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Tõstamaa valla
laste ja noorte

 solistide 
konkurss

Kol ma nda koo li vee ran di vii ma sel 
päe val toi mus taas Tõs ta maa rah-
va ma jas meie val la so lis ti de ühi-

ne kont sert ehk val la las te ja noor te so-
lis ti de kon kurss „Muu si ka meid kõi ki 
seob…”. Tra dit sioon on edu kalt kest nud 
ju ba 16 aas tat jär jest.

Lau luos kust võe tak se Tõs ta maal üha 
tõ si se malt. Lap sed ja noo red mõis ta vad 
häs ti, et esi ne mi ne suu re pub li ku ees on 
oma an de lah ke ja ga mi ne, mit te pel galt 
ene se kok ku võt mi ne ja näi ta mi ne. 

Muu si kaõ pe ta ja te na püüa me ai da ta 
igal noo rel en nast lei da, kõr ge malt hin-
na ta ja hä be lik ku sest või tu saa da. See 
on hea ees mär gi ga kas va tus töö, mis an-
nab ko gu eluks et te val mis tu se, kus tu leb 
mis ta hes olu kor da des en daks jää da. Kes 
on la val esi ne nud, see mõis tab.

 Kui et te võe tu õn nes tub, jääb ra hu le 

noor ise koos oma lä he das te ga, kes tal-
le kaa sa ela vad, aga ju hen da jal val gub 
sil ma rõõ mu pi sar.

Il ma lah ke abi ja toe tu se ta ei oleks 

saa nud nii suu re joo ne list ja pi du lik ku 
kon kurs si kor ral da da. 

Suu red tä nu sõ nad teos tu se ja toe tu se 
eest: Tõs ta maa val la va lit sus, Tõs ta maa 
kaup lus, kon dii ter Hel le Pih lak, Ma dis 
Ves ki mä gi, Too mas Mitt, Sten-An der Oja-
kal las, Ur mas Rein feldt. Kor ral dus toim-
kon da kuu lu sid hak ka jad noo red: Ag nes 
Jan son, Lau ra Jõe, Ral di Kal ju rand, Triin 
Tu gim, Sii vi Tõ nu ri. Pil li män gu ga saat-
sid so lis te Hei ko Piir me, Ai vo Tõn ning, 
Ar go Lee ri maa ja Kar lo Sa lu. So lis ti deks 
ai ta sid val mis tu da ju hen da jad Tiiu Raa-
vik, Ivi Kask, Rai li Käär, An ne Pais te ja 
al la kir ju ta nu. Ai täh kõi gi le!

Hea roh kear vu li ne pub lik! Sa and sid 
kon kur si le pi du li ku kont ser di at mos fää-
ri, mis on iga esi ne ja unis tus.
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TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

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

 Jää hak kas lii ku ma. 
Oo ta ma tult kii res ti pur je-
ta vad jää lah ma kad Sor-
gu ta ha. Laiu ta vad lu me-
räit sa kad pea vad viim set 
võit lust ke vad tuu le ga, 
sest veel vaid mõ ni tund 
on jää nud tal ve pai net ta-
lu da. 

Mui du gi on õhk ju ba 
äre vust täis. Kuld no ka par-
ved on val lu ta nud suu re-
mad puud, aga ka val pead 
ko ha li kud varb la sed on 
pe sa kas tid üle löö nud ja 
te ge le vad kor ra li kult 
pe ree lu ga. 

Ke vad tal vi sed ül la ta-
jad, rän du ri test ur va lin-
nud, võt sid ko ha sis se 
ak naa lu ses lin nu söök las 
ja ei kii rus ta ku hu gi, sest 
seem ne te ga en nast rän na-
kuks pris keks nuu ma ta 
po le gi nii pa ha. Ise gi kaks 
si ni kae la as tu sid õuest lä-
bi ja kü si sid suu täie süüa. 

Äre vaks ajab ka päi ke-
sest kuu maks köe tud kas-
vu hoo ne soo jus. Ju ba ei 
tea mit mes kord lap pan 
aed vil ja de ja lil le de see m-
ned laua le laia li. Arut len 
ja mõ tisk len en da mi si, 
kui das taimet rii pe tä na vu 
peen rale ve da da. Nii to re 
eru tav tun ne. 

Esi me sed pap ri ka- ja 
to ma ti tai med ro he ta vad 
ju ba tai me kas ti des. Veel 
vii masd lu me rii bud ja ga-
vad po ri ga maad, ku ni 
ah ne ka mar ko gu niis ku-
se en das se imeb ja see-
jä rel si ru tub vär vi ki rev 
ke vad lil le vaip lo hu tu seks 
tal ve kan na tus te eest.

Viuu, ju ba hom mik on 
ke va det täis. Pal ju de le
mei e hul gast esi me ne, 
uu dis tav ja uu riv, ime li si 
ül la tu si täis. Ja teis te le, 
täis mä les tu si, kur bust ja 
ük sin dust lah ku ja le mõel-
des.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

JUHTKIRI

 Tea vi ta me, et 26.03.2011 al gu se ga kell 
11.00 toi mub Tõs ta maa val la ma jas Jo han-
ni kin nis tu de tailp la nee rin gu es kii si aru te-
lu. Jo han ni kin nis tu asub Tõs ta maa val las, 
Er mis tu kü las. 

De tailp la nee rin gu ees mär giks on vä hen-
da da ehi tus kee lu vöön dit ole ma so le va te ehi-
tis te (ela mu ja abi hoo ne) osas. Te ge mist on 
Tõs ta maa val la üldp la nee rin gu muut mi se 
et te pa ne kut si sal da va pla nee rin gu ga. 

De tailp la nee rin gu ga saab tut vu da Tõs ta-
maa val la ko du le hel aad res si ga www.tos ta-
maa.ee 

 Ran ni ku kü las asu va Me re ran na de tail-
p la nee rin gu mit te vas tu võt mi ne

Tõs ta maa Val la va lit sus 09.03.2012. kor-
ral du se ga nr 578 ot sus tas mit te vas tu võt ta 
Ran ni ku kü las asu va Me re ran na kin nis tu 
de tailp la nee rin gut ja lõ pe ta da sel le me net-
le mi ne.

Me re ran na de tailp la nee ring on al ga ta tud 
01.04.2011. Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su-
se ga nr 56. Pla nee rin gu ees märk oli ühe -
pe ree la mu ehi ta mi ne (su vi la koos sau na ja 
kuu ri ga), va ja li ke teh no võr ku de ga lii tu mi-
ne ning juur de pää su tee ta ga mi ne.

Mit te vas tu võt mi se põh ju seks on Me re ran-
na kin nis tu le kor ra li ku ja sea dus li ku juur-
de pää su puu du mi ne ning sa mu ti kin nis tu 
ma da last rel jee fist tin gi tud üleu ju tu soht ja 
hal vad ehi tus tin gi mu sed. Li saks paik neb 
kin nis tu täies ula tu ses Lää ne me re ran na 
pii ran gu vöön dis ja ehi tus kee lu vöön dis 
ning val da vas ena mu ses vee kait se vöön dis. 
Me re ran na de tailp la nee ring teeb küll et te-
pa ne ku ehi tus kee lu vöön di vä hen da mi seks 
ja maa pin na tõst mi seks (et väl ti da üleu ju-
tu soh tu), kuid see ei ole ma jan dus li kult ja 
kesk kon na kait se sei su ko halt mõist lik.

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 17.02.2012 ot-
sus tas al ga ta da Me re ran na kin nis tu de tail-
p la nee rin gu kesk kon na mõ ju de hin da mist.

Me re ran na kin nis tu asub Ran ni ku kü-
las, Lii vi la he kal dal (ka tast ri num ber 
82602:003:0137). Me re ran na de tailp la nee-
rin gu koos ta mi se ees mär giks on 5,62 ha 
suu ru se kin nis tu sih tots tar be muut mi ne ela-

mu maaks ühe pe ree la mu (su ve ma ja), ka he 
kõr val hoo ne (saun ja kuur) ja paa di laut ri 
ra ja mi seks. Ka van da ta va te hoo ne te ehi tu s-
a lu seks pin naks on pla nee ri tud 274 m2. 
Vee ja ka na li sat sioo ni la hen dus on pla nee ri-
tud lo kaal se te na (puur kaev, ko gu mis kaev). 

Läh tu des pla nee rin gu la hen du sest asus 
Tõs ta maa Val la vo li ko gu sei su ko ha le, et 
pla nee rin gu ga ka van da tav te ge vus ei kah-
jus ta Pär nu la he hoiua la kait se-ees mär ki de 
saa vu ta mist ja kait se väär tus te sood sat sei-
sun dit. Ka van da tav te ge vus ei too kaa sa 
olu li se kesk kon na mõ ju aval du mist sea du se 
(KeHJS) tä hen du ses, mis tõt tu kesk kon na-
mõ ju de al ga ta mi ne Me re ran na de tailp la-
nee rin gu le ei ole ots tar be kas. 

KSH ot sus ta mi se ajal arut les Vo li ko gu 
ka Me re ran na de tailp la nee rin gu ga ka van-
da tud ehi tus te ge vust. Aru te lu käi gus lei ti, 
et Me re ran na kin nis tul on ma da la rel jee fi 
tõt tu ehi ta mi seks eba sood sad tin gi mu sed.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 27.01.2012 ot-
su se ga nr 71 keh tes tas Kast na kü las asu va 
Rüs sa, Käo ja Teis pe re de tailp la nee rin gu.

Rüs sa, Käo ja Teis pe re de tailp la nee rin gus 
pla nee ri tud kin nis tu te le on ka van da tud 
ehi ta da ela mu koos kõr val hoo ne te ga. Ühel 
ka van da tud kin nis tul (prae gu Teis pe re kin-
nis tu) on ole ma so lev ela mu, mis on ku na gi 
ehi ta tud eba sea dus li kult, kuid hil jem le ga-
li see ri tud ja kan tud ehi tus re gist ris se. Ole-
ma so le va 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 te kõr gus ku ni 5 meet rit. 

Ma ja de vee va rus tus on pla nee ri tud la-
hen dad salv kae vu de baa sil ja ka na li sat-
sioon on pla nee ri tud la hen dad lo kaal se te 
oma pu has ti te baa sil.

Pla nee rin gua la asub Kast na-Vais te väär-
tus li kul maas ti kul. Maa kon na tee map la nee-
ring „Asus tust ja maa ka su tust suu na vad 
kesk kon na tin gi mu sed“ seab väär tus li ku 
maas ti ku pla nee ri mi sel ka mõ nin gad eri tin-
gi mu sed. Rüs sa, Käo ja Teis pe re de tailp la-
nee rin gus on kõi gi nen de eri tin gi mus te ga 
ar ves ta tud. 

DETAILPLANEERINGUD

Es mas päe val su le tud
Tei si päe vast ree de ni 10 – 18

Lau päe val 10 – 15
Pü ha päe val su le tud

Tõs ta maa raa ma tu ko gu uued lah tio le ku ajad
ala tes 12. märt sist 2012.
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 Meil on rõõm tea ta da, et 
Tõs ta maa, Varb la, Aud ru, 
La vas saa re ja Koon ga val la-
va lit sus te poolt kor ral da tud 
ava li kul kon kur sil, jäät me veo 
ai nuõi gu se and mi seks nen des 
val da des, osu tus kõi ge sood-
sa ma hin na pak ku jaks AS 
Ragn-Sells. 

