik ku ala nud aas tat!

Ma ret Tamm

Laupäeval, 
11. veebruaril kell 21 
Tõstamaa 
rahvamajas 

Muusikat minevikust ja
tänapäevast põimib kokku

DJ Andrus Pirso.

Pääse 3 eurot
Stiilsemale Valentinile auhind! 