Sel lest tu le ne valt teos tab 
ala tes 16.04.2012 – 15.04. 
2017 ol me jäät me te ve du eel-
pool ni me ta tud val da des füü-
si lis te le ja ju rii di lis te le isi ku te-
le üks nes, AS Ragn-Sells. Eel-
ne valt sõl mi tud jäät me veo -
le pin gud ol me jäät me te käit le-
mi seks teis te jäät me käit le ja te-
ga kao ta vad keh ti vu se. 

Le pin gu te sõl mi mi seks 

saa de tak se jäät me veo re gist-
ris ole va te le isi ku te le le ping 
ko ju, mil le ta saab all kir jas ta-
tult ASi le Ragn-Sells ta ga si 
saa ta.

Sel leks, et üle mi ne kut uue-
le ope raa to ri le Tei le või ma li-
kult mu ga vaks te ha, on Teil 
le pin guid või ma lik sõl mi-
da/täp sus ta da ka val las ko-
ha peal (kaa sa pa lu me võt ta 
isi kut tõen dav do ku ment):

30. märts kell 9.00- 11.00 
Tõ he la rah va ma ja
 30.märts kell 11.30- 

14.30 Tõs ta maa rah va ma ja
 30.märts kell 15.00- 

17.00 Se lis te kü la tu ba

Val la va lit sus

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da 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.

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–11.00 
Varbla
vallavalitsuse juures
kell 12.00–13.00

I ja II kvartalis
29. märts
12. ja 26. aprill
10. ja 24. mai
7. ja 21. juuni

Lihula
vallavalitsuse juures

Alates 1. aprillist
kell 9.00–12.00

I ja II kvartalis
29. märtsil
kell 14.30–17.30
11. ja 25. aprill
9. ja 23. mai
6. ja 20. juuni

 Tea ta me Tei le, et vas ta-
valt Jäät me sea du se le kor ral-
das Tõs ta maa val la va lit sus 
koos teis te as jao mas te val-
la va lit sus te ga ava li ku kon-
kur si jäät me veo ai nuõi gu se 
and mi seks Tõs ta maa, Aud-
ru, Koon ga, La vas saa re ja 
Varb la val las. Tõs ta maa val-
la va lit su se kor ral du se ga on 
tun nis ta tud edu kaks pak ku-
jaks ja ai nuõi gu se saa jaks, 
ala tes 16. ap ril list 2012. aas-
tast AS Ragn-Sells.

AS Veo lia Kesk kon na tee-
nu sed lõ pe tab ol me jäät me te 
veo tee nu se osu ta mi se Tõs ta-
maa, Aud ru, Koon ga, La vas-
saa re ja Varb la val las ala tes 
14. ap rill 2012. Pa lu me Teil 
eda si se jäät me veo kor ral da-
mi seks pöör du da AS Ragn-
Sells klien di tee nin dus se. Ju-
hul kui ka su ta te tä na AS 
Veo lia Kesk kon na tee nu sed 
üü ri kon tei ne rit ja soo vi te 
ole ma so le va kon tei ne ri soo-
dus hin na ga väl ja os ta, siis 
pa lu me sel leks saa ta mei le 

kir ja lik aval dus hil je malt 5. 
ap ril liks 2012. aas taks e-pos-
ti aad res si le par nu@veo lia.
ee või fak si da numb ri le 435 
5029. Aval du se lae ku mi se 
kor ral väl jas tab AS Veo lia 
Kesk kon na tee nu sed Tei le 
kon tei ne ri müü gi koh ta ar-
ve, mil le ta su mi sel muu tu te 
Teie kon tei ne ri täieõi gus li-
kuks oma ni kuks.

Sel leks, et jäät me veo üle-
mi nek toi muks või ma li kult 
su ju valt, müüb AS Veo lia 
Kesk kon na tee nu sed kõik 
oma üü ri kon tei ne rid, mil-
lis te koh ta ei lae ku nud väl-
jaos tu soo vi ga aval dust, uue-
le ve da ja le AS le Ragn Sells, 
sei su ga 05.04.2012. Kui Te 
soo vi te kon tei ne ri üü ri mist 
jät ka ta, siis võe tak se üü ri-
kon tei ne rid üle AS Ragn-
Sells poolt ja edas pi di esi-
tab kon tei ne ri ren di eest ar-
ve AS Ragn Sells. 

Tä na me Teid se ni se meel-
di va koos töö eest!

Si ret Re ba ne, 
AS Veo lia Kesk kon na tee nu sed

Jäät me veo le pin gu te sõl mi mi sest

Hea klient!

Lää ne Pre fek tuur 
pa kub kõi gi le, kel ID-
kaar ti po le või see 
hak kab ae gu ma, või-
ma lust taot le da se da 
lau sa oma ko du ko has. 

ID-kaar di taot lust saab esi-
ta da nel ja päe val, 26. ap ril lil 
2012 kell 9 – 11 Tõs ta maa 
rah va ma jas.
Taot le mi seks va ja li kud 
do ku men did:
 taot lu san keet 
 isi kut tõen dav do ku ment;
 üks vär vi fo to mõõt me te-

ga 40x50 mm;
 rii gi lõi vu (24,28 eurot, 

al la 15- aas ta sed isi kud, puu-
de ga isi kud ja üld tin gi mus-
tel va na dus pen sio ni ik ka 
jõud nud isi kud 6,39 eurot) 
ta su mist tõen dav do ku ment.

Puu de ga ini mes te pu hul 
esi ta da ka puu de ole ma so lu 
tõen dav do ku ment.

Sel päe val saab fo to sid te-
ha ja vas ta vat an kee ti täi ta 
ko ha peal. 

Võt ke kind las ti kaa sa keh-
tiv isi kut tõen dav do ku ment! 
Rii gi lõi vu saab sel päe val ta-
su da ko ha peal Pan ga bus sis.

Või ma lu sel pa lu me ta su-
da rii gi lõiv eel ne valt in ter ne-
ti pan gas või pos ti pan gas.
Ta su mi ne pan gaü le kan-
de ga
Saa ja ni mi: Ra han dus mi-
nis tee rium; Saa ja kon to: 

221023778606 (Swed bank) 
või 10220034796011 (SEB)
Vii te num ber: 2900081994; 
Sel gi tus: mär ki ge isi ku ni mi ja 
toi min gu ni me tus, mil le eest 
rii gi lõiv ta su ti

Pa lu me kind las ti eel ne valt 
re gist ree ri da val la va lit su se te-
le fo nil 44 9 6180 või e-pos ti-
le vald@tos ta maa.ee

Järg ne va tel aas ta tel lõp-
peb kor ra ga li gi poo le mil jo ni 
pas si ja ID-kaar di keh ti vu s-
aeg, mil le tõt tu pi ke ne vad nii 
tee nin dus tes oo te jär je kor rad 
kui ka do ku men di kät te saa-
mi se aeg. Kont rol li ge aeg sas ti 
oma do ku men ti de keh ti vu s-
ae ga ning taot le ge uus soo vi-
ta valt 6 kuud en ne keh ti vu s-
a ja lõp pu. 

Isi ku tun nis tus ehk ID-
kaart on Ees ti ko da ni ku ja 
Ees tis pü si valt ela va Eu roo-
pa Lii du ko da ni ku ko hus tus-
lik isi kut tõen dav do ku ment. 
Eu roo pa Lii du pii res saa vad 
Ees ti ja Eu roo pa Lii du ko da-
ni kud ID-kaar ti ka su ta da ka 
rei si do ku men di na.

Täp se mat in fot kõi ki de do-
ku men ti de taot le mi se (sh taot-
le mi se või ma lus te ja taot lu se 
esi ta mi se) koh ta on või ma lik 
saa da Po lit sei- ja Pii ri val ve-
a me ti ko du le helt www.po lit-
sei.ee rub rii gist tee nu sed, e-
pos ti aad res sil tee nin dus kes-
kus@po lit sei.ee või in fo te le-
fo nil 612 3000. Val la va lit sus

Taot le ID-kaar ti ko du ko has!
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M il vi Rand sün dis 2. 
no vemb ril 1960. aas-
tal Sil la met sa ta lus 

Poot si kü las ka lu ri pe res. 
Koo li teed alus tas Poot si 

koo lis, sel le lõ pe ta mi se jä rel 
oman das kesk ha ri du se Tõs ta-
maa kesk koo lis. 

Eda si asus Mil vi õp pi ma 
müü ja ame tit Pär nus ETKV Li 
kau ban dus koo lis. Pea le lõ pe-
ta mist töö tas ta mit mel pool 
müü ja na, ku ni pa ku ti Se lis te 
poe ju ha ta ja koh ta. Se lis tes 
töö tas Mil vi 12 aas tat ja see 
töö meel dis tal le vä ga. 

Nii kaua kui Mil vi mä le tab, 
on nen de ma ja pi da mi ses ala ti 
kur ki kas va ta tud, li saks sel le-
le muu köö gi vi li ja loo mad. 
Va ne ma te kõr valt õp pis Mil vi 
kõi ki ta lu töid. 1994ndal aas-
tal, kui per re oli sün di nud ka 
ju ba kol mas laps, tu li ot sus ta-
da, kas jät ka ta pal ga töö li se na 
poes või aren da da eda si oma 
ta lu. 

Ta lu oli sel leks ajaks are ne-
nud ju ba nii kau ge le, et Mil vi 
ot sus tas rii gi töö jät ta, liia ti-
gi kui ta lon gia jal suurt poes 
enam mi da gi müüa pol nud-
ki. Eks pe re ik ka mu ret ses, 
et kas ta lu suu dab neid kõi ki 
ära toi ta, aga na gu üt leb va-
na rah vas, kui hun ti kar dad, 
ära met sa mi ne. Al gu ses kas-
va ta ti põ hi li selt kur ki ja to ma-

tit ning tai mi. Hil jem tu lid 
juur de ju ba lil led, maa si kad 
ja kap sad. 

Sil la met sa pe re nai ne Mil-
vi on ta lu aren da ja ja eda-
si vii ja. Ei ole ol nud har vad 
ju hud, kus tal on oma ideid 
ol nud pe re ees ras ke lä bi su-

ru da. Ena mas ti on te ma ot su-
sed tar gaks osu tu nud, siis se-
da võrd on vä he ne nud ka vas-
tu seis kõi ge le uue le. 

Tä na seks on po jad Rai ner 
ja Jür gen dip lo mee ri tud põl-
lu me hed ja tü tar Maar jan 
ema kõr valt aed ni ku os ku-

Mil vi Rand, Tõs ta maa va pi mär gi ka va ler
sed oman da nud ning nüüd 
pa ku vad just ne mad Mil vi 
rõõ muks uu si ideid ühi selt 
pee ta va aian dus ta lu eden da-
mi seks. 

Koos pe re ga is tu tak se ühi-
se laua ta ga ja pla nee ri tak se 
töid ja te ge mi si pä ris tih ti. 
Mil vi jaoks on prae gu te gut-
se mi se pa ri mad aas tad ja ta 
tun neb en nast koos pe re ga 
äris üha kind la malt. 

Rai ner on uni ver saal ne teh-
ni ka mees ja tal le meel dib ka 
müü gi töö, Jür gen jäl le gi tai-
me kas va tu se spets ja tal le gi 
meel dib müü gi rin gi del käia. 
Maar jan teeb ka kõi ke, aga 
li saks toi me tab ar vu ti ma jan-
du se ga. Ema loo dab, et tü tar 
võ tab ühel päe val äri juh ti mi-
se üle. 

Las te mee lest on ema vä ga 
si hi kin del, hea, lah ke, abi val-
mis ja an nab oma ko ge mus-
te põh jal nei le head nõu ning 
lu bab ala ti kõi ke te ha ja kat-
se ta da.

Mil vi le lä heb kor da meie 
rii gi käe käik, eks sel lest sõl-
tu ju oma kor da, mil li sed on 
aren gud et te võt lu ses ja ka kü-
lae lus. Kõik ei ole et te võt jaks 
loo dud, aga tä na ses maa-
e lus enam töö li se le koh ta ei 
ole ja see teeb Mil vi sü da me 
hai geks. Tei salt on ju ba ka 
töö har ju mus ja -kul tuur ka-
du nud. Naist kur vas tab rii gi-
mees te ül dis tav ja ül be suh tu-
mi ne, et maal ela vad ai nult 
joo di kud ja lai sad, see on vä-
ga sol vav. Sil la met sal kas va-
ta tud toi tu süüak se üle Ees ti.

Mil vi ta hab are ne da ja 
aren da da oma ta lu. Suur 
unis tus on taas ta da Sil la met-
sal asu vad sa jan deid va nad 
ta lu hoo ned ja ra ja da iluaed, 
et siis ju ba ava da ka väi ke 
ta lu park-aian dus kes kus. Igal 
tal vel loeb nai ne tea dus lik-
ku kir jan dust, õpib, kir ju tab 
pro jek te ja oo tab ke va det, et 
saaks taas kord nä pud sü ga-
vas ti mul da pis ta. 

Mil vi on õn ne lik, et saa-
tu se tah tel on sat tu nud ela-
ma Sil la met sa le Poot si kül la 
Tõs ta maa val da Pär nu maa le 
ning saab siin te ha koos oma 
pe re ga se da, mis meel dib.

Ülle Tamm
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T iia Sc här sün dis 14. 
veeb rua ril 1940. aas tal 
Tal lin nas kä si töö lis te 

pe res. Saa tu se tah tel jäi ta 
oma va ne ma test vä ga va ra-
kult il ma. 

Tiia kas vas üles oma tä-
di juu res Pe da ka kü las. Seal 
õp pis sel geks kõik ta lus va-
ja li kud tööd. Põ hi koo lis 
käis Tõs ta maal ja pea le se-
da lõ pe tas Vil jan di pe da goo-
gi li se koo li algk las siõ pe ta ja 
kut se ga. 1958. aas tal suu na-
ti 18ne aas ta ne pe da goog 
Varb la koo li muu si ka ja ke-
ha li se kas va tu se õpe ta jaks. 

Veel prae gu gi imes tab nai-
ne oma too nast jul gus tük ki. 
Pä ris muu si ka list ha ri dust 
Tiial ei ole, aga pil li on ta 
män gi nud küll ter ve elu, sest 
tei si ti po le liht salt saa nud. 

Küm me aas tat Varb las tõi 
kaa sa ka pe re loo mi se. Sün di-
sid tü tar Kaa rin ja poeg Val-
ter. Eda si asus Tiia töö le Tõs-
ta maa las teae da kas va ta jaks 
ja ela ma taas Pe da ka le. 

Õi ge pea õn nes tus ale vi-
kus kor ter saa da ja nõn da 
töö tas Tiia las teaias 23 aas-
tat. 1991. aas tal, kui tü tar 
Kaa rin lap se puh ku se le jäi, 
õn nes tus Tiial koo li töö le 
saa da. See oli pa rim aeg te-
ma elus. 

Kõik so bis, oma klas si lap-
sed olid to hu tult an de kad ja 
neid õpe ta da rõõm. Nen de 
las te ga te gi Tiia folk loo ri rüh-
ma Mi kud – Man nid. Sel le 
rüh ma ga rei si sid ja esi ne sid 
nad pal ju ja mui du gi võit sid 
pal ju del kon kurs si del. Tiia ei 
jõua ära kii ta ka nen de las te 
va ne maid, kes iga ti toe ta sid 
las te te ge mi si. 

Tiia üt leb, et pa re ma käe-
ga teeb ta tant su ja va sa ku-
ga lau lu. 

Õn nes tu mi seks peab, et 
on saat nud viis lau luõ pi last 
te les se esi ne ma, ning tant su-
kon kurs si de või te on tul nud 
oma ja gu. 

See kõik on ik ka mees kon-
na töö, koos tub li de las te ja 
nen de va ne ma te ga, on õpe ta-
ja veen du nud. Ja se da, et val-
la bus si saab ala ti ka su ta da, 
ei jõua Tiia ära kii ta. Käia 
lau lu peol oma bus si ga teeb 
tei sed ka de daks. Eks see on 
oma kor da vas tu tus ja ko hus-
tus häs ti esi ne da.

Kui koo li töö ot sa sai, hak-
kas nai ne Vo ki ra tast ju hen-
da ma. Vo ki ra tas on ik ka en-
nast folk loo ri fes ti va li le Bal ti-
ca esi ne ma väl ja või del nud. 
Lõpp kont ser dil unus ta tak se 
ras ke trenn ja ai na imet le-
tak se teis te rah vas te tant su-
de ilu. 

Prae gu ai tab Tiia na tu ke 
tüt re rah va tant su rüh ma ju-
hen da da, sest ter vis seab 
omad pii rid. 

Üks väi ke unis tus on ko-
du seks jää nud Tiial ka. Ta ta-
haks en da le suu re ma ek raa-
ni ga te le vii so rit, et ree de ti 
tun di de vii si Lee du folk loo ri 
vaa da ta. See on te ma jaoks 
us ku ma tult ilus. 

Ho bi ku du ja na ei is tu ta te-
le ri ees nii sa ma käed rü pes, 
ik ka koob kin daid ja sal le. 
Aja vii teks te ge leb su do ku ga. 
Aia maal müt tab täie tõ si du-
se ga ja met sast toob rõõ mu-
ga mar ju ja see ni ko ju. Ise 
üt leb, et on va naeg ne ini me-
ne ja kus tu tab ko ri do ris ala-
ti tu le. 

Kuld mu na deks peab oma 
nel ja tub lit lap se last, kel le-
dest kolm ju ba kõrg koo lis 
tar kust ta ga nõua vad.

Ülle Tamm

Tiia Sc här, 
Tõs ta maa va pi mär gi ka va ler

Tähe le pa nu 
met sao ma ni kud!

 Ka sel lel aas tal on met sa-
o ma ni kel või ma lik taot le da 
Met sa in ven tee ri mi se ja met-
sa ma jan da mis ka va koos ta-
mi se toe tust. Se da saab taot-
le da met sa re gist ris se kan tud 
in ven tee ri mi sand me te ja 
nen de alu sel koos ta tud met-
sa ma jan da mis ka va osas. 

2012. aas ta esi me se taot-
lus voo ru taot lus te esi ta mi se 
täht päe vaks 4. ap rill 2012. 
Ku na uue mää ru se muu da-
tus te kin ni ta mi ne vii bib, siis 
see ga saab ha ka ta EMK le 
taot lu si esi ta ma 2011. aas-
tal keh ti nud toe tus te kor ra 
alu sel ning sa ma del vor mi-
del. Lä hi päe vil ava tak se ka 
e-PRIAs taot lu se esi ta mi se 
tee nus ning siis saab ka e-
taot lu si esi ta da. Taot le mi seks 
on va ja lik met sa ma jan da mis-
ka va tii tel le he koo pia, ar ve 
koo pia ja maks mist tõen da-
va do ku men di (mak se kor ral-
du se) koo pia. 

Kü si mus te ja abi saa mi-
seks võib pöör du da Pär nu-
maa met sa kon su len ti de või 
tu gii si ku Kad ri-Ai ja Viik 
poo le. Nen de kon tak tid leia-
te in ter ne tist www.eramets.
eele helt. 

Kad ri-Ai ja Viik,
Pär nu maa tu gi siik, te le fon 516 7650

Kad ri-Ai ja.Viik@era met sa liit.ee

 11. veeb rua ril kell 23.56 
sai Häi re kes kus tea te tu le kah-
just Tõs ta maa val last Poot-
si kü las, pääst ja te saa bu des 
põ les hoo ne ühes ruu mis 
möö bel. Pääst jad kus tu ta sid 
põ len gu ja ven ti lee ri sid ruu-
mid, ar va tav tu le kah ju tek ke-
põh jus oli sahv ris se tõs te tud 
tu ha pott. 

 21. veeb rua ril kell 17.11 
sai Häi re kes kus tea te, et Tõs-
ta maa val las Poot si kü las põ-
leb kuur. Pääst ja te saa bu des 
põ les hoo ne mõõt me te ga 
5x15 meet rit lah ti se lee gi ga. 
Pääst jad asu sid oma va hel 
kok ku ehi ta tud kuu ri ja lau-
ta kus tu ta ma, tu le kol le te leid-
mi seks ava ti sei na konst rukt-
sioo ne. Kuur hä vis põ len gus 
suu res osas.

Eve lin Trink,
Lää ne pääs te kes ku se pres sie sin da ja

112

See kõik on ik ka 
mees kon na töö, 
koos tub li de 
las te ja nen de 
va ne ma te ga, 
on õpe ta ja 
veen du nud. 
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Rah va loen da mi ne tu li 
Peet ri el lu lä bi rek laa-
mi ja uu dis hi mu. Ha ka-

tu seks teh ti me he le test, et 
kont rol li da, kas Pee ter ik ka 
teab, mis loom see ar vu ti on. 
Mõ ne päe va pä rast sel gus, et 
iga ti kõl bu lik mees Poot sist 
saab rah va loen da ja na tööd. 
Iga ko ha pea le oli ne li kan di-
daa ti, aga pal ju del oli ik ka gi 
ar vu tios kus ni gel ning puu-
dus oma trans port. 

Koo li tu sed toi mu sid Pär-
nus ja ek sa mi tu le mu sel sel-
gi ta ti väl ja, et Pee ter Mäe 
tead mi sed on pii sa vad täht sa 
töö te ge mi seks. Peet ri sõ nul 
oli tal kii relt klõ bis ta va de 
noo re ma te ga kül lalt ki ras ke 
sam mu pi da da. Õn neks ai ta-
vad piir kon na ju hid loen da-
jat ka te le fo ni teel. 

Kui Pee ter oleks ko he al-
gu ses tead nud, et asi nii kee-
ru li ne ja ras ke on, siis po leks 
ta vist kan di dee ri nud ki.

Kõi ge kee ru li se maks on 
teh tud ar vu ti kü sit lus-
p rog ramm. Kü si mu sed 
ei ole loo gi li ses ja das 
ja kui siis oleks va ja 
prog ram mi al gu ses se 
ta ga si min na, on gi 
hä da käes. Pee ter ei 
kur da, aga oma hin-
nan gu an nab as ja le 
lä bi isik li ke ko ge mus-
te. Eks see tõt tu jät sid 
ka pal jud oma an kee di 
täit mi se poo le li. Peet ri 
piir kond ula tub Ma ni ja 
saa rest Kõi ma kü la ni, li gi 
180 ma ja pi da mist. Sel le piir-
kon na tar beks peaks ae ga ku-
lu ma um bes üks kuu. 

Al gu ses kü las tas mees tut-
ta vaid, et nen de peal tööos-
kust lih vi da, ka ae ga ku lus 
mää ra tult roh kem. Pee ter 
püüab te ha pi kad kü sit lus-
päe vad, aga maai ni me se le ei 
meel di, kui te da õh tul tü li ta-
da, sest se riaa li de ga lõõ gas tu-
mi ne on häi ri tud. Ühes pe res 
sai Pee ter ka ke re täie sõi ma-
ta, sis se ei las tud, lõ puks ai-
tas põ dur va nai ni me ne tre pi 
peal loen da ja ID kaar ti de ga 
hä dast väl ja.

Pal jud aga oo ta vad loen-
da jat küp sis te ja koh vi ga kui 
kal list kü la list ning on üli-

malt lah ked ja sõb ra li kud.
Sõb ra li kum ja sü dam li-

kum rah vas elab ik ka roh-
kem me re ää res, tõ deb mees. 
Kõi mas tu li näi teks kor ter ma-
ja tre pi ko ja kä si puu peal ar-
vu tit pii na ta. Mõn da ma jao-
ma nik ku aga ei õn nes tu gi 
ko ha pealt ta ba da.

Küm ne aas ta pä rast on 
Pee ter val mis taas sal li leh-
vi des loen dus se tor ma ma, 
sest te ma mee lest peab riik 
tead ma kui das te ma rah vas 
elab.

Ül le Tamm,toi me ta ja

Eakate klubi 
pidas ise moo di 
vast la päeva
Et veeb rua ri kuu 
Ea ka te klu bi kok ku-
tu lek sat tus vast la -
päe va le, siis sai see 
koo so le mi ne ka vei di 
lust li ku ma si su. 

Kee gi meist ei söan da nud 
kel gu- ega suu sa mäe le va nu 
luid-kon te murd ma min na 
– sel le ase mel oli meil kü las 
Pär nu kol ledži sot siaal töö 
õp pe jõud Val ter Par ve, kes 
sel gi tas oma vest lu ses eri ne-
va te põlv kon da de käi tu mis-
har ju mu si ja koo se lu või ma-
lu si pe re kon nas.

Iga soo vi ja sai Anu ku jun-
da tud müs ti li se tä hen du se ga 
na hast rin na mär gi, mil le le 
val mis ta ja oli and nud hu vi-
ta va ni me: Vää ri ka te le vää ri-
kas, väe ga märk. 

Mär gi le li san dus ka eri ne-
va te ku jun di te (kolm nurk, 
romb, ring, sik-sak jne) lah ti-
se le tav kaas ki ri. 

Ees ti et nog raa fias on ik ka 
ol nud eri ne va tel märk ku jun-
di tel tea tud tä hen dus ja neid 
on ka su ta tud pal ju del tar bee-
se me tel. 

Anu ku jun da tud rin na-
mär ki del on kõi ki de ku jun di-
te tä hen du sed eran di tult po-
si tiiv se mõ ju ga. 

See ga peaks nad mär gi-
kand ja le pak ku ma iga külg-
set tur va tun net. 

Pal ju tä nu Anu le suu re 
ja sü da me soo ju se ga teh tud 
töö eest.

See jä rel jõi me teed, sõi me 
vast la kuk leid ja soo lau be. 
Lõpp ku ju nes tõe li seks lau lu-
peoks. 

Laul si me nii vast la lau le 
kui ka isa maa li si ja meie 
põlv kon na lem be lau le. 

Koos laul mi se edu sõl tus 
suu res ti as jao lust, et Vii vi 
ja gas kõi ki de le osa le ja te le 
oma pal jun da tud lau lu sõ nad 
ja män gis tun tud hea du ses 
kla ve ril et te ja kaa sa. 

Oli tu ju kül la ne pä rast lõu-
na.

Efe li ne

Peet ri pi kad päe vad 

Ühes kodus näidati Peetrile 
eestiaegset rahvaloendaja 
hõbemärki.
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Mee dia kas va tus on 
koo lieel ses las tea su-
tu ses al les vä ga uus 
tee ma. Esi me sed 
sam mud mee dia kas-
va tu ses on tä na seks 
ju ba teh tud ja te gi jaid 
mär ga tud, nüüd tu leb 
sõ num viia las tea su-
tus tes se ja edas ta da 
lap se va ne mai le.

Mee dia ümb rit seb last 
sün nist saa ti. Mee dia toob 
mei le maail ma in fo ko ju kät-
te. Mee dia kas va tus on prak ti-
li ne ja di dak ti li ne vald kond, 
mis si sal dab mee to deid, võt-
teid ja või ma lu si väi ke se le 
lap se le mee dia si su ja ole mu-
se sel gi ta mi seks. 

Nii na gu kir ju ta ma õp-
pi mi ne ei al ga vi hi kust ja 
pliiat sist ning lu ge ma õp pi-
mi ne aa bit sast, ei al ga ka 
mee dia kas va tus ar tik li te kir-
ju ta mi sest ja fil mi de toot mi-
sest. 

Ar va tak se, et mee dia kas-
va tus on teh no loo gia ka su ta-
ma õpe ta mi ne, mul ti fil mi de 
ja fil mi de üm ber ju tus ta mi ne 
või õp pe fil mi de vaa ta mi ne. 
Te ge li kult on see aga las te 
ku ju ne nud aru saam mee-
diast. 

Tä na päe val oman dab 
laps uue kir jaos ku se – os ku-
se kuu la ta trü ki teks ti kõr val 
he li sid ja vaa da ta lii ku vaid 
pil te, in ter ne ti vii sa ku se, in-
ter ne tioh tu de tund mi se ja 
os ku se te ha va het pä ris- ja 
ek raa nie lul. 

Osa le sin 11. no vemb ril. 
2011. aas tal Tal lin na Pe da-
goo gi li ses Se mi na ris toi mu-
nud mee dia kas va tu se kon-
ve rent sil „Laps ja muu tuv 
õpi kesk kond”, kus esi ne sid 
sõ na võt tu de ga TPS mee dia-
kas va tu se lek tor Kris ti Vin-
ter, TÜ aja kir jan du se ja kom-
mu ni kat sioo ni ins ti tuu di 
mee diauu rin gu te pro fes sor 
Ve ro ni ka Kal mus, Vää na 
Mõi sa koo li las teaiaõ pe ta ja 
Dei vi Pard, Laag ri las teaia 
IT-spet sia list Ely na Nevs ki 
jpt. 

Et te kan ne test jäi meel de 
sõ num, et kui te le vi sioon, 

aja kir jan dus, in ter net ja ko-
gu muu mee dia on ko gu aeg 
meid ümb rit se mas, siis kee gi 
ei hak ka se da kee lus ta ma. 

Vas tu pi di: õpe ta ja te ja las-
te va ne ma te üle san ne on, et 
mee dia kau du tu lek sid esi le 
just sel le po si tiiv sed mõ jud 
ja või ma lu sed. 

Lap si tu leb õpe ta da ne ga-
tiiv se test mõ ju dest ja oh tu-
dest hoi du ma. 

Mee dia või ma li kud mõ-
jud ei oleks ehk nii prob le-
maa ti li sed, kui need olek sid 
seo tud vaid süü tu mee le la hu-
tu se ga. 

Uu ri mu sed näi ta vad, et 
mee dia toi me on pa ra ku sü-
ga vam ja mit me ta hu li sem, 
puu du ta des peaae gu kõi ki 
inim lik ke baas va ja du si na-
gu tur va li sus, ene seaus tus, 
ter vis, ene se teos tus jms. 

Eri uu ri mus te le tu gi ne des 
on väl ja too dud hulk mee dia 
tõe näo li si ne ga tiiv seid, aga 
ka po si tiiv seid mõ ju reid. 

Took sin neist es malt esi le 
just ne ga tiiv sed mõ ju rid:
 Vä gi vald ne mee dia si su 

– ris kiks on ag res siiv sed käi-
tu mis mu de lid, nen de mat ki-
mi ne ja oman da mi ne
 Sek suaal ne mee dia si su 

– ris kiks on eba ter ve ja ker-
ge meel ne mat ki mi ne, sek-
suaal se te ris ki de võt mi ne, 
hu vi te ki ta mi ne, shokk, vas-
ti kus tun ne
 Rek laa mid, mis si sal da-

vad ek si ta vaid väi teid ning 
pro pa gee ri vad ma te ria list lik-
ku maail ma vaa det
 Eba ter vis li kud toi tu mis-

har ju mu sed (üle kaa lu li sus 
ja toi tu mis häi red)
 Sünd su se tud või soo vi-

ma tud kon tak tid võõ ras te-
ga (sh kü ber kiu sa mi ne)
 Ter vi se ris kid - suit se ta-

mi ne, al ko ho li ja nar koo ti-
ku mi de tar bi mi ne ning eba-
ter vis lik toit
 Ül di sed isik su se häi red 

(ma dal ene se hin nang, iden-
ti tee dik riis, võõ ran du mi ne)
 Liig tar bi mi se füü si li sed 

kõr val mõ jud (nä ge mi se hal-
ve ne mi ne, pin ged)
 Las te ku jut lus või me ja 

va ba män gu mõ ju ta mi ne
 Aju aren gu ga seo tud 

häi red, na gu tä he le pa nu-

puu du lik kus ja hü pe rak tiiv-
sus
 Une häi red ning muud 

käi tu mus li kud prob lee mid
 Vä he sed kon tak tid pe re-

liik me te ja ea kaas las te ga
 Ma da lam aka dee mi li ne 

jõud lus, vä he ne lu ge mus
 Ek si ta vad väär tu sed, 

hoia kud ja us ku mu sed (su-
gu pool te ja et ni li sed ste reo-
tüü bid)
 Ras sist lik, vih ka mi se le 

või ene se vi gas ta mi se le õhu-
tav si su
 Pri vaat su se häi ri mi ne 

ja isi kuand me te ku ri tar vi ta-
mi ne.

Took sin siin juu res ka ühe 
näi te, kui das rek laam lap si 
mõ ju tab. 

Las teaia las te le teh ti kat-
se, kus ühe su gu sed hom mi-
ku söö gi hel bed olid pan dud 
eri ne va tes se kar pi des se. 

Üks karp oli ta va li ne, tei-
se na ka su ta ti las te hul gas vä-
ga po pu laar set brän di (Hal lo 
Kit ty). Lap sed mait se sid mõ-
le mast kar bist. 

Ar va ke ära, kum mad hel-
bed tun nis ta ti pa re maks? 
Kui gi te ge mist oli täp selt 
sa ma mait se ga hel ves te ga, 
meel dis las te le roh kem Hal-
lo Kit ty kar bi si su.

Uu ri jad An der son ja Han-
son (2009) võrd le vad mee-
dia tar bi mist toi tu mi se ga, 
mil le pu hul on olu li ne nii 
tar bi tav ko gus kui ka see, 
mi da süüak se. Ki log ram mil 
por gan di tel võr rel du na ki log-
ram mi kree mi koo ki de ga on 
ini me se ter vi se le kaht le ma-
ta eri ne vad lü hi- ja pi kaa ja-
li sed mõ jud. 

Sa ma pa ral leel keh tib 
mee dia si su pu hul: päev loo-
dus saa teid või päe va ja gu 
mä ru li fil me aval da vad eri ne-
vat mõ ju. 

Järg mi sel kor ral kir ju tan 
mee dia po si tiiv se test mõ ju-
ri test. 

Ai ta Lind

Ar tik li kir ju ta mi sel on ka-
su ta tud Kris ti Vin te ri koos ta-
tud bro züü ri „Esi me sed sam-
mud väi kes te las te mee dia-
kas va tu ses Ees tis”.

Väi ke las te mee dia kas va tus
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Kui gi ka lend ri talv al les 
kes tab, oo ta me ja ot si-
me kõik jalt ju ba ke va-

de mär ke. Aga las teaia las te tal-
vis te sed te ge mi sed ei ole veel 
le he veer gu de le jõud nud.

Suu re mad lap sed käi sid 
rah va ma ja juu res jõu lu puu-
de ga hü vas ti jät mas. Vi sad 
puu ke sed loot sid vist ka järg-
mi sel aas tal lap si rõõ mus ta-
da, sest vih ma ja lu me mär gi 
kuus ki ei õn nes tu nud põ le ma 
süü da ta. Lap sed said lu mes 
hul la ta, kõi gi le pa ku ti teed ja 
küp si seid. 

Jaa nua ri lõ pus käi si me koos 
Tiiu ja Vir ge ga met sas. Toi-

mus õue sõp pe prog ramm „Jäl-
gi jäl gi”. Pä ris pa ka se li ne ilm 
juh tus ole ma, kuid leid si me lu-
melt re ba se, jä ne se, mets kit se, 
mets sea ja hii re jäl je ra ja. Nä-
gi me kui das kits oli näk si nud 
toi duks puuok si ja peh ki nud 
puu tü vel räh ni se pi ko da. 

Tä di Tiiu näi tas las te le kui-
va nud loo ma pa bu laid ning 
te gi na tu ke nal ja ka – lap sed 
kut su ti pa bu la rin gi le, las ti 
nuu su ta da rii dest ko ti kest ja 
ar va ta, kel le pa bu lad on ko-
tis. Kott lõh nas aga ma gu salt 
ja en näe, sees olid ki hoo pis 
maits vad sho ko laa di pähk lid. 

Toas said kõik töö le hed. 
Loo mad tu li väl ja lõi ga ta ja 
klee pi da vas ta valt sel le le, kas 
tal on kä pad või sõ rad. Ka va-
re se le lei ti oma koht ning joo-
nis ta tud jäl je read näi ta sid, et 
lap sed tea vad, mil li seid jäl gi 
jä ta vad lu me le lin nud.

Küün la päe val koh tu si me 
rah va ma jas siin kan dis 

ela va graa fi ku Reet Rea ga ja 
imet le si me koo so le ku saa lis 

te ma kuns ti näi tust. Kunst nik 
te ge leb põ hi li selt raa ma tu te il-
lust ree ri mi se ga ning teeb fir-
ma de le tel li mus töid post kaar-
ti de ja T-sär gi pil ti de näol. 
Loo ma- ja lin nu pil ti de joo nis-
ta mi seks ka su tab ta aga kõi ge 
ta va li se maid vär vip liiat seid. 
Lap sed joo nis ta sid sa mu ti to-
re daid pil te ja said kõik kü si-
da kunst ni kult au tog ram mi. 

Sõb ra päe va män gu peol rää-
gi ti sõp ru sest, män gi ti lau-

lu män ge ja meis ter da ti. Lap-
sed val mis ta sid oma sõp ra de-
le kaar te.

Koos Tiiu ja Vir ge ga toi-
mus tei ne gi õp pe päev loo-

du se õp pe ra jal. Lap sed jao ta-
ti kol me grup pi ja põh ja li ku-
malt vaa del di kas ke, tam me 
ja sa ra puud tal vel. Mõõ de ti 
puu de ja põõ sa üm ber mõõ tu 
ja kõr gust, ot si ti samb laid ja 
samb lik ke. Ühel gi vaa del duist 
ei ol nud tü vel õõn sust kuid 

ka sel ja sa ra puul olid oks tel 
ur vad. Li saks mõõ de ti puu de 
juu res ole va lu me pak sust ja 
õhu tem pe ra tuu ri.

Toas täi de ti jäl le gi töö leh-
ti, ku hu lap sed said kir ju ta da 
oma puu ni me, üm ber mõõ du, 
kõr gu se. Sar na seid puu vaat lu-
si te hak se ka edas pi di eri ne va-
tel aas taae ga del. Töö leh te dest 
val mi vad aga vaat lus päe vi-
kud. Ko gu pro jekt kan nab ni-
me „Mi nu puu”. To re, et meie 
koos töö RMK Varb la loo dus-
kes ku se ga nii häs ti su jub!

Nüüd ka pi sut las te ter vi-
sest, sest sa ge hai ges tu mi ne 
tal ve kuu del on ol nud aas taid 
prob lee miks. Ta hes-taht ma-
ta te kib kü si mus, miks? Ole-
me õpe ta ja te ga ar va mu sel, et 
ala ti ei saa ka las teae da süü-
dis ta da. Võ ta me kas või las te 
riie tu mi se. Õuest tup pa tul les 
on mõ ne lap se pea ja rii ded 
jo pe all mär jad liig sest pa la-
vu sest, sest sel jas on sa mad 
rii ded, mis tal vel -20 kraa di-
ga. Kin dad aga õhu ke sed sõr-
mi kud, mis prae gu ko he mär-
jaks lä he vad. 

Söö mi se osas on nä ha, et 
roh kem ar mas ta tak se ma ka ro-
ne, hakk li ha kas tet, pann koo-
ke, kuid juur vil jad ja toor sa la-
tid sa ge li ei mait se. Üks lui ne 
toit jä tab or ga nis mi nõr gaks. 
Li sa me siis juur de au to ga las-
teae da too mi se ja vä he se väl-
jas vii bi mi se, kö hi va ning 
no hu se lap se las teae da too-

mi sest ei saa sa mu ti vai ki da. 
Hom mi kul täies ti ter ve laps 
võib pä rast ma ga mist ol la 
ju ba kõr ges pa la vi kus. Se da 
lap se va nem en ne ta da ei saa, 
kuid suu re neb nak ku soht ter-
ve te le. 

Pik ka ae ga meie las te ham-
baid kaks kor da aas tas kont-
rol li nud ham baarst Ene ken 
kur vas tas meid sa mu ti. Kee-
la tud on tee nu se osu ta mi ne, 
kui ko ha peal puu dub lit sen-
see ri tud ham ba ra vi ka bi net. 
See ga edas pi di tu leb va ne-
mail koo liee li ku te ga lin na 
ham baid kont rol li ma min na.

Mis puu tub st rei ki mis se, 
siis meie las teaia õpe ta jad 
ei st rei ki nud, sest ei saa nud 
en da le lu ba da kol me päe va 
il ma pal ga ta. Ja tead mi seks 
nei le, kes ar va vad, et meie 
pal gad on 1000 eu ro kan ti – 
las teaiaõ pe ta ja kät te saa dav ta-
su jääb vas ta valt ha ri du se le 
400 ja 500 eu ro va he le. Muul 
per so na lil tu leb hak ka ma saa-
da 260 ku ni 300 eu ro ga. Loo-
mu li kult meel diks ka mei le, 
et las teaiaõ pe ta ja te pal gad tu-
lek sid rii gilt ja puh kus oleks 
56 päe va, kuid ai nult sel ju-
hul, kui muu per so na li puh ku-
se päe va de arv tõu seks sa mu ti 
35 päe va ni. 

Ja lõ pe tu seks ta hak sin tä-
na da grup pi lap se va ne maid 
ja nen de lap si, kes mind mee-
les pi da sid ja meel di valt ül la-
ta sid! Ai täh!

Ai ta Lind, las teaia di rek tor

Keva deoo tus lasteaias
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algus esilehel

Tõs ta maa val la pa ri maid 
so lis te ai ta sid ot si da 
meie nai san samb li laul-

ja Eha Ko senk ra nius Tõs ta-
maalt, muu sik ja noor te 
ju hen da ja Ri vo Ka jo La-
vas saa rest ning muu sik 
ja kul tuu ri töö ta ja Ha rald 
Laid re La vas saa rest. 

Žürii oli vai mus tu ses 
meie val la hea dest so lis ti-
dest ja kur tis, et kõi ge pa-
re maid so lis te oli kee ru li-
ne va li da põh ju sel, et kõik 

on oma näo li sed ja võr rel da 
on või ma tu. 

Sel põh ju sel soo vis žürii 
väl ja hüü da 37 osa le nud so-
lis ti hul gast val la pa ri mad 
aas tal 2012:
3.a. Kar men Käär
5.a. Joo sep Käär 
6.a. Tuu le Lind
7.a. Se ve lin Kask
8.a. An ny Ke rem
8.a. Kat re-Ma ris Ves ki mä gi
8.a. Ris to Rand
9.a. Mag nus Jan son
11.a. Ave-Ing rid Ves ki mä gi

11.a. Kad ri Ka se
12.a. Liis beth Sikk
12.a. He le vi Jur jev
17.a. Ma ret Pa lu sa lu
17.a. Keiu An der son
18.a. Hei ko Mänd la

So lis ti de kon kur si 
GRAND PRIX lau reaa diks 
tun nis ta ti 8. aas ta ne Kei-
ly Kaal. 

Pub li ku lem mi kuid oli 
pal ju, kui üle kaa lu kalt said 
hää li 17. aas ta ne Keiu An-
der son ja 8. aas ta ne Ris to 
Rand.

Pal ju õn ne kõi gi le so lis ti-
de le!

Iga laul ja sai end proo vi le 
pan na, kes soo vis, ju ba eel-
voo ru des nii koo lis kui las-
teaias. Möö da kül ge see ko-
ge mus ma ha ei jook se mit te 
min gil ju hul. 

Lau luar mas ta ja te le soo vi-
me, et laul ge roh kem ja roh-
kem. Kes har ju tab, saab meist-
riks! Laul mi ne on ilus os kus, 
esi ne mi ne eluks va ja lik!

Õn ne la

XVI 
Tõstamaa valla
laste ja noorte

 solistide 
konkurss
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Veeb rua ris kü las tas 
noor te kes kust 812 
noort. Päe vas kesk mi-
selt 34 noort. 

Veeb rua ri täht sünd mu seks 
ku ju nes Tõs ta maa ta len dis-
how ja sõb ra päe va dis ko. Et-
teas teid har ju ta ti kaua, kuid 
oli ka neid, kes vii ma sel het-
kel ot sus ta sid la va le min na. 
La val võis nä ha mit me külg set 
va li kut muu si ka li si et teas teid. 
Lii ku mis ka va sid oli sel aas tal 
vaid üks, kuid see oli ka vä-
ga meel de jääv. Esi ne jaid oli 
16 ja hea meel on tõ de da, et 
pois se ja tüd ru kuid käis la val 
täp selt sa ma pal ju. 

See, et roh kem kuul si me 
muu si ka li si et teas teid, tu le-
neb kind las ti vä ga heast bän-
di ruu mist ning tu ge va test ju-
hen da ja test. Võit jaks kroo ni ti 
as ja tund li ku žürii abi ga (Car-
men Maan toa; Ka ro lii ne Kask 
ja Rain Kal ju rand) trum mi soo-
lo esi ta nud And rus Kiis ler. 
La val käi sid oma ta len di kust 

teis te le näi ta mas: Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi; Kat re-Ma ris Ves-
ki mä gi; Ras mus-Oli ver Ves-
ki mä gi; Ave ri Kol ju; Elii na 
Lil le mets; He le vi Jur jev; Het-
tel Tä he mäe; Kad ri Ka se; Kei-
ly Kaal; Ker tu Lil le; Kul dar 
Juu rik; Oli ver Juu rik; Rein 
Pi hel gas, Ro mek Jõe ja Ta nel 
Tuul mees. Sel aas tal oli sünd-
mu sel vä ga pal ju spon so reid, 
mil le ga ta ga ti peaau hind 50 
eurot ning kõi gi le esi ne ja te le 
väi ke tas ku ra ha 2 eurot ning 
ma gus suu täis. Loo da me, et 
spon so rid ei pet tu nud ja tee-
me veel teis tel gi kor da del 
meel di valt koos tööd. 

Sel le aas ta spon so rid olid: 
Ar mo Ad ler; Aro Kütt; Kers ti 
Kott; Kul dar Mii du; Kärt Jür-
gens; Pi ret Vol ge raid; Val vo 
Vol ge raid; Vil jar Kaal; Õn ne 
Salk; Too mas Rõ hu; OÜ Mo-
ren tek; N-Klu bi; Tõs ta maa 
rah va ma ja koh vik; Tõs ta maa 
val la va lit sus ja Tõs ta maa 
kesk kool. Suur-suur ai täh 
veel kord meie spon so ri te le! 

Sünd mu sest jääb kind las-
ti meel de ka Pär nust tul nud 
JJ-St reet Tä na va tant su koo li 
et teas te ja noor te le teh tud tä-
na va tant su lii gu tus te õp pi mi-
se le põ hi nev õpi tu ba. Jääb 
vaid loo ta, et noo red ta len did 
aas ta ga end üha eda si tree ni-
vad ja järg mi sel kor ral on la-
val veel roh kem ta len te. 

Noor te kes ku se iga päe vae-
lus on ol nud eri ne vaid te ge-
vu si. Ku na veeb rua ris oli mit-
mel päe val krõ be dat kül ma, 
siis olid te ge vu sed ki pi gem 
tu ba sed. 

Ühi selt sai joo nis ta tud ja 
pil te vär vi tud. Väik se mad on 
en da jaoks avas ta nud klee pi-
mis teh ni ka, mil le ga nad aren-
da vad oma käe li se te ge vu se 
os ku si ja peen mo too ri kat. Te-
le vii sor ja ar vu ti on jät ku valt 
meie noor te kõi ge suu re mad 
lem mi kud ja eks sel le pä rast 
män gib te le kas ka ala tih ti 
mõ ni mul ti kas, film või õp pe-
vi deo. 

Noor te kes ku se kõr val olev 
va na kul tuu ri ma ja te ki tab tih-
ti noor tes põ ne vust ja eks seal 
üm ber käib pi de valt vil gas te-
ge vus, mis te ki tas ka kul tuu-
ri ma ja ju ha ta jas hu vi maj ja 
sis se kae ma min na. 

Va na de as ja de seast tu li 
päe va val ge le ka va na ko roo-
na laud, mis noor te kes ku ses-
se sai too dud ja puh taks pes-
tud. Nüüd aga püüa me koo li 
pois te tööõ pe tu se tun di de abi-
ga saa da laua le ka uued ko-
roo na nu pud. 

Üht la si kut su me ka va ba-
taht lik ke üles vaa ta ma üle 

oma va nad ko roo na lauad, 
ehk lei du vad kel lel gi ko dus 
tol mu ko gu vad ko roo na kiid, 
mil le üle olek sid noor te kes ku-
se noo red vä ga õn ne li kud. 
Loo mu li kult kor ral da me ka 
noor te seas kor jan du se, et 
män gu le uued va hen did mu-
ret se da. 

Noor te vo li ko gu liik me te 
seas pu hu vad ju ba ke va di sed 
tuu led. Ke va del tu leb noor te-
vo li ko gul lei da en da le uu si 
liik meid juur de, sest prae gu-
sed güm naa siu mi lõ pe ta jad 
sü gi sest enam vo li ko gu te ge-
mis tes kaa sa lüüa ei saa. 

Prae gu sed liik med val mis-
ta sid oma te ge vu sest üle vaat-
li ku esit lu se ja te gid hu vi lis-
te le märt si al gu ses ka vas ta-
va si su li se ko gu ne mi se. Uu si 

Noor te kes ku se veeb rua ri te ge vu se

 Tõs ta maa Noor te kes ku se noor soo töö ta ja Sii vi le saa bus 
tea de, et Sau ga Noor te kes ku se noo red kor ral da vad ühe vah-
va päe va küm ne eri ne va val la noor te ga. Meie oli me ko he 
sel le poolt, et kui sel li ne pak ku mi ne tu li, loo mu li kult võ ta-
me sel lest osa. Ei läi nud vä ga kaua ae ga kui sai me oma 
väik se kam ba kok ku. Sau gas se läk si me sel li se selts kon na ga 
ku hu kuu lu sid 8. klas sist Kai le Vaht meis ter, Anel le Vee vä li 
ja Ger da Ma ru se, mi na ja Sii vi Tõ nu ri. Me star ti si me Sau ga 
poo le pea le 4. tun di ja ko ha le jõud si me täp selt kel la 13. 

Seal olid vä ga-vä ga lah ked ini me sed ning sai me tut vu da 
ma ja ga. Üks põ hi te ge vus oli koo gi te ge mi ne. Meie te gi me 

seal küp si se-krä su pea koo ki. Su per hea kook tu li. Noo ril ei 
ol nud vä ga pal ju, aga koo ke ja või lei va tor te tu li ik ka vä ga 
pal ju. Ja tei ne olu li ne te ge vus oli Märt Treie ri poolt lä bi 
vii dud mee dia koo li tus. 

Pea le pik ka koo li tust tu li aeg, mi da kõik kind las ti pik ki-
sil mi oo ta sid. Lõ puks  said kõik maits ta en da val mis ta tud 
koo ki. Koo li tu sel õpi tut sai me ko he kat se ta da. Me pi di me 
en da koo ki rek laa mi ma teis te le ning kui oli me kõ hud täis 
söö nud, oli meil aeg ha ka ta Tõs ta maa poo le lii ku ma. Jät si-
me kõi gi ga ilu sas ti hü vas ti. 

Kui oli me au to juu res, tu li taht mi ne min na jooks ma 
ning ot sus ta si me li gi 100-200 meet rit lu me sees su ma des 
Lu koi li ben sii ni jaa ma „ost le ma“ min na. Ja sel li ne oli gi 
meie me ga vin ge päev.

Kris tii na Si re li

Sau ga noor tel kü las
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 13. märt sil laul sid kõik 
las teaia lap sed ühi sel kont-
ser dil ja lap se va ne ma test 
koos nev žürii sel gi tas väl-
ja kõi ge tub li mad. Ko hal 
oli mit meid eri ne vaid kaa-
me ra me hi-nai si, et üri tu-
sest ar mas ko du ne mä les-
tus vor mi da. Lap sed ise 
olid su ti ke ele vu ses ja esi-
ne mi ne ajas nii mõ ne gi pä-
ris äre vus se. 

Lau lud õpe tas sel geks 
muu si ka kas va ta ja Tiiu 
Raa vik, kes ju ba 41 aas tat 
las teaed nik ol nud. Lau lu de 
õp pi mi se le ku lus paar nä-
da lat. Kon kur sil osa le sid: 
Me ri li, Jens, Em ma-Lii sa, 
Jaan, He ven li, Han na, Ma-
rio, Elii se, Ai gar, Ket lyn, 
Lau ri, Maar ja, Gre te, Lee-
ke ja Tuu le.

ed

hu vi li si on, kuid sel leks, et de-
mok raat li kult uu si va li mi si 
kor ral da da, oo ta me veel hu vi-
li si, kes oleks hu vi ta tud sü gi-
sest Tõs ta maa noor te hu vi de 
eest kaa sa rää ki mi sest. 

Järg mi ne noor te vo li ko gu 
koh tu mi ne toi mub 27. märt-
s il kell kolm noor te kes ku ses. 

Oo ta me taas kord kõi ki hu-
vi li si va nu ses 12-26 aas tat, 
kes soo vi vad roh kem tea da 
Tõs ta maa noor te vo li ko gust 
ning kui das noor te vo li ko gu 
töö ga lii tu da saab. Sa mal 
koo so le kul saab roh kem in-
for mat sioo ni, kui das ap ril lis 
noor te vo li ko gu va li mi sed toi-
mu vad.

Märt si esi mes tel päe va del 
käi sid noor te kes ku se noo red 
es ma kord selt teis te Pär nu maa 
noor te kes kus te noor te ga koh-
tu mas. Sau ga Noor te kes kus 
kor ral das Pär nu La he Part-
ner lus ko gu pro jek ti raa mes 
Pär nu maa kon na küm ne val-
la noor te le mee dia koo li tu se 
koos tor ti de meis ter da mi se 
õpi toa ga. 

Kü las käik möö dus vä ga 
emot sioo ni de rik kalt ning pak-
kus mõt le mi sai net nii noor-
soo töö ta ja le kui ka noor te le. 

Al gus on teh tud, tut vu sed 
on loo dud, jääb vaid loo ta, 
et sel li seid kü las käi ke tu leb 
veel. 

Sii vi Tõ nu ri,
noor soo töö ta ja

Las teaias laul di võis tu

 18. veeb rua ril toi mus Me-
re laiu Puh ke kü las kü lak ross. 
Me re jääl võis tel di au to de ja 
moo tor ra tas te ga viies alag ru-
pis: mees te esi- ja ta ga veo li-
ne klass, sportk lass, nai sed 
ja lap sed ning moo tor rat tad. 
Kok ku oli võist le jaid 21. 

Ro ger, Rain ja Ivo moo-
dus ta sid ta ga veo li ses mees-
te sõi duk las sis esi kol mi ku. 
Sport-k las sis saa vu tas esi-
me se ko ha Ola vi ja tei se ko-
ha Rai do. Mees te ta ga veo li-
ses ar ves tu ses või tis Aa du 

ja tei se ko ha Rain. Nais te ja 
las te esi veo li ses klas sis oli 
teis test kii rem Hei dy, tei se 
ko ha sai Käh rik ja kol man-
da ko ha saa vu tas He le vi. Ka 
moo tor rat tad olid esin da tud 
ning esi me ne koht läks Ti bu-
le, tei ne Vei ko le ja kol mas 
Ker di le. Ka pealt vaa ta jaid ja-
gus hoo li ma ta jäi sest me re-
tuu lest ning pea le sõi tu sai 
ma jas lä he ne va vast la päe va 
mõ ju del her ne sup pi, vast la-
kuk lit ning soo ja teed.

Lau ra Jõe

Jääk ross Jääk ross 
Me re laiu Me re laiu 
Puh ke kü lasPuh ke kü las

... kõige nooremad.... kõige nooremad.

Kõige tublimad, ...Kõige tublimad, ...

... kõige julgemad, ...... kõige julgemad, ...
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Kui gi ke va de saa bu des 
tun dub, et tal vel kül-
ma ga ka ras tu nud jää 
peab veel kaua vas tu, 
po le as ja ta mõ tet jää le 
ja lu ta ma min na, sest 
pealt nä ha tu gev jää-
pind võib ol la üli malt 
pet lik.

Põh jus on liht ne. Kui sü gi-
sel „kas vab“ jää kal dast vee-
ko gu kes ke le, siis ke va del 
toi mub sa ma prot sess ris ti 
vas tu pi di, jää hak kab su la-
ma kal dast ja ma da la ma test 
koh ta dest. See ga, kõi ge oht-
li kum jää on just seal, kust 
ini me ne vee ko gu le lä heb või 
kust ta ta ga si tu leb, ehk kal-
da lä he dal. 

„Vä ga kee ru li ne ja mõ ni-
kord lau sa või ma tu on hin na-
ta ke va dist jääd, sest sel le su-
la mi ne toi mub sealt, kust me 
se da ei näe, alt poolt,“ üt les 
ve tel pääs teinst ruk tor Ei mar 
Täht.

Jää pak sus ja st ruk tuur 
või vad ol la vä ga eri ne vad ka 
ühe vee ko gu ula tu ses. Eri ti et-
tear va ma tud on kõik või ma li-
kud voo la va vee ga vee ko gu-
de kää nu ko had, kõrk ja te ga 
kae tud kal dad, oja kes te sis-
se voo lud, sil la pos tid, lah van-
du sed. Need on ko had, kus 
ke va di ne jää ei pruu gi enam 
ini mest kan da. 

Täht rää kis, et on ol nud 
juh tu meid, kus hom mi kul 
üle jõe töö le min nes jää veel 
kan dis aga õh tul sa ma teed 
ko ju naas tes va jus ini me ne 
lä bi jää. Ta tõi li saks kur va 
näi te, kus ka la mees va jus 
Män ni ku kar jää ris lä bi jää ja 
up pus, sa mas sei sis mõ ni küm-
mend meet rit ee mal jääl ko gu-
kas džiip. 

„Li saks peab ar ves ta ma, et 
kui jääs on jää kih te lä bi vad 
pi kip raod, on jää kan de või-
mest al les ai nult 40%, kui 
aga ris tip raod, on jää  kan de-

või mest al les ai nult 15-20%,“ 
sel gi tas Täht.  

Val mis ta end et te
Kel ke va del va ja jää le min-

na, sel peaks ole ma kaa sas 
nu ga või jää naask lid, mi da 
jääs se lüüa en da kii re maks ja 
mu ga va maks jää le vin na mi-
seks. Sa mu ti on soo vi tav mit-
me kord ses se ki le kot ti kaa sa 
pak ki da kui vad so kid, pük sid 
ja fliis, ju ba neist ese me test 
pii sab, et pä rast jäist sup lust 
al la jah tu mist (hü po ter miat) 
väl ti da, sa mu ti pü sib sel li ne 
vee kin del pa ki ke häs ti vee 
peal. Sa mas, kas lap sed lä he-
vad jää le mõt te ga, et nen de-
ga õn ne tus juh tub ja val mis-
ta vad end et te? Või täis kas-
va nud? Kes meist hom mi kul 
au to ga töö le sõi tes mõt leb, et 
või me sat tu da ava riis se. „Vaa-
da tes eest la si, jääb mul je, et 
nad ela vad nii, na gu elak sid 
nad iga ves ti aga su re vad nii 
na gu po le ku na gi ela nud,“ 
rää kis Täht.

Aga mis see ke va di ne sup-
lus siis ik ka ei ole, mõt leb lu-
ge ja? Al la kir ju ta nul on ol nud 
või ma lus tõm ma ta end vee-
o hu tus koo li tu sel soo jas bas-
sei ni vees suu re le li be da le plas-
tik tü ki le. Üt len au salt, pel galt 
uju mis riie tes ki oli see oma ja-
gu et te võt mi ne. Iga ebaõn nes-
tu nud kat se jä rel rau ges jõud 
ja se da mi nu ti te ga. Kui mõel-
da, mis tun ne oleks üri ta da se-
da sa ma te ha jää kül mas vees, 
peas he li se mas paa ni ka kell, 
sel jas lä biim bu nud ras ked tal-
ve rõi vad, mis muu da vad ini-
me se küm me kond ki lo ras ke-
maks, siis tun dub see üri tus 
et te mää ra tud ebaõn nes tu ma. 
See on gi üli ras ke, au salt. Eri ti 
veel las te le ja ea ka te le, kel le 
jaks po le kas veel või enam 
nii tu gev, kui ter vel täis kas va-
nul. Ei mar Täht li sas, et mi da 
pak sem jää, se da kõr ge mal 
vee pin nast ujub, see ga on sel-

le le pää se mi seks va ja kii rust, 
osa vust ja teh ni kat, sa mu ti ka 
li sa jõu du. 

Up pu jal on loo ma jõud
Kui õn ne tus on siis ki juh-

tu nud ja ini me ne ta jub, et 
jää te da enam ei kan na, tu leb 
väl ti da hoo ga lä bi jää sü ga va-
ma le va ju mist ning õl ga de ja 
pea mär jaks saa mist. Sel leks 
tu leb lä bi jää va ju des si ru ta-
da käed kül ge de le laia li ja 
kal lu ta da ke ha et te või ta ha-
poo le ning pi dur da da ke ha ga 
sü ga va le vet te va ju mist. „Kui 
vet te on va ju tud, tu leb jao ta-
da ke ha ras kus laia li si ru ta tud 
kä te abil või ma li kult suu re le 
jää pin na le, pöö ra ta end näo-
ga tul dud tee poo le, proo vi da 
lü ka ta ja lad ta ha sir geks uju-
mi sa sen dis se ning li bis ta da 
end kä te ga tõm ma tes jää le. 
Ku ju ta ge se da te hes en da le 
et te, et tõm ba te su ju valt jääd 
en da jal ga de poo le,“ õpe tas 
Täht. Jää ser va dest ei to hi kin-
ni võt ta, sest hetk hil jem või-
vad uju vad ka ma kad oma va-
hel kok ku põr ga ta ja sõr med 
või vad va he le jää da.

Kui jääau ku on va ju nud sõ-
ber, tu leb tal le ohu tust ko hast 
või kau gu sest ula ta da või hei-
ta puu roi gas, nöör, sall või 
muu ese, mil lest ta saab kin-
ni haa ra ta ja esi me sel või ma-
lu sel kut su da ap pi pääst jad 
ning kii ra bi. Veest ja jäält 
pääst mi se kõi ge olu li sem ree-
gel on, et teie ja kan na ta nu 
va he le peab ala ti jää ma min-
gi ese, mil lest pääs te tav saab 
kin ni haa ra ta ja pääst ja va ja-
du sel lah ti las ta. „Ini me ne, 
kes on sat tu nud eluoht lik ku 
olu kor da ja kel lel on sur ma-
hirm, ei ole enam Ini me ne 
vaid loom, kes võit leb oma 
elu eest ja ta klam mer dub kõi-
gi ja kõi ge kül ge, mis te ma 
haar deu la tus se sa tub. Se da 
ni me ta tak se sur ma haar deks 
ja sel le väl ti mist ning sel lest 

va ba ne mist har ju ta vad ve-
tel pääst jad aas taid,“ rää kis 
Täht.

Õn ne tus hüüab tul les
Jää pu hul keh tib ül di selt 

põ hi mõ te, et õn ne tus ik ka gi 
hüüab tul les. „Vä ga har va va-
jub ini me ne ko he ro ba ki lä bi 
jää. Kui et te sa tub nõrk koht, 
siis õi ges ti käi tu des võib ai-
nult jalg mär jaks saa da,“ rää-
kis Täht. „Olu li ne on jääl lii-
ku mi se kii rus, kui lii gu tak se 
lii ga kii res ti ega kont rol li ta 
va he peal jääd, siis avas ta tak-
se lii ga hil ja, et see teid enam 
ei kan na ja ta ga si „tu ge va le“ 
jää le saa mi ne võib osu tu da 
või ma tuks,“ üt les ta.

Kõi ge tar gem on mui du gi 
ke va del jääst ee ma le hoi da. 
„Kui ju ba jää le as tu des on 
kuul da prak su mist, siis ei to-
hiks am mu gi pea le min na,“ 
hoia tas Täht.  

Kui kui da gi ei ole või ma-
lik jääd väl ti da, siis esi me se 
as ja na tu leb mee les pi da da, 
et selts kond on üle kõi ge. 
See ga, võt ke sõb rad kaa sa 
ning val mis ta ge en nast et te. 
Tei seks, and ke ko dus te le täp-
selt tea da, ku hu lä he te ja mil-
lal tu le te ning kel le ga ole te. 
Kol man daks on tar gem min-
na koh ta des se, kus lii gu vad 
ka tei sed ini me sed. Ja vii ma-
seks, lap sed ei vas tu ta ku na gi 
oma elu ega ter vi se eest, neil 
puu du vad sel leks tead mi sed 
ja ko ge mu sed. Las te eest vas-
tu ta vad lap se va ne mad. Ema-
de-isa de ko hus tus on rää ki da 
las te le, miks ei või min na ke-
va di se le jää le män gi ma, mis 
võib nen de ga juh tu da. Pea le 
kõi ge on las tel kom beks jär gi-
da mit te va ne ma te sõ nu vaid 
te gu sid, see ga ees ku ju an na-
me me las te le ik ka oma käi-
tu mi se ga. 

Eve lin Trink,
Pääs tea me ti Lää ne pääs te kes ku se 

pres sie sin da ja

Keva di ne jää – et tear va ma tu ja muut likKeva di ne jää – et tear va ma tu ja muut lik
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MMust ti ha ne on väik-
sem, ent suh te li selt 
suu re ma pea ga kui 

ras va ti ha ne. Loo du ses tun neb 
ta häs ti ära laia val ge kuk la-
lai gu jär gi, selg on hal li kas ja 
ala pool kahk jas ruu ge ning põ-
sed val ged. 

Must ti ha ne lii gub sa mu-
ti na gu tei sed ti ha sed kii-
res ti ja ra hu tult puu de 
lad vus ja väl jau la tu va tel 
oks tel ning ri pub tih ti ok-
sal, pea ja selg al la poo-
le. Eri ti ee lis tab ta te-
gut se da kuus ke de 
ok sas ti kus. Toi tu 
ot si des hää lit-
seb üs na tä he-
le pan da ma tult 
“psit” või pöial-
poi si moo di “si-si-
si”.

Jaa nua ris tär kab 
isas lin du des ju ba lau-

lu hi mu. Mõ ned lau-
lu va rian did või-
vad mee nu ta da 
ras va ti ha se ka-
he sil bi list lau-

lu, kuid rütm on 
kii rem ja täm-
ber he le dam. 
Veeb rua ris jää-
vad nad paik-

se maks ja 
märt sis lii-
tu vad paa-

ri deks. Sel ajal 
sa ge ne vad isas-
lin du de va hel tü-
lid ja võit lu sed. 

Must ti ha-
ne pe sit seb 
kuu si ku tes 
ja kuu se-se-

ga met sa des iga-
su gus tes puuõõn-
sus tes ning ka 
puu juur te va hel, 

ki vi de all koo pa kes-
tes ning peh ki nud kän-
du des. Pe sa koo bast ei 
uu ris ta ta ku na gi ise. 
Pe sa ehi tab emas lind 
kui va dest tai me kõr-
test, samb last ja kar va-
dest, pe sa lo hu voo der-

dab sul ge de ga. Ap ril lis-
mais mu neb emas lind 8-10 

val get, roost ja te täp pi de ga ja 
vä ga väi kest mu na ning hau-

dub neid 14-16 päe va. Po jad 
on pe sa hoid jad ja lah ku vad 
pe sast ka he nä da las te na. Poe-
ga de eest hoo lit se mi se ga te-
ge le vad mõ le mad va ne mad. 
Pea le pe sast väl ju mist jää vad 
po jad te gut se ma koos pe sa-
kon na ga pe sa lä hi mas ümb-
ru ses. Must ti has tel on aas tas 
tih ti kaks pe sa kon da. 

Väl jas pool pe sit su sae ga 
on ta kõi ge selt si vam ti ha ne, 
kes sü gi sel moo dus tab va hel 
ise gi tu han de pea li si par vi. 
Pu tu ka te kõr val toi tub ta ka 
okas puu de seem ne test, mi da 
ko gub koo re pi lu des se ta ga va-
raks. Ees tis on must ti ha ne le-
vi nud ebaüht la selt ning te da 
võib ko ha ta nii su vel kui ka 
tal vel. 

Väl jas pool pe sit su sae ga, 
eri ti sü gi sel lä bi rän de ajal, 
võib te da esi ne da igat laa di 
puis tu tes. Tal veks mei le jää-
nud must ti ha sed te gut se vad 
okas- ja se ga met sa des, sa ge-
li koos tutt- ja põh ja ti ha se ga. 
Se ga par ve des on must ti ha ne 
üks lii ku va maid. 

Must ti ha ne on Ees tis loo-
dus kait se all.

Must ti ha neMust ti ha ne

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

OOha ka lind on 
meie üks kõi-
ge ilu sa-

maid ja vär vi li se-
maid lau lu lin de. 

Nä gu on tal pu na-
ne, põ sed ja kõ hua lu ne val-
ged. Selg on pruu ni kas ning 
la gi pea, ku kal ja sa ba mus tad. 
Tii vad on mus tad, kuid kes kel 
on lai kol la ne pi kit riip. 

Ker ges ti on oha ka lind ära-
tun tav nii vä li mu se kui ka 
hää lit su se jär gi. 

Ju ba en ne, kui lain jal len-
nul lä he ne vaid lin de õn nes-
tub vaa del da, ära ta vad nad 
tä he le pa nu õr na klõ bis ta va 
kut se hüüu ga “ti ke lit”. Oha-
ka lin nu laul on gi kii re tem-
po li ne, mis si sal dab roh kes ti 
kut se hüü de va hel du mi si vi-
dis ta va te, klõ bis ta va te ja ka 
mõ nin ga te vi le lis te hää lit sus-
te ga. Ta va li selt lau lab oha ka-
lind puu lad vas, va hel ka len-
nul.

Peaae gu ala ti võib oha ka-
lin du ko ha ta väi kes te sal ka de-

na. Ka pe sit-
su sa jal lii tub 
ta va hel lä hi-
ma te naab ri te ga, 
et ühes koos toi tu 
ot si da. Se da teeb ta 
sa ge li tee ser va del, umb-
roh tu nud prü gi väl ja del ja 
mu jal kus lei dub tak jaid, oha-
kaid ja tei si kor võie li si. 

Suh te li selt lü hi ke se 
jooks me ga ja pi ka te ra-
va no ka ga on oha ka-
lind häs ti ko has tu-
nud toi tu mi seks oha-
ka te ja tak ja te sü ga-
val aset se va test seem ne test. 
Mõ ni kord toi tub ta ka ka se 
või le pa ot sas, kus ro nib osa-
vas ti ise gi pee ne mail oks tel 

ja va hel ri pub nen de kül jes, 
selg al la poo le, ot si des ur ba-
dest seem neid. 

Val da valt leht puu lem be se 
lii gi na asus tab oha ka lind väi-

kes te leht met-

sa tuk ka de, 
hek ki de ja ta lu-

hal jas tu se ga kul-
tuur maas tik ku, ää-

re lin nu, va nu par ke, 
ae du ja puis nii te. Pe sa 

võib oha ka lind aga ehi ta-
da nii okas- kui ka leht puu le 
ning se da teeb vä ga osa valt 
just emas lind. Va ra ke va del 
ee lis ta tak se okas puid, mis sel 

ajal pa ku vad pa re mat var ju 
kui raa gus leht puud. 

Pe sa ku ju tab en dast ti he-
das ti põi mi tud pak su sei na list 
pool ke ra, mis koos neb pea mi-
selt peen test raa gu dest, ro hu-

kõr test ja samb last. Pe sa vä-
lis pind on ti he das ti 

kae tud ämb li ku-
võr gu ga, mis 
teeb pe sa he le-
hal liks. 

Pe sa ehi-
tab emas-
lind, kus-

juu res isas-
lind val vab ter ri too riu-

mi ja ohu kor ral hoia tab 
oma kaas last. Emas lind mu-
neb mais-juu nis 4-6 mu na. 
Mu nad on valk jad, kir ja tud 
pruu ni ka te lai ku de, täh ni-
de ja kriip su kes te ga. Mu ne 
haub ta 12-13 päe va. Esi mes-
tel päe va del soo jen dab emas-
lind poe gi pi de valt ega ta ha 
sel ajal pe sast üld se lah ku da. 
Va ne mad too vad poe ga de le 
toi duks eran di tult pu tu kaid. 
Po jad vii bi vad pe sas um bes 
2 nä da lat.  

Oha ka lind on Ees tis loo dus-
kait se all.

Oha ka lindOha ka lind
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Võrk pal li tur niir
 Kaks kuud kest nud tra dit sioo ni li sel Tõs ta maa 

võrk pal li tur nii ril pee ti 24 täis pik ka män gu. Fi naal-
män gu de jä rel reas tu sid võist kon nad:
1. HAR RAS TA JAD: Moo ni ka Ad ler, Ka ren Ad ler, 
Eve Aru sa lu, Lii na Laas ma, Elo Pulk, Har li Käärt, 
Rai ner Sutt, Ar mo Ad ler, Taa vi Kal ju ra, Prii dik 
Raud ki vi, Teet Tets mann
2. ALEV: Ka ro lii ne Kask, Lau ra Pär na, Kärt Jür-
gens, Lyand ra Pär nas te, Ene Leht sa lu, To mek Jaan-
soo, Aro Kütt, Val vo Vol ge rad, Too mas Rõ hu
3. VÕR GU TA JAD: Kris tii na Le pik, Ive lin Mid ri, 
Keiu An der son, Hei li Timm, Ja nek Jaan soo, Ago 
Ad ler, Joel Pulk, Kul dar Mii du
4. KAST NA: Sii ri Heind la, Ger da Me riorg, Triin Tu-
gim, Bir git Era la, Kal vi Som mer, Vei ko Som mer, 
Rain Ala si, Too mas To rim, Siim Heind la
5. TÕ HE LA: Ai di Lell saar, Lin da An der son, Bir git 
Pe re, Vil le Vul kan, And res Laur, Ma rek Salk

Pa ri maks nais män gi jaks va li ti Ka ro lii ne Kask, 
mees män gi jaks Aro Kütt ja koh tu ni kuks Vel lo Som-
mer. Kah juks ei ole ju ba aas taid osa le nud kesk koo-
li võist kond. Tõs ta maa Spor dik lu bi

SPORT

Va ba rii gi 94. aas ta päe-
va tä his ta ti üle maa 
igas pai gus oma moo di. 
Meie te gi me Ees ti le 
peo ja tund si me en nast 
eest las te na. 

Kont sert-ak tu sel oli me ise 
ilu te gi jad tant su- ja lau lu-
numb ri te ga ning tun nus ta si-
me oma val la au ko da nik ke.

Õi ge mee leo lu või men da-
mi seks ri pu ta si me rah va ma-
ja väik se saa li sein te le Ees ti 
kul tuu rie lu suur ku ju de fo to-
näi tu se, mi da saab vaa da ta 
ap ril li kuu kesk pai ga ni. To-
re da koos töö na Ees ti Fil mi-
ar hii vi ga on näi tu sel eks po-
nee ri tud kul tuu ri te ge la sed, 
ke da Ees ti rah vas ei to hiks 
unus ta da, ala tes Mii na Här-
mast, Ju han Lii vist ku ni Rai-
mond Valg re ja Ita Eve ri ni. 

Et pi du oleks hoog ne ja 
hea, siis kut su si me esi ne ma ja 
pi du li si tant si ta ma võr ra tu se-
ga rah va tant su rüh ma Tuu rit-
Tuu rit Pär nust. Tant su muu si-
kat pa lu si me män gi ma Ki tar-
ris ti de An samb li Pär nu maalt, 
kel lel oli vä ga so bi lik ja ül la-
tus lik ret ro-re per tuaar.

Tant si da sai me nii häs ti, 
et kõik meie ke nad peo rii ded 

olid hi gist mär jad, põ sed õhe-
ta sid ja tu ju oli ku ni peo lõ pu-
ni kõrg punk tis.

Ei ole enam Ees ti maal vä-
ga pal ju koh ti, kus va ba rii gi 
aas ta päe val pi du kor ral da tak-

se, aga mei le tun dub, et patt 
oleks se da tä his ta ma ta jät ta.

See oli hin ge le ja vai mu le 
heaks ko su tu seks. Ai täh, et 
tul la sai te!

Õn ne la

Ees ti pi du Tõs ta maal

Teade neile, 
kel suvel 

tahtmine enda 
kasvatatud või 

valmistatud 
tooteid müüa.
Võtke ühendust 
tel 528 0086 või 
rand1@hot.ee

Teeme oma 
OTT-i 

(Otse Tootjalt 
Tarbijale)

Esmaspäeval, 26. märt sil 
kell 14 Tõstamaa rahva-
majas EA KA TE KLU BI
kut sub kõi ki hu vi li si kuu la-
ma Eve Käär’i rei si -
mul jeid Viet na mist

Teisipäeval, 27. märt sil 
kell 9.00 – 10.30 
Tõs ta maa rah va ma jas 
DOO NO RI PÄEV
Kaa sa võt ta isi kut tõen dav 
do ku ment! Doo no ri le 
toi du pakk!

KUHU MINNA
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MÜÜA KÜT TE PUID
Müüa küt te puud (sang lepp, kask, se ga puu) 

3 m ning hal gu de na 30 ja 50 cm 
(et te tel li mi sel ha lu pik kus vas ta valt soo vi le).

Te le fon 512 4084 või 444 2209.


